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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  95101  
 

Дата реєстрації авторського права  02.01.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ржевський Геннадій Миколайович, Вікторова Леся Вікторівна, 
Михайліченко Микола Васильович  

 
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)  Навчальний посібник "Соціальна політика"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Навчальний посібник містить 26 тем, контрольні питання до кожної 
теми, а також список літературних джерел, які можна використати для 
підготовки до всіх видів занять.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  95102  
 

Дата реєстрації авторського права  02.01.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лавринович Олена Анатоліївна, Ліпіч Людмила Михайлівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Національний транспортний університет 
 
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 "Тести, вправи і 
завдання для самостійної та індивідуальної роботи з дисципліни 
"Політолого-соціологічний курс" для студентів денної форми навчання 
галузі знань 05 "Соціальні та поведінкові науки" спеціальності 051 
"Економіка"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Тести, вправи і завдання для самостійної та 
індивідуальної роботи з дисципліни "Політолого-соціологічний курс" 
для студентів денної форми навчання галузі знань 05 "Соціальні та 
поведінкові науки" спеціальності 051 "Економіка" / Укладачі : к.ф.н., 
доцент Лавринович О. А., к.ф.н., доцент Ліпіч Л. М. - К. : НТУ, 2017. - 50 с. 

 
Анотація   

Методичний посібник для студентів денної форми навчання. Включає 
опис мети і завдання вивчення дисципліни, її тематичного змісту; 
тести, вправи, завдання для індивідуальної та самостійної роботи  
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(розподілені на два модулі); перелік рекомендованої літератури до 
навчального курсу. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  95103  
 

Дата реєстрації авторського права  02.01.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Вікторова Леся Вікторівна  
 
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 "Соціально-педагогічна реабілітація 
військовослужбовців - учасників збройних конфліктів: 
загальнонауковий аспект"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

В статті розкриваються особливості соціально-педагогічної реабілітації 
військовослужбовців - учасників збройних конфліктів. Вказується на 
те, що вони являють собою таку соціальну категорію населення, яка 
потребує особливого підходу в умовах українського суспільства, що не 
набув системного характеру.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  95104  
 

Дата реєстрації авторського права  02.01.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Вікторова Леся Вікторівна  
 
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 "Соціально-педагогічна робота з організації 
іншомовної підготовки людей похилого віку засобами інформаційно-
комунікативних технологій"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У статті висвітлено результати дослідження щодо особливостей навчання 
іноземної мови педагогічних працівників, які досягли літнього віку, та 
теоретико-методичні використання сучасних інформаційно-комунікаційних 
технологій в іншомовній освіті осіб літнього віку.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  95105  
 

Дата реєстрації авторського права  02.01.2020  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лавринович Олена Анатоліївна, Ліпіч Людмила Михайлівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Національний транспортний університет 
 
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 "Політолого-

соціологічний курс" Програма навчальної дисципліни та методичні 
вказівки до виконання контрольних робіт для студентів заочної форми 
навчання спеціальностей: 081 "Право", 051 "Економіка", 073 
"Менеджмент", 122 "Комп'ютерні науки та інформаційні технології"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: "Політолого-соціологічний курс: програма 

навчальної дисципліни та методичні вказівки до виконання 
контрольних робіт для студентів заочної форми навчання 
спеціальностей: 081 "Право", 051 "Економіка", 073 "Менеджмент",  
122 "Комп'ютерні науки та інформаційні технології" / Укл. : Лавринович О. А., 
Ліпіч Л. М. - К. : НТУ, 2018. - 48 с. 

 
Анотація   

Методична розробка призначена для студентів заочної форми 
навчання. Включає загальну характеристику навчальної дисципліни, 
тематичний зміст, завдання для самостійної та індивідуальної роботи, 
контрольні роботи, питання для підсумкового контролю,  
термінологічний словник, перелік рекомендованої літератури.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  95106  
 
Дата реєстрації авторського права  02.01.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Вікторова Леся Вікторівна, Роганов Максим Максимович  
 
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 "Соціально-психологічна реабілітація студентів з 

особливими освітніми потребами в умовах закладу вищої освіти"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У статті розкриваються теоретичні основи та практичні рекомендації 
щодо організації процесу соціально-психологічної реабілітації студентів 
з особливими освітніми потребами, в основу якого покладено науковий 
метод інтеграції.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  95107  
 

Дата реєстрації авторського права  02.01.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Вікторова Леся Вікторівна  
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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  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Наукова стаття "The Emotional Intelligence of the Translator: an 
Integrated System of Development"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У статті досліджено рівень емоційного інтелекту в роботі перекладача 
та його роль, запропоновано інтегровану систему розвитку 
досліджуваного інтелекту в навчанні перекладачів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  95108  
 
Дата реєстрації авторського права  02.01.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Дроздов Назар Євгенович, Тимошенко Андрій Валерійович, 

Городецький Ігор Павлович, Беседін Олег Іванович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця  Державне підприємство "ІНФОТЕХ" 
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Комп'ютерна програма "Медична інформаційна система 

"МІА:Здоров'я" ("МІС МІА:Здоров'я")  
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Комп'ютерна програма - це система, що розроблена для забезпечення 
інформаційної та технологічної підтримки діяльності закладів охорони 
здоров'я МВС, створення єдиної інформаційної інфраструктури для 
одержання, обробки і формування інформації в сфері медичної 
діяльності МВС.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  95109  
 
Дата реєстрації авторського права  02.01.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Павленко Олексій Вікторович, Нефьодов Віктор Миколайович, 

Калініченко Олександр Петрович  
 
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 "Методика формування 

ресурсозберігаючої технології доставки вантажів транспортно-
логістичним центром"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Запропоновано методику по формуванню ресурсозберігаючих 
технологій доставки вантажів транспортно-логістичним центром у 
міжміському сполученні з урахуванням можливих варіантів 
використання ресурсів на певних етапах транспортного процесу.               
У творі запропоновано як критерій вибору ефективної 
ресурсозберігаючої технології витрати транспортно-логістичного 
центру на доставку вантажу.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  95110  
 

Дата реєстрації авторського права  02.01.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Нефьодов Віктор Миколайович, Павленко Олексій Вікторович, 
Калініченко Олександр Петрович  

 
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 "Побудова моделі системи 
перевезення партіонних вантажів у міжміському сполученні"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Особливо значима проблема скорочення витрат на перевезення 
вантажів на автомобільному транспорті, тому що для роботи 
вітчизняних перевізників в умовах ринку відсутні конкретні методичні 
рекомендації й вказівки щодо розробки обґрунтованої з наукової  точки 
зору методики проектування систем перевезення партіонних вантажів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  95111  
 

Дата реєстрації авторського права  02.01.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Калініченко Олександр Петрович, Павленко Олексій Вікторович, 
Нефьодов Віктор Миколайович  

 
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 "Оптимізація рішення задач 
оперативного планування вантажних перевезень на автомобільному 
транспорті"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
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Анотація   
Запропоновано методику по вирішенню задач, що виникають на рівні 
оперативного планування вантажних перевезень. Розглянута схема 
взаємопов'язаного вирішення завдань нижнього рівня з вибору і 
завантаження раціональних марок транспортних засобів, 
маршрутизації перевезень та узгодження роботи учасників 
транспортного процесу.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  95112  
 

Дата реєстрації авторського права  02.01.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  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 "Whats on a womans mind"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

На картині зображено стилізовані голови чоловіка та жінки, 50×45 см. 
Годинник, який символізує плин часу. Написано темперою у техніці 
аерографія.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  95113  
 

Дата реєстрації авторського права  02.01.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  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 "Роль соціально відповідальних публічних закупівель 
у забезпеченні зайнятості внутішньо переміщених осіб"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Малолітнева В. К. Роль соціально відповідальних 
публічних закупівель у забезпеченні зайнятості внутішньо 
переміщених осіб // Правова держава. - 2019. - № 36. - С. 47-58. 

 
Анотація   

Стаття присвячена визначенню напрямів розширення можливостей 
працевлаштування осіб, у першу чергу внутрішньо переміщених осіб, 
за допомогою публічних закупівель. Враховуючи відсутність 
стратегічного підходу до публічних закупівель в Україні, детально 
розглянуто досвід таких країн-членів ЄС як Великобританія, Швеція, 
Німеччина та Нідерланди, що активно використовують закупівлі  як 
правовий засіб вирішення певних соціальних питань, зокрема  
 



Авторське право і суміжні права. Бюлетень № 57, 2020 
 

9 

забезпечення зайнятості осіб, які мають проблеми із 
працевлаштуванням.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  95114  
 

Дата реєстрації авторського права  02.01.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лавринович Олена Анатоліївна, Алєксєєва Катерина Іванівна, Ліпіч 
Людмила Михайлівна, Богачевська Ірина Вікторівна, Синяков Сергій 
Васильович, Доброносова Юлія Дмитрівна, Уреньова Світлана 
Дмитрівна, Юрченко Едуард Анатолійович, Волобуєва Світлана 
Валентинівна, Балагура Олена Олександрівна, Бахтіярова Халідахон 
Шамшитдинівна, Середіна Інна Анатоліївна, Старовойт Світлана 
Миколаївна, Клименко Марина Миколаївна  

 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Національний транспортний університет 
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Колективна монографія "Трансформація українського суспільства у 
парадигмі євроінтеграції: філософські, освітні та соціально-психологічні 
аспекти"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Трансформація українського суспільства у парадигмі 
євроінтеграції: філософські, освітні та соціально-психологічні аспекти: 
колективна монографія / за загальною редакцією І. В. Богачевської. –
Київ : "Видавництво Людмила", 2019. - 160 с. 

 
Анотація   

Присвячено міждисциплінарному осягненню трансформації 
українського суспільства у контексті євроінтеграції. Автори 
розглядають вектори світоглядних трансформацій, філософські 
аспекти самоідентифікації особистості, а також виклики часу, що 
постали перед національною системою освіти.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  95115  
 

Дата реєстрації авторського права  02.01.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Дроздов Назар Євгенович, Тимошенко Андрій Валерійович, 
Городецький Ігор Павлович, Габзовська Ольга Борисівна  

 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Державне підприємство "ІНФОТЕХ" 
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "МІА:Освіта"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
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Анотація   
Програма призначена для підтримки та розвитку освітньої, наукової, 
науково-технічної та інноваційної діяльності закладу вищої освіти.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  95116  
 

Дата реєстрації авторського права  02.01.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Смідон Анатолій Максимович (BarryOn)  
 
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)  Фотографічний твір "X-RAY" ("XRAY")  
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Твір, зміст якого поєднано єдиним творчим задумом, що є відбиттям 
актуальної теми у сучасному суспільстві - пошуків своєї ідентичності.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  95117  
 

Дата реєстрації авторського права  02.01.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Штурм Еріка 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)  Роман "Шестой Цикл: Проклятые близнецы"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Це історія двох близнюків-тінейджерів. Не знаючи про існування один 
одного, волею долі вони опиняються в єдиній сім'ї. Поглинені ворожнечею, 
вони не відразу усвідомлюють, що у місті викрадають та жорстоко 
вбивають братів-близнюків і двійнят, та надто пізно розуміють, що 
неминуча небезпека підступає до них і виходить з іншого виміру.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  95118  
 

Дата реєстрації авторського права  02.01.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Коваленко Олексій Лелевич, Жерліцина Юлія Володимирівна, 
Акуленко Марія Миколаївна, Гриневич Олексій Ігорович, Хрутьба 
Андрій Сергійович  
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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 "МОДУЛЬ ПУБЛІЧНИХ 
КОНСУЛЬТАЦІЙ "Онлайн платформа публічних комунікацій" 
("МОДУЛЬ ПУБЛІЧНИХ КОНСУЛЬТАЦІЙ")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Опис модуля публічних консультацій "Онлайн платформа публічних 
комунікацій" та зміст ідеї його впровадження як унікального та 
єдиного механізму двосторонньої взаємодії між громадянським 
суспільством, представниками органів влади (органів державної влади, 
органів місцевого самоврядування) та бізнес-структур. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  95119  
 
Дата реєстрації авторського права  02.01.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Жерліцина Юлія 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 "Сценарний план-ідея проведення 

інклюзивного проєкту "Рідна колисанка" ("Рідна колисанка")  
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Сценарний план інклюзивного проєкту та зміст ідеї його проведення як 
унікального проєкту, метою якого є соціалізація дітей з інвалідністю 
через участь в мистецькому проєкті, суть якого - знайомство з культурою 
національних спільнот України, національна самоідентифікація дітей 
та створення мистецького продукту за результатами проведення 
інклюзивних занять - книжки з ілюстраціями дітей. В творі розкривається 
суть проєкту, його завдання та зміст, а також наводиться план заходів, 
загальне бачення успішного проведення проєкту.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  95120  
 
Дата реєстрації авторського права  02.01.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Агеєв Володимир Борисович, Устименко Віктор Сергійович, Волков 

Олександр Федорович, Назаренко Микола Борисович, Науменко Ніла 
Олександрівна  

 
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 наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Науковий твір "ІНСТРУКЦІЯ РОЗРАХУНКУ ОБҐРУНТОВАНОГО 

МІЖКАЛІБРУВАЛЬНОГО ІНТЕРВАЛУ" ("І-МКІ")  
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Інструкція містить настанови щодо використання журналу розрахунку 
міжкалібрувального інтервалу засобів вимірювальної техніки (ЗВТ) та 
випробувального устаткування з вимірювальними функціями (ВУ) для 
обґрунтування, на підставі чинних нормативно-правових документів, 
проміжку часу між наступними калібруваннями з урахуванням 
технічних характеристик ЗВТ/ВУ, їх фактичного напрацювання і 
необхідної користувачеві тривалості безвідмовної роботи та забезпечує 
автоматизоване формування звіту з обґрунтованим 
міжкалібрувальним інтервалом для кожного ЗВТ/ВУ.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  95121  
 

Дата реєстрації авторського права  03.01.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шкідченко Софія Григорівна, Леоненко Олександр Іванович  
 
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 "FREEDOM'S CALLING"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  95122  
 

Дата реєстрації авторського права  03.01.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мельничук Юлія Миколаївна, Дем'янишина Олеся 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 "Теоретико-методичні засади використання облікової 
інформації для аналізу діяльності страховиків"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У статті доведено необхідність використання облікової інформації в 
оцінці фінансового стану страховика. У дослідженні здійснено  
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класифікацію показників фінансової звітності для оцінки діяльності 
страховика. Проаналізовано компоненти фінансової звітності та їх 
характеристику. Виявлено форми звітності, що використовують при 
аналізі діяльності страхової компанії.  Виявлено і систематизовано 
джерела формування прибутку та витрат компанії з страхування 
життя.   
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  95123  
 

Дата реєстрації авторського права  03.01.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мельничук Юлія Миколаївна, Чвертко Людмила 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 "Инвестиционно-инновационная деятельность в 
обеспечении устойчивого развития сельских территорий"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  95124  
 

Дата реєстрації авторського права  03.01.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Щепак Віра 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)  Стаття "Экономическая модель системы мониторинга земель"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

В статті виділено складові системи моніторингу земель. Розроблено 
економічну модель системи моніторингу земель. В основу моделі 
покладено структуру, ресурси і ефективність функціонування системи. 
Модель характеризує взаємозалежність її складових і описує параметри 
взаємодії.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  95125  
 

Дата реєстрації авторського права  03.01.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сененко Інна Анатоліївна, Щепак Віра Василівна  
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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 "Організація малого готельного бізнесу на основі розвитку 
рекреаційних територій"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

В статті досліджено особливості розвитку малого готельного бізнесу. 
Визначено складові рекреаційних територій в Україні. Запропоновано 
розширювати послуги гостинності на основі розвитку рекреаційних 
територій, продуктом яких є комплекс туристичних послуг.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  95126  
 

Дата реєстрації авторського права  03.01.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Щепак Віра 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)  Стаття "Моніторинг земель: основи формування методики 
інтегральної оцінки"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

В статті запропоновано методику інтегральної оцінки стану земель на 
основі суб'єктивної та об'єктивної оцінки впливу чинників на стан 
земель з використанням ентропії. За результатами оцінки визначається 
узагальнена та приведена значимість показників та інтегральний 
показник оцінки стану земель.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  95127  
 

Дата реєстрації авторського права  03.01.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Метіль Тетяна Костянтинівна, Сорока Лариса Миколаївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру, ілюстрація  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Структурне моделювання регіонального комплексу 
маркетингу інновацій"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
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Анотація   
Розроблено структурну модель регіонального комплексу маркетингу 
інновацій, яка як робочий інструмент може слугувати для оцінки 
поточного стану регіональної інноваційної системи, побудови сценаріїв 
соціально-економічного та інноваційного розвитку регіону, підготовки 
та прийняття науково-обґрунтованих управлінських рішень.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  95128  
 

Дата реєстрації авторського права  03.01.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Короткова Галина Павлівна (Гала и Серж де Кокур), Куркаєв Сергій 
Євгенович (Гала и Серж де Кокур)  

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

якого належить твір  Твір, створений для сценічного показу, складений твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка творів "Сборник одесских сценариев Галины Коротковой и 
Сергея Куркаева" ("Одесские сценарии")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  95129  
 

Дата реєстрації авторського права  03.01.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Федорова Наталя Валеріївна, Федорова Юлія 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)  Стаття "Колода Метафорических ассоциативных карт (МАК) "5 
языков любви"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Стаття відкриває створення та висвітлює значення та сенс колоди 
метафоричних асоціативних карт "5 языков любви".  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  95130  
 

Дата реєстрації авторського права  03.01.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Затварський Василь 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)  Літературний твір "СЦЕНАРІЙ ШОКБОЛЬНОГО ТУРНІРУ ТА 
ПРАВИЛА ГРИ ШОКБОЛ"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  95131  
 
Дата реєстрації авторського права  03.01.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Волярська 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)  Практичний посібник "Розвиток професійної компетентності 

економічно активного населення: андрагогічний аспект"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   
 

Анотація   
У посібнику обґрунтовано професійну компетентність економічно 
активного населення; висвітлено організаційно-методичний аспект 
професійної підготовки персоналу підприємств, організацій та установ; 
охарактеризовано особливості професійного навчання зареєстрованих 
безробітних і створення центрів освіти дорослих в Україні. В окремому 
розділі посібника висвітлено особливості організації та проведення 
тренінгу та навчальних ігор з розвитку професійної компетентності 
економічно активного населення.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  95132  
 
Дата реєстрації авторського права  03.01.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Затварський Василь 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)  Літературний твір "СЦЕНАРІЙ АТЛЕТИЧНОГО ТУРНІРУ ТА 

ПРАВИЛА ЙОГО ПРОВЕДЕННЯ"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  95133  
 
Дата реєстрації авторського права  03.01.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Рубанік Володимир 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 "Программное обеспечение "Программный 

терминал "NG-CLUB"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Комп'ютерна програма забезпечує процес автоматизації обслуговування 
клієнтів на території паливних складів, АЗС і в автопарках. 
Складовими програмами є: Термінал "NG-CLUB", Плагін "NG-CLUB", 
Модуль центрального процесингу N1, Програмний термінал (далі - ПТ) 
платіжних систем "NG-CLUB", ПТ "Payment System", ПТ "Loyalty 
System", ПТ "Coupon System", ПТ системи керування АЗС, ПТ касового 
апарата.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  95134  
 
Дата реєстрації авторського права  03.01.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Груба Анастасія 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)  Літературний письмовий твір, створений для кіно, "Сезон жіночих 

самогубств"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Сценарій до повнометражного фільму у жанрі комедії з елементами 
абсурду. У центрі історії мамин синок Семен, який втікає від матері у 
відлюдницьке життя в трейлері на березі Дніпра. Неочікувано в його 
ідеальну самотність вриваються жінки-самогубці і він не знає, що з 
ними робити.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  95135  
 

Дата реєстрації авторського права  03.01.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Майстренко Мирослава Іллівна, Майстренко Людмила 
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 "Міфологема Еросу в античних та середньовічно-
ренесансних вимірах"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Монографія присвячена дослідженню міфологеми Еросу в авторів 
античної та середньовічно-ренесансної літератури, твори яких 
репрезентують домінантні риси Еросу своїх епох. У роботі акцентовано 
увагу на концепції Платона про двох Еросів, підтвердженій життям і 
літературними творами, що стала відправним моментом теоретичного 
осмислення любові в європейській літературі.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  95136  
 

Дата реєстрації авторського права  03.01.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Переверзєва Олена Валентинівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру, літературний 
письмовий твір з питань мистецтва  

 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Складений твір "Аналіз музичної форми хорового твору. Методичні 
рекомендації"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Аналіз музичної форми хорового твору : метод. 
рекомендації для студ. спец. "Музичне мистецтво" / уклад.  

                                                            О. В. Переверзєва. - Мелітополь, 2019. - 44 с. 
 
Анотація   

У творі визначено основні завдання для вчителя музичного мистецтва 
в процесі аналізу хорового твору чи твору шкільного репертуару, 
обґрунтовано сутність поняття "Аналіз" і анотація хорового твору, 
розкрито особливості будови музичної форми хорових творів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  95137  
 

Дата реєстрації авторського права  03.01.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Савлук Ірина Віталіївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру, літературний 
письмовий твір з питань мистецтва  
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Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Складений твір "Методичні рекомендації з самостійного опрацювання 
концертмейстером різновидів партитур"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Методичні рекомендації з самостійного опрацювання 
концертмейстером різновидів партитур / уклад. І. В. Савлук. - 
Мелітополь : МДПУ імені Б. Хмельницького, 2019. - 44 с. 

 
Анотація   

У творі висвітлені питання історії становлення запису музичних 
партитур, їх різновидів, способів опрацювання музикантом.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  95138  
 

Дата реєстрації авторського права  03.01.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гриценко Ірина Валентинівна, Голінська 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)  Навчально-методичний посібник "Мистецтво в початковій школі"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Навчальний посібник являє собою теоретичне викладання концепцій 
художнього виховання і навчання засобами образотворчого мистецтва і 
його взаємодії з іншими видами мистецтва. В ньому розглядаються 
питання методики викладання окремих видів образотворчої діяльності, 
художніх технік, особливості побудови інтегрованих уроків.   
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  95139  
 

Дата реєстрації авторського права  03.01.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Громов Валерій Валентинович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір ужиткового мистецтва, складений твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Колекція ювелірних виробів "GROMOV WINTER 2019"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  95140  
 

Дата реєстрації авторського права  03.01.2020  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мовчан Павло 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)  Літературний письмовий твір практичного характеру "ПОЛОЖЕННЯ 
про Народну премію України імені Тараса Шевченка"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Твір описує загальні положення про премію, порядок подання до 
нагородження, порядок нагородження та інше.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  95141  
 

Дата реєстрації авторського права  03.01.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Коваленко 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 "RS-Makhaon" ("Makhaon")  
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Комп'ютерна програма - це програмний продукт для автоматизації у 
сфері медицини, променевих досліджень, професійної діяльності лікаря 
і передачі медичних зображень з діагностичної апаратури в форматі 
DICOM на персональний комп'ютер для їх наступної обробки та 
архівації.    
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  95142  
 

Дата реєстрації авторського права  03.01.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Якубовський Антон 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 "Малюнок "Anthal"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
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Анотація   
Твір образотворчого мистецтва "Малюнок "Anthal", в якому напис 
здійснено оригінальним літерами, зліва від літери "А" знаходиться 
стилістичний листок, що є частиною літери, цей елемент 
продовжується і переходить на верхню частину літери "t", 
доповнюючи її.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  95143  
 

Дата реєстрації авторського права  03.01.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кравченко Володимир Ігорович  
 
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 "Малюнок "AGABIT"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Твір образотворчого мистецтва "Малюнок "AGABIT", зображувальна 
частина виражена левом, який зображений в захисній позі, про це 
свідчить піднятий догори хвіст та голова з відкритою пащею. Словесна 
частина складається з слова "AGABIT", яке знаходиться в нижній 
правій частині. Під лапою лева знаходиться буква "А", яка починає 
слово.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  95144  
 

Дата реєстрації авторського права  03.01.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Єсіна Ольга Геннадіївна, Орлик Оксана Володимирівна, Вакула Аліса 
Юріївна, Кюне Олена 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 "Фінансово-економічна безпека підприємств та 
інформаційні технології забезпечення безпеки"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Фінансово-економічна безпека підприємств та 
інформаційні технології забезпечення безпеки : монографія /                    
О. В. Орлик, О. О. Кюне, О. Г. Єсіна, А. Ю. Вакула. - Одеса :                     
ФОП Гуляєва В. М., 2018. - 140 с.   

 
Анотація   

Монографія присвячена проблемам розробки та удосконалення 
принципів, методів та підходів щодо забезпечення фінансово-економічної 
безпеки підприємств та організацій, застосування сучасних інформаційних  
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технологій забезпечення безпеки, що дозволить підвищити ефективність 
процесів управління інформаційною і фінансово-економічною підсистемами 
економічної безпеки підприємств та організацій сфери економіки, 
бізнесу та фінансів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  95145  
 

Дата реєстрації авторського права  03.01.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Міхєєва Леся Валеріївна  
 
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 "Travel OK"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Графічне зображення створене автором і призначене для використання  
як торгових марок, знаків для товарів і послуг та логотипів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  95146  
 

Дата реєстрації авторського права  03.01.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кравченко Ольга 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)  Роман "Золотоверхий"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Роман "Золотоверхий" присвячений історії одного життя - життя 
Михайлівського Золотоверхого собору в Києві, його народженню, 
боротьбі за існування, трагедії його загибелі й радості відродження, 
його духовній ролі в об'єднанні нації.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  95147  
 

Дата реєстрації авторського права  03.01.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гринь Володимир Григорович, Свінцицька Наталія Леонидівна, 
Пілюгін Андрій Валентинович, Устенко Роман Леонідович, Каценко 
Андрій Любославович  
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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, ілюстрація  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Стаття "The use of injection-corrosive method in the study of extraorganic 
bloodstream of human intact stomach"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

В даній роботі для дослідження шлункового кровоносного русла було 
використано ін'єкційно-корозійний метод.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  95148  
 

Дата реєстрації авторського права  03.01.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Богиня Лариса Вікторівна, Іотова Ірина Миколаївна, Скальська 
Світлана Анатоліївна  

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

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру, ілюстрація  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Навчальний посібник для іноземних студентів "Справочные 
материалы и тренировочные упражнения по русскому языку. Базовый 
курс. Падежный концентр"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Справочные материалы и тренировочные 
упражнения по русскому языку. Базовый курс. Падежный концентр / 
Л. В. Богиня, И. Н. Иотова, С. А. Скальская. - Полтава : УМСА, 2019. - 
147 с. 

 
Анотація   

Посібник є частиною навчального комплексу з російської мови для 
іноземних студентів підготовчих факультетів/відділень закладів вищої 
освіти України.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  95149  
 

Дата реєстрації авторського права  03.01.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Айзікова Лідія 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)  Літературний письмовий твір "Методичні рекомендації для 
самостійної роботи з дисципліни "Іноземна мова (за професійним  
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                                                            спрямуванням)" для студентів спеціальності "Середня освіта 
(Біологія), Середня освіта (Хімія)"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Навчальний матеріал методичних рекомендацій ґрунтується на 
англомовних аутентичних ресурсах, що відображають сучасний 
розвиток науки в галузі біології та хімії.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  95150  
 

Дата реєстрації авторського права  03.01.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сабір Мізам (Sabir Mizam)  
 
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 вибору номерів в готелі "Tourist 
select-room" ("Система "Tourist select-room")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програмне забезпечення надає можливість користувачу (туристу) 
вибрати номер в готелі конкретного типу та категорії з необхідними 
зручностями та розміщенням, дозволить зекономити час та сили на 
переміщення поверхами готелю для перегляду номерів різних 
категорій. Не відходячи від ресепшену, турист може здійснити 
віртуальну прогулянку номерами готелю, подивитися структуру 
номерів та вид з вікна. Також на схемі можливо подивитися структуру 
території та всіх приміщень готелю з описом та галереєю фотографій. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  95151  
 

Дата реєстрації авторського права  08.01.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Конюшок Сергій 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)  Літературний письмовий твір "Формат фестивалю силових видів 
спорту "Стронг Геймс"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Метою проведення культурно-просвітницького фестивалю "Стронг 
Геймс" є заохочення до занять спортом широких верств населення  
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України. У творі описується сценарний план заходу, учасники, місце 
проведення.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  95152  
 
Дата реєстрації авторського права  08.01.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Калінюк Олег Борисович, Поліщук Олег 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 "Атмосфера"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  95153  
 
Дата реєстрації авторського права  08.01.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Калінюк Олег Борисович, Поліщук Олег 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 "Ты мое последнее безумие"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  95154  
 
Дата реєстрації авторського права  08.01.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Калінюк Олег Борисович, Поліщук Олег 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 "Блюз"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 

Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  95155  
 
Дата реєстрації авторського права  08.01.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Калінюк Олег Борисович, Поліщук Олег 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 "Негромкое"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  95156  
 
Дата реєстрації авторського права  08.01.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Калінюк Олег Борисович, Поліщук Олег 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 "За декабрем приходит май"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  95157  
 
Дата реєстрації авторського права  08.01.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Калінюк Олег Борисович, Поліщук Олег 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 "День радости"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  95158  
 
Дата реєстрації авторського права  08.01.2020  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Калінюк Олег Борисович, Поліщук Олег 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 "Молитва"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  95159  
 

Дата реєстрації авторського права  08.01.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Калінюк Олег Борисович, Поліщук Олег 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 "Одесса и море"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  95160  
 

Дата реєстрації авторського права  08.01.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Калінюк Олег Борисович, Поліщук Олег 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 "Одесский ноябрь"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  95161  
 

Дата реєстрації авторського права  08.01.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Калінюк Олег Борисович, Поліщук Олег Євгенович  
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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 "Быть или не быть"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  95162  
 

Дата реєстрації авторського права  08.01.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Калінюк Олег Борисович, Поліщук Олег 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 "Море надій"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  95163  
 

Дата реєстрації авторського права  08.01.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Калінюк Олег Борисович, Поліщук Олег 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 "Тебе"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  95164  
 

Дата реєстрації авторського права  08.01.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кушнір Анатолій Миколайович, Убілава Давид Ревазович  
 
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 "Місце і роль Генеральної прокуратури України в 
системі суб'єктів, що забезпечують економічну безпеку держави"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Куліш А. М., Убілава Д. Р. Місце і роль Генеральної 
прокуратури України у системі суб'єктів, що забезпечують економічну 
безпеку держави // Вчені записки Таврійського національного 
університету імені В. І. Вернадського. - 2018. - Том 29 (68) № 4. - С. 110-114. 

 
Анотація   

У статті розглянуто функціональне навантаження Генеральної 
прокуратури України як суб'єкта, що бере участь у забезпеченні 
економічної безпеки держави.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  95165  
 

Дата реєстрації авторського права  08.01.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Андрійченко Надія 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 "Механізм оцінювання ефективності правоохоронних 
органів як суб'єктів забезпечення фінансово-економічної безпеки 
України"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Андрійченко Н. С. Механізм оцінювання ефективності 
правоохоронних органів як суб'єктів забезпечення фінансово-
економічної безпеки України // Держава та регіони. - 2019. - № 3. -           
С. 139-146. 

 
Анотація   

Стаття присвячена дослідженню механізму оцінювання ефективності 
правоохоронних органів як суб'єктів забезпечення фінансово-
економчної безпеки України.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  95166  
 

Дата реєстрації авторського права  08.01.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Куліш Анатолій Миколайович, Миколенко Наталія 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 "Критерії оцінки ефективності діяльності органів 
прокуратури України"   

 



Авторське право і суміжні права. Бюлетень № 57, 2020 
 

30 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Куліш А. М., Миколенко Н. С. Критерії оцінки 
ефективності діяльності органів прокуратури України // Актуальні 
проблеми вітчизняної юриспруденції. - 2018. - Випуск 2. Том 1. - С. 85-88. 

 
Анотація   

Стаття присвячена аналізу критеріїв оцінки ефективності діяльності 
органів прокуратури України.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  95167  
 

Дата реєстрації авторського права  08.01.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Савчук Тамара Олександрівна, Кміть Владислав Ярославович  
 
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 моніторингу 
виконання завдань"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Комп'ютерна програма створена для вирішення проблем моніторингу. 
Націлена на організації, компанії та підприємства. Інформаційна 
технологія моніторингу виконання завдань має різний інструментарій 
можливостей, при виборі якого будуть задовольнятися усі критерії 
моніторингу організації.   
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  95168  
 

Дата реєстрації авторського права  08.01.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Волкова 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)  Літературний письмовий твір "Методичні рекомендації до курсу 
"Орфографічно-пунктуаційний практикум"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Методичні рекомендації спрямовані на допомогу студентам-філологам 
вищих навчальних закладів в організації вивчення навчальної дисципліни. 
Основне завдання рекомендацій полягає в тому, щоб допомогти 
студентам оволодіти нормами української літературної мови в її усній і 
писемній формах, ознайомити їх з тими науковими джерелами, до яких 
можна звертатися для постійного вдосконалення культури мови.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  95169  
 
Дата реєстрації авторського права  08.01.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Тимофєєва Таїсія Тихонівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір, збірник творів  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Збірка віршів "Я в любви хочу тебе признаться, Дорогая сердцу Мать-

Земля"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  95170  
 
Дата реєстрації авторського права  08.01.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Калініченко Олександр Олександрович, Єрмакова Юлія 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)  Науковий твір "Способ мобилизации резервных систем клеточного 

обновления, участвующих в восстановлении печеночной ткани при 
циррозах печени у человека, с помощью микрофитотерапии"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Спосіб стосується медицини, а саме фітотерапії і мікрофітотерапії. 
Спосіб забезпечує індивідуалізацію зусиль по мобілізації резервних 
систем клітинного оновлення, які беруть участь у відновленні 
печінкової тканини при цирозах печінки у людини, зменшення 
вираженості фіброзних змін в паренхімі печінки, підвищення якості 
життя пацієнтів з цирозом печінки різного генезу. Спосіб розширює 
арсенал засобів регенерації клітин печінки у людини.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  95171  
 
Дата реєстрації авторського права  08.01.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Денисенко Вероніка В'ячеславівна, Мельник Яна 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 "Витоки, 

становлення, розвиток початкової освіти Херсонської губернії у другій 
половині ХІХ - першій половині ХХ століть: історичні нариси"    

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

В основу історичних нарисів покладено результати дослідження 
проблеми становлення та розвитку початкової освіти на Херсонщині. 
Основну джерельну базу складають нормативні акти, архівні 
документи, періодичні видання, книги, листування відповідного 
історичного періоду.  
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  95172  
 
Дата реєстрації авторського права  08.01.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Панфілова Антоніна Вікторівна, Гамаюнова Валентина Василівна, 

Дробітько Антоніна Вікторівна  
 
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 "Урожайність пшениці озимої залежно від попередника та 

біодеструктора стерні"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Дана робота присвячена дослідженню підвищення врожайності 
пшениці озимої шляхом добору попередників та застосування 
біодеструктора стерні за рахунок покращення поживного режиму 
ґрунту та активації його мікробіологічної діяльності. Проведення 
дослідження свідчить, що кількість азот-фіксаторів в ґрунті зростало 
під дією обробки післяживних рештків ячменю ярого та гороху 
біодеструктором стерні.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  95173  
 
Дата реєстрації авторського права  08.01.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Самойленко Тетяна Галеївна, Самойленко Микола Олександрович, 

Бушилов Віктор 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)  Науковий твір "Каталог садивного матеріалу плодових культур"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Самойленко Т. Г., Самойленко М. О., Бушилов В. Д. 

Каталог садивного матеріалу плодових культур. Корпорація  
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                                                           "Миколаївсадвинпром" / Т. Г. Самойленко, Н. А. Самойленко,                 
В. Д. Бушилов. - Миколаїв : Іліон, 2018. - 224 с. 

 
Анотація   

Каталог знайомить читачів з плодовими культурами, саджанці яких 
вирощуються в господарствах корпорації "Миколаївсадвинпром". 
Наведена коротко біолого-господарська характеристика сортів, підщеп 
зерняткових і кісточкових культур, вимог до сучасного асортименту. 
Представлена інформація належним чином допоможе оптимізувати 
породно-сортовий склад плодового саду з урахуванням ринкових умов 
господарювання.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  95174  
 
Дата реєстрації авторського права  08.01.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гриценко Ірина Валентинівна, Денисенко Вероніка В'ячеславівна  
 
Повне ім'я або 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 "Методика викладання педагогіки у вищих 

навчальних закладах"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

В навчальному посібнику представлено основні питання професійного 
становлення викладачів вищого навчального закладу з дисциплін 
педагогічного циклу. Розглянуто специфіку вивчення педагогіки (теорії 
виховання, дидактики) студентами педагогічних факультетів. 
Матеріали посібника будуть корисними для магістрантів вищих 
навчальних закладів, аспірантів, викладачів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  95175  
 
Дата реєстрації авторського права  09.01.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Семенова Алла Василівна, Грабовський Олег Вікторович, Коломієць 

Леонід Володимирович, Савельєва Оксана Степанівна, Яні Валерій 
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)  Підручник "Професійна педагогіка"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У підручнику викладено загальні засади професійної педагогіки: 
предмет, функції, особливості проведення досліджень у професійній  
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освіті; проаналізовано проблеми змісту й методів навчання у ЗВО, 
контролю і оцінювання якості навчально-професійних досягнень 
студентів. Матеріал викладено на засадах студентоцентрованої, 
компетентнісної освіти. Засвоєнню контенту сприятимуть діалогічний 
стиль інформаційного, рефлексивного та практичного блоків, додатки 
та предметний покажчик. Для студентів, аспірантів, методистів та 
викладачів ЗВО.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  95176  
 
Дата реєстрації авторського права  09.01.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Дериховська Вікторія 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  "Аналіз методичного інструментарію оцінювання 

економічної безпеки регіону"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Дериховська В. В. Аналіз методичного інструментарію 

оцінювання економічної безпеки регіону // Scientific Achievements Of 
Modern Society. - Liverpool, United Kingdom. - 2019. - С. 116. 

 
Анотація   

У творі визначено сутність поняття "економічна безпека", 
обґрунтовано актуальність оцінювання рівня розвитку окремих 
територій країни та проаналізовано методичний інструментарій 
оцінювання економічної безпеки регіону на підставі виокремлення 
переваг та недоліків існуючих підходів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  95177  
 
Дата реєстрації авторського права  09.01.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Герба Олександр Володимирович, Корнійчук Богдан 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)  Твір наукового характеру "Презентація законодавчих ініціатив по 

створенню взаємовигідних умов всім учасникам обов'язкової 
накопичувальної пенсійної системи України"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  95178  
 
Дата реєстрації авторського права  09.01.2020  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Забаштанський Максим Миколайович, Роговий Андрій Віталійович, 

Савченко Володимир Федорович, Забаштанська Тетяна 
Володимирівна, Кичко Ірина Іванівна, Мекшун Людмила Миколаївна, 
Жидок Вікторія Вікторівна, Левківський Василь Миколайович, 
Полковниченко Світлана Олександрівна, Москаленко Валентина 
Анатоліївна, Бабаченко Лариса Валентинівна, Алєшугіна Наталія 
Олександрівна, Зеленська Олена Олександрівна, Кирилюк Юрій 
Володимирович, Пшенична Тетяна Миколаївна, Селінний Михайло 
Михайлович, Борисенко Людмила Іванівна, Холодницька Алла 
Вячеславівна, Хмелевський Сергій Миколайович, Корма Олександр 
Михайлович, Чмель Олена Петрівна, Пархоменко Мирослав 
Миколайович, Тимошенко Олена Петрівна, Мекшун Павло Вікторович, 
Кузьменко Ірина Григорівна, Бондар Ірина Миколаївна, Рідзель Юрій 
Миколайович, Драгунов Дмитро Миколайович, Губа Іван 
Валерійович, Чусь Надія Миколаївна, Мурай Альона 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 "Стратегічні напрямки і пріоритети 

трансформаційного поступу України"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Розглядається спрямування та переваги теперішнього і майбутнього 
курсів на європейську інтеграцію та багатовекторну політику 
української держави і суспільства в цілому з позиції структурної 
перебудови та економічного зростання.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  95179  
 

Дата реєстрації авторського права  09.01.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Рибалкін Микола Вікторович, Філімонова Наталія Ігорівна, 
Стрельников Леонід Семенович, Стрілець Оксана Петрівна  

 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Національний фармацевтичний університет 
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Методи екстракції білків та полісахаридів 
мікроорганізмів та подальшого очищення для одержання алергенів: 
методичні рекомендації"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Алергени - діагностичні препарати, призначені для виявлення 
специфічної сенсибілізації організму. Це очищені фільтрати 
бульйонних культур, рідше суспензії убитих мікроорганізмів або 
антигени, виділені з них.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  95180  
 
Дата реєстрації авторського права  09.01.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Рибалкін Микола Вікторович, Філімонова Наталія Ігорівна, 

Стрельников Леонід Семенович, Стрілець Оксана Петрівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця  Національний фармацевтичний університет 
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Науковий твір "Компоненти алергенів та методи їх обґрунтування: 

методичні рекомендації"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Незважаючи на постійне вдосконалення алергенів, існує цілий ряд 
особливостей, замінити які на даний час неможливо або дуже важко.  
До них належать: додавання до алергенів стабілізаторів, наявність 
залишків поживних середовищ, додавання антибіотиків та ін.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  95181  
 

Дата реєстрації авторського права  09.01.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Онищенко Володимир Олександрович, Винников Юрій Леонідович, 
Зоценко Микола Леонідович, Пічугін Сергій Федорович, Харченко 
Максим Олександрович, Степова Олена Валеріївна, Савик Василь 
Миколайович, Молчанов Петро Олександрович, Винников Пилип 
Юрійович, Ганошенко 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)  Монографія "Ефективні конструктивно-технологічні рішення об'єктів 
транспортування нафти і нафтопродуктів у складних інженерно-
геологічних умовах"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Проаналізовано сучасний стан питання безпеки та причини відмов 
магістральних нафтопроводів. Запропоновано методику оцінювання 
ймовірності безвідмовної роботи трубопроводу у ґрунтах без особливих 
властивостей.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  95182  
 

Дата реєстрації авторського права  09.01.2020  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Дмитренко Вікторія 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 "Експериментальна установка та методика вивчення 
гідратоутворення природних газів"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Розроблено лабораторну установку та удосканалено методику 
дослідження процесу гідратоутворення в динамічних умовах з 
використанням пропану як гідратоутворюючого газу.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  95183  
 
Дата реєстрації авторського права  09.01.2020  
 
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), складений твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Збірник текстів пісень "Летіти до тебе"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

"Черепаха блюз", "Стук колес", "Танго", "Блюз кенгуру", "Жизнь 
прекрасна", "Прокинься", "Летіти до тебе".  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  95184  
 
Дата реєстрації авторського права  09.01.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Савчук Тамара Олександрівна, Верхось Дмитро 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 "Інформаційна технологія захисту абонента 

мобільного зв'язку"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Складається з таких модулів: клієнтського, який написаний за 
допомогою CSS3, JavaScript, з підтримкою QR-кодування; реляційної  
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бази даних  MySQL; серверної частини, написаної на мові 
програмування PHP.   
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  95185  
 

Дата реєстрації авторського права  09.01.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Клименко Микола Олександрович, Ліхо Олена Антонівна, Турчина 
Катерина Петрівна, Борщевська Ірина Мелентіївна, Михальчук 
Михайло Андрійович, Буднік Зінаїда 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)  Навчальний посібник "Лабораторний практикум із екології (основ 
екології)"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Клименко М. О., Ліхо О. А., Турчина К. П., 
Борщевська І. М., Михальчук М. А., Буднік З. М. Лабораторний 
практикум із екології (основ екології). Навч. посібник. - Рівне : НУВГП, 
2018. - 250 с. 

 
Анотація   

Викладені лабораторні та практичні роботи, які виконуються в процесі 
вивчення дисципліни "Екологія" студентами неекологічних напрямів 
підготовки.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  95186  
 

Дата реєстрації авторського права  09.01.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мінкова Ольга Федорівна, Волкова 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)  Навчальний посібник "Диктант як одна зі сходинок на шляху 
усунення труднощів під час вивчення української мови"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Подано теоретично-практичний матеріал, що стосується диктанту як 
особливого засобу підвищення писемної грамотності учнів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  95187  
 

Дата реєстрації авторського права  09.01.2020  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сердюк 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)  Стаття "Вік дитинства та його періодизація у баченні "вченої 
культури" Гетьманщини XVIII ст."   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Сердюк І. О. Вік дитинства та його періодизація у 
баченні "вченої культури" Гетьманщини XVIII ст. // Дриновський 
збірник. - 2018. - Том ХІ. - С. 48-53. 

 
Анотація   

У статті подана спроба з'ясувати вікові рамки дитинства та його 
періодизацію у баченні вченої культури Гетьманщини. Йдеться 
передусім про релігійні настанови, моралізаторства та філософські 
тексти, котрі могли впливати на своїх реципієнтів і сприяти 
перенесенню бачення дитини на рівень популярної культури. 
Встановлено найважливіші вікові поділи, з яких дитина вважалася 
дорослою.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  95188  
 

Дата реєстрації авторського права  09.01.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Когут 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)  Стаття "Інформаційна компетентність як структурний компонент 
професійно-педагогічної комунікативної компетентності педагога в 
сучасному освітньому просторі"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У статті розглянуто поняття професійно-педагогічної комунікативної 
компетентності майбутнього вчителя, охарактеризовано її структуру та 
специфіку комунікативної діяльності педагога.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  95189  
 

Дата реєстрації авторського права  09.01.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Подгорна Анастасія Андріївна  
 
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 "Позашлюбні діти в документах церковного обліку населення у 
XVIIІ - першій половині XIX століття"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У статтті розглядається різниця у відображенні позашлюбних дітей у 
метричних книгах і сповідних розписах др. пол. XVIIІ - пер.  пол. XIX ст. 
Робиться висновок, що на присутності байстрюків у джерелах 
позначилися не так реалії епохи, як принципи укладання джерел, 
зокрема зміни формуляра ведення метричних книг.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  95190  
 
Дата реєстрації авторського права  09.01.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Діхтяр Захар 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 "Утиліта для ідентифікації та розпізнавання 

об'єктів на фотозображеннях PLEXA" ("Утиліта ідентифікації та 
розпізнавання PLEXA")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Основним призначенням програми є детекція на зображенні (фотографії) 
стелажа торгового залу магазину роздрібної торгівлі образів товарів з 
подальшою ідентифікацією образу товару за вбудованою бібліотекою. 
Додатковим функціоналом утиліти є розпізнавання додаткової 
інформації (цінників, табличок, штрихкодів і т. д.).  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  95191  
 
Дата реєстрації авторського права  09.01.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сєров Микола Вікторович, Черняк Максим Євгенійович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "СМІДЛ" 
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Комп'ютерна програма "Smiddle COPM v.1" ("COPM v.1")  
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  95192  
 

Дата реєстрації авторського права  09.01.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мосіна Елеонора Олександрівна, Давиденко Ірина Володимирівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір ужиткового мистецтва, складений твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка творів ужиткового мистецтва "Колекція видовищного костюма 
"CICADIDAE"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

"CICADIDAE" є синтезом думок та почуттів автора щодо теми 
переродження та переосмислення певних подій з життя, які вилились у 
створення жіночого образу. Джерелом натхнення слугував життєвий 
цикл цикад та культура азійських країн.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  95193  
 

Дата реєстрації авторського права  09.01.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Копанська Віолетта Михайлівна, Давиденко Ірина 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 "Жіноча сукня в стилі 1940-х років"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Щоб передати дух та традиції 40-х років, сукня виконана в 
популярному тоді темно-синьому кольорі. Аскетична жіночність образу 
досягається внаслідок збирання по горловині та злегка розширеної 
донизу спідниці. Чіткості силуету надає акцент на лінії талії та прямі 
плечі з підплічниками. Матеріал - трикотаж в клітинку.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  95194  
 

Дата реєстрації авторського права  09.01.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Дідик Олександра Олегівна (Sandra Gainz), Ніколаєва Тетяна Ігорівна, 
Давиденко Ірина Володимирівна  

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

якого належить твір  Твір ужиткового мистецтва, складений твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка творів ужиткового мистецтва "Жіноча колекція "Welcome to 
Petrekivka"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Жіноча колекція спроектована в стилістиці фольк-модерну. Колекція 
складається з двох суконь та трьох брючних образів. Для створення 
костюмів використані матеріали чорного, білого та червоного кольорів. 
Елементи декору моделей колекції виконані за мотивами петриківського 
розпису.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  95195  
 
Дата реєстрації авторського права  09.01.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Нгуєн В'єт Нган (Нана), Давиденко Ірина 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 "Видовищний костюм "Вінценосний 

журавель"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Даний образ натхнений одним з найкрасивіших птахів світу з 
аристократичним виглядом - вінценосним журавлем. Протягом довгих 
років цей птах символізує найдорожчі цінності людини, вважається 
символом довголіття та завдяки моногамності уособлює сімейне щастя. 
Витонченості та граціозності костюму надають головний убір, пишна 
спідниця та використання пір'я.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  95196  
 
Дата реєстрації авторського права  10.01.2020  
 
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)  Навчально-методичний посібник "Теорія і технологія природничої 

освіти в початковій школі"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Січко І. О. Теорія і технологія природничої освіти в 
початковій школі : навчально-методичний посібник / І. О. Січко. - 
Миколаїв : СПД Румянцева, 2019. - 256 с. 
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Анотація   
Висвітлюються основні засади теоретико-методичної системи 
природничої освіти в початковій школі.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  95197  
 
Дата реєстрації авторського права  10.01.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бежевець Олексій Олександрович  
 
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)  Відеоролик "БРП-3, демонстрація автономного режиму"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  95198  
 
Дата реєстрації авторського права  10.01.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бежевець Олексій Олександрович  
 
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)  Відеоролик "РСВК-М2, бойове чергування, осінь 2019"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  95199  
 
Дата реєстрації авторського права  10.01.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Замченко Сергій 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 "Не гальмуй!"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  95200  
 

Дата реєстрації авторського права  10.01.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Захарчук Олекса Миколайович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва, складений твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка картин "Альбом екзистенційного пейзажу" Заслуженого 
художника України Олекси Захарчука" ("Альбом екзистенційного 
пейзажу" Олекси Захарчука")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Твори художника Олекси Захарчука виконані в авторському стилі 
"екзистенційного" пейзажу, що виявлено в особливостях композиції, 
колориту, гри світла та тіні, довершеній техніці, що створює неповторний 
ефект самозаглиблення глядачів. Список творів та репродукції, що 
додаються (58 найменувань), охоплюють період з кінця 1960-х до 2012 
року.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  95201  
 

Дата реєстрації авторського права  10.01.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Author Julia (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)  Рукопис книги "Заметки о вкусной жизни"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Моменти свого життя, які автор не хоче забути, перетворюються в 
замітки, читаючи які ви зможете отримати життєві рецепти смачного 
життя.   
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  95202  
 

Дата реєстрації авторського права  10.01.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гребельник Микола Миколайович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Національний транспортний університет 
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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 
"Програма курсу та методичні вказівки до вивчення та виконання 
контрольної і самостійної роботи з дисципліни "Управління 
матеріально-технічним забезпеченням підприємства" для студентів 
заочної форми навчання освітнього ступеня бакалавр спеціальності 073 
"Менеджмент"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Програма курсу та методичні вказівки до вивчення та 
виконання контрольної і самостійної роботи з дисципліни "Управління 
матеріально-технічним забезпеченням підприємства" для студентів 
заочної форми навчання освітнього ступеня бакалавр спеціальності 073 
"Менеджмент" / укл. М. М. Гребельник. - К. : НТУ, 2017. - 35 с. 

 
Анотація   

В роботі представлено методологію ефективного управління різними 
видами матеріальних ресурсів; методику організації закупок 
необхідних матеріальних ресурсів; організацію складського 
господарства на транспортному підприємстві.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  95203  
 

Дата реєстрації авторського права  10.01.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ходовський Олексій 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 науково-практичного характеру 
"Авторська психологічна програма "Життя без співзалежності"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Особливості програми: 1. Комплексний підхід. Робота з усією 
особистістю: переконання, поведінка, переживання. 2. Це унікальний 
формат: 12 зустрічей (12 ступенів), раз на місяць протягом 1 року, 
допомагають поступово і ефективно опрацювати тему співзалежності. 
3. Мета - дати необхідні знання, пройти терапію співзалежності.   
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  95204  
 

Дата реєстрації авторського права  10.01.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Щастіна Тетяна Олексіївна  
 
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 "Концепції та порядок підготовки й проведення культурно-
мистецьких фестивалів "АМПЛУА", "ГаШоТю", "ForTwoNa" та 
"Ґаліора"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Стаття містить авторську концепцію і унікальний формат кожного 
фестивалю, програмне наповнення фестивалів, перелік можливих 
локацій та культурних заходів, умови участі, етапи конкурсного 
відбору, перелік фахових експертів та партнерів, організаційні заходи 
для проведення фестивалів та іншу інформацію.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  95205  
 
Дата реєстрації авторського права  10.01.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Устименко Віктор Сергійович, Волков Олександр Федорович, Дегтяр 

Зоя Олексіївна, Симоненко Роман Вікторович, Логвін Сергій 
Миколайович, Бродянський Віктор Миколайович, Чередниченко 
Сергій Володимирович, Бабін Юрій Володимирович, Нілов Ростислав 
Юхимович, Кравчук Павло Миколайович  

 
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 "Службовий комплект методично-технологічних 

документів щодо перевірки придатності до експлуатації колісних 
транспортних засобів категорій М2-3, N2-3, О1-4, відповідно до вимог 
Приписів ЄЕК ООН № 1 та № 2, доданих до Віденської Угоди" ("СКД-ВУ")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Службовий комплект методично-технологічних документів містить у 
концентрованому вигляді вичерпний перелік допустимих числових та 
інших значень параметрів КТЗ, які перевіряють під час встановлення 
придатності до експлуатації колісних транспортних засобів категорій 
М2-3, N2-3, О1-4, відповідно до вимог Приписів ЄЕК ООН № 1 та № 2, 
доданих до Віденської Угоди, що забезпечує можливість аналізування 
конструкції та фактичного технічного стану КТЗ із застосуванням 
автоматизованої інформаційної системи. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  95206  
 

Дата реєстрації авторського права  10.01.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Устименко Віктор Сергійович, Волков Олександр Федорович, Дегтяр 
Зоя Олексіївна, Симоненко Роман Вікторович, Логвін Сергій 
Миколайович, Бродянський Віктор Миколайович, Чередниченко 
Сергій Володимирович, Бабін Юрій Володимирович, Нілов Ростислав 
Юхимович, Кравчук Павло Миколайович  
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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 "Службовий комплект методично-технологічних 

документів щодо перевірки придатності до експлуатації колісних 
транспортних засобів категорій N2-3, О3-4 відповідно до вимог 
Європейської Конференції Міністрів транспорту" ("СКД-ЄКМТ")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Службовий комплект методично-технологічних документів щодо 
перевірки придатності до експлуатації КТЗ категорій N2-3, О3-4 
містить у концентрованому вигляді вичерпний перелік допустимих 
числових та інших значень параметрів КТЗ, які перевіряють під час 
інспектування відповідно до вимог ЄКМТ, що забезпечує можливість 
аналізування конструкції та фактичного технічного стану КТЗ із 
застосуванням автоматизованої інформаційної системи. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  95207  
 

Дата реєстрації авторського права  10.01.2020  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Нестеровська Лариса Вікторівна (Larysa Nesterovska)  
 

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)  Музична збірка "Life Emotional Hymns"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   
 

Анотація   
Музична збірка включає в себе 33 оригінальні інструментальні 
композиції, автором яких є Нестеровська Лариса Вікторівна.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  95208  
 

Дата реєстрації авторського права  10.01.2020  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Калінчик Василь Прокопович, Калінчик 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)  Науковий твір "Методика бальної оцінки стану умов праці при 

одночасному впливі багатьох факторів"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   
 

Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  95209  
 

Дата реєстрації авторського права  10.01.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Калінчик Василь Прокопович, Луців Петро Денисович  
 
Повне ім'я або 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 визначення несальдованих обсягів 
споживання електроенергії на власні потреби електростанцій на базі 
альтернативних джерел енергії"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  95210  
 

Дата реєстрації авторського права  10.01.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Калінчик Василь Прокопович, Калінчик 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)  Науковий твір "Гібридний метод управління електроспоживанням"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  95211  
 

Дата реєстрації авторського права  10.01.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Топольницька Тетяна Богданівна  
 
Повне ім'я або 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 "Комунікативний аспект у формуванні іміджу органів 
публічної влади"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Топольницька Т. Б. Комунікативний аспект у 
формуванні іміджу органів публічної влади / Т. Б. Топольницька //  
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                                                           Електронне наукове фахове видання "Економіка і суспільство". - 2019. - 
№ 20. - С. 593-598. Режим доступу: 
http://www.economyandsociety.in.ua/jornal/20_ukr/76.pdf 

 
Анотація   

Досліджено напрями формування позитивного іміджу органів 
публічної влади. Дано характеристику комунікації як інструменту 
формування позитивного іміджу органів публічної влади. Визначено 
роль громадської думки як зворотного зв'язку в комунікативній 
діяльності органів публічної влади.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  95212  
 

Дата реєстрації авторського права  10.01.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Дудка Анастасія 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 "Арт-терапія "Ресурсне джерело" 
("Страх = ресурс" арт-терапія")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У творі викладено опис-знайомство з цілями, задачами та 
функціоналом арт-терапії як засобу превінтифікації та психологічного 
самовираження.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  95213  
 

Дата реєстрації авторського права  10.01.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Іляш Ольга Ігорівна (Olha Ilyash)  
 
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 "EUROPEAN ASPIRATIONS OF UKRAINE IN THE 
CONTEXT OF THE SOCIAL SECURITY AND REGIONAL SOCIO-
ECONOMIC DEVELOPMENT"  Volume 1 "State social policy and means 
of convergence of the social security system of Ukraine and the EU" 
(Collection of research studies, 2010-2018) ("Volume 1 "State social policy 
and means of convergence of the social security system of Ukraine and the EU")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Послідовність викладу змісту та результатів наукового доробку автора  
представлена збіркою системних досліджень протягом 2010-2018 років, 
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які інтегровані у монографічне дослідження. Ключова мета монографії - 
сформувати наукове бачення автора тенденцій та пріоритетів 
поступальних соціально-економічних трансформацій розвитку 
регіонів та системи соціальної безпеки України з метою її інтеграції 
до ЄС та входження України в європейський і світовий регіональний 
простір.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  95214  
 

Дата реєстрації авторського права  10.01.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Іляш Ольга Ігорівна (Olha Ilyash)  
 
Повне ім'я або 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 "EUROPEAN ASPIRATIONS OF UKRAINE IN THE 
CONTEXT OF THE SOCIAL SECURITY AND REGIONAL SOCIO-
ECONOMIC DEVELOPMENT"  Volume 2 "Social dimension and 
economic transformations of Ukrainian regions development" (Collection of 
the research studies, 2010-2018) ("Volume 2 "Social dimension and 
economic transformations of Ukrainian regions development")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Послідовність викладу змісту та результатів наукового доробку автора  
представлена збіркою системних досліджень протягом 2010-2018 років, 
які інтегровані у монографічне дослідження. Ключова мета монографії - 
сформувати наукове бачення автора тенденцій та пріоритетів 
поступальних соціально-економічних трансформацій розвитку регіонів 
та системи соціальної безпеки України з метою її інтеграції до ЄС та 
входження України в європейський і світовий регіональний простір.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  95215  
 

Дата реєстрації авторського права  10.01.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Літовченко Петро Іванович, Степанов Михайло Сергійович, Іванова 
Лариса Петрівна, Іванова Марина Сергіївна, Басова Євгенія 
Володимирівна, Кобець Дмитро 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 "Моделювання теплового режиму мастильно-
охолоджуючої рідини при круглому врізному шліфуванні" ("Heat_T")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 



Авторське право і суміжні права. Бюлетень № 57, 2020 
 

51 

Анотація   
Програма призначена для моделювання теплового режиму мастильно-
охолоджуючої рідини (МОР) при круглому врізному шліфуванні 
деталей. Математична модель побудована на основі теорії теплових 
полів в зоні різання при шліфуванні абразивним інструментом, 
дозволяє визначити кількість теплоти і температуру МОР у різних 
точках системи її подачі на шліфувальному верстаті, здійснювати 
корегування температури у зоні різання шляхом зміни витрати МОР, 
виводити результати розрахунку у вигляді графіків зміни сили різання, 
теплоти і температури на різних етапах циклу врізного шліфування. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  95216  
 

Дата реєстрації авторського права  10.01.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Слабий Орест Олегович  
 
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 "САПР цвяхоробного автомата"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

САПР цвяхоробного автомата використовується для кінематичного, 
силового та оптимізаційного розрахунку механізму автомата для 
виготовлення цвяхів АВ4115А із формуванням звіту по результатах 
дослідження та побудовою відповідної тривимірної моделі в середовищі 
моделювання.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  95217  
 

Дата реєстрації авторського права  10.01.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Задорожня Ольга Романівна, Бріскін Юрій Аркадійович, Пітин 
Мар'ян Петрович, Смирновський Сергій Борисович, Хіменес Христина 
Робертівна, Галан Ярослав Петрович  

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

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру, похідний твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Модель настільної гри для тактичної та теоретичної 
підготовки спортсменів "Асоціації"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Твір представлений моделлю настільної гри, основою якої є ігрове поле 
з 16 інтелектуально-розвивальними завданнями, два набори карток з  
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термінами та зображеннями (по 16 карток у наборі, загалом 32) та 
інформаційна довідка про тактику, різновиди техніко-тактичних дій, 
правила змагань, історію розвитку різних видів спорту. Завданнями 
гри передбачено формування асоціативного ряду шляхом 
співстановлення інтелектуально-розвивальних завдань, термінів та 
зображень на картах.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  95218  
 

Дата реєстрації авторського права  10.01.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Задорожна Ольга Романівна, Бріскін Юрій Аркадійович, Пітин 
Мар'ян Петрович, Нерода Неоніла Вікторівна, Богуславська Вікторія 
Юріївна, Онищук Вікторія Євгенівна, Гаврилова 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 "Модель інтерактивної навчальної гри "Спортивні 
терміни"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Твір представлений моделлю інтерактивної (комп'ютерної) навчальної 
гри, основою якої є змістове наповнення у вигляді графічного, 
звукового, текстового контенту та ігрових елементів (декорацій, 
персонажів та об'єктів, з якими вони можуть взаємодіяти). 
Використання твору спрямоване на формування знань, що є основою 
різних сторін підготовленості спортсменів.   
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  95219  
 

Дата реєстрації авторського права  10.01.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Задорожна Ольга Романівна, Бріскін Юрій Аркадійович, Пітин 
Мар'ян Петрович, Смирновський Сергій Борисович, Богуславська 
Вікторія Юріївна, Драчук Сергій Петрович, Дідик 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 "Модель настільної навчальної гри "Спортивна дуель"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Твір представлений моделлю настільної навчальної гри, основою якої є 
5 наборів карток: 4 - з темами, пов'язаними з історією розвитку,  
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технікою, тактикою, особливостями підготовки спортсменів (загалом 
20 карток), 1 - з номерами для проведення жеребкування (загалом 16 
карток); ігрове поле. Настільна гра дозволяє розвинути логічне та 
тактичне мислення, удосконалити знання з теоретичної та техніко-
тактичної підготовки.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  95220  
 

Дата реєстрації авторського права  10.01.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Хіміч Віта 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)  Літературний письмовий твір наукового характеру "Танцювальний 
хортинг"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Робота направлена на опанування вправ класичного танцю, 
танцювальних кроків та рухів народних танців, що значно розширює 
хереографічні компонентності майбутніх учителів фізичної культури 
для учнів 10-11 класів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  95221  
 

Дата реєстрації авторського права  10.01.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Водолазська Євгенія Олексіївна, Озеруга Любов Михайлівна, 
Кудрявцева Надія Іллівна  

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

якого належить твір  Твір ужиткового мистецтва, складений твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка творів ужиткового мистецтва "Колекція видовищного костюму 
"НОН" ("НОН")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Натхненням колекції є дівчата Plus size. Створені образи руйнують 
стереотипи, що повна фігура - це некрасиво, а одяг - це лише 
маскувальне полотно. Колекція складається з дощовиків нестандартного 
крою. Функціональним доповненням є кишені-сумки. Костюми є 
трансформерами, деталі яких можуть одягатися по-різному. В колекції 
використана тентова та програмована плащова тканини яскравого 
блакитного і рожевого кольорів.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  95222  
 

Дата реєстрації авторського права  10.01.2020  
 
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  Літературний письмовий твір, складений твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка літературних творів "На крилах кохання"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  95223  
 

Дата реєстрації авторського права  10.01.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Рибніков Олександр Володимирович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, ілюстрація  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Книга "ПЛАНЕТА РЕБУСОВ Ребусы для учеников 3 класса 3 - 
уровень (8+) 1100 ребусов" ("ПЛАНЕТА РЕБУСОВ. Книга 3")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  95224  
 

Дата реєстрації авторського права  10.01.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ошкало Вадим 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 "Сайт intimo.ua"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  95225  
 

Дата реєстрації авторського права  10.01.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Зайцев Андрій Володимирович, Ваценко Анжела Володимирівна, 
Ніколішин Анатолій Карлович, Бойченко Ольга 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 "Використання стоматологічних показників в біології"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Питання про міждисциплінарне використання знань було завжди 
актуальним. Знання, отримані в одній галузі науки, можуть бути 
ефективними в розв'язанні проблем іншої дисципліни. Нами надається 
можливість використання показників каріозного процесу як маркерів 
біології.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  95226  
 

Дата реєстрації авторського права  10.01.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Пустовой Анатолій 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 "CallWay Enterprise"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Комп'ютерна програма - це програмна платформа для побудови 
контактних центрів, диспетчерських центрів, корпоративних систем 
зв'язку та інформаційно-аналітичних систем.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  95227  
 

Дата реєстрації авторського права  10.01.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гула Руслан Володимирович, Дзьобань Олександр Петрович, 
Передерій Інна Григорівна, Павліченко Олена Олександрівна, Філь 
Григорій Олексійович, Гула Володимир Дмитрович, Михайловський 
Руслан Анатолійович  

 
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 "Інформаційна війна: соціально-онтологічний та 
мілітарний аспекти"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Інформаційна війна: соціально-онтологічний та 
мілітарний аспекти : монографія / Р. В. Гула, О. П. Дзьобань,                     
І. Г. Передерій, О. О. Павліченко, Г. О. Філь. - К. : "Каравела", 2020. - 288 с.   

 
Анотація   

Монографія розкриває особливості інформаційного протиборства у 
постмодерному суспільстві. Проаналізовано сучасні тенденції 
трансформації концепцій інформаційної війни у воєнній теорії. 
Розкрито особливості сучасних кіберзагроз. Запропоновано низку 
практичних рекомендацій для удосконалення системи національної 
безпеки в умовах інтенсифікації гібридних війн транснаціонального 
характеру.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  95228  
 

Дата реєстрації авторського права  10.01.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Яровий Андрій Анатолійович, Ільченко Михайло 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 "Інформаційна технологія інтелектуальної 
поведінки штучних суперників у комп'ютерній грі"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Розроблено комп'ютерну програму, реалізовану мовою програмування 
Java, що надає інструменти для створення інтелектуальної поведінки 
штучних суперників у комп'ютерній грі.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  95229  
 
Дата реєстрації авторського права  10.01.2020  
 
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   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
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Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Диво"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  95230  
 

Дата реєстрації авторського права  10.01.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Банов Євген 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 "Логотип "Пашот"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  95231  
 

Дата реєстрації авторського права  10.01.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Олійник Олена Петрівна, Мачуліна Світлана 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)  Стаття "Класифікація диз'юнктивних тектонічних порушень в межах 
соляних структур центральної частини Дніпровсько-Донецької 
западини"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Розроблено класифікацію тектонічних порушень відносно соляних 
структур Дніпровсько-Донецької западини, в яких нафтогазоносність 
пов'язана із розломами в приштокових і надштокових зонах, що 
утворювали умови для міграції вуглеводних флюїдів у верхні шари та 
брали участь у формуванні тектонічно екранованих пасток 
вуглеводнів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  95232  
 

Дата реєстрації авторського права  10.01.2020  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бекетова Галина Володимирівна, Солдатова Оксана Володимирівна, 
Алексєєнко Наталія Василівна, Горячева Ірина Павлівна, Нехаєнко 
Марія 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)  Посібник для педіатрів та лікарів загальної практики - сімейної 
медицини "Невідкладні стани у дітей та підлітків"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У посібнику викладаються питання невідкладної допомоги дітям та 
підліткам при невідкладних станах в практиці педіатра і лікаря 
сімейної практики на підставі міжнародних стандартів та затверджених 
МОЗ України уніфікованих протоколів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  95233  
 

Дата реєстрації авторського права  10.01.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Рубан Сергій Анатолійович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом, музичний твір без тексту, складений твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Музичний альбом "Раскрой свои глаза"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

І все-таки життя прекрасне і дане нам Господом всього один раз.                
І потрібно все встигнути, брати від життя все найкраще і робити добрі 
справи, щоб залишити на землі світлу пам'ять про себе. Пісні цього 
альбому пронизані любов'ю до життя і я хотів таким чином внести 
оптимізм в наше з вами це одне єдине життя. Композиції написані в 
основному в стилях джаз-рок, поп-рок, фанк, соул.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  95234  
 

Дата реєстрації авторського права  10.01.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Рубан Сергій Анатолійович  
 
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)  Музичний альбом "Холодная война"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Сенс назви цього альбому і деяких композицій полягає в наступному. 
Суть усіх війн людства - це прагнення до влади і збагачення, і чим далі, 
тим безмежніше - це аксіома, тобто те, що спочатку виходить з людських 
спонукань, що суперечить законам Божим.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  95235  
 
Дата реєстрації авторського права  10.01.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Рубан Сергій Анатолійович  
 
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 "Коллизия"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

[лат. collisio] - гостре зіткнення протилежних поглядів, прагнень, 
світовідчуття, почуттів. У моєму випадку - це відображення таких 
життєвих протиріч і визначення себе в житті в моїх піснях і композиціях. 
Твори цього альбому написані також в стилі рок, тільки в різних його 
напрямах (хард-рок, прогресив-рок, арт-рок, поп-рок та ін).  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  95236  
 
Дата реєстрації авторського права  10.01.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Рубан Сергій Анатолійович  
 
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 "Сладкая жизнь"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   
 

Анотація   
Назва альбому говорить сама за себе, що зміст пісень несе в собі як 
позитивний, так і негативний (саркастичний) характер, пов'язаний з 
"солодким життям".  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  95237  
 
Дата реєстрації авторського права  10.01.2020  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Рубан Сергій Анатолійович  
 
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 "Ностальгия"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Альбом складається зі старих пісень, написаних в основному давно, 
більше 15-20 років тому, деякі ще в 1981-85 рр., тобто 34-38 років тому, 
зараз набули нового звучання.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  95238  
 
Дата реєстрації авторського права  10.01.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Нечепуренко Дмитро 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 "FeelMart - адаптивный универсальный 

шаблон" ("FeelMart")  
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  95239  
 
Дата реєстрації авторського права  10.01.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мельник Мирослав Васильович  
 

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 "Серія симфонічних картин "Думки з Млина" 

("Думки з Млина")  
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Збірка музичних творів складається з 18 партитур.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  95240  
 

Дата реєстрації авторського права  10.01.2020  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Нонка Нона Володимирівна (NONA NONKA)  
 
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 твір практичного характеру "Техника нанесения "Х" 
для выполнения перманентного макияжа"    

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Техніка нанесення "Х" виглядає настільки природно, що з одного 
погляду неможливо визначити, що це татуаж, виглядає як професійний 
макіяж. Володар такої техніки може творити справді виразні брови, 
губи, повіки.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  95241  
 

Дата реєстрації авторського права  10.01.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  VASILY TRETIKOV PROJECT (псевдонім)  
 
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 музики "Victory"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У творі представлено 11 музичних композицій: "Intro", "The 
Beginning", "Revolution", "Bastard", "The procession", "Headquarters", 
"Fighter flight", "Heavy artillery", "Last trip", "Final battle", "Victory".   
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  95242  
 

Дата реєстрації авторського права  10.01.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Вода Єгор Олександрович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, твір образотворчого мистецтва, 
складений твір  

 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Навчальний посібник "HDS "Seven" система развития человека"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
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Анотація   
Навчальний посібник містить індивідуальну методику розвитку 
людини, призначений для широкого кола користувачів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  95243  
 

Дата реєстрації авторського права  10.01.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Павлюков Вячеслав Миколайович, Павлюков Артем Вячеславович, 
Павлюкова Людмила Миколаївна  

 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "Будівельна компанія 
"Міськбудінвест" 

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір архітектури  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твір архітектури "Реконструкція приміщень нежитлової будівлі             
літ. "Б" по вул. Труханівській, 1-Г у Дніпровському районі міста Києва"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Будівля розташована на території бази відпочинку на Трухановому 
острові в існуючій забудові. Будівля одноповерхова 
багатофункціональна з розміщенням: зали ресторану площею 320,08 
кв. м. з панорамним видом території, зали - 127,15 кв. м. з виходом на 
криту терасу та кінозалом 49,02 кв. м. В дворовій частині будівлі 
організовані місця для відпочинку та літній майданчик ресторану. 
Передбачена автомобільна стоянка для відвідувачів та господарський 
двір ресторану.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  95244  
 

Дата реєстрації авторського права  10.01.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Боровик Ірина Володимирівна, Зажарська Надія Миколаївна, Палій 
Анатолій 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)  Науковий твір "Особливості ідентифікації мікроорганізмів Listeria 
spp. за допомогою поєднання гемолітичного та CAMP тестів"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Останнім часом проблема розповсюдження та виявлення Listeria spp. 
вийшла за межі ветеринарної медицини. Проте, на сьогодні відсутній 
план систематичного та інформативного моніторингу лістеріозу. 
Збудники Listeria spp. спричиняють суттєві соціальні та економічні  
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збитки через контамінацію тваринницької продукції, вилучення її з 
обігу і вибракування.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  95245  
 
Дата реєстрації авторського права  10.01.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Палій Андрій Павлович, Палій Анатолій Павлович, Іщенко Катерина 

Вікторівна, Гонтарь Віталій Вадимович, Дубін Руслан 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 "Технічні засоби та технологічні рішення при обробці 

тварин проти паразитуючих комах"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

При організації заходів боротьби з комахами враховують особливості їх 
біології, видовий склад, характер поширення, місця існування, умови і 
терміни розвитку. У тваринництві проти паразитуючих комах необхідно 
передбачати загальногосподарські заходи, заходи по обмеженню та 
ліквідації місць їх виплоду, знищення личинок, а також спеціальні 
заходи, спрямовані безпосередньо на груповий або індивідуальний 
захист тварин.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  95246  
 
Дата реєстрації авторського права  10.01.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бойко Василь Миколайович, Іваницький Ярослав Лаврентійович, 

Стащук Микола Григорович  
 
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 "Програма розрахунку напружено-

деформованого стану матеріалів, які знаходяться у воденьвмісному 
середовищі під дією температури" ("STRES_HYDTO_TEMP")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма призначена для обчислення напружено-деформованого стану 
матеріалів, які експлуатуються у воденьвмісному середовищах або 
знаходяться у контакті з воднем при дії температурного поля. Для 
обчислення напружень та деформацій від зміни концентрації водню та 
температури використано метод скінчених елементів.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  95247  
 

Дата реєстрації авторського права  10.01.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Міхневич Людмила Володимирівна, Охотнікова Олена Миколаївна  
 
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)  Збірка науково-практичних творів "Робоча програма та методичні 
матеріали "Теорія і практика конституційного правосуддя" 
(магістерський рівень)"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Навчальна дисципліна "Теорія і практика конституційного 
правосуддя" передбачає поглиблене вивчення наукових поглядів і 
концепцій з питань забезпечення права громадян на судовий захист та 
принципу рівності всіх перед законом та судом, верховенства права в 
конституційному правосудді, правової регламентації здійснення 
судочинства у Конституційному Суді України, доктрини компетенції 
конституційного правосуддя, конституційно-правового механізму 
забезпечення незалежності судової влади. Рекомендована для вивчення 
на другому рівні вищої освіти (магістерський) в галузі знань 08 
"Право".  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  95248  
 

Дата реєстрації авторського права  10.01.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сайко Олег Федорович  
 
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)  Стаття "КЛУБОНИ"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  95249  
 

Дата реєстрації авторського права  10.01.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гузенко Юрій Михайлович  
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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 "Підвищення надійності роботи шпонкового з'єднання 
з призматичною шпонкою"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  95250  
 

Дата реєстрації авторського права  10.01.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гузенко Юрій 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)  Науковий твір "Підвищення надійності роботи шпонкового з'єднання 
із сегментною шпонкою"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  95251  
 

Дата реєстрації авторського права  10.01.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Воронцова Анна-Вікторія Владиславівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "АЙТІ РОЗУМНІ 
РІШЕННЯ" 

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Програмний продукт "Система 112"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма - служба екстренної допомоги, яка дозволить цифровій 
інформації безперешкодно перетікати з загальнодоступної мережі 112, 
безпосередньо в службу першої допомоги, а також дозволить обробляти 
виклики та передавати їх в інші центри обробки та реагування 
громадської безпеки.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  95252  
 

Дата реєстрації авторського права  11.01.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ліштаба Тетяна 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)  Навчально-методичний посібник для студентів спеціальності 
Правознавство "Українська мова (за професійним спрямуванням)"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  95253  
 

Дата реєстрації авторського права  11.01.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ліштаба Тетяна 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)  Навчально-методичне видання "Робочий зошит з українського 
правопису"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  95254  
 

Дата реєстрації авторського права  11.01.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Огарєнко Тетяна 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)  Навчально-методичне видання "Сучасна українська літературна 
мова. Синтаксис: робочий зошит. Частина ІІ"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  95255  
 

Дата реєстрації авторського права  11.01.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Задиранчук Оксана Юріївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Харківська державна академія дизайну і мистецтв 
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Графічне зображення "Дизайн освіжувача повітря"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Представлене графічне зображення оригінального дизайну освіжувача 
повітря, наприклад для автомобіля, який має мінімально просту форму 
з максимально насиченими функціями.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  95256  
 

Дата реєстрації авторського права  11.01.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Огарєнко Тетяна 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)  Навчальний посібник "Сучасна українська літературна мова. 
Синтаксис. Просте ускладнене речення. Складне речення"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  95257  
 

Дата реєстрації авторського права  11.01.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сухорукова Людмила Андріївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Харківська державна академія дизайну і мистецтв 
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва, складений твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка графічних зображень до Анімаційного ролику 
"ABSORPTION"/"ПОГЛИНАННЯ"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
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Анотація   
Представлена збірка графічних зображень для використання у 
авторському анімаційному ролику.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  95258  
 
Дата реєстрації авторського права  11.01.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сухорукова Людмила Андріївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця  Харківська державна академія дизайну і мистецтв 
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва, складений твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Збірка графічних зображень до Анімаційного ролику "BEYONDE 

BEUYS"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Представлена збірка графічних зображень для використання у 
авторському анімаційному ролику "BEYONDE BEUYS".  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  95259  
 
Дата реєстрації авторського права  11.01.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Галушко Анастасія Денисівна, Гайова Інна Лаврентіївна, Ніколаєва 

Тетяна Ігорівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Твір ужиткового мистецтва, складений твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Збірка творів ужиткового мистецтва "Колекція моделей видовищного 

костюма "Jelly"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Джерелом натхнення колекції була вибрана медуза - одна з 
найцікавіших біоформ водного світу, що є взірцем чарівної краси, 
неперевершеної пластики та розмаїття форм. Оригінальне поєднання 
матеріалів та технік виконання разом з яскравими елементами 
створюють відчуття плинності та коливання.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  95260  
 

Дата реєстрації авторського права  11.01.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Смірнов Олександр Юрійович, Манько Роман Григорович  
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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  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Модуль інтеграції системи електронного 
документообігу "Megapolis.DocNet" та комп'ютерної програми 
"DEALS"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма використовується для узгодження і підписання документів 
електронним цифровим підписом з партнерами, підрядниками та 
клієнтами по всьому світу в режимі онлайн. Метою розробки  є 
автоматизація процесу укладення угод між юридичними особами, 
оформлення документів в електронному вигляді, створення зручного і 
безпечного каналу зв'язку між учасниками угоди, забезпечення 
законності обміну всіх документів угоди.   
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  95261  
 

Дата реєстрації авторського права  11.01.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Смірнов Олександр Юрійович, Лашин Сергій Миколайович  
 
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  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Модуль інтеграції системи бухгалтерського 
обліку та медичної інформаційної системи"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма призначена для реалізації взаємодії між системою 
бухгалтерського обліку і МІС та створення єдиного інформаційного 
простору, що дозволить забезпечити економію часу: зменшення витрат 
часу на бізнес-процеси і обмін даними між підрозділами медичного 
закладу. Підвищення ефективності: підвищення ефективності роботи 
співробітників завдяки виконанню частини рутинних обов'язків 
функціями Модуля "Інтеграція"; підвищення ефективності роботи 
лікарні завдяки забезпеченню моделей інтеграції, перетворення і 
маршрутизації інформації, а також контролю взаємодії між 
відповідними підрозділами. Зменшення впливу людського фактора на 
окремі ділянки обліку та діяльність лікарні в цілому.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  95262  
 

Дата реєстрації авторського права  13.01.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кобзар Віктор Васильович  
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Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва, складений твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірник графічних зображень "ИММУНОКОМПЛЕКС-ВИТАЦЕЛЬ 
Immunocomplex VitaCell"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Збірник графічних зображень містить 3 види зображень, які призначені 
для використання як реклами або етикетки для ін'єкційного 
лікарського препарату.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  95263  
 

Дата реєстрації авторського права  13.01.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Васюхін Михайло Іванович, Бень Андрій Павлович, Касім Аніса 
Мохаммадівна  

 
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 візуалізації динамічного символу об'єкта 
космічного базування "СУПУТНИК"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Комп'ютерна програма візуалізації динамічного символу об'єкта 
космічного базування "СУПУТНИК" включає процедуру формування 
символу об'єкта, вивід його на екран, процедуру динамічного лінійного 
переміщення за заздалегідь заданою траєкторією. Комп'ютерна 
програма розроблена у середовищі Delpfi 7.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  95264  
 

Дата реєстрації авторського права  13.01.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Домбровська Тетяна Миколаївна  
 
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 "Щоб стильно хайпувати"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
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Анотація   
Рекламний куплет "Щоб стильно хайпувати" з оригінальною 
мелодією, що представляє торгову марку "ГОТІВОЧКА".  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  95265  
 

Дата реєстрації авторського права  13.01.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Василик 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)  Твір наукового характеру "Концептуальні засади неформального 
навчання підприємницькій діяльності"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  95266  
 

Дата реєстрації авторського права  13.01.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Василик 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)  Твір наукового характеру "Удосконалення інституціонального 
забезпечення гідних умов праці та безпеки праці як компонент гідної 
праці"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  95267  
 

Дата реєстрації авторського права  13.01.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Оганесян Каріне Едуардівна (Oganesyan Karine)  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір науково-практичного характеру  
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Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Диета в лечении резистентноустойчивой формы 
трихомонадной инфекции/The diet for resistant form trichomonas 
infection treatment"    

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Наведені дослідження та нова методика лікування резистентностійкої 
форми трихомонадної інфекції шляхом використання розробленої 
дієти. Ця дієта створює в організмі некомфортні умови для життя й 
розмноження трихомонад, що сприяє зникненню трихомонадної 
інфекції в організамі.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  95268  
 
Дата реєстрації авторського права  13.01.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Оганесян Каріне Едуардівна (Oganesyan Karine)  
 
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 "Обследование и лечение пациентов с хроническим 

калькулезным простатитом/Examination and treatment of patients with 
chronic calculous prostatitis"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Наведені дослідження та нова комплексна методика лікування 
пацієнтів із хронічним калькульозним простатитом.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  95269  
 
Дата реєстрації авторського права  13.01.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Головченко Наталія Петрівна  
 
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 "TWIN SYSTEM"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  95270  
 

Дата реєстрації авторського права  13.01.2020  
 



Авторське право і суміжні права. Бюлетень № 57, 2020 
 

73 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лелюк Аліна Володимирівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, ілюстрація  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Опис з ілюстраціями "Метафоричні асоціативні карти "Непростые 
отношения со свекровью"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Метафоричні асоціативні карти призначені для роботи над 
проблемними відносинами зі свекрухою. Допомагають прибрати 
внутрішні блоки, установки, переконання і страхи, які заважають 
налагодити контакт зі свекрухою і відчувати себе на рівних. При цьому 
зробити життя з коханою людиною більш радісним і душевним. Колода 
складається з: 90 карт із зображенням різних життєвих ситуацій і 
моментів відносин зі свекрухою; інструкції з 5 прописаними техніками 
по роботі з колодою карт.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  95271  
 
Дата реєстрації авторського права  13.01.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Денисюк Сергій Петрович, Коцар Олег Вікторович, Лебедев Денис 

Юрійович, Дерев'янко Денис 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)  Літературний письмовий твір "Концепція впровадження системи 

енергетичного менеджменту ДП "НАЕК "Енергоатом" ("Концепція 
впровадження СЕнМ ДП "НАЕК "Енергоатом")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Концепція описує головні цілі, сферу застосування, межі, структурну 
схему, узагальнену модель, процеси, процедури, етапи впровадження 
системи енергетичного менеджменту (СЕнМ) в ДП "НАЕК 
"Енергоатом". Впровадження СЕнМ в ДП "Енергоатом" та підбір 
організаційно-управлінських та технологічних підходів визначать 
довгострокові пріоритети у сфері енергозбереження та підвищення 
енергоефективності інфраструктури ДП "НАЕК "Енергоатом".  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  95272  
 

Дата реєстрації авторського права  13.01.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Sasha Sky (псевдонім)  
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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  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка віршів "Sasha Sky..Саша Небо"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  95273  
 
Дата реєстрації авторського права  13.01.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Пріймягі Денис  
 
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 "Малюнок "Сырное королевство"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Малюнок складається з сонця, в центрі якого міститься напис 
"Сырное королевство", а зверху та знизу даного напису знаходяться 
дві корони, що різміщені дзеркально одна відносно іншої.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  95274  
 
Дата реєстрації авторського права  13.01.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Пріймягі Денис  
 
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 "Малюнок "Сирне королівство"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Малюнок складається з сонця, в центрі якого міститься напис "Сирне 
королівство", а зверху та знизу даного напису знаходяться дві корони, 
що різміщені дзеркально одна відносно іншої.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  95275  
 

Дата реєстрації авторського права  13.01.2020  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Пріймягі Денис  
 
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 "Малюнок "Cheese kingdom"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Малюнок складається з сонця, в центрі якого міститься напис "Cheese 
kingdom", який перекладається як "Сирне королівство", а зверху та 
знизу даного напису знаходяться дві корони, що різміщені дзеркально 
одна відносно іншої.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  95276  
 

Дата реєстрації авторського права  13.01.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Москаленко Анатолій Михайлович, Волкогон Віталій Васильович, 
Халеп Юрій Миколайович  

 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Інститут сільськогосподарської мікробіології та агропромислового 
виробництва 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)  Науковий твір "Методика оцінки заходів відтворення родючості 
ґрунтів"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

В методиці визначення економічної ефективності заходів відтворення 
родючості ґрунтів передбачено два напрями впливу застосовуваних 
ґрунтополіпшувальних заходів на потенційну та ефективну родючість. 
Проведено аналіз впливу використання сидератів у поєднанні із 
застосуванням мікробних препаратів, побічної продукції 
сільськогосподарських культур, поєднаного застосування соломи та 
сидератів, гною на потенційну та ефективну родючість ґрунтів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  95277  
 

Дата реєстрації авторського права  13.01.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Халеп Юрій Миколайович, Москаленко Анатолій Михайлович, 
Волкогон Віталій Васильович  

 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Інститут сільськогосподарської мікробіології та агропромислового 
виробництва 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)  Науковий твір "Методика прогнозування продуктивності та оцінки 
ефективності органічного виробництва"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Методика формування моделей органічних господарств за своїм 
змістовним наповненням базується на принципах органічного 
виробництва сільськогосподарської продукції та вимогах до його 
ведення.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  95278  
 

Дата реєстрації авторського права  13.01.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Половик Катерина Олександрівна  
 
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 "Подих"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Вірш присвячено усім, хто колись втрачав землю під ногами, 
переживав панічні атаки, чи просто боявся власних почуттів. Він є 
водночас описом стану, надією на повернення до нормального життя і 
алгоритмом дії у ситуації нервового зриву чи панічної атаки. 
Присвячено темі збереження психічного здоров'я, котра наразі активно 
обговорюється суспільством.   
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  95279  
 

Дата реєстрації авторського права  13.01.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Безпрозваний Альберт Олександрович, Владимирський Ігор 
Альбертович  

 
Повне ім'я або 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 визначення теплових втрат трубопроводів 
теплових мереж без відключень споживачів теплової енергії"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
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Анотація   
Методика призначена для визначення експериментально-
розрахунковим шляхом величини теплових втрат через ізоляцію 
магістральних та підключених до них трубопроводів теплових мереж 
та розробки на їх основі нормованих експлуатаційних теплових втрат. 
Для підприємств теплопостачання та спеціалізованих організацій, що 
здійснюють обстеження та випробування теплових мереж.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  95280  
 

Дата реєстрації авторського права  13.01.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Владимирський Олександр Альбертович, Владимирський Ігор 
Альбертович  

 
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  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Методика диагностического обследования 
трубопроводов тепловых сетей, находящихся в эксплуатационных 
режимах, с применением регистратора акустических сигналов РАСТР-1. 
Редакция первая"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Методика призначена для оцінки фактичного технічного стану стінки 
трубопроводів теплових мереж з підземною канальною прокладкою без 
їх розкриття шляхом проведення інструментального обстеження 
ділянок теплових мереж у місцях доступу до трубопроводів і по ґрунту 
над місцями їх прокладки. Методика основана на застосуванні 
акустичного активно-пасивного методу дистанційної діагностики стану 
металу трубопроводів теплових мереж.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  95281  
 

Дата реєстрації авторського права  13.01.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Зелінський Данило Юрійович, Зелінська Валентина Сергіївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір науково-практичного характеру, 
фотографічний твір, складений твір  

 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твір науково-практичного характеру "Brandguide компании 
Nails&Cocktails"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
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Анотація   
Стандарти фірмового стилю та дизайну компанії "Nails&Coctails", 
концепція бренда, атрибути бренда та правильність їх використання. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  95282  
 
Дата реєстрації авторського права  13.01.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ліхачов Костянтин Сергійович, Осадчий Вячеслав 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 "Доповнена реальність 

інтерактивної фурнітури з можливістю управляти об'єктами"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Комп'ютерна програма для створення доповненої реальності у процесі 
покупки інтерактивної фурнітури для підвищення детальності 
уявлення для користувача, розглянуто та проаналізовано засоби 
розробки доповненої реальності.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  95283  
 
Дата реєстрації авторського права  13.01.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Вікторова Леся Вікторівна  
 
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 "Наукові основи іншомовної підготовки різних категорій 

дорослих у процесі неформальної освіти"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

В умовах інтенсивної глобалізації та міграційних процесів 
першочергового значення на світовому ринку праці для вирішення 
політичних, економічних, культурних та інших завдань надається 
мультилінгвізму.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  95284  
 

Дата реєстрації авторського права  13.01.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Вікторова Леся Вікторівна  
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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  Літературний письмовий твір наукового характеру, ілюстрація  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Наукова стаття "Social and psychological rehabilitation of the military 
servicemen with disabilities resulting from a war injury by means of 
inclusive tourism"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У статті проведено аналіз розвитку інклюзивного туризму в Україні як 
засобу соціальної реабілітації осіб з інвалідністю внаслідок бойових дій.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  95285  
 

Дата реєстрації авторського права  13.01.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ржевський Геннадій Миколайович, Вікторова Леся Вікторівна, 
Тверезовська Ніна Трохимівна, Кочарян Артур Борисович, Арзуманян 
Каріна Каренівна  

 
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)  Навчальний посібник "Тренінг з соціальних комунікацій"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У навчальному посібнику розкрито загальні закономірності, схожість і 
відмінність різних видів, рівнів, форм соціальної комунікації.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  95286  
 

Дата реєстрації авторського права  13.01.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Міняйло Анатолій Анатолійович, Чайка Володимир 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 "Рекомендації із збереження ентомологічного 
різноманіття агроценозів в різних ґрунтово-кліматичних зонах України 
в умовах змін клімату (Методичні рекомендації)"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
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Анотація   
Наведено екологічно обґрунтовану систему заходів щодо збереження 
ентомологічного та ботанічного біорізноманіття агроландшафтів 
України.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  95287  
 

Дата реєстрації авторського права  13.01.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Вікторова Леся Вікторівна  
 
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 "Виклики та перспективи неформальної освіти 
дорослих в Україні"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У результаті проведених досліджень автором обґрунтовано необхідність 
застосування системи неформальної освіти дорослих в Україні.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  95288  
 

Дата реєстрації авторського права  13.01.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Свінцицька Наталія Леонидівна, Шерстюк Олег Олексійович, Гринь 
Володимир Григорович, Пілюгін Андрій Валентинович, Каценко 
Андрій Любославович  

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

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру, ілюстрація  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Монографія "Особенности ангиоархитектоники кровеносного русла 
желудка человека"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Особенности ангиоархитектоники кровеносного русла 
желудка человека : монография / Н. Л. Свинцицкая, О. А. Шерстюк,       
В. Г. Гринь [и др.]. - Полтава, 2019. - 152 с. 

 
Анотація   

Виявлені питання організації екстра- та інтраорганного кровоносного 
русла шлунка людини.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  95289  
 

Дата реєстрації авторського права  13.01.2020  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ярошенко Олександр Васильович, Сіра Оксана Володимирівна, 
Волков Володимир Олегович, Вільцанюк Іван Іванович, Пєша Ірина 
Василівна, Тілікіна Наталія Валеріївна  

 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Державна установа "Державний інститут сімейної та молодіжної 
політики" 

 
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-
методичне обґрунтування інструментів національно-патріотичного 
виховання молоді та оцінка їх ефективності"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

За результатами науково-дослідної роботи розроблено критерії та 
показники оцінки якості заходів національно-патріотичного виховання 
молоді.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  95290  
 

Дата реєстрації авторського права  13.01.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Пєша Ірина Василівна, Комарова Надія Миколаївна, Артюх Оксана 
Ростиславівна, Тілікіна Наталія Валеріївна  

 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Державна установа "Державний інститут сімейної та молодіжної 
політики" 

 
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 "Реалізація 
молодіжної політики в умовах децентралізації"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

За результатами науково-дослідної роботи розроблено показники 
ефективності молодіжної роботи на локальному рівні.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  95291  
 

Дата реєстрації авторського права  13.01.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Забудський Володимир Олегович  
 
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)  Книга "Новий світ"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Дія роману відбувається у похмурому постапокаліптичному 
майбутньому. На руїнах світу, майже зруйнованого глобальною 
катастрофою, поступово відроджується цивілізація.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  95292  
 

Дата реєстрації авторського права  13.01.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Дрозд 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)  Книга "CORPORATE FLIGHT ATTENDANT HANDBOOK. 
CHECKLIST"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

В книзі описано технології роботи для бортпровідників бізнес-авіації.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  95293  
 

Дата реєстрації авторського права  13.01.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Коваль Наталія Євгенівна, Кирнос Дмитро Віталійович  
 
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 "This place is magical"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  95294  
 

Дата реєстрації авторського права  13.01.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Меньшиков Сергій Олегович, Багаутдінов Наіль Дахієвич  
 
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 "Програма аналізу польотної інформації SOM-
Orion"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Підпрограма - функція забезпечує обробку файлу бази даних польотної 
інформації в форматі *.2RZ.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  95295  
 

Дата реєстрації авторського права  13.01.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Євтушенко Марія 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)  Оповідання "Никогда не выбирай"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  95296  
 

Дата реєстрації авторського права  13.01.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Музика Денис Станіславович, Півторак Діана Олександрівна  
 
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 "Модель дистанційного управління"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма розроблена з цілю використання мікроконтролера Arduino  
як ядра управління дистанційної моделі.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  95297  
 

Дата реєстрації авторського права  13.01.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Качан Галина Євгеніївна  
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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 комедійного серіалу "Неслужебный романс"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

В основу сценарію комедійного серіалу покладено фантазійну історію 
про двох друзів, яких оточують одні трійнята.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  95298  
 
Дата реєстрації авторського права  13.01.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кравцова Тетяна Миколаївна, Калініченко Ганна 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 "The vicarious liability of parent company liability for its 

subsidiary"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Стаття носить теоретичний характер та надає більш повне розуміння 
субсидіарної відповідальності та особливостей такої відповідальності 
материнської компанії за її дочірню компанію.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  95299  
 
Дата реєстрації авторського права  13.01.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кравцова Тетяна Миколаївна, Петрова 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)  Стаття "Інстанційна юрисдикція адміністративних судів в контексті 

судово-правової реформи в Україні"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Стаття присвячена дослідженню та уточненню сутності та змісту 
інстанційної юрисдикції адміністративних судів України, із 
врахуванням змін, що були внесені до адміністративного 
процесуального законодавства.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  95300  
 
Дата реєстрації авторського права  13.01.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Фолюшняк Валентина 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)  Літературний письмовий твір "Освітні лайфхаки": навчально-

корекційні ігри на уроках математики у 1 класі. Електронний посібник 
з математики для учнів 1 класу за концепцією НУШ. (І частина)" 
("ОЛ" (НКІ)")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У творі наведено великий добір завдань, спрямованих на формування, 
розвиток, корекцію математичних знань та умінь в учнів 1 класу за 
програмою МОН.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  95301  
 
Дата реєстрації авторського права  13.01.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Дзюба Сергій Васильович, Кірсанов Артемій Павлович  
 
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 "Квітка"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Біографічний, шпигунський, музичний трилер про перебування в 
травні 1983 року в Україні відомої американської студійної співачки 
Квітки Цісик.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  95302  
 
Дата реєстрації авторського права  13.01.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Литвиненко Тетяна Петрівна, Шлапко Леся Володимирівна, Гасенко 

Ліна Володимирівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва, складений твір  
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Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Збірка графічних зображень "Логотип кафедри автомобільних доріг, 

геодезії, землеустрою та сільських будівель Національного 
університету "Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  95303  
 
Дата реєстрації авторського права  13.01.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Войтов Олександр Олександрович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва, складений твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Збірка творів образотворчого мистецтва "Графічні зображення з 

включенням слова "FORSE"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Твір являє собою збірку із двох графічних зображень, з включенням 
слова "FORSE", кожне з яких розташоване на поземновидовженому 
прямокутному жовтому тлі, що його перетинає широка подвійна смуга.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  95304  
 
Дата реєстрації авторського права  13.01.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Макогон Кіра 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)  Сценарій дитячого пізнавального фільму для планетаріїв "ЛЕО: 

ВЕЛИКІ КОСМІЧНІ ПЕРЕГОНИ" ("Сценарій дитячого пізнавального 
фільму для планетаріїв "ЛЕО")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 

Анотація   
Твір являє собою собою сюжетний сценарій дитячого анімаційного 
ігрового фільму просвітницького та рожважального характеру і 
призначений для показів у повнокупольних демонстраційних залах, 
зокрема у планетаріях.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  95305  
 

Дата реєстрації авторського права  13.01.2020  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Школьник Олег Львович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, похідний твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  П'єса "Укрощение строптивых"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

В італійському місті Падуї розгортаються відразу ж декілька подій. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  95306  
 

Дата реєстрації авторського права  14.01.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Артюхова Олена Вікторівна, Марковська Антоніна В'ячеславівна, 
Саламатіна Ольга Олександрівна, Ганніченко Тетяна Анатоліївна, 
Тішечкіна Катерина Вікторівна, Матвєєва Катерина Сергіївна, 
Ігнатенко Жанна 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)  Навчальний посібник "Методичні рекомендації для аудиторної та 
самостійної роботи здобувачів вищої освіти ступеня "бакалавр" всіх 
спеціальностей денної та заочної форм навчання для підготовки до ЄВІ 
"Англійська мова"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Метою даних методичних рекомендацій є удосконалення навичок 
читання загального змісту та суттєвих деталей прочитаного; аналізу та 
реферування соціально-культурної літератури; володіння усною 
монологічною і діалогічною мовою в межах побутової, суспільно-
політичної тематики; перекладу з іноземної мови на рідну та з рідної на 
іноземну текстів країнознавчого, суспільно-політичного змісту; 
продукування іноземною мовою ділової та професійної документації.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  95307  
 

Дата реєстрації авторського права  14.01.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Котвіцька Алла Анатоліївна, Кубарєва Інна Валеріївна, Волкова Аліна 
Вікторівна, Черкашина Аліна Вікторівна, Суріков Олександр 
Олександрович, Сурікова Ірина Олександрівна, Жирова Ірина 
Василівна  
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Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Національний фармацевтичний університет 
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Pharmaceutical Law and Legislation: the textbook for 
applicants for higher education"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Pharmaceutical Law and Legislation: the textbook for 
applicants for higher education / A. A. Kotvitskaya, A. V. Kubarieva,            
A. V. Volkova et al. - Kharkiv : NUPh : Golden Pages, 2019. - 204 p. 

 
Анотація   

Законодавчі та правові аспекти регулювання наведені з урахуванням 
специфіки фармацевтичної діяльності, дана загальна характеристика 
фармацевтичного законодавства країн світу, що мають різні 
географічні, історичні, соціально-економічні характеристики.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  95308  
 

Дата реєстрації авторського права  14.01.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Тішечкіна Катерина 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)  Навчальний посібник "Методичні рекомендації та навчальний 
матеріал для аудиторної та самостійної роботи здобувачів вищої освіти 
ступеня "бакалавр" спеціальності 073 "Менеджмент" денної форми 
навчання "Англійська мова"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Мета даних методичних рекомендацій - забезпечення розвитку мовних 
та мовленнєвих навичок студентів з тем, передбачених навчальною 
програмою з іноземних мов, рекомендованою Міністерством освіти і 
науки України, та підготовка студентів до складання заліку з 
англійської мови.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  95309  
 

Дата реєстрації авторського права  14.01.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кіктенко Віктор Олексійович, Сироцинський Сергій Павлович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, ілюстрація  
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Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір з ілюстраціями "Логотип "Української 
асоціації китаєзнавців"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  95310  
 

Дата реєстрації авторського права  14.01.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Дроботюк Ольга Володимирівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, ілюстрація  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір з ілюстраціями "Логотипи Інституту 
досліджень сучасного Китаю імені Бориса Курца (КНЕУ) (українською 
та англійською мовами)"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  95311  
 

Дата реєстрації авторського права  14.01.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кіктенко Віктор Олексійович, Сироцинський Сергій Павлович  
 
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 "Логотип "Україна-Китай"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Зображення логотипу є невід'ємною частиною журналу "Україна-
Китай", який зареєстрований в Міністерстві юстиції України, 
свідоцтво Серія КВ №222616-112516Р від 04.04.2017. Зображення 
містить напис білого кольору "Україна-Китай" з білою крапкою в 
центрі напису та двома крапками над літерою "ї" жовтого та 
блакитного кольорів на бордовому фоні, а також елемента китайського 
прапора - великої та чотирьох маленьких зірок над літерою "й".  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  95312  
 

Дата реєстрації авторського права  14.01.2020  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кіктенко Віктор 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)  Твір наукового характеру "Історія українського китаєзнавства (XVIII - 
початок XXI століття)"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У книзі на основі дослідження широкого кола джерел зроблено спробу 
реконструкції й аналізу історії розвитку українського китаєзнавства 
від зародження і дотепер як частини загального процесу розвитку 
китаєзнавства у Східній Європі. У праці визначено походження, 
закономірності та напрямки розвитку українського китаєзнавства 
шляхом створення відповідної біобібліографії та визначення 
інституційних процесів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  95313  
 
Дата реєстрації авторського права  14.01.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Васильєв Олексій Всеволодович, Чьочь Вікторія Володимирівна  
 
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  База даних  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  База даних "Система експертно-консультативного забезпечення 

кібербезпеки в енергетиці" ("БД "СЕКЗКЕ")  
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

База даних призначена для використання у прототипі системи 
інформаційного забезпечення консультування на основі розвитку 
системи асоціативних зв'язків між елементами семантичної мережі та 
відповідними їм документами. Кластерна структура бази даних 
орієнтована на зберігання метаданих і опису документів, а також 
онтологічних параметрів енергетичних систем та обладнання, а також 
характеристик кіберзагроз для штатного функціонування, експлуатації 
та обслуговування таких об'єктів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  95314  
 

Дата реєстрації авторського права  14.01.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мохор Володимир Володимирович, Гончар Сергій Феодосійович, 
Комаров Максим Юрійович, Чьочь Вікторія Володимирівна  
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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  База даних  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  База даних "Кіберзагрози об'єктів критичної інформаційної 
інфраструктури Об'єднаної енергосистеми України"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

База даних призначена для використання в автоматизованій системі 
розпізнавання несанкціонованого впливу на режими роботи об'єктів 
критичної інфраструктури. Кластерна структура бази даних 
орієнтована на зберігання параметрів елементів та об'єктів об'єднаної 
енергосистеми, розрахункових параметрів режиму і інформації, 
отриманої від SCADA і ЕMS в реальному часі.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  95315  
 

Дата реєстрації авторського права  14.01.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Городецький Ігор Павлович, Тимошенко Андрій Валерійович, Беседін 
Олег Іванович, Шупеня Дар'я Сергіївна  

 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Державне підприємство "ІНФОТЕХ" 
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма, похідний твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "МІА:Портал здоров'я"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Інформаційна система управління контентом уніфікованого 
портального рішення для закладів охорони здоров'я, метою якої є 
створення типового Інтернет-порталу, що об'єднує внутрішні й 
зовнішні інформаційні ресурси та забезпечує на основі єдиних 
системних та технологічних рішень їх використання для підвищення 
ефективності діяльності закладів охорони здоров'я шляхом 
формування якісно нового інформаційного середовища.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  95316  
 

Дата реєстрації авторського права  14.01.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шинкарук Оксана Анатоліївна, Яковенко Олена Олегівна  
 
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 № 57, 2020 
 

92 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Підвищення ефективності навчального процесу 
шляхом впровадження інноваційних технологій"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Розкрито зміст та параметри інноваційних підходів в освітньому 
процесі, володіння новітніми методиками, їх застосування у 
практичній діяльності. Розкрито основні методики подачі навчального 
матеріалу та обговорення і засвоєння отриманої інформації. 
Запропоновано сучасні методи, що використовуються в освітньому 
процесі, для найбільш ефективного засвоєння отриманої інформації.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  95317  
 
Дата реєстрації авторського права  14.01.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шинкарук Оксана Анатоліївна, Бишевець Наталія Григорівна, 

Денисова Лоліта Вікторівна, 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 "Інформаційно-освітнє середовище закладу вищої 

освіти з фізичної культури і спорту"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Розкрито рівні функціонування інформаційно-освітнього середовища 
ЗВО фізкультурного профілю: інформаційний, освітній і 
дослідницький: складові змістовно-технологічних компонентів 
інформаційно-освітнього середовища ЗВО з фізичної культури і спорту.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  95318  
 
Дата реєстрації авторського права  14.01.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бурило Наталія Андріївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір, твір образотворчого мистецтва, 

ілюстрація  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Опис з ілюстраціями "Дорожня карта "100 PR-справ" ("100 PR-справ")  
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  95319  
 

Дата реєстрації авторського права  14.01.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бабич Олександр Олексійович  
 
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 van.taxi"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  95320  
 

Дата реєстрації авторського права  14.01.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Давітаіа Мірза  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, похідний твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Сценарій "Патриноты" музыкальное ТВ шоу новых украинских 
песен" ("Патриноты")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  95321  
 

Дата реєстрації авторського права  14.01.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Колесник Микола Олексійович, Фоміна Світлана Петрівна, 
Лапчинська Інна Ігорівна, Законь Констянтин 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 "Теория и практика доказательной медицины"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Н. А. Колесник, С. П. Фомина. Теория и практика 
доказательной медицины. Монография. - К. : ООО "Полиграф плюс", 
2017. - 248 с.; ил. 
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Анотація   
У творі викладено базові визначення і принципи доказової медицини, 
систематизовані рекомендації з аналізу медичної інформації і 
застосування доказової бази в клінічній ситуації - простежена 
послідовність дій клініциста від формування гіпотези і планування 
дослідження до аналізу даних та презентації отриманих результатів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  95322  
 

Дата реєстрації авторського права  14.01.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Крючко Тетяна Олександрівна, Коленко Ірина Олексіївна, Ткаченко 
Ольга Ярославівна, Кушнерева Тетяна Вікторівна, Несіна Інна 
Миколаївна, Пода Ольга Анатоліївна  

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

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру, ілюстрація  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір "Практичні навички з педіатрії. 
Електронний навчальний посібник"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Метою створення посібника було забезпечення майбутніх фахівців 
навчальною літературою, що містить практичні алгоритми надання 
невідкладної допомоги при найбільш частих загрозливих станах у дітей.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  95323  
 

Дата реєстрації авторського права  14.01.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Прогонний Микола Віталійович, Сухоручкіна Ольга Миколаївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Міжнародний науково-навчальний центр інформаційних технологій та 
систем НАН та МОН України 

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Модуль визначення параметрів поведінки 
рухомого об'єкта за даними інтелектуального мобільного робота при 
виконанні ним завдання "Слідкуй за об'єктом" ("UTskTrackObject")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Призначена для керування рухом робота таким чином, щоб цільовий 
об'єкт знаходився переважно у центрі поля зору бортової камери 
робота на заданій відстані від нього та для отримання протоколу 
переметрів руху об'єкта слідкування.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  95324  
 

Дата реєстрації авторського права  14.01.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Проценко Тарас Олександрович, Користін Олександр Євгенійович, 
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  Літературний письмовий твір наукового характеру, ілюстрація, 
фотографічний твір  

 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Монографія "Однострій поліцейських в Україні: історія, сучасний 
стан та нормативно-правове забезпечення"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Однострій поліцейських в Україні: історія, сучасний 
стан та нормативно-правове забезпечення : монографія / Т. О. Проценко, 
О. Є. Користін, Д. В. Смерницький та ін.; за заг. ред. д.ю.н.,                       
проф. В. О. Криволапчука. - Київ : ДНДІ МВС України, Харків : 
Мачулін, 2018. - 352 с. 

 
Анотація   

Монографія розкриває основні етапи розвитку форменого одягу 
української міліції та одностроїв Національної поліції України.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  95325  
 

Дата реєстрації авторського права  14.01.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  AnnaStazi (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)  Пісня "Coming up"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Твір про дівчину, яка чекає на своє кохання.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  95326  
 

Дата реєстрації авторського права  14.01.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  AnnaStazi (псевдонім)  
 



Авторське право і суміжні права. Бюлетень № 57, 2020 
 

96 

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 "Ты потерял"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Твір про сильну закоханість дівчини-підлітка.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  95327  
 

Дата реєстрації авторського права  14.01.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бардік Марина Афанасіївна  
 
Повне ім'я або 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 "Невдале поновлення давнього стінопису Макаром 
Пєшехоновим (за архівними джерелами)"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Введено в науковий обіг архівні документи, в яких є перелік 
композицій, виконаних Макаром Пєшехоновим у 1848-1849 рр. у 
Софієвському соборі Києва.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  95328  
 

Дата реєстрації авторського права  14.01.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Чередниченко Михайло Семенович, Жевжик Євген Григорович, Репа 
Олександр Павлович, Кійко Ірина Михайлівна, Кудренко Любов 
Віталіївна  

 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Акціонерне товариство "Українська залізниця" 
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма, складений твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комплекс комп'ютерних програм "Автоматичне формування операцій 
заходу/виходу в/з депо (прослідування контрольного поста), визначених 
методом фіксації проходження контрольних точок поста депо та 
аналізу подальшої дислокації в зоні/поза зоною депо, за інформацією 
від ССН"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
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Анотація   
Комплекс призначений для автоматичного формування на сервері 
застосувань диспетчерського контролю в середовищі СВВМ та 
передачі до АСК ВПУЗ-Є операцій заходу/виходу в/з депо.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  95329  
 

Дата реєстрації авторського права  14.01.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ковдря Даніл Вікторович, Чепіжко Сергій Петрович, Острогова 
Людмила Миколаївна, Гук Михайло Леонідович  

 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Акціонерне товариство "Українська залізниця" 
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма, складений твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комплекс комп'ютерних програм "Організація обробки текстових 
запитів у форматі РТМ засобами WCF сервісів"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Комплекс програм для забезпечення процесу обробки інформаційних 
запитів із формуванням звітних форм про перевізний процес 
вантажних перевезень при взаємодії із бібліотеками обробки запитів і 
формування вихідної інформації менеджером КОП.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  95330  
 

Дата реєстрації авторського права  14.01.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Горбачова Ірина Сергіївна, Гусєва Вікторія Володимирівна, Хотін 
Максим Валентинович, Романюк Яна Миколаївна, Антонцев Микита 
В'ячеславович  

 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Акціонерне товариство "Українська залізниця" 
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма, складений твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комплекс комп'ютерних програм "Інформаційного наповнення БД 
АСУ ЛокБриг (для АРМ ТЧУ) для впровадження компонентів 
електронного маршруту машиніста"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

До складу входить: формування інформації для маршруту машиніста з 
ЕММ по структурі ЛокБриг в обсязі розділів 1, 2, 3, 4, 5, 7, передача та 
збереження в БД ЛокБриг для подальшого використання в АРМ ТЧУ, 
логічний контроль маршруту машиніста з АСУ ЛокБриг на відповідність 
ЕММ.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  95331  
 
Дата реєстрації авторського права  14.01.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Вікторова Леся Вікторівна  
 
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 "Педагогічна складова забезпечення якості 

іншомовної освіти"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Проаналізовано зміст категорії "якість освіти", основні фактори та 
проблеми, які обумовлюють успішність підготовки майбутніх фахівців.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  95332  
 
Дата реєстрації авторського права  14.01.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мартинюк Ірина Анатоліївна  
 
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 "Тренінг лідерських якостей школярів"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Описуються психологічні характеристики когнітивної, комунікативної 
та мотиваційної сфери особистості, що складають лідерський потенціал 
особистості.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  95333  
 

Дата реєстрації авторського права  14.01.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ткаченко Артур Андрійович  
 
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 "Media Mobile 
Board"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Опис моделі наземного транспортного засобу, що використовується для 
агітаційних і рекламних компаній, супроводження масових заходів 
тощо.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  95334  
 

Дата реєстрації авторського права  14.01.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Чайковський Ілля Анатолійович, Васильєв Валерій Євгенійович, 
Будник Микола Миколайович, Будник Віталій Миколайович, Фролов 
Юрій Олександрович  

 
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'терна програма "Реєстрація та аналіз ЕКГ сигналів"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма призначена для роботи з одно- та багатоканальними ЕКГ 
сигналами.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  95335  
 

Дата реєстрації авторського права  14.01.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Семенко Олександр Ігорович (Alexander Semenko)  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Усний твір, складений твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка усних творів "Базовый курс программирования на С++ (части 
17-32)"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

До збірки входять частини: "Кодстайл AStyle", "Анимация активного 
кирпича, этап 1", "Анимация активного кирпича, этап 2", "Пишем 
план разработки программы", "Анимация расплавления платформы", 
"Анимация выкатывающейся платформы", "Состояния игры и 
мячика", "Правильное движение мячика", "Столкновение с 
кирпичами, этап 1", "Столкновение с кирпичами, этап 2", "Отражение 
мячика от платформы, этап 1", "Отражение мячика от платформы, 
этап 2", "Применяем активные кирпичи", "Выпадение буквы из 
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кирпича", "Новое расплавление платформы", "Оптимизация 
кирпичей".  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  95336  
 

Дата реєстрації авторського права  14.01.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Вареник Олександр 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 "Простір для бізнесу та комунікацій"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Простір для бізнесу та комунікацій є по суті принципом роботи 
"Інвестхаб клубу".  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  95337  
 

Дата реєстрації авторського права  14.01.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Вареник Олександр 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 "Концепція клубу "Інвестхаб клуб"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  95338  
 

Дата реєстрації авторського права  14.01.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гранд Михаїл Романович  
 
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 "Колір гемоглобіну (Книга 1: Наслання)"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  95339  
 
Дата реєстрації авторського права  14.01.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  OL'SVOL'D (псевдонім)  
 
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)  Картина "ЦВЕТНОСТИ/TSVETNOSTI "Генератор енергії мозку"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  95340  
 
Дата реєстрації авторського права  14.01.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  OL'SVOL'D (псевдонім)  
 
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)  Картина "ЦВЕТНОСТИ/TSVETNOSTI "Дракон Повелитель"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  95341  
 
Дата реєстрації авторського права  14.01.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  OL'SVOL'D (псевдонім)  
 
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)  Картина "ЦВЕТНОСТИ/TSVETNOSTI "Божа печатка"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 

Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  95342  
 

Дата реєстрації авторського права  14.01.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  OL'SVOL'D (псевдонім)  
 
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)  Картина "ЦВЕТНОСТИ/TSVETNOSTI "Благоговіння"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  95343  
 

Дата реєстрації авторського права  14.01.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  OL'SVOL'D (псевдонім)  
 
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 "SVIATOSLAV LOB (OL'SVOL'D)"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  95344  
 

Дата реєстрації авторського права  14.01.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Козирєва Олена Вадимівна, Овсієнко Ольга 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 "Організація праці менеджера"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Навчальний посібник містить розгорнутий виклад тем, питання для 
самоперевірки знань, термінологічний словник і список рекомендованої 
літератури. Навчальний посібник призначено для здобувачів першого 
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 (бакалаврського) рівня вищої освіти, які навчаються за спеціальністю 
"Менеджмент". 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  95345  
 
Дата реєстрації авторського права  14.01.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Козирєва Олена Вадимівна, Сумець Олександр Михайлович, 

Миколенко 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 "The paradigm of the professional education program "Clinical 

research Management"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

В статті обґрунтована необхідність формування професійних знань з 
менеджменту фахівців, які здійснюють клінічні дослідження в Україні, 
а також надано ґрунтовний опис парадигми освітньо-професійної 
програми "Менеджмент клінічних досліджень".  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  95346  
 
Дата реєстрації авторського права  14.01.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бондар Марина Юріївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір, ілюстрація  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Опис з ілюстраціями "Метафорические карты "Родичи"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  95347  
 

Дата реєстрації авторського права  14.01.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мунтіян Іван Валерійович, Верещагін Віталій Юрійович  
 
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 "Tradeevo"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  95348  
 

Дата реєстрації авторського права  14.01.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Єфімов Тимофій 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)  Синопсис телевізійної передачі "ГРА"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Синопсис телевізійної гри з можливістю участі в ній, впливу на перебіг 
гри та інтерактивного втручання з використанням діджитал технологій. 
Формат телешоу - це гра-квест, під час якої кількість команд змагаються 
між собою, виконуючи різноманітні завдання. Перемогу отримує 
команда, яка швидше за всіх впоралася з усіма завданнями. Крім того, 
залежно від вибраного формату, до цікавих елементів гри додаються 
також переваги передач про подорожі та пригоди, коли учасники 
потрапляють до різних міст, країн, тощо.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  95349  
 

Дата реєстрації авторського права  14.01.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Брацкова Зінаїда Михайлівна, Дороговцева Лілія Миколаївна, 
Герзанич Євген Михайлович  

 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Комунальна науково-дослідна установа "Науково-дослідний інститут 
соціально-економічного розвитку міста" 

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма, похідний твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Інформаційна система "Промисловість і 
наука міста Києва" ("ІС "Промисловість і наука")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Комп'ютерна програма ІС "Промисловість і наука" - це актуальне  
інформаційне середовище колективного користування для взаємодії 
між промисловими, науковими підприємствами м. Києва та міською 
владою, організації контактів підприємств з потенційними інвесторами.  
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ІС "Промисловість і наука" створена з метою сприяння прийняттю 
рішень  щодо: ефективного відтворення, розвитку та використання 
науково-технічного та промислового потенціалу міста; інноваційної та 
інвестиційної політики м. Києва; розвитку міського кооперування; 
визначення пріоритетів галузевого розвитку промисловості м. Києва.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  95350  
 

Дата реєстрації авторського права  14.01.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Пліско Ірина Владленівна, Медведєв Віталій Володимирович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Національний науковий центр "Інститут ґрунтознавства та агрохімії 
імені О.Н. Соколовського" 

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір науково-практичного характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Брошура "Методичні рекомендації з бонітування орних ґрунтів 
України"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Методичні рекомендації з бонітування орних ґрунтів 
України / І. В. Пліско, В. В. Медведєв (Національний науковий центр 
"Інститут агрохімії та ґрунтознавства імені О. Н. Соколовського"). – 
Харків : ТОВ "Смугаста типографія", 2015. - 100 с. 

 
Анотація   

У методичних рекомендаціях, що пропонуються, об'єктом визначення 
балів бонітету виступає єдина система "ґрунт-клімат-поле", яка 
відрізняється залученням широкого комплексу чинників, що дозволяє 
об'єктивніше оцінити не тільки сам ґрунт, а й придатність всього 
комплексу до вирощування сільськогосподарських культур.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  95351  
 

Дата реєстрації авторського права  14.01.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кірейцева Ганна Вікторівна, Давидова Ірина Володимирівна, Замула 
Ірина Валеріївна, Травін Віталій Вікторович  

 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Житомирський державний технологічний університет 
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Розробка інтерактивної карти рівня забруднення 
атмосферного повітря"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Твір присвячений розробці праксіометодології дослідження 
забруднення атмосферного повітря викидами вихлопних газів  
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автомобільного транспорту на основі аналізу статистичних даних і 
оцінки негативного впливу автотранспорту на навколишнє середовище 
залежно від видів використовуваного ними пального.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  95352  
 
Дата реєстрації авторського права  14.01.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кірейцева Ганна Вікторівна, Давидова Ірина Володимирівна, Замула 

Ірина Валеріївна, Травін Віталій Вікторович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця Державний університет "Житомирська політехніка" 
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Комп'ютерна програма "Інтерактивна карта рівня забруднення 

атмосферного повітря"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма створена у програмному середовищі Embarcadero RAD 
Studio і призначена для розрахунку рівня забруднення атмосферного 
повітря на основі аналізу статистичних даних і оцінки негативного 
впливу автотранспорту на навколишнє середовище залежно від видів 
пального автотранспорту. Програма дозволяє розрахувати індекс 
забруднення атмосферного повітря складовими від вихлопних газів та 
концентрації СО в атмосферному повітрі від вихлопних газів 
автомобільного транспорту.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  95353  
 
Дата реєстрації авторського права  14.01.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Дорошевська Анастасія 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 "Сценарна заявка на відеоблог/шоу 

"Первый раз бесплатно" ("Сценарій "Первый раз бесплатно")  
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Описано про відеорепортаж різних заходів/тренувань/уроків/майстер-
класів, які пропонують перші відвідування безкоштовно. Родзинка в 
тому, що людина зможе, подивившись відеорепортаж і відвідавши 
безкоштовне(і) заняття, визначитися в своїх інтересах/напрямку. І тільки 
потім оформити собі абонемент/регулярне відвідування на його 
улюблений вид спорту/курси/уроки/заходи/майстер-класи.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  95354  
 

Дата реєстрації авторського права  14.01.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Марков Андрій Едгемович, Буренко Олексій Володимирович, 
Субботкіна 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)  Науковий твір "Розрахунок електричних ланцюгів при постійному 
струмі (вирішення спеціалізованих задач з дисципліни "теоретичні 
основи електротехніки")"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У цьому творі наведені 11 задач з повним розв'язанням і розглядом 
спеціальних питань, що в них ставляться.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  95355  
 

Дата реєстрації авторського права  14.01.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Каськова Людмила Федорівна, Мандзюк Тетяна Богданівна, Уласевич 
Лариса 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 "Схема проведення профілактичної роботи з батьками 
для попередження виникнення карієсу у дітей"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Не зважаючи на значні зусилля лікарів та науковців, карієс 
залишається найбільш поширеним стоматологічним захворюванням, 
що потребує розроблення методів його профілактики з урахуванням 
чинників, що спричиняють його виникнення.   
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  95356  
 

Дата реєстрації авторського права  14.01.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Каськова Людмила Федорівна, Мандзюк Тетяна Богданівна, Уласевич 
Лариса Павлівна  

 
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)  Науковий твір "Схема проведення профілактичної роботи з дітьми для 
попередження виникнення карієсу"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Для зниження показників поширеності та інтенсивності карієсу у дітей 
необхідна робота з ними лікаря-стоматолога з профілактичною метою, 
направлена на підвищення резистентності твердих тканин зубів 
шляхом регулювання гомеостазу порожнини рота.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  95357  
 

Дата реєстрації авторського права  14.01.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Марков Андрій Едгемович, Буренко Олексій Володимирович, 
Субботкіна 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)  Науковий твір "Розрахунок електричних ланцюгів при 
синусоїдальному струмі (вирішення спеціалізованих задач з дисципліни 
"теоретичні основи електротехніки")"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У творі наведено 4 задачі з повним вирішенням і розбиранням 
спеціальних питань, що в них ставляться.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  95358  
 

Дата реєстрації авторського права  14.01.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Похилько Валерій Іванович, Ковальова Олена Михайлівна, Козакевич 
Вероніка Клавдіївна, Козакевич Олена Борисівна, Зюзіна Лариса 
Степанівна  

 
Повне ім'я або 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 "Особенности катамнестического наблюдения за 
недоношенными детьми"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
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Анотація   
У монографії "Особенности катамнестического наблюдения за 
недоношенными детьми" висвітлено питання оптимізації системи 
катамнестичного спостереження за дітьми, які народилися з масою тіла 
менше 1500 г, а також проаналізовано фактори ризику виникнення у 
них підвищеної захворюваності, затримки розвитку.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  95359  
 

Дата реєстрації авторського права  14.01.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Федоренко Віра Іларіонівна, Федоренко Юрій Володимирович, 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 "Спосіб оцінки ступеня кумуляції свинцю, кадмію та 
їхньої суміші за кінетикою ефектів у гострих дослідах"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Спосіб оцінки ступеня кумуляції свинцю, кадмію та їхньої суміші за 
кінетикою ефектів полягає у визначенні періодів півзростання і 
півзниження та сумарного часу існування концентрації сульфгідрильних 
груп (як найпоказовішого ефекту дії для вибраних важких металів і 
їхньої комбінації) у сироватці крові піддослідних тварин за умов 
одноразового уведення препаратів і спостереження за зміною ефекту 
упродовж 21 доби.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  95360  
 

Дата реєстрації авторського права  14.01.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Старостенко Ганна 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)  Навчальний посібник "Політекономія"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У посібнику на основі аналізу досягнень різних економічних напрямків 
та течій висвітлено ключові питання економічного розвитку суспільства, 
функціонування суб'єктів економічної діяльності в ринкових умовах, 
систематизовано підхід щодо визначення закономірностей розвитку 
соціально-економічних систем та міжнародних відносин в умовах  
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глобалізації та запропоновано шляхи вдосконалення деяких аспектів 
економічного життя.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  95361  
 
Дата реєстрації авторського права  14.01.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Старостенко Ганна 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)  Розділ монографії "Innovative development of the economy: global trends 

and national features" під назвою "Інвестиційно-інноваційний розвиток 
та вплив на ринок праці в Україні"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У дослідженні надано характеристику основних моделей інноваційного 
розвитку, придатних для застосування в Україні. Показано, що 
теоретико-методологічні обґрунтування інвестиційно-інноваційного 
розвитку дадуть можливість створити в державі ефективну систему 
управління інноваційно-інвестиційними процесами.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  95362  
 
Дата реєстрації авторського права  14.01.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Старостенко Ганна Григорівна, Мірко 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)  Навчальний посібник "Політична економія"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У посібнику на основі аналізу досягнень різних економічних напрямків 
та течій висвітлено ключові питання економічного розвитку суспільства, 
функціонування суб'єктів економічної діяльності в умовах розвитку 
ринкових відносин, систематизовано підхід щодо визначення 
закономірностей розвитку соціально-економічних систем та міжнародних 
відносин в умовах глобалізації та запропоновано шляхи вдосконалення 
деяких аспектів економічного життя.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  95363  
 
Дата реєстрації авторського права  14.01.2020  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Старостенко Ганна Григорівна, Мірко 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)  Розділ монографії "Strategic management: global trends and national 

peculiarities" під назвою "Стратегічне управління корпоративним 
сектором: глобальні моделі та національні особливості"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Показано, що корпоративний сектор економіки України представлений 
значною кількістю видів суб'єктів господарювання - від акціонерних 
товариств до об'єднань юридичних осіб. Значну частку корпоративного 
сектору економіки складають господарські товариства. Проаналізовано, 
що корпоративне управління, як система, будується при дотриманні 
чітко визначених та науково обґрунтованих принципів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  95364  
 

Дата реєстрації авторського права  14.01.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Завора Таїна Миколаївна, Штепенко Катерина 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 твір науково-методичного характеру "Методичні 
вказівки до виконання  розрахункової роботи з дисципліни 
"Страхування" для студентів спеціальності 072 "Фінанси, банківська 
справа та страхування" денної та заочної форми навчання"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Методичні вказівки до виконання  розрахункової 
роботи з дисципліни "Страхування" для студентів спеціальності 072 
"Фінанси, банківська справа та страхування" денної та заочної форми 
навчання. - Полтава : ПолтНТУ, 2019. - 22 с. 

 
Анотація   

Студенти спеціальності 072 "Фінанси, банківська справа та страхування" 
виконують розрахункову роботу з дисципліни "Страхування", 
самостійно обравши страхову компанію, представляють її фінансово-
економічний портрет, який складається з таких розділів: резюме; 
загальна інформація про страхову компанію; страхові послуги: види та 
умови надання; аналіз фінансової діяльності страхової компанії; 
забезпечення платоспроможності страхової компанії; оподаткування 
діяльності страхової компанії; інвестиційна діяльність страхової 
компанії: проблеми та перспективи здійснення. Знання та вміння, 
набуті в процесі вивчення цієї дисципліни, використовуються при 
організації  бізнес-процесів у страхуванні.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  95365  
 
Дата реєстрації авторського права  14.01.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Чепурний Олег Вікторович, Штепенко Катерина 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 твір науково-методичного характеру "Методичні 

вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни "Проектне 
фінансування" для студентів спеціальності "Фінанси, банківська 
справа та страхування" денної форми навчання"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Методичні вказівки до виконання курсової роботи з 

дисципліни "Проектне фінансування" для студентів спеціальності 
"Фінанси, банківська справа та страхування" денної форми навчання. – 
Полтава : ПолтНТУ, 2017. - 41 с. 

 
Анотація   

Для формування необхідних практичних навичок техніко-
економічного обґрунтування, схем фінансового забезпечення проектів 
та оцінювання інвестиційних результатів, студенти виконують курсову 
роботу на матеріалах фінансової звітності діючого підприємства 
реального сектору економіки. У курсовій роботі, в межах її теоретичної 
та розрахунково-аналітичної частин, студенти повинні показати 
здатність та навики проведення науково-дослідницької роботи.   
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  95366  
 
Дата реєстрації авторського права  14.01.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Скрипник-Тихонов Ростислав 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)  Книга "Енгелион. История охотника"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Це історія про вигаданий світ, що носить назву Енгеліон. Він був 
створений з тіл Великих Драконів. Його населяють різні раси - люди, 
гноми, ельфи, змієлюди, амеріафи, кентаври, аквамалоти і деякі інші. 
Демони-дракони намагаються знищити Енгеліон, а їх владика Урулаш 
створив їм на допомогу магічних монстрів, або магонстров.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  95367  
 

Дата реєстрації авторського права  14.01.2020  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сай Леся Петрівна, Гнилянська Леся Йосипівна  
 
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)  Стаття "Екологічна підготовка як етап науково-технічної підготовки 
виробництва інноваційної продукції"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У статті розкрито сутність категорії "екологічна підготовка 
виробництва" як цілеспрямованого процесу, який направлений на 
моніторинг етапів життєвого циклу продукції з метою виявлення 
факторів, які мають антропогенне і техногенне навантаження, і 
попередження, ліквідації чи зменшення їх негативного впливу та 
економії невідновлюваних ресурсів в результаті врахування 
відповідних екологічних норм на етапах науково-технічної підготовки 
виробництва.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  95368  
 

Дата реєстрації авторського права  14.01.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Похиленко Ірина 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 "Правове регулювання надання ритуальних послуг"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Похиленко І. С. Правове регулювання надання 
ритуальних послуг // Часопис Київського університету права. - 2015. - 
№ 4. - С. 176-179. 

 
Анотація   

У статті розкрито історико-правові засади виникнення та розвитку 
ритуальних послуг.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  95369  
 

Дата реєстрації авторського права  14.01.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Похиленко Ірина 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 № 57, 2020 
 

114 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Стаття "Правове регулювання договору про надання ритуальних 
послуг"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Похиленко І. С. Правове регулювання договору про 
надання ритуальних послуг // Часопис Київського університету права. - 
2017. - № 1. - С. 174-178. 

 
Анотація   

У статті проводиться порівняльний аналіз договору про надання 
ритуальних послуг та договору-замовлення про надання ритуальних 
послуг, виділяються спільні та відмінні риси.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  95370  
 

Дата реєстрації авторського права  14.01.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Похиленко Ірина 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 "Особливості соціалізації в Київському університеті права 
НАН України"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Похиленко І. С. Особливості соціалізації в Київському 
університеті права НАН України // Часопис Київського університету 
права. - 2017. - № 2. - С. 301-304.   

 
Анотація   

Досліджено уявлення та розвиток поняття "соціалізація" в різні часові 
періоди, визначено ознаки соціалізації та її особливості у Київському 
університеті права НАН України, з'ясовано ієрархію сформованих 
цінностей у результаті такої соціалізації.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  95371  
 

Дата реєстрації авторського права  14.01.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Похиленко Ірина 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 "Класифікація авіаційної діяльності"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Похиленко І. С. Класифікація авіаційної діяльності // 
Наукові праці Національного авіаційного університету. Серія : 
Юридичний вісник "Повітряне і космічне право". - 2019. - Т. 4 (53). -         
С. 21-27.  
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Анотація   
Здійснено узагальнення та систематизацію підходів до класифікації 
авіаційної діяльності, виділено критерії класифікації з позиції їх 
важливості для формування механізмів у цій сфері.   
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  95372  
 
Дата реєстрації авторського права  14.01.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Литвиненко Тетяна Петрівна, Гасенко Ліна 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 "Містобудівні заходи для зменшення кількості дорожньо-

транспортних пригод за участі велосипедистів"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Проаналізовано статистичні дані про кількість ДТП з 
велисипедистами.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  95373  
 
Дата реєстрації авторського права  14.01.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Пушкіна Олена Володимирівна (псевдонім)  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір, похідний твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  П'єса "Уездная канитель"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

За мотивами сатиричних оповідань А. П. Чехова. У переплетінні 
сюжетних ліній відкриваються розпусні норови невеликого містечка 
Енська.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  95374  
 

Дата реєстрації авторського права  14.01.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Циганенко Лілія Федорівна, Дроздов Віктор Володимирович, 
Морошан Наталя Володимирівна, Майданевич Сніжана Борисівна  

 
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, ілюстрація  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Історико-культурна спадщина Південної Бессарабії. 
Випуск 2. Документи та матеріали до історії болгар Південної 
Бессарабії"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Документи та матеріали до історії болгар Південної 
Бессарабії // Серія : Історико-культурна спадщина Південної 
Бессарабії. Випуск 2 / Упорядники Л. Циганенко, В. Дроздов,                       
С. Майданевич, Н. Морошан. - Ірбіс : Ізмаїл, 2019. - 192 с. 

 
Анотація   

В другому випуску цієї серії зібрано цікаві документи з Національного 
архіву Республіки Молдова та Комунальної установи "Ізмаїльський 
архів", присвячені різним аспектам історії болгарської етнічної 
спільноти на землях Південної Бессарабії періоду від 1810 до 1910 років, 
які можуть стати підґрунтям для подальших наукових розвідок і 
досліджень, а також пошуку відомостей для складання родоводів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  95375  
 

Дата реєстрації авторського права  14.01.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Циганенко Лілія Федорівна, Дроздов Віктор Володимирович, Чорна 
Ліана Володимирівна  

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

якого належить твір  Літературний письмовий твір, ілюстрація  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Історико-культурна спадщина Південної Бессарабії. 
Випуск 1. Документи та матеріали до історії греків Південної 
Бессарабії"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Документи та матеріали до історії греків Південної 
Бессарабії // Серія : Історико-культурна спадщина Південної Бессарабії. 
Випуск 1 / Упорядники Л. Циганенко, В. Дроздов, Л. Чорна. – Ірбіс : 
Ізмаїл, 2019. - 140 с. 

 
Анотація   

У першому випуску цієї серії зібрано цікаві документи з Національного 
архіву Республіки Молдова та Комунальної установи "Ізмаїльський 
архів", присвячені різним аспектам історії грецької етнічної спільноти 
на землях Південної Бессарабії періоду від 1811 до 1977 років, які 
мають стати підґрунтям для подальших наукових розвідок і 
досліджень.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  95376  
 

Дата реєстрації авторського права  15.01.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Донець Андрій Борисович  
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Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, креслення  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір практичного характеру "Конструкторская 
документация на 7,62 мм винтовочный патрон с пулей со свинцовым 
сердечником (индекс 762СВ54) 762СВ-54.000"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  95377  
 
Дата реєстрації авторського права  15.01.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Донець Андрій Борисович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір, креслення  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Науковий твір практичного характеру "Конструкторская 

документация на 7,62 мм винтовочный патрон с пулей со стальным 
сердечником (индекс 762СТМ54) 762СТМ-54.000"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  95378  
 
Дата реєстрації авторського права  15.01.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Донець Андрій Борисович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір, креслення  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Науковий твір практичного характеру "Конструкторская 

документация на 7,62 мм винтовочный патрон с пулей со стальным 
сердечником (индекс 762СТ54) 762СТ-54.000"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  95379  
 

Дата реєстрації авторського права  15.01.2020  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Семенець Валерій Василійович, Копоть Михайло Андрійович, Дудар 
Зоя Володимирівна, Бугай Дмитро 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 "Програма електромузичного дзвінка"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма для функціонування електромузичного дзвінка. Метод 
проектування - проектування на мікроконтролері ESP32, система 
розробки PlatformIO на Arduino.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  95380  
 

Дата реєстрації авторського права  15.01.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Пиркін Юрій Олександрович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Складений твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Складений твір "Оригинальный толковый словарь "Перечень слов в 
русской словесности с толкованием корневых понятий" (в 2 томах)   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

В першому томі викладені слова, що застосовуються в повсякденному 
житті; в другому томі викладені застарілі слова, а також слова, що 
вийшли з повсякденного вживання.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  95381  
 

Дата реєстрації авторського права  15.01.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Плаксій Ольга Петрівна, Кудрявцева Надія Іллівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір ужиткового мистецтва, складений твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка творів ужиткового мистецтва "Колекція видовищного костюму 
"Джам Тола - Бешметік"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
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Анотація   
Створені образи, натхненні кримськотатарським костюмом. Колекція 
складається з 5 моделей сучасного нестандартного крою. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  95382  
 

Дата реєстрації авторського права  15.01.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кудрявцева Надія Іллівна, Кокоріна Галина Василівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір ужиткового мистецтва, складений твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка творів ужиткового мистецтва "Колекція ансамблів 
видовищного одягу для тематичного виступу естрадного колективу" 
("Українське танго")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Колекція складається з 6-ти ансамблів. Увесь комплекс костюмів 
ретельно узгоджений із запланованою декорацією і сценографією. 
Кожен комплект виконаний з контрастуючих фактур тканин і 
доповнений однаковим для усіх учасниць головним убором. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  95383  
 

Дата реєстрації авторського права  15.01.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бойко Маргарита Григорівна, Романчук Людмила Дмитрівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Київський національний торговельно-економічний університет 
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Навчально-методичне видання "Опорний конспект лекцій "Ціннісно- 
орієнтоване управління"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Призначений для студентів освітнього ступеня "Магістр" 
спеціалізацій: "Готельний і ресторанний менеджмент", "Туристичний 
менеджмент", "Готельна і ресторанна справа", "Міжнародний 
готельний бізнес", "Міжнародний туристичний бізнес".  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  95384  
 

Дата реєстрації авторського права  15.01.2020  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Латигіна Наталія Анатоліївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Київський національний торговельно-економічний університет 
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Навчально-методичне видання "Опорний конспект лекцій "Основи 
теорії мовної комунікації"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Для студентів освітнього ступеня "бакалавр" спеціальностей 035 - 
"Філологія", 051 - "Економіка", денної форми навчання.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  95385  
 

Дата реєстрації авторського права  15.01.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лабурцева Олена Іванівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Київський національний торговельно-економічний університет 
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Навчально-методичне видання "Опорний конспект лекцій "Ризики в 
маркетингу"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Призначений для студентів усіх форм навчання, які здобувають 
освітній ступінь "магістр" за галуззю знань 07 "Управління та 
адміністрування" спеціальністю 075 "Маркетинг" спеціалізацією 
"Маркетинг".  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  95386  
 

Дата реєстрації авторського права  15.01.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бойко Маргарита Григорівна, Полтавська Оксана Володимирівна, 
Романчук Людмила Дмитрівна  

 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Київський національний торговельно-економічний університет 
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Навчально-методичне видання "Опорний конспект лекцій 
"Стратегічний маркетинг у ресторанному бізнесі"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Призначений для студентів, які здобувають освітній ступінь "Магістр" 
за спеціалізацією "Ресторанні технології".  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  95387  
 

Дата реєстрації авторського права  15.01.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Герасименко Анжеліка Григорівна, Вертелєва Оксана Василівна, 
Ожелевська Тетяна Станіславівна  

 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Київський національний торговельно-економічний університет 
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Навчально-методичне видання "Програма "Мікроекономіка"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма складена відповідно до місця та значення дисципліни за 
структурно-логічною схемою освітньо-професійної програми 
підготовки бакалавра.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  95388  
 

Дата реєстрації авторського права  15.01.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Коваленко Лариса Василівна, Строкань Наталія Олександрівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Київський національний торговельно-економічний університет 
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Навчально-методичне видання "Практичний курс другої іноземної 
мови (німецька). Збірник текстів і вправ"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Призначений для студентів, які здобувають освітній ступінь 
"бакалавр" за спеціальністю 035 "Філологія" спеціалізацією 
"Германські мови та літератури (переклад включно)" та вивчають 
німецьку мову як другу іноземну на рівні А1.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  95389  
 

Дата реєстрації авторського права  15.01.2020  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Караєва Наталія Веніамінівна, Варава Іван Андрійович, Кондратенко 
Ігор 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 "Довідник методів оцінювання ризиків і 
тренажер побудови діаграм "краватка-метелик" (Bow-Tie) та Ішікави 
("риб'яча кістка" - Fishbone Diagram)"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Система дозволяє користувачу ознайомитися із 31 методом загального 
оцінювання ризику, що застосовуються у світовій та вітчизняній 
практиці та наведені в ДСТУ ISO/IEC 31010:2013 "Керування ризиком. 
Методи загального оцінювання ризиків".  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  95390  
 

Дата реєстрації авторського права  15.01.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Овчарек Володимир Євгенович, Хиневич Руслана Вікторівна, Потанін 
Станіслав Євгенійович, Скляренко Валерій Олександрович, Жиленко 
Ірина Сергіївна  

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

якого належить твір  Фотографічний твір, складений твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Каталог "Гаряча Крига: Десятий міжнародний студентський 
фотоконкурс (травень 2019 року)"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Представлено кращі фотографічні твори переможців та учасників 
Десятого міжнародного студентського фотоконкурсу "Гаряча Крига" у 
номінаціях: "Світ навколо тебе", "Fashion - фотографія", "Творчий 
пошук. Фотографіка", "Творчий пошук. Концептуальна фотографія".  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  95391  
 

Дата реєстрації авторського права  15.01.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Хиневич Руслана Вікторівна, Васильєва Олена Сергіївна, Жиденко 
Анастасія Ігорівна  

 
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)  Науковий твір "Особливості дизайну рекламних плакатів сучасних 
комп'ютерних ігор"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Розглянуто особливості ігрових рекламних плакатів, проаналізовано 
композиційні прийоми та засоби, що використовуються для втілення 
різноманітних дизайнерських рішень.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  95392  
 

Дата реєстрації авторського права  17.01.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бондаренко Світлана 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 "Біноміальний 
розподіл в системі управління якістю на підприємстві"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  95393  
 

Дата реєстрації авторського права  17.01.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бондаренко Світлана 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 "Використання 
сучасних управлінських технологій на підприємствах індустрії моди"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  95394  
 

Дата реєстрації авторського права  17.01.2020  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бондаренко Світлана 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 "Обґрунтування 
управлінських рішень щодо капіталовкладень у виробництво 
конкурентоспроможних виробів індустрії моди"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  95395  
 

Дата реєстрації авторського права  17.01.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бондаренко Світлана 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 "Розвиток систем 
управління, націлених на якість продукції на підприємствах індустрії 
моди"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  95396  
 

Дата реєстрації авторського права  17.01.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бондаренко Світлана 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 "Шляхи 
підвищення ділової досконалості підприємств України"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  95397  
 

Дата реєстрації авторського права  17.01.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Томашевич Андрій Вікторович  
 
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)  Анімаційний ролик "Принцип работы процессора в инертном 
двигателе"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  95398  
 

Дата реєстрації авторського права  17.01.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Томашевич Андрій Вікторович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір науково-технічного характеру, 
ілюстрація  

 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Опис з ілюстрацією "Принцип работы процессора в инертном 
двигателе"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  95399  
 

Дата реєстрації авторського права  17.01.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кустов Віктор Володимирович, Роп'як Любомир Ярославович, 
Витвицький Василь Степанович, Пригоровська Тетяна Олексіївна  

 
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 "Розрахунок на жорсткість проміжних валів" 
("ZhVK")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
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Анотація   
Програма призначена для розрахунку на жорсткість проміжних валів 
коробок передач та редукторів, дозволяє виводити результати 
розрахунку у вигляді графіків кутів повороту та прогинів перерізів 
вала та підбирати розрахунковий діаметр вала. Програма складена у 
середовищі символьної математики Mathcad.  
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  95400  
 
Дата реєстрації авторського права  17.01.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ковбатюк Марина Володимирівна, Шевчук Владислава Олегівна, 

Костенко Анастасія Михайлівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця  Державний університет інфраструктури та технологій 
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Навчальний посібник "Study guide "Economic Theory"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Метою навчального посібника є формування системи теоретичних 
знань в поглибленому освоєнні загальних закономірностей розвитку 
економіки.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  95401  
 
Дата реєстрації авторського права  17.01.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Чорний Олексій Петрович, Зачепа Юрій Володимирович, Зачепа 

Наталія Василівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця  Кременчуцький національний університет імені Михайла 

Остроградського 
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру, ілюстрація, 

фотографічний твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Науковий твір "Формовані автономні джерела енергопостачання для 

умов бойових дій та ліквідації аварій техногенного характеру"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Розглядаються особливості і способи підвищення енергоефективності 
автономних асинхронних генераторів з живленням електроприводів 
постійного і змінного струму порівнянної потужності.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  95402  
 

Дата реєстрації авторського права  17.01.2020  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Драганчук Анатолій Андрійович  
 
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 "Арії до оперети "Хризантеми і сніг"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Філософія любові, філософія життя.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  95403  
 
Дата реєстрації авторського права  17.01.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Крилов Борис Юрійович, Сидорук Олесь 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)  Скульптура "Versme"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Пам'ятник встановлений в місті Клайпеда, Литва, в сквері між вулицями 
Бокштай і Поуджиш до 150-річчя з дня народження Відунаса. 
Встановлений на сферичному постаменті, який виконує функцію фонтану. 
Габаритні розміри бронзової композиції 270×102 см. Матеріал - бронза.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  95404  
 
Дата реєстрації авторського права  17.01.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Чернишов Володимир Васильович, Малишко Євгенія 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)  Літературний письмовий твір наукового характеру "Методичний 

підхід до формування системи фінансової діагностики суб'єктів 
господарювання промисловості"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Запропоновано методичний підхід до формування системи фінансової 
діагностики суб'єктів господарювання промисловості з оптимального  
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плану розподілу складових запасу фінансової стійкості підприємства, 
що дасть змогу визначити фінансові можливості підприємств на 
перспективу.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  95405  
 

Дата реєстрації авторського права  17.01.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Чайківська Галина Зеновіївна  
 
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 "Положення про фестиваль-конкурс 
битва за титул "Найталановитіший"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Визначено умови проведення фестивалю-конкурсу, а також вказано, 
що метою цього конкурсу є підтримка та визначення найбільш 
соціально вагомих і суспільно корисних досягнень молоді у різних 
сферах життєдіяльності.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  95406  
 

Дата реєстрації авторського права  17.01.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кліманов Дмитро Вікторович  
 
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 "Цифровий підпис (ЦП) в медіа-
ресурсах/засобах масової інформації" ("Цифровий підпис")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У творі розкрито проблему, що пов'язана з ідентифікацією користувача 
і, як наслідок, з ідентифікацією одержуваного контенту у медіа-
ресурсах/засобах масової інформації.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  95407  
 

Дата реєстрації авторського права  17.01.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кібальнікова Тетяна Володимирівна  
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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)  Навчально-методичний посібник для студентів факультетів іноземних 
мов вищих навчальних закладів "Стилістика англійської мови"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  95408  
 

Дата реєстрації авторського права  17.01.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Альошин Сергій Вікторович  
 
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 розподілу 
навчального навантаження" ("Навантаження")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Призначена для автоматизації процесу розподілу навчального 
навантаження між працівниками структурного підрозділу закладу 
освіти на один навчальний рік.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  95409  
 

Дата реєстрації авторського права  17.01.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Волченко Наталія Василівна, Клєцова 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)  Наукова стаття "Theoretical Principles of Employees' Rights Protection in 
the Context of Responsibility for Mobbing"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Присвячено дослідженню теоретичних основ захисту прав найманих 
працівників у контексті відповідальності за мобінг. 
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  95410  
 

Дата реєстрації авторського права  17.01.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Клочко Альона Миколаївна, Волченко Наталія Василівна, Курило 
Олексій 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 "До питання вчинення службових зловживань у сфері 
банківської діяльності України"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Стаття присвячена проблемі вчинення злочинів у сфері банківської 
діяльності керівниками банків, службовими особами та пов'язаними з 
ними структурами банківських установ.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  95411  
 

Дата реєстрації авторського права  17.01.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Тесленко Олександр Сергійович (The Moon)  
 
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 "Wake me up"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Пісня про залежність від кохання.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  95412  
 

Дата реєстрації авторського права  17.01.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Алєєв Анатолій Максимович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Складений твір, ескіз  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Альбом ескізів "Деталі для створення екзоскелета"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

В альбомі ескізів представлені варіанти деталей для створення 
екзоскелета.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  95413  
 
Дата реєстрації авторського права  17.01.2020  
 
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)  Стаття "Оценка стабильности сигналов синхронизации в 

современных пакетных сетях"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Бирюков Н. Л., Триска Н. Р., Худынцев М. М. Оценка 

стабильности сигналов синхронизации в современных пакетных сетях // 
Х Міжнародна науково-технічна конференція "Проблеми телекомунікацій" 
ПТ-2016 : Збірник матеріалів конференції. - К. : НТУУ "КПІ", 2016. - С. 146. 

 
Анотація   

Авторами проаналізовано низку метрик, запропонованих для 
оцінювання стабільності тактових сигналів в пакетних мережах. 
Здійснено порівняння метрик сімейства МТІЕ з новими метриками, 
визначеними в Рекомендації ІTU-T G.8260 (зокрема, MATIE, MAFE, 
minMATIE and maiMAFE). Проаналізовано придатність цих метрик 
для використання у процедурі відбору пакетів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  95414  
 
Дата реєстрації авторського права  17.01.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Анчишкін Артур 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)  Літературний письмовий твір наукового характеру "Порядок 

проведення моніторингу та оцінювання якості, своєчасності та 
належності надання послуг управляючими компаніями з утримання 
будинків у м. Запоріжжя"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Порядок був розроблений з метою незалежності і своєчасного 
інформування населення про якість послуг, які надаються 
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управителями багатоквартирних будинків. Цей Порядок 
застосовуватиметься безпосередньо для організації та проведення 
моніторингу діяльності у сфері надання послуг управляючими 
компаніями з утримання будинків у м. Запоріжжя, оцінки якості, 
своєчасності та належності цих послуг. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  95415  
 
Дата реєстрації авторського права  17.01.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Вишневський Валентин Павлович, Гаркушенко Оксана Миколаївна, 

Вієцька Олеся Віталіївна, Дасів Алла Федорівна, Заніздра Марія 
Юріївна, Збаразська Лариса Олександрівна, Князєв Святослав 
Ігоревич, Нікіфорова Віра Анатоліївна, Охтень Олексій 
Олександрович, Мазур Юлія Олександрівна, Турлакова Світлана 
Сергіївна, Чекіна Вікторія Денисівна, Шевцова Ганна Зіївна, 
Щетилова Тетяна Володимирівна  

 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця  Інститут економіки промисловості Національної академії наук 

України 
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Науковий твір "Звіт про виконання науково-дослідної роботи 

"Напрями становлення "смарт" промисловості в Україні"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Обґрунтування комплексу теоретичних положень, науково-
методологічних підходів щодо становлення "смарт" промисловості в 
Україні, ґрунтованої на мережах і кластерах створення вартості, які 
передбачають вирішення економічних проблем модернізації наявних і 
створення нових "розумних" промислових виробництв на базі 
сучасних інформаційно-комунікаційних технологій.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  95416  
 
Дата реєстрації авторського права  17.01.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Герзанич Сергій 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 твір "Донбасс. Война - дорога в никуда" (мотив к 

киносценарию)" ("Дорога в никуда")  
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Герой даної розповіді виріс і сформувався в радянські часи. Його 
виховали із загостреним почуттям обов'язку та справедливості й ці  
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обставини докорінно змінили його долю. Проживаючи нелегке й досить 
складне, але цікаве життя, ближче до його середини він твердо 
переконаний, що важливішого за щастя найдорожчих і близьких йому 
людей та його власного щастя в житті  нічого не може бути. Цей твір 
лише початок історії.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  95417  
 
Дата реєстрації авторського права  17.01.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гуртавцова Марія 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)  Науковий твір "Детокс програма "Мрія" ("Мрія")  
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Детокс програма "Мрія" - це ефективне очищення і відновлення 
організму. Курс проходить в два етапи. Перший етап: комплексне 
медичне обстеження, проведення процедур очищення, оздоровчі 
процедури та дієтотерапія. На другому етапі особлива увага приділяється 
очищенню нирок і поліпшенню капілярного кровообігу в тканинах.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  95418  
 
Дата реєстрації авторського права  17.01.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гуртавцова Марія 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)  Науковий твір "Метод проведення 3-ступінчатого тюбажу сліпого 

зондування (тюбажу) печінки"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  95419  
 

Дата реєстрації авторського права  17.01.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Просвєтова Анна Олександрівна, Іванов Олександр Володимирович  
 
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, ілюстрація  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Книга "Прикладная физиогномика. Как понять характер человека и 
спрогнозировать его поведение"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  95420  
 
Дата реєстрації авторського права  17.01.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Чернецький Юрій Анатолійович  
 
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 "Інсталяція "Супрематичний кубик 

кольчужного типу відтворювального характеру, виконаний у техніці 
"Мій крафт", та має назву "Елемент основи творення" ("Елемент 
основи творення")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

"Супрематичний кубик кольчужного типу" являє собою зшиті ниткою 
шість граней (пластикова канва квадратної форми). Грані прошиті 
ниткою. Нитка може бути будь-якого кольору. Натомість, у зшитому 
вигляді такий супрематичний кубик не набуває правильної кубічної 
форми. Проте, дана інсталяція створює в спостерігача ілюзію кубика, 
що має правильні грані. Дана інсталяція може бути використана в 
різних сферах ужиткового мистецтва.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  95421  
 
Дата реєстрації авторського права  17.01.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Саркісян Марина Суренівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 

Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір, твір образотворчого мистецтва  
 

Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Навчальний посібник  "ТАНОК "КОШАЧКОЮ". Авторська розробка 

завдань для практичного виконання"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   
 

Анотація   
Дана книга - це авторська розробка завдань для практичного 
виконання петриківського розпису. В ній представлені авторські 
сучасні підходи у малюванні петриківського розпису пензликом з  
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котячої шерсті. Видання розраховане на студентів закладів освіти, 
молодь й поціновувачів петриківського розпису та сприяє збереженню 
культурної спадщини України та її передачі молодому поколінню.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  95422  
 
Дата реєстрації авторського права  17.01.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гриньов Борис Вікторович, Остапенко-Кравчук Андрій 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 "Hello Janet"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  95423  
 
Дата реєстрації авторського права  17.01.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Стежко Надія 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 "Global competitiveness in the age of the fourth industrial 

revolution"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Stezhko N. Global competitiveness in the age of the fourth 

industrial revolution // The potential of modern science. - 2019. - Volume 2. - 
P. 223-234. 

 
Анотація   

В статті проаналізовано та доведено, що основним рушієм для 
промисловості у різних країнах є співпраця між різними суб'єктами. 
Надійні комунікаційні мережі вимагають надійної та ефективної 
взаємодії між різними учасниками. Не менш важливою є участь 
регіональних органів влади, що дозволяє більш ефективно координувати 
політику на національному та регіональному рівнях. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  95424  
 

Дата реєстрації авторського права  17.01.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Моргунова Надія Сергіївна, Семененко Інга Євгеніївна, Божко Наталія 
Михайлівна, Приходько Альона Михайлівна, Уварова Тетяна Юріївна  
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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 наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Колективна монографія "Сучасні проблеми психолого-педагогічного 
супроводу навчальної діяльності іноземних студентів"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Колективна монографія представляє матеріали, які розкривають деякі 
особливості педагогічної роботи з іноземними студентами, що 
отримують освіту у закладах вищої освіти України. Розглядаються 
певні лінгводидактичні, етнопсихологічні, лінгвокультурологічні 
проблеми педагогічного супроводу навчальної діяльності студентів-
іноземців. Авторами пропонуються практичні рекомендації щодо 
формування достатнього рівня професійно-комунікативної та 
лінгвокультурної компетентності представників інших мовних та 
етнічних спільнот шляхом врахування їх національно-культурних 
особливостей.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  95425  
 

Дата реєстрації авторського права  17.01.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Моргунова Надія Сергіївна, Семененко Інга Євгеніївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  

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

якого належить твір  Літературний письмовий твір практичного характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Навчальний посібник "Языковой практикум для самостоятельной 
работы иностранных студентов экономических специальностей"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Метою посібника є корекція і вдосконалення граматичних, 
лінгвістичних і комунікативних компетенцій студентів. Практикум 
містить достатню кількість вправ (понад 200), спрямованих на 
відпрацювання і розширення мовних знань студентів. Наприкінці 
кожної теми надається текст із завданнями, що контролюють ступінь 
засвоєння лексико-граматичного матеріалу.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  95426  
 

Дата реєстрації авторського права  17.01.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Моргунова Надія Сергіївна, Семененко Інга Євгеніївна  
 
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)  Підручник "Учебник по русскому языку как иностранному "А, Б и В" 
(Актуально! Быстро! Интересно! Весело!)"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Підручник призначено для іноземних студентів, які започатковують 
вивчення російської мови. Робота з підручником дозволяє сформувати 
у студентів високий рівень лінгвістичної й комунікативної компетентності, 
навички та уміння в різних видах мовленнєвої діяльності, допомагає 
студентам систематизувати і розширити мовні знання. Всі кроки 
мають однакову структуру, містять мовні зразки, тренувальні вправи, 
тексти та діалоги. Граматичний матеріал представлено в таблицях. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  95427  
 

Дата реєстрації авторського права  17.01.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Моргунова Надія Сергіївна, Семененко Інга Євгеніївна  
 
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 "Языковой практикум для самостоятельной 
работы иностранных студентов инженерных специальностей"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Метою посібника є корекція і вдосконалення граматичних, 
лінгвістичних і комунікативних компетенцій студентів. Практикум 
містить достатню кількість вправ (понад 200), спрямованих на 
відпрацювання і розширення мовних знань студентів. Наприкінці 
кожної теми надається текст із завданнями, що контролюють ступінь 
засвоєння лексико-граматичного матеріалу.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  95428  
 

Дата реєстрації авторського права  17.01.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Татауров Іван Михайлович  
 
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)  Нагрудний знак "Червона Калина"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Нагрудний знак "Червона Калина" (Мужність, Патріотизм, Націоналізм) 
виготовляється із металу, має круглу форму, яка є синього кольору з 
українським тризубом на всю форму, діаметром 30 мм, в нижній 
частині листок калини і ягоди калини, які символізують українську 
самоідентифікацію. На зворотньому боці напис "Мужність, Патріотизм, 
Націоналізм" та чотиризначна нумерація, починаючи з № 0001. Всі 
зображення і написи рельєфні.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  95429  
 

Дата реєстрації авторського права  17.01.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Богун Лариса Володимирівна, Чубіна 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)  Науковий твір "Заклади вищої освіти Державної служби України з 
надзвичайних ситуацій: історія становлення та особливості розвитку"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Монографію присвячено дослідженню історії становлення та 
особливостей розвитку закладів вищої освіти Державної служби 
України з надзвичайних ситуацій.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  95430  
 

Дата реєстрації авторського права  17.01.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Соколовська Олександра Семенівна, 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)  Навчально-методичний посібник "Екологія та природознавство з 
методикою навчання" Частина ІІ"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Соколовська О. С., Січко І. О. Екологія та 
природознавство з методикою навчання. Частина ІІ : навчально-
методичний посібник / О. С. Соколовська, І. О. Січко. - Миколаїв : 
СПД Румянцева, 2019. - 176 с. 

 

Анотація   
У посібнику надається методика навчання курсу екології і природознавства, 
система методів, форм і засобів навчання, за якими відбувається 
формування уявлень про вітальну цінність природи, виховання  
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екологічної культури особистості, розвиток гармонійних відносин між 
особистістю, природою і суспільством, опанування навичками 
навчально-пізнавальної та природоохоронної діяльності.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  95431  
 
Дата реєстрації авторського права  17.01.2020  
 
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 "Особливості застосування педагогічних технологій у 

корекційно-виховному процесі"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Середа І. В. Особливості застосування педагогічних 

технологій у корекційно-виховному процесі // Науковий вісник МНУ 
імені В. О. Сухомлинського. Педагогічні науки. - 2018. - № 3 (62). –  

С. 298-302. 
 
Анотація   

У статті здійснено аналіз проблеми застосування педагогічних 
технологій у корекційно-виховному процесі. Визначено суть та 
завдання корекційно-виховного процесу. Розкрито особливості 
застосування педагогічних технологій у корекційно-виховному процесі 
залежно від виду навчання. Визначено критерії ефективності 
корекційної спрямованості навчання і виховання.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  95432  
 
Дата реєстрації авторського права  17.01.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Середа Ірина Валеріївна, Збишко Євгеній 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)  Наукова стаття "Використання технології арт-терапії в корекційно-

виховній роботі"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Середа І. В., Збишко Є. А. Використання технології 
арт-терапії в корекційно-виховній роботі // Інноваційна педагогіка. - 
2019. - Вип. 10. Том 1. - С.  63-66. 

 

Анотація   
Стаття присвячена актуальній проблемі сучасної корекційної педагогіки - 
використанню технології арт-терапії в корекційно-виховній роботі. 
Зокрема, визначено сутність понять "арт-терапія", "арт-педагогіка", 
"корекційно-виховна робота". Розкрито зміст та особливості застосування 
методів арт-терапії у корекційно-виховному процесі.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  95433  
 

Дата реєстрації авторського права  17.01.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Адамчук Валерій Васильович, Кудринецький Ростислав Борисович, 
Днесь Віктор Ігорович, Скібчик Володимир Іванович, 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 параметрів технічного 
забезпечення виробництва продукції рільництва за технології no-till"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Розроблена методика сприятеме підвищенню конкурентоспроможності 
вітчизняної продукції на внутрішньому та зовнішньому ринках, а 
також зменшить техногенне завантаження на ґрунт і сприятиме 
відновленню його родючості.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  95434  
 

Дата реєстрації авторського права  17.01.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Перепелиця Наталія Михайлівна  
 
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 оцінки економічної ефективності 
вирощування біоенергетичних культур" ("Методика оцінки")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

В творі викладено підвищення реалізації економічних можливостей 
розвитку галузі виробництва біоенергетичних ресурсів і зміцнення її 
позиції на міжнародному та внутрішньому ринках.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  95435  
 

Дата реєстрації авторського права  17.01.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кузьмін Олег Євгенович, Кара Наталія Ігорівна, Сай Леся Петрівна, 
Пшик-Ковальська Орися Остапівна  
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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)  Навчальний посібник "Міжнародний менеджмент"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Міжнародний менеджмент : навчальний посібник / 
Кузьміна О. Є., Кара Н. І., Сай Л. П. Пшик-Ковальська О. О. - Львів : 
Растр-7, 2019. - 201 с. 

 
Анотація   

Навчальний посібник відображає програму курсу "Міжнародний 
менеджмент" для студентів економічних спеціальностей всіх форм 
навчання. У ньому послідовно розглядаються усі аспекти міжнародного 
менеджменту, а саме: сутність міжнарожного менеджменту; періоди 
його розвитку, проблеми ведення міжнародного бізнесу і шляхи їх 
вирішення, фактори, які впливають на ефективність міжнародного 
менеджменту, особливості національних стереотипів міжнародних 
ринків певних країн, процес стратегічного планування і види 
стратегій, особливості організування і основні форми організування 
міжнародного бізнесу, форми стимулювання працівників, основні 
форми фінансування діяльності міжнародних організацій.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  95436  
 

Дата реєстрації авторського права  17.01.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Крилов Борис Юрійович, Сидорук Олесь 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)  Скульптура "Бернардаса Бразджиониса"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Скульптура Бернардасу Бразджіонісу - Литовському поету, яку 
планується встановити в місті Пасваліс, Литовська республіка.                  
В основі композиції є розколотий гранітний постамент, через який 
проріс розквітлий кущ папороті, біля якого стоїть поет, який читає свої 
вірші.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  95437  
 

Дата реєстрації авторського права  17.01.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Іляш Ольга Ігорівна, Гринкевич Світлана Степанівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
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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)  Навчальний посібник "Економіка праці та соціально-трудові 
відносини"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Іляш О. І., Гринкевич С. С. Економіка праці та 
соціально-трудові відносини : навч. посіб. / О. І. Іляш, С. С. Гринкевич. - К. : 
Знання, 2010. - 476 с. 

 
Анотація   

У навчальному посібнику послідовно викладені теоретичні, методичні 
та практичні питання формування та використання потенціалу праці 
на макро- та мікрорівні функціонування підприємств. Наведено основи 
економіки праці, виходячи з мультидисциплінарних підходів до 
дослідження проблем працевикористання в ринковій економіці.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  95438  
 
Дата реєстрації авторського права  17.01.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гнатюк Юлія Сергіївна  
 
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 оповідань "dovidka.biz.ua - авторські перекази"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Збірка містить 124 авторські перекази (оповідання).  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  95439  
 
Дата реєстрації авторського права  17.01.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Молоков Ілля Ігорович  
 
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 "Сердитый кот" 

("Логотип "Сердитый кот")  
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   
 

Анотація   
Твір образотворчого мистецтва містить художнє виконання дизайну 
логотипу, а саме - у вигляді стилізованого зображення морди кота, яка 
виражає такі риси як роздратованість, гнів, сердитість.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  95440  
 
Дата реєстрації авторського права  17.01.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Даниш Людмила Йосипівна, Рогальчук Оксана Вікторівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця  Корецький навчально-виховний комплекс "Школа І-ІІ ступенів-

Ліцей" Корецької районної ради Рівненської області 
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Літературний письмовий твір науково-практичного характеру 

"Авторська модель "Школа громадянського вчинку"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Твір розкриває сутність виховання громадянського вчинку, шляхом 
впровадження мотиваційно-ціннісної технології  вчинку, сутність якої 
полягає у наскрізному застосуванні і практичній реалізації у освітньому  
процесі змісту, форм та методів виховання громадянського вчинку з 
метою формування у вихованця особистісної форми громадянської 
поведінки.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  95441  
 

Дата реєстрації авторського права  17.01.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Павлюк Ганна Дмитрівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, ілюстрація  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір з ілюстраціями "Концепція створення 
дизайну футболок за номерами"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У творі описана концепція створення дизайну футболок за номерами, 
що полягає у виготовленні футболок, які споживач може розмалювати 
самостійно: на футболку нанесений ескіз малюнка з номерами, яким 
відповідає визначений колір. Футболки розроблені в комплекті з 
пензлями, фарбами та схемами для самостійного розфарбування.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  95442  
 

Дата реєстрації авторського права  17.01.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гамарник Роксана Русланівна  
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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 практичного характеру "Концепція 
проведення Всеукраїнського фестивалю єврейського мистецтва 
"Шалом, Україно!/Шалом, Україна!"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У Концепції розкрито головну мету фестивалю, а саме: відродження і 
збереження єврейського вокального, танцювального і музичного 
мистецтва в Україні, що свідчить, в свою чергу, про те, що усі 
національності, що проживають в Україні, мають рівні права та змоги 
на презентацію власної етнічної культури.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  95443  
 

Дата реєстрації авторського права  17.01.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гамарник Роксана Русланівна  
 
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 "Концепція 
проведення Всеукраїнської акції пам'яті "Шість мільйонів сердець" 
(Меморіальна акція "Шість мільйонів сердець")"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У Концепції розкрито головну мету Всеукраїнської акції пам'яті 
"Шість мільйонів сердець", а саме: збереження пам'яті про мільйони 
євреїв, загиблих в роки Другої світової війни, під час Голокосту.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  95444  
 

Дата реєстрації авторського права  17.01.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Миколенко Дмитро Валерійович, Миколенко 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)  Конспект "Курс лекцій "Інфраструктура, яка об'єднала Європу" в 
рамках проекту Жан Моне, модуль "Infrastructure that have united  
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                                                           Europe: Insights into the History, Recent Developments and Outlook for 
Capacities"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У творі описана Інфраструктура, якій належить важлива роль у формуванні 
Західної цивілізації та об'єднанні Європи. Вивчення історії інфраструктури, 
її сучасного стану та застосування проeктно-орієнтованого підходу  
дозволяє слухачам креативно підійти до розробки власних проeктів, які 
дозволять поглибити інтеграцію України в ЄС.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  95445  
 

Дата реєстрації авторського права  20.01.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сухорукова Людмила Андріївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Харківська державна академія дизайну і мистецтв 
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва, складений твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка графічних зображень до анімаційного ролику "Музична 
композиція "In my car"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Представлена збірка графічних зображень для використання у 
авторському анімаційному ролику до музичної композиції, яку виконує 
гурт "Тhe Erised".  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  95446  
 

Дата реєстрації авторського права  20.01.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Задиранчук Оксана Юріївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Харківська державна академія дизайну і мистецтв 
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Графічне зображення "Дизайн смарт-браслету"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  95447  
 

Дата реєстрації авторського права  20.01.2020  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гурдіна Владислава Василівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Харківська державна академія дизайну і мистецтв 
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твір образотворчого мистецтва "Малюнок "Будинок світла"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Малюнок має прикладний характер та може бути використаний на 
різних виробах.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  95448  
 
Дата реєстрації авторського права  20.01.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Літвінова-Головань Ольга Павлівна, Безкоровайна Лариса 

Вікторівна, Клопов Роман Вікторович, Гоменюк Сергій Іванович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця  Запорізький національний університет 
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Комп'ютерна програма "Система визначення готовності до 

анімаційної діяльності майбутніх фахівців з туризму (Anima Test)"  
("Anima Test")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Призначена для оцінювання рівня готовності майбутніх фахівців з 
туризму до анімаційної діяльності.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  95449  
 
Дата реєстрації авторського права  20.01.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Білоус Олена Геннадіївна  
 
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 "Орнамент"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  95450  
 
Дата реєстрації авторського права  20.01.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Воргач Дарина Андріївна, Гайова Інна Лаврентіївна, Михайлюк 

Ольга Юріївна  
 
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 "Перевтілення"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Ідея перевтілення в цьому образі - це відображення незвичайного процесу 
розвитку та розкриття. Перетікання кольорів, контрасти форм та своєрідне 
поєднання матеріалів допомагають реалізувати творчий задум.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  95451  
 
Дата реєстрації авторського права  20.01.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Калашніков Анатолій Якович (Derel Stending)  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір навчального характеру, ілюстрація  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Опис гри "Развивающая игра "ЖИЗНЕДАР"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Опис гри, що основана на дрібній моториці обох рук, яка покращує 
кровонаповнення моторних та інших відділів головного мозку, у дітей 
розвиває спритність, реакцію і координацію, а у дорослих швидко 
відновлює ці втрачені функції.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  95452  
 
Дата реєстрації авторського права  20.01.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шинкарук Оксана Анатоліївна, Бишевець Наталія Григорівна, 

Денисова Лоліта Вікторівна, 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  
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Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Науковий твір "Теоретико-методологічні засади створення й 

функціонування інформаційно-освітнього середовища в системі вищої 
фізкультурної освіти"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Обґрунтовано структуру інформаційно-освітньої сфери з фізичного 
виховання та спорту, специфічні особливості ІОС ЗВО в системі 
підготовки фахівців з фізичного виховання, принципи та складові ІОС 
ЗВО в галузі фізичної культури і спорту.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  95453  
 

Дата реєстрації авторського права  20.01.2020  
 
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 програмування 
тренувального процесу спортсменів у річному циклі підготовки"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Розроблено блок-схему програмування тренувального процесу 
спортсменів, запропоновано схему програмування тренувального 
процесу спортсменів в командних ігрових видах спорту. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  95454  
 

Дата реєстрації авторського права  20.01.2020  
 
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-методичний підхід до визначення динаміки 
спортивної форми гравців у командних ігрових видах спорту"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Розроблено узагальнений показник стану спортивної форми кваліфікованих 
хокеїстів на траві та алгоритм оцінки. Запропоновано 10-бальну шкалу 
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та модельні характеристики за показниками фізичної, технічної та 
функціональної підготовленості спортсменів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  95455  
 

Дата реєстрації авторського права  20.01.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Музиченко-Козловська Оксана Володимирівна, Симак Анастасія 
Валеріївна, Франів Ігор Андрійович  

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

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Підручник "Соціально-економічний розвиток регіону"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Висвітлено фактори розміщення продуктивних сил, економічне 
руйнування, територіальний поділ праці, становлення господарських 
та міжгалузевих комплексів тощо.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  95456  
 

Дата реєстрації авторського права  21.01.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гунько Віталій Сидорович  
 
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 "What I've Found"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  95457  
 

Дата реєстрації авторського права  21.01.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ніколаюк Тетяна Анатоліївна, Новікова Ольга Валентинівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, ілюстрація, складений твір  
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Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Книга з ілюстраціями "Занимательная история с Татьяной Николаюк. 
История становления российской государственности: от провинции 
Золотой Орды к независимому Московскому княжеству"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Книга з ілюстраціями "Занимательная история с Татьяной Николаюк. 
История становления российской государственности: от провинции 
Золотой Орды к независимому Московскому княжеству" складається з 
літературного тексту та ілюстрацій.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  95458  
 
Дата реєстрації авторського права  21.01.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ніколаюк Тетяна Анатоліївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Усний твір, складений твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Збірка усних творів "Аудіолекції "Занимательная история с Татьяной 

Николаюк. История становления российской государственности: от 
провинции Золотой Орды к независимому Московскому княжеству"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Збірка усних творів "Аудіолекції "Занимательная история с Татьяной 
Николаюк. История становления российской государственности: от 
провинции Золотой Орды к независимому Московскому княжеству" 
складаєтья із вступу та 15 аудіолекцій.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  95459  
 
Дата реєстрації авторського права  21.01.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Тріль Богдан Іванович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір, ілюстрація  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Літературний твір "ФОРМАТ (БІБЛІЯ) ТРЕВЕЛ ШОУ "DISCOVER 

DESTINATION UA" ("ВІДКРИЙ НАПРЯМОК ЮА")" ("DISCOVER 
DESTINATION UA" ("ВІДКРИЙ НАПРЯМОК ЮА"))  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Літературний твір "ФОРМАТ (БІБЛІЯ) ТРЕВЕЛ ШОУ "DISCOVER 
DESTINATION UA" ("ВІДКРИЙ НАПРЯМОК ЮА")" - це цикл із 20  
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програм, хронометражем 25 хвилин кожна у форматі англомовного 
тревел-шоу.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  95460  
 

Дата реєстрації авторського права  21.01.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Свінтковська Світлана Андріївна, Верготі Лідія Танасіївна, Ткаченко 
Світлана Іванівна, Шинкаренко Тетяна Анатоліївна  

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

якого належить твір  Літературний письмовий твір навчального характеру, ілюстрація  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  "Українська мова та читання" підручник для 3 класу з навчанням 
молдовською мовою закладів загальної середньої освіти (у 2-х 
частинах, з аудіосупроводом)"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Підручник написано до вимог Державного стандарту базової та повної 
загальної середньої освіти та чинної програми з української мови для 
закладів з навчанням молдовською мовою загальної середньої освіти.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  95461  
 

Дата реєстрації авторського права  21.01.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Новак Світлана 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 "Дозволь собі..."   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Ця гра призначена для тих, хто бере відповідальність за своє життя та 
бажає визначити причинно-наслідкові зв'язки між своїми думками, 
вчинками та тими результатами в житті, які вони приносять, 
визначити свої комплекси, блоки та страхи.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  95462  
 

Дата реєстрації авторського права  21.01.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Воротняк Володимир Сергійович  
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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)  Твір образотворчого мистецтва "Longer snake"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Картину виконано шляхом створення тривимірного зображення з 
подальшою фіксацією зображень у векторальних та горизонтальних 
площинах об'єкта.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  95463  
 

Дата реєстрації авторського права  21.01.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Воротняк 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)  Твір образотворчого мистецтва "Gangsta Shad"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Картину виконано шляхом створення тривимірного зображення з 
подальшою фіксацією зображень у векторальних та горизонтальних 
площинах об'єкта.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  95464  
 

Дата реєстрації авторського права  21.01.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гузій Наталія Василівна, Щербина Дар'я Володимирівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Національний педагогічний університет ім. М. П. Драгоманова 
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Програма вступного фахового випробування 
(співбесіди) з педагогіки для громадян України, іноземних громадян та 
осіб без громадянства, при вступі на навчання для здобуття ступеня/ 
освітньо-кваліфікаційного рівня "Магістр" на базі здобутого ступеня/ 
освітньо-кваліфікаційного рівня "Бакалавр", "Спеціаліст". Галузь 
знань: 01 Освіта/педагогіка. Спеціальність: 011 Освітні, педагогічні 
науки. Освітня програма: Педагогічне дорадництво"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
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Анотація   
Програма вступного фахового випробування відображає вимоги до 
абітурієнтів, які вступають до магістратури НПУ ім. М. П. Драгоманова 
на ОП "Педагогічне дорадництво" за спеціальністю "Освітні 
педагогічні науки" на базі "Бакалавра (спеціаліста)", здобутого за 
різними напрямами підготовки та спеціальностями. Вона включає 
загальну характеристику іспиту, критерії оцінювання знань, тезисний 
виклад змісту іспиту за темами і модулями, орієнтовні питання 
екзаменаційних білетів, список рекомендованих джерел.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  95465  
 
Дата реєстрації авторського права  21.01.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гузій Наталія Василівна, Щербина Дар'я Володимирівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця  Національний педагогічний університет ім. М. П. Драгоманова 
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Науковий твір "Програма додаткового вступного випробування з 

основ педагогічних знань для громадян України, іноземних громадян 
та осіб без громадянства, при вступі на навчання для здобуття ступеня/ 
освітньо-кваліфікаційного рівня "Бакалавр" на базі здобутого ступеня/ 
освітньо-кваліфікаційного рівня "Молодший спеціаліст". Галузь 
знань: 01 Освіта/педагогіка. Спеціальність: 011 Освітні, педагогічні 
науки. Освітня програма: Педагогіка дозвілля"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма додаткового вступного випробування відображає вимоги до 
абітурієнтів, які вступають до магістратури НПУ ім. М. П. Драгоманова 
на ОП "Педагогіка дозвілля" за спеціальністю "Освітні педагогічні 
науки" для здобуття ступеня "Бакалавра" на базі "Молодшого 
спеціаліста", здобутого за різними напрямами підготовки та 
спеціальностями. Вона включає загальну характеристику іспиту, 
критерії оцінювання знань, тезисний виклад змісту іспиту за темами і 
модулями, орієнтовні питання екзаменаційних білетів, список 
рекомендованих джерел.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  95466  
 
Дата реєстрації авторського права  21.01.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гузій Наталія Василівна, Щербина Дар'я Володимирівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця  Національний педагогічний університет ім. М. П. Драгоманова 
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Науковий твір "Програма додаткового вступного випробування з 

основ педагогічних знань для громадян України, іноземних громадян  
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                                                            та осіб без громадянства, при вступі на навчання для здобуття ступеня/ 
освітньо-кваліфікаційного рівня "Магістр" на базі здобутого ступеня/ 
освітньо-кваліфікаційного рівня "Бакалавр", "Спеціаліст". Галузь 
знань: 01 Освіта/педагогіка. Спеціальність: 011 Освітні, педагогічні 
науки. Освітня програма: Педагогічне дорадництво"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма додаткового вступного випробування відображає вимоги до 
абітурієнтів, які вступають до магістратури НПУ ім. М. П. Драгоманова 
на ОП "Педагогічне дорадництво" за спеціальністю "Освітні 
педагогічні науки" на базі "Бакалавра (спеціаліста)", здобутого за 
різними напрямами підготовки та спеціальностями. Вона включає 
загальну характеристику іспиту, критерії оцінювання знань, тезисний 
виклад змісту іспиту за темами і модулями, орієнтовні питання 
екзаменаційних білетів, список рекомендованих джерел.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  95467  
 
Дата реєстрації авторського права  21.01.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гузій Наталія Василівна, Щербина Дар'я Володимирівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця  Національний педагогічний університет ім. М. П. Драгоманова 
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Науковий твір "Програма вступного фахового випробування 

(співбесіди) з педагогіки для громадян України, іноземних громадян та 
осіб без громадянства, при вступі на навчання для здобуття ступеня/ 
освітньо-кваліфікаційного рівня "Бакалавр" на базі здобутого ступеня/ 
освітньо-кваліфікаційного рівня "Молодший спеціаліст". Галузь 
знань: 01 Освіта/педагогіка. Спеціальність: 011 Освітні, педагогічні 
науки. Освітня програма: Педагогіка дозвілля"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма вступного фахового випробування відображає вимоги до 
абітурієнтів, які вступають до магістратури НПУ ім. М. П. Драгоманова 
на ОП "Педагогіка дозвілля" за спеціальністю "Освітні педагогічні 
науки" на базі "Молодшого спеціаліста", здобутого за різними напрямами 
підготовки та спеціальностями. Вона включає загальну характеристику 
іспиту, критерії оцінювання знань, тезисний виклад змісту іспиту за 
темами і модулями, орієнтовні питання екзаменаційних білетів, список 
рекомендованих джерел.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  95468  
 

Дата реєстрації авторського права  21.01.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ружинська Наталія Олексіївна  
 
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 "Аналіз економічних проблем управління у сфері 
житлово-комунального господарства"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Ружинська Н. О. Аналіз економічних проблем 
управління у сфері житлово-комунального господарства // Науковий 
вісник Чернівецького університету. Економіка. - 2014. - Випуск 681. -  
С. 60-62. 

 
Анотація   

У статті наводиться аналіз економічних проблем управління у сфері 
житлово-комунального господарства, проводиться дослідження 
економічного державного регулювання житлово-комунального 
господарства.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  95469  
 

Дата реєстрації авторського права  21.01.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шаповалова Вікторія Олексіївна, Шаповалов Валентин Валерійович, 
Осинцева Аліна Олександрівна, Шаповалов Валерій Володимирович, 
Деркач Анатолій Іванович  

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

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру, ілюстрація  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Брошура "Організаційно-правові особливості обігу лікарських засобів 
для фармакотерапії аномальних маткових кровотеч"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Організаційно-правові особливості обігу лікарських 
засобів для фармакотерапії аномальних маткових кровотеч / 
Шаповалова В. О., Шаповалов В. В., Осинцева А. О., Шаповалов В. В., 
Деркач А. І. - Харків, 2019. - 24 с. 

 
Анотація   

Методичні рекомендації можуть використовуватися в аудиторній та 
самостійній роботі фахівців за спеціальностями "Клінічна фармація", 
"Організація і управління фармацією", "Загальна фармація", "Медицина", 
"Технологія ліків, організація фармацевтичної справи та судова 
фармація", а також при викладанні медичного і фармацевтичного 
права в системі додипломної та післядипломної підготовки спеціалістів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  95470  
 

Дата реєстрації авторського права  21.01.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Хацевич Ольга Мирославівна, Курта Сергій Андрійович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 



Авторське право і суміжні права. Бюлетень № 57, 2020 
 

156 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір навчального характеру, похідний твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Навчальний посібник "Основи квантової хімії"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У навчальному посібнику викладено основи сучасних уявлень про 
будову атомів, молекул речовин, що ґрунтуються на квантовій теорії, 
основна ідея якої полягає в корпускулярно-хвильовому дуалізмі 
матерії. Відповідно до цієї ідеї матерія може проявляти властивості як 
частинок (корпускул), так і хвиль. В запропонованому посібнику 
квантову хімію подано як безперервний шлях від класичної механіки, 
що описує рух частинок, до сучасних квантово-хімічних методів 
розрахунку властивостей молекул.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  95471  
 

Дата реєстрації авторського права  21.01.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Воротняк 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)  Твір образотворчого мистецтва "mr. Craw"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Картину виконано шляхом створення тривимірного зображення з 
подальшою фіксацією зображень у векторальних та горизонтальних 
площинах об'єкта.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  95472  
 

Дата реєстрації авторського права  21.01.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сопронюк Юрій Михайлович, Сопронюк Микола Юрійович, 
Космацька Наталія Валеріївна  

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

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва, складений твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка зображень "Ковані вироби"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
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Анотація   
Збірка зображень "Ковані вироби" обєднує в собі фотографії, 
креслення, інші зображення виробів, які дають уяву про виробництво 
кованих виробів у вигляді лавок, кресел та ін.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  95473  
 
Дата реєстрації авторського права  21.01.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Томіслав Боріч  
 
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)  Курс лекцій "Recent Developments in EU Commercial Law, restructurings 

in the EU and Austria"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Курс лекцій розроблений в рамках модуля Жана Моне "Комерційне 
право Європейського Союзу". Даний курс складається з 3-х частин. В 
першій частині лекції, досліджено законодавство ЄС та Австрії у сфері 
комерційного та корпоративного права, їх основні принципи та свободи. 
Друга частина лекції, проаналізовано правову політику та законодавство 
Європейського Союзу, що регулюють процедуру банкрутства і 
пов'язані із ним питання. Третя частина, розкриває особливості 
процедури банкрутства та реструктуризації підприємств в Австрії.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  95474  
 
Дата реєстрації авторського права  21.01.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Николас Димитров (псевдонім)  
 
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 "Музичний кліп до роману "Дилер реальности"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  95475  
 
Дата реєстрації авторського права  21.01.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Діденко Анна Юріївна (Анна Диди, ANNA DIDI)  
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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 "ЖЕНСКОЕ СЧАСТЬЕ"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  95476  
 

Дата реєстрації авторського права  21.01.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Діденко Анна Юріївна (Анна Диди, ANNA DIDI)  
 
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 "ХОЛОДНО"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  95477  
 

Дата реєстрації авторського права  21.01.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Діденко Анна Юріївна (Анна Диди, ANNA DIDI)  
 
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 "ПОТАНЦУЙ"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  95478  
 

Дата реєстрації авторського права  21.01.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ярчевська Ольга Анатоліївна (Оля Ярч)  
 
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)  Збірка текстів до пісень "Дитячі"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Збірка дитячих пісень українською та англійською мовами: 
"Паровозик", "Наш потяг", "Хлопчик з Плутона (укр. мова)", "Світ 
онлайн (Кібер-світ, Світ майбутнього) (укр. мова)", "8 березня, до 
школи нам пора (укр. та англ. мови)", "My Pluto Boy (англ. мова)".  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  95479  
 
Дата реєстрації авторського права  21.01.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Басиста Аліна Вадимівна (Alina Kryvenets)  
 
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)  Психологічний роман "The 2 Richards"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  95480  
 
Дата реєстрації авторського права  21.01.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Вітяк Юрій Миколайович  
 
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 "Una noche de amour" ("Una noche")  
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 

Анотація   
Текст пісенної лірики із філософським спрямуванням, в основі якого 
закладено історію двох, котрі шукають розраду один в одному, 
заплющивши очі на довкілля. Вони знаходять закутень, де їх нібито не 
побачать ні люди, ні навіть Бог, аби побути разом, провести незабутню 
ніч любові, після якої нікому іншому не до снаги заполонити їхні серця.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  95481  
 
Дата реєстрації авторського права  21.01.2020  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мельничук Тетяна Анатоліївна, Ольшевський Петро Миколайович, 

Ольшевська Юлія Миколаївна, Тишківська Аліна Володимирівна, 
Павлюк Вікторія Андріївна  

 
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)  Опис правил гри "Інтерактивна гра травел-квест "Подільський 

експрес" ("Травел-квест "Подільський експрес")  
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

"Травел-квест "Подільський експрес" - інноваційна освітня гра у 
формі квесту, розрахована на учнів та студентів середніх та вищих 
закладів освіти. Гра спрямована на поглиблення та узагальнення знань 
учасників із історії України та краєзнавства. Карта - це територія 
Вінницької області, на якій зеленими кружечками відзначені зупинки, 
до яких додаються запитання.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  95482  
 

Дата реєстрації авторського права  21.01.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ахметова Ірина Смагулівна (Akhmetova Irena), Дорошев Олександр 
Владіславович (Doroshev Alex)  

 
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 "Восстановление здоровья у домашних животных 
(кошек и собак) энергетической терапией дистанционно/Restoration of 
health in animals (cats and dogs) with energy therapy at a distance"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Описаний новий метод, що дозволяє дистанційно швидко та безпечно 
для організму, шляхом енергетичного лікувального впливу на тварину, 
одержати позитивний ефект у відновленні її здоров'я.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  95483  
 

Дата реєстрації авторського права  21.01.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Дорошев Олександр Владіславович (Doroshev Alex), Ахметова Ірина 
Смагулівна (Akhmetova Irena)  

 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 



Авторське право і суміжні права. Бюлетень № 57, 2020 
 

161 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір науково-практичного характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Быстрое снижение высокой температуры тела 
энергетической терапией дистанционно/Quick removal of high body 
temperature with energy therapy at a distance"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Описаний метод, що дозволяє дистанційно швидко та безпечно для 
організму знизити високу температуру тіла людини енергетичним 
впливом.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  95484  
 

Дата реєстрації авторського права  21.01.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Афанасьєва Людмила Василівна, Букрєєва Ірина Вікторівна, 
Глинська Людмила Федорівна, Глебова Наталя Іванівна, Орлов 
Андрій Володимирович, Сальніков Сергій Зореславович  

 
Повне ім'я або 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 "Бюджет участі" Мелітополя очима мешканців міста"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  95485  
 

Дата реєстрації авторського права  21.01.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Афанасьєва Людмила Василівна, Букрєєва Ірина Вікторівна, 
Глинська Людмила Федорівна, Глебова Наталя Іванівна, Орлов 
Андрій 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)  Письмовий твір "Вдосконалення управлінської діяльності в галузі 
культури. Результати соціологічного дослідження"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  95486  
 
Дата реєстрації авторського права  21.01.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Глебова Наталя 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)  Монографія "Соціальна компетентність фахівців водного транспорту: 

соціологічне дослідження"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У монографічному дослідженні розглянуто сучасні підходи до вивчення 
соціальної компетентності як інтегральної характеристики 
особистісного потенціалу соціальної взаємодії і розвитку соціально 
значимих якостей фахівців засобами соціологічної науки, комплексно-
опрацьовано систему методологічних орієнтирів і соціологічних 
параметрів її дослідження в контексті галузевих фахових практик.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  95487  
 
Дата реєстрації авторського права  21.01.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Афанасьєва Людмила Василівна, Букрєєва Ірина Вікторівна, 

Глинська Людмила Федорівна, Глебова Наталя Іванівна, Орлов 
Андрій Володимирович, Сальніков Сергій Зореславович, Семікін 
Михайло Олександрович, Скляров Роман 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)  Письмовий твір "Умови роботи та соціально-психологічний клімат в 

колективі очима співробітників. Результати соціологічного дослідження 
серед співробітників виконавчого комітету Мелітопольської міської 
ради"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  95488  
 
Дата реєстрації авторського права  21.01.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Харчев Даніїл Костянтинович  
 
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)  Аранжування до пісні "Маланка"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  95489  
 

Дата реєстрації авторського права  21.01.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Харчев Даніїл Костянтинович  
 
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 до пісні "Вилети Гулю"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  95490  
 

Дата реєстрації авторського права  21.01.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Черепін Павло Сергійович, Гордієнко Наталія 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)  Сценарій тревел-шоу "СУПЕРМАТЧ-SUPERMATCH"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  95491  
 

Дата реєстрації авторського права  21.01.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Пацюрковський Олександр Олегович, Йовович Анна Михайлівна  
 
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 "Praise the Snow"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  95492  
 
Дата реєстрації авторського права  21.01.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Фердман Несія  
 
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 "Система Развития Человека "Лестница 

Несии" (V.Q.I systems)"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  95493  
 
Дата реєстрації авторського права  21.01.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Рибчинський Олександр Олександрович, Шелудяков Олександр 

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 "Організація ефективної роботи бізнесу 

"СИСТЕМАТОР" ("Програмний продукт "СИСТЕМАТОР")  
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Мета комп'ютерної програми навчити керівників підприємства 
правилам систематизації бізнесу та надати їм можливість підтримувати 
організацію бізнесу в веб-інтерфейсі. При цьому комп'ютерна програма 
не змінює наявні на ринку рішення, а доповнює їх, робить роботу з 
ними більш ефективною. Вся робота по навчанню та систематизації 
бізнесу проводиться в веб-інтерфейсі.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  95494  
 

Дата реєстрації авторського права  21.01.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Славітяк Олег Станіславович  
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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 "Удосконалення тренувального процесу спортсменів у 
бодібілдингу на основі оптимального застосування базових та 
формуючих вправ у мезоциклах підготовки"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У монографії обґрунтовано доцільність використання програми 
тренувальних занять спортсменів у бодібілдингу зі стажем занять до 5 
років із застосуванням методичного прийому "передчасна втома" 
шляхом раціональної черговості використання базових і формуючих 
вправ для навантаження основних груп м'язів, що значно підвищують 
приріст м'язової маси на етапі спеціалізованої базової підготовки. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  95495  
 
Дата реєстрації авторського права  21.01.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ічанська Наталія Василівна, Дем'яненко Владислав 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 "Веб додаток "Testing Module in Ukrainian 

language"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  95496  
 
Дата реєстрації авторського права  21.01.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Наумчук Дмитро Олександрович, Дубовой Володимир Михайлович, 

Юхимчук Марія Сергіївна  
 
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 "Hierarchical Control"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  95497  
 
Дата реєстрації авторського права  21.01.2020  
 
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  Літературний письмовий твір навчального характеру, складений твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Збірник посібників до навчального курсу з академічної підготовки до 

навчання в університетах за кордоном "Academic Start"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Збірник посібників, навчальних планів і рекомендацій до навчального 
курсу з вивчення англійської мови, підготовки до складання іспитів 
для отримання сертифікату IELTS, академічної підготовки до вступу 
та навчання у вищих навчальних закладах за кордоном.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  95498  
 
Дата реєстрації авторського права  21.01.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шевчук Олег Ігорович, Дубовой Володимир Михайлович, Юхимчук 

Марія Сергіївна  
 
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 "P2P-coordination-control" ("Coord-control")  
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  95499  
 
Дата реєстрації авторського права  21.01.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Марков Андрій Едгемович, Буренко Олексій Володимирович, 

Субботкіна 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)  Науковий твір "Використання частотно-регульованого асинхронного 

електроприводу для навиваючих пристроїв, як об'єктів зі змінними 
параметрами"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Запропоновано функціональну схему системи автоматичного 
управління навиваючим пристоєм як об'єктом регулювання зі 
змінними параметрами. ЇЇ силовою частиною є асихронний частотно-
регульований електропривід. Для одержання високої точності 
підтримки натягу матеріалу при навиванні використовується 
адаптивний регулятор. Економне управління електроприводом 
здійснюється за допомогою екстремальної системи управління 
величиною напруги живлення.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  95500  
 

Дата реєстрації авторського права  21.01.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Марков Андрій Едгемович, Буренко Олексій Володимирович, 
Субботкіна 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)  Науковий твір "Дослідження можливостей мікросхеми КР1031ХА1 для 
керування роботою 4-фазними безколекторними двигунами постійного 
струму"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Розглянуто параметри мікросхеми КР1031ХА1 для керування роботою 
4-фазними безколекторними двигунами постійного струму та досліджено 
можливості її використання в граничних режимах для більш потужних 
двигунів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  95501  
 

Дата реєстрації авторського права  21.01.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Марков Андрій Едгемович, Буренко Олексій Володимирович, 
Субботкіна 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)  Науковий твір "МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ОРГАНІЗАЦІЇ 
ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ ТА САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ 
ЗДОБУВАЧАМИ ПЕРШОГО (БАКАЛАВРСЬКОГО) РІВНЯ ВИЩОЇ 
ОСВІТИ З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ "ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ 
ЕЛЕКТРОТЕХНІКИ"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
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Анотація   
Науковий твір складається зі вступу, п'яти розділів та списку рекомендованої 
літератури і охоплюють повний комплекс питань, що розглядаються 
при вивченні дисципліни відповідно до освітньо-професійної програми.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  95502  
 

Дата реєстрації авторського права  21.01.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  BRAII (псевдонім)  
 
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)  Збірник пісень "Lovely dark things"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  95503  
 

Дата реєстрації авторського права  21.01.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Рижков Сергій 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 "Profeed"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  95504  
 

Дата реєстрації авторського права  21.01.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Полинь Сергій 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)  Літературний письмовий твір наукового характеру "СПМ цикли"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  95505  
 

Дата реєстрації авторського права  21.01.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лільчицький Олег Володимирович, Товченко Лідія 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 "Методичні рекомендації "Методика навчання 
бадмінтону студентів НАОМА"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Представлений науковий твір розкриває правильне відношення до 
фізичної культури і спорту, яке повинно вирішувати особливості 
впливу Болонської системи освіти на підготовку до проведення 
навчальних занять з дисципліни "Фізичне виховання", також надання 
методичної допомоги викладачам фізичного виховання під час 
складання планів навчальних занять, зокрема навчання основним 
принципам гри бадмінтон.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  95506  
 

Дата реєстрації авторського права  21.01.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шульгін Андрій Вікторович, Постоловський Володимир Дмитрович, 
Бекішев Євген Олександрович  

 
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 "Диагностика 
двигателя внутреннего сгорания по сигналу датчика частоты вращения 
коленвала" ("Тест (скрипт) CSS Андрія Шульгіна")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Тест нерівномірності роботи циліндрів двигуна внутрішнього згорання: 
оцінка динамічної компресії в циліндрах двигуна; діагностика несправностей 
в системі запалювання; перевірка справності паливних форсунок; 
вимірювання характеристики системи випередження запалювання; 
виявлення дефектів зубчатого диска датчика колінчастого вала. 
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  95507  
 

Дата реєстрації авторського права  21.01.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шульгін Андрій Вікторович, Постоловський Володимир Дмитрович, 
Бекішев Євген 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 "Діагностика двигуна внутрішнього згорання 
за сигналом датчика частоти обертання колінчастого вала" ("Тест 
(скрипт) CSS Андрія Шульгіна")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Тест нерівномірності роботи циліндрів двигуна внутрішнього 
згорання: оцінка динамічної компресії в циліндрах двигуна; 
діагностика несправностей в системі запалювання; перевірка 
справності паливних форсунок; вимірювання характеристики системи 
випередження запалювання; виявлення дефектів зубчатого диска 
датчика колінчастого вала.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  95508  
 

Дата реєстрації авторського права  21.01.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Дяченко Людмила 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 "Психолого-педагогічна підготовка майбутніх учителів 
загальноосвітніх шкіл в університетах Федеративної Республіки 
Німеччини: стан і реалії. Методичні рекомендації"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У науковому творі представлено стан професійної підготовки вчителів 
загальноосвітніх шкіл у ФРН на початку ХХІ століття, зокрема 
реформування професійної педагогічної освіти, законодавче забезпечення 
та структуру професійної підготовки учителів в університетах Німеччини. 
Проаналізовано психолого-педагогічну підготовку вчителів загальноос-
вітніх шкіл та умови її реалізації в університетах ФРН.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  95509  
 

Дата реєстрації авторського права  21.01.2020  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Юлія Саніна (псевдонім), 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 "Гора"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  95510  
 

Дата реєстрації авторського права  21.01.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Формоза Наталія Анатоліївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, складений твір, креслення  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Опис з кресленням "СВІТЛОВА КАРТИНА ТА СПОСІБ ЇЇ 
СТВОРЕННЯ"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Опис з кресленням містить інформацію щодо створення технічного 
рішення та способу його створення у галузі світлотехніки. Описане 
технічне рішення, а саме "Світлова картина", може бути використане 
при створенні різноманітних інтер'єрів для демонстрації зображень зі 
створенням різноманітних статистичних та динамічних, кольорових 
декоративних ефектів. Зображення може бути виконано на зовнішній 
та/або на внутрішній поверхні полотна одночасно та покривати 
зовнішню та/або внутрішню поверхню полотна повністю та/або 
частково.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  95511  
 

Дата реєстрації авторського права  21.01.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Іляш Ольга Ігорівна (Olha Ilyash)  
 
Повне ім'я або 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 "Directions to Ensure the Implementation of the State Policy 
Reforms in the Social Sphere"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Ilyash O. I. Directions to Ensure the Implementation of 
the State Policy Reforms in the Social Sphere / Стратегічні пріоритети. - 2017. - 
№ 4 (45). - С. 91-98. 

 
Анотація   

В статті запропоновано засоби розширення співпраці, спрямовані на 
підвищення якості життя, протистояння суспільним викликам та 
реалізацію рівних можливостей населення України. Виокремлено 
пріоритетні напрями та засоби активізації виконання реформ і 
перетворень у соціальній сфері. Запропоновані заходи сприятимуть 
ефективній реалізації Концепції соціальної політики України до 2023 р. 
та Стратегії подолання бідності на період до 2020 року, збереженню 
ефективної зайнятості населення та зниження кількості примусового 
звільнених працівників, забезпечать ефективне співробітництво у 
сфері соціальної політики та рівних можливостей населення в рамках 
реалізації економічної складової угоди про асоціацію.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  95512  
 

Дата реєстрації авторського права  21.01.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ліштаба Тетяна 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)  Навчальний посібник для студентів філологічних спеціальностей 
вищих навчальних закладів "Стилістика та культура української 
мови"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  95513  
 

Дата реєстрації авторського права  21.01.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ільченко Тетяна Володимирівна (Марина Спроуз), Аляров Віталій 
Вагифович  

 
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 любовь"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  95514  
 

Дата реєстрації авторського права  21.01.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ільченко Тетяна Володимирівна (Марина Спроуз), Аляров Віталій 
Вагифович  

 
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 "Україні"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  95515  
 

Дата реєстрації авторського права  21.01.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ачкасова Світлана Анатоліївна, Шатов Вадим Сергійович, Кірін 
Микита Володимирович, Бадяєв Олександр Віталійович, Старікова 
Валентина Анатоліївна, Кісіль Віра 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 "Моделювання процесу запровадження ризик-
орієнтованого підходу суб'єктами первинного фінансового 
моніторингу"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Метою є структурно-функціональне моделювання процесу 
запровадження ризик-орієнтованого підходу суб'єктами первинного 
фінансового моніторингу, що передбачає визначення послідовності дій, 
декомпозицію основних етапів, що сприятиме спрощенню процесу 
прийняття рішень СПФМ при запровадженні ризик-орієнтованого 
підходу.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  95516  
 

Дата реєстрації авторського права  21.01.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Рудюк Руслана Вікторівна, Гайова Інна Лаврентіївна, Колосніченко 
Олена Володимирівна  

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

якого належить твір  Твір ужиткового мистецтва, складений твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка творів ужиткового мистецтва "Колекція моделей видовищного 
костюма "Devil's Flower"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Джерелом натхнення колекції була вибрана медуза - одна з найцікавіших 
біоформ водного світу, що є взірцем чарівної краси, неперевершеної 
пластики та розмаїття форм. Оригінальне поєднання матеріалів та 
технік виконання разом з яскравими елементами створюють відчуття 
плинності та коливання. Характерні деталі: декоративні коміри, 
об'ємні рукави, спідниці з фігурним краєм, що містять декілька шарів 
різного кольору. Колекція складається з п'яти моделей.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  95517  
 
Дата реєстрації авторського права  21.01.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Рудюк Руслана Вікторівна, Гайова Інна Лаврентіївна, Пашковська 

Тетяна Анатоліївна  
 
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 "Коралова 

насолода"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Костюм складається з сукні-основи та верхньої асиметричної деталі. 
На тлі делікатної ніжно-рожевої тканини жорсткі декоративні елементи, 
що утворюють верхню деталь костюма і головний убір, створюють 
відчуття мінливості та постійного руху.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  95518  
 
Дата реєстрації авторського права  21.01.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Третьяков Василь Олександрович, Бондаренко Дмитро Вячеславович  
 
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 "Меч у вогні"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   
 

Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  95519  
 

Дата реєстрації авторського права  21.01.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Арсенюк Ігор Ростиславович, Павлович Роман 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 "Нейромережевий модуль колоризації чорно-
білих зображень"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Розроблено комп'ютерну програму, що використовує багатошарову 
нейронну мережу зі зворотним поширенням помилки, реалізований на 
мові програмування Python, основна функція якого - колоризація 
чорно-білих зображень.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  95520  
 

Дата реєстрації авторського права  21.01.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Адашевська Ірина Юріївна, Краєвська Олена Олександрівна, 
Матюшенко Микола 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)  Навчальний посібник "Інженерна графіка. Нанесення розмірів на 
креслениках деталей"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Адашевська І. Ю. Інженерна графіка. Нанесення 
розмірів на креслениках деталей : навч. посіб. / І. Ю. Адашевська,           
О. А. Краєвська, М. В. Матюшенко, за ред. І. Ю. Адашевської. - Х. : 
"НТМТ", 2010, - 108 с. 

 
Анотація   

Навчальний посібник містить теоретичний довідковий матеріал з 
таких розділів інженерної графіки як графічні правила нанесення 
розмірів на креслениках з урахуванням геометричної форми деталі, 
взаємного положення деталей складеної одиниці, а також нанесення 
розмірів на креслениках з урахуванням технології їх виготовлення. 
Призначено для студентів технічних спеціальностей.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  95521  
 

Дата реєстрації авторського права  21.01.2020  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Горностай Павло Петрович, Коробанова Ольга Леонідівна, Плетка 
Ольга Тарасівна, Циганенко Галина Валентинівна, Чорна Лідія 
Георгіївна  

 
Повне ім'я або 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 "Свідоме і несвідоме у груповій взаємодії"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У монографії висвітлюються результати дослідження особливостей 
групової взаємодії в групах різного типу. Обґрунтовано концепцію 
групової взаємодії, що спирається на уявлення про паралельні свідомі і 
несвідомі процеси групової динаміки, феноменологію психологічних 
захистів; рольову взаємодію та комунікацію. Запропоновано 
методичний інструментарій.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  95522  
 
Дата реєстрації авторського права  22.01.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Баландін Федір 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)  Твір образотворчого мистецтва "Зображення логотипу "ШЛЯХ 

КОРОЛЕВИ"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Графічне зображення логотипу складається з напису "ШЛЯХ 
КОРОЛЕВИ", виконаного заголовними літерами кирилиці та 
стилізованого малюнка жінки, яка стоїть спиною до воріт фортеці. З 
обох боків зубчастих стін фортеці зображено по три перпендикулярні 
струмені у вигляді трикутників.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  95523  
 

Дата реєстрації авторського права  22.01.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лебедєва Катерина Юріївна, Симоненко Максим Сергійович  
 
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 "Програмний продукт "Сервіс для просування 
та аналізу сайтів Seo Shield. Версія 2.0"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

"Seo Shield" - хмарний програмний комплекс, що включає в себе 
модулі, що дозволяють забезпечити ефективність і злагодженість робіт 
по просуванню інтернет-проекту.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  95524  
 

Дата реєстрації авторського права  22.01.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Пуларія Андрій Луарсабович, Безовська Лідія Петрівна, Донєв 
Олександр Анатолійович, Пономаренко Леонід Васильович  

 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Дніпровський національний університет залізничного транспорту 
імені академіка В. Лазаряна 

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру, ілюстрація  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний твір "Вагон пасажирський вузької колії. Програма і 
методика технічного діагностування (обстеження технічного стану)"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма і методика технічного діагностування встановлює 
послідовність, умови та методику проведення неруйнівного контролю 
несучих металоконструкцій пасажирських вагонів вузької колії, у яких 
закінчився нормативний термін служби. Технічне діагностування 
зазначених вагонів проводиться з метою оцінки їх технічного стану та 
визначення можливості подальшої експлуатації.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  95525  
 

Дата реєстрації авторського права  22.01.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бабік Андрій Іванович  
 
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 телевізійного серіалу "ПОЛІЦІЯНТКИ"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

П'ять співробітниць київської поліції - начальниця забійного відділу 
Катя, посунута нею з посади заступниця Тоня, патрульна, лікар- 
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судмедексперт Рита, патрульна поліцейська Женя та секретарка Валя - 
відстоюють своє право бути жінкою в суворому "чоловічому світі" 
поліції, прагнуть жіночого і родинного щастя, діляться одна з одною 
радощами та бідами, а у вільний від цього час розкривають вбивства 
та інші важкі злочини і намагаються знешкодити серійного вбивцю, 
який розпочав своє полювання на "поліціянток".  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  95526  
 

Дата реєстрації авторського права  22.01.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Смолярчук Тетяна Василівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва, складений твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка творів образотворчого мистецтва "Фігури для оформлення 
різдвяного вертепу"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  95527  
 

Дата реєстрації авторського права  22.01.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Варгата Оксана Валеріївна, Михайлов Артем Русланович  
 
Повне ім'я або 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 "Тест-
опитувальник "Рівень аутоагресивної поведінки підлітків"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Тест-опитувальник спрямований на вивчення рівня прояву 
аутоагресивної поведінки підлітків.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  95528  
 

Дата реєстрації авторського права  22.01.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Варгата Оксана 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)  Монографія "Організаційно-методичні засади управління естетичним 
вихованням учнів загальноосвітнього навчального закладу"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Варгата В. В. Організаційно-методичні засади 
управління естетичним вихованням учнів загальноосвітнього 
навчального закладу: Монографія. - Хмельницький : ХНУ, 2014. - 150 с. 

 
Анотація   

У монографії розглядаються організаційні та методичні засади 
управління естетичним вихованням учнів. Здійснено аналіз наукових 
джерел та концептуальних засад управління естетичним вихованням 
учнів, визначено сутність дефініції "управління естетичним 
вихованням учнів", охарактеризовано зміст управлінської діяльності 
керівників з даного питання через інтегрування організаційних і 
методичних завдань естетичного виховання учнів та проаналізовано 
якість практичного стану означеної проблеми.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  95529  
 

Дата реєстрації авторського права  22.01.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Варгата Оксана 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)  Літературний письмовий твір наукового характеру "Методика 
напівпроектного анкетування у формі незавершених речень"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Твір передбачає вивчення уявлень та знань респондентів про 
діяльність психолога, його завдання, специфіку, вимоги до особистості 
професіонала; з'ясування особливостей професійної спрямованості; 
встановлення рівня актуальності потреби у професійному самовизначенні, 
ставлення респондентів до своїх обмежень і можливостей у цій сфері.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  95530  
 

Дата реєстрації авторського права  22.01.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Васецький Олександр Олександрович  
 
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 "Maze"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  95531  
 

Дата реєстрації авторського права  22.01.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Коваль Таїсія 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)  Літературний письмовий твір наукового характеру "Виразне 
читання"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Виразне читання : лабораторний практикум для 
студентів напряму підготовки "Філологія. Українська мова і 
література" / Т. П. Коваль - Хмельницький : ХНУ, 2010. - 207 с. 

 
Анотація   

В товорі розглянуті основи теорії виразного читання та практичне 
використання основних положень техніки мовлення, логіко-емоційні 
та позамовні засоби виразності, елементи внутрішньої техніки 
словесної дії, партитура тексту, дійовий аналіз твору, специфіка 
читання творів різних жанрів, методика проведення уроків виразного 
читання, проведення конкурсів читців, методичні рекомендації 
стосовно організації шкільного драмгуртка і театру, гуртка виразно-
художнього читання.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  95532  
 

Дата реєстрації авторського права  22.01.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Хоменко Олександр Васильович, Погорєлов Віктор Володимирович, 
Сердюк Олександр Миколайович, Носань Володимир Анатолійович  

 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Харківська державна академія дизайну і мистецтв 
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір науково-практичного характеру, 
ілюстрація  

 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Методичні рекомендації до виконання завдань з 
дисципліни "Живопис"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
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Анотація   
Методичні рекомендації містять необхідні теоретичні та практичні 
знання з дисципліни "Живопис", що забезпечує фахову підготовку 
студентів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  95533  
 

Дата реєстрації авторського права  22.01.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Брагін Олександр Миколайович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Харківська державна академія дизайну і мистецтв 
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва, складений твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка творів образотворчого мистецтва "Александр БРАГИН. 
ГРАФИКА"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Представлені авторські художні твори в техніці графіки.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  95534  
 

Дата реєстрації авторського права  22.01.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Хоменко Олександр Васильович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Харківська державна академія дизайну і мистецтв 
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва, складений твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка гобеленів "Олександр Хоменко. ГОБЕЛЕН"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Представлені авторські фото власних гобеленів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  95535  
 

Дата реєстрації авторського права  22.01.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Погорєлов Віктор Володимирович, Сердюк Олександр Миколайович, 
Носань Володимир Анатолійович  

 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Харківська державна академія дизайну і мистецтв 
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Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір науково-практичного характеру, 
літературний письмовий твір навчального характеру, ілюстрація  

 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Методичні рекомендації до виконання завдань з 
дисципліни "Робота у матеріалі"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Методичні рекомендації містять необхідні теоретичні та практичні 
знання з дисципліни "Робота у матеріалі", що забезпечує фахову 
підготовку студентів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  95536  
 
Дата реєстрації авторського права  22.01.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Єфименко Дмитро Вікторович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця  Харківська державна академія дизайну і мистецтв 
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір науково-практичного характеру, 

літературний письмовий твір навчального характеру, ілюстрація  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Науковий твір "Навчальний посібник "Академічний живопис. 

Портрет"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Навчальний посібник містить необхідні теоретичні та практичні 
знання з дисципліни "Живопис", що забезпечує фахову підготовку 
студентів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  95537  
 
Дата реєстрації авторського права  22.01.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Остапенко Ігор Володимирович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця  Харківська державна академія дизайну і мистецтв 
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва, креслення  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Графічне зображення з кресленням "Арт-об'єкт"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Представлене графічне зображення з кресленням оригінального 
дизайну Арт-об'єкта.  
 

 



Авторське право і суміжні права. Бюлетень № 57, 2020 
 

183 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  95538  
 

Дата реєстрації авторського права  22.01.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Катиб Сафар огли Мамедов  
 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Харківська державна академія дизайну і мистецтв 
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твір образотворчого мистецтва "Скульптурний символ "Рождение"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Скульптурний символ, оригінально виконаний з бронзи, патинування, 
підставка - граніт. Розміри 160×25×20. Скульптура представлена у 
вигляді авторських фотографій в різних ракурсах.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  95539  
 

Дата реєстрації авторського права  22.01.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Рудченко Світлана Григорівна  
 
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 "Поїдемо на море"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  95540  
 

Дата реєстрації авторського права  22.01.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Внукова Наталія Миколаївна, Тесло Максим Павлович, Коротка 
Наталія Сергіївна, Нечипоренко Дарія 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 "Спосіб підтримки прийняття рішень з визначення 
ключової (облікової) ставки"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
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Анотація   
Опис способу, що полягає у використанні методу аналізу ієрархій і 
програмного забезпечення Making Decision Helper для визначення 
тенденцій змін облікової ставки.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  95541  
 

Дата реєстрації авторського права  22.01.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Катиб Сафар огли Мамедов  
 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Харківська державна академія дизайну і мистецтв 
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твір образотворчого мистецтва "Скульптурний символ "Гармония 
души"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Твір виконаний з бронзи, патинування, підставка - граніт. Розміри 
165×40×25.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  95542  
 

Дата реєстрації авторського права  22.01.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Постіл Степан 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)  Навчальний посібник "UML. Уніфікована мова моделювання 
інформаційних систем"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Розглянута об'єктивно-орієнтована графічна мова моделювання UML, 
яка використовується на етапі аналізу та проектування інформаційних 
систем з використанням діаграм і безпосередньо мови програмування.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  95543  
 

Дата реєстрації авторського права  22.01.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Карсканова Світлана Вікторівна  
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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 "Використання наративу як методу соціально-
психологічної діагностики особистості"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Карсканова С. В. Використання наративу як методу 
соціально-психологічної діагностики особистості // Науковий вісник 
Херсонського державного університету. - 2019. - Вип. 1. - С. 30-35. 

 
Анотація   

Розглядається наратив як засіб діагностики соціально-психологічної 
готовності до захисту Вітчизни.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  95544  
 

Дата реєстрації авторського права  22.01.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Постіл Степан 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)  Науковий твір "Проектна педагогічна технологія на основі 
міждисциплінарного інформаційного моделювання"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Постіл С. Д. Проектна педагогічна технологія на 
основі міждисциплінарного інформаційного моделювання // Фізико-
математична освіта. - 2017. - Вип. 4 (14) . - С. 261-266. 

 
Анотація   

Проаналізовано тенденції трансформації інженерної освіти у сфері 
інформаційних технологій: використання концепції CDIO та сучасних 
педагогічних технологій, зокрема проектної.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  95545  
 

Дата реєстрації авторського права  22.01.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Карсканова 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)  Стаття "Психологічне благополуччя особистості сучасного педагога як 
втілення ідей В. О. Сухомлинського про щасливого педагога"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Світлана Карсканова. Психологічне благополуччя 
особистості сучасного педагога як втілення ідей В. О. Сухомлинського 
про щасливого педагога // Науковий вісник Миколаївського національного 
університету імені В. О. Сухомлинського. - 2018. - № 3 (62). - С. 63-67. 

 
Анотація   

У статті розглядається проблема психологічного благополуччя 
особистості в рамках теоретичної концепції та в аспекті поглядів           
В. О. Сухомлинського на професійні риси сучасного педагога.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  95546  
 
Дата реєстрації авторського права  22.01.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ружинська Наталія 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)  Дисертація "Державне регулювання розвитку житлово-комунального 

господарства України"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Обґрунтовано теоретичні засади державного регулювання розвитку 
житлово-комунального господарства як комплексну систему заходів 
органів державної влади усіх рівнів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  95547  
 
Дата реєстрації авторського права  22.01.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Петльована Лілія 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)  Літературний письмовий твір наукового характеру "Ділова 

англійська мова Business English An Economy Insight"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Посібник призначено для поглибленого вивчення англійської мови 
студентами ІІІ курсу денного відділення, що навчаються за економічним 
напрямком.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  95548  
 

Дата реєстрації авторського права  22.01.2020  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Верига Юстина Андріївна, Коба Олена Вікторівна, Нургалієва Роза 
Нургажаївна  

 
Повне ім'я або 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 "GOODWILL AS AN ACCOUNTING CATEGORY"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Узагальнено підходи до трактування поняття "гудвіл", що подається у 
нормативно-законодавчих актах та в науковій літературі.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  95549  
 
Дата реєстрації авторського права  22.01.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Давидюк Юлія Борисівна, Петльована Лілія Леонідівна, Рудніцька 

Катерина Валеріївна, Сніцар Інна 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 "English for specific 

purposes "Tourism"/Англійська мова (за професійним спрямуванням 
"Туризм")"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

На сьогоджні основні завдання, що стоять перед студентами туристичного 
бізнесу в процесі вивчення професійно-орієнтованої літератури на 
іноземній мові, це отримання інформації, яка б доповнювала та 
поглиблювала навчальний матеріал, що опановується студентами в 
процесі вивчення профільних дисциплін навчального плану.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  95550  
 
Дата реєстрації авторського права  22.01.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Яровий Андрій Анатолійович, Школьнік Марія Валентинівна  
 
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 моніторингу 

довкілля"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Розроблено комп'ютерну технологію, реалізовану мовою програмування 
JavaScript, що надає інструменти керування, редагування, видалення, 
зчитування даних та інформацію про забруднення для населення у 
таких категоріях як: водойми, ґрунти та повітря.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  95551  
 

Дата реєстрації авторського права  22.01.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Строкань Оксана Вікторівна, Прийма Сергій Миколайович, Литвин 
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)  Літературний письмовий твір "Комп'ютерна схемотехніка та 
архітектура комп'ютерів"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

В лабораторному практикумі розглянуті основні поняття, завдання і 
мінімізація булевих функцій, логічні елементи, методи синтезу 
комбінаційних схем, методи побудови і принцип функціонування 
лічильників та інших типових комбінаційних схем та схем з пам'яттю.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  95552  
 

Дата реєстрації авторського права  22.01.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Скляр Олександр Григорович, Болтянська Наталя Іванівна, Скляр 
Радміла Вікторівна, Болтянський Борис Володимирович, Дереза Сергій 
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)  Курс лекцій з дисципліни "Машиновикористання техніки в 
тваринництві"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У курсі лекцій викладено зміст дисципліни "Машиновикористання 
техніки в тваринництві".  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  95553  
 

Дата реєстрації авторського права  22.01.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Скляр Олександр Григорович, Болтянська Наталя Іванівна, Скляр 
Радміла Вікторівна, Болтянський Борис Володимирович, Дереза Сергій 
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)  Навчальний посібник для виконання лабораторних робіт з дисципліни 
"Машиновикористання техніки в тваринництві"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У навчальному посібнику зібраний, систематизований та викладений 
теоретичний і методичний матеріал, який охоплює практичні питання 
дисципліни "Машиновикористання техніки в тваринництві. Частина 2".  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  95554  
 

Дата реєстрації авторського права  23.01.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ващенко 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)  Дисертація "ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНИЙ ІНСТРУМЕНТАРІЙ 
І ЗАСОБИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПОЛІТИЧНОГО АНАЛІЗУ І 
ПРОГНОЗУВАННЯ В СУЧАСНІЙ УКРАЇНІ"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  95555  
 

Дата реєстрації авторського права  23.01.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Власов Євген Олексадрович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва, складений твір  
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Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка творів образотворчого мистецтва "Знак для товарів і послуг 
"INTERTOOL" (old mark)"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Графічні зображення знака для товарів і послуг "INTERTOOL" (old 
mark)" складають  композиції із графічних елементів техніцизму - 
оригінальне декоративне дворядове написання новоствореного слова 
INTERTOOL, яке збалансовують горизонтальні риски. Напис та риски 
обрамлені прямокутником із заокругленими кутами у вигляді 
етикетки-бирки.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  95556  
 
Дата реєстрації авторського права  23.01.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Власов Євген Олексадрович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва, складений твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Збірка творів образотворчого мистецтва "Знак для товарів і послуг 

"INTERTOOL" (new mark)"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Графічні зображення знака для товарів і послуг "INTERTOOL" (new 
mark)" складають різноманітні композиції із трьох базових графічних 
елементів - написання новоствореного слова INTERTOOL, червоний 
круг та оригінальне зображення ключа на тлі круга.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  95557  
 
Дата реєстрації авторського права  23.01.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Пузанова Ольга Геннадіївна, Батушкін Валерій 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)  Навчальний посібник "Rheumatic diseases: basics of diagnosis"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   
 

Анотація   
Комплексний дидактичний матеріал з питань кістково-м'язових 
уражень і ревматичних хвороб, історичних аспектів, сучасних засад і 
методів їх діагностики надано відповідно до вимог навчальної 
програми з дисципліни "Внутрішня медицина".  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  95558  
 
Дата реєстрації авторського права  23.01.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шляхтюк Сергій Костянтинович  
 
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 фільму "9 Доказів"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  95559  
 

Дата реєстрації авторського права  23.01.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Воротняк 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)  Твір образотворчого мистецтва "Vladimir Vorotniak - Developed by"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

На картині зображено автора, який в руках тримає рибу. Картина має 
круглу форму, на ній присутні написи з ім'ям автора - "Vladimir 
Vorotniak" та написом "Dеveloped by".  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  95560  
 

Дата реєстрації авторського права  23.01.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шляхтюк Сергій Костянтинович, Якубова Елеонора Дамирівна  
 
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 фільму "Мій Дідусь - Дід Мороз" ("Дідусь Дід Мороз")  
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  95561  
 
Дата реєстрації авторського права  23.01.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Воротняк 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)  Твір образотворчого мистецтва "Snake twist"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Картина складається з шести зображень приманки "Snake twist" під 
різними кутами. В центральній частині картини розміщено назву 
приманки "Snake twist". Зображення приманки є імітування форми 
рибки (наживки), яка складається з тулуба продовгуватої форми, який 
наприкинці з обох боків має 4 заглиблення у формі краплі, та хвоста 
округлої форми, розміщеного перпендикулярно до тулуба. На тулубі 
наявні заглиблення в формі "ялинка".  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  95562  
 
Дата реєстрації авторського права  23.01.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Воротняк 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)  Твір образотворчого мистецтва "Gangsta minnow"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Картина складається з семи зображень приманки "Gangsta minnow" 
під різними кутами. В центральній частині картини розміщено назву 
приманки "Gangsta minnow". Зображення приманки є імітування 
форми рибки (наживки), в верхній частині якої з обох боків наявні 
поглиблення в формі краплі, на кінцевій частині якої розміщено 
"п'ятку" овальної форми.   
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  95563  
 

Дата реєстрації авторського права  23.01.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Томашпольський Дмитро Львович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
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Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, створений для кіно  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Кіносценарій "Nevermore" ("Більше ніколи")  
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

"Nevermore" ("Більше ніколи") - рядок з найвідомішого вірша класика 
жаху Едгара Аллана По. Студія звукозапису отримує замовлення від 
сліпого фаната письменника - створити аудіокнигу всіх оповідань 
Едагара По. Роботу майже виконано, залишається лише один твір, 
який ніяк не вдається записати. Однак вдається таємному незнайомцю, 
котрий відразу після цього зникає без сліду. За дивних обставин гинуть 
працівники студії звукозапису. Історія, котра спростовує відому істину 
і доводить зворотнє: таємне ніколи не стане явним.  
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  95564  
 
Дата реєстрації авторського права  23.01.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Gladchii Alexandru (псевдонім)  
 
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 "Softruno DataBase"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

База даних "Softruno DataBase" забезпечує зберігання і можливості 
доступу до інформації з ігрових сайтів. Акумулює інформацію про 
користувачів, турніри, бонусні і промо-програми і встановлює 
взаємозв'язки між ними.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  95565  
 
Дата реєстрації авторського права  23.01.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Gladchii Alexandru (псевдонім)  
 
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 "IT-платформа Softruno Game Platform"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

IT-платформа "Softruno Game Platform" оперує і керує інформацією 
ігрових сайтів і забезпечує взаємодію зі своїми користувачами за  
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встановленими правилами, а також забезпечує роботу бонусних, 
турнірних, рекламних і партнерських програм.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  95566  
 
Дата реєстрації авторського права  23.01.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Kalashnikov Alexandr (псевдонім)  
 
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 "Softruno CRM"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

"Softruno CRM" - система управління IT-платформою Softruno Game 
Platform, яка дозволяє керувати обліковими записами гравців, 
компонентами платформи, створювати звіти, проводити аналітичні 
дослідження.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  95567  
 

Дата реєстрації авторського права  23.01.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  TVORCHI (псевдонім)  
 
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)  Пісня "Bonfire"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Пісня про сучасне суспільство, молоде покоління, його цінності та 
бажання змінтити світ на краще.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  95568  
 

Дата реєстрації авторського права  23.01.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Подшивайлова Лідія Іванівна, Шепельова Марія 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)  Стаття "Перцептивно-мисленнєва стратегія як властивість 
особистості"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Подшивайлова Л. І., Шепельова М. В. Перцептивно-
мисленнєва стратегія як властивість особистості // Актуальні проблеми 
психології : Збірник наукових праць Інституту психології імені                   
Г. С. Костюка НАПН України. - 2017. - Том ХІІ Психологія творчості. - 
Випуск 23. - С. 263-277. 

 
Анотація   

У статті представлено теоретичний огляд наукової літератури з 
проблеми визначення поняття сприймання та його властивостей, 
визначено основні функції стратегії.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  95569  
 

Дата реєстрації авторського права  23.01.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Моря Марія Анатоліївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Похідний твір, літературний письмовий твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір "Настільна психологічна гра 
"Психологічна дженга" ("Псі дженга")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  95570  
 

Дата реєстрації авторського права  23.01.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Колесник Ірина Юріївна  
 
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 "Українські птахи"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Скульптурна композиція, що складається з двох птахів, вироблених  із 
шамотної маси та глазурі. Призначена скульптурна композиція для 
використання як художньої кераміки з ландшафтного дизайну. 
Виконані в техніці ліплення із пласта, декорування наліпленими 
формами, з прорізуванням джгутиком.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  95571  
 

Дата реєстрації авторського права  23.01.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шкор Євген Віталійович, Васильєв Сергій Анатолійович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва, складений твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка графічних зображень "ХВАНЧКАРА"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  95572  
 

Дата реєстрації авторського права  23.01.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ширяєва Наталя Володимирівна, Данько Тарас 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)  Науковий твір "Питання форсайту щодо розвитку 
високотехнологічних машинобудівних підприємств Харкова"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У статті розглянуто питання форсайту щодо промислових підприємств 
машинобудівної галузі Харківського регіону. На підставі аналізу світового 
досвіду реалізації форсайтних сесій та технологічного прогнозування у 
різних галузях промисловості проведено дослідження стану інноваційного 
розвитку крупних промислових підприємств Харкова.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  95573  
 

Дата реєстрації авторського права  23.01.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Одинець Юрій Васильович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Харківський національний медичний університет 
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Педіатрична шкала тяжкості гематологічних хворих"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Педіатрична шкала тяжкості гематологічних хворих встановлює 
взаємозв'язок між тяжкістю хворого та сумою балів, а також 
можливість прогнозування несприятливого результату у дітей, хворих 
на гостру лейкемію, як при маніфестації захворювання, так і під час 
ускладнень хіміотерапії лейкемії.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  95574  
 
Дата реєстрації авторського права  23.01.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Янішен Ігор Володимирович, Андрієнко Карина Юріївна, Погоріла 

Алла Володимирівна, Бірюков В'ячеслав Олександрович, Білобров 
Роман Володимирович  

 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця Харківський національний медичний університет 
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Науковий твір "Анкета-опитувальник для оцінки якості життя 

пацієнтів з повною або частковою відсутністю зубів при виготовленні 
незнімних конструкцій зубних протезів"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Анкета-опитувальник для оцінки якості життя пацієнтів з повною або 
частковою відсутністю зубів при виготовленні незнімних конструкцій 
зубних протезів дозволяє оцінити якість життя пацієнта в цілому та в 
окремих сферах і субсферах його життя. Призначена для заповнення 
пацієнтом та лікарем-стоматологом,  складається з 3 блоків (соціальний, 
загальний, спеціалізований) у кількості 22 питань.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  95575  
 
Дата реєстрації авторського права  23.01.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Пасієшвілі Людмила Михайлівна, Іванова Катерина Володимирівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця Харківський національний медичний університет 
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Науковий твір "Анкета-опитувальник у двох частинах для оцінки 

стану кісткової тканини та діагностики стабільної стенокардії у хворих 
на ішемічну хворобу серця з супутнім ожирінням"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Анкета-опитувальник для оцінки стану кісткової тканини та 
діагностики стабільної стенокардії у хворих на ішемічну хворобу серця 
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з супутнім ожирінням складається з двох частин. Перша частина 
містить 19 питань щодо якості життя (наявність болю, фізична 
активність та ін.). Друга частина складається з 11 питань для оцінки 
стану кісткової тканини.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  95576  
 

Дата реєстрації авторського права  23.01.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Янішен Ігор Володимирович, Андрієнко Карина Юріївна, 
Масловський Олександр Сергійович, Федотова Олена Леонідівна, 
Герман Станіслав Анатолійович  

 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Харківський національний медичний університет 
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Анкета-опитувальник для оцінки якості життя 
пацієнтів при виготовленні шинуючих конструкцій зубних протезів із 
захворюваннями тканин пародонта"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Анкета-опитувальник для оцінки якості життя пацієнтів при 
виготовленні шинуючих конструкцій зубних протезів із 
захворюваннями тканин пародонта дозволяє оцінити якість життя 
пацієнта в цілому та в окремих сферах і субсферах його життя. 
Опитувальник складається з 3 блоків (соціальний, загальний, 
спеціалізований) та 22 питань.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  95577  
 

Дата реєстрації авторського права  23.01.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Чередніченко Олексій 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 "Психосоматика бізнесу"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  95578  
 

Дата реєстрації авторського права  23.01.2020  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сушко Дмитро Ярославович  
 
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)  Збірка оброблених музичних творів "Creativemix Part 1"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У збірку увійшли 18 міксованих композицій: "Kind mix Beautiful 
people", "Kind mix Blues", "Kind mix Dreamer", "Kind mix Dynamics", 
"Kind mix Fractal", "Kind mix Freestyle", "Kind mix Kid", "Kind mix 
Lola", "Kind mix Megapolis", "Kind mix More moments", "Kind mix 
Powerful N", "Kind mix Route", "Kind mix Sleep mode", "Kind mix 
Swag", "Kind mix Urban area", "Kind mix Urbanized", "Kind mix Wiggle 
it", "Kind mix You Don't Own Me". 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  95579  
 
Дата реєстрації авторського права  23.01.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Пазинич Володимир Олексійович, Люкова Ольга В'ячеславівна, Юдін 

Олександр Юрійович, Зайцев Гліб Павлович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "Памак" 
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Комп'ютерна програма "Автоматизована інформаційна система 

"Облік видобутку і транспортування води, реалізація води та 
додаткових послуг" ("ALT_AQUA")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма призначена для організації автоматизованих робочих місць 
технічних спеціалістів, задіяних в технологічних процесах видобутку і 
транспортування води, реалізації послуг по водопостачанню та 
водовідведенню, а також для автоматизації робочих місць фінансових 
працівників, задіяних в процесах обліку нарахувань за надані послуги, 
обліку  ведення фінансових розрахунків, забезпечення кількісного і 
цінового обліку бізнес-процесу.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  95580  
 

Дата реєстрації авторського права  23.01.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Парасій-Вергуненко Ірина Михайлівна  
 
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)  Твір наукового характеру "Робоча програма навчальної дисципліни 
"Корпоративний аналіз бізнес-діагностика"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  95581  
 
Дата реєстрації авторського права  23.01.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Парасій-Вергуненко Ірина 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)  Підручник "Аналіз господарської діяльності"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  95582  
 
Дата реєстрації авторського права  23.01.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шуров Ігор Віуленович  
 
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)  Збірник сценаріїв мультиплікаційного фільму "Слоуни"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Слоуни схожі одночасно і на слонів, і на сердельки. Ще вони дуже схожі 
на мішки з борошном. Тільки чомусь у цих мішків повиростали хоботи. 
Слоуни вкрай повільні. Вони нікуди не поспішають. Ходять перевальцем, 
як матроси, звільнені на берег. Часом несподівано замислюються і 
застигають скульптурами. У це важко повірити, але в період замріяності, 
коли слоуни ширяють у надхмарній височині, їх запросто обганяють 
хамелеони.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  95583  
 

Дата реєстрації авторського права  23.01.2020  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Богуш Алла 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)  Монографія "Наукова школа академіка Алли Богуш"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування : Наукова школа академіка Алли Богуш. Монографія / 
Упорядник і загальна ред. А. М. Богуш. - К.: Видавничий Дім "Слово", 
2009. - 528 с. : іл. 

 
Анотація   

У монографії представлено результати наукових досліджень наукової 
школи дійсного члена АПН України, доктора педагогічних наук, 
професора А. М. Богуш. Матеріали монографії можуть бути використанні 
магістрантами, аспірантами, докторантами, науковими співробітни-
ками.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  95584  
 

Дата реєстрації авторського права  23.01.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Богуш Алла 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)  Монографія "Становлення і розвиток української лінгводидактики 
(друга половина ХІХ - початок ХХІ ст.)"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Богуш А. М. Становлення і розвиток української 
лінгводидактики (друга половина ХІХ - початок ХХІ ст.) : монографія / 
А. М. Богуш. - Київ : Видавничий Дім "Слово", 2019. - 328 с. 

 
Анотація   

Висвітлено періоди та етапи становлення української дошкільної 
лінгводидактики від другої половини ХІХ ст. до наших днів; 
схарактеризовано концептуальні засади педагогів-класиків, мовознавців, 
психологів та сучасних дослідників у галузі української дошкільної 
лінгводидактики наукової школи.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  95585  
 

Дата реєстрації авторського права  23.01.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Богуш Алла Михайлівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 



Авторське право і суміжні права. Бюлетень № 57, 2020 
 

202 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Монографія "Педагогічні виміри Василя Сухомлинського в сучасному 
освітньому просторі"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Богуш А. М. Педагогічні виміри Василя 
Сухомлинського в сучасному освітньому просторі. Монографія. 
Видання 2-е, доопрацьоване, доповнене. - Кам'янець-Подільський : 
ТОВ "Друкарня "Рута", 2018. - 392 с. 

 
Анотація   

У монографії зібрано статті, що було виголошено на щорічних 
Всеукраїнських педагогічних читаннях, конференціях, присвячених 
спадщині В. О. Сухомлинського. Книга адресована вихователям, 
викладачам, студентам педагогічних ЗВО, магістрантам, аспірантам. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  95586  
 
Дата реєстрації авторського права  23.01.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Богуш Алла 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 "Методика розвитку рідної мови і ознайомлення 

з навколишнім у дошкільному закладі"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Богуш А. М. Методика розвитку рідної мови і 

ознайомлення з навколишнім у дошкільному закладі. Практикум : 
Навч. посібник. - К. : Вища шк., 1995. - 192 с. 

 
Анотація   

У посібнику містяться орієнтовані плани семінарських, практичних, 
лабораторних занять з методики розвитку рідної мови в дітей 
дошкільного віку. Призначений для майбутніх вихователів дошкільних 
навчальних закладів, тобто для тих, хто формує у дітей перші 
систематизовані знання про довкілля.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  95587  
 
Дата реєстрації авторського права  23.01.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Богуш Алла 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 "Вибрані науково-

педагогічні статті"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Вибрані статті з проблем розвитку та виховання дітей раннього і 
дошкільного віку, а також загальних питань педагогіки, освіти, 
виховання, підготовки фахівців дошкільної освіти, які було 
опубліковано в різних часописах з 1972 р., які не ввійшли в монографії, 
навчальні посібники й підручники.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  95588  
 

Дата реєстрації авторського права  23.01.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Богуш Алла 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 "До проблеми патріотичного виховання дітей із родин АТО та 
внутрішньо-переміщених осіб"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У статті подано характеристику військового конфлікту в Донецькому 
регіоні, що призвело до появи категорії дітей із родин АТО та ВПО; 
здійснено обстеження виховання і розвитку дітей дошкільного віку з 
означених родин, які виховуються в загальноосвітніх дошкільних 
навчальних закладах України.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  95589  
 

Дата реєстрації авторського права  23.01.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сгадов Сергій 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 "Бібліотека для обміну по послідовному порту 
для мікроконтролера TMS570LS310"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма використовує налагоджувальну плату Hercules Development 
Kit, яка побудована на основі мікроконтролера, і може бути використана 
як ядро керуючого комп'ютера.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  95590  
 
Дата реєстрації авторського права  23.01.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сгадов Сергій 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 "Бібліотека для програвання звукових ефектів 

для мікроконтролерів STM32F4XX"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма призначена для використання при програмуванні мовою 
С++ для мікроконтролера і сумісних з обсягом вбудованої flesh-пам'яті 
не менше ніж 1 МБ із метою відтворення стереофонічних звукових 
ефектів через вбудований ЦАП.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  95591  
 
Дата реєстрації авторського права  23.01.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Козак Ольга Анатоліївна, Грищенко Олена Юріївна, Васильченко 

Олексій Миколайович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця  Національний науковий центр "Інститут аграрної економіки" 
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Науковий твір "Прогноз виробництва молока в Україні до 2030 року: 

методика і розрахунки"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Викладено методичні підходи до прогнозування обсягів виробництва 
молока в Україні з обґрунтуванням необхідності виділення окремих 
груп господарств з різним поголів'ям корів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  95592  
 
Дата реєстрації авторського права  23.01.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Нечепуренко Дмитро Анатолійович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Складений твір  
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Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Складений твір "Дизайн Веб-сайту market.octemplates.net"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Дезайнерська частина Веб-сайту.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  95593  
 
Дата реєстрації авторського права  23.01.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лесто Андрій Михайлович  
 
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 "Между ангелом и..."   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

До людей при народженні прикріплюються представники вищих сил, 
які намагаються впливати на людей. Але люди вільні в своєму виборі. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  95594  
 
Дата реєстрації авторського права  23.01.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Родіонова Катерина Олександрівна, Яценко Іван Володимирович, 

Стешенко 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)  Літературний письмовий твір наукового характеру "Правове 

регулювання холодового ланцюга у м'ясопереробній промисловості"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Проаналізовано державне законодавство, нормативно-правові акти 
України та Європейського союзу, які забезпечують якість та безпеку 
харчових продуктів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  95595  
 

Дата реєстрації авторського права  23.01.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шерстобітов Дмитро Олексійович  
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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 "Переводчик BSL"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  95596  
 
Дата реєстрації авторського права  23.01.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ковтун Петро 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 "Мобільний додаток для виклику таксі "Opti"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Комп'ютерна програма є мобільним додатком для зручного виклику 
таксі користувачем.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  95597  
 
Дата реєстрації авторського права  23.01.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Федорович Ольга Русланівна  
 
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 короткометражного ігрового фільму "Перший крок"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  95598  
 

Дата реєстрації авторського права  23.01.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Жадан Ірина Василівна, Позняк Світлана Іванівна, Скнар Оксана 
Миколаївна, Краснякова Алла Олексіївна  
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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 "Механізми громадянської і національної 
самоідентифікації: трансформації комунікативних практик"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У монографії представлено результати дослідження особливостей 
комунікативних практик національної та громадянської 
самоідентифікації молоді у різних регіонах країни.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  95599  
 

Дата реєстрації авторського права  23.01.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Антонець Марина Олексіївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру, похідний твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Тренінг "Я - мама"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Мета тренінгу - намагатися стати кращою мамою на основі аналізу 
власних помилок і застосування духовних принципів з Біблії щодо 
виховання дітей.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  95600  
 

Дата реєстрації авторського права  23.01.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Баденкова Вікторія 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 "Методичні рекомендації до практичних 
занять та методичні вказівки до самостійної роботи "Сучасна 
українська літературна мова: Українська діалектологія"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Баденкова В. М. Сучасна українська літературна мова : 
Українська діалектологія : Методичні рекомендації до практичних 
занять та методичні вказівки до самостійної роботи. - 2019. - 56 с.  
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Анотація   
У методичних рекомендаціях репрезентовано основні розділи 
дисципліни відповідно до навчальної програми. Пропонуються 
матеріали до практичних занять та вказівки до виконання самостійної 
роботи, теми рефератів, тестові завдання для самоконтролю, 
література для опрацювання.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  95601  
 

Дата реєстрації авторського права  23.01.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Онищенко Юлія 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)  Літературний письмовий твір наукового характеру "Особливості 
номінацій на позначення календарно-часових понять"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  95602  
 

Дата реєстрації авторського права  24.01.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Свистун Людмила Анатоліївна, Худолій Юлія Сергіївна (Довгаль)  
 
Повне ім'я або 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 "Іпотечне кредитування в Україні: сучасні проблеми та 
фактори розвитку"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Свистун Л. А. Іпотечне кредитування в Україні: 
сучасні проблеми та фактори розвитку : монографія / Л. А. Свистун, 
Ю. С. Довгаль - Полтава : ПолтНТУ, 2014. - 162 с. 

 
Анотація   

У монографії визначено теоретико-методологічні засади формування та 
розвитку ринку іпотечного кредитування в сучасних економічних 
умовах, досліджено механізм та моделі його функціонування, визначено 
та обґрунтовано проблеми, що стримують розвиток іпотечного 
кредитування в Україні. Здійснено моделювання факторів сприяння 
розвитку ринку на основі коефіцієнту доступності житла. 
Проаналізовано ефективність виконання державних програм щодо 
забезпечення населення житлом за рахунок підтримки іпотечного 
кредитування.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  95603  
 

Дата реєстрації авторського права  24.01.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Чернушкіна Оксана 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 наукового характеру "Економіка праці і 
соціально-трудові відносини. Методичні рекомендації до виконання 
курсової роботи для студентів спеціальності 051 "Економіка" 
спеціалізації "Управління персоналом та економіка праці"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Економіка праці і соціально-трудові відносини. 
Методичні рекомендації до виконання курсової роботи для студентів 
спеціальності 051 "Економіка" спеціалізації "Управління персоналом 
та економіка праці" / О. О. Чернушкіна. - Хмельницький : ХНУ, 2019. - 53 с. 

 
Анотація   

Викладено послідовність виконання курсової роботи, вимоги до її 
структури, змісту та якості, до оформлення курсової роботи, порядок 
рецензування та захисту, рекомендації щодо запобігання академічному 
плагіату, список рекомендованої літератури для виконання курсової 
роботи. У додатках наведено тематику курсових робіт, приклад 
оформлення титульного аркуша, змісту, вступу роботи, оформлення 
бібліографічного запису.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  95604  
 

Дата реєстрації авторського права  24.01.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Худолій Юлія Сергіївна, Черв'як Анна 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 "Особливості забезпечення економічної безпеки банку в 
умовах фінансової нестабільності"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Худолій Ю. С. Особливості забезпечення економічної 
безпеки банку в умовах фінансової нестабільності / Худолій Ю. С., 
Черв'як А. В. // Ефективна економіка. - 2015. - № 7. 

 
Анотація   

У статті досліджено особливості забезпечення економічної безпеки 
банку в умовах фінансової нестабільності. Оскільки безпека 
банківської установи є запорукою його стабільності та прибуткової 
діяльності, прийняття ефективних та доцільних заходів щодо її 
підвищення та стабілізації є першочерговою задачею. Але не завжди  
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можливо чітко визначити за рахунок чого погіршується економічна 
безпека банку чи які саме фактори на неї впливають. Саме тому в 
роботі було проведено кореляційно-регресійний аналіз фінансової 
складової економічної безпеки банку.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  95605  
 
Дата реєстрації авторського права  24.01.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Чернушкіна Оксана 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 наукового характеру "Сучасні аспекти 

управління продуктивністю праці"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Охарактеризовано основні показники розвитку промисловості 
України. Наголошено на актуальності дослідження продуктивності 
праці. Проаналізовано динаміку продуктивності праці в Україні. 
Обґрунтовано необхідність запровадження на підприємствах програм 
управління продуктивністю праці з мотиваційною орієнтацією.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  95606  
 
Дата реєстрації авторського права  24.01.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Чернушкіна Оксана 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 наукового характеру "Проблеми 

забезпечення соціально-економічної мотивації на сучасних 
промислових підприємствах України"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У статті виявлено сучасні тенденції промислового виробництва 
України, встановлено сутність поняття соціально-економічної 
мотивації, обґрунтовано основні засади формування мотиваційного 
механізму персоналу промислового підпримємства.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  95607  
 

Дата реєстрації авторського права  24.01.2020  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Колесницький Олег Костянтинович, Барановський Владислав 
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 "Комп'ютерна програма класифікації 
тональності речень"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Розроблено комп'ютерну програму для операційної системи Windows, 
реалізовану за допомогою мови програмування Python, що надає 
користувачам можливості автоматизованої класифікації тональності 
речень. Тобто кожен користувач зможе побачити, який характер несе 
речення. Вхідною інформацією є текст або речення, введене з клавіатури 
або завантажене з файлу у вікні додатка. Вихідною інформацією є один 
із 3 рівнів тональності речення: негативна, позитивна, нейтральна.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  95608  
 

Дата реєстрації авторського права  24.01.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Казьміна Наталя Олександрівна, Кірсанова Світлана 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)  Науковий твір "Методичні рекомендації з навчальної практики з 
англійської мови для студентів 2 курсу. Напрям підготовки: 013 
Початкова освіта. Іноземна мова (англійська)"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

До добірки входять англомовні тексти, комплекс лексико-граматичних 
вправ, творчі завдання, тести, запитання до відеофільмів та мультиплі-
каційних фільмів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  95609  
 

Дата реєстрації авторського права  24.01.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Завербний Андрій Степанович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру, ілюстрація  
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Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Монографія "Комплементарність енергетичної та економічної 
політики України в умовах євроінтеграції"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Завербний А. С. Комплементарність енергетичної та 
економічної політики України в умовах євроінтеграції : монографія /      
А. С. Завербний. - Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2018. - 308 с. 

 
Анотація   

Монографія присвячена актуальній проблемі становлення 
енергетичної політики України в умовах євроінтеграції. У роботі 
наведено концепцію стратегічного розвитку енергозабезпечення 
України в умовах інтеграції з Європейським Союзом. Викладено 
принципи створення умов для ефективного енергозабезпечення 
економіки України. Сформовано систему взаємодії енергетичної 
інфраструктури з іншими елементами критичної інфраструктури, 
удосконалено систему формування енергетичного балансу України із 
використанням відновлюваних джерел енергії.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  95610  
 

Дата реєстрації авторського права  24.01.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Двуліт Зоряна Петрівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру, ілюстрація  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Монографія "Економіко-екологічне управління сталим розвитком 
підприємств залізничного транспорту: теорія, методологія, практика"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Двуліт З. П. Економіко-екологічне управління сталим 
розвитком підприємств залізничного транспорту : теорія, методологія, 
практика [Текст] : монографія / З. П. Двуліт, - К. : ДЕТУТ, 2016 - 424 с. 

 
Анотація   

Монографія присвячена актуальній проблемі сучасного управління 
підприємствами залізничного транспорту з позиції системного підходу 
на засадах новітньої доктрини сталого розвитку суспільства. У роботі 
обґрунтовано теоретичні, методологічні засади і прикладні аспекти 
функціонування та економіко-екологічного управління сталим 
розвитком залізниць України. Положення монографії можуть 
використовуватися у викладацькій діяльності. Вона буде цікавою 
загалом для широкого кола читачів. Рекомендована науковим 
працівникам, викладачам, аспірантам і студентам вищих навчальних 
закладів економічних та екологічних напрямів підготовки.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  95611  
 

Дата реєстрації авторського права  24.01.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Конюхов Сергій Леонідович, Єремєєв Володимир Сергійович, 
Крашеніннік Ірина 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)  Літературний твір навчального характеру "Конспект лекцій з 
дисципліни "Сучасні парадигми програмування" для студентів 
спеціальності 122 Комп'ютерні науки. Частина 1"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Конспект лекцій з дисципліни "Сучасні парадигми програмування" 
призначений для здобувачів вищої освіти освітнього рівня "бакалавр" 
спеціальності 122 "Комп'ютерні науки". У першій частині конспекту 
розглянуто поняття парадигми програмування та його зв'язок мовами 
програмування, подано опис парадигм паралельного, функціонального 
та логічного програмування. Наведено контрольні питання, питання 
для самостійного опрацювання. Матеріали конспекту спрямовані на 
формування у майбутніх бакалаврів комп'ютерних наук компетентності 
у галузі професійної розробки програмного забезпечення.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  95612  
 

Дата реєстрації авторського права  24.01.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Єрмоленко Світлана Іванівна, Мінкова Ольга Федорівна  
 
Повне ім'я або 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 до самостійної роботи студентів з курсу "Сучасна 
українська літературна мова: Лексика і фразеологія"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Єрмоленко С. І.,  Мінкова О. Ф. Методичні 
рекомендації до самостійної роботи студентів з курсу "Сучасна 
українська літературна мова : Лексика і фразеологія" / Укл. С. І. Єрмолен-
ко, О. Ф. Мінкова. Мелітополь, 2019. - 43 с. 

 
Анотація   

Методичні рекомендації передбачають не лише засвоєння студентами 
теоретичних відомостей, а й оволодіння навичками самойстійного 
аналізу мовних фактів. Методичні рекомендації спрямовані на 
самостійну роботу студентів, на усвідомлення й краще засвоєння вже 
розробленої й науково та методично окресленої системи знань.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  95613  
 

Дата реєстрації авторського права  24.01.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Антоненко 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 наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Навчальна програма "Навчальна програма курсу за вибором "Баян та 
акордеон. 1-11 кл."   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Антоненко О. М. Навчальна програма курсу за 
вибором "Баян та акордеон. 1-11 кл." // Навчальні програми з 
позашкільної освіти художньо-естетичного напряму: вип. 2 / за ред. 
Чугай Л. В., Кондратової Л. Г. - М. : Мелітопольська міська 
типографія, 2018. - С. 93-131. 

 
Анотація   

Навчальна програма "Навчальна програма курсу за вибором "Баян та 
акордеон. 1-11 кл." ґрунтується на особистісно-зорієнтованому і 
компетентністному підходах, відтак розрахована як на професійно-
зорієнтованих учнів, так і на учнів, які займаються для всебічного 
естетичного розвитку.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  95614  
 

Дата реєстрації авторського права  24.01.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Антоненко 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)  Навчальна програма "Навчальна програма курсу за вибором 
"Шестиструнна гітара. 1-11кл."   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Антоненко О. М. Навчальна програма курсу за 
вибором "Шестиструнна гітара. 1-11кл." // Навчальні програми з 
позашкільної освіти художньо-естетичного напряму: вип. 2 /                       
за ред. Чугай Л. В., Кондратової Л. Г. - М. : Мелітопольська міська 
типографія, 2018. - С. 132-181.       

 
Анотація   

Навчальна програма "Навчальна програма курсу за вибором "Шестиструн-
на гітара. 1-11кл." ґрунтується на особистісно-зорієнтованому і 
компетентністному підходах, відтак розрахована як на професійно-
зорієнтованих учнів, так і на учнів, які займаються для всебічного 
естетичного розвитку.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  95615  
 

Дата реєстрації авторського права  24.01.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ситченко Анатолій Люціанович  
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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)  Навчальний посібник "Методика навчання української літератури в 
загальноосвітніх закладах"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Ситченко А. Л. Методика навчання української 
літератури в загальноосвітніх закладах [Текст] : навч. посіб. для 
студентів-філологів. - К. : Ленвіт, 2011 р. - 291 с. 

 
Анотація   

У посібнику висвітлюються основні напрями, зміст і форми методики 
навчання української літератури в загальноосвітній школі на нових 
концептуальних засадах. Напрацювання традиційної методики 
літератури поєднується з інноваційними моделями навчання і виховання 
на уроках та в позакласній і позашкільній роботі. Розкриваються 
шляхи післядипломної педагогічної освіти, можливості неперервного 
професійного саморозвитку.  
   

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  95616  
 

Дата реєстрації авторського права  24.01.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Корнієнко Ірина 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)  Літературний письмовий твір навчального характеру "Методичні 
рекомендації "Наукові основи курсової роботи (Українська мова)"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Корнієнко І. А. Наукові основи курсової роботи 
(Українська мова) : Методичні рекомендації для студентів філологічного 
факультету. - 2005. - 36 с. 

 
Анотація   

У методичних рекомендаціях для студентів-філологів розкриваються 
загальні відомості про курсову роботу з української мови й етапи її 
виконання; описується структура наукового дослідження з усіма її 
складовими; висвітлюються основні вимоги до оформлення курсового 
проекту.    
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  95617  
 

Дата реєстрації авторського права  24.01.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Тищенко Вікторія Федорівна, Остапенко Вікторія 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)  Науковий твір "Основні напрями реформування вищої освіти в 
Україні"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  95618  
 
Дата реєстрації авторського права  24.01.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Авшенюк Наталія 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 "Тенденції розвитку транснаціональної вищої освіти у 

другій половині ХХ - на початку ХХІ ст."   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У монографії охарактеризовано тендеції розвитку транснаціональної 
вищої освіти в розвинених англомовних країнах, зокрема в Австралії, 
Великій Британії, Канаді, США, у другій половині ХХ - на початку ХХІ ст.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  95619  
 
Дата реєстрації авторського права  24.01.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Постригач Надія 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)  Науковий твір "Тенденції розвитку педагогічної освіти у країнах 

Південної Європи на межі ХХ-ХХІ"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   
 

Анотація   
Запропонована програма спецкурсу спрямована на поглиблення і 
розширення знань, умінь й навичок студентів. Про тенденції розвитку 
педагогічної освіти у країнах Південої Європи на межі ХХ-ХХІ століть.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  95620  
 

Дата реєстрації авторського права  24.01.2020  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ніколішин Анатолій Карлович, Ніколішин Ігор Анатолійович, 
Попович Іван Юрійович, Іваницький Ігор Олексійович, Зайцев Андрій 
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)  Науковий твір "Класифікація ендодонтичних моторів"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

На сьогодення зросла кількість ендодонтичного інструментарію.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  95621  
 
Дата реєстрації авторського права  24.01.2020  
 
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 "Анкета "Опитувальник стоматологічний для дітей і 

батьків"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Опитувальник створено з метою виявити наявні прогалини у знаннях 
батьків щодо стоматологічного статусу дитини, оскільки часто батьки 
не розуміють основ профілактики стоматологічних захворювань, а 
також проконтролювати і закріпити отримані дитиною та її батьками 
знання і вміння.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  95622  
 
Дата реєстрації авторського права  24.01.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кривов Георгій Олексійович, Кравченко Ігор Федорович, Степаненко 

Сергій Михайлович, Шулепов Віктор Миколайович, Кайнов Михайло 
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 "Типова 

методологія створення та забезпечення функціонування 
корпоративних систем нормативних документів"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У творі описується типова методологія створення та забезпечення 
функціонування корпоративної системи нормативних документів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  95623  
 

Дата реєстрації авторського права  24.01.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гончарова Ольга 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)  Літературний письмовий твір наукового характеру "Методичні 
рекомендації до самостійної роботи з дисципліни "Методика навчання 
іноземної мови (англійської) в початковій школі" (тестові завдання)"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  95624  
 

Дата реєстрації авторського права  24.01.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Дурман Олена 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 "Освітнє інформаційно-комунікаційне середовище і 
організаційний механізм формування"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Наведено теоретичне узагальнення та нове вирішення актуального 
наукового завдання в галузі державного управління щодо науково-
теоретичного обґрунтування, вдосконалення організаційного механізму 
формування освітнього інформаційно-комунікаційного середовища в 
контексті розширення концепцій електронного урядування.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  95625  
 

Дата реєстрації авторського права  24.01.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ободзинський Геннадій Володимирович  
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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 науково-технічного характеру 
"Концепція біоустановки виробництва тепла"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Пальник ковшовий механічний високотермохімічної біологічної 
конверсії деревної тріски, відходів біомаси, твердих побутових відходів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  95626  
 
Дата реєстрації авторського права  24.01.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Запорожан Євгеній Олександрович  
 
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 "Ша Вой"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  95627  
 
Дата реєстрації авторського права  24.01.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мосевич Віра Романівна (Вероніка Мосевич, Вероніка Мосс)  
 
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 "Ґардаріка. Таємниця забутого світу"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  95628  
 

Дата реєстрації авторського права  24.01.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Морозов Віктор Олександрович  
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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)  Збірник пісень "Vortex"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

До збірника пісень "Vortex" входять такі пісні: "Feel The Heat", "No 
Return", "Be What You Are", "Passion", "No More Letters", "Guardian 
Angel", "Escape From Your Embrace", "Остання зоря", "Pain Is My 
Name", "Final Curtain", "Break The Chains".  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  95629  
 

Дата реєстрації авторського права  24.01.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Березовський Олег Миколайович  
 
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)  Симфонія "Фантом"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  95630  
 

Дата реєстрації авторського права  24.01.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Синицький Олексій Олександрович  
 
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)  Методичний посібник "Организация времени в календаре "Пирамида 
приоритетов Синицкого"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  95631  
 

Дата реєстрації авторського права  27.01.2020  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ангеловська Катерина Владиславівна  
 
Повне ім'я або 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 "Естетичні функції фольклору в романах Т. Гарді "Тесс із роду 
д'Ербервіллів" і Панаса Мирного "Повія"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Ангеловська К. Естетичні функції фольклору в 
романах Т. Гарді "Тесс із роду д'Ербервіллів" і Панаса Мирного 
"Повія" // The problems of contemporary literary studies. - 2017. - № 24. - 
С. 215-225. 

 
Анотація   

Стаття присвячена порівняльному аналізу фольклоризму романів           
Т. Гарді і Панаса Мирного та взаємозв'язку народної творчості і 
літератури їх художніх систем.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  95632  
 

Дата реєстрації авторського права  27.01.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ангеловська Катерина Владиславівна  
 
Повне ім'я або 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 "Кохання" у художньому мовленні (на матеріалі 
романів Т. Гарді "Тесс із роду д'Ербервіллів" і П. Мирного "Повія")"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Ангеловська К. В. Концепт "Кохання" у художньому мовленні                
(на матеріалі романів Т. Гарді "Тесс із роду д'Ербервіллів" і П. Мирного 
"Повія") // XII Міжнародна науково-практична конференція 
"Лінгвістична теорія і практика: історична спадщина, актуальні 
проблеми та перспективи розвитку", присвячена пам'яті доктора 
філологічних наук, професора А. К. Корсакова. - 2018. - С. 107-113. 

 
Анотація   

У статті досліджується багатогранність індивідуального мовленнєвого 
аспекту і осмислюється концепт "кохання". 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  95633  
 

Дата реєстрації авторського права  27.01.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ангеловська Катерина Владиславівна  
 
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 "Сюжетно-композиційна структура романів як жанротвірний 
чинник ("Тесс із роду д'Ербервіллів" Т. Гарді та "Повія" Панаса 
Мирного)"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Ангеловська К. В. Сюжетно-композиційна структура 
романів як жанротвірний чинник ("Тесс із роду д'Ербервіллів" Т. Гарді 
та "Повія" Панаса Мирного) // Philology. - 2018. - № VI (45). - С. 11-15. 

 
Анотація   

Стаття присвячена дослідженню своєрідності сюжетно-композиційної 
структури романів Т. Гарді "Тесс із роду д'Ербервіллів" і Панаса 
Мирного "Повія".  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  95634  
 

Дата реєстрації авторського права  27.01.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ангеловська Катерина Владиславівна  
 
Повне ім'я або 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 "Романи Томаса Гарді "Тесс із роду д'Ербервіллів" і Панаса 
Мирного "Повія": особливості хронотипу"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Ангеловська К. Романи Томаса Гарді "Тесс із роду 
д'Ербервіллів" і Панаса Мирного "Повія": особливості хронотипу // 
Науковий вісник Миколаївського національного університету імені        
В. О. Сухомлинського. - 2017. - № 2 (20). - С. 9-14. 

 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  95635  
 

Дата реєстрації авторського права  27.01.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шатирко Лариса 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)  Твір наукового характеру "Теоретичні засади та практичні методи 
визначення орієнтирів (параметрів, критеріїв) психологічної 
експертизи шкільних підручників та посібників"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
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Анотація   
Твір присвячено психологічному аналізу шкільного підручника в 
контексті вимог Нової української школи.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  95636  
 

Дата реєстрації авторського права  27.01.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Пикалюк Василь Степанович, Антонюк Ольга Петрівна, Кривецький 
Віктор Васильович, Шевчук Тетяна Яківна, Шварц Людмила 
Олексіївна, Абрамчук Ольга Миколаївна, Журавльов Олександр 
Анатолійович, Дмитроца Олена Романівна, Усова Оксана Василівна, 
Лавринюк Володимир Євгенович, Мотузюк Олександр Петрович, 
Поручинський Андрій Іванович, Синиця Валентина Григорівна, 
Степанюк Ярослав Васильович  

 
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 "Тератологічний тлумачний словник"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Твір містить понад 3000 морфологічних термінів, розташованих в 
алфавітному порядку, з наданням тлумачення ембріогенетичних 
тератологічних нозологій.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  95637  
 

Дата реєстрації авторського права  27.01.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  OL'SVOL'D (псевдонім)  
 
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)  Картина "ЦВЕТНОСТИ/TSVETNOSTI "Тріумф Цвєтностей"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Збірка зображень об'єднує в собі фотографії, креслення, інші 
зображення виробів, які дають уяву про виробництво кованих виробів 
у вигляді лавок, крісел та ін.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  95638  
 

Дата реєстрації авторського права  27.01.2020  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  OL'SVOL'D (псевдонім)  
 
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)  Картина "ЦВЕТНОСТИ/TSVETNOSTI "ВИБУХ МОЗКУ"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  95639  
 
Дата реєстрації авторського права  27.01.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  OL'SVOL'D (псевдонім)  
 
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)  Картина "ЦВЕТНОСТИ/TSVETNOSTI "ТУМАННІСТЬ АНДРОМЕДИ"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  95640  
 
Дата реєстрації авторського права  27.01.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  OL'SVOL'D (псевдонім)  
 
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)  Картина "ЦВЕТНОСТИ/TSVETNOSTI "ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  95641  
 

Дата реєстрації авторського права  27.01.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  OL'SVOL'D (псевдонім)  
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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)  Картина "ЦВЕТНОСТИ/TSVETNOSTI "СИМВОЛ ВЛАДИ"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  95642  
 

Дата реєстрації авторського права  27.01.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Манушкіна 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)  Стаття "Ріст, розвиток та формування продуктивності лаванди 
вузьколистої в умовах Південного Степу України"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  95643  
 

Дата реєстрації авторського права  28.01.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Євтушенко Анна Валентинівна, Зємцов Едуард Вікторович, 
Кисловська Олена Леонідівна  

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

якого належить твір  Музичний твір з текстом, музичний твір без тексту, складений твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Навчальний посібник "Перші кроки віолончеліста: "Артист-
віолончеліст"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Посібник створено з метою вдосконалення методики навчання учнів по 
класу "віолончель" та відновлення учбового репертуару. Посібник 
містить музичний супровід вправ для віолончелі, партії для учня, 
віршований текст, викладання учбового, теоретичного матеріалу, опис 
вправ для учня у послідовності від простого до складнішого.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  95644  
 

Дата реєстрації авторського права  28.01.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Стегній Марина Юріївна, Стегній Борис Тимофійович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Національний науковий центр "Інститут експериментальної і 
клінічної ветеринарної медицини" 

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Стаття "Методологія довготривалого зберігання клітинних культур 
(FLK-BLV) та вірусів хвороби Марека першого, другого та третього 
серотипів в умовах кріобанку Національної Колекції патогенів ННЦ 
"ІЕКВМ"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Стаття містить інформацію про сукупність або комплекс принципів 
довготривалого зберігання клітин культур (FLK-BLV)  та вірусів           
хв. Марека першого, другого та третього серотипів в умовах кріобанку 
Національної Колекції патогенів ННЦ "ІЕКВМ" (до 16 років 8 місяців) 
за температури рідкого азоту (-196ºС) при збереженні їх біологічних та 
молекулярно-генетичних властивостей.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  95645  
 

Дата реєстрації авторського права  28.01.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Станков Валентин Михайлович  
 
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 "Don't say good bye"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  95646  
 

Дата реєстрації авторського права  28.01.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Петришин Галина Петрівна, Тупісь Степан Павлович, Онуфрів Ярина 
Олегівна  

 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Національний університет "Львівська політехніка" 
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Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру, ілюстрація, карта  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Проект утримання та реконструкції парку пам'ятки 
садово-паркового мистецтва "На Валах" у м. Львові" ("Парк "На Валах")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У проекті досліджено та виявлено роль і значення території парку "На 
Валах" у архітектурно-розпланувальній структурі Львова. Проведено 
аналіз та оцінку існуючого використання території парку, а також 
існуючих природно-ландшафтних комплексів парку "На Валах". 
Досліджено та виявлено характер і цінність природного ландшафту та 
біорізноманіття середовища парку "На Валах". Розроблено зонування 
території парку, як об'єкта пам'ятки садово-паркового мистецтва, а 
також надані рекомендації щодо утримання та реконструкції парку 
"На Валах" з урахуванням будівництва підвісної канатної дороги для 
використання рекреаційних можливостей парку.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  95647  
 
Дата реєстрації авторського права  28.01.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Петришин Галина Петрівна, Тупісь Степан Павлович, Онуфрів Ярина 

Олегівна, Лукащук Галина Богданівна  
 
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, ілюстрація, карта  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Науковий твір "Проект створення парку-пам'ятки садово-паркового 

мистецтва місцевого значення "Кульпарків" на території КЗ ЛОР 
"Львівська обласна клінічна психіатрична лікарня" у м. Львові" 
("Парк "Кульпарків")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У проекті досліджено озеленену територію, що знаходиться в 
користуванні КЗ ЛОР "Львівська обласна клінічна психіатрична 
лікарня" на вул. Кульпарківській, 95, з метою обґрунтування 
створення об'єкта природно-заповідного фонду парку-пам'ятки садово-
паркового мистецтва місцевого значення на визначеній території. У 
проекті використано наступні методи дослідження: історичний аналіз, 
картографічний аналіз, аналіз літературних джерел та наукових 
публікацій, аналіз проектних матеріалів, натурні обстеження, візуальні, 
дендрологічні та флористичний аналізи.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  95648  
 

Дата реєстрації авторського права  28.01.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Петришин Галина Петрівна, Тупісь Степан Павлович, Онуфрів Ярина 

Олегівна, Лукащук Галина Богданівна  
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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, ілюстрація, карта  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Науковий твір "Проект створення парку-пам'ятки садово-паркового 

мистецтва місцевого значення на території смт Верхнє Синьовидне 
Сколівського району "Парк ім. Т. Шевченка" ("Парк ім. Т. Шевченка")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У проекті досліджено озеленену територію в межах смт Верхнє 
Синьовидне Сколівського району Львівської області з метою 
обґрунтування створення об'єкта природно-заповідного фонду парку- 
пам'ятки садово-паркового мистецтва місцевого значення на 
визначеній території. У проекті використано наступні методи 
дослідження: історичний аналіз, картографічний аналіз, аналіз 
літературних джерел та наукових публікацій, аналіз проектних 
матеріалів, натурні обстеження, візуальні, дендрологічні та 
флористичний аналізи.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  95649  
 

Дата реєстрації авторського права  28.01.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Петришин Галина Петрівна, Тупісь Степан Павлович, Онуфрів Ярина 
Олегівна, Лукащук Галина Богданівна  

 
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, ілюстрація  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Проект створення парку-пам'ятки садово-паркового 
мистецтва місцевого значення "Дублянський парк" на території смт 
Дубляни Самбірського району Львівської області" ("Дублянський 
парк")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У проекті досліджено озеленену територію в межах смт Дубляни 
Самбірського району Львівської області з метою обґрунтування 
створення об'єкта природно-заповідного фонду парку-пам'ятки садово-
паркового мистецтва місцевого значення на визначеній території. У 
проекті використано наступні методи дослідження: історичний аналіз, 
картографічний аналіз, аналіз літературних джерел та наукових 
публікацій, аналіз проектних матеріалів, натурні обстеження, візуальні, 
дендрологічні та флористичний аналізи.  
 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  95650  
 

Дата реєстрації авторського права  28.01.2020  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Луговський Олександр Федорович, Яковець Інна Олександрівна, 
Литовченко Наталія Миколаївна, Гребенюк Альона Юріївна  

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

якого належить твір  Складений твір, твір ужиткового мистецтва, літературний письмовий 
твір, ескіз, фотографічний твір  

 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Складений твір "Художньо-конструктивні особливості 
формоутворення меблів з деревини"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

До побутового комплекту дерев'яних меблів у поєднанні з епоксидною 
смолою входять стіл, лавка, полиці та додатковим елементом є 
світильник. Набір побудований на основі модульних елементів, що 
дозволяє раціонально організувати простір, використовувати вироби в 
різних цілях, постійно змінювати композицію. Лавка трансформується, 
внаслідок чого можна отримати три різних розміри, що значно заощаджує 
простір. Поєднання кількох полиць між собою дозволяє створювати 
цікаві композиційні рішення, які постійно можна змінювати. Комплект 
меблів універсальний, тому може бути частиною будь-якого житлового 
будинку чи дачі.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  95651  
 
Дата реєстрації авторського права  28.01.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Луговський Олександр Федорович, Яковець Інна Олександрівна, 

Литовченко Наталія Миколаївна, Жога Дарина Іванівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 

Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Складений твір, твір ужиткового мистецтва, літературний письмовий 

твір, ескіз, фотографічний твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Складений твір "Особливість дизайну екологічного транспорту на 

прикладі трициклу"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   
 

Анотація   
Габаритні розміри трициклу на електричній тязі дозволяють перевозити 
дві особи. Будова кузова забезпечує необхідний комфорт та безпеку при 
експлуатації. Сам кузов має обтічну форму, оскільки це характерно для 
такого типу транспорту - так забезпечуються необхідні аеродинамічні 
характеристики. Передбачається, що даний транспортний засіб буде 
експлуатуватися в місті, тому запропонована кольорова гама трициклу 
сприятиме органічному включенню його в міське середовище.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  95652  
 

Дата реєстрації авторського права  28.01.2020  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бобовський Валерій Володимирович, Груданов Микола Борисович, 
Шуліка Владислав Павлович  

 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "ПОЛІТЕДА КЛАУД" 
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Хмарний набір програмних продуктів для 
фізичної верифікації "PVCLOUD"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

"PVCLOUD" вирішує задачі так званої "фізичної верифікації" 
мікрочипів шляхом розміщення у хмарному середовищі та надання 
погодинного доступу до нішевого набору засобів автоматизації - 
"PowerDRC/LVS", який проводить перевірку креслення мікрочипа на 
відповідність прийнятим технологічним обмеженням для усунення в 
ньому помилок до стадії фактичного виробництва на напівпровідни-
ковій фабриці. "PowerDRC/LVS" має найвищу точність та швидкість 
фізичної верифікації інтегральних мікросхем завдяки застосуванню 
алгоритму скануючого вікна змінного розміру, що дозволяє програмі 
обробляти декілька шарів креслення мікрочипа за один прохід, 
мінімізуючи при цьому витрати ресурсів процесора  та пам`яті ("СPU 
load and RAM"). "PVCLOUD"  також  складається з системи менеджменту 
та керування ресурсами хмарного середовища - "Nefelus (Cloud 
Management System)".  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  95653  
 

Дата реєстрації авторського права  28.01.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сушкова Ольга (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)  Пісня "Инстинкт"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  95654  
 

Дата реєстрації авторського права  28.01.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сушкова Ольга (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)  Пісня "Олимп"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  95655  
 

Дата реєстрації авторського права  28.01.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сушкова Ольга (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)  Пісня "Тет-а-тет"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  95656  
 

Дата реєстрації авторського права  28.01.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сушкова Ольга (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)  Пісня "Её"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  95657  
 

Дата реєстрації авторського права  28.01.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лозовий Вячеслав Миколайович (Zmeark)  
 
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 "Tulips"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Пісня розповідає про бажання стосунків, не затьмарених умовностями 
великого світу.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  95658  
 

Дата реєстрації авторського права  28.01.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лозовий Вячеслав Миколайович (Zmeark)  
 
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 "Квіти польовії"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Пісня розповідає про бажання стосунків, не затьмарених умовностями 
великого світу.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  95659  
 

Дата реєстрації авторського права  28.01.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Крицька Олена Ігорівна  
 
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 "Феникс"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  95660  
 

Дата реєстрації авторського права  28.01.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сопов Олександр Михайлович, Києнко Ольга Юріївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
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Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір ужиткового мистецтва  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твір ужиткового мистецтва "Знак народної пошани - медаль ЗА 
ЗАСЛУГИ В МИРОТВОРЧІЙ ДІЯЛЬНОСТІ"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Медаль жовтого кольору має форму кола, яке з'єднується з 
прямокутною колодкою, обтягнутою стрічкою з повздовжніми 
кольоровими смужками.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  95661  
 

Дата реєстрації авторського права  28.01.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сопов Олександр Михайлович  
 
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 "Знак народної пошани - орден 
ЛИЦАРСЬКИЙ ХРЕСТ"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Орден має форму мальтійського хреста чорного кольору за золотистими 
розбіжними променями, на який по центру накладено медальйон з 
зображенням Юрія Змієборця.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  95662  
 

Дата реєстрації авторського права  28.01.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сопов Олександр Михайлович, Києнко Ольга Юріївна  
 
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 "Знак народної пошани - орден СЛАВА 
УКРАЇНИ"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Орден має форму стилізованого ТРИЗУБА жовтого кольору, який 
з'єднується з прямокутною колодкою, обтягнутою стрічкою з 
повздовжніми кольоровими смужками.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  95663  
 
Дата реєстрації авторського права  28.01.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сопов Олександр Михайлович  
 
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 "Знак народної пошани - медаль                 

ЗА ВИДАТНІ СПОРТИВНІ ДОСЯГНЕННЯ"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Медаль жовтого кольору має форму кола, яке з'єднується з 
прямокутною колодкою, обтягнутою стрічкою з повздовжніми 
кольоровими смужками.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  95664  
 
Дата реєстрації авторського права  28.01.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сопов Олександр Михайлович  
 
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 "Знак народної пошани - медаль                  

ЗА ГІДНИЙ ВЧИНОК"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Медаль має форму кола, яке з'єднується з прямокутною колодкою, 
обтягнутою стрічкою з повздовжніми кольоровими смужками.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  95665  
 
Дата реєстрації авторського права  28.01.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сопов Олександр Михайлович  
 
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 "Знак народної пошани - медаль                 

ЗА СЛУЖБУ ДЕРЖАВІ (ПРОКУРАТУРА УКРАЇНИ)"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Медаль має форму кола, яке з'єднується з прямокутною колодкою, 
обтягнутою стрічкою з повздожніми кольоровими смужками.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  95666  
 
Дата реєстрації авторського права  28.01.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Петросян Нателла Леріївна  
 
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 "Спортивний щоденник Write.Fit"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  95667  
 
Дата реєстрації авторського права  28.01.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Іванов Ярослав Євгенович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "КОМПАНІЯ БАСТІОН-

КИЇВ" 
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Комп'ютерна програма "Система контролю доступу "ГАЛО" 

("ГАЛО")  
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Для побудови інтегрованої системи безпеки об'єкта на базі контролю і 
управління доступом в приміщення з контролерами APOLLO, 
SUPREMA та охоронної сигналізації Satel.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  95668  
 
Дата реєстрації авторського права  28.01.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Радиш Олена Юліанівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця  Рожнівський ліцей "Гуцульщина" імені Федора Погребенника 

Рожнівської сільської ради об'єднаної територіальної громади 
Косівського району Івано-Франківської області 
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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 науково-практичного характеру 

"Авторська модель "Школа розвитку життєтворчості Гуцульщини"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Авторська модель описує як спроектувати класичну педагогіку 
життєтворчості на регіональну автентику (гуцульську), що спрямована 
на прогнозування змін, оновлення діяльності закладу освіти та 
вироблення стратегій подальшого розвитку. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  95669  
 
Дата реєстрації авторського права  28.01.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Клюй Лариса Олександрівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Твір ужиткового мистецтва, складений твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Збірник творів ужиткового мистецтва "Декоративні іграшки"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

"Лис в шарфику", "Лис авіатор", "Лис вельветовий в одязі із 
сумочкою", "Лис вельветовий в окулярах", "Лис в пальто с 
рюкзаком", "Лисиця сплюшка", "Лисичка в окулярах", "Ведмідь в 
шарфику", "Ведмідь вельвет в одязі", "Дримка", "Заєць", "Кіт ботан", 
"Кіт сілует", "Коняка сплюшка", "Лисичка з метеликом", "Лисичка 
фігурний", "Лисичка фігурна", "Лялька" (22.10.2018), "Лялька" 
(21.12.2018), "Лялька" (13.01.2019), "Лялька" (05.12.2019), "Лялька" 
(05.12.2019), "Лялька" (18.12.2019), "Миша вухань в окулярах", "Миша 
в окулярах".   
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  95670  
 
Дата реєстрації авторського права  28.01.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Левашева Альона Ігорівна (GARNA)  
 
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 "Who we are?"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   
 

Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  95671  
 
Дата реєстрації авторського права  28.01.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кіщак Іван Теодорович, Слюсаренко 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)  Наукова стаття "Теоретико-методологічні підходи до формування 

організаційно-економічного механізму управління підприємством"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Іван Кіщак, Андрій Слюсаренко. Теоретико-

методологічні підходи до формування організаційно-економічного 
механізму управління підприємством // Науковий вісник Миколаївського 
національного університету імені В. О. Сухомлинського. - 2019. - № 1 (12). - 
С. 49-56. 

 
Анотація   

Матеріали наукової статті спрямовані на визначення найбільш 
ефективного підходу, який дозволить сформувати стійкі позиції 
конкурентоспроможності українських підприємств, котрі 
підкріплюються здатністю забезпечення високих показників 
ефективності на поточний момент та на перспективу.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  95672  
 

Дата реєстрації авторського права  28.01.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кривенко Дмитро Георгійович, Сьомочкін Максим Андрійович, 
Козачук Тарас Вікторович, Свистунова Ксенія Вікторівна  

 
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 "COSMO|Playout"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Хмарний програмний продукт для створення ефіру телеканалу, що 
дозволяє формувати ефір з медіа-файлів і стрімів із застосуванням 
графічних елементів та анімації, які накладаються одне на одне  
залежно від виставлених пріоритетів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  95673  
 

Дата реєстрації авторського права  28.01.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Остапенко Ірина Віталіївна  
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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)  Методичний посібник "Стратегії та технології активізації 
самоідентифікування молоді"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Означено проблеми та стратегії активізації процесів національного і 
громадянського самоідентифікування молоді.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  95674  
 
Дата реєстрації авторського права  28.01.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Пазич Артем 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 "TruthLab"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Веб-орієнтована інформаційна система аналізу текстової інформації 
призначена для роботи з тестовими даними, їх аналізу з метою 
автоматизації визначення тематики тексту, факту наявності спаму у 
тексті, визначення мови написання тексту тощо.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  95675  
 

Дата реєстрації авторського права  28.01.2020  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Калдибаєв Ертаргин Катаєвич, Череп Алла Василівна, Олейнікова 

Людмила Григорівна, Череп Олександр 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)  Монографія "Особенности налоговых систем Украины, республики 

Казахстан и развитых стран мира"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Особенности налоговых систем Украины, республики 
Казахстан и развитых стран мира : монография / Калдыбаев Е. К., 
Череп А. В., Олейникова Л. Г., Череп А. Г. - К. : Издательский дом 
"Кондор", 2019 р. - 216 с.  

 

Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  95676  
 
Дата реєстрації авторського права  28.01.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Андіржанова Гулнар Абилхаіровна, Череп Алла 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 "Системный анализ социально-экономического 

положения женщин в обществе на примере Украины и Казахстана"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Андиржанова Г. А., Череп А. В. Системный анализ 

социально-экономического положения женщин в обществе на примере 
Украины и Казахстана : монография / Андиржанова Г. А., Череп А. В. - 
Киев : Кондор-Издательство, 2017. - 268 с. 

 
Анотація   

Монографія присвячена особливостям, закономірностям, проблемам та 
протиріччям у сфері забезпечення прав жінок.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  95677  
 
Дата реєстрації авторського права  28.01.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ободзинська Тетяна Володимирівна (Яна Мак)  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір, ілюстрація  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Книга "Выбор жизни: страницами моей души"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Історія жінки, у якої життя в 45 тільки починається... У долі свої плани 
на її життя, любов, талант... Тіло, душа, справа, оточення, відносини - 
всі опори вимагають аудиту та доопрацювання... Бути щасливим - це 
теж вибір!  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  95678  
 

Дата реєстрації авторського права  28.01.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Чернишенко Олександр Олександрович  
 
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 наукового характеру "Новая 
диалектика"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

На сьогоднішній день у нас є тільки один шлях розвитку - через 
боротьбу протиборчих класів: класу експлуататорів і класу 
пригноблених. Адже цю марксистську філософію класової боротьби 
ніхто не відміняв.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  95679  
 

Дата реєстрації авторського права  28.01.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Крутов Станіслав Андрійович  
 
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 "Менеджер Мафии. Мудрость (в мыслях и цитатах)"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  95680  
 

Дата реєстрації авторського права  28.01.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Крутов Станіслав Андрійович  
 
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 "Менеджер Мафии. Психология Мужчины и Женщины                
(В мыслях и цитатах - с юмором)"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Перечитавши велику кількість книг з психології чоловіка і жінки, до 
того ж працюючи психологом, автор зробив висновок, що написане в 
них можна подати набагато коротше, простіше, зрозуміліше, з гумором. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  95681  
 

Дата реєстрації авторського права  29.01.2020  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мікіша Данило Сергійович, Широкопетлєва Марія Сергіївна  
 
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 система для контролю роботи 
персоналу магазину" ("Spring")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  95682  
 
Дата реєстрації авторського права  29.01.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Холявко Наталія Іванівна, Вербицька Анна Вікторівна, Децюк 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)  Наукова стаття "КОНЦЕПТУАЛІЗАЦІЯ БЛОКІВ ІНТЕГРОВАНОЇ 

МОДЕЛІ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОЇ ВИЩОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ 
ЗА КОНЦЕПЦІЄЮ QUADRUPLE HELIX"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Холявко Н. І., Вербицька А. В., Децюк Т. М. 

КОНЦЕПТУАЛІЗАЦІЯ БЛОКІВ ІНТЕГРОВАНОЇ МОДЕЛІ 
КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОЇ ВИЩОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ ЗА 
КОНЦЕПЦІЄЮ QUADRUPLE HELIX // ІНТЕЛЕКТ XXI. - 2019. - № 4, 
С. 107-116 

 
Анотація   

Метою статті є концептуалізація інтегрованої моделі конкурентоспро-
можності вищої освіти України за концепцією Quadrupie Helix 
("держава - підприємницький сектор - вища освіта - громадськість"). 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  95683  
 
Дата реєстрації авторського права  29.01.2020  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Вербицька Анна Вікторівна, Ревко Альона 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 "FINANCIAL INSTRUMENTS FOR SOCIAL 

INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT OF THE REGION IN 
CONDITIONS OF DECENTRALIZATION"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Revko A. M., Verbytska A. V. FINANCIAL 
INSTRUMENTS FOR SOCIAL INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT 
OF THE REGION IN CONDITIONS OF DECENTRALIZATION, 
Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики. Том 3,  
№ 30 (2019). - С. 482-489. 

 
Анотація   

Метою статті є порівняння основних форм фінансового співробітництва 
між місцевими органами влади і неурядовими організаціями як 
детермінанти розвитку соціальної інфраструктури в Познані (Польща) 
і Чернігові (Україна).  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  95684  
 
Дата реєстрації авторського права  29.01.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Вербицька Анна 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 "Інтеграція вищої освіти України в європейський 

освітньо-науковий простір"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Вербицька А. В. Інтеграція вищої освіти України в 

європейський освітньо-науковий простір : [монографія]. - Чернігів : 
Брагинець О. В., 2017. - 212 с. 

 
Анотація   

У монографії виокремлено науково-теоретичне поле дослідження 
інтернаціоналізації вищої освіти; проаналізовано концепції державної 
політики в сфері інтернаціоналізації вищої освіти в процесі інтеграції 
до європейського освітньо-наукового простору.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  95685  
 
Дата реєстрації авторського права  29.01.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кузнєцова Тетяна Валентинівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір науково-технічного характеру, 

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

розтягнення м'язів та корекції тіла (постави)"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   
 

Анотація   
Твір призначений для розслаблення м'язів, зняття стресу, досягнення 
дихальною гімнастикою максимального розслаблення м'язів людини.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  95686  
 

Дата реєстрації авторського права  29.01.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бровко Дмитро Олександрович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "ДІЄТ ЦЕНТР" 
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Методичний посібник "Диетологическая методика лечения DietCenter 
Клиники доктора Бровко Д. А."   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма корекції ваги, яка розробляється індивідуально, враховуючи 
особливості і стан здоров'я людини, та дає ефективний і тривалий 
результат, оскільки дія направлена на причини проблем з вагою.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  95687  
 

Дата реєстрації авторського права  29.01.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Агеєв Володимир Борисович, Ковальов Сергій Олександрович, 
Устименко Віктор Сергійович, Тимошенко Сергій Леонідович, 
Лященко Марина Юріївна, Патлатюк Костянтин Анатолійович, 
Волков Олександр Федорович  

 
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 "Синтезований комплекс методично-технологічних 
документів стосовно інспектування організації щодо можливості 
забезпечувати процес переобладнання КТЗ для роботи на газовому 
моторному паливі та надання "Свідоцтва …" або подовження терміну 
його дії" ("СК ГБКТЗ ІПП")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Синтезований комплекс методично-технологічних документів стосовно 
інспектування організації містить у концентрованому вигляді 
вичерпний перелік вимог щодо оцінки можливості організації 
забезпечувати безпечний процес переобладнання КТЗ для роботи на 
газовому моторному паливі та забезпечує можливість постійного 
підвищення ступеня автоматизації виробничих процесів органу 
інспектування і організації. Цей комплекс може бути використаний для 
прийняття рішення щодо надання організації "Свідоцтва …" або 
подовження терміну його дії.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  95688  
 

Дата реєстрації авторського права  29.01.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Агеєв Володимир Борисович, Устименко Віктор Сергійович, Ковальов 
Сергій Олександрович, Тимошенко Сергій Леонідович, Лященко 
Марина Юріївна, Патлатюк Костянтин Анатолійович, Волков 
Олександр Федорович  

 
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 "Синтезований комплекс технічних та технологічних 
вимог безпеки до конструкції і комплектації газобалонних колісних 
транспортних засобів категорій М1, які переобладнані на підставі 
"Свідоцтва…" та працюють на СПГ" ("СК ГБКТЗ СПГ")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Синтезований комплекс містить у концентрованому вигляді 
вичерпний перелік технічних та технологічних вимог безпеки до 
газобалонних КТЗ категорій М1 із передньоприводними  ДВЗ (із різною 
кількістю та розташуванням циліндрів), які працюють на СПГ, та 
забезпечує можливість постійного підвищення ступеня автоматизації 
виробничих процесів органу інспектування і організації. Виконання 
вимог цього комплексу у процесі переобладнання забезпечує 
безпечність конструкції газобалонних КТЗ. Крім того, цей комплекс 
може бути використаний для оцінювання відповідності таких КТЗ 
вимогам безпечності їх конструкції.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  95689  
 

Дата реєстрації авторського права  29.01.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Агеєв Володимир Борисович, Ковальов Сергій Олександрович, 
Устименко Віктор Сергійович, Тимошенко Сергій Леонідович, 
Лященко Марина Юріївна, Патлатюк Костянтин Анатолійович, 
Волков Олександр Федорович  

 
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 "Синтезований комплекс технічних та технологічних 
вимог безпеки до конструкції і комплектації газобалонних колісних 
транспортних засобів категорій М1, які переобладнані на підставі 
"Свідоцтва..." та працюють на ЗНГ" ("СК ГБКТЗ ЗНГ")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
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Анотація   
Синтезований комплекс містить у концентрованому вигляді 
вичерпний перелік технічних та технологічних вимог безпеки до 
газобалонних КТЗ категорій М1 із передньоприводними  ДВЗ (із різною 
кількістю та розташуванням циліндрів), які працюють на ЗНГ, та 
забезпечує можливість постійного підвищення ступеня автоматизації 
виробничих процесів органу інспектування і організації. Виконання 
вимог цього комплексу у процесі переобладнання забезпечує 
безпечність конструкції газобалонних КТЗ. Крім того, цей комплекс 
може бути використаний для оцінювання відповідності таких КТЗ 
вимогам безпечності їх конструкції. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  95690  
 

Дата реєстрації авторського права  29.01.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Путера Леся Романівна  
 
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)  Книга "Методика навчання гри на фортепіано. Початковий рівень"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Переклад першої книги Хав'єра Донлукаса Пелайо, у якій автор 
детально виклав свою авторську методику навчання гри на фортепіано 
для людей із особливостями. Цей альтернативний і динамічний метод 
значно полегшує навчання. Тут і спеціально створені автором музичні 
міні-твори, і підібрані кольори, детальні прояснення щодо виконання, 
багато власної багаторічної практики і все це з великою любов'ю до 
учнів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  95691  
 

Дата реєстрації авторського права  29.01.2020  
 
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 "Программное обеспечение "Система 
обработки запросов и транзакций "ES-Gate" (Сервер "ES-Gate", 
Система "ES-Gate", Шлюз обработки запросов, Программное 
обеспечение "Transaction Gate", веб службы "ES-Gate", "Engine Gate", 
API "ES-Gate", АПИ "ES-Gate")"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
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Анотація   
Програма для автоматизації обміну даними між інформаційними 
системами. КП є інтерфейсом зв'язку зовнішніх інформаційних систем 
з платіжною, лояльною, талонною системами тощо, різними 
мобільними та web-додатками.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  95692  
 

Дата реєстрації авторського права  29.01.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Брок Харбард (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)  Фентезі-роман "Пламень: Кровавые Посевы"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  95693  
 

Дата реєстрації авторського права  29.01.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Маргарита Воротинцева (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 поетичних творів "Час, записаний на стрічку"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Вірші написані автором у 1985-2020 роки.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  95694  
 

Дата реєстрації авторського права  29.01.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Воротинцев Микола Миколайович  
 
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 поетичних творів "Чорний ящик"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Збірка складається з циклу віршів, написаних з 1990 по 2011 роки. 
"Каменный век" - цикл з віршів, написаних у 2012-му, 2013-му, 2014-му 
роках. "Жуть" - цикл віршів 2015-2019 років.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  95695  
 

Дата реєстрації авторського права  29.01.2020  
 
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  Музичний твір з текстом  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Присвята матері"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Лірика соціальна.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  95696  
 

Дата реєстрації авторського права  29.01.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Туріненко Сергій 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 "Шикарный белый мерседес"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  95697  
 

Дата реєстрації авторського права  29.01.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Туріненко Сергій Анатолійович  
 
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 "Отчий дом"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  95698  
 
Дата реєстрації авторського права  29.01.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Туріненко Сергій 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 "Я иду за тобой"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  95699  
 
Дата реєстрації авторського права  29.01.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Туріненко Сергій 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 "Маленький я"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  95700  
 

Дата реєстрації авторського права  30.01.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Березовський Олег Миколайович  
 
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 "Заповіді"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  95701  
 
Дата реєстрації авторського права  30.01.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Федоренко Віра Іларіонівна, Риза Лілія Валентинівна, Кіцула Любов 

Михайлівна, Козак Лілія Петрівна  
 
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 "Критерії оцінки фізичного розвитку 9-річних 

школярів м. Львова"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Вплив значної кількості різноманітних чинників на фізичний розвиток 
дітей зумовлює необхідність регіонального підходу до його вивчення та 
оцінки.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  95702  
 
Дата реєстрації авторського права  30.01.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мітєва Арина Миколаївна, Врубель Ганна Федорівна, Федоров 

Микола Пантелійович  
 
Повне ім'я або 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 для вчителя музики "Сучасний 

пісенний репертуар школяра"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Навчально-методичний посібник для вчителя музики 

"Сучасний пісенний репертуар школяра" / уклад. А. М. Мітєва, Г. Ф. Вру-
бель, М. П. Федоров / за заг. ред. Н. А. Сегеда. - Мелітополь : ФОП Одно-
рог Т. В., 2019. - 78 с. 

 
Анотація   

В навчально-методичному посібнику зібрано народні, сучасні, патріо-
тичні твори та народні пісні національних спільнот м. Мелітополя.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  95703  
 
Дата реєстрації авторського права  30.01.2020  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мороз Марія Миколаївна (Морозенко)  
 
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 проведення фестивалю патріотичних віршів та співаної 

поезії "До раю рабів не пускають"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Метою заходу є вшанування пам'яті героїв Небесної Сотні, 
прищеплення любові до України.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  95704  
 

Дата реєстрації авторського права  30.01.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кашпур Леся 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 "Особливості взаємодії держави та інститутів 
громадянського суспільства в сфері оподаткування"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У статті проаналізовано специфіку взаємодії держави та інститутів 
громадянського суспільства в сфері оподаткування, запропоновано 
авторське бачення суспільної природи державної податкової політики.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  95705  
 

Дата реєстрації авторського права  30.01.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гібалова Наталія Володимирівна, Карапузова Наталія Дмитрівна, 
Ржеко Віра 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)  Навчальний посібник "Математика"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Математика [текст] : навчальний посібник /                  
Гібалова Н. В., Карапузова Н. Д., Ржеко В. А. - Полтава : ТОВ "АСМІ", 
2014. - 357 с. : іл., табл. 
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Анотація   
У посібнику викладено теоретичні положення математичної науки, які 
є базовими для курсу математики початкової школи.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  95706  
 

Дата реєстрації авторського права  30.01.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ільченко Тетяна Володимирівна (Марина Спроуз), Аляров Віталій 
Вагифович  

 
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 "Материнські крила"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  95707  
 

Дата реєстрації авторського права  30.01.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ільченко Тетяна Володимирівна (Марина Спроуз), Аляров Віталій 
Вагифович  

 
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 "Друг время"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  95708  
 

Дата реєстрації авторського права  30.01.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Грішин Сергій Юрійович, Победря Олег Вікторович  
 
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 "ХОХЛЯШ"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  95709  
 

Дата реєстрації авторського права  30.01.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Валевський Анатолій Євгенович, Гроховський Дмитро Юрійович, 
Шевченко Ігор Анатолійович  

 
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 "Золото нації"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Два студенти - Максим і Жорик - у вільний від навчання і роботи час 
займаються нелегальними археологічними розкопками.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  95710  
 

Дата реєстрації авторського права  30.01.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шарай Світлана Михайлівна, Сахно Володимир Прохорович, Поляков 
Віктор Михайлович, Дехтяренко Дарина Олександрівна, Бабина Діана 
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 "Використання змішаного методу багатокритеріального 
аналізу для маршрутизації перевезень вантажів"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Розглядаються теоретичні засади формування нейронних мереж для 
маршрутизації перевезень вантажів з використанням змішаного методу 
багатокритеріального аналізу.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  95711  
 

Дата реєстрації авторського права  31.01.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Козунь-Турцер Оксана Аркадіївна  
 



Авторське право і суміжні права. Бюлетень № 57, 2020 
 

253 

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 "Розовое небо"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  95712  
 

Дата реєстрації авторського права  31.01.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Козунь-Турцер Оксана Аркадіївна  
 
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 "Ты мой Бог"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Тривоги та переживання на серці.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  95713  
 

Дата реєстрації авторського права  31.01.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Козунь-Турцер Оксана Аркадіївна  
 
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 так долго искала тебя"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Як знайти свою любов.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  95714  
 

Дата реєстрації авторського права  31.01.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Козунь-Турцер Оксана Аркадіївна  
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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 "Радій Земля"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Різдвяна пісня.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  95715  
 

Дата реєстрації авторського права  31.01.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Козунь-Турцер Оксана Аркадіївна  
 
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 "Сердце Бога"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Доброта Бога.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  95716  
 

Дата реєстрації авторського права  31.01.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Богуш Алла Михайлівна, Маліновська Наталія 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)  Навчально-методичний посібник "Методика розвитку мовлення і 
навчання рідної мови дітей раннього віку"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Методика розвитку мовлення і навчання рідної мови 
дітей раннього віку : навчально-методичний посібник / А. Богуш,            
Н. Маліновська. - Вид. 2-е. - Київ : Видавничий Дім "Слово", 2019. - 392 с. 

 
Анотація   

Розкрито особливості становлення і розвитку мовлення дітей першого, 
другого і третього років життя:  передмовні стадії, розуміння мовлення 
дорослих, оволодіння активним мовленням. 
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  95717  
 

Дата реєстрації авторського права  31.01.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Богуш Алла Михайлівна, Маліновська Наталія 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 "Перші кроки грамоти: передшкільний вік"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Перші кроки грамоти: передшкільний вік : навч. посіб. / 
Богуш А. М., Маліновська Н. В. - К. : Видавничий Дім "Слово", 2013. - 
424 с. 

 
Анотація   

Представлено теоретичні засади мовленнєвої підготовки дітей до 
школи та навчання грамоти.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  95718  
 

Дата реєстрації авторського права  31.01.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Богуш Алла Михайлівна, Маліновська Наталія 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 "Лінгводидактична спадщина Софії Русової в сучасному 
дошкільному закладі"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Богуш А. М., Маліновська Н. В. Лінгводидактична 
спадщина Софії Русової в сучасному дошкільному закладі : Монографія. - 
Одеса : ПНЦАПН України - СВД М. П. Черкасов, 2006. - 134 с. 

 
Анотація   

Досліджено лінгводидактичну спадщину фундатора національної 
системи дошкільного виховання Софії Русової, викладено концептуальні 
положення мовленнєвого розвитку та мовної освіти дітей.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  95719  
 

Дата реєстрації авторського права  31.01.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Федорович Олег Євгенович, Губка Сергій Олексійович, Губка Олексій 
Сергійович, Дергачов Володимир Андрійович  

 
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 "Інформаційно-діагностичні системи"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У монографії розглянуто принципи побудови інформаційно-
діагностичних систем, їх апаратна реалізація та діагностичне 
забезпечення.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  95720  
 
Дата реєстрації авторського права  31.01.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Богомольний Олексій Андрійович  
 
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 "Шалені"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  95721  
 
Дата реєстрації авторського права  31.01.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Богомольний Олексій Андрійович  
 
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 "Хвиля"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  95722  
 
Дата реєстрації авторського права  31.01.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Богомольний Олексій Андрійович  
 
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 "Хрест палає"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  95723  
 

Дата реєстрації авторського права  31.01.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Богомольний Олексій Андрійович  
 
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 "Паранормальні"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  95724  
 

Дата реєстрації авторського права  31.01.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Богомольний Олексій Андрійович  
 
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 "Нема контролю"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  95725  
 

Дата реєстрації авторського права  31.01.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Богомольний Олексій Андрійович  
 
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 "Не знайдуть"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  95726  
 
Дата реєстрації авторського права  31.01.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Богомольний Олексій Андрійович  
 
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 "До біса"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  95727  
 
Дата реєстрації авторського права  31.01.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Богомольний Олексій Андрійович  
 
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 "Демони"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  95728  
 

Дата реєстрації авторського права  31.01.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Богомольний Олексій Андрійович  
 
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 "Ворожіння"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  95729  
 
Дата реєстрації авторського права  31.01.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Богомольний Олексій Андрійович  
 
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 "Вампір"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  95730  
 
Дата реєстрації авторського права  31.01.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Богомольний Олексій Андрійович  
 
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 "Арешт"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  95731  
 
Дата реєстрації авторського права  31.01.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Богомольний Олексій Андрійович  
 
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 "Сонце-небо"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 

Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  95732  
 

Дата реєстрації авторського права  31.01.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Богомольний Олексій Андрійович  
 
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 "Подих змія"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  95733  
 

Дата реєстрації авторського права  31.01.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ліфер Тетяна 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)  Казка "Як книжка врятувала світ"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Казка "Як книжка врятувала світ" - літературний твір, націлений на 
промоцію читання серед дітей та прищеплення  любові до книги. Події 
відбуваються в лісі.   
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  95734  
 

Дата реєстрації авторського права  31.01.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Горенко Максим Вікторович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру, ілюстрація, 
фотографічний твір  

 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Опис з ілюстраціями та фото "Автономний блок моніторингу в 
реальному часі стану та активності мозку (БМАМ) для дослідження, 
комплексної діагностики, системного лікування, з можливістю  
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                                                            використання самостійно і в складі системи комлексної діагностики - 
ІПМСКДЗ та системи - АМДС/АМЛДС"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Пристрій моніторингу стану та активності мозку (БМАМ), для 
дослідження, комлексної діагностики, своєчасного запобігання 
захворюванням мозку, визначення характеру і ступеня ураження при 
інсультах, системного лікування, для використання самостійно і в 
складі систем - ІПМСКДЗ та/або системи - АМДС/АМЛДС.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  95735  
 

Дата реєстрації авторського права  31.01.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Музика Олександр Леонідович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір публіцистичного характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Стаття "Математичний планшет (Геоборд) з інтегрованою таблицею 
множення та доповненою реальністю від TaleAR"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Геоборд від TaleAR - геоборд, на якому зображена таблиця множення.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  95736  
 

Дата реєстрації авторського права  31.01.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Вишневська Яна Вікторівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Креслення, що стосується архітектури, ескіз, літературний письмовий 
твір  

 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Архітектурний проект "Modular Wooden Building "NOTA"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Цільове призначення: рекреація/кемпінг, тимчасове житло, постійне 
житло, офіс.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  95737  
 

Дата реєстрації авторського права  03.02.2020  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Салтикова Галина Володимирівна, Гнилоскуренко Ганна Валеріївна, 
Аксьон Катерина Генадієвна  

 
Повне ім'я або 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 "Анкета для школярів "Фактори формування 
харчових звичок у дітей шкільного віку та тенденції шкільного 
харчування"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Твір - анкета для школярів - може використовуватися в медицині, 
зокрема в педіатрії, та призначений для покращення діагностики 
факторів, що формують харчові звички у дітей шкільного віку, і 
визначення тенденцій шкільного харчування.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  95738  
 
Дата реєстрації авторського права  03.02.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ченаш Микола Леонідович  
 
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 "Кришталеве королівство"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Пропонується казка для дітей віком 7-10 років. Дівчинка Наталка 
полюбляє казки та пригоди, вона бажає взнати, хто насправді 
виготовляє чарівні речі у казках.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  95739  
 
Дата реєстрації авторського права  03.02.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мельник Ольга Григорівна, Адамів Марта Євгенівна, Тодощук 

Андрій 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)  Монографія "Реформування митної системи України в умовах 

європейської інтеграції"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Розкрито сучасне та перспективне призначення митної системи країни 
в умовах розвитку європейського митного та торговельного 
середовища.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  95740  
 
Дата реєстрації авторського права  03.02.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Вербицький Володимир Валентинович  
 
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)  Брошура "Цифрова візуалізація обласних закладів позашкільної 

освіти еколого-натуралістичного напряму України. Візитівки"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Брошура "Цифрова візуалізація обласних закладів позашкільної освіти 
еколого-натуралістичного напряму України. Візитівки" - це збірка 
візитівок обласних еколого-натуралістичних центрів (станцій юних 
натуралістів), в яких зазначені поштові та електронні адреси закладів, 
ПІБ керівників та QR-коди організацій.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  95741  
 
Дата реєстрації авторського права  03.02.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ажиппо Олександр Юрійович, Павленко Віктор Олексійович, 

Павленко Єлена 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)  Навчальний посібник для студентів та викладачів закладів вищої 

освіти "Студентський спорт в системі фізичного виховання закладів 
вищої освіти"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У навчальному посібнику систематизовано дані, які використовуються 
для визначення фізичного розвитку, фізичної підготовленості та 
формування здоров'я студентської молоді у процесі навчання.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  95742  
 

Дата реєстрації авторського права  03.02.2020  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Прокопенко Андрій Іванович, Підчасов Євген Вікторович, 
Москаленко Володимир Валентинович, Доценко Світлана Олексіївна, 
Лебедєва Вікторія 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 "Технології дистанційного навчання: 
Методологія створення та супроводу навчальних курсів"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Прокопенко А. І., Підчасов Є. В., Москаленко В. В., 
Доценко С. О., Лебедєва В. В. Технології дистанційного навчання: 
Методологія створення та супроводу навчальних курсів. Навчальний 
посібник. - Х. : ХНПУ імені Г. С. Сковороди; "Мітра", 2019. - 81 с. 

 
Анотація   

У посібнику відображено методологію та базові підходи до застосування 
інформаційно-комунікаційних електронних технологій в організації 
дистанційного навчання (ДН).  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  95743  
 

Дата реєстрації авторського права  03.02.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Броварник Антон 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)  Літературний письмовий твір наукового характеру 
"Кинезиотерапевтическая методика Антона Броварника с 
применением инновационного тренажера Инвента Ортопро"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Твір про використання авторської розробки - інноваційного тренажера 
Інвента Ортопро, створеного для декомпенсації хребта і зміцнення 
глибоких м'язів спини, що безпосередньо впливають на відновлення 
трофіки і обміну у всій кістково-м'язовій системі, завдяки чому 
нормалізується кровообіг, підвищується імунітет.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  95744  
 

Дата реєстрації авторського права  03.02.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Броварник Антон Леонідович  
 
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 "Инновационный 
диагностико-реабилитационный комплекс ИНВЕНТА ОРТО"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Опис реабілітаційного курсу біомеханічної корекції опорно-рухового 
апарату з використанням інновацій і know-how Антона Броварника.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  95745  
 

Дата реєстрації авторського права  03.02.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Броварник Антон 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)  Літературний письмовий твір наукового характеру "Гидрокомпьютер, 
гидроплантометрия"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Гідрокомп'ютер - об'єднання води та плантометра, інноваційний 
діагностичний прилад для гідропланометрії - визначення асиметрії 
навантаження між лівою і правою ногами з метою виявлення 
укорочення кінцівки (компенсації).  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  95746  
 

Дата реєстрації авторського права  03.02.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Броварник Антон 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)  Літературний письмовий твір наукового характеру "Корректоры-
компенсаторы биомеханические опорно-двигательного аппарата. 
Корректоры-компенсаторы биомеханические"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Опис призначення, фізичних властивостей, інноваційності та 
результату використання біомеханічних коректорів-компенсаторів.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  95747  
 

Дата реєстрації авторського права  03.02.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ігнатов 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)  Сценарій казки-мюзиклу "Пригоди в країні Fruktoza"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Казка "Пригоди в країні Fruktoza" - це яскрава, цікава, музична, 
повчальна, дуже "соковита" й "вітамінна" пригода.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  95748  
 
Дата реєстрації авторського права  03.02.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ігнатов 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)  Сценарій казки-мюзиклу "Пригоди в країні KVIZ"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Казка "Пригоди в країні KVIZ" - це традиційна казка з осучасненим, 
захоплюючим, цікавим і повчальним сюжетом.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  95749  
 
Дата реєстрації авторського права  03.02.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Совгира Тетяна Ігорівна  
 
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 "Мрія"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  95750  
 
Дата реєстрації авторського права  03.02.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ігнатов Олександр Володимирович, Сагаловський Олексій Євгенович, 

Совгира Тетяна Ігорівна  
 
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 "Новорічна"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  95751  
 
Дата реєстрації авторського права  03.02.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Цемко Валерія Янеківна  
 
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)  Слова пісні "Малюю"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У літературному письмовому творі - пісні "Малюю", відображені 
відносини художника із своєю уявною музою.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  95752  
 
Дата реєстрації авторського права  03.02.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Куклінський Максим Володимирович  
 
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 "Network Designer"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

На сьогодні особливий інтерес викликають технології, які поєднують у 
собі переваги як дротового, так і бездротового зв'язку. Тому поєднання 
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їх властивостей у змішану технологію завжди буде актуальною 
задачею, а програмні засоби для оптимізації побудови і розрахунку 
устаткування такої змішаної мережі завжди будуть затребувані. 
Розроблений програмний засіб здійснює практичну реалізацію 
оптимізації змішаної мережі, за початковими даними 
використовуваного устаткування формує найбільш прийнятні види 
конфігурації мережі і передає результати обробки користувачеві.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  95753  
 

Дата реєстрації авторського права  03.02.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лєгєза 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)  Літературний письмовий твір "Любовь стучит, откройте двери!"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  95754  
 

Дата реєстрації авторського права  03.02.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Горенко Зоя Анатоліївна, Очеретько Борис Євгенович, Ковельська 
Антоніна 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 твір наукового характеру "Зв'язок рівня фізичної 
працездатності з функціональною асиметрією фізичного розвитку у 
спортсменів-аматорів"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Найбільш виражену асиметрію мають спортсмени з працездатністю на 
рівні максимального споживання кисню. У групах з І по ІV спостерігається 
збільшення асиметрії нижніх кінцівок, в групі з найвищою працездатністю 
асиметрія зменшується, що може бути необхідною умовою досягнення 
високих результатів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  95755  
 

Дата реєстрації авторського права  03.02.2020  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Горенко Зоя Анатоліївна, Очеретько Борис Євгенович, Ковельська 
Антоніна 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 твір наукового характеру "Компонентний склад тіла та 
рівень фізичної працездатності у спортсменів-аматорів: функціональні 
взаємозв'язки"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Виявлення зв'язків між показниками компонентного складу тіла та 
рівнем фізичної працездатності у спортсменів-аматорів дозволяє 
визначити рівень тренованості спортсменів-аматорів. Надлишок 
жирової тканини негативно впливає на загальну витривалість та 
досягнення високих спортивних результатів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  95756  
 

Дата реєстрації авторського права  03.02.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бельченко Юрій Анатолійович  
 
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)  Повість "Властители мира"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Пригоди та життя колишнього заможного ювеліра, який добровільно 
став жебраком.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  95757  
 

Дата реєстрації авторського права  03.02.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бельченко Юрій Анатолійович  
 
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 "Без правил"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Головний герой - юрист, який веде важкі та небезпечні справи у судах 
та слідстві, бореться з кримінальною елітою місцевої влади.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  95758  
 

Дата реєстрації авторського права  03.02.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Верига Юстина Андріївна, Карпенко Євгенія 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 "Внутрішній аудит системи управління на підприємстві: 
особливості проведення та узагальнення результатів"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Визначено етапи проведення внутрішнього аудиту системи управління 
на підприємстві та узагальнення його результатів з врахуванням 
процесного підходу до управління підприємством. Запропоновано 
методичне забезпечення для ефективної реалізації зазначених 
складових етапів, здійснення внутрішнього аудиту системи управління 
на підприємстві.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  95759  
 

Дата реєстрації авторського права  03.02.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Безугла Людмила Сергіївна, Ільченко Тетяна Вікторівна, Юрченко 
Наталія Іванівна, Кобернюк Сергій Олександрович, Воловик Дмитро 
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)  Навчальний посібник "Маркетингові дослідження"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Маркетингові дослідження : навч. посіб. / Безугла Л. С., 
Ільченко Т. В., Юрченко Н. І. та ін. - Дніпро : Видавець Біла К. О., 2019. - 
300 с. 

 
Анотація   

Навчальний посібник спрямований на формування необхідних теоретичних 
знань і набуття практичних навичок з дисципліни "Маркетингові 
дослідження" та формування професійних компетенцій маркетингу.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  95760  
 

Дата реєстрації авторського права  03.02.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кошкалда Ірина Віталіївна, Трегуб 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 "Концептуальні засади гармонізації галузевої структури 
сільськогосподарських підприємств"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: І. В. Кошкалда, О. М. Трегуб. Концептуальні засади 
гармонізації галузевої структури сільськогосподарських підприємств // 
Економіка АПК. - 2017. - № 3. - С. 37-44. 

 
Анотація   

У статті надано авторське визначення поняттю "гармонізація галузевої 
структури сільськогосподарських підприємств". Запропоновано 
методичний підхід гармонізації, який базується на розробці блочно-
модульної моделі удосконалення галузевої структури 
сільськогосподарських підприємств.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  95761  
 

Дата реєстрації авторського права  03.02.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кошкалда Ірина Віталіївна, Анопрієнко 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)  Стаття "Удосконалення моделі державного регулювання грошової 
оцінки земель"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: І. В. Кошкалда, Т. В. Анопрієнко. Удосконалення 
моделі державного регулювання грошової оцінки земель // Економіка 
АПК. - 2018. - № 12. - С. 6-15. 

 
Анотація   

У статті набули подальшого розвитку теоретико-методичні положення 
щодо державного регулювання грошової оцінки земель, запропоновано 
модель державного регулювання грошової оцінки земель що ґрунтується 
на принципі раціонального й ефективного використання земельних 
ділянок.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  95762  
 

Дата реєстрації авторського права  03.02.2020  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Герасимова Ельвіра 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 "Love me long"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  95763  
 
Дата реєстрації авторського права  03.02.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Жиденко Світлана Володимирівна  
 
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 "Малюнок "iPROF"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Малюнок представлений зображенням слова "PROF", виконаного 
стандартним потовщеним шрифтом, перша літера слова "і" - рядкова, 
решта - заголовні літери латиниці. Частину слова зображено на фоні 
прямокутника, верхня частина якого забарвлена у рожевий колір, 
нижня - у фіолетовий.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  95764  
 
Дата реєстрації авторського права  03.02.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Головченко Наталія Петрівна  
 
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 "Колористика PRO. Репигментация"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  95765  
 

Дата реєстрації авторського права  03.02.2020  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Головченко Наталія Петрівна  
 
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 "BLOND EXPERT"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  95766  
 

Дата реєстрації авторського права  03.02.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Васильцова Тетяна Олександрівна, Надточій Юлія Володимирівна, 
Петренко Наталія Ігорівна (Ряжечкіна), Кондратенко Олена Сергіївна, 
Соковніна Нінель Харитонівна, Вдовиченко Світлана Василівна, 
Малиношевський Олександр Васильович, Алєксєєнко Руфіна 
Василівна, Шаркова Людмила Григорівна  

 
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 "Генеральний план с. Крюківщина Києво-
Святошинського району Київської області"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Проект визначає проектну межу, стратегію та напрямки села 
Крюківщина, функціонально-планувальну організацію, території 
населеного пункту, формування та розвиток інженерної та 
транспортної інфраструктури, надає пропозиції щодо інженерної 
підготовки та захисту території тощо.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  95767  
 

Дата реєстрації авторського права  03.02.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Засанська Світлана 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 "Автоматизована інформаційна система організації й 
проведення наукової та науково-технічної експертизи" ("АІС "Експертиза")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У творі передбачена дистанційна взаємодія суб'єктів наукової та 
науково-технічної експертизи відповідно до визначених ролей через 
локальну мережу та/або мережу Інтернет з доступом до локальних баз 
даних: об'єктів експертиз, загального реєстру експертів, особистих та 
персональних відомостей експертів, наукової діяльності експертів, 
нормативного та методичного забезпечення, результатів експертизи, 
статистики, користувачів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  95768  
 

Дата реєстрації авторського права  04.02.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Провозіна Марина (псевдонім)  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, складений твір, твір ужиткового 
мистецтва, ілюстрація  

 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Складений твір "Учебная игра: Мой первый Калькулятор"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Самонавчальна механічна тренажер-гра без дрібних деталей для 
індивідуального або колективного навчання рахунку та додавання.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  95769  
 

Дата реєстрації авторського права  04.02.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Крусір Галина Всеволодівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Одеська національна академія харчових технологій 
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Стаття "Методика визначення органічності харчових продуктів"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Основним завданням екомаркування є створення методики, 
орієнтованої на одержання кінцевого екологічно безпечного продукту 
на основі критеріїв екоефективності та харчової безпеки. Для 
визначення екологічних критеріїв необхідно по можливості найбільш  
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повно вивчити життєвий цикл продукції. Екомаркування повинно 
враховувати вплив продукції на навколишнє середовище протягом 
повного життєвого циклу.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  95770  
 
Дата реєстрації авторського права  04.02.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гнізділова Олена Анатоліївна, Вашак Оксана Олексіївна, Вільхова 

Оксана Олексіївна, Гришко Ольга Іванівна, Зімакова Лілія Василівна, 
Карапузова Ірина Валеріївна, Клевака Леся Петрівна, Ковалевська 
Наталія Володимирівна, Манжелій Наталія Михайлівна, Пасічніченко 
Анжела Василівна, Бурсова Світлана Сергіївна  

 
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)  Монографія "Кафедра дошкільної освіти Полтавського національного 

педагогічного університету імені В. Г. Короленка: історія та сучасність"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   
 

Анотація   
Колективна монографія видана з нагоди 105-річчя Полтавського 
національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка та 20-річчя 
кафедри дошкільної освіти. У ній висвітлено історію становлення 
кафедри, схарактеризовано найважливіші напрями її діяльності.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  95771  
 

Дата реєстрації авторського права  04.02.2020  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кокота Оксана Павлівна (Oksana Kokota)  
 

Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 

Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір практичного характеру, ілюстрація  
 

Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Літературний письмовий твір з ілюстраціями "Метафорический 

Ассоциативный набор "14+" ("МАК набор "14+")  
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   
 

Анотація   
Метафоричний Асоціативний набір карт "14+", унікальний інструмент 
для роботи психологів, арт-терапевтів, психотерапевтів, сімейних 
психологів, фахівців, які працюють з підлітками. Даний набір 
складається з трьох двосторонніх колод по 150 карт кожна. Перша 
колода - спеціальна колода Sepia з зображеннями, з різними кризовими 
сюжетними лініями. Сюжетна лінія - послідовний зв'язок епізодів, що 
формується навколо однієї події, однієї проблеми, часто одного  
конфлікту. Сюжет може сформуватися і навколо одного конфлікту, 
масштабного і розгалуженого, часто такий конфлікт є причиною 
травмування.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  95772  
 

Дата реєстрації авторського права  04.02.2020  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кокота Оксана Павлівна (Oksana Kokota)  
 

Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 

Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір практичного характеру, ілюстрація  
 

Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Літературний письмовий твір з ілюстраціями "Метафорична 

Асоціативна колода карт "Дорога. Будувати? Латати? Їхати!" ("МАК 
"Дорога. Будувати? Латати? Їхати!")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   
 

Анотація   
Метафорична Асоціативна колода карт - інструмент, який розкриває 
ситуацію за допомогою образного мислення. Створює умови для 
діалогу між внутрішнім і зовнішнім світом людини. Дозволяє знайти 
проекцію свого ставлення до світу. Допомагає побачити глибинні 
причини переживань, комплексів, страхів, внутрішніх конфліктів, 
пошук ключових епізодів, травм, сліпих плям. Дуже добре карти 
допомагають відшукувати і ключові, значимі епізоди в минулому 
клієнта, які геть випали з його пам'яті.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  95773  
 
Дата реєстрації авторського права  04.02.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Амрай Ольга Петрівна  
 
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 "NetHolder 

(Мессенджер с контентом и контактами в Дополненной Реальности)"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   
 

Анотація   
Новий месенджер має вбудований функціонал Доповненої Реальності. 
Це дозволяє кожному створювати свій профіль в AR-форматі 
(доповненій реальності), створювати свої бізнес-візитки і відображати 
їх в Доповненій Реальності іншими учасниками месенджера, писати 
повідомлення іншим користувачам і використовувати у листуванні 
контент з Доповненою Реальністю.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  95774  
 

Дата реєстрації авторського права  04.02.2020  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Колесницький Олег Костянтинович, Переродов Артемій Олексійович, 

Мачуляк Станіслав Володимирович  
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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 "Комп'ютерна програма класифікації 

банківських текстів на основі згорткової нейронної мережі"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Розроблено комп'ютерну програму типу клієнт-сервер, реалізовану за 
допомогою мови програмування Python, C# (сервер) та JavaScript, 
HTML, CSS (клієнт), що надає користувачам можливості автоматизованої 
класифікації банківських текстів на основі згорткової нейронної 
мережі. Тобто кожен користувач зможе побачити, до якої категорії 
належить текст. Вхідною інформацією є текст або речення, введене у 
вікні додатка.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  95775  
 
Дата реєстрації авторського права  04.02.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Воротинцев Микола Миколайович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір, створений для кіно, твір, створений для 

сценічного показу, складений твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Збірка літературних творів "Сінк'ю-дрінк'ю-дабл-ю"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

До збірки увійшли твори: "Сінк'ю-дрінк'ю-дабл-ю" - письмовий твір 
для кіно; "Блаженны неверующие.." - письмовий твір для кіно; 
"Сыноверть" - письмовий твір для сценічного показу; "Пригоди 
Бакса" - письмовий твір для сценічного показу; "Будинок Павлова" - 
письмовий твір для сценічного показу; "На стежці миру" - письмовий 
твір для сценічного показу.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  95776  
 
Дата реєстрації авторського права  04.02.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кирилко Наталія Миколаївна, Касич Алла 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 "Методичні підходи до аналізу результативності виставкової 

діяльності підприємства-експонента через призму інноваційного розвитку"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Метою статті є дослідження та удосконалення методичних підходів до 
аналізу результативності виставкової діяльності підприємства-експонента 
на основі його інноваційного розвитку. Актуальність даної теми не 
лише у систематизації методичних підходів виставкової діяльності 
підприємства-експонента, а й аналізі його безпосередньої результативності. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  95777  
 
Дата реєстрації авторського права  04.02.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Векліч Віталій 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 "Управляемый 

чрескостный остеосинтез аппаратами внешней фиксации для детей и 
взрослых"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Основу книги становить багаторічний практичний досвід автора, 
отриманий в результаті лікування дітей і дорослих із захворюваннями і 
травмами опорно-рухової системи методом керованого черезкісткового 
остеосинтезу апаратами зовнішньої фіксації.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  95778  
 
Дата реєстрації авторського права  04.02.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Спіліоті Олена Володимирівна  
 
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)  Музична п'єса для флейти та фортепіано "Рондо-варіації на тему 

української народної пісні "Була собі Маруся" ("Рондо-варіації")  
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Камерно-інструментальний твір написаний для флейти та фортепіано. 
П'єса має навчально-методичну тему, а також може поповнити 
концертний репертуар. Основна тональність фа-мінор.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  95779  
 
Дата реєстрації авторського права  04.02.2020  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Спіліоті Олена Володимирівна  
 
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 "Квінтет для дерев'яних духових та фортепіано" ("Квінтет")  
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Камерно-інструментальний твір написаний для дерев'яних духових та 
фортепіано. Основна тональність до-мажор. Складається твір з 2-х частин.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  95780  
 
Дата реєстрації авторського права  04.02.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Спіліоті Олена Володимирівна  
 
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 "Тріо "Струмочки" (для ансамблю бандуристів" 

("Струмочки")  
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Камерно-інструментальний твір написаний для тріо бандуристів. 
Основна тональність до-мажор.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  95781  
 

Дата реєстрації авторського права  04.02.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Спіліоті Олена Володимирівна  
 
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 "Тріо "Болеро" ("Болеро")  
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Камерно-інструментальний твір написаний для скрипки, віолончелі та 
фортепіано. Основна тональність до-мажор.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  95782  
 

Дата реєстрації авторського права  04.02.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Спіліоті Олена Володимирівна  
 
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 "Цикл інвенцій (для фортепіано)"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Поліфонічний твір, який складається з чотирнадцяти п'єс. Дво- та 
триголосні інвенції мають тональний план: п'єси вибудовуються від 
тональності до-мінор до сі-мажор. Кожна інвенція має свою пару: до-
мінор та до-мажор, ре-мінор та ре-мажор тощо.   
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  95783  
 
Дата реєстрації авторського права  04.02.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Циганко Наталія Сергіївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Складений твір, музичний твір без тексту  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Музичний альбом "Парад планет"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Музичний альбом, що складається з тринадцяти авторських музичних 
творів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  95784  
 
Дата реєстрації авторського права  04.02.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Провозіна Марина (псевдонім)  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, складений твір, ілюстрація, твір 
ужиткового мистецтва  
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Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Складений твір "Учебная игра: Числовой Пасьянс"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Запам'ятовування числового символу залежить від пов'язаних з ним 
навичок, тому процес навчання повинен бути гармонізований і 
урівноважений.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  95785  
 

Дата реєстрації авторського права  04.02.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Костюминський Дмитро Аркадійович, Ретінський Олексій 
Геннадійович, Панчик Михайло Вікторович, Тищенко Олексій 
Володимирович  

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

якого належить твір  Похідний твір, постановка твору, створеного для сценічного показу  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Медійно-музично-драматична вистава "Іфігенія. Апофеоз"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

В епоху латентної інформаційної війни, зміни суспільного ладу і 
геополітичного переділу існуючих кордонів, Іфігенія, служачи богині, 
бореться на останніх барикадах зникаючого світу.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  95786  
 

Дата реєстрації авторського права  04.02.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Костюминський Дмитро Аркадійович, Ретінський Олексій 
Геннадійович, Завгородній Ігор Володимирович, Рарог Єлизавета 
Михайлівна, Панчик Михайло Вікторович, Цегалко Наталія 
Дмитрівна  

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

якого належить твір  Твір, створений для сценічного показу, похідний твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Музично-хореографічно-перформативно-драматична вистава 
"Вакханки"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

В основі вистави "Вакханки" міф про Діоніса, який намагається 
встановити свій культ, але зустрічає протидію з боку царя Пенфея, 
який вважає новий культ аморальним.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  95787  
 
Дата реєстрації авторського права  04.02.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ружинська Наталія 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 "Методичні аспекти аналізу розвитку житлово-

комунального господарства України"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Ружинська Н. О. Методичні аспекти аналізу розвитку 
житлово-комунального господарства України // Economy and society: a 
modern foundation for human development. - 2017. - С. 91-93. 

 
Анотація   

В статті проведено аналіз діяльності житлово-комунального 
господарства.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  95788  
 

Дата реєстрації авторського права  05.02.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гавура Віталій Сергійович  
 
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 короткометражного фільму "ЧАЧЬО"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Януш (20 років) - ром, який живе в невеликому українському місті на, 
так званій, ромській вулиці, на околиці міста. Своєї циганської 
національності Януш стидається, а одностатеві стосунки з українським 
хлопцем Пашею (18 років) приховує. Під тиском батьків Януш 
одружується зі Златою (17 років) - ромською дівчиною з пристойної 
родини. Януш погоджується (ніби в нього є вибір), влаштовують 
весілля. Паша пропонує йому тікати, але Януш відмовляється. Під час 
шлюбної ночі (за ромськими традиціями вона відбувається на весіллі в 
окремій кімнаті) Януш не позбавляє Злату цноти та тікає разом з нею з 
весілля. На узбережжі річки, коли Злата зовсім спантеличена, Януш 
каже, що він гей, хоч і не відразу. Дівчина не хоче в це вірити, хоча 
розуміє, що тепер їх шляхи розходяться. Злата їде геть, а Януш 
залишається один на пляжі, їсть гранат, дивиться на човен, що 
пропливає повз.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  95789  
 

Дата реєстрації авторського права  05.02.2020  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Скобцев Олександр Григорович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Постановка твору, створеного для сценічного показу  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Постановка твору, створеного для сценічного показу "Lazer Mirror 
Show"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Постановка сценічного показу "Lazer Mirror Show" являє собою 
пластично виражений номер з використанням лазерного шоу, 
роборуки, графіки і артистів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  95790  
 

Дата реєстрації авторського права  05.02.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Коробка Лариса Миколаївна, Васютинський Вадим Олександрович, 
Вінков Веніамін Юрійович, Губеладзе Ірина Гурамівна, Гусєв Ігор 
Миколайович, Мяленко Вікторія 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 "Психологічні засоби колективного подолання 
наслідків воєнного конфлікту: методичні рекомендації"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Проблематика представлених у методичних рекомендаціях матеріалів є 
актуальною для освітньої та соціальної практики, оскільки сприятиме 
вирішенню нагальних соціальних завдань - консолідації та активізації 
колективних зусиль із подолання наслідків воєнного конфлікту; 
усвідомленню представниками спільнот можливостей колективного 
подолання наслідків воєнного конфлікту, підвищення адаптивності та 
психологічного благополуччя населення.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  95791  
 
Дата реєстрації авторського права  05.02.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Коробка Лариса Миколаївна, Васютинський Вадим Олександрович, 
Вінков Веніамін Юрійович, Губеладзе Ірина Гурамівна, Гусєв Ігор 
Миколайович, Мяленко Вікторія 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)  Монографія "Спільнота в умовах воєнного конфлікту: психологічні 
стратегії адаптації"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Висвітлено результати дослідження психологічних стратегій адаптації 
спільноти до умов і наслідків воєнного конфлікту в різних сферах 
життєдіяльності на основі моделей зміцнення громадського здоров'я, 
ціннісного розуміння, опрацювання травматичного досвіду, 
застосування медіапрактик, родинної взаємодії, трансформації 
соціального капіталу; визначено соціально-психологічні засоби 
підвищення індивідуальної та колективної адаптації до наслідків 
воєнного конфлікту.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  95792  
 
Дата реєстрації авторського права  05.02.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Юлія Саніна (псевдонім), 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 "Косатка"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  95793  
 
Дата реєстрації авторського права  05.02.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Багмет Тетяна Євгенівна, Носова Галина Володимирівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Херсонський політехнічний коледж Одеського національного 
політехнічного університету 

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір учбово-практичного характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір учбово-практичного характеру 
"Методичні настанови (вказівки) щодо виконання курсового проекту з 
дисципліни "Об'єктно-орієнтоване програмування" для здобувачів 
освіти спеціальності 121 "Інженерія програмного забезпечення" галузі 
знань 12 "Інформаційні технології"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У творі надані детальні пояснення та рекомендації щодо виконання 
курсового проекту, необхідні теоретичні відомості й допоміжні 
матеріали.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  95794  
 
Дата реєстрації авторського права  05.02.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Prolog (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)  Пісня "Девочка не плачь"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  95795  
 
Дата реєстрації авторського права  05.02.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Романовська Ірина Анатоліївна, Павлович Олександр 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 "Осіння любов"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  95796  
 
Дата реєстрації авторського права  05.02.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кузьменко Тетяна Юріївна  
 
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  "Принципи та 
прийоми функціонально-планувальної організації приміських 
сільських поселень"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  95797  
 

Дата реєстрації авторського права  05.02.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  ЕВА ЗИНЕНА (псевдонім)  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, твір образотворчого мистецтва  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Розповідь "Жизнь кота Кискера-Сосискера"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  95798  
 
Дата реєстрації авторського права  05.02.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мироненко Тетяна Платонівна, Добровольська Леся 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)  Літературний письмовий твір наукового характеру "Лексико-
семантичний аналіз дієслова get в повісті Джека Лондона "Біле ікло"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  95799  
 
Дата реєстрації авторського права  05.02.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мироненко Тетяна Платонівна, Добровольська Леся Станіславівна, 
Ксьонжик Ірина 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)  Літературний письмовий твір наукового характеру "Irony as a 
characteristic feature in the work of Julian Barnes"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  95800  
 

Дата реєстрації авторського права  05.02.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ружинська Наталія Олексіївна  
 
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)  Науковий твір "Основні напрями вдосконалення державного 

регулювання розвитку житлово-комунального господарства"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Ружинська Н. О. Основні напрями вдосконалення 
державного регулювання розвитку житлово-комунального 
господарства / Ружинська Н. О. // Східна Європа: економіка, бізнес та 
управління. - 2017. - Випуск 4 (09). - [Електронний ресурс] / Режим 
доступу : http://www.easterneurope-ebm.in.ua 

 
Анотація   

У статті висвітлено основні напрями вдосконалення державного 
регулювання розвитку житлово-комунального господарства.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  95801  
 

Дата реєстрації авторського права  05.02.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ружинська Наталія 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 "Аналіз стану підприємств житлово-комунального 
господарства"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Ружинська Н. О. Аналіз стану підприємств житлово-
комунального господарства / Ружинська Н. О. // Східна Європа: 
економіка, бізнес та управління. - 2017. - Випуск 1 (18). - [Електронний 
ресурс] / Режим доступу : http://www.easterneurope-ebm.in.ua 

 
Анотація   

У статті наведені обсяги прибутку та збитку підприємств житлово-
комунального господарства.  
 

 



Авторське право і суміжні права. Бюлетень № 57, 2020 
 

 

288

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  95802  
 

Дата реєстрації авторського права  05.02.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Олійник Сергій Вікторович  
 
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 "PENELOPE"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Графічне зображення "PENELOPE" складається із зображення гусака 
та слова PENELOPE, що подано в чорно-білому варіанті.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  95803  
 

Дата реєстрації авторського права  05.02.2020  
 
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 "Шляхи формування деонтологічної культури 
майбутьного педагога"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У статті проаналізовано низку наукових праць, присвячених 
проблемам професійної підготовки студентів у вищих педагогічних 
навчальних закладах.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  95804  
 

Дата реєстрації авторського права  05.02.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Борисенко Наталія Михайлівна, Бальоха Альона Сергіївна  
 
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)  Складений твір "Збірка авторських програм з дисциплін 
природничого циклу кафедри природничо-математичних дисциплін та 
логопедії"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Збірник містить навчальні програми, що забезпечують освітній процес 
на педагогічних факультетах відповідно до навчальних планів 
підготовки спеціалістів ступеня вищої освіти "бакалавр", галузі 01 
Освіта / Педагогіка, спеціальності 013 Початкова освіта, 012 Дошкільна 
освіта.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  95805  
 
Дата реєстрації авторського права  05.02.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Арзілі Ганна 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)  Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора архітектури 
"Містобудівні методи підвищення рівня духовного потенціалу міського 
середовища"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Створені методологічні засади розробки міфо-топономічного опорного 
плану населеного пункту - це науково-проектна документація, яка 
розробляється у складі генеральних планів історичних населених місць 
і сприяє формуванню планувальних обмежень доречних видів 
діяльності й регламентації функціонального зонування в міському 
середовищі.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  95806  
 
Дата реєстрації авторського права  05.02.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кірін Роман Станіславович, Коротаєв Володимир Миколайович, 
Ревякіна Тетяна 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)  Систематизований збірник нормативно-правових актів "Судово-
експертне право", том 2   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Судово-експертне право [Електронний ресурс] : 
хрестоматія. у 4 т. систематизов. зб. норм.-прав. актів / М-во внутр. справ 
України, Дніпр. наук.-досл. екперт.-кримінал. центр ; за заг. ред.  

                                                                 Р. С. Кіріна та В. М. Коротаєва : - Електрон. текст. дані. - Дніпро :  
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                                                                Дніпропетровський НДЕКЦ, 2019. Т. 2. Експерт у судовому процесі / уклад. :  
                                                                      Р. С. Кірін, В. М. Коротаєв, Т. О. Ревякіна. - Дніпро : Журфонд. - 189 с.  
 
Анотація   

Узагальнено основні положення нормативно-правових актів,  
що регулюють участь експерта у судовому процесі,  
виконавчому провадженні та митній справі. Хрестоматія є 
результатом систематизації законодавства в цій сфері та носить 
неофіційний характер, видання здійснено з ініціативи ДНДЕКЦ МВС 
України.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  95807  
 

Дата реєстрації авторського права  05.02.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кірін Роман Станіславович, Коротаєв Володимир Миколайович, 
Морохов Аркадій Валерійович  

 
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)  Систематизований збірник нормативно-правових актів "Судово-
експертне право", том 3   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Судово-експертне право [Електронний ресурс] : 
хрестоматія. у 4 т. систематизов. зб. норм.-прав. актів / М-во внутр. 
справ України, Дніпр. наук.-досл. екперт.-кримінал. центр ; за заг. ред. 
Р. С. Кіріна та В. М. Коротаєва : - Електрон. текст. дані. - Дніпро : 
Дніпропетровський НДЕКЦ, 2019. Т. 3. Об'єкти експертної діяльності / 
уклад. : Р. С. Кірін, В. М. Коротаєв, А. В. Морохов. - Дніпро :  

                                                           Журфонд. - 295 с.  
 
Анотація   

Узагальнено основні положення нормативно-правових актів, що 
регулюють правовий режим об'єктів експертної діяльності в системі 
МВС України. Хрестоматія є результатом систематизації 
законодавства в цій сфері та носить неофіційний характер, видання 
здійснено з ініціативи ДНДЕКЦ МВС України.   
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  95808  
 

Дата реєстрації авторського права  05.02.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кірін Роман Станіславович, Коротаєв Володимир Миколайович, 
Подольхова Ольга 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)  Систематизований збірник нормативно-правових актів "Судово-
експертне право", том 4   
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Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Судово-експертне право [Електронний ресурс] : 
хрестоматія. у 4 т. систематизов. зб. норм.-прав. актів / М-во внутр. 
справ України, Дніпр. наук.-досл. екперт.-кримінал. центр ; за заг. ред. 
Р. С. Кіріна та В. М. Коротаєва : - Електрон. текст. дані. - Дніпро : 
Дніпропетровський НДЕКЦ, 2019. Т. 4. Зміст експертної діяльності / 
уклад. : Р. С. Кірін, В. М. Коротаєв, О. О. Подольхова. - 244 с.  

 
Анотація   

Узагальнено основні положення нормативно-правових актів, що 
регулюють правові засади змісту експертної діяльності в системі МВС 
України. Хрестоматія є результатом систематизації законодавства в цій 
сфері та носить неофіційний характер, видання здійснено з ініціативи 
ДНДЕКЦ МВС України.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  95809  
 

Дата реєстрації авторського права  05.02.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Дорошенко Олег 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)  Музичний твір з текстом "Ушедший поезд"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Головний герой твору розповідає про те, що повернути давно забуте 
кохання неможливо, що його життя якось склалося і його неможливо 
змінити. Музика твору написана в жанрі популярної музики.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  95810  
 

Дата реєстрації авторського права  05.02.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Дудар Зоя Володимирівна, Лановий Олексій Феліксович, Функендорф 
Анастасія Олександрівна  

 
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 для моніторингу поведінки дітей у дитсадках 
"Kinder Garten"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програмний продукт являє собою програму, яка дозволяє 
реалізовувати моніторинг поведінки дітей у дитсадках, а саме вносити 
інформацію про поведінку, стан дитини в систему, переглядати  
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повідомлення від батьків та мати постійний доступ до необхідної 
інформації про дитину і батьків (номер телефону, адреса, примітки та 
ін.). Програма розроблена за допомогою мови програмування Java та 
JavaScript, фреймворків Spring та React, бази даних PostgreSQL.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  95811  
 

Дата реєстрації авторського права  05.02.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Луценко Олена Львівна, Штриголь Діана Вячеславівна, Міхановська 
Наталія Геннадіївна  

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

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру, похідний твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір наукового характеру "Українська 
адаптація тесту "Перелік дитячих симптомів" (PSC-UKR, Y-PSC-UKR)  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Луценко О. Л., Штриголь Д. В., Міхановська Н. Г. 
Українська адаптація тесту "Перелік дитячих симптомів" (PSC-UKR, 
Y-PSC-UKR) // Психодіагностичний комплекс для оцінки наслідків 
домашнього насильства у дітей : Методичний посібник. - 2019. - С. 36-
47, 72-74.  

 
Анотація   

Психологічний тест для виявлення симптомів психосоціальних 
порушень дитини внаслідок несприятливих умов розвитку: 
інтерналізації, екстерналізації. Складається з двох версій: батьківської 
і підліткової, кожна з 35 пунктів з 3-бальною шкалою оцінювання. Тест 
є валідним, найдійним, дискримінативним, має скринінгове значення і 
норми в Україні.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  95812  
 

Дата реєстрації авторського права  05.02.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Назаренко Ігор Миколайович, Федоров Микола Пателійович  
 

Повне ім'я або 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 "Історія української музики останньої третини 
ХХ століття"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Назаренко І. М., Федоров М. П. Історія української 
музики останньої третини ХХ століття [Текст] : навч. посіб. для студ. 
ден. та заоч. форми навч. / І. М. Назаренко, М. П. Федоров. - 
Мелітополь : ТОВ "Колор Принт", 2019. - 140 с. 

 

Анотація   
У навчальному посібнику означено питання розвитку української 
музичної культури останньої третини ХХ століття; виявлено обсяг  
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жанрів та напрямків, що були характерними у мистецтві цього 
періоду; розглянуто риси стилю провідних українських композиторів 
та виконано аналіз деяких вагомих творів цього часу.   
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  95813  
 
Дата реєстрації авторського права  05.02.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Куліда Оксана 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 "Професійне самовизначення майбутніх фахівців 
права: історико-педагогічна рефлексія"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У статті відрефлексовано питання професійного самовизначення 
особистості майбутнього фахівця на предмет трактування його 
сутності. На основі аналізу науково-педагогічної спадщини 
установлено, що методологічним ключем  розуміння вказаного 
феномену є ставлення особистості до самої себе, яке значною мірою 
залежить від її ставлення до навколишнього світу і навколишнього 
світу до неї.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  95814  
 
Дата реєстрації авторського права  05.02.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Авраменко Карина В'ячеславівна  
 
Повне ім'я або 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 "Удосконалення методичної підготовки майбутніх 
педагогічних працівників засобами інтерактивного навчання на уроках 
англійської мови"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У статті розглядається методична підготовка як складова загальної 
професійної підготовки майбутніх педагогічних працівників на уроках 
англійської мови, а також вказані можливі методи її вдосконалення.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  95815  
 

Дата реєстрації авторського права  05.02.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Князєва Олена Альбертівна, Дем'янчук Марина Афанасіївна  
 
Повне ім'я або 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 оцінки економічної ефективності сумісного 
розгортання інфраструктури інформаційно-комунікаційних технологій 
з інфраструктурою транспорту та електропостачання"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Визначено методику оцінки економічної ефективності сумісного 
розгортання інфраструктури інформаційно-комунікаційних технологій 
з інфраструктурою транспорту та елетропостачання, що дозволяє 
встановити доцільність розгортання інфраструктури та розрахувати її 
економічну ефективність.    
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  95816  
 

Дата реєстрації авторського права  05.02.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Куліда Оксана 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 "Професійна рефлексія як складова саморозвитку 
особистості майбутнього юриста"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Куліда О. О. Професійна рефлексія як складова 
саморозвитку особистості майбутнього юриста // Ukrainian Journal of 
Educational Studies and Information Technology. - 2017. - Vol. 5. № 4. - С. 
100-111. 

 
Анотація   

У статті аналізується професійна підготовка майбутнього фахівця, 
головним завданням якої визнаються розвиток, саморозвиток та 
саморефлексія. Доведено, що рефлексивна діяльність виступає 
важливою умовою саморозвитку особистості, показником особистісних 
і професійних цінностей та смислів, що визначають культуру 
діяльності.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  95817  
 

Дата реєстрації авторського права  05.02.2020  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Князєва Олена Альбертівна, Дем'янчук Марина Афанасіївна  
 
Повне ім'я або 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 оцінки економічної ефективності 
розгортання інфраструктури інформаційно-комунікаційних 
технологій"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Визначено методику оцінки економічної ефективності відокремленого 
розгортання інфраструктури інформаційно-комунікаційних технологій 
від інших інфраструктурних об'єктів, що дозволяє встановити 
доцільність розгортання інфрастурктури ІКТ та розрахувати її 
економічну ефективність.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  95818  
 

Дата реєстрації авторського права  05.02.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Козунь-Турцер Оксана Аркадіївна  
 
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 "Твоєю любов'ю"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Любов Бога.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  95819  
 

Дата реєстрації авторського права  05.02.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Козунь-Турцер Оксана Аркадіївна  
 
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 городе Бога"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Місто під назвою "Небесний Єрусалим".  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  95820  
 

Дата реєстрації авторського права  05.02.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Козунь-Турцер Оксана Аркадіївна  
 
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 "Ожидаю"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Друге пришестя Бога.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  95821  
 

Дата реєстрації авторського права  05.02.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Козунь-Турцер Оксана Аркадіївна  
 
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 "Засяй"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Різдвяна пісня.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  95822  
 

Дата реєстрації авторського права  05.02.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Козунь-Турцер Оксана Аркадіївна  
 
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 "Он может все"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Віра і довіра Богу. Для того, хто вірить, немає нічого неможливого.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  95823  
 

Дата реєстрації авторського права  05.02.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Козунь-Турцер Оксана Аркадіївна  
 
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 "Лиш любов"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Сила любові Бога.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  95824  
 

Дата реєстрації авторського права  06.02.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Брацький Вадим Олегович, М'якшило Олена Михайлівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Національний університет харчових технологій 
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Аналіз log файлів"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Комп'ютерна програма виконана в середовищі Microsoft Visual Studio 
2017 з використанням мови програмування С# і нереляційної бази 
даних MongoDB, дозволяє швидко проаналізувати велику кількість log 
файлів і запропонувати рішення виявлених проблем, дaні про які 
зберігаються у базі даних.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  95825  
 
Дата реєстрації авторського права  06.02.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сімахіна Галина Олександрівна, Гойко Ірина Юріївна, Стеценко 
Наталія Олександрівна  

 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Національний університет харчових технологій 
 
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 "Розроблення 
функціональної композиції для збагачення спеціальних харчових 
продуктів для спецконтингентів"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Роботу присвячено обґрунтуванню вибору компонентів як джерела 
мікро- та макронутрієнтів для розроблення функціональної композиції 
для збагачення харчових продуктів спеціального дієтичного 
харчування для спецконтингентів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  95826  
 

Дата реєстрації авторського права  06.02.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Станкевич Ірина Володимирівна  
 
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  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Кваліметричний підхід до оцінювання якості 
діяльності освітньої організації методом Парето"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Запропонований в науковому творі кваліметричний науково-
методичний підхід до оцінювання якості діяльності освітньої 
організації на основі багатокритеріального програмування методом 
Парето.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  95827  
 
Дата реєстрації авторського права  06.02.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ботузова Юлія 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)  Навчальний посібник "Ряди: розробки практичних занять в аспекті 
використання комп'ютерних, мобільних технологій та інтернет-
ресурсів у вивченні математичного аналізу"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Ботузова Ю. В. Ряди: розробки практичних занять в 
аспекті використання комп'ютерних, мобільних технологій та 
інтернет-ресурсів у вивченні математичного аналізу. Навчальний 
посібник для студентів фізико-математичних факультетів педагогічних 
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                                                           університетів / Ю. В. Ботузова. - Кіровоград : ПП "Центр оперативної 
поліграфії "Авангард", 2016. - 132 с. 

 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  95828  
 

Дата реєстрації авторського права  06.02.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ботузова Юлія 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)  Навчальний посібник "Диференціальне числення функції кількох 
змінних: розробки практичних занять в аспекті використання 
комп'ютерних, мобільних технологій та інтернет-ресурсів у вивченні 
математичного аналізу"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Ботузова Ю. В. Диференціальне числення функції 
кількох змінних: розробки практичних занять в аспекті використання 
комп'ютерних, мобільних технологій та інтернет-ресурсів у вивченні 
математичного аналізу. Навчальний посібник для студентів фізико-
математичних факультетів педагогічних університетів /  

                                                           Ю. В. Ботузова. - Кіровоград : ПП "Центр оперативної поліграфії 
"Авангард", 2016. - 144 с.  

 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  95829  
 

Дата реєстрації авторського права  06.02.2020  
 
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 3 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 реалізовуватися у межах часу, визначеного типовим 
навчальним планом.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  95830  
 
Дата реєстрації авторського права  06.02.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Соболь Валерій 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)  "Біологія" підручник для 7 класу закладів загальної середньої освіти   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Підручник укладено згідно з навчальною програмою з біології для 
закладів загальної середньої освіти.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  95831  
 
Дата реєстрації авторського права  06.02.2020  
 
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 наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  "Географія" підручник для 7 класу закладів загальної середньої освіти  
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Матеріал підручника оптимально структуровано. Твір містить багато 
цікавих, необхідних для школяра рубрик, якісний картографічний 
матеріал і досконалий методичний апарат.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  95832  
 
Дата реєстрації авторського права  06.02.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Міхєєва Леся Валеріївна  
 
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 "ЛЕГЕНДА.zp"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Графічне зображення слова "ЛЕГЕНДА.zp" створене автором і 
призначене для використання як торгових марок, знаків для товарів і 
послуг та логотипів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  95833  
 

Дата реєстрації авторського права  06.02.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Міхєєва Леся Валеріївна  
 
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 "OXILL"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Графічне зображення слова "OXILL" створене автором і призначене 
для використання як торгових марок, знаків для товарів і послуг та 
логотипів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  95834  
 
Дата реєстрації авторського права  06.02.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ліхачов Дмитро Сергійович, Осадчий Вячеслав 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 "Програмний комплекс автоматизації закладів 
"HoReCa"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У даній роботі розглядається програмний комплекс для автоматизації 
управлінських процесів у ресторанному бізнесі, розглянуто та 
проаналізовано автоматизація процесів засобами фреймворку YII2. 
Було розроблено програмний комплекс, що демонструє можливості 
платформи, в процесі створення якої був вивчений процес розробки 
веб-проектів в цілому. В результаті була отримана програма, яка після 
невеликих доробок може вийти на ринок, а шаблони можуть бути 
використані в інших проектах.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  95835  
 

Дата реєстрації авторського права  06.02.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Стрельник Вікторія Валеріївна, Чурилова Тетяна Миколаївна, Гресь 
Наталія 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 "Environmental Audit of Subsurface Use"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Стаття присвячена потенційно ефективному інструменту забезпечення 
обліку інтересів громадян у відносинах надрокористування - 
екологічний аудит надрокористування, який покликаний сприяти 
найбільш раціональному використанню потенційних можливостей 
охорони надр з урахуванням надроохоронних вимог. Екологічний 
аудит надрокористування дозволяє комплексно системно оцінювати 
відповідність господарської діяльності надрокористувачів 
законодавчим вимогам, інвестиційну привабливість зазначеної сфери 
господарювання й забезпечити повне й комплексне використання 
ресурсів надр.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  95836  
 

Дата реєстрації авторського права  06.02.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Жиденко Анастасія Ігорівна, Хиневич Руслана Вікторівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва, складений твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка творів образотворчого мистецтва "Серія рекламних плакатів 
комп'ютерної гри"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Представлено п'ять рекламних плакатів комп'ютерної гри "The 
Sinking City" з ефектом сінемаграфії, призначених для електронного 
розміщення.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  95837  
 

Дата реєстрації авторського права  06.02.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Дмитров Олександр Володимирович (Alex Dmitrov)  
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Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Аудіовізуальний твір, складений твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка відеофільмів "Онлайн курс "StopMotion анимации от Alex 
Dmitrov"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Онлайн курс "StopMotion анимации от Alex Dmitrov" складається з 5-
ти відеоуроків для соціальних мереж. Учні отримують базове знання по 
StopMotion анімацій на мобільному телефоні.   
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  95838  
 

Дата реєстрації авторського права  06.02.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Боярська-Хоменко Анна Володимирівна, Твердохліб Тетяна Сергіївна, 
Прокопенко Ірина Андріївна, Чеботова Яна 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 "Візуальне мистецтво як засіб профілактики та 
подолання емоційного вигорання педагогів. Методичні рекомендації до 
проведення семінару-практикуму"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Боярська-Хоменко А. В., Твердохліб Т. С., 
Прокопенко І. А., Чеботова Я. В. Візуальне мистецтво як засіб 
профілактики та подолання емоційного вигорання педагогів. 
Методичні рекомендації до проведення семінару-практикуму / За ред. І. 
А. Прокопенко. Харків : ХНПУ імені Г. С. Сковороди, 2019. - 52 с. 

 
Анотація   

У виданні розкрито мету, завдання, зміст семінару-практикуму 
"Візуальне мистецтво як засіб профілактики та подолання емоційного 
вигорання педагогів", представлено розробки п'яти занять, що входять 
до його складу. Методичні матеріали розраховані на використання в 
середній та вищій школах.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  95839  
 

Дата реєстрації авторського права  06.02.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Жиров Олександр 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)  Літературний письмовий твір наукового характеру "Навчальна 
програма навчальної дисципліни "Сучасні напрями бальної 
хореографії"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Навчальна програма навчальної дисципліни "Сучасні напрями 
бальної хореографії" розроблена для підготовки здобувачів освітнього 
ступеня магістр за спеціальностями 014 Середня освіта (Хореографія) і 
024 Хореографія. Містить характеристику навчальної дисципліни, 
структурні компоненти. Складається з 2 змістових модулів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  95840  
 

Дата реєстрації авторського права  06.02.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Жиров Олександр Анатолійович  
 
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 наукового характеру "Навчальна 

програма навчальної дисципліни "Мистецько-педагогічна спадщина К. 
Василенка"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Навчальна програма навчальної дисципліни "Мистецько-педагогічна 
спадщина К. Василенка" розроблена для підготовки здобувачів 
освітнього ступеня магістр за спеціальностями 014 Середня освіта 
(Хореографія) і 024 Хореографія. Містить характеристику навчальної 
дисципліни, структурні компоненти. Складається з 3 змістових 
модулів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  95841  
 

Дата реєстрації авторського права  06.02.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Жиров Олександр Анатолійович  
 
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 "Полонез"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Хореографічний твір "Полонез". Стильовий напрям - "історико-
побутовий бальний танець". Форма - масова.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  95842  
 

Дата реєстрації авторського права  06.02.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Серпак Наталя Федорівна, Ременяк Ольга Володимирівна, Селезньова 
Руслана Віталівна  

 
Повне ім'я або 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 "Основи біомеханіки, біоакустики, біореології та 
гемодинаміки. Біофізика мембранних процесів"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Навчальний посібник "Основи біомеханіки, біоакустики, біореології та 
гемодинаміки. Біофізика мембранних процесів" включає семінарські 
заняття, лабораторні роботи з фізики, біофізики, електроніки та 
медичного обладнання. Кожна тема містить теоретичну інформацію, 
описи пристроїв, установок чи медичної апаратури, контрольні 
запитання, порядок виконання та оформлення завдань, тести до кожної 
теми. Посібник призначений для студентів медичних та 
стоматологічних факультетів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  95843  
 
Дата реєстрації авторського права  06.02.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Серпак Наталя Федорівна, Кулик Анатолій Ярославович, Селезньова 
Руслана Віталівна, Ременяк 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)  Навчальний посібник "Електродинаміка, її медичне використання. 
Основи медичного обладнання. Оптичні методи та їх використання в 
біології та медицині. Елементи квантової механіки. Фізика радіації, 
основи дозиметрії"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Навчальний посібник включає семінарські заняття, лабораторні 
роботи з фізики, біофізики, електроніки та медичного обладнання. 
Кожна тема містить теоретичну інформацію, описи пристроїв, 
установок чи медичної апаратури, контрольні запитання, порядок 
виконання та оформлення завдань, тести до кожної теми. Посібник 
призначений для студентів медичних та стоматологічних факультетів.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  95844  
 

Дата реєстрації авторського права  06.02.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Смаженко Володимир Сергійович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва, складений твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка творів образотворчого мистецтва "Серія графічних плакатів, 
присвячених ювілейним, 205-м роковинам Т. Г. Шевченка"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Серія графічних плакатів втілена в сучасну форму та зміст. Плакати 
вказують на феномен творчості, роблять його художнім аналогом 
дійсності. Створення нової форми означає надбання функціонального 
змісту: плакати отримують функції впливу на людську діяльність, 
побудовані за схемою - портрет-розповідь, візуалізацію доповнюють 
поезії, створюючи гармонійну єдність розуміння значущості та 
сучасності філософських поглядів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  95845  
 

Дата реєстрації авторського права  06.02.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Смаженко Володимир Сергійович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва, складений твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка творів образотворчого мистецтва "КАФЕДРА ХУДОЖНЬОГО 
МОДЕЛЮВАННЯ КОСТЮМА"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Твір формує інформативний текст в колі, центральну частину з 
логограмою ХМК та стилізованими зображеннями атрибутів 
професійної діяльності - створення дизайну одягу та дата заснування. 
Знак асоціативно та інформаційно ємний, масштабування без втрати 
якості зображення.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  95846  
 
Дата реєстрації авторського права  06.02.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Смаженко Володимир Сергійович  
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Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва, складений твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка творів образотворчого мистецтва "Людина і світ"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Серія творів комп'ютерної графіки "Людина і світ" побудовані на 
основі об'єктів - флори та фауни, мають обєднуючу еко-тематичну 
спрямованість. Знайдені форми графічного вираження відповідають 
еко-тематичному спрямуванню і дають можливість робити принти на 
одязі, текстилі, речах побутового вжитку з метою розповсюдження ідей 
збереження природного середовища.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  95847  
 

Дата реєстрації авторського права  06.02.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Горностай Павло Петрович, Горбунова Вікторія Валерьєвна, 
Коробанова Ольга Леонідівна, Плетка Ольга Тарасівна, Циганенко 
Галина Валентинівна, Чорна Лідія Георгіївна  

 
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)  Літературний письмовий твір науково-прикладного характеру 
"Методи групової роботи в системі освіти: методичні рекомендації"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Представлено багатий методичний інструментарій: методи роботи з 
груповою динамікою, технології командотворення, методики рольової 
взаємодії і роботи з новоствореними групами, засоби подолання 
професійного вигорання та запобігання цьому явищу, методи 
міжгрупової взаємодії та інші прктичні напрацювання.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  95848  
 
Дата реєстрації авторського права  06.02.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Горностай Павло Петрович, Горбунова Вікторія Валерьєвна, 
Коробанова Ольга Леонідівна, Плетка Ольга Тарасівна, Циганенко 
Галина Валентинівна, Чорна Лідія Георгіївна  

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

якого належить твір  Літературний письмовий твір науково-прикладного характеру  
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Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Навчальний посібник "Психолого-педагогічне забезпечення соціально-
психологічного клімату в колективі: навчально-методичний комплекс 
спецкурсу для слухачів інститутів післядипломної педагогічної освіти"  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Представлено практичні методи оптимізації соціально-психологічного 
клімату в малих групах освітнього середовища стосовно групових 
конфліктів, ціннісно-рольових феноменів, розвитку групи та 
особистості в групі. Наведено технології роботи з групами: методи дії, 
арт-терапевтичні методи, рольові ігри, методи роботи з груповою 
динамікою тощо.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  95849  
 

Дата реєстрації авторського права  06.02.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мухіна Анна Сергіївна  
 
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 "Will you fight on?"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Музичний твір з текстом "Will you fight on?" сповнений мотиваційних 
закликів, спрямованих на незламність духу і сили волі та боротьбу з 
пригніченням особистості.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  95850  
 

Дата реєстрації авторського права  06.02.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Пак 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)  Книга "Гравитация Любви"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  95851  
 

Дата реєстрації авторського права  06.02.2020  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мільков Володимир Леонідович  
 
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 "Танго в ночи"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  95852  
 

Дата реєстрації авторського права  06.02.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Литвин Олена Володимирівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір ужиткового мистецтва, складений твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка творів ужиткового мистецтва "Збірка зображень трикотажних 
в'язаних виробів Nit.kA"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Вязані та трикотажні вироби. Розраховані для жінок різного віку та 
різних розмірів. Колекція виробів складається з різних пальто, 
костюмів та кардиганів. Також колекцію доповнюють базові вироби, 
такі як: сукні, брючні костюми, костюми зі спідницями, різнопланові 
светри, топи та джемпери. Вироби можуть бути виготовлені як з вовни, 
так і з бавовни.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  95853  
 

Дата реєстрації авторського права  06.02.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мільков Володимир Леонідович  
 
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 "На Небесах Любви"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 



Авторське право і суміжні права. Бюлетень № 57, 2020 
 

 

310

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  95854  
 

Дата реєстрації авторського права  06.02.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гуторов 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)  Книга "Інвестиційне забезпечення корпоратизації капіталу в 
аграрному секторі економіки (аналітичний огляд)"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Досліджено механізми формування інвестиційного забезпечення 
корпоратизації капіталу в аграрному секторі економіки. 
Проаналізовано стан капіталізації корпорацій на міжнародних 
фондових ринках, динаміку залучення ними інвестиційних ресурсів 
через емісію еврооблігацій, отримання кредитів від міжнародних 
фінансових і банківських інституцій.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  95855  
 

Дата реєстрації авторського права  06.02.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Горенко Максим Вікторович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру, ілюстрація, 
фотографічний твір  

 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Опис з ілюстраціями та фото "Індивідуальна портативна модульна 
система комплексної діагностики захворювань: інсульт, інфаркт і т. д., 
моніторингу стану мозку, життєвих показників організму, для 
планового лікування пацієнта, надання невідкладної допомоги в 
критичних ситуаціях"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Пристрій - індивідуальна портативна модульна система комплексної 
діагностики захворювань: інсульт, інфаркт і т. д., для моніторингу 
стану мозку, контролю життєвих показників організму, для 
використання в процесі реабілітації і планового лікування, а також для 
надання невідкладної допомоги пацієнту.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  95856  
 

Дата реєстрації авторського права  06.02.2020  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гончар Олександр Сергійович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, ілюстрація, складений твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка літературних письмових творів "Записки постороннего 
человека"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  95857  
 

Дата реєстрації авторського права  06.02.2020  
 
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)  Книга "ВОНА"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  95858  
 
Дата реєстрації авторського права  06.02.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ліпінська Світлана Броніславівна  
 
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)  Науковий твір "Метод "Консонантна терапія"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Твір - це психологічний метод, метою якого є підвищення рівня 
ментального, емоційного і тілесного інтелекту людини, усвідомлення і 
зміна її неконструктивних переконань та моделей поведінки, 
подолання наслідків психологічної травми, зміцнення психічного, 
фізичного і емоційного здоров'я, поліпшення якості життя.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  95859  
 

Дата реєстрації авторського права  06.02.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Резніченко Яна Сергіївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Складений твір, ілюстрація  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка ілюстрацій до нотного зошита "Nota Bene"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Збірка ілюстрацій до нотного зошита "Nota Bene", основною метою 
якого є полегшення сприйняття освоєного матеріалу під час отримання 
знань у галузі музичної теорії, навичок гри на музичному інструменті 
та вокалу.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  95860  
 

Дата реєстрації авторського права  06.02.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Жувак Ніна Олексіївна (Ніна Крутінь)  
 
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 "Війна"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  95861  
 

Дата реєстрації авторського права  06.02.2020  
 
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)  Пісня "Коляда"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  95862  
 

Дата реєстрації авторського права  06.02.2020  
 
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)  Пісня "Коли мами дома нема"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  95863  
 

Дата реєстрації авторського права  06.02.2020  
 
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)  Пісня "Зимонька - зима"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  95864  
 
Дата реєстрації авторського права  06.02.2020  
 
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)  Пісня "Давай, гудбай"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  95865  
 

Дата реєстрації авторського права  06.02.2020  
 
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)  Пісня "Аморе міо"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  95866  
 

Дата реєстрації авторського права  06.02.2020  
 
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)  Пісня "Гуляю я, баби, нині"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  95867  
 

Дата реєстрації авторського права  06.02.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гезь Павло Олегович  
 
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 "Адвокат Online"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Комп'ютерна програма "Адвокат Online" призначена для швидкого та 
зручного отримання користувачем інформаційно-консультативних 
послуг в сфері отримання правової допомоги та представництва. 
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  95868  
 

Дата реєстрації авторського права  06.02.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гезь Павло Олегович  
 
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 "Приватний виконавець Online"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Комп'ютерна програма "Приватний виконавець Online" призначена 
для швидкого та зручного отримання користувачем інформаційно-
консультативних послуг в сфері примусового виконання рішень на 
підставі виконавчих документів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  95869  
 

Дата реєстрації авторського права  06.02.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мішина Марина Анатоліївна, Шкворець Олена Володимирівна, 
Калініченко Анастасія Сергіївна  

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

якого належить твір  Твір ужиткового мистецтва, літературний письмовий твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твір ужиткового мистецтва з описом "Багатофункціональний 
аксесуар в етнічному стилі "Чарівна волошка" ("Аксесуар "Чарівна 
волошка")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Аксесуар "Чарівна волошка" створений для учнів середнього та 
старшого віку. Цей багатофункціональний аксесуар виконує одну з 
двох функцій при його використанні залежно від потреб. Аксесуар 
прикрашений вишивкою та бісером в етнічному стилі. Аксесуар 
створений для святкового і повсякденного одягу учнівської молоді. 
    

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  95870  
 

Дата реєстрації авторського права  06.02.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Олещенко Любов Михайлівна, Юрчишин Василь Якович  
 
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)  Науковий твір "Аналіз вмісту мережевих журналів за допомогою 
Jupyter Notebook"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  95871  
 

Дата реєстрації авторського права  06.02.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Олещенко Любов Михайлівна, Юрчишин Василь 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)  Науковий твір "Використання методів машинного навчання для 
аналізу помилок програмного забезпечення"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  95872  
 

Дата реєстрації авторського права  06.02.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Олещенко Любов Михайлівна, Юрчишин Василь 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)  Науковий твір "Застосування логістичної регресії і алгоритму KNN 
для аналізу закономірностей розповсюдження захворювань на основі 
датасету"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  95873  
 

Дата реєстрації авторського права  06.02.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Олещенко Любов Михайлівна, Юрчишин Василь Якович  
 
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)  Науковий твір "Реалізація моделі ARIMA в Python та модельна 
діагностика датасету з використанням бібліотек Pandas i Statsmodels"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  95874  
 

Дата реєстрації авторського права  07.02.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гапотій Віктор 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)  Навчальний посібник "Інформаційне право"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Інформаційне право: навчальний посібник для 
здобувачів вищої освіти спеціальності 081 "Право" / В. Д. Гапотій. - 
Мелітополь ФОП Однорог Т.В., 2019. - 100 с. 

 
Анотація   

Навчальний посібник містить розширені плани лекцій та опорні 
конспекти лекцій, план практичних занять, завдання для самостійної 
роботи та індивідуальної роботи, питання, які виносяться на залік та 
іспит для здобувачів вищої освіти денної та заочної форм навчання. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  95875  
 
Дата реєстрації авторського права  07.02.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Єрмоленко Світлана Іванівна, Мінкова Ольга Федорівна  
 
Повне ім'я або 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 "Методичні рекомендації до курсу 
"Сучасна українська літературна мова. Лексика і фразеологія"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Методичні рекомендації передбачають не лише засвоєння студентами 
теретичних відомостей, а й оволодіння навичками самостійного аналізу 
мовних фактів.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  95876  
 

Дата реєстрації авторського права  07.02.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сопов Олександр Михайлович  
 
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 "Знак народної пошани - відзнака ХРЕСТ 
БОЙОВОГО БРАТЕРСТВА"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Відзнака має форму чотирикутної ромбовидної зірки, яка з'єднується з 
прямокутною колодкою, обтягнутою стрічкою з повздовжніми 
кольоровими смужками.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  95877  
 
Дата реєстрації авторського права  07.02.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сопов Олександр Михайлович  
 
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 "Знак народної пошани - відзнака ЗА 
СЛУЖБУ В РОЗВІДЦІ"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Відзнака має форму хреста темносталевого кольору, по центру якого 
розміщено символ розвідки - сову, яка тримає в лапах меч вістрям 
вниз.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  95878  
 
Дата реєстрації авторського права  07.02.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сопов Олександр Михайлович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір ужиткового мистецтва  
 



Авторське право і суміжні права. Бюлетень № 57, 2020 
 

 

319

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твір ужиткового мистецтва "Знак народної пошани - відзнака 
ФАВОРИТИ ТЕРПСІХОРИ"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Відзнака має форму стилізованого ТРИЗУБА жовтого кольору, який 
з'єднується з підвіскою, що охоплює стрічку, маючи форму банта.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  95879  
 
Дата реєстрації авторського права  07.02.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сопов Олександр Михайлович  
 
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 "Знак народної пошани - відзнака ЗА 
МУЖНІСТЬ ТА ПРОФЕСІОНАЛІЗМ (ПРОКУРАТУРА)"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Відзнака має форму чотирикутної ромбовидної зірки.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  95880  
 

Дата реєстрації авторського права  07.02.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сопов Олександр Михайлович, Києнко Ольга Юріївна  
 
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 "Знак народної пошани - відзнака ЗА 
ЗЦІЛЕННЯ ЛЮДСЬКИХ ДУШ"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Візднака має форму ЗІРКИ ЖИТТЯ білого кольору з червоним кантом, 
яка з'єднується з прямокутною колодкою, обтягнутою стрічкою з 
повздовжніми кольоровими смужками.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  95881  
 

Дата реєстрації авторського права  07.02.2020  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Підвисоцький Валентин Генріхович, Підвисоцький Владислав 
Валентинович  

 
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)  Науковий письмовий твір "Концепція Проекту "Управління сталим 
розвитком та конкурентоспроможністю територіальної громади"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Реалізація заходів середньострокової дії, котрі здатні максимально 
використати конкурентоспроможні переваги територіальних громад, 
ресурсний потенціал, забезпечити максимальне залучення внутрішніх 
та зовнішніх інвестицій у проекти розвитку територіальної громади.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  95882  
 

Дата реєстрації авторського права  07.02.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Підвисоцький Валентин Генріхович, Підвисоцький Владислав 
Валентинович  

 
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)  Науковий письмовий твір "Концепція Проекту "Управління сталим 
розвитком та конкурентоспроможністю Сумської області" - "Сумщина 
- територія здоров'я" ("Сумщина - територія здоров'я")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Управління сталим розвитком та конкурентоспроможністю Сумської 
області шляхом реалізації конкурентних переваг визначених територій, 
впровадження інноваційно-інвестиційних проектів та ефективного 
використання місцевих ресурсів територіальних громад, а також 
забезпечення достатньо високого та зростаючого рівня якості життя 
населення та високого рівня зайнятості на стійкій основі.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  95883  
 
Дата реєстрації авторського права  07.02.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Підвисоцький Валентин Генріхович, Підвисоцький Владислав 
Валентинович  

 
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)  Науковий письмовий твір "Концепція міжнародного проекту "Через 

конкурентоспроможність територій - до країни сталого розвитку" - 
"Україна - територія здоров'я" ("Україна - територія здоров'я")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   
 

Анотація   
Підвищення конкурентоспроможності (стале підвищення якості життя 
людини) територій України шляхом впровадження гуманітарних, 
соціальних, екологічних, енергетичних, економічних проектів розвитку 
територій.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  95884  
 

Дата реєстрації авторського права  07.02.2020  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шеремет Марія Дмитрівна, Купенко Олена Володимирівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 

Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір, ілюстрація  
 

Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Опис гри з ілюстраціями "Соціальна настільна гра "ANTI 

TRAFFICKING 2 women men children" ("ANTI TRAFFICKING")  
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   
 

Анотація   
Опис гри, яка розроблена з метою підвищення обізнаності населення 
щодо проблеми торгівлі людьми, правил запобігання відповідним 
ризикам. Гра містить інформацію про торгівлю людьми, її види, 
правила безпечного пошуку роботи за кордоном, міфи, факти та 
завдання щодо торгівлі людьми.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  95885  
 

Дата реєстрації авторського права  07.02.2020  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Філенко Людмила Василівна, Ашанін Володимир 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)  Навчальний посібник "Комп'ютерна техніка та математичні методи в 

спорті"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Ашанін В. С., Філенко Л. В. Комп'ютерна техніка та 
математичні методи в спорті. Навчальний посібник. - Харків : ХДАФК, 
2006. - 178 с. 

 

Анотація   
Навчальний посібник дозволяє організувати самостійну роботу 
студентів по вивченню дисципліни "Комп'ютерна техніка та  
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математичні методи в спорті". Він містить структуру навчальної 
дисципліни, лекційний матеріал, зміст лабораторних робіт та завдання 
для самостійної роботи, методичні вказівки для виконання 
контрольних завдань по результатах засвоєння модуля 1. "Інформація 
та комп'ютерна техніка".  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  95886  
 

Дата реєстрації авторського права  07.02.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Філенко Людмила Василівна, Ашанін Володимир Семенович, Єгорова 
Олена 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 "Інформаційно-комунікаційні системи у 
фізичному вихованні та спорті"  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Ашанін В. С., Єгорова О. В., Філенко Л. В. 
Інформаційно-комунікаційні системи у фізичному вихованні та спорті. 
Серія: Інформатика та інформаційні технології у фізичному вихованні 
та спорті : [Навчальний посібник]. - Харків : ХДАФК, 2018. - 164 с. 

 
Анотація   

Навчальний посібник містить комплекс теоретичного матеріалу, 
завдання для виконання практичних робіт та самостійної роботи з 
дисципліни "Інформаційно-комунікаційні системи у фізичному 
вихованні та спорті". Детально розглядаються питання 
інформаційного забезпечення галузі фізичного виховання та спорту, 
розкриті інформаційно-комунікаційні основи методів обробки 
результатів досліджень. Практична частина представлена комплексом 
лабораторних робіт з використання інформаційних систем та баз даних, 
розробки комп'ютерних комунікаційних систем та роботи у 
комп'ютерних мережах при виконанні навчальних, наукових та 
прикладних завдань у сфері фізичної культури та спорту.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  95887  
 
Дата реєстрації авторського права  07.02.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Філенко Людмила Василівна, Ашанін Володимир Семенович, 
Петренко Юлія 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 "Методичні рекомендації "Бази даних у 
фізичному вихованні та спорті"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Ашанін В. С., Петренко Ю. І., Філенко Л. В. Бази 
даних у фізичному вихованні та спорті. Серія: Інформатика та 
інформаційні технології у фізичному вихованні та спорті : [Методичні 
рекомендації] / В. С. Ашанін, Ю. І. Петренко, Л. В. Філенко. - Харків : 
ХДАФК, 2016. - 32 с. 

 
Анотація   

Навчальний посібник дозволяє організувати самостійну роботу 
студентів з дисциплін "Інформатика та інформаційні технології у 
фізичному вихованні та спорті", "Нові інформаційні технологій у 
фізичному вихованні та спорті" та "Комп'ютерні технології". Містить 
структуру навчальної дисципліни, лекційний матеріал, зміст 
практичних робіт та завдання для самостійної роботи, методичні 
вказівки для виконання контрольних завдань по результатах 
засвоєння модуля "Бази даних у фізичному вихованні та спорті".  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  95888  
 

Дата реєстрації авторського права  07.02.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Філенко Людмила Василівна, Ашанін Володимир Семенович, 
Алексєнко Яна 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)  Навчальний посібник "Методичні рекомендації "Комп'ютерна 
графіка"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Ашанін В. С., Алексєнко Я. В., Філенко Л. В. 
Комп'ютерна графіка. Серія: Інформатика та інформаційні технології у 
фізичному вихованні та спорті : [Методичні рекомендації] / В. С. 
Ашанін, Я. В. Алексєнко, Л. В. Філенко. - Харків : ХДАФК, 2016. - 32 с. 

 
Анотація   

Навчальний посібник дозволяє організувати самостійну роботу 
студентів з дисциплін "Інформатика та інформаційні технології у 
фізичному вихованні та спорті", "Нові інформаційні технології у 
фізичному вихованні та спорті" та "Комп'ютерні технології". Містить 
структуру навчальної дисципліни, лекційний матеріал, зміст 
лабораторних робіт та завдання для самостійної роботи, методичні 
вказівки для виконання контрольних завдань по результатах 
засвоєння модуля "Комп'ютерна графіка".  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  95889  
 

Дата реєстрації авторського права  07.02.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Філенко Людмила Василівна, Ашанін Володимир Семенович, 
Полторацька Ганна 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)  Навчальний посібник "Методичні рекомендації "Комп'ютерні мережі"  
 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Ашанін В. С., Полторацька Г. С., Філенко Л. В. 
Комп'ютерні мережі. Серія: Інформатика та інформаційні технології у 
фізичному вихованні та спорті : [Методичні рекомендації] / В. С. 
Ашанін, Г. С. Полторацька, Л. В. Філенко. - Харків : ХДАФК, 2016. - 32 с. 

 
Анотація   

Навчальний посібник дозволяє організувати самостійну роботу 
студентів з дисциплін "Інформатика та інформаційні технології у 
фізичному вихованні та спорті", "Нові інформаційні технології у 
фізичному вихованні та спорті" та "Комп'ютерні технології". Містить 
структуру навчальної дисципліни, лекційний матеріал, зміст 
практичних робіт та завдання для самостійної роботи, методичні 
вказівки для виконання контрольних завдань по результатах 
засвоєння модуля "Комп'ютерні мережі".  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  95890  
 

Дата реєстрації авторського права  07.02.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Юхименко Даніелла Віталіївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Фотографічний твір, складений твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка фотографічних творів "Колекція дитячого одягу Celebrity Girl's 
бренду Daniela Style" ("Daniela Style")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Твір являє собою збірку авторських зображень колекції дитячого одягу 
та аксесуарів для врочистих подій. Збірка буде цікавою для модельних 
агентств, швейних ательє, організаторів модельних показів, конкурсів 
краси, дитячих днів моди, театральних гуртків тощо.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  95891  
 

Дата реєстрації авторського права  07.02.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Галаган Лариса Володимирівна  
 
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 "Швидкий"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Студентка заради помсти своєму колишньому хлопцю - чорному 
археологу - перешкоджає йому повернути вкрадену у могилі відьми 
прикрасу. Але тепер її вибір небагатий: перетворитися на монстра або 
на тварину.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  95892  
 
Дата реєстрації авторського права  07.02.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мосендз Григорій Максимович, Рот Дмитро Валентинович, Гаврилюк 
Вадим Петрович, Бондар Дмитро Дмитрович, Соковніна Нінель 
Харитонівна, Вдовиченко Світлана Василівна, Михайлик Ольга 
Олександрівна, Болдирєва Олена Володимирівна, Підгорна Олена 
Юріївна, Герасимчук Ольга Володимирівна, Фельдман Тамара 
Леонідівна, Круглякова Анна Володимирівна, Селіванова Наталія 
Миколаївна, Цебрук Олексій Ігорович, Лук'янець Олександр 
Андрійович, Черкащенко Іван Олександрович, Коваленко Олександр 
Вадимович, Сологуб Олександра Сергіївна, Кобець Світлана Петрівна, 
Логвиненко Юлія Федорівна, 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)  Твір архітектури "Проект "Будівництво закладу загальної середньої 
освіти на 1700 місць на м-ні № 3 у місті Обухові Київської області"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Проект розроблений для будівництва закладу загальної середньої 
освіти для одночасного навчання 1700 учнів в сучасних умовах 
навчального, виховного та фізкультурно-оздоровчого процесів, а також 
харчування та короткочасного відпочинку.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  95893  
 
Дата реєстрації авторського права  07.02.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Григор'єв Віталій Сергійович  
 
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 "One Day"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  95894  
 

Дата реєстрації авторського права  07.02.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Алейніков Сергій 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 "Labyrinth Deception Platform" ("Labyrinth")  
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  95895  
 

Дата реєстрації авторського права  07.02.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Буряк Альона 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 "Інвестиційне співробітництво між Україною та ЄС у 
промисловості: регіональний розріз"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Буряк А. А. Інвестиційне співробітництво між 
Україною та ЄС у промисловості: регіональний розріз // Науковий 
вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія "Економіка і 
менеджмент". - 2017. - № 25. - С. 30-33. 

 
Анотація   

У статті досліджено інвестиційне співробітництво між Україною та 
Євросоюзом у промисловості. Сформовано головні проблеми співпраці 
України з ЄС в інвестиційній сфері. Виявлено нові можливості для 
залучення прямих іноземних інвестицій, що набули особливої 
актуальності в контексті дії зони вільної торгівлі між Україною та 
країнами ЄС.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  95896  
 

Дата реєстрації авторського права  07.02.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Білоусова Анастасія 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)  Стаття "Оцінювання вагомості формування інформаційної підтримки 
стратегічних управлінських рішень на вітчизняних підприємствах"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Білоусова А. Ю. Оцінювання вагомості формування 
інформаційної підтримки стратегічних управлінських рішень на 
вітчизняних підприємствах // Економіка. Менеджмент. 
Підприємництво. Зб. наук. праць Східноукраїнського національного 
університету імені Володимира Даля. - 2011. - Вип. 23. Ч. ІІ. - С. 121-127. 

 
Анотація   

У статті розглянуто поняття інформаційної підтримки стратегічних 
управлінських рішень (ІПСУР). Визначено з використанням методу 
аналізу ієрархії Т. Сааті вагомість проблем формування ІПСУР, 
вагомість проблем у яких є принципово нерівнозначною.     
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  95897  
 

Дата реєстрації авторського права  07.02.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Койфман Олексій Олександрович, Доля Данило Тарасович   
 
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 "Розрахунок втрат теплоти доменного 
повітронагрівача у навколишнє середовище під час перемикання з 
режиму на режим"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Розроблено програму, що описує втрати доменного повітронагрівача 
через металевий кожух циліндричної форми та через купол 
кулеподібної форми. Розрахунок базується на теплопередачі через 
циліндрічну стінку та кулеподібну стінку. Вхідні параметри 
розрахунку: час перемикання клапанів, геометричні розміри 
повітронагрівача, товщина кожуха, товщина футерівки, температура 
навколишнього середовища та теплотехнічні параметри матеріалів 
агрегату.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  95898  
 

Дата реєстрації авторського права  07.02.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Койфман Олексій Олександрович, Доля Данило Тарасович   
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 



Авторське право і суміжні права. Бюлетень № 57, 2020 
 

 

328

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Реалізація математичної моделі продувки 
аргоном сталі в агрегаті "ківш-піч"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Розроблено програму, що описує зміну температури металу в агрегаті 
"ківш-піч" при продувці її аргоном, яка базується на математичних 
моделях перемішування ванни металу інертним газом температурного 
режиму агрегату "ківш-піч". Програма дозволяє розраховувати 
температури металу по вертикальних та горизонтальних розрізах 
агрегату з можливістю зміни глибини розрізу.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  95899  
 

Дата реєстрації авторського права  07.02.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Калужська Лілія Олегівна, Казьміна Наталя Олександрівна, 
Кірсанова Світлана 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)  Науковий твір "Методичні рекомендації щодо організації навчання 
аудіювання для студентів 3 курсу"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Методичний матеріал побудований на основі робочої програми з 
дисципліни "Практичний курс англійської мови". Надані завдання 
можуть бути використані під час самостійної роботи студентів 3 курсу 
після опанування тієї або іншої лексичної теми.   
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  95900  
 

Дата реєстрації авторського права  10.02.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лебєдєв Євген Олександрович, Пономарьов Вадим Дмитрович, Усар 
Ірина Ярославівна, Лукович Ольга Василівна  

 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Київський національний університет імені Тараса Шевченка 
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  "Комп'ютерна програма розрахунку характеристик та адаптивного 
керування системами з поворотними викликами "Retrial queue 
optimizer" ("Retrial queue optimizer")  
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма призначена для розрахунку характеристик і дослідження 
функціонування систем з повторними викликами у стаціонарному 
режимі.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  95901  
 

Дата реєстрації авторського права  10.02.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Пархоменко Олександр Юрійович, Манькусь Ірина Володимирівна, 
Недбаєвська Людмила Степанівна  

 
Повне ім'я або 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 "Bank of science"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Необхідність пізнання світу обумовлює розвиток особистості, 
гармонізації її з природою, іншими людьми, суспільством, державою. 
Одна із головних причин відриву навчання від життя полягає в тому, 
що не приділяється достатньої уваги людській чуттєвій (емоційній) 
діяльності, тому однією із ключових компетентностей Нової 
української школи виділена загальнокультурна грамотність.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  95902  
 

Дата реєстрації авторського права  10.02.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Пархоменко Олександр Юрійович, Манькусь Ірина Володимирівна, 
Недбаєвська Людмила Степанівна  

 
Повне ім'я або 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 "STEM-майданчики як технологія 
трансдисциплінарного підходу в освітній діяльності в Новій 
українській школі"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   
 

Анотація   
Використання провідного принципу STEM-освіти - 
трансдисциплінарного підходу, дозволить здійснити модернізацію 
методологічних засад, змісту, обсягу навчального матеріалу предметів 
природничо-математичного та гуманітарного циклів, технологізацію 
процесу навчання та формування компетентностей якісно нового 
рівня.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  95903  
 

Дата реєстрації авторського права  10.02.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ірина Антіпова (псевдонім)  
 
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)  Книга "Факторы майя: элементарные аналогии космического 
порядка. Книга первая"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

В книзі започатковано семіотичне дослідження "творчих повторів" 
найдавнішого світового календаря - майянського Цолькіна у 
культурних феноменах різних цівілізацій нашої планети.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  95904  
 

Дата реєстрації авторського права  10.02.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Курта Сергій Андрійович  
 
Повне ім'я або 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 "Основи нафтохімії"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Посібник для вищих навчальних закладів містить літературні дані 
основ нафтохімії.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  95905  
 
Дата реєстрації авторського права  10.02.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ірина Антіпова (псевдонім)  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір науково-популярного характеру, 
похідний твір  

 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Книга "Факторы майя: элементарные аналогии космического 
порядка. Книга вторая"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  95906  
 

Дата реєстрації авторського права  10.02.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Швачич Геннадій Григорович, Тараненко Юрій Карлович, Холод 
Олена Григорівна, Козирєва Ірина Миколаївна  

 
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)  Твір учбового характеру "Оптимизационные методы и модели. 
Рабочая тетрадь"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  95907  
 
Дата реєстрації авторського права  10.02.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Чернявський Юрій Євгенович, Холод Олена Григорівна, Швачич 
Геннадій Григорович, Ярмоленко Людмила Іванівна  

 
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)  Твір учбового характеру "Эконометрика. Лабораторный практикум"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  95908  
 
Дата реєстрації авторського права  10.02.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Паршина Олена Анатоліївна, Чумак Тетяна Валентинівна, Ярмоленко 
Людмила 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)  Підрозділ 2.8 монографії "Structural transformations and problems of 
information economy formation" під назвою "Фінансовий вплив 
міжнародної трудової міграції на економічний розвиток національної 
економіки"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Паршина О. А., Чумак Т. В., Ярмоленко Л. І. 
Фінансовий вплив міжнародної трудової міграції на економічний 
розвиток національної економіки // Structural transformations and 
problems of information economy formation: Collective monograph. - 
Ascona Publishing, New York, USA, 2018. - P. 154-166. 

 
Анотація   

Проведено аналіз основних наслідків трудової міграції. На підґрунті 
результатів досліджень сучасних вчених виділено три основні 
проблеми процесів трудової міграції та шість основних напрямків 
міжнародної міграції робочої сили.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  95909  
 

Дата реєстрації авторського права  10.02.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Різун Ніна Олегівна, Чумак Тетяна Валентинівна, Ярмоленко 
Людмила Іванівна, Козирєва Ірина Миколаївна  

 
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)  Твір учбового характеру "Основы информатики. Лабораторный 
практикум"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   
 

Анотація   
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  95910  
 

Дата реєстрації авторського права  10.02.2020  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Атрошенко Тетяна 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 "Програма 
формування соціального досліду учнів старшого підліткового віку в 
умовах позакласної виховної роботи"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   
 

Анотація   
Програма спрямована на формування соціального досліду в учнів 
старшого підліткового віку в умовах позакласної виховної роботи.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  95911  
 

Дата реєстрації авторського права  10.02.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Максимов Олександр Сергійович, Шевчук Тетяна 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)  Підручник "Історія хімії"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Максимов О. С., Шевчук Т. О. Історія хімії: Підруч. 
для студентів хім. спеціальностей вищих навчальних закладів. - 2-е 
вид., перероб. та доп. - Мелітополь : ФОП Однорог Т. В., 2020. - 302 с.: 
іл. 

 
Анотація   

У підручнику в певній хронології викладена історія виникнення і 
розвитку хімії як науки з часів давнини і до наших днів. Узагальнено 
фактичний матеріал з історії хімії, зроблено його аналіз.   
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  95912  
 

Дата реєстрації авторського права  10.02.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Хромишева Олена Олександрівна, Кулик 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)  Літературний письмовий твір наукового характеру "Методичні 
рекомендації до лабораторних робіт з аналітичної хімії. Кількісний 
аналіз"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Запропоновані методичні рекомендації до лабораторних робіт з 
кількісного аналізу, у зв'язку із значним скороченням аудиторних 
годин, передбачають системну самостійну роботу студентів по 
вивченню теоретичних та практичних основ кількісного аналізу.   
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  95913  
 

Дата реєстрації авторського права  10.02.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Каськова Людмила Федорівна, Кулатова Ірина Миколаївна, Коверко 
Олена Володимирівна, Чуприна Леонід Федорович, Артем'єв Андрій 
Владиславович, 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 "Рекомендації до збору та збереження одонто-
антропологічного матеріалу з метою подальшого медичного 
дослідження"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Беручи до уваги зростаючий інтерес медиків до проблеми дослідження 
палео-антропологічного матеріалу, з огляду на специфіку медичної 
обробки, на наш погляд, необхідно ввести ряд рекомендацій до вже 
наявних методик збору та зберігання фосильних і субфосильних 
останків людей, виявлених під час археологічних розкопок.   
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  95914  
 

Дата реєстрації авторського права  10.02.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Звягольська Ірина Миколаївна, Полянська Валентина Павлівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру, ілюстрація  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Навчальний посібник "Мікробіологія, вірусологія та імунологія. 
Ліцензійний інтегрований іспит "КРОК 1"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Навчальний посібник "Мікробіологія, вірусологія та імунологія. 
Ліцензійний інтегрований іспит "КРОК 1" створено для студентів 
медичних і стоматологічних факультетів вищих навчальних закладів 
України третіх та четвертих рівнів акредитації. Основне призначення - 
оптимізація самостійної підготовки студентів до ліцензійного іспиту  
"Крок 1!" з мікробіології, вірусології та імунології. У навчальному 
посібнику розглянуті питанння, пов'язані з теоретичним 
обґрунтуванням та алгоритмом застосування мікробіологічних методів 
діагностики інфекційних захворювань.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  95915  
 
Дата реєстрації авторського права  10.02.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Замурій Тимофій Володимирович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "Кетчап Лоялті Східна 
Європа" 
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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 "Веб-платформа "Sales Motivator"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Комп'ютерна програма являє собою смарт-сервіс для мотивації та 
винагороди учасників різних програм лояльності. Користувачі можуть 
відстежувати зароблені, використані та поточні бали, відстежувати 
подарунки, доступні для покупки або які можна одержати, виходячи із 
наявних балів, в режимі он-лайн тощо.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  95916  
 

Дата реєстрації авторського права  10.02.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Зайцева Катерина Сергіївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, ілюстрація  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Опис з ілюстраціями "Астролого-психологическая 
трансформационная игра "Планетариум - фактор влияния" 
("Планетариум - фактор влияния")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Психологічна настільна гра, що основана на символізмі астрологічної 
філософії, що надає людині можливість глибокого розуміння свого 
внутрішнього життя, пошуку найбільш позитивної стратегії прийняття 
рішень, зниження психологічної напруги.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  95917  
 

Дата реєстрації авторського права  10.02.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Зайцева Катерина Сергіївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, ілюстрація  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Опис з ілюстраціями "Психологическая трансформационная игра 
"Алхимия" ("Т - игра Алхимия")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Психологічна настільна гра, що спрямована на пошук людиною 
внутрішнього балансу шляхом аналізу різних сфер життя у легкій  
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ігровій формі. Ця гра надає можливість звернути увагу на неефективні 
форми поведінки та знайти прийнятні вираження почуттів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  95918  
 

Дата реєстрації авторського права  10.02.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Касьянов Дмитро Володимирович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Товариство з обмеженною відповідальністю "Центр Консалтинг" 
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Інформаційно-аналітична система "General-
purpose system" ("АІС "General-purpose system")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма призначена для автоматизації діяльності та інформаційно-
аналітичної підтримки виконання проектів та завдань в різних галузях 
бізнесу, господарства та суспільних відносин, зокрема в комунальній та 
соціальній сферах, для проведення аналітичних досліджень тощо.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  95919  
 
Дата реєстрації авторського права  10.02.2020  
 
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 до аудіовізуального твору "Острів"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Історія самотнього чоловіка, життя якого змінюється із приїздом на 
острів дівчини.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  95920  
 
Дата реєстрації авторського права  10.02.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бакальчук Катерина Олегівна  
 
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)  Збірка віршів "Творча душа"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  95921  
 

Дата реєстрації авторського права  10.02.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ковальов Андрій Олексійович  
 
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 "Этот Новый Год"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  95922  
 

Дата реєстрації авторського права  10.02.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ковальов Андрій Олексійович  
 
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 "Мартини"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  95923  
 

Дата реєстрації авторського права  10.02.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  0482 (псевдонім)  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, ілюстрація  
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Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Опис з ілюстраціями "Концепція та зміст рекламно-інформаційного 
порталу "Житловий будинок"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  95924  
 

Дата реєстрації авторського права  10.02.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  0482 (псевдонім)  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, ілюстрація, складений твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Опис з ілюстраціями "Збірка художньо-графічних зображень, 
креслень, макетів для індивідуалізації товарів і послуг "Житловий 
будинок"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  95925  
 

Дата реєстрації авторського права  10.02.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Войтенко Світлана Леонідівна, Сидоренко Олена Василівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Інститут розведення і генетики тварин ім. М. В. Зубця Національної 
академії аграрних наук України 

 
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 "Аналіз 
продуктивності великої рогатої худоби молочних порід в племінних 
стадах дослідних господарств"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Висвітлено результати досліджень в стадах дослідних господарств щодо 
чисельності поголів'я великої рогатої худоби та корів різних порід, 
породності та класності тварин, віку корів при першому отеленні, 
кількості уведених первісток в стадо, надою корів, вмісту жиру й білка 
в молоці, оцінки корів за типом будови тіла, стану осіменіння корів і 
телиць, живої маси і віку першого осіменіння телиць, відтворювальної 
здатності корів, живої маси ремонтних телиць в процесі вирощування 
тощо.  
 

 



Авторське право і суміжні права. Бюлетень № 57, 2020 
 

 

339

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  95926  
 

Дата реєстрації авторського права  10.02.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Полторак Любов Юріївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру, ілюстрація  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Методичні рекомендації щодо використання арт-
терапевтичної методики "Я в соціумі" ("Я в соціумі")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Твір розроблено з метою полегшення запровадження розробленої 
автором арт-терапевтичної методики у практичну діяльність 
психологів, соціальних працівників та педагогів при роботі з 
дорослими, з юнаками та підлітками, у ситуаціях, коли мовна 
комунікація практично неможлива через наявність труднощів у 
вербальному спілкуванні або ж при зниженому рівні рефлексії у 
клієнтів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  95927  
 
Дата реєстрації авторського права  10.02.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кузьмін Олег Євгенович, Мельник Ольга Григорівна, Юринець 
Оксана Василівна, Чиркова Юлія Леонідівна  

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

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру, ілюстрація  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Монографія "Рейтингування діяльності промислових підприємств. 
Теоретичні та методичні положення"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Кузьмін О. Є., Мельник О. Г., Юринець О. В., 
Чиркова Ю. Л. Рейтингування діяльності промислових підприємств. 
Теоретичні та методичні положення : [монографія]. - Львів : 
Видавництво "Растр-7", 2013. - 272 с. 

 
Анотація   

Монографія присвячена розробленню теоретико-прикладних засад 
здійснення рейтингування діяльності промислових підприємств, 
зокрема, відображено найбільш вагомі особливості процесу 
рейтингування, проілюстровано та роз'яснено типологію рейтингів 
підприємств та характерні ознаки ресурсного забезпечення їх 
формування.  
 

 



Авторське право і суміжні права. Бюлетень № 57, 2020 
 

 

340

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  95928  
 

Дата реєстрації авторського права  10.02.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Забарна Елеонора Миколаївна, Задорожнюк Наталія Олексіївна, 
Волкова Наталія Іванівна, Чередниченко Володимир Анатолійович, 
Козакова Олена Миколаївна, Черепанова Наталія Олександрівна, 
Рассадникова Світлана Іванівна, Щьокіна Євгенія 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 "Парадигма інноваційного розвитку в умовах ринкової 
трансформації"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Досліджено теоретико-методичні засади інноваційної діяльності та її 
сучасні тенденції. Розкрито сутність і особливості ринку інновацій, 
проаналізовано проблеми його формування в Україні. Обґрунтовано 
необхідність стратегічної спрямованості інноваційної діяльності 
підприємства та фактори впливу на неї. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  95929  
 

Дата реєстрації авторського права  10.02.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Забарна Елеонора Миколаївна, Щьокіна Євгенія 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 "Система організаційно-управлінських інновацій в 
розвитку сучасних регіонів України"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

В роботі досліджено науково-методичні засади формування системи 
організаційно-управлінських інновацій в соціально-економічному 
розвитку регіонів: вивчено ґенезу змісту та наукових підходів до 
соціально-економічного розвитку регіону, системи організаційно-
управлінських інновацій; представлено науково-методичні підходи до 
формування системи організаційно-управлінських інновацій. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  95930  
 

Дата реєстрації авторського права  10.02.2020  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Забарна Елеонора Миколаївна, Задорожнюк Наталія Олексіївна, 
Волкова Наталія Іванівна, Чередниченко Володимир Анатолійович, 
Козакова Олена Миколаївна, Черепанова Наталія Олександрівна, 
Рассадникова 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)  Монографія "Економічна теорія: тенденції та розвиток системи 
економічних ідей"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Досліджено тенденції та специфіку сучасних економічних наукових 
шкіл. Показано особливості трансформаційних процесів в економічних 
системах. Досліджено концепцію людини в контексті еволюції 
економічної теорії. Показано еволюційні процеси в становленні теорії 
вартості. Вивчено еволюцію формування факторів виробництва з 
урахуванням викликів сьогодення.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  95931  
 

Дата реєстрації авторського права  10.02.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Паранько Надія Петрівна  
 
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 "Пальто жіноче демісезонне із 
складками "гофре" на спинці"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

На малюнку зображено пальто жіноче демісезонне. Пальто без 
підкладки, довжиною до середини стегна. Рукави розширені донизу, 
довжиною до ліктя. Застібка спереду на два гудзики. По всій довжині 
спинки пальто застосовуються складки "гофре". Горловина, низ 
рукавів та кишені орнаментовані. Матеріалом є цупка натуральна 
тканина світлого кольору (конопляна чи бавовняна).  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  95932  
 

Дата реєстрації авторського права  10.02.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Паранько Надія Петрівна  
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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)  Твір образотворчого мистецтва "Пальто жіноче демісезонне із 
вставками в рельєфних витачках"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

На малюнку зображено пальто жіноче демісезонне, з підрізами в 
рельєфних витачках на рівні заниженого талієвого пояса, в які 
вставлені шматки тканини, що зібрана в складки. Пальто без 
підкладки. Довжина пальта - до середини коліна. Матеріалом є цупка 
натуральна тканина світлого кольору (конопляна чи бавовняна).  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  95933  
 

Дата реєстрації авторського права  10.02.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Волівач Антоніна Петрівна, Хімічева Ганна Іванівна  
 
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 комплекс "Експерти ЗВО" для 
формування експертних груп в освітній галузі" ("Експерти ЗВО")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма призначена для формування експертних груп для 
оцінювання ризиків освітнього процесу закладу вищої освіти (ЗВО). 
Експертні групи формуються за даними визначеного загального 
коефіцієнта компетентності, містять узагальнену інформацію та вагові 
коефіцієнти компетентності.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  95934  
 

Дата реєстрації авторського права  10.02.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Коляка Денис Борисович  
 
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 "MISTER JINN" у вигляді мобільних 
клієнтських додатків "Робота" та "Допомога" для операційної системи 
ANDROID" ("Mr. Jinn (ANDROID)")  
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма є сервісом з пошуку роботи і виконавців для надання 
побутових та інших послуг. Програма за своїм функціоналом корисна 
для фахівців для пошуку роботи чи клієнта і для звичайного 
громадянина з пошуку необхідного виконавця побутової чи іншої 
послуги.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  95935  
 

Дата реєстрації авторського права  10.02.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Коляка Денис Борисович  
 
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 "MISTER JINN" у вигляді мобільних 
клієнтських додатків "Робота" та "Допомога" для операційної системи 
IOS" ("Mr. Jinn (IOS)")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма є онлайн-сервісом з пошуку роботи і виконавців для надання 
побутових та інших послуг. Програма за своїм функціоналом корисна 
для фахівців для пошуку роботи чи клієнта і для звичайного 
громадянина з пошуку необхідного виконавця побутової чи іншої 
послуги.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  95936  
 
Дата реєстрації авторського права  11.02.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Березовський Олег Миколайович  
 
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 "Приглашение к путешествию"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  95937  
 

Дата реєстрації авторського права  11.02.2020  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гоцуляк Володимир 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)  Літературний письмовий твір наукового характеру "У боротьбі за 
соборну Україну: державотворча діяльність Симона Петлюри"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Гоцуляк В. М. У боротьбі за соборну Україну: 
державотворча діяльність Симона Петлюри : монографія / В. М. 
Гоцуляк. - Хмельницький : ХНУ, 2013. - 202 с. 

 
Анотація   

В творі наведені дослідження життєвого і державницького шляху 
Симона Петлюри, зусиллями якого Україна відбулася як держава та 
самостійний політичний організм з усіма атрибутами державності.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  95938  
 
Дата реєстрації авторського права  11.02.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гоцуляк Володимир 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)  Літературний письмовий твір наукового характеру "Суспільно-
політична думка України ранньомодерної доби"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Гоцуляк В. М. Суспільно-політична думка України 

ранньомодерної доби : монографія / В. М. Гоцуляк - Хмельницький : 
ФОП Мельник А. А. - 2018. - 366 с. 

 
Анотація   

У творі досліджено суспільно-політичну думку ранньомодерної 
України, окреслено її сучасні характеристики та особливості в 
контексті історичного та соціокультурного розвитку.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  95939  
 
Дата реєстрації авторського права  11.02.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Чуйко Сергій Олександрович  
 
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 "Художнє оформлення логотипу 
"More Fish"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  95940  
 
Дата реєстрації авторського права  11.02.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кривенець Віктор Сергійович  
 
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 забувай свою дорогу до дому" ("Не забувай")  
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  95941  
 
Дата реєстрації авторського права  11.02.2020  
 
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)  Пісня "Коханка"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  95942  
 

Дата реєстрації авторського права  11.02.2020  
 
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)  Пісня "Краков'як"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  95943  
 

Дата реєстрації авторського права  11.02.2020  
 
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)  Пісня "Одного разу на Різдво"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  95944  
 

Дата реєстрації авторського права  11.02.2020  
 
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)  Пісня "Свекруха"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  95945  
 

Дата реєстрації авторського права  11.02.2020  
 
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)  Пісня "Ми вам бажаємо усім"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  95946  
 

Дата реєстрації авторського права  11.02.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Жара Наталія Ярославівна, Кравець Володимир Іванович  
 
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 "Весільна вишиванка" ("Вишиванка")  
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  95947  
 

Дата реєстрації авторського права  11.02.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Жара Наталія Ярославівна  
 
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 "Зірка любові"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  95948  
 
Дата реєстрації авторського права  11.02.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Жара Наталія Ярославівна, Кравець Володимир Іванович  
 
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   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  95949  
 
Дата реєстрації авторського права  11.02.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Жара Наталія Ярославівна, Паладійчук Любов Василівна  
 
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 відпускай"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  95950  
 
Дата реєстрації авторського права  11.02.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Жара Наталія Ярославівна, Кравець Володимир Іванович  
 
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 "Чарівні барви"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  95951  
 

Дата реєстрації авторського права  11.02.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Косяк Антоніна Петрівна, Зубенко Анна 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 "Бухгалтерський облік ІІ"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Косяк А. П. Бухгалтерський облік ІІ : навч. посібник / 
А. П. Косяк, А. В. Зубенко ; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім.  

                                                           О. М. Бекетова. - Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2019. - 326 с. 
 
Анотація   

У навчальному посібнику розкриті основи оформлення первинної 
бухгалтерської документації відповідно до вимог нормативно- 
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законодавчої бази України з обліку та реєстрації бухгалтерських 
записів у облікових регістрах.  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  95952  
 

Дата реєстрації авторського права  11.02.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Войтов Костянтин Олександрович  
 
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 "Vector VS"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  95953  
 

Дата реєстрації авторського права  11.02.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  UALinux (псевдонім)  
 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "УАЛІНУКС" 
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Похідний твір, комп’ютерна програма  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Похідний твір "Операційна система "Ubuntu*Pack 18.04" ("ПЗ "ОС 
"Ubuntu*Pack 18.04")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  95954  
 

Дата реєстрації авторського права  11.02.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Розуменко Володимир Давидович  
 
Повне ім'я або 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 "Лазерная термодеструкция глиобластом полушарий 
большого мозга с применением виртуального трехмерного 
планирования операции и интраоперационного навигационного 
сопровождения"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Розуменко В. Д. Лазерная термодеструкция 
глиобластом полушарий большого мозга с применением виртуального 
трехмерного планирования операции и интраоперационного 
навигационного сопровождения // Застосування лазерів у медицині та 
біології: Матеріали XLVIII Міжнародної науково-практичної 
конференції, 4-25 травня 2018 року. - Харків, 2018. - С. 53. 

 
Анотація   

Підвищення ефективності хірургічного лікування злоякісних 
гліальних пухлин головного мозку на основі інноваційних лазерних і 
навігаційних технологій.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  95955  
 
Дата реєстрації авторського права  11.02.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Розуменко Володимир Давидович  
 
Повне ім'я або 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 "Іnnovativе laser technologies in brain tumors surgery" 
("Інноваційні лазерні технології в хірургії пухлин головного мозку")   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Розуменко В. Д. Іnnovativе laser technologies in brain 

tumors surgery // Photobiology and Photomedicine : International Scientific 
and Practical Journal. 2018. - № 24. - Харків, 2018. - С. 9. 

 
Анотація   

У статті представлені результати застосування інноваційних лазерних 
технологій при хірургічному лікуванні пухлин головного мозку. У 
статті розглядаються проблеми диференційованого підходу до вибору 
лазерного випромінювача, а також оптимізація інтраопераційного 
застосування ефектів лазерного розтину, випаровування, коагуляції та 
термічного руйнування пухлинної тканини, що забезпечує підвищення 
ступеня ефективності хірургії та якості життя пацієнтів. Наведено 
результати досліджень щодо розробки методу планування лазерної 
хірургії та інтраопераційного навігаційного обслуговування методу 
лазерної хірургії пухлин головного мозку.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  95956  
 
Дата реєстрації авторського права  11.02.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Розуменко Володимир Давидович  
 
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 "Передовые лазерные технологии в хирургии 
глиальных опухолей головного мозга" (ADVANCED LASER 
TECHNOLOGIЕS IN SURGERY OF ВRAIN GLIOMAS)   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Розуменко В. Д. Передовые лазерные технологии в 
хирургии глиальных опухолей головного мозга // Materials XLIX 
International Scientific and Practical Conference, Application of Lasers in 
Medicine and Biology and 2nd Gamaleia's Readings, 3-7 October 2018. - 
Hungary : - 2018. - С.94. 

 
Анотація   

Підвищення ефективності хірургічного лікування гліом головного 
мозку, які поширюються в функціонально значимі зони і серединні 
структури напівкуль великого мозку, з використанням лазерних, 
навігаційних і ендоскопічних технологій.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  95957  
 

Дата реєстрації авторського права  11.02.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Розуменко Володимир Давидович  
 
Повне ім'я або 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 "Пухлини головного мозку"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Розуменко В. Д. Пухлини головного мозку : 
Національний підручник "Онкологія". - К.: ВСВ "Медицина",  

                                                           2019. - С. 502. 
 
Анотація   

У статті описані та проаналізовані епідемілогія, етіологія та патогенез, 
класифікація, клінічна картина, симптоми, методи діагностик та 
методи лікування і види хірургічного втручання для лікування 
головного мозку.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  95958  
 

Дата реєстрації авторського права  11.02.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ботвинюк Оксана Василівна, Куценко Олена Іванівна, Яковенко Віра 
Дмитрівна  

 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Херсонський політехнічний коледж Одеського національного 
політехнічного університету 

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір учбово-практичного характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Навчальний посібник "Науково-дослідницька діяльність здобувачів 
освіти в Малій академії наук України"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Посібник присвячений актуальним проблемам організації науково-
дослідницької діяльності в сучасних умовах реформування фахової 
передвищої та вищої освіти: практичні аспекти щодо підготовки, 
написання, оформлення та захисту науково-дослідницької роботи у 
системі Малої академії наук України. Особливу увагу приділено 
практичним аспектам роботи зі здобувачами освіти у системі фахової 
передвищої освіти, зокрема у гуманітарному та технічному напрямках.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  95959  
 

Дата реєстрації авторського права  11.02.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Куценко Олена Іванівна, Удод Людмила Віталіївна, Шкарбуль Ольга 
Вікторівна  

 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Херсонський політехнічний коледж Одеського національного 
політехнічного університету 

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір учбово-практичного характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Навчальний посібник "Українська мова у закладах фахової 
передвищої освіти"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Навчальний посібник поєднує теоретичний матеріал й практичні 
завдання, що сприяє вдосконаленню мовних компетенцій, зокрема 
правописних навичок слухачів курсів абітурієнтів та здобувача фахової 
передвищої освіти.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  95960  
 

Дата реєстрації авторського права  11.02.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Комліченко Оксана Олександрівна, Мельник Марина Андріївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Херсонський політехнічний коледж Одеського національного 
політехнічного університету 

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір учбово-практичного характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Виробничо-практичне видання "Методичні настанови (вказівки) щодо 
виконання самостійних робіт з дисципліни "Біржова діяльність"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Методичні настанови (вказівки) укладено відповідно до програми 
навчальної дисципліни та галузевих стандартів вищої освіти для  
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здобувачів фахової передвищої освіти освітньої (освітньо-професійної) 
програми "Підприємництво, торгівля  та біржова діяльність" 
спеціальності 071 "Підприємництво, торгівля  та біржова діяльність" 
галузі знань 07 "Управління та адміністрування". Розкриваються 
основи біржової діяльності. Висвітлюються практичні положення 
дисципліни, метод, техніки та організації ведення діяльності на 
біржових ринках.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  95961  
 
Дата реєстрації авторського права  11.02.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Слєпцов Олег Семенович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, креслення, що стосується архітектури  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Опис з кресленнями "Будівництво загальноосвітньої школи, 
мікрорайон 1.2  м. Южне Одеської обл." (Загальноосвітня школа І-ІІІ 
ступеню на 3 паралелі (36 класів) передпроектні архітектурні 
пропозиції"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

На ділянці проектування передбачається будівництво 3-поверхової 
школи з майданчиками для неї. Будівля має яскраве сучасне 
архітектурне рішення.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  95962  
 
Дата реєстрації авторського права  11.02.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Долгошея Тетяна Данилівна  
 
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 "Ключи здоровья"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Книга висвітлює тему альтернативних засобів оздоровлення, які більш 
натуральні, ніж класичні медикаменти. Інформація для всіх, хто хоче 
дізнатися більше про можливості зберегти своє здоров'я, здоров'я 
близьких за допомогою натуральних фітокомплексів, про здорове 
харчування, про методи очищення свого організму.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  95963  
 

Дата реєстрації авторського права  11.02.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Цьомко Василь 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 аспекти аналізу духовної сторони в людині"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  95964  
 

Дата реєстрації авторського права  11.02.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Вдовиченко Раїса Петрівна, Шапочка 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 "Роль ціннісних орієнтацій у професійно-педагогічній 
спрямованості майбутніх учителів"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Вдовиченко Р., Шапочка К. Роль ціннісних орієнтацій 
у професійно-педагогічній спрямованості майбутніх учителів // Danish 
scientific journal. - 2019. - № 30. - Р. 11-15. 

 
Анотація   

У статті обґрунтовано сутність ціннісного ставлення студентської 
молоді до професійної діяльності. Метою дослідження виступив аналіз 
впливу змісту ціннісних орієнтацій на рівень професійно-педагогічної 
спрямованості кожного студента у процесі навчання. З'ясовано, що 
оволодіння цінностями професії вчителя у освітньому процесі є 
можливими за умови, коли такі цінності набувають системного 
характеру, що переконливо доводить важливість перегляду та 
впровадження нових форм та методів роботи у закладах вищої освіти.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  95965  
 
Дата реєстрації авторського права  11.02.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Вдовиченко Раїса Петрівна, Михальченко Наталія Вячеславівна  
 
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 "Формування ціннісних орієнтацій студентської 
молоді через компетентнісний підхід у вихованні особистості"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Вдовиченко Р., Михальченко Н. Формування 
ціннісних орієнтацій студентської молоді через компетентнісний підхід 
у вихованні особистості // Збірник наукових праць. Педагогічні науки. - 
2019. - № 2 (65). - C. 47-51. 

 
Анотація   

У статті доведено актуальність проблеми освітньої парадигми щодо 
практичного формування компетентностей на основі ціннісних 
орієнтацій сучасної студентської молоді в освітньому просторі 
університету, окреслено зміст понять "компетентність", 
"компетентнісний підхід", як необхідної умови виховання 
висококультурної, компетентної особистості.   
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  95966  
 
Дата реєстрації авторського права  11.02.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Безух Богдан Юрійович, Горнійчук Іван Вікторович, 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 "Комп'ютерна програма реєстрації 
користувачів для автентифікації засобами системи автентифікації 
користувачів за їх точковим почерком - PointWriteAuth" 
("PointWriteAuth")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Для неуможливлення інцидентів несанкціонованого доступу до даних 
був розроблений програмний продукт автентифікації користувача на 
основі його динамічних біометричних характеристик, зокрема на 
основі його точкового почерку з використанням комп'ютерної миші як 
пристрою введення. Дана програма застосовується для реєстрації 
користувачів і їх паролів та виконання автентифікації.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  95967  
 
Дата реєстрації авторського права  11.02.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гайдук Роман Володимирович  
 
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 "Сонячна академія"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Урочистий музичний твір, який оспівує творчу діяльність учасників 
проекту "Сонячна академія". Ідея пісні - об'єднати учасників усіх 
творчих майстерень в єдиний дружній колектив.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  95968  
 

Дата реєстрації авторського права  11.02.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Петренко Тетяна Вячеславівна  
 
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)  Опис гри "Психологическая трансформационная игра "Кошачая 
мудрость"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  95969  
 

Дата реєстрації авторського права  11.02.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ястремська Олена Миколаївна, Строкович Ганна Віталіївна  
 
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 "Main trends of investment and innovative activity of business 
entities in the conditions of European integration"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: O. Iastremska, H. Strokovych. Main trends of investment 
and innovative activity of business entities in the conditions of European 
integration // Innovative Technologies and Scientific Solutions for Industries. 
- 2019. - No 1 (7). - P. 130-142. 

 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  95970  
 

Дата реєстрації авторського права  11.02.2020  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ястремська Олена Миколаївна, Строкович Ганна Віталіївна, Дзенис 
Олексій Олександрович, Шестакова Олена Андріївна, Уман Тимур  

 
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 "Investment and innovative development of industrial enterprises 
as the basis for technological singularity"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: О. Iastremska, H. Strokovych, O. Dzenis, O. Shestakova, 
T. Uman. Investment and innovative development of industrial enterprises 
as the basis for technological singularity // Problems and Perspectives in 
Management. - 2019. - Volume 17, Issue #3, P. 477-491.  

 
Анотація   

Мета статті: визначення основних чутливих показників інвестиційно-
інноваційної діяльності, які здатні суттєво прискорити її активність на 
рівні суб'єктів господарювання, тобто забезпечити сингулярність 
прояву, що можливо обґрунтувати на основі уточнення 
концептуальних положень та методичного підходу до оцінювання 
інвестиційно-інноваційної діяльності підприємств. У статті 
обґрунтовано і розроблено концептуальні положення і методичний 
підхід до оцінювання результатів інвестиційно-інноваційної діяльності 
з урахуванням виявлення точок сингулярності.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  95971  
 

Дата реєстрації авторського права  11.02.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ростикус Надія Петрівна, Бойко Галина 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)  Літературний письмовий твір "Авторська концепція освітніх курсів 
для батьків "Батьківська школа" ("Батьківська школа")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

"Батьківська школа" являє собою освітню програму з курсу 
підготовки батьків до навчання, виховання і розвитку їхніх дітей до 
вступу у заклади дошкільної освіти і початкову школу. Курс 
розрахований на батьків, родичів дітей, учителів початкових класів, 
вихователів дошкільного віку, тьюторів, асистентів, гувернерів, тощо. 
Мета курсу полягає у тому, щоб дати батькам базові знання з 
психології та педагогіки.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  95972  
 

Дата реєстрації авторського права  11.02.2020  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Цемко Валерія Янеківна  
 
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 "Музична композиція до пісні "Малюю"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Музична композиція виконана у такому музичному жанрі як поп. 
Музична композиція створена спеціально до пісні "Малюю", в якій 
відображені відносини художника із уявною своєю музою.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  95973  
 

Дата реєстрації авторського права  11.02.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Проколійко Галина Тимофіївна (ГАЛІН)  
 
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)  Брошура "А кохання все ж є..."   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  95974  
 

Дата реєстрації авторського права  11.02.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Абатуров Олександр Євгенійович, Крючко Тетяна Олександрівна, 
Ткаченко Ольга Ярославівна, Кузьменко Наталія Валентинівна, 
Нікуліна Анна Олексіївна  

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

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру, ілюстрація  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Монографія "Стафилококковая инфекция у детей"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Метою створення монографії було розкриття сучасних уявлень про 
стафілококову інфекцію у дітей. Авторами зібрані та представлені 
результати вітчизняних, закордонних досліджень по вивченню  
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епідеміології та факторів ризику захворювань, асоційованих зі 
стафілококовою інфекцією. Наукове видання рекомендовано 
широкому колу спеціалістів - педіатрам, сімейним лікарям, 
інфекціоністам, імунологам, а також може бути використане в процесі 
навчання студентів та лікарів-інтернів вищих медичних навчальних 
закладів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  95975  
 

Дата реєстрації авторського права  11.02.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ксьонжик 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)  Твір наукового характеру "Інфраструктурне забезпечення соціально-
економічного розвитку сільських територій: теорія, методологія, 
практика"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  95976  
 

Дата реєстрації авторського права  11.02.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мироненко Тетяна Платонівна, Добровольська Леся 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)  Твір наукового характеру "Імплементація змішаної форми навчання 
на заняттях з іноземної мови"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  95977  
 
Дата реєстрації авторського права  11.02.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мироненко Тетяна Платонівна, Добровольська Леся Станіславівна  
 
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)  Твір наукового характеру "Академічне писемне мовлення 
англійською мовою"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  95978  
 

Дата реєстрації авторського права  11.02.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Стежко Надія 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 "Глобальна продовольча проблема: її особливості та 
імперативи вирішення в сучасних умовах"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Монографію присвячено розробці теоретико-методологічних підходів 
до вирішення глобальної продовольчої проблеми в умовах 
асиметричного розвитку світового господарства шляхом 
обґрунтування імперативів і механізмів продовольчого забезпечення на 
засадах сталого розвитку. Проаналізовано еволюцію теоретичних 
підходів до дослідження глобальної продовольчої проблеми; 
систематизовано її чинники; встановлено основні форми її прояву; 
обґрунтовано асиметричний характер продовольчої проблеми та його 
причини.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  95979  
 

Дата реєстрації авторського права  11.02.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Калюжна 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)  Стаття "Правове забезпечення діяльності органів місцевого 
самоврядування в умовах розбудови інформаційного суспільства в 
Україні"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Калюжна С. В. Правове забезпечення діяльності 
органів місцевого самоврядування в умовах розбудови інформаційного 
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                                                           суспільства в Україні / Науковий вісник Ужгородського національного 
університету. Серія "Право". - 2019. - Випуск 57, Том 2. - С. 28-35. 

 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  95980  
 

Дата реєстрації авторського права  11.02.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Калюжна 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)  Стаття "Правове регулювання діяльності органів місцевого 
самоврядування в умовах розбудови інформаційного суспільства в 
Україні: роль Європейських принципів публічної адміністрації"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Калюжна С. В. Правове регулювання діяльності 
органів місцевого самоврядування в умовах розбудови інформаційного 
суспільства в Україні: роль Європейських принципів публічної 
адміністрації / Приватне та публічне право. - 2019. - № 2. - С. 95-103. 

 
Анотація   

Стаття присвячена особливостям правового регулювання діяльності 
органів місцевого самоврядування як суб'єктів розбудови 
інформаційного суспільства в Україні.   
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  95981  
 

Дата реєстрації авторського права  11.02.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ільницька Соломія Юріївна, Єшкілєв Володимир Львович  
 
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 "Все буде ОК"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Твір зачіпає важливі гостросоціальні теми, такі як моральний та 
соціальний статус українського населення, проблеми фінансового 
стану та їх значення у вирішенні важливо життєвих ситуацій. Також 
висвітлюється питання дружби та кохання, роль яких сьогодні 
піддається зневірі та розчаруванню.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  95982  
 

Дата реєстрації авторського права  11.02.2020  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Городова Ніна Михайлівна  
 
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 "ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ З ХІМІЇ ДЛЯ 
САМОСТІЙНИХ І КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Посібник може бути використаний вчителями хімії всіх типів шкіл і 
ПТУ, учнями, а також абітурієнтами, яким необхідно повторити і 
систематизувати матеріал з хімії за короткий термін.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  95983  
 
Дата реєстрації авторського права  11.02.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Яворовський Петро Петрович, Гуржій Роман Віталійович, Левченко 
Валерій Борисович, Устименко Ярослав Іванович, Сидоренко Сергій 
Григорович, Пузріна Наталія Василівна, Бойко Ганна Олексіївна  

 
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 "Прогнозування стану пожежної небезпеки в 
лісах України на Digitals-платформі"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Дана програма обраховує отриманий масив поточних числових даних 
режиму погоди, ступеня горимості лісових насаджень на основі 
цифрового дискретного кластера Digitals-платформи, який 
автоматично аналізує масив отриманих даних і розподіляє їх на 
картографічній основі лісогосподарського підприємства з вказанням 
класу пожежної небезпеки різними кольорами (червоний - висока, 
жовтий - середня, синій - відсутня).  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  95984  
 
Дата реєстрації авторського права  11.02.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гусаченко Костянтин Олександрович, Ізосімов Юрій Михайлович  
 
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 "Медична інформаційна система 

МедІнфоСервіс"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Медична інформаційна система "МедІнфоСервіс" охоплює 
автоматизацію лікувальних процесів амбулаторно-поліклінічних 
закладів та стаціонарів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  95985  
 

Дата реєстрації авторського права  11.02.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бушай Михайло Ігорович  
 
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 "Омега"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Ветеран Третьої світової війни Майкл із сім'єю приїздить у Ієрусалим, 
де коронуватимуть нового главу й духовного наставника від партії 
"Мир". Крупна охоронна фірма, в якій працює ветеран, має 
налагодити систему безпеки заходу. Майклу та його рідним 
пропонують встановити мікрочіпи, які невдовзі матиме кожен житель 
планети. Чи погодяться вони?  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  95986  
 

Дата реєстрації авторського права  11.02.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Пилявець Ігор Юрійович, Луканов Максим Всеволодович, Козак 

Олександр Сергійович, Михалевич Володимир Маркусович  
 
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 "Тестування множини непарних складених 

чисел на приналежність до Кармайклових чисел"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Кармайкловим числом називають додатне складне число n, що 
задовольняє умову: залишок від ділення числа b в степені n на n 
дорівнює одиниці для всіх цілих b, взаємно простих з n.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  95987  
 

Дата реєстрації авторського права  12.02.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Рузанова Олена 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)  Книга "Индивидуальная программа оздоровления Елены Рузановой"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

В книзі викладено програму оздоровлення організму людини за певним 
алгоритмом, який базується на психологічному підході до організму 
людини, враховує роботу з гормонами та бактеріями. Розкривається 
значення розпорядку дня людини, дієти, фізичних вправ та роботи над 
психологічним станом для здорового способу життя людини.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  95988  
 

Дата реєстрації авторського права  12.02.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гурдуз Андрій 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)  Навчально-методичний посібник "Історія світової літератури (ХІХ - 
початок ХХ ст.)"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Гурдуз А. І. Історія світової літератури (ХІХ - початок 
ХХ ст.) : навчально-методичний посібник для студентів закладів вищої 
освіти. - Миколаїв : МНУ імені В. О. Сухомлинського, 2019. - 192 с.  

 
Анотація   

Посібник побудований згідно з сучасними вимогами навчального 
процесу у ЗВО, покликаний допомогти повноцінно засвоїти 
теоретичний і практичний навчальний матеріал з історії світової 
літератури ХІХ - початку ХХ ст., а також удосконалити вміння 
студентів аналізувати, зіставляти художні твори та явища всього 
жанро-видового спектра.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  95989  
 

Дата реєстрації авторського права  12.02.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гурдуз Андрій Іванович  
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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 "Мінотавр в українській літературі ХХІ століття: 
версія Генрі Лайона Олді"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Гурдуз А. І. Мінотавр в українській літературі ХХІ 
століття: версія Генрі Лайона Олді / Науковий вісник Миколаївського 
національного університету імені В. О. Сухомлинського. Серія: 
Філологічні науки (літературознавство). - 2018. - № 2 (22). - С. 32-36.  

 
Анотація   

У статті вперше в контексті інтерпретацій образу Мінотавра 
висвітлено мікропоетичну парадигму роману Г. Л. Олді "Бик із 
машини". Визначено своєрідність переосмислення в творі образу і 
комплексу Мінотавра в площині традиції й новаторства, досліджено 
генетичний зв'язок роману з романам В. Пелевіна "Шолом жаху. Міф 
про Тесея і Мінотавра".  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  95990  
 

Дата реєстрації авторського права  12.02.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Олещенко Любов Михайлівна, Юрчишин Василь 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)  Науковий твір "Програмний метод кластеризації пацієнтів за 
симптомами та показниками стану їх здоров'я для автоматизованого 
надання консультації у реальному часі"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  95991  
 
Дата реєстрації авторського права  12.02.2020  
 
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 "Гравітаційні ймовірнісні моделі соціально-
економічних процесів: монографія"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  95992  
 

Дата реєстрації авторського права  12.02.2020  
 
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 "Метод прогнозування пасажиропотоку з 
використанням LSTM"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  95993  
 

Дата реєстрації авторського права  12.02.2020  
 
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 "Android-додаток для іноземних туристів Talk Travel 
Guide (голосовий путівник для подорожей)"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  95994  
 
Дата реєстрації авторського права  12.02.2020  
 
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 "МастерЗвіт"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Твір являє собою комп'ютерну програму (КП), написану мовою 
програмування РНР, з використанням системи керування базами 
даних МуSQL. Призначення КП - консолідація будь-якої звітності 
(фінансової, статистичної, планової тощо) державних установ у їх 
відповідному розпоряднику.   
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  95995  
 
Дата реєстрації авторського права  12.02.2020  
 
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 "Послуги закладу ходять за дитиною"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Твір являє собою комп'ютерну програму (КП), написану мовою 
програмування РНР, з використанням системи керування базами 
даних МуSQL. Призначення КП - облік та консолідація інформації 
корекційно-реабілітаційної роботи з дітьми, що навчаються в 
навчально-реабілітаційних центрах та інших закладах освіти.   
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  95996  
 
Дата реєстрації авторського права  12.02.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Цибульник Сергій Олексійович, Ляховецький Олег Олегович, 
Півторак Діана Олександрівна  

 
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 для розв'язування лінійних 
рівнянь N-го порядку з графічним інтерфейсом"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма розроблена для знаходження коренів лінійних рівнянь N-го 
порядку з графічним інтерфейсом.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  95997  
 

Дата реєстрації авторського права  12.02.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Павловський Олексій Михайлович, Герман Володимир Юрійович, 
Півторак Діана Олександрівна  

 
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 "Сканування і аналіз зображень на наявність 
квадратних фігур"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма реалізує алгоритм дій: завантажене вхідне зображення 
переводиться у відтінки сірого з потрібним контрастом, після цього 
методом Кенні виділяються межі фігур і зафарбовуються білим 
кольором, усі непотрібні артефакти зображення окрім заповнених 
кольором стираються, далі на екран виводяться оброблене зображення 
з координатами центрів фігур та їх периметрами і кількість 
визначених контурів.   
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  95998  
 

Дата реєстрації авторського права  12.02.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Цибульник Сергій Олексійович, Ляховецький Олег Олегович, 
Півторак Діана Олександрівна  

 
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 для розв'язування лінійних 
рівнянь N-го порядку"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма розроблена для знаходження коренів лінійних рівнянь N-го 
порядку.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  95999  
 

Дата реєстрації авторського права  12.02.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Друзь Валерій Анатолійович, Бурень Ніна Володимирівна, 
Пятисоцька Світлана Сергіївна, Джим Віктор Юрійович,  
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                                                           Жерновнікова Яна Вікторівна, Пугач Ярославна Ігорівна, Задорожна 
Ельнара Алікберовна  

 
Повне ім'я або 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 "Обзорный анализ по проблеме "Теоретико-
методологические основы построения системы массового контроля и 
оценки уровня физического развития и состояния физической 
подготовленности различных групп населения"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Обзорный анализ по проблеме "Теоретико-
методологические основы построения системы массового контроля и 
оценки уровня физического развития и состояния физической 
подготовленности различных групп населения" : учеб. пособ. / [В. А. 
Друзь, Н. В. Бурень, С. С. Пятисоцкая и др.]. – Харьков : ХГАФК,  

                                                           2014. - 128 с. 
 
Анотація   

Робота є результатом спільних міжвузівських досліджень Харківської 
державної академії фізичної культури, Національного технічного 
університету м. Севастополь. У представленій роботі проведено аналіз 
та узагальнення загальнотеоретичного підходу в відображенні процесу 
розвитку соматотипу як зовнішнього відображення морфофункціональних 
формотворчих процесів, що визначають різну чутливість до певних 
факторів навколишнього середовища.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  96000  
 

Дата реєстрації авторського права  12.02.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кузьма Катерина Теодозіївна, Мельник Олександр Вікторович, 
Ходякова Галина Вікторівна  

 
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 "Поштовий клієнт" для фільтрації spam-
листів" ("Поштовий клієнт")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма призначена для виявлення spam-листів у вхідній пошті, яка 
надходить за протоколом POP3 від поштового сервера. Фільтрація 
здійснюється за темою та змістом листа, використовуючи метод 
статистичної фільтрації на основі теореми Байєса.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  96001  
 

Дата реєстрації авторського права  12.02.2020  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кузьма Катерина Теодозіївна, Мельник Олександр Вікторович, 
Ходякова Галина Вікторівна  

 
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 "CMS-система для управління контентом веб-
сайту охоронного підприємства" ("CMS-Security")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

CMS-Security - web-платформа, реалізована на базі фреймворку Yii 2.0, 
яка призначення для створення та адміністрування сайту 
підприємства, діяльність якого пов'язана із сферою фізичної охорони 
об'єктів. Функціональність CMS-Security: керування інформаційною 
структурою сайту; керування зовнішнім виглядом та змістом веб-
сторінок.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  96002  
 

Дата реєстрації авторського права  12.02.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кузьма Катерина Теодозіївна, Мельник Олександр Вікторович, 
Ходякова Галина Вікторівна  

 
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 "Розклад занять для 
закладу вищої освіти"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Інтернет-незалежний мобільний додаток, що функціонує під 
управлінням операційної системи Android, який забезпечує 
формування, перегляд розкладу навчальних занять для закладу вищої 
освіти.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  96003  
 

Дата реєстрації авторського права  12.02.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Левченко Микола Григорович, Курак Станіслав Петрович  
 
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 № 57, 2020 
 

 

371

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Навчальний посібник "Українська художня культура"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У навчальному посібнику втілено зміст української художньої 
культури. Розглядаються основні напрями розвитку національного 
мистецтва: архітектури, скульптури, графіки, літератури, театру, 
образотворчого мистецтва, музики, мистецтва діаспори.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  96004  
 

Дата реєстрації авторського права  12.02.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Д'яков Павло Михайлович  
 
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 "RORO 2"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  96005  
 

Дата реєстрації авторського права  12.02.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шараєвська Олена Ігорівна, Куріненко Володимир Леонідович, Фокас 
Ольга Андріївна  

 
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  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "UB-HelpDesk"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Комп'ютерна програма розроблена на базі платформи 
"Мегаполіс3.ЮнітіБейз" ("Megapolis3.UnityBase" "M3") та призначена 
для вирішення наступних завдань: керування компаніями; керування 
проектами; керування задачами; налаштування прав доступу; 
спостереження за завданнями; пошук та фільтрація даних; нотифікація 
електронною поштою.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  96006  
 

Дата реєстрації авторського права  12.02.2020  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Долгий Олександр Андрійович, Долгий Олександр Олександрович, 

Мудряк Тамара 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)  Наукові тези "Вітчизняна та європейська практика протидії 

легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Долгий О. А., Долгий О. О., Мудряк Т. О., Вітчизняна 
та європейська практика протидії легалізації (відмиванню) доходів, 
одержаних злочинним шляхом // Збірник матеріалів ІІ науково-
практичного круглого столу "Протидія мінімізації сплати податків: 
світовий досвід та практика України". - 2019. - С. 53-57. 

 
Анотація   

У тезах доповіді досліджується вітчизняна та європейська практика 
протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним 
шляхом. Аналізуються вітчизняні проблеми організації протидії 
відмиванню доходів, здобутих злочинним шляхом, та можливі напрями 
впровадження позитивного міжнародного досвіду.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  96007  
 

Дата реєстрації авторського права  12.02.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Завальна Жанна 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 "Законодавча ідентифікація та її роль для 

суспільства"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Представлено результати аналізу законодавчих актів та історичних 
документів щодо ідентифікаційних маркерів для суб'єктів "чужих" для 
радянської держави періоду 1917-1940 років та формування недовіри в 
суспільстві на території УРСР. Аналіз норм навіть окремих 
законодавчих актів того історичного періоду показує, що 
ідентифікаційні ознаки осіб встановлювались для виокремлення 
"небезпечних елементів" і були легітимним способом знищення 
населення.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  96008  
 

Дата реєстрації авторського права  12.02.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Чернобай Ліана Іванівна, Адамик Вікторія Віталіївна, Маліброда 
Святослав Богданович  

 



Авторське право і суміжні права. Бюлетень № 57, 2020 
 

 

373

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, ілюстрація  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Наукова стаття "An approach to modelling the impact of international 
migration on the economy of receiving country"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У науковій статті запропоновано підхід до моделювання впливу 
міжнародної міграції на економіку приймаючої країни, який базується 
на виокремленні прав, що забезпечують відповідні можливості 
мігрантів у глобальній правовій системі, та використанні принципів 
побудови СНР-2008. Гіпотезою даного дослідження стало припущення, 
що законодавство приймаючої країни визначає "можливості 
мігрантів", тобто сукупність дій, що їх може вчиняти міжнародний 
мігрант на території приймаючої країни, наслідки яких матимуть 
вплив на економіку приймаючої країни.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  96009  
 

Дата реєстрації авторського права  12.02.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Степанова Наталя 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)  Твір образотворчого мистецтва "GARNOMEDICA"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Малюнок включає художнє кольорове виконання напису 
"GARNOMEDICA" у поєднанні з графічними елементами у вигляді 
червоного квадрата над написом та незабарвленого квадрата з чорним 
контуром - під ним, які розміщенні у центральній частині напису. На 
малюнку літери "GARNO" виконані чорним кольором, а літери 
"MEDICA" - червоним.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  96010  
 

Дата реєстрації авторського права  12.02.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Верещак Данило Олегович  
 
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 "SYMFONY PLEXAC WEBSITE" ("PLEXAC 
WEBSITE")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Ця частина коду відповідає за шардінг бази даних, дозволяє генерувати 
унікальний айді для кожного шару бази даних в системі, працює за 
принципом "Snow flake". Кожен з ідентифікаторів складається з: 41 біт 
часу в мілісекундах (дає 40 років унікальних ідентифікаторів), 13 біт, 
виходячи з номера шардена, 10 бит, які представляють 
автоінкрементний ідентифікатор послідовності.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  96011  
 

Дата реєстрації авторського права  12.02.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Грициняк Олег 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)  Опис з ілюстраціями "Картки для вивчення англійської мови English 
Student (рівні A1-С2)" ("Картки English Student (рівні A1-С2)")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Картки для вивчення англійської мови, призначені для збільшення 
словникового запасу, включають 500 карток зі словами, виразами, 
реченнями, транскрипцією, а також їх переклад.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  96012  
 

Дата реєстрації авторського права  12.02.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Грициняк Олег Ігорович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру, ілюстрація, 
складений твір  

 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Опис з ілюстраціями "Картки для вивчення німецької мови English 
Student (рівні D A1-B2)" ("Карточки English Student (рівні D A1-B2)")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Картки для вивчення німецької мови, призначені для збільшення 
словникового запасу, включають 500 карток зі словами, виразами, 
реченнями, транскрипцією, а також їх переклад.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  96013  
 

Дата реєстрації авторського права  12.02.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Грициняк Олег Ігорович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру, ілюстрація, 
складений твір  

 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Опис з ілюстраціями "Карточки для изучения английского языка 
English Student (уровни А1-С2)" ("Карточки English Student (уровни 
А1-С2)")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  96014  
 
Дата реєстрації авторського права  12.02.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Грициняк Олег Ігорович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру, ілюстрація, 
складений твір  

 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Опис з ілюстраціями "Картки для вивчення фразових дієслів English 
Student" ("Карточки "Phrasal Verbs")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Картки для вивчення фразових дієслів, призначені для збільшення 
словникового запасу, включають 500 карток зі словами, виразами, 
реченнями, транскрипцією, а також їх переклад.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  96015  
 
Дата реєстрації авторського права  12.02.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Юдін Олександр Юрійович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "Памак" 
 
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 "Автоматизована інформаційно-аналітична 
система "Оперативний контроль за надходженням, направленням та 
використанням грошових коштів" ("ALT_INCOME")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма призначена для автоматизації технологічного процесу обліку 
надходжень грошових коштів в територіально розподілених 
багатопрофільних підприємствах, організаціях та корпоративних 
структурах, для автоматизації оперативного планування фінансування, 
направлення та контролю використання грошових коштів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  96016  
 
Дата реєстрації авторського права  12.02.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кірсанова Світлана Станіславівна, Казьміна Наталя Олександрівна, 
Гончарова Ольга Анатоліївна, Калужська Лілія 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)  Науковий твір "Країнознавство США. Навчальний посібник для 
студентів спеціальності 013 Початкова освіта" ("Країнознавство 
США")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Посібник складається із семи розділів, п'ять з яких присвячені певній 
темі та містять інформацію про історію, геграфію, політичний устрій, 
освіту та культуру США.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  96017  
 
Дата реєстрації авторського права  12.02.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Качак Тетяна Богданівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Підручник "Українська література для дітей та юнацтва"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Качак Т. Українська література для дітей та юнацтва 
: підручник / Тетяна Качак. - 2-ге вид., стереотип. - К. : ВЦ "Академія", 
2018. - 352 с. - (Серія "Альма-матер"). 

 
Анотація   

У підручнику запропоновано естетично вмотивовану періодизацію 
історії української літератури для дітей та юнацтва, методику аналізу 
та інтерпретації творів фольклору і найпомітніших авторів від давнини 
до сьогодення.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  96018  
 

Дата реєстрації авторського права  12.02.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Качак Тетяна Богданівна  
 
Повне ім'я або 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 "Тенденції розвитку української прози для дітей та 
юнацтва початку ХХІ ст."   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Качак Т. Тенденції розвитку української прози для 
дітей та юнацтва початку ХХІ ст. - Київ : Академвидав, 2018. - 320 с. - 
(Серія "Монограф"). 

 
Анотація   

Українська проза для дітей та юнацтва початку ХХІ ст. увиразнюється 
як самобутній художньо-естетичний феномен та об'єкт наукового 
дослідження.   
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  96019  
 

Дата реєстрації авторського права  12.02.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лозовська Тетяна Олександрівна (Майя Александровская)  
 
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 "Одурманенные любовью"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  96020  
 

Дата реєстрації авторського права  12.02.2020  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Соколовська Ярина Олегівна (Вислоцька Ярина)  
 
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 "Нагадай"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  96021  
 

Дата реєстрації авторського права  12.02.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Хнигічева Альона Михайлівна  
 
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)  Літературний твір "Тлумачний словник з математики для 5 класу"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

В словнику подається 252 визначення для основних термінів 
математики 5 класу.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  96022  
 

Дата реєстрації авторського права  12.02.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Дуган Юлія 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)  Опис "Трансформационная игра "РroСолнце. Внутри нас"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Гра є коучинговою, універсальною і багатофункціональною.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  96023  
 

Дата реєстрації авторського права  12.02.2020  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Жовтобрюх Богдан 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)  Науковий твір "Послуги з керування автоматизованими системами 
спеціального обладнання системи захищеного доступу органів 
державної влади до мережі інтернет (техпідтримка). Методика" 
("Методика "СЗДІ")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Твір встановлює вимоги до надання послуг з керування 
автоматизованими системами спеціального обладнання системи 
захищеного доступу органів державної влади до мережі інтернет. 
Методика призначена для забезпечення належного функціонування та 
розвитку СЗДІ, яка створена на виконання Стратегії кібербезпеки 
України.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  96024  
 

Дата реєстрації авторського права  12.02.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шидловська Тамара Антонівна, Палеха Юрій Миколайович, 
Малишева Олена Володимирівна, 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 "Генеральний план (коригування) міста 
Полтава"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Містобудівна документація довгострокового бачення майбутнього, де 
визначена його стратегічна перспектива соціально-економічного і 
територіального розвитку на основі комплексної оцінки території з 
урахуванням пріоритетності соціальних та екологічних критеріїв.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  96025  
 

Дата реєстрації авторського права  12.02.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Стельмах Ніна Василівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 



Авторське право і суміжні права. Бюлетень № 57, 2020 
 

 

380

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Наукова стаття "Психологічні засади педагогічної взаємодії"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Стельмах Н. В. Психологічні засади педагогічної 
взаємодії // Збірник наукових праць. Педагогічні науки. - 2018. - № 1 
(60) - С. 343-347. 

 
Анотація   

У статті розкрито психологічні засади педагогічної взаємодії.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  96026  
 

Дата реєстрації авторського права  12.02.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Головкова Інна Ігорівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, ілюстрація  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Складений твір "Ментальные карты аффирмации"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  96027  
 

Дата реєстрації авторського права  12.02.2020  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Жабєєв Володимир Павлович, Жабєєв Георгій Володимирович, 
Жабєєв Павло Володимирович, Жабєєва 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)  Літературний письмовий твір наукового характеру "Предметно-
тематичний робочий зошит, структура та зміст якого одночасно 
сприяють підвищенню рівнів предметних та загальних компетенцій 
тих, кого навчають, виховують, забезпечують, контролюють та 
оцінюють, та професійності тих, хто це здійснює. Українські варіанти 
Tetra-ZhL лінійок зошитів"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   
 

Анотація   
Предметно-тематичний робочий зошит, структура та зміст якого 
одночасно сприяють підвищенню рівнів предметних та загальних 
компетенцій тих, кого навчають, виховують, забезпеують, 
контролюють та оцінюють, та професійності  тих, хто це здійснює.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  96028  
 

Дата реєстрації авторського права  12.02.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ільченко Вікторія Юліанівна, Дзюба 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)  Літературний письмовий твір наукового характеру "Інноваційні 
підходи до оцінки якості роботи туристичних агенцій"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

В роботі представлено інноваційний підхід до оцінки вагомості 
критеріїв якості роботи агенції-посередника як частинки комплексу 
туристичного обслуговування.   
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  96029  
 

Дата реєстрації авторського права  12.02.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Назаренко Андрій Віталійович, Кузьміна Катерина Василівна, 
Шаронов Андрій Павлович, Коротаєв Олександр 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 "FS Phishing Emulator"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

FS Phishing Emulator - це рішення, призначене для оцінки стійкості 
компаній до фішинг-атак. За допомогою FS Phishing Emulator компанії 
можуть провети контрольовану фішинг-атаку і отримати детальний 
звіт про те, як відреагували спвіробітники.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  96030  
 

Дата реєстрації авторського права  12.02.2020  
 
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"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

"Країна", "Між небом і землею", "Присвята Василю Стусу", "Авроро", 
"Ліхтарі, ліхтарі коники", "Голодомор", "Неосудна", "Відчуваючи 
силу земного тяжіння", "...як у звіра", "Десять віршів ("я воліла 
дивитися сонечко...", "я любила дивитись на хмари...", "я пошила 
дереву листя...", "я створила квітку і йду...", "я ростила сумні риси 
смутку...", "я прийшла у поле...", "я заховаю всі мрії світальні...", "я 
понесу цю свічку...", "я одиначкой народилась...", "я хочу лишитися 
вдома..."), "Впала зіронька із неба...", "Кольором",  "Закриваю себе", 
"Доля", "Ялина", "Немає слів, лише одні світання", "Мати", 
"Кожному зичу натхнення...", "Лелекам...", "Молитва матері", 
"Діалог...", "Дерева, мов люди", "Присвята Аушвіц-Біркенау", 
"Ангелу", "Не нарікай", "Вона...",  "Можливо ти людина", "Океан", 
"День пам'яті", "Звуки", "Страшно", "Сповідь", "Присвята Олегу 
Сенцову".  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  96031  
 

Дата реєстрації авторського права  12.02.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Павловський Олексій Михайлович, Платов Ілля Михайлович, 
Півторак Діана Олександрівна  

 
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 "Бібліотека функцій для роботи дисплеєм 
nokia 5110 для stm32f3discovery"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Дана бібліотека функцій для роботи дисплеєм Nokia 5110 на 
відладочній платі для stm32f3discovery. Реалізовані функції виводу 
символу, строки, очистки дисплея, функція, установки позиції 
"каретки", а також усі необхідні  функції налаштування контролера 
для роботи з даним дисплеєм.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  96032  
 

Дата реєстрації авторського права  12.02.2020  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Павловський Олексій Михайлович, Платов Ілля Михайлович, 
Півторак Діана Олександрівна  

 

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 "Програма для електротехнічних розрахунків"  
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Дана програма призначена для проведення електротехнічних 
розрахунків. Реалізований функціонал дозволяє розраховувати 
резистивні схеми, схеми з катушками індуктивності та 
конденсаторами.   
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  96033  
 

Дата реєстрації авторського права  12.02.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Зварич Ігор 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)  Малюнок "SniPkHet the puzzle becomes clearer" ("SniPkHet")  
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Сніпхет - загадка стає зрозумілішою.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  96034  
 

Дата реєстрації авторського права  12.02.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Светлана Стишова (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 віршів "Портреты"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  96035  
 

Дата реєстрації авторського права  12.02.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Светлана Стишова (псевдонім)  
 
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)  Збірка віршів "Послание"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  96036  
 

Дата реєстрації авторського права  13.02.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гібелінда Ольга Валентинівна  
 
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 документального фільму "Янголи/Дачі"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  96037  
 

Дата реєстрації авторського права  13.02.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Перевалова Людмила Вікторівна, Гаєвая Олександра Валентинівна, 
Гаряєва Ганна Михайлівна, Лисенко Ірина В'ячеславівна, Муренко 
Олена 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)  Посібник "Правове регулювання трудових відносин"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Перевалова Л. В. Правове регулювання трудових 
відносин : навч. посіб. / Перевалова Л. В., Гаєвая О. В., Гаряєва Г. М., 
та ін. - Харків : ФОП Панов А. М., 2018. - 136 с.   

 
Анотація   

У навчальному посібнику розглянуто загальні засади трудового права.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  96038  
 

Дата реєстрації авторського права  13.02.2020  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Перевалова Людмила Вікторівна, Гаєвая Олександра Валентинівна, 
Гаряєва Ганна Михайлівна, Лисенко Ірина В'ячеславівна, Муренко 
Олена 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)  Навчально-методичний посібник "Інформаційне право в медіа сфері"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Перевалова Л. В. Інформаційне право в медіа сфері : 
навч.-метод. посіб. / Л. В. Перевалова, І. В. Лисенко, Г. М. Гаряєва та 
ін. - Харків : ФОП Панов А. М., 2018. - 192 с.   

 
Анотація   

Навчально-методичний посібник підготовлено відповідно до курсу 
"Інформаційне право в медіа сфері" і містить теми даного курсу, плани 
практичних занять, завдання для самостійної роботи студентів, 
варіанти контрольних робіт, запитання до іспиту, термінологічний 
словник, а також список рекомендованої літератури та джерела 
законодавства для більш ретельного вивчення даної дисципліни.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  96039  
 
Дата реєстрації авторського права  13.02.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гаряєва Ганна Михайлівна, Ткачов Максим 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)  Навчально-методичний посібник "Міжнародне приватне право"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Гаряєва Г. М. Міжнародне приватне право : навч.-
метод. посіб. / Гаряєва Г. М., Ткачов М. М. - Харків :  

                                                           ФОП Панов А. М., 2018. - 128 с.  
 
Анотація   

У навчально-методичному посібнику розглянуто необхідний для 
студентів матеріал, що включає в себе плани семінарських занять, 
питання для самостійної роботи, тематику рефератів, завдання для 
контрольних робіт, додатки містять матеріали з курсу "Міжнародне 
приватне право" англійською мовою.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  96040  
 
Дата реєстрації авторського права  13.02.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гаряєва Ганна Михайлівна  
 
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 "Розпорядження правами 
інтелектуальної власності та їх захист"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Гаряєва Г. М. Розпорядження правами 
інтелектуальної власності та їх захист : навч.-метод. посіб. / Гаряєва Г. 
М. - Х. : НТУ "ХПІ", 2015. - 152 с.  

 
Анотація   

У навчально-методичному посібнику розглянуто необхідний для 
студентів матеріал, що включає в себе теоретичний матеріал для 
підготовки семінарських занять, плани семінарських занять, питання 
для самостійної роботи, термінологічний словник основних понять 
курсу, тематику рефератів, завдання для контрольних робіт, додатки 
містять витяг з Цивільного кодексу України та таблиці з нормативно-
правовими актами, що регулюють питання, пов'язані з охороною 
авторського права і суміжних прав, охороною прав на об'єкти 
промислової власності, міжнародні конвенції, угоди та договори. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  96041  
 

Дата реєстрації авторського права  13.02.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гаряєва Ганна 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 "Договірне право"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Гаряєва Г. М. Договірне право : навч.-метод. посіб. / Г. 
М. Гаряєва. - Х. : НТУ "ХПІ", 2015. - 128 с.  

 
Анотація   

Підручник містить програму курсу, завдання для самостійної роботи, 
тестові і практичні завдання, завдання для перевірки засвоєних знань, 
варіанти модульних, контрольних робіт, контрольні питання, 
теоретичний матеріал, приклади договорів, а також інформаційне 
забезпечення для даної дисципліни. Призначений для студентів  
економічних спеціальностей.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  96042  
 

Дата реєстрації авторського права  13.02.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гаряєва Ганна 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 "Адміністративне право України"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Гаряєва Г. М. Адміністративне право України : навч.-
метод. посіб. / Г. М. Гаряєва. - Х. : НТУ "ХПІ", 2015. - 212 с.  

 
Анотація   

Навчально-методичний посібник підготовлено до курсу 
"Адміністративне право України" з метою поглибленого вивчення 
норм адміністративного права України.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  96043  
 
Дата реєстрації авторського права  13.02.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Стрільців Олександр Михайлович, Бурак Марія Василівна, Сущенко 
Віктор Дмитрович  

 
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 учбового характеру "Методика 
розслідування порушення встановлених правил обігу наркотичних 
засобів, психотропних речовин та прекурсорів"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Поглиблене дослідження кількісних і якісних характеристик 
відповідних злочинів, вивчення їх зв'язків, системне опрацювання 
законодавчих та інших нормативно-правових актів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  96044  
 

Дата реєстрації авторського права  13.02.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Макаров Марк Анатолійович, Римарчук Ольга Вікторівна, 
Конюшенко Яна Юріївна, Чурікова Ірина Володимирівна, Савицький 
Дмитро Олександрович, Рожнова Вікторія Василівна  

 
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 
"Кримінальний процес (Загальна частина)"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Створений для активізації самостійної роботи здобувачів вищої освіти 
закладів вищої освіти із специфічними умовами навчання.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  96045  
 

Дата реєстрації авторського права  13.02.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Пастух Ігор Дмитрович, Плугатир Максим Віталійович, Співак 
Марина Вікторівна, 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 
"Адміністративно-деліктний процес"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Адміністративно-деліктний процес є одним з інститутів 
адміністративного права, важливим засобом охорони громадського 
порядку, якому притаманні всі ознаки процесуальних галузей права.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  96046  
 

Дата реєстрації авторського права  13.02.2020  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Чурпіта Ганна Вікторівна, Демиденко Наталія Володимирівна, Лов'як 
Олег Орестович, Пилипенко Світлана Анатоліївна, Куцик Катерина 
Володимирівна  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Національна академія внутрішніх справ 
 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературно-письмовий твір наукового характеру "Електронні 
презентації з навчальної дисципліни "Сучасні аспекти цивільного 
права та процесу"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   
 

Анотація   
Метою створення твору є визначення характерних особливостей 
засобів, форм і методів інноваційного навчання, розкриття специфіки 
їх використання в інтерактивному середовищі академії. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  96047  
 

Дата реєстрації авторського права  13.02.2020  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бобко Володимир Григорович, Іванов Юрій Феодосійович, 
Петровський Андрій Володимирович, Мазур Вікторія Вікторівна  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Національна академія внутрішніх справ 
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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 "Електронні 
презентації з навчальної дисципліни "Виконавче провадження в 
цивільному процесі"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Метою створення твору є визначення характерних особливостей 
засобів, форм і методів інноваційного навчання, розкриття специфіки 
їх використання в інтерактивному середовищі академії.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  96048  
 
Дата реєстрації авторського права  13.02.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Таран Олена Вікторівна  
 
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 учбового характеру "Методика 
розслідування порушення правил, що стосуються безпечного 
використання промислової продукції або безпечної експлуатації 
будівель і споруд"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Метою є розроблення методико-криміналістичних рекомендацій для 
удосконалення тактики і організації досудового розслідування 
порушення правил, що стосуються безпечного використання 
промислової продукції або безпечної експлуатації будівель і споруд. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  96049  
 
Дата реєстрації авторського права  13.02.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Колодій Анатолій Миколайович, Калиновський Богдан Валерійович, 
Камінська Наталія Василівна, Демиденко Володимир Олексійович, 
Козодой Леонід Михайлович, Кулик Тетяна Олександрівна, Лапка 
Оксана Ярославівна, Пелих Наталія Анатоліївна, Славна Оксана 
Володимирівна, Солоненко Олег Миколайович, Кульчицька Оксана 
Вікторівна, Сьох Катерина Ярославівна, Тарасенко Костянтин 
Васильович, Терещенко Людмила Володимирівна, Халюк Сергій 
Олександрович, Хальота Андрій Іванович, Редькін Володимир 
Володимирович, Підвисоцький Валерій Валентинович  

 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Національна академія внутрішніх справ 
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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 
"Конституційне право України"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Сворений для активізації самостійної роботи слухачів навчальних 
закладів із специфічними умовами навчання.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  96050  
 

Дата реєстрації авторського права  13.02.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Солоненко Олег Миколайович, Калиновський Богдан Валерійович, 
Демиденко Володимир Олексійович, Хальота Андрій Іванович, 
Кульчицька Оксана Вікторівна, 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 "Право 
Європейського Союзу"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Допомога для викладачів, студентів, слухачів навчальних закладів із 
специфічними умовами навчання при опрацюванні основних елементів 
права та інституцій ЄС.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  96051  
 

Дата реєстрації авторського права  13.02.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Буратинський Олексій 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)  Сценарій пілотної серії багатосерійного телефільму "Феном" 
("Феном", Пілотна серія "Труп")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Сценарій пілотної серії багатосерійного телефільму "Феном" було 
створено з метою використання в процесі створення телевізійного 
фільму.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  96052  
 
Дата реєстрації авторського права  13.02.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гоженко Анатолій Іванович, Ковалевська Людмила Андріївна, 
Горбенко 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)  Стаття "Особливості пульмо-ренального синдрому у хворих з 
негоспітальною пневмонією нетяжкого перебігу"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Гоженко А. І., Ковалевська Л. А., Горбенко Т. М. 

Особливості пульмо-ренального синдрому у хворих з негоспітальною 
пневмонією нетяжкого перебігу / Актуальні проблеми транспортної 
медицини. - 2019. - № 2 (56). - С. 47-52. 

 
Анотація   

У статті наведені сучасні погляди на пульмо-ренальний синдром та 
його крайній прояв - гостре пошкодження нирок (далі - ГПН) у хворих 
на пневмонію нетяжкого перебігу. Показано, що пульмо-ренальний 
синдром без ГПН носить зворотній, транзиторний характер та зникає у 
хворих на пневмонію після закінчення курсу антибіотикотерапії та в 
переважній більшості не потребує корекції. Виняток становить ГПН у 
старшій віковій групі з коморбідною паталогією, де для покращення 
функції нирок необхідно використовувати додаткові медичні засоби.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  96053  
 
Дата реєстрації авторського права  13.02.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Павлиш Іван Федорович  
 
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)  Твір наукового характеру "Solving of ''unsolvable'' tasks"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У творі представлені в повному обсязі розв'язки задач, які були 
сформульовані в VIII сторіччі до нашої ери: задачі фараона (колодязь 
Лотоса), подвоєння куба, трисекції кута, квадратури кола (є відомості, 
що ця задача згадується у папірусі Райнда, який оснований на роботі 
приблизно 3400 року до нашої ери), задачі дельфійських оракулів, 
побудови піраміди з використанням зменшених по обсягу в два рази 
кубів і обчислення її висоти.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  96054  
 
Дата реєстрації авторського права  13.02.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Боброва Неля Олександрівна, Зачепило Світлана Вікторівна, Ганчо 
Ольга Валеріївна, Коваленко Нінель Павлівна, Федорченко Віра 
Іванівна, 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 "Міждисциплінарна інтеграція мікробіології, 
вірусології та імунології з попередніми і наступними навчальними 
дисциплінами"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Однією з цілей навчального процесу в медичному закладі вищої освіти 
є формування особистості лікаря, який повинен уміти сприймати 
необхідну інформацію, самостійно здобувати і використовувати її на 
практиці, розв'язувати складні клінічні завдання. Важливу роль у 
сучасній медичній освіті відводиться вдосконаленню 
міждисциплінарної інтеграції, яка є необхідною складовою підготовки 
майбутнього лікаря.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  96055  
 
Дата реєстрації авторського права  13.02.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лобань Галина Андріївна, Звягольська Ірина Миколаївна, Полянська 
Валентина Павлівна, Боброва Неля Олександрівна, 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 "Ефективність формування практичних навичок і 
вмінь у майбутніх фахівців - важлива складова освітньої діяльності 
кафедри мікробіології, вірусології та імунології на сучасному етапі"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У статті розглянуті основні моменти освітньої діяльності кафедри 
мікробіології, вірусології та імунології з питань поліпшення якості 
формування практичних навичок і вмінь у майбутніх фахівців у галузі 
медицини. Найбільш важливим і складним завданням сучасної вищої 
медичної освіти є підготовка спеціалістів, які б відповідали світовим  
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стандартам підготовки конкурентоспроможних фахівців і цілком 
задовольняли потреби сучасного інформаційно-інтегрованого 
суспільства на ринку праці як в Україні, так і за її межами.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  96056  
 

Дата реєстрації авторського права  13.02.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Важнича Олена Митрофанівна, Боброва Неля Олександрівна, 
Дев'яткіна Тетяна Олексіївна, Лобань Галина Андріївна, Дев'яткіна 
Наталія Миколаївна  

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

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру, ілюстрація  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Наукова стаття "Влияние эмоксипина и мексидола на развитие 
культур эталонных штаммов микроорганизмов и их чувствительность 
к антимикробным средствам"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Мета даної роботи - вивчення впливу емоксипіну та мексидолу на 
розвиток еталонних штамів мікроорганізмів та їх вразливість до 
антибактеріальних засобів in vitro.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  96057  
 
Дата реєстрації авторського права  14.02.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Полякова Ганна Сергіївна, Лола Юлія Юріївна, Почуєва Ольга 
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)  Літературний письмовий твір наукового характеру "Інструменти 
моніторингу забезпечення академічної доброчесності у закладі вищої 
освіти з врахуванням європейських стандартів ESG"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Інтеграція до Європейського освітнього простору спрямовує розбудову 
національної системи вищої освіти з урахуванням європейських 
цінностей, узгодженням із європейськими стандартами якості. 
Академічна доброчесність визначена як базова цінність 
університетської культури і є одним з найпріоритетніших питань 
внутрішнього забезпечення якості у закладах вищої освіти.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  96058  
 
Дата реєстрації авторського права  14.02.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гавкалова Наталія Леонідівна, Лола Юлія Юріївна, Прокопович 
Світлана 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)  Літературний письмовий твір наукового характеру "Визначення 
тенденцій в країнах Євросоюзу засобом методики дослідження 
соціально-економічних та політичних тенденцій в групах країн, 
диференційованих за рівнем їх інформаційного розвитку"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Перехід світового суспільства до інформаційного суспільства або 
суспільства знань, перетворення інформаційних технологій в 
генеративну силу для розвитку країн приводить до трансформації всіх 
сфер людського життя.   
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  96059  
 
Дата реєстрації авторського права  14.02.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Листопад Наталія 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)  Підручник "Математика" підручник для 3 класу закладів загальної 
середньої освіти (у 2-х частинах)"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Підручник "Математика, 3 клас " розроблено відповідно до Типової 
освітньої програми колективу авторів під керівництвом О. Я. 
Савченко. Матеріал у підручнику подано поурочно, система завдань 
забезпечує весь процес засвоєння змісту.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  96060  
 

Дата реєстрації авторського права  14.02.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Савченко Олександра Яківна  
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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)  Підручник "Українська мова та читання" підручник для 3 класу 
закладів загальної середньої освіти (у 2-х частинах) (Частина 2)"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Підручник "Українська мова та читання" розроблено відповідно до 
вимог Типової освітньої програми колективу авторів під керівництвом 
О. Я. Савченко. Друга частина підручника призначена для проведення 
уроків літературного читання в 3 класі Нової української школи. 
Система різноманітних завдань сприяє реалізації змістових ліній 
програми: "Взаємодіємо усно", "Читаємо", "Досліджуємо медіа". У 
підручнику реалізується принцип навчання через ігрову діяльність, 
компетентнісний і особистісно-зорієнтований підходи, забезпечується 
формування уміння вчитися, здійснення рефлексії.    
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  96061  
 

Дата реєстрації авторського права  14.02.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Пономарьова Катерина Іванівна, Гайова Любов Андріївна  
 
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 та читання" підручник для 3 класу 
закладів загальної середньої освіти (у 2-х частинах) (Частина 1)"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Підручник "Українська мова та читання" розроблено відповідно до 
вимог Типової освітньої програми колективу авторів під керівництвом 
О. Я. Савченко. Перша частина підручника призначена для вивчення 
української мови в 3 класі Нової української школи. Підручник 
побудовано у вигляді захопливої подорожі всіма регіонами України.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  96062  
 

Дата реєстрації авторського права  14.02.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Палій Наталія Теодорівна  
 
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)  Підручник "Українська мова та читання" підручник для 3 класу з 
навчанням румунською мовою закладів загальної середньої освіти (у 2-
х частинах, з аудіосупроводом)"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

"Українська мова та читання" (у 2-х частинах) створена  для 
викладання української мови у школах з навчанням румунською 
мовою відповідно до нового Державного стандарту початкової освіти і 
типових освітніх програм. Це навчальна інтерактивна книга нового 
покоління допоможе учням вивчати державну мову за діяльнісним, 
особистісно зорієнтованим, компетентнісним і комунікативним 
принципами. Матеріал викладено за розділами з урахуванням 
послідовності, логічності, чіткості його розподілу. Підручник доповнено 
аудіосупроводом.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  96063  
 

Дата реєстрації авторського права  14.02.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Грущинська Ірина Василівна, Хитра Зоя 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)  Підручник "Я досліджую світ" підручник для 3 класу закладів 
загальної середньої освіти (у 2-х частинах) (Частина 1)"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У підручнику реалізується принцип навчання через ігрову і 
дослідницьку діяльність, компетентнісний і особистісно-зорієнтований 
підхід, забезпечується формування уміння вчитися, проводити 
спостереження і досліди, здійснення рефлексії, розвиток навичок 
успішного і толерантного спілкування.      
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  96064  
 
Дата реєстрації авторського права  14.02.2020  
 
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 "Я досліджую світ" підручник для 3 класу закладів 
загальної середньої освіти (у 2-х частинах) (Частина 2)"   

 



Авторське право і суміжні права. Бюлетень № 57, 2020 
 

 

397

Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Підручник "Я досліджую світ, частина 2" - підручник для 3 класу 
закладів загальної середньої освіти, в якому викладено розділи, 
сформовані відповідно до змістовних ліній інформатичної та 
технологічної освітніх галузей. Навчальний матеріал викладений у 
цікавій, доступній формі, спрямований на розвиток творчих здібностей, 
навичок самоосвіти, інтересу учнів до навчання.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  96065  
 

Дата реєстрації авторського права  14.02.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Більо 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 "Ігрова методика вивчення/викладання та практики 
іноземної мови" ("Ігрова методика")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Ігрова методика передбачає акцент на практиці граматичних 
конструкцій та лексики шляхом повторення. Характерними рисами 
методики є взаємодія з предметами чи речами, наявність 
самоперевірки, пояснення граматичних конструкцій, повторюваність 
дії, можливість порівнювати себе. Ігрова методика є близькою до 
природнього способу вивчення мови.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  96066  
 

Дата реєстрації авторського права  17.02.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ingrid Orion (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 віршів "Свет таинственных звезд"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  96067  
 

Дата реєстрації авторського права  17.02.2020  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Власов Віталій Сергійович, Панарін Олександр Євгенійович, 
Топольницька Юлія Андріївна  

 
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 7 класу закладів загальної середньої 
освіти   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У підручнику з історії України для 7 класу відповідно до чинної 
програми викладено курс середньовічної історії України - від V до 
початку XVI ст. Підручник містить п'ять розділів, вступ, узагальнення 
до курсу та синхронізовану хронологічну таблицю "Україна і світ від V 
до початку XVI ст.". Текстові (основний текст, історичні документи) й 
позатекстові (апарат організації засвоєння та контролю, 
ілюстративний матеріал) компоненти підручника реалізують 
принципи компетентісно-орієнтованого навчання історії. 
Інноваційність підручника полягає в розмаїтті історичних джерел, 
методиці опрацювання основного тексту та історичних документів на 
основі прийомів критичного мислення, що дає змогу перетворити 
уроки історії України на навчальні дослідження.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  96068  
 

Дата реєстрації авторського права  17.02.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Іщенко Олена Леонідівна (псевдонім), Ващенко Олена Миколаївна, 
Романенко Людмила Віталіївна, Романенко Катерина Анатоліївна, 
Козак Лілія Зіновіївна, Кліщ 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)  "Я досліджую світ" підручник для 3 класу закладів загальної середньої 
освіти (у 2-х частинах)   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Інтегрований підручник створено за Типовою освітньою програмою 
колективу авторів під керівництвом Р. Б. Шияна. Матеріал 
структуровано за темами місяця, у кожній з яких виокремлено теми 
тижня.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  96069  
 

Дата реєстрації авторського права  17.02.2020  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Іщенко Олена Леонідівна (псевдонім), Іщенко Андрій Юрійович  
 
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 3 класу закладів 
загальної середньої освіти (у 2-х частинах)   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Інтегрований підручник створено за Типовою освітньою програмою 
колективу авторів під керівництвом Р. Б. Шияна. Містить тексти 
різних жанрів і стилів та систему завдань, спрямованих на 
удосконалення уміння читати і розуміти тексти, розвиток інтересу до 
читання, формування правописних навичок. Особливу увагу приділено 
розвитку усного і писемного мовлення третьокласників. Зміст 
підручника дозволяє забезпечити диференційоване та індивідуальне 
навчання.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  96070  
 
Дата реєстрації авторського права  17.02.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Логачевська Світлана Панасівна, Логачевська Тетяна Аркадіївна, 
Комар Ольга 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)  "Математика" підручник для 3 класу закладів загальної середньої 
освіти (у 2-х частинах)   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Підручник укладено відповідно до Типової освітньої програми 
колективу авторів під керівництвом Р. Б. Шияна. Навчальний 
матеріал згруповано в 6 розділів, яким передує блок тем, присвячених 
повторенню вивченого в 2 класі. Відповідно до навчальної програми, 
щотижня має бути 4 години математики і 1 година в контексті 
вивчення курсу "Я досліджую світ".  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  96071  
 
Дата реєстрації авторського права  17.02.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Броневицький Дмитро Олександрович  
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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 "Капитан"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  96072  
 

Дата реєстрації авторського права  17.02.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Симоненко Світлана Вікторівна, Лемещенко-Лагода Вікторія 
Володимирівна, Курашкін Олександр Сергійович  

 
Повне ім'я або 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 "Peculiarities of tablet PC application for ESP learning at 
agrarian and technical universities"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Обґрунтовано доцільність впровадження інформаційно-
комунікаційних засобів навчання, а саме: планшетних комп'ютерів, як 
ефективного засобу при вивченні іноземної мови професійного 
спрямування. Висвітлено процес організації змішаного навчального 
середовища, головною метою якого стає вирішення проблем, 
пов'язаних з майбутньою професійною діяльністю, іноземною мовою.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  96073  
 

Дата реєстрації авторського права  17.02.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лемещенко-Лагода Вікторія Володимирівна, Курашкін Олександр 
Сергійович  

 
Повне ім'я або 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 "Technology in the classroom: using graphics tablets for 
ESP lessons in agrarian and technical universities"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У творі опис розробленої технології використання графічних 
планшетів на заняттях з іноземної мови професійного спрямування  
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студентами немовних спеціальностей аграрного та технічного профілю 
навчання. Визначено головні передумови застосування інтерактивних 
методів навчання, а також обґрунтовано доцільність використання 
графічних планшетів з метою підготовки конкурентоспроможного 
спеціаліста, здатного використовувати різноманітні мовні засоби, 
необхідні у конкретній комунікативній ситуації для спілкування в 
умовах сьогодення.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  96074  
 
Дата реєстрації авторського права  17.02.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Котик Тарас Любомирович, Грищук Марія Іванівна, Попадинець 
Оксана Григорівна, Бедей Вікторія Іванівна  

 
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 "Anatomy MCQ Bank"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма є застосунком для веб-сайтів на базі Django і призначена для 
ефективного адміністрування бази тестових завдань.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  96075  
 
Дата реєстрації авторського права  17.02.2020  
 
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 "Особливості розвитку метгемоглобінемії за умов 
комбінованої дії нітратів, нітритів та свинцю"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

На основі вивчення динаміки концентрації метгемоглобіну у крові 
лабораторних тварин за умов окремої і комбінованої дії NaNO3, NaNO2 і 
Pb (NO3)2 на різних рівнях доз виявлено, що концетрація 
метгемоглобіну збільшувалася від початку і до 30 доби досліду, 
найбільш виражені зміни спостерігалися при дії NaNO2 і комбінації 
речовин.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  96076  
 

Дата реєстрації авторського права  17.02.2020  
 
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 "Алгоритм дослідження особливостей комбінованої дії 
нітратів, нітритів та свинцю за концентрацією SH-груп у сироватці 
крові лабораторних тварин"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Запропоновано алгоритм дослідження особливостей комбінованої дії 
нітратів, нітритів і свинцю. Уперше в умовах підгострого 
токсикологічного експерименту з'ясовано особливості динаміки 
концентрації SH-груп у сироватці крові білих щурів за окремої дії 
препаратів та їх подвійної і потрійної суміші у співвідношені 1:1, а 
також оцінено характер комбінованої дії.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  96077  
 

Дата реєстрації авторського права  17.02.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Марченко Ольга Іванівна, Мамалига 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)  Науковий твір "Зелена" економіка: теоретичні аспекти"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Марченко О. І., Мамалига В. О. "Зелена" економіка: 
теоретичні аспекти // Східна Європа : економіка, бізнес та управління. - 
2019. - Вип. 6 (23). - С. 535-541. 

 
Анотація   

У статті розглянуто сутність економічної категорії "зелена" 
економіка", її теоретичні аспекти, три її головні складники: 
економічний, соціальний, екологічний. Обґрунтовано необхідність її 
розвитку в Україні.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  96078  
 

Дата реєстрації авторського права  17.02.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Стрижак Олександр Євгенійович, Величко Віталій Юрійович, 
Приходнюк Віталій Валерійович, Надутенко Максим Вікторович,  
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                                                           Горборуков Вячеслав Вікторович, Франчук Олег Васильович, Довгий 
Станіслав Олексійович, Лісовий Оксен Васильович, Палагін 
Олександр Васильович, Сергієнко Іван Васильович, Широков 
Володимир Анатолійович, Романенков Юрій Олександрович, Шостак 
Ігор Володимирович, Потапов Григорій Михайлович, Філістєєв 
Дмитро Анатолійович, Чепков Ігор Борисович, Гупало Андрій 
Юрійович, Глоба Лариса Сергіївна, Гладун Олександр Вікторович, 
Попова Марина Андріївна, Шевченко Лариса Леонідівна, Малахов 
Кирило 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 "Когнітивна ІТ платформа ПОЛІЕДР (КІТ 
ПОЛІЕДР)" ("POLYHEDRON")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Когнітивна ІТ платформа ПОЛІЕДР призначена для підтримки 
процесів концептографічного  аналізу великих обсягів просторово 
розподіленої неструктурованої інформації (Big Data), її структуризації, 
встановлення контекстних зв'язків, прогнозування та підтримки 
процесів раціонального вибору з наступним формуванням 
інформаційно-аналітичних WEB-орієнтованих рішень.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  96079  
 

Дата реєстрації авторського права  17.02.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Безрукова Наталія Валеріївна, Свічкарь Віталій 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)  Стаття "Dutch disease in Ukraine: assessment of the domestic export 
problems"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Nataliya Bezrukova, Vitaliy Svichkar. Dutch disease in 
Ukraine: assessment of the domestic export problems // Економічний 
часопис - ХХІ. - 2014. - № 7-8 (2). - С. 4-7. 

 
Анотація   

Авторами досліджено особливості виникнення та розвитку 
"голландської хвороби" у країнах світу, що виявляється в 
деіндустріалізації економіки в результаті володіння країною 
сировинними ресурсами, які займають значну питому вагу в експорті 
країн.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  96080  
 

Дата реєстрації авторського права  17.02.2020  
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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 "Фортепіанні поліфонічні цикли європейських 
композиторів ХХ століття в інструментальній підготовці студентів-
піаністів"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У статті розглянуто фортепіанні поліфонічні цикли європейських 
композиторів ХХ століття з метою опрацювання їх на заняттях з 
"Інструментального виконавства". Надана загальна характеристика 
образного змісту прелюдій та фуг Д. Шостаковича, Р. Щедріна, М. 
Скоріка. В даних циклах висвітлено композиторські новації в галузі 
поліфонічної техніки, ладотональності, тематизму, форми.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  96081  
 

Дата реєстрації авторського права  17.02.2020  
 
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 "Методи розкриття музичного образу в сучасній 
практиці педагога-піаніста"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У статті висвітлено методи розкриття музичного образу в сучасній 
практиці педагога-піаніста на прикладі фортепіанних творів 
українських композиторів першої половини ХХ століття - Л. 
Ревуцького, В. Косенка, М. Колеси. Виявлено, що розуміння та 
освоєння студентами-музикантами особливостей фактури, гармонії, 
ритму, динаміки, штрихів сприяє розкриттю художньо-образного 
задуму фортепіанних творів вітчизняних авторів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  96082  
 

Дата реєстрації авторського права  17.02.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Міняйлук Сергій Миколайович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
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Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Похідний твір, твір образотворчого мистецтва, літературний 
письмовий твір, складений твір  

 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературно-письмовий твір з малюнками "Бурлескно-реалістична 
поема в стилі SOF-модерн та календар на 2020 рік ENEЇDA SPECIAL 
EDITION"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Твір створено на 13 аркушах, де перший - титульний лист, інші 12 
аркушів - листи календаря. Кожний лист містить стилізовані малюнки 
українських військових, логотипів та написи у вигляді: віршів, 
лозунгів та пояснювальних текстів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  96083  
 

Дата реєстрації авторського права  17.02.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шаповал Олена 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 "Корпоративна культура як складова корпоративного 
управління"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Шаповал О. А. Корпоративна культура як складова 
корпоративного управління [Електронний ресурс] / О. А. Шаповал // 
Глобальні та національні проблеми економіки. - 2016. - Вип. 14. - С. 
592-595. - Режим доступу до журн.: ttp://global-national.in.ua/archive/14-
2016/120.pdf 

 
Анотація   

Розглянуто сутність корпоративної культури підприємства. 
Проаналізовано корпоративну культуру як засіб підвищення 
ефективності роботи підприємства.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  96084  
 

Дата реєстрації авторського права  17.02.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шаповал Олена 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 "Кадровий потенціал як економічна категорія та 
підходи до його формування"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Шаповал О.А. Кадровий потенціал як економічна 
категорія та підходи до його формування // Молодий вчений. - 2017. - № 
11 (51). - С. 1350-1353. 

 
Анотація   

Розглянуто сутність кадрового потенціалу. Надано визначення поняття 
"кадровий потенціал".  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  96085  
 
Дата реєстрації авторського права  17.02.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шаповал Олена 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 "Місце оцінювання в системі управління персоналом 
підприємства"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Шаповал О. А. Місце оцінювання в системі 

управління персоналом підприємства [Електронний ресурс] / О. А. 
Шаповал // Глобальні та національні проблеми економіки. - 2016. - Вип. 
10. - С. 550-553. - Режим доступу до журн.: ttp://global-
national.in.ua/archive/10-2016/115.pdf 

 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  96086  
 
Дата реєстрації авторського права  17.02.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шаповал Олена 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 "Кадрова політика та шляхи її покращення"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Шаповал О. А. Кадрова політика та шляхи її 

покращення [Електронний ресурс] / О. А. Шаповал // Економіка та 
суспільство. - 2017. - Вип. 9. - С. 712-715. - Режим доступу до журн.: 
ttp://www.economyandsociety.in.ua/journal/9 ukr/9 2017.pdf 

 
Анотація   

Проаналізовано та систематизовано проблеми, що виникають під час 
організації системи кадрової політики. Досліджено сутність кадрової 
політики.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  96087  
 

Дата реєстрації авторського права  17.02.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шаповал Олена 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 "Системний підхід до управління персоналом 
підприємства"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Шаповал О. А. Системний підхід до управління 
персоналом підприємства // Вчені записки Таврійського національного 
університету імені В. І. Вернадського. - 2019. - Том 30 (69). № 4, Частина 
2. - С. 82-85. 

 
Анотація   

Розглянуто сутність управління персоналом в єдності його складових 
частин як інтегрованої цілісної системи та застосування системного 
підходу до комплексного розгляду кадрового менеджменту 
підприємства.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  96088  
 

Дата реєстрації авторського права  17.02.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Новосельчук 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 "Організація інформаційно-навчального простору засобами 
дизайну в інтер'єрах закладів дошкільної освіти"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Новосельчук Н.Є. Організація інформаційно-
навчального простору засобами дизайну в інтер'єрах закладів 
дошкільної освіти // Архітектурний вісник КНУБА. - 2019. - Вип. 17-18. 
- С. 106-111. 

 
Анотація   

Визначено поняття інформаційно-навчального простору у закладах 
дошкільної освіти, проаналізовані особливості його організації 
засобами дизайну.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  96089  
 

Дата реєстрації авторського права  17.02.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Турова Катерина Михайлівна  
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Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір (дитяча література)  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір "Гипсовая башня (Гіпсова вежа)"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Казка-фентезі про дитячі мрії та боротьбу зі страхами для дітей від 6 до 
12 років.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  96090  
 
Дата реєстрації авторського права  17.02.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Андрущук Тетяна Максимівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, похідний твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Паспорт спеціальності - "Філософія мистецтва" 
(доповнена)"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

1. Формула спеціальності. 2. Обґрунтування. Для написання 
дисертацій з філософії мистецтва.  

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  96091  
 

Дата реєстрації авторського права  17.02.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Андрущук Тетяна Максимівна  
 
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)  Науковий твір "Робоча програма з мистецької дисципліни "Сценічна 
мова"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Для викладання сценічної мови у закладах культури і мистецтв.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  96092  
 

Дата реєстрації авторського права  17.02.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Клюй Лариса Олександрівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір ужиткового мистецтва, складений твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка творів ужиткового мистецтва "Декоративні іграшки"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Сніговик (26.11.2019), Лама (11.01.2020), Лама (13.01.2020), Вовк 
(03.01.2020).  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  96093  
 

Дата реєстрації авторського права  17.02.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Власюк Тетяна Миколаївна, Макатьора Дмитро Анатолійович  
 
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)  Науковий твір "Механізм стратегічного управління діяльністю 
закладів вищої освіти України"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Досліджено етапи циклу формування і реалізації стратегії, які 
включають етап стратегічної діагностики, етап стратегічного 
планування, етап реалізації стратегії та етап стратегічного планування 
і контролю.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  96094  
 

Дата реєстрації авторського права  17.02.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лункіна Тетяна Іванівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру, ілюстрація  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Монографія "Соціальна відповідальність суб'єктів аграрного сектору 
економіки України"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Т. І. Лункіна. Соціальна відповідальність суб'єктів 
аграрного сектору економіки України : монографія / Т. І. Лункіна. - 
Миколаїв, 2018. - 632 с. 

 
Анотація   

Висвітлено особливості розвитку соціальної відповідальності суб'єктів 
аграрного сектору економіки України.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  96095  
 

Дата реєстрації авторського права  17.02.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сіренко Наталя Миколаївна, Лункіна Тетяна Іванівна, Бурковська 
Алла Валентинівна, Мікуляк Катерина Анатоліївна  

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

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру, ілюстрація  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Підрозділ 1.4 колективної монографії "Сучасні тенденції розвитку 
фінансово-кредитної системи: теорія та практика" під назвою 
"Оптимізація фінансування розвитку аграрного сектора у ринковому 
середовищі"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Сіренко Н. М., Лункіна Т.І., Бурковська А. В., 
Мікуляк К. А. Оптимізація фінансування розвитку аграрного сектора у 
ринковому середовищі // Сучасні тенденції розвитку фінансово-
кредитної системи: теорія та практика : колективна монографія / Кол. 
авторів. Полтава : ПП "Астрая", 2019. - С. 19-23. 

 
Анотація   

Досліджено розвиток аграрного сектора у ринковому середовищі, його 
фінансові аспекти. Наведено розподіл видатків Державного бюджету 
України у 2019 році.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  96096  
 

Дата реєстрації авторського права  17.02.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сіренко Наталя Миколаївна, Лункіна Тетяна Іванівна, Бурковська 
Алла Валентинівна, Мікуляк Катерина Анатоліївна  

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

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру, ілюстрація  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Наукова стаття "Prospects for organic production development in the 
market environment"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  96097  
 
Дата реєстрації авторського права  17.02.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ліфінцева Олена Вікторівна (Алёна Жемчуг)  
 
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 "КРАСА (KRASA)" ("КРАСА")  
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  96098  
 
Дата реєстрації авторського права  17.02.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Верещинська Галина Валентинівна, Михайлова Рада Дмитрівна, 
Журавель Кирило 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)  Літературно-письмовий твір "Проект "Золота пектораль Києва"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Метою проекту є показати історичну та культурну велич Києва 
шляхом презентації маршруту у схематичній формі, що повторює 
контури знаменитої археологічної знахідки - "Золотої пекторалі".  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  96099  
 

Дата реєстрації авторського права  17.02.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Журавель Кирило Олексійович, Михайлова Рада Дмитрівна, 
Верещинська Галина Валентинівна  

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

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва, літературний письмовий твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Скульптура з описом "ВелоКиїв-20 - Тандем" ("Тандем")  
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Скульптурна композиція являє собою велосипед та двох 
велосипедистів у стрімкій динаміці руху.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  96100  
 

Дата реєстрації авторського права  17.02.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Маруліч Владислав Анатолійович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Усний твір, ілюстрація  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Усний твір "Стиль плавания "Медведь"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  96101  
 

Дата реєстрації авторського права  17.02.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кукаріна Євгенія 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)  Збірка поетичних творів "Весняні мрії"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Перелік творів містить 37 віршів, які були написані в різний час з 2016 
по 2019 рр. Переважно вони є мотиваційними, є трохи датських віршів 
та пейзажної лірики. Твори з глибоким змістом та мають філософський 
характер, спонукають читача до роздумів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  96102  
 

Дата реєстрації авторського права  17.02.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лісовська Тетяна Адамівна  
 
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 "Музична імпровізація в сучасному 
закладі дошкільної освіти"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У посібнику висвітлено проблему формування досвіду музично-
імпровізаторської діяльності дітей старшого дошкільного віку. 
Представлено методичні розробки і рекомендації щодо практичного 
втілення означених ідей в освітній процес закладу дошкільної освіти. 
Посібник може бути цікавим для студентів і магістрів спеціальності 
"Дошкільна освіта", вихователів закладів дошкільної освіти, 
співробітників центрів з підготовки дітей до школи.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  96103  
 

Дата реєстрації авторського права  17.02.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Баштовенко 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 "Фізичний розвиток - складова стану здоров'я молоді"  
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У статті проаналізовано сучасний стан проблеми здоров'язбереження. 
Наголошено на важливості дослідження фізичного розвитку та 
профілю фізичного розвитку студентів вищого навчального закладу 
для формування у молоді спрямування на здоров'язбереження. 
Показана важливість залучення молоді до моніторингу власного 
здоров'я через визначення профілю фізичного розвитку.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  96104  
 

Дата реєстрації авторського права  17.02.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Суворов Данііл Спартакович, Зибіна Катерина Вікторівна  
 
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 індивідуальних користувачів 
водопостачання" ("GiTer")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  96105  
 

Дата реєстрації авторського права  17.02.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Нагрибельна Інна Анатоліївна, Сидоренко Наталія Іванівна, 
Мироненко Оксана Василівна, Валуєва Ія Вікторівна, Перепьолка Віра 
Іванівна, Мельничук Юлія Юріївна, Сугейко Любов Григорівна, 
Покорна Людмила Миколаївна  

 
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 літературно-письмових творів науково-методичного характеру 
"Збірник авторських програм"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Збірник містить навчальні програми, що забезпечують освітній процес 
на педагогічних факультетах відповідно до навчальних планів 
підготовки спеціалістів ступеня вищої освіти "бакалавр" та "магістр" 
галузі 01 Освіта / Педагогіка, спеціальності 013 Початкова освіта.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  96106  
 

Дата реєстрації авторського права  17.02.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шелдагаєва Ганна Олександрівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Складений твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Складений твір "Відкриваємо Херсон англомовному світові"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Дана збірка покликана ознайомити ширше коло читачів з нашими 
напрацюваннями. До матеріалів видання, окрім передмови, увійшли 
студентські переклади-есе (наразі в кількості 41 доробок); три глосарії, 
створені студентами та керівником наукового об'єднання, мета яких - 
допомогти уникнути типових помилок у перекладах; а також друга 
передмова - англійською мовою, звернена до англомовного читача.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  96107  
 

Дата реєстрації авторського права  17.02.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гладких Ганна Валеріївна, Шаров Сергій Володимирович  
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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 "Напрями формування комунікативної 
компетентності студентів"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Гладких Г. В., Шаров С. В. Напрями формування 
комунікативної компетентності студентів // Інноваційна педагогіка. - 
2019. - Том 1. Випуск 11. - C. 70-73. 

 
Анотація   

У статті здійснено аналіз визначень комунікативної компетентності, 
проаналізовано її структуру, чинники, що впливають на якість її 
формування. Зазначається, що для розвитку компонентів соціальної 
компетентності слід застосовувати активні методи навчання із 
урахуванням загальноприйнятих дидактичних принципів. 
Здійснюється аналіз ділових ігор, різноманітних тренінгів, 
інформаційно-комунікаційних технологій для розвитку комунікаційної 
компетентності. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  96108  
 

Дата реєстрації авторського права  17.02.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Федорова Вікторія 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-практичного характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твір науково-практичного характеру "Обґрунтування заходів щодо 
покращення іміджу підприємства"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Удосконалено методичний підхід до обґрунтування найбільш 
пріоритетних напрямків поліпшення іміджу підприємства, який, на 
відміну від існуючих, ґрунтується на використанні методу адаптивної 
згортки. Застосування даного підходу в практичній діяльності 
підприємства дозволить йому оцінювати значущість і вибирати 
найкращий варіант рішень щодо поліпшення іміджу з точки зору 
виділених критеріїв.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  96109  
 

Дата реєстрації авторського права  17.02.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сеник Алла Михайлівна  
 
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 твір наукового характеру "Соціально-виховний проект 
"Дослідник чудес"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Твір адресовано здобувачам вищої освіти педагогічних спеціальностей, 
може бути використаний під час проходження практики, виконання 
науково-дослідної роботи, підготовки до практичних занять. Матеріали 
мають на меті сприяти формуванню державницьких почуттів 
учнівської молоді засобами включення їх до колективної діяльності 
разом із їх батьками та завдяки виконання ними різних видів і форм 
пізнавально-творчих завдань.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  96110  
 

Дата реєстрації авторського права  17.02.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Морозов Альберт 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 "Нова історія про Синього птаха"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Маленький хлопчик, який хворіє на невиліковну хворобу, отримує від 
незнайомого лікаря креслення повітряного змія у вигляді Синього 
птаха, який, за словами дивного і загадкового доктора, має створити 
диво, якщо хлопчик побудує його і вдихне в нього життя.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  96111  
 

Дата реєстрації авторського права  17.02.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Буднікова Марія Володимирівна (НАЙТ)  
 
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 "No LOve game"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Збірка музичних творів (римейків) з одним загальним текстом в трьох 
варіантах музичного супроводу і аранжування пісні, із загальною  
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назвою "No LOve game". Кожна музична композиція є окремим твором 
і має власну назву, а саме: "No Love game", "Remake (No Love game)", 
"Burning under the Sun", "Remake (No Love game) Deadly ride".  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  96112  
 

Дата реєстрації авторського права  17.02.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ахметова Ірина Смагулівна (Akhmetova Irena), Дорошев Олександр 
Владіславович (Doroshev Alex)  

 
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 "Растворение конкрементов ("камней") в почках, в 
желчном пузыре и в мочевом пузыре энергетической терапией 
дистанционно / Gallbladder, kidney and badder caalculi dissolution by of 
energy therapy at the distance"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Описаний новий метод, який дозволяє енергетичною терапією 
безконтактно, дистанційно здійснювати розчинення конкрементів 
("каменів") у нирках, у жовчному міхурі та у сечовому міхурі, що 
безпечно для організму людини та є альтернативою традиційним 
методам.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  96113  
 

Дата реєстрації авторського права  17.02.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Жвава Ольга 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 "Програма для збирання лексики традиційних 
сімейних обрядів"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма для збирання лексики традиційних сімейних обрядів надає 
можливість науковцю чи студенту зібрати діалектні матеріали.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  96114  
 

Дата реєстрації авторського права  17.02.2020  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Жвава Ольга 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 "Табу у родинних обрядах подільсько-буковинсько-
наддністрянського суміжжя"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Стаття присвячена номінації родинних обрядів у говірках подільсько-
буковинсько-наддністрянського суміжжя. Надано вербальні заборони 
(табу) відповідно до структурної організації обрядових дійств, що 
мають складну внутрішню організацію.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  96115  
 

Дата реєстрації авторського права  17.02.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Беспалько Олександр 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 "Конфігурація для платформи 1С: 

Підприємство 8.х "Электронный список контактов", редакція 2.0, для 
MLM бізнесу" ("Список контактов 2.0" для MLM бізнесу або эСК")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Дана конфігурація встановлюється на персональному комп'ютері або 
сервері та призначена для ведення баз даних, пов'язаних з 
контактними даними клієнтів, а також має функціонал CRM для 
планування праці дистриб'ютерів та має такі основні підсистеми: 
"Список контактов", "Планирование" та "Сервис".  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  96116  
 

Дата реєстрації авторського права  17.02.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Оганесян Каріне Едуардівна (Oganesyan Karine)  
 
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 "Дистанционная диагностика и дистанционная 
компенсаторная коррекция всего организма человека с помощью  
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                                                           Комплекса медицинского экспертного - "КМЭ"/Remote diagnostics and 
remote compensatory correction of the whole organism Human body by the 
Medical Expert Complex - "MEC" device"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Наведена альтернативна традиційним нова дистанційна діагностика й 
дистанційна компенсаторна корекція всього організму людини за 
допомогою відомого Комплексу медичного експертного - "КМЕ".  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  96117  
 
Дата реєстрації авторського права  18.02.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Єрьоміна Лілія 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)  Літературний твір наукового характеру "Діагностичні матеріали для 
старших підлітків-вихованців закладів інтернатного типу "Готовність 
до сімейного життя"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Матеріали адресовано здобувачам вищої освіти спеціальності 
"Соціальна робота", а також соціально-педагогічним працівникам 
закладів інтернатного типу.   
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  96118  
 
Дата реєстрації авторського права  18.02.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Оганесян Каріне Едуардівна (Oganesyan Karine)  
 
Повне ім'я або 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 "Этапы в лечении воспалительных заболеваний 
мочеполового тракта у мужчин и женщин/Treatment stages of 
inflammatory diseases of the genitourinary system in men and women"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Наведені етапи лікування запальних захворювань сечостатевого 
тракту у чоловіків і жінок.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  96119  
 

Дата реєстрації авторського права  18.02.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ісаєнко Оксана 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)  Пісня "Намалюю"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  96120  
 

Дата реєстрації авторського права  18.02.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Глущенко Юлія 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 "Комунальні банки в системі кредитування 
територіальних громад"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Глущенко Ю. А. Комунальні банки в системі 
кредитування територіальних громад // Наукові записки Інституту 
законодавства Верховної Ради України. - 2018. - № 3. - С. 86-92.  

 
Анотація   

У статті досліджено теоретичні основи вітчизняного та зарубіжного 
досвіду існування комунального кредиту та визначено роль 
комунальних банків у процесі фінансово-економічного розвитку 
територіальних громад. З'ясовано, що в Україні розвиток комунальних 
банків носить фрагментарний характер. Запропоновано визначення 
законом правової основи створення комунальних банків та залучення 
до вкладів тимчасово вільних коштів відповідних місцевих бюджетів, 
що сприятиме підвищенню рівня фінансової стійкості банку та 
самостійності територіальних громад.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  96121  
 

Дата реєстрації авторського права  18.02.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Глущенко Юлія Анатоліївна  
 
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 "Партиципаторний бюджет як інноваційний 
інструмент управління на місцевому рівні"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Глущенко Ю. А. Партиципаторний бюджет як 
інноваційний інструмент управління на місцевому рівні // Вісник 
НАДУ при Президентові України. - 2017. - Вип. 4 (87). - С. 100-106. 

 
Анотація   

У статті розглянуто теоретичні основи та практичні аспекти 
впровадження партиципарного бюджету на місцевому рівні. 
Визначено, що розвиток громадянського суспільства стимулює 
наукову спільноту до пошуків нової методології соціального розвитку, 
що забезпечить ефективне управління змінами. Методологія 
партиципаторного бюджетування ("бюджет участі", "громадянський 
бюджет") є формою прямої демократії та визначається як відкритий 
процес дискутування та ухвалення рішень.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  96122  
 
Дата реєстрації авторського права  18.02.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Глущенко Юлія 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 "Доходи місцевих бюджетів як джерело фінансового 
забезпечення на місцевому локальному рівні"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Глущенко Ю. А. Доходи місцевих бюджетів як 

джерело фінансового забезпечення на місцевому локальному рівні // 
Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України. - 
2019. - № 6. - С. 52-61. 

 
Анотація   

У статті досліджено теоретичні основи формування доходів місцевих 
бюджетів та визначено їх роль в процесі фінансового забезпечення 
діяльності органів місцевого самоврядування. З'ясовано, що в процесі 
реформування системи місцевого самоврядування значну частку в 
доходах місцевих бюджетів займають міжбюджетні трансферти, що 
сприяє розвитку споживацьких тенденцій. Запропоновано формування 
бюджетної політики держави в напрямку забезпечення рівня 
самостійності місцевих бюджетів, зменшення обсягів міжбюджетних 
трансфертів, та зміцнення їх фінансової спроможності за рахунок 
неподаткових джерел.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  96123  
 

Дата реєстрації авторського права  18.02.2020  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Долина Лілія Андріївна (Леда), Соловей Юлія Олександрівна (Леда)  
 
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)  Збiрка вiршiв  "Коралловые цветы"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

До збірки увійшли такі вірші: "Амулет любви", "Ангелы цирка 
Кобзов", "Береги свой родной край", "Бережи свiй рiдний край", 
"Дикая роза", "Дом престарелых", "Лебёдушка", "Лихач", "Любовь в 
сердечко постучала", "Мой любимый", "Он любил", "Родное озеро", 
"Сколько можно", "Тоска о Родине", "Учимся плавать", "Фиалочка", 
"Цирк Кобзов", "Я женщина что надо", "Я тобой жила", "Коралловые 
цветы", "Блеск обручального колечка".  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  96124  
 

Дата реєстрації авторського права  18.02.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ліман Надія 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)  Книга "Фітотерапія для всіх або лікуйтеся на здоров'я!"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Ця книга була задумана як посібник з фітотерапії для медичних 
навчальних закладів у форматі: захворювання - методи лікування за 
допомогою лікарських рослин. Але в процесі роботи виникли ідеї 
викласти передумови виникнення різних хвороб та звернути увагу на 
їх профілактику, розглянути різні методи лікування, а також 
розширити коло читачів, подаючи інформацію в доступному і цікавому 
форматі.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  96125  
 

Дата реєстрації авторського права  18.02.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Стрижак Олександр Євгенійович, Величко Віталій Юрійович, 
Приходнюк Віталій Валерійович, Надутенко Максим Вікторович, 
Горборуков Вячеслав Вікторович, Франчук Олег Васильович, Довгий 
Станіслав Олексійович, Лісовий Оксен Васильович, Палагін 
Олександр Васильович, Сергієнко Іван Васильович, Широков 
Володимир Анатолійович, Романенков Юрій Олександрович,  
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                                                           Шостак Ігор Володимирович, Потапов Григорій Михайлович, 
Філістєєв Дмитро Анатолійович, Чепков Ігор Борисович, Гупало 
Андрій Юрійович, Глоба Лариса Сергіївна, Головін Олексій 
Олександрович, Чепков Роман Ігорович, Гладун Олександр 
Вікторович, Попова Марина Андріївна, Малахов Кирило Сергійович, 
Каверинський Владислав Володимирович, Літвін Анна Андріївна  

 
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 "Трансдисциплінарна інформаційно-
аналітична система ПРИЗМА" ("ТІАС ПРИЗМА")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Трансдисциплінарна інформаційно-аналітична система ПРИЗМА 
(ТІАС ПРИЗМА) реалізує когнітивно-комунікативні сценарії взаємодії 
експертів з мережевими інформаційними ресурсами при проведенні 
аналітичних досліджень контекстно зв'язаних між собою предметних 
областей та операціональних середовищ.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  96126  
 

Дата реєстрації авторського права  18.02.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Каньоса Наталія 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)  Монографія "Мотиви навчально-професійної самореалізації студентів 
вищих педагогічних закладів"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Каньоса Н. Г. Мотиви навчально-професійної 
самореалізації студентів вищих педагогічних закладів : монографія / Н. 
Г. Каньоса. - Кам'янець-Подільський : видавець ПП Зволейко Д. Г., 
2013. - 192 с. 

 
Анотація   

Монографію присвячено проблемі самореалізації майбутніх педагогів. 
Здійснено теоретичний аналіз поняття "учбово-професійна 
самореалізація", що розглядається як процес розкриття, випробування, 
розгортання та здійснення можливостей особистості в ході оволодіння і 
виконання нею учбово-професійної діяльності. Адресована науковцям, 
студентам, педагогам навчальних закладів, усім, хто цікавиться 
проблемами учбово-професійної самореалізації студентів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  96127  
 

Дата реєстрації авторського права  18.02.2020  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Вдовиченко Оксана Володимирівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом, літературний письмовий твір, складений 
твір  

 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Музичний посібник "Музичні цікавинки для малят 2. Ігри, танці, 
вправи, пісні, оркестри" ("Музичні цікавинки 2")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

В збірнику представлені ігри, вправи, таночки, пісні, оркестри для 
дітей дошкільного віку.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  96128  
 

Дата реєстрації авторського права  18.02.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Громико Олег Васильович, Будур Ігор Миколайович, Бойко Сергій 
Андрійович, Гегечкорі Олександр Вахтангович, Михайловський 
Руслан Анатолійович, Семенов Сергій Станіславович  

 
Повне ім'я або 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 "Політологія"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Політологія : навч. посіб. / С. А. Бойко, І. М. Будур, О. 
В. Громико та ін. ; за заг. ред. О. В. Громика, І. М. Будура. - Х. : 
ХНУПС, 2018. - 344 с. 

 
Анотація   

У вигляді текстового матеріалу і схем розкрито основні теми та 
проблеми навчальної дисципліни "Політологія". Посібник охоплює 
основну політологічну проблематику, включену до навчальних 
програм із політології для вищих військових навчальних закладів 
Збройних Сил України. Видання розраховане на курсантів, студентів, 
слухачів, викладачів вищих військових навчальних закладів України.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  96129  
 

Дата реєстрації авторського права  18.02.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гезь Павло Олегович  
 
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 "Нотаріус Online. Нова версія"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма є удосконаленням комп'ютерної програми "Нотаріус 
Online", яка захищена свідоцтвом на твір № 92100. Нова версія 
програми доповнена новими функціями, які розширюють можливості 
користувача та нотаріуса. Вона призначена для швидкого та зручного 
отримання користувачем інформаційно-консультативних послуг в 
сфері нотаріату.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  96130  
 
Дата реєстрації авторського права  18.02.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Стрижак Олександр Євгенійович, Величко Віталій Юрійович, 
Приходнюк Віталій Валерійович, Надутенко Максим Вікторович, 
Горборуков Вячеслав Вікторович, Франчук Олег Васильович, Довгий 
Станіслав Олексійович, Лісовий Оксен Васильович, Палагін 
Олександр Васильович, Сергієнко Іван Васильович, Широков 
Володимир Анатолійович, Романенков Юрій Олександрович, Шостак 
Ігор Володимирович, Чепков Ігор Борисович, Гупало Андрій 
Юрійович, Потапов Григорій Михайлович, Філістєєв Дмитро 
Анатолійович, Глоба Лариса Сергіївна, Гладун Олександр Вікторович, 
Грязнухіна Тетяна Олександрівна, Кригін Максим Юрійович, 
Любченко Тетяна Петрівна, Шевченко Ігор Вікторович, Шипіцина 
Лідія Анатоліївна, Гайко Світлана Іванівна, Малахов Кирило 
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 "Трансдисциплінарні онтологічні дослідження 
операціональних середовищ і процесів" ("ТОДОС-ПРОЦЕСИ")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Трансдисциплінарні онтологічні дослідження операціональних 
середовищ і процесів (ТОДОС-ПРОЦЕСИ) реалізуються на основі 
компонентної архітектури когнітивних інформаційно-аналітичних 
сервісів, які забезпечують реалізацію експертних досліджень 
інформаційних та операціональних середовищ, що формуються 
мережево розподіленими масивами великих даних (Big Data).  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  96131  
 
Дата реєстрації авторського права  18.02.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Буханевич Інна Анатоліївна, Буханевич Андрій Іванович  
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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 "Програма розвитку 2-3 роки"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Методичний посібник як один з варіантів розвитку дітей молодшого 
дошкільного віку та орієнтована покрокова допомога вихователю.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  96132  
 

Дата реєстрації авторського права  18.02.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  KiRA MAZUR (псевдонім), Горбенко Ольга Сергіївна  
 
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 "Mad love"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  96133  
 

Дата реєстрації авторського права  18.02.2020  
 
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 проекту "Серьезный папа"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  96134  
 
Дата реєстрації авторського права  18.02.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Калініна Людмила 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)  Монографія "Інформаційне управління загальноосвітнім навчальним 
закладом: ситема, процеси, технології"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Калініна Л. М. Інформаційне управління 
загальноосвітнім навчальним закладом: ситема, процеси, технології : 
монографія. - К. : Інформавтодор, 2008. - 472 с. 

 
Анотація   

У монографії розкрито теоретико-методологічні засади інформаційного 
менеджменту на основі наукових підходів, інформаційних систем, 
процесів, технологій, сучасних філософських концепцій наукового 
феномену "інформація" і інформаційних ресурсів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  96135  
 
Дата реєстрації авторського права  18.02.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Онаць Олена Миколаївна, Островерхова Надія Михайлівна, Попович 
Лідія Миколаївна, Шевцов Михайло 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)  Навчальний посібник "Громадсько-активні школи: управління та 
механізми розвитку"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Громадсько-активні школи: управління та механізми 

розвитку : практичний посібник / О. М. Онаць, Н. М. Островерхова, Л. 
М. Попович, М. Г. Шевцов. - К. : КОНВІ ПРІНТ, 2019. - 96 с. 

 
Анотація   

У посібнику "Громадсько-активні школи: управління та механізми 
розвитку" розкрито особливості громадсько-активних шкіл в Україні, 
представлено концептуальні засади розроблення та впровадження у 
практику закладів освіти концептуальної прогностичної моделі та 
механізмів управління розвитком громадсько-активних шкіл.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  96136  
 
Дата реєстрації авторського права  18.02.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Хоменко Ірина Михайлівна, Івахно Олександра Петрівна, Захарова 
Надія 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)  Наукова стаття "Шляхи оптимізації системи медичного 

обслуговування дітей в освітніх закладах в умовах реформування 
системи охорони здоров'я України"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Хоменко І. М., Івахно О. П., Захарова Н. М. Шляхи 
оптимізації системи медичного обслуговування дітей в освітніх 
закладах в умовах реформування системи охорони здоров'я України // 
Медичні перспективи. - 2019. - Том ХХІV, № 4. - С. 177-181. 

 
Анотація   

Обґрунтовані шляхи оптимізації системи профілактичної медицини 
дитинства. Запропоновані два шляхи збереження ролі медичних кадрів 
щодо збереження здоров'я школярів: залучення лікарів центрів 
первинної медичної допомоги МОЗ України або формування 
автономної медичної служби в закладах системи МОН, відповідно до 
діючих ліцензійних вимог.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  96137  
 

Дата реєстрації авторського права  18.02.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Харитонюк Тарас 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 "Меланхолія чи пам'ять" (Melancholy or Memory)"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  96138  
 

Дата реєстрації авторського права  18.02.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Литвиненко Ярослав Володимирович, Марущак Павло Орестович, 
Дзюра Володимир Олексійович  

 
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 параметрів мікронерівностей 
поверхні металів" ("Analiz relefu")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Комп'ютерна програма "Визначення параметрів мікронерівностей 
поверхні металів" призначена для автоматизованого оцінювання  
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параметрів шорсткості поверхні матеріалів. Вона дозволяє 
автоматично визначити значення ефективних коефіцієнтів 
концентрації напружень (Kt, Kf) за формулою Ароли-Рамулу.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  96139  
 

Дата реєстрації авторського права  18.02.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сілкова Олена Вікторівна, Лобач 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 "Педагогічна технологія візуалізації навчальної 
інформації"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У статті розглядається поняття "педагогічна технологія". Визначено, 
що інформаційна насиченість освітнього середовища вимагає 
особливого представлення навчального матеріалу студентам.   
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  96140  
 

Дата реєстрації авторського права  18.02.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шерембей Дмитро Олегович  
 
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 "Інформаційно-телекомунікаційна система 
"Моніторинг надання соціальних послуг" ("ІТС "Моніторинг надання 
соціальних послуг")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Основним призначенням комп'ютерної програми "Інформаційно-
телекомунікаційна система "Моніторинг надання соціальних послуг" є 
облік консультацій та послуг, що надаються консультантами клієнтам, 
та контроль за їх наданням.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  96141  
 

Дата реєстрації авторського права  18.02.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Давиденко Євген Олександрович, Бойко Анжела Петрівна, Карлович 
Дмитро Григорович, Єфімов Олексій Ігорович  
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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 "MedTest_BSNU"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Комп'ютерна програма "MedTest_BSNU" призначена для попередньої 
перевірки рівня знань студентів медичних спеціальностей з метою 
підготовки до ліцензійного іспиту "Крок".  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  96142  
 

Дата реєстрації авторського права  18.02.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бойко Анжела Петрівна, Давиденко Євген Олександрович  
 
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 "Логотип факультету комп'ютерних 
наук"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Логотип зображує дерево, що є дуже алегоричним знаком, завдяки 
якому ми бачимо зв'язок між зростанням рослини і становленням 
студента як фахівця, який в процесі навчання набуває певних знань та 
вмінь. Знизу напівпрозорим шрифтом є нагадування про те, коли був 
створений факультет, адже всі ми знаємо, без минулого не було б 
майбутнього.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  96143  
 

Дата реєстрації авторського права  18.02.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Деменко Андрій 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 "Твоя любовь"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Пісня в жанрі популярної естрадної музики.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  96144  
 
Дата реєстрації авторського права  18.02.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Горбунов Євгеній Костянтинович, Орепер Марина Юхимівна, 
Тимошенко Наталія Євгенівна  

 
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)  Методичний посібник "Як працювати з людьми похилого віку, які 
перенесли інсульт: практичні поради соціальним робітникам"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Практичні поради направлені на допомогу тим, хто надає допомогу та 
підтримку людям похилого віку, та допоможуть зменшити кількість 
помилок при догляді за людьми, які перенесли інсульт. Практичні 
поради будуть корисними соціальним робітникам/працівникам, 
реабілітологам, фахівцям із соціальної роботи/соціальної допомоги 
вдома, родичам, які доглядають за людьми похилого віку після 
інсульту.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  96145  
 
Дата реєстрації авторського права  18.02.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Нікіфорчук Світлана Сергіївна, Щербакова Олена 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 "Навчально-методичний посібник для самостійної 
роботи студентів з курсу "Аналітичне читання" за книгою Діани 
Сеттерфілд "Тринадцята казка"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: С. С. Нікіфорчук, О. Л. Щербакова Навчально-

методичний посібник для самостійної роботи студентів з курсу 
"Аналітичне читання" за книгою Діани Сеттерфілд "Тринадцята 
казка". - Миколаїв, 2020. - 255 с. 

 
Анотація   

Навчально-методичний посібник для самостійної роботи студентів з 
курсу "Аналітичне читання" за книгою Діани Сеттерфілд "Тринадцята 
казка" укладено відповідно до вимог та змісту робочої та навчальної 
програми з курсу "Аналітичне читання" для студентів ІІІ курсу 
спеціальності 014.02 Середня освіта.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  96146  
 

Дата реєстрації авторського права  18.02.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Щербакова Олена 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)  Навчально-методичний посібник "Мовленнєвий практикум з 
англійської мови для студентів 3 курса спеціальності "Філологія. Мова 
і література"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Щербакова О. Л. Мовленнєвий практикум з англійської мови для 
студентів 3 курса спеціальності "Філологія. Мова і література : Навч. 
Посібник. - Миколаїв, 2017. - 331 с. 

 
Анотація   

Посібник призначений для використання під час самостійної роботи з 
курсу ПКОМ студентів 3 курсу спеціальності "Філологія. Мова і 
література" (англійська).  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  96147  
 

Дата реєстрації авторського права  18.02.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кравчук Анатолій Миколайович (Олександр Верін)  
 
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)  Повість "Ланцюг для Ібіса"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Луна, мов гіроскоп, утримує Землю у просторі та кожен рік 
віддаляється на 3 см.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  96148  
 

Дата реєстрації авторського права  18.02.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Будейчук Володимир Петрович, Зінковська Ірина Олександрівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом, збірник творів, музичний твір без тексту  
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Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка музичних творів "Я щасливий"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  96149  
 
Дата реєстрації авторського права  18.02.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Болотіна Анна Олексіївна (Дігтяр)  
 
Повне ім'я або 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-правова охорона права інтелектуальної 
власності на лікарські засоби: проблеми судового захисту"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Стаття присвячена проблемам кримінально-правової охорони прав 
інтелектуальної власності на лікарські засоби у контексті судової 
реформи та утворення Вищого суду з питань інтелектуальної власності. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  96150  
 
Дата реєстрації авторського права  18.02.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Смолюк Стефанія Миколаївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір релігійного характеру, складений твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Брошура "ІСУСЕ, Я УПОВАЮ НА ТЕБЕ! МОЛИТОВНИК" 
("МОЛИТОВНИК")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Твір є оригінально упорядкованим автором збірником канонічних та 
сучасних молитов, духовних текстів, літургій і псалмів, що 
супроводжуються коментарями, поясненнями та ілюстраціями автора. 
Молитовник складається з п'яти частин: Щоденні молитви; Молитви 
до Святого Причастя; Божественна літургія; Молитви на честь святих 
Ангелів; Молитви на честь Святого Йосифа та деяких святих. Видання 
здійснено з дозволу та благословення Церковної влади.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  96151  
 

Дата реєстрації авторського права  18.02.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ляшенко Анастасія В'ячеславівна  
 
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 "Ремарк"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  96152  
 

Дата реєстрації авторського права  18.02.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ляшенко Анастасія В'ячеславівна  
 
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 "Кто, если не мы"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 

Анотація   
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  96153  
 

Дата реєстрації авторського права  18.02.2020  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кирилов Юрій Євгенович, Крикунова Вікторія Миколаївна, Жосан 
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)  Науковий твір "Корпоративна соціальна відповідальність у системі 
підприємницької діяльності: трансформація підходів і напрямів 
оцінювання"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   
 

Анотація   
Метою дослідження є аналіз сучасних тенденцій розвитку концепції 
корпоративної соціальної відповідальності, напрямів оцінювання  
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впровадження та ефективності відповідно до наявних критеріїв і 
світових практик. Результати дослідження мають теоретичне та 
прикладне значення і можуть бути використані для наукових цілей і 
при розробленні стратегії розвитку підприємницького сектору України. 
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  96154  
 

Дата реєстрації авторського права  18.02.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Жосан Ганна Володимирівна, Крикунова Вікторія 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 "Зарубіжний досвід використання економічних 
інструментів "зеленого" зростання"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   
 

Анотація   
Метою статті є дослідження сучасної практики застосування 
економічних важелів "зеленого" зростання, масштабів і напрямів 
впровадження у різних країнах. Отримані результати мають значення 
в теоретичній та прикладній площині і можуть бути використані для 
наукових цілей і при реалізації стратегії "зеленого" розвитку 
економіки України.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  96155  
 

Дата реєстрації авторського права  18.02.2020  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Стасюк Юрій Миколайович, Сегеда Сергій Павлович, Семон Богдан 
Йосипович, Шевчук Василь Петрович, Нашивочніков Олександр 
Олександрович, Покотило Олексій Іванович, Вєдєнєєв Дмитро 
Валерійович, Грицюк Валерій Миколайович, Горєлов Володимир 
Іванович, Євсєєв Ігор Григорович, Пашкова Ольга Олегівна, Новікова 
Валентина Георгіївна, Кидонь Володимир Іванович, Щипанський 
Павло Володимирович, Гребенюк Михайло Володимирович, Іваненко 
Сергій Миколайович, Іванчук Володимир Анастасійович, Филь 
Олександр Максимович  

 

Повне ім'я або 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 "Історична 
періодизація антитерористичної операції на Сході України"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   
 

Анотація   
У даному творі автори здійснили історичну періодизацію збройного 
конфлікту на Сході України, який набув форми антитерористичної  
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операції, поділивши його на основні періоди і виділивши в них етапи, 
що якісно відрізняються за метою, характером і змістом бойових дій. 
Періодизація була схвалена Міністром оборони України та вперше 
опублікована в науково-публіцистичному видані "біла книга 
антитерористичної операції на Сході України (2014-2016)".  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  96156  
 

Дата реєстрації авторського права  18.02.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бабушкіна Руслана Олександрівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір науково-технічного характеру, 
ілюстрація  

 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Стаття "Оцінка та прогнозування техногенного впливу на довкілля"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У статті вивчені питання, що розглядають ресурсну й екологічну 
характерестику території України, проблеми забруднення 
атмосферного повітря та можливість самоочищення атмосфери від 
шкідливих домішок. Виявлено, що у ряді міст концентрація 
атмосферних викидів досягає критичної величини.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  96157  
 

Дата реєстрації авторського права  18.02.2020  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Колодний Володимир Володимирович, Ярощук Мирослав Сергійович, 
Сугак Дарина Сергіївна  

 

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 "Вербально-візуальний нормалізатор якості 
альтернатив VN for QA" ("VN for QA")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   
 

Анотація   
Розроблено комп'ютерну програму, реалізовану мовою програмування 
С#, що надає інструмент для нормування та аналізу якості альтернатив 
на основі їхнього вербального та візуального порівняння.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  96158  
 

Дата реєстрації авторського права  18.02.2020  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бояренцева Людмила Юріївна, Бояренцев Сергій Михайлович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом, похідний твір, складений твір, музично-
драматичний твір  

 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка музичних творів "Малюю весну думками"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  96159  
 

Дата реєстрації авторського права  18.02.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Єршов Дмитро Геннадійович (Jim), Соловйов Дмитро Ігорович (Di 
Solo), Ісаєв Олексій Анатолійович (Alex)  

 
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)  Музична збірка "Marble Angel - Тени (ЕР)"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Музична збірка "Marble Angel - Тени (ЕР)" в жанрі Hard/Heavy metal. 
До музичної збірки увійшли такі пісні: "Притворство", "Дождь", 
"Зеркала".  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  96160  
 
Дата реєстрації авторського права  18.02.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Рудченко Олександра Віталіївна  
 
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 "Світло"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Чужа душа - темний ліс. Але у кожної є свої потаємні бажання, які 
прикріплені ніжними атласними стрічками та живуть своїм власним  
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життям немов листя на дереві. Багато бажань люди пригнічують до 
моменту, коли натхненням як зовнішнім джерелом мотивації 
запалюється "люстра" в душі кожного і осяює шлях до виконання 
бажання. Так відбувається знову і знову ... це і є життя.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  96161  
 

Дата реєстрації авторського права  18.02.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Рудченко Олександра Віталіївна  
 
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 "Ідеї"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Люди як дерева із своєю кореневою системою (минуле), кроною 
(сучасне), середовищем та бажаннями (майбутнє). Бажання людини 
символічно означені розовими стрічками. Ідеї, запалюючись в нас 
немов зорі, дають енергію. Всесвіт кожного зітканий із безлічі 
переконань, які можуть нависати як грозові хмари або бути полотном 
для картини життя, повного зіркових ідей!   
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  96162  
 

Дата реєстрації авторського права  18.02.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Векліч Віталій 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 "АПАРАТ ДЛЯ ЗОВНІШНЬОЇ ФІКСАЦІЇ ПРИ КОРЕКЦІЇ 
ВАРУСНИХ ДЕФОРМАЦІЙ НИЖНІХ КІНЦІВОК"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   
 

Анотація   
Стаття описує структуру апарату, мету його застосування та спосіб 
використання пристрою.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  96163  
 

Дата реєстрації авторського права  18.02.2020  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Колодний Володимир Володимирович, Лавров Михайло 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 "Мобільний додаток "Візуальне тернарне 
ранжування альтернатив VisTerRanking" ("VisTerRanking")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Розроблено мобільний додаток для операційної системи Android, 
реалізований мовою програмування Java, що надає інструменти для 
візуального порівняння трійок альтернатив з метою отримання 
результуючого кардинального ранжування усієї множини альтернатив. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  96164  
 
Дата реєстрації авторського права  18.02.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шевченко Людмила Станіславівна, Шевченко Валерій 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)  Стаття "Малі архітектурні форми в полтавських садибах: від історії до 
сучасності"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Шевченко Л. С., Шевченко В. М. Малі архітектурні 

форми в полтавських садибах: від історії до сучасності / Сучасні 
проблеми архітектури та містобудування. - 2018. - Випуск 50. - С. 297- 
304. 

 
Анотація   

Стаття присвячена малим архітектурним формам в садибно-паркових 
об'єктах. Коротко представлений історичний екскурс в різні епохи і 
часи з огляду на застосування малих архітектурних форм. Детально 
окреслено їх значення в полтавських садибах XVIII-XIX ст. і 
сьогоденні.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  96165  
 
Дата реєстрації авторського права  18.02.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Авраменко Карина В'ячеславівна  
 
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 "Впровадження методик викладання і розвиток 
навичок інфомедійної грамотності у підготовці майбутніх педагогічних 
працівників"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У статті розглянуто шляхи впровадження методик викладання і 
розвитку навичок інфомедійної грамотності у підготовці майбутніх 
педагогічних працівників. Інформація подана відповідно до принципів 
концепту медіаінформаційної грамотності (МІГ), представлених 
міжнародною організацією ЮНЕСКО.   
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  96166  
 

Дата реєстрації авторського права  18.02.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Чичуліна Ксенія Вікторівна, Скриль Віталія 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)  Стаття "ЄВРОПЕЙСЬКА ПРАКТИКА ФОРМУВАННЯ 
ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОЇ СВІДОМОСТІ"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Чичуріна К., Скриль В. ЄВРОПЕЙСЬКА ПРАКТИКА 

ФОРМУВАННЯ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОЇ СВІДОМОСТІ / Україна - 
Європейський Союз: від партнерства до асоціації: Український 
Щорічник з Європейських Інтеграційних Студій. - 2019. - Вип. ІІІ. - С. 
407-418. 

 
Анотація   

У статті проаналізовано генезис понять "енергія", "свідомість", 
"ефективний", "ефективність", "енергоефективність", 
"енергозбереження" та на основі них сформовано авторське бачення 
сутності поняття "енергоефективна свідомість". Розглянуто існуючі 
дієві приклади підвищення рівня енергоефективної свідомості 
громадян у провідних європейських країнах. Згруповано перешкоди у 
формуванні енергоефективної свідомості українських громадян та 
надано певні поради для їх подолання.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  96167  
 
Дата реєстрації авторського права  18.02.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Воровка Маргарита Іванівна, Проценко Андрій 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)  Навчальний посібник "Формування професійної компетентності 
майбутніх учителів фізичної культури у процесі педагогічної 
практики"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Посібник створено з метою обґрунтування проблеми формування 
професійної компетентності майбутніх учителів фізичної культури у 
процесі педагогічної практики, конкретизації шляхів для 
самодостатнього розвитку особистості студента, розвитку 
педагогічного мислення, творчості.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  96168  
 

Дата реєстрації авторського права  18.02.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ажиппо Олександр Юрійович, Шестерова Людмила Єгорівна, Друзь 
Валерій Анатолійович, Дорофєєва Тетяна Іванівна, Пугач Ярославна 
Ігорівна, Пятисоцька Світлана Сергіївна, Жерновнікова Яна 
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 "Онтология теории конституциональной диагностики 
физического развития и индивидуальных особенностей проявления 
биологического возраста"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Онтология теории конституциональной диагностики 
физического развития и индивидуальных особенностей проявления 
биологического возраста : монография / [А. Ю. Ажиппо, Л. Е. 
Шестерова, В. А. Друзь и др.]. - Харьков : ХГАФК, 2016. - 284 с. 

 
Анотація   

Проблеми, що розглядаються в монографії, є актуальними в багатьох 
наукових напрямах. Визначення біологічного віку і особливостей 
швидкості дозрівання різних функціональних систем розкриває 
природу виникнення конституційних захворювань і дає реальну 
можливість детальної розробки основ донозологічної діагностики. 
Встановлення закономірностей взаємообумовлених відносин 
функціональних систем в забезпеченні життєздатності та визначення 
причин їх дисинхронізації розкриває природу прискореного старіння 
організму.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  96169  
 

Дата реєстрації авторського права  18.02.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Маліновська Наталія 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)  Стаття "Актуалізація лінгводидактичних ідей Василя 
Сухомлинського у підготовці майбутніх фахівців дошкільної освіти"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Маліновська Н. В. Актуалізація лінгводидактичних 
ідей Василя Сухомлинського у підготовці майбутніх фахівців 
дошкільної освіти / Інноватика у вихованні. - 2018. - № 8. - С. 186-192. 

 
Анотація   

Проаналізовано проблеми підготовки майбутніх вихователів до 
професійно-мовленнєвої діяльності у контексті лінгводидактичних ідей 
В. Сухомлинського. Розкрито сутність і структуру поняття "готовність 
до творчого використання лінгводидактичної спадщини  
В. Сухомлинського у практиці сучасного дошкільного закладу".  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  96170  
 

Дата реєстрації авторського права  18.02.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Маліновська Наталія 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 "Використання лінгводидактичної спадщини С. Русової у 
фаховій підготовці майбутніх вихователів"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Маліновська Н. В. Використання лінгводидактичної 
спадщини С. Русової у фаховій підготовці майбутніх вихователів / 
Науковий вісник Південноукраїнського національного педагогічного 
університету імені К. Д. Ушинського. - 2016. - № 5. - С. 73-77. 

 
Анотація   

Розкрито специфіку професійної діяльності вихователя дошкільного 
закладу, визначено сутність і структуру поняття "готовність до 
творчого використання лінгводидактичної спадщини Софії Русової у 
практиці сучасного дошкільного закладу".  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  96171  
 

Дата реєстрації авторського права  18.02.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Каппі Михайло 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 "Упавшие облака"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  96172  
 

Дата реєстрації авторського права  18.02.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Зубрій 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)  Книга "Создание салона красоты"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Книга Олександра Зубрія присвячена опису порядку створення салону 
краси, а також опису життєвого циклу салонів краси. Книга може бути 
застосована як посібник для планування процесу відкриття 
підприємства.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  96173  
 

Дата реєстрації авторського права  18.02.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Решнова Світлана Федорівна, Кедровський Борис 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)  Літературний письмовий твір наукового характеру "Лабораторний 
практикум "Практикум з біохімії спорту"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Твір складається з методичних вказівок до виконання лабораторних 
робіт і тестових завдань для самостійної роботи студентів. Методичні 
вказівки до лабораторних робіт містять мету, завдання, питання для 
самопідготовки, теоретичну частину, експериментальну частину 
(перелік обладнання та реактивів, принцип методу, техніку 
експерименту).  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  96174  
 

Дата реєстрації авторського права  18.02.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Розгон Ольга 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 "Договори у сімейному праві України"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У монографії комплексно досліджуються теоретичні та практичні 
проблеми, пов'язані з особливостями вчинення договорів у сфері 
сімейного права. Відображені сучасні доктрини та концепції у сфері 
сімейного права. Сформульовані поняття договорів у сфері сімейного 
права, визначені їх ознаки, узагальнюється судова практика.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  96175  
 

Дата реєстрації авторського права  18.02.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Розгон 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)  Монографія "Межі та обмеження права власності"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Монографія присвячена дослідженню права власності, розумінню 
таких правових феноменів як межі та обмеження, що впливають на 
нього.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  96176  
 

Дата реєстрації авторського права  19.02.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бреслер 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)  Літературний письмовий твір навчального характеру "Програма 
викладання англійської мови STAR KIDS для дітей віком від 6 до 13 
років і рівнем знань від Starter до Upper-Intermediate" ("STAR KIDS")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма включає в себе збірник тестів, навчальних планів і 
рекомендацій до навчального курсу з викладання англійської мови  
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STAR KIDS для дітей віком від 6 до 13 років і рівнем знань від Starter 
до Upper-Intermediate.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  96177  
 

Дата реєстрації авторського права  19.02.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бреслер 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)  Літературний письмовий твір навчального характеру "Програма 
викладання англійської мови SMART TEENS для дітей віком від 13 до 
17 років і рівнем знань від Pre-Intermediate до Advanced" ("SMART 
TEENS")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма включає в себе збірник тестів, навчальних планів і 
рекомендацій до навчального курсу з викладання англійської мови 
SMART TEENS для дітей віком від 13 до 17 років і рівнем знань від Pre-
Intermediate до Advanced.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  96178  
 
Дата реєстрації авторського права  19.02.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Чубенко Ольга 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 "Джобіанець"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

В епоху глобальної трудової міграції необхідно дати нове позитивне 
визначення людині, яка добровільно, легально, тимчасово працює за 
межами своєї батьківщини або намагається знайти таку роботу за 
кордоном. Це визначення: jobian (англ.), джобіанець (укр.), джобианец 
(рос.).  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  96179  
 

Дата реєстрації авторського права  19.02.2020  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Машевський Олександр Альфредович  
 
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 "Заблукаю в твоїх очах"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  96180  
 

Дата реєстрації авторського права  19.02.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Машевський Олександр Альфредович, Соболєвська Світлана 
Олександрівна  

 
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 "Дякую тобі"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  96181  
 

Дата реєстрації авторського права  19.02.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Остапенко Вікторія Миколаївна, Безродна Олена Сергіївна, 
Максімова Марина 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)  Науковий твір "НАПРЯМИ УДОСКОНАЛЕННЯ МИТНОГО 
РЕГУЛЮВАННЯ УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ ІНТЕГРАЦІЇ ДО ЄС"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  96182  
 

Дата реєстрації авторського права  19.02.2020  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кушнірова Тетяна Віталіївна  
 
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 "Англійська література в культурологічному вимірі (модерний 
і постмодерний аспект)"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Кушнірова Т. В. Англійська література в 
культурологічному вимірі (модерний і постмодерний аспект) : навч.-
метод. посіб. / Т. В. Кушнірова – Полтава : Сімон, 2018. - 139 с.  

 
Анотація   

У посібнику розглянуто особливості англійської літератури ХХ - 
початку ХХІ століття, проаналізовано творчість кращих її 
представників, як-от: Д. Госуорсі, Б. Шоу, Г. Веллса, Д. Джойса,  
В. Вулф, Т.-С. Еліота, Дж. Оруела, О. Хакслі, Г. Гріна, В. Голдінга, Дж. 
Фаулза, Т. Стоппарда, Р. Дала, Дж. Барнса, М. Еміса, І. Мак'юена, С. 
Рушді, К. Ішігуро.   
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  96183  
 

Дата реєстрації авторського права  19.02.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кушнірова Тетяна Віталіївна  
 
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 "Романні обрії російської літератури першої третини ХХ 
століття"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Кушнірова Т. В. Романні обрії російської літератури 
першої третини ХХ століття: [монографія]. - Полтава : Видавець 
Шевченко Р. В., 2012. - 352 с. 

 
Анотація   

У монографії розглянуто особливості російського роману першої 
третини ХХ століття, визначено типологічні різновиди у контексті 
історико-літературного процесу. Досліджено хронотипи, жанрові 
домінанти, константи та жанрові модифікації. Визначено поетикальні 
риси романних форм 1900-1930-х років та вплив на них 
екстралітературних та іманентних чинників.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  96184  
 

Дата реєстрації авторського права  19.02.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лучанінова Ольга Петрівна  
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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 "Педагогічні технології у вищій школі"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Викладено основні теоретичні, прикладні, особистісні аспекти та 
положення педагогічних технологій вищої школи, розкрито сутність, 
структуру, історію розвитку найпоширеніших у практиці вищої школи 
педагогічних технологій, подано матеріал для лекційних та практично-
семінарських занять.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  96185  
 

Дата реєстрації авторського права  19.02.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лучанінова Ольга 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 "Виховання майбутнього фахівця у вищому технічному 
навчальному закладі: теорія і практика"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У роботі висвітлено теоретико-методологічні, концептуальні основи, 
сутнісні характеристики і досвід оновлення виховної системи вищого 
технічного навчального закладу.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  96186  
 

Дата реєстрації авторського права  19.02.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Росляк Владислав Сергійович  
 
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 "Сувенірна упаковка для зберігання та 
демонстрації монет та монетоподібних виробів "Трипілля"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Сувенірна упаковка складається з художньо оформленого глечика, в 
верхній частині якого поміщений ложемент для монет, пластиковий 
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обтисний футляр "Секрет-2" або пристосування для зберігання та 
демострування монет. Упаковка закривається кришкою.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  96187  
 

Дата реєстрації авторського права  19.02.2020  
 
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 "Формування патріотичної рефлексії молодшого 
школяра у віковій розгортці"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Н. В. Михальченко. Формування патріотичної 
рефлексії молодшого школяра у віковій розгортці // Вісник Одеського 
національного університету. - 2005. - Т.10. Вип. 10. - С. 84-91. 

 
Анотація   

Патріотична рефлексія розглядається як новоутворення молодшого 
школяра. У статті висвітлюються найбільш актуальні аспекти 
розвитку патріотичної рефлексії у дітей.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  96188  
 
Дата реєстрації авторського права  19.02.2020  
 
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 "Психологічні умови формування патріотичної 
рефлексії молодшого школяра в сім'ї"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Наталія Михальченко. Психологічні умови 
формування патріотичної рефлексії молодшого школяра в сім'ї // 
Психологія і суспільство. - 2005. - № 1. - С. 69-75. 

 
Анотація   

Розглянуто психологічні особливості сім'ї як локалізованого 
середовища формування патріотичної рефлексії у дітей молодшого 
шкільного віку.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  96189  
 

Дата реєстрації авторського права  19.02.2020  
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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)  Тези "Роль менталітету українського народу у розвитку патріотичної 
рефлексії особистості"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Михальченко Н. В. Роль менталітету українського 
народу у розвитку патріотичної рефлексії особистості // Психологічна 
освіта в Україні : традиції, сучасність та перспективи, 21-22 квітня 
2017 року : Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції 
з нагоди святкування 50-річчя від початку фахової підготовки 
психологів у Київському національному університеті імені Тараса 
Шевченка та Дня психолога / За ред. І. В. Данилюка. - К. : Логос, 2017. - 
С. 170-172. 

 
Анотація   

Розглянуто роль менталітету українського народу у розвитку 
патріотичної рефлексії особистості.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  96190  
 

Дата реєстрації авторського права  19.02.2020  
 
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 "Психологічні особливості розвитку патріотичної 
рефлексії в молодшому шкільному віці"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Михальченко Н. В. Психологічні особливості 
розвитку патріотичної рефлексії в молодшому шкільному віці // 
Науковий часопис Національного педагогічного університету імені  

                                                           М. П. Драгоманова. - 2005. - Вип. 9 (33). - С. 153-161. 
 
Анотація   

Висвітлюються психологічні особливості розвитку патріотичної 
рефлексії молодших школярів в сім'ї, в школі та порівняльний аналіз 
рівня сформованості патріотичної самосвідомості в експериментальній 
та контрольній групах дітей молодшого шкільного віку.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  96191  
 

Дата реєстрації авторського права  19.02.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Приходько Дар’я Олександрівна  
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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, 
похідний твір  

 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твір науково-практичного характеру "Нова парадигма маркетингу"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Проведено аналіз еволюції поглядів на поняття "парадигма", 
сформульовано основний закон маркетингу, обґрунтовано вибір 
методики апробації основного закону маркетингу тощо.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  96192  
 

Дата реєстрації авторського права  19.02.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Чапенко Ігор Леонідович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "Будівельна компанія 
"Міськбудінвест" 

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір архітектури  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твір архітектури "Будівництво готельно-житлового комплексу 
"Дипломат" на вул. Гоголівській, 44-46, у Шевченківському районі м. 
Києва /Коригування/"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Площі: забудови - 1201,8 м2, комплексу - 14448,0 м2. Об'єм 51920,0 м2. 
Будівля складається з спарених секцій: 8-поверхової та 16-поверхової. 
Дата та місце створення 19.09.2017 р., м. Київ, вул. С. Скляренка, 17.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  96193  
 

Дата реєстрації авторського права  19.02.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Недоспасов Ігор 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 "НоваСиС Побуту/NovaSyS EnergySale"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  96194  
 
Дата реєстрації авторського права  19.02.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Недоспасов Ігор 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 "НоваСиС Тулбокс/NovaSyS ToolBOX"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  96195  
 
Дата реєстрації авторського права  19.02.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Недоспасов Ігор 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 "НоваСиС/NovaSyS"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  96196  
 
Дата реєстрації авторського права  19.02.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Недоспасов Ігор 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 "НоваСиС Корпорація/NovaSyS Corporation"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  96197  
 

Дата реєстрації авторського права  19.02.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Недоспасов Ігор 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 "НоваСиС Теплопостачання/NovaSyS 
HeatSupply"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  96198  
 

Дата реєстрації авторського права  19.02.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Недоспасов Ігор 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 "НоваСис Газопостачання/NovaSyS 
GasSupply"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  96199  
 
Дата реєстрації авторського права  19.02.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Топчій Ірина Вікторівна, Годкевич Людмила Володимирівна, 
Захарчук Василь Васильович, Крат Анатолій Вікторович, Полль Олена 
Вікторівна, Попова Світлана Михайлівна, Чумак Андрій Іванович, 
Шевченко Зінаїда 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 "Програма 
розвитку Черкаської гімназії № 9 ім. О. М. Луценка Черкаської міської  
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                                                           ради Черкаської області на період 2019-2025 роки "Творимо Гімназію 
успішного українця"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У даному Творі висвітлюється стратегія розвитку, форми інноваційної 
діяльності та особливості організаційно-методичної роботи Черкаської 
гімназії № 9 ім. О. М. Луценка.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  96200  
 

Дата реєстрації авторського права  19.02.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Возний Сергій Степанович, Глухов Іван Геннадійович, Городинська 
Інна Володимирівна, Грабовський Юрій Антонович, Кольцова Ольга 
Сергіївна, Маляренко Ірина Валентинівна, Пришва Олесь Борисович, 
Степанюк 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)  Літературний письмовий твір наукового характеру "Методичні 
вказівки до підготовки і складання комплексного державного іспиту за 
фахом" для студентів другого (магістерського) рівня за спеціальністю 
014 Середня освіта (Фізична культура) галузі знань 01 
Освіта/Педагогіка"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У методичних вказівках висвітлено програму навчального курсу для 
студентів другого (магістерського) рівня за спеціальністю 014 Середня 
освіта (Фізична культура) галузі знань 01 Освіта/Педагогіка. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  96201  
 

Дата реєстрації авторського права  19.02.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Возний Сергій Степанович, Глухов Іван Геннадійович, Городинська 
Інна Володимирівна, Грабовський Юрій Антонович, Корольова Ірина 
Іванівна, Коваль Вікторія Юріївна, Кольцова Ольга Сергіївна, 
Маляренко Ірина Валентинівна, Пришва Олесь Борисович, Руденко 
Вікторія Сергіївна, Степанюк 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)  Літературний письмовий твір наукового характеру "Методичні 
вказівки до підготовки і складання комплексного державного іспиту за 
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                                                           фахом" для студентів першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю 
014 Середня освіта (Фізична культура) галузі знань 01 
Освіта/Педагогіка"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У методичних вказівках висвітлено програму навчального курсу для 
студентів першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю 014 
Середня освіта (Фізична культура) галузі знань 01 Освіта/Педагогіка. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  96202  
 
Дата реєстрації авторського права  19.02.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гузенко Ольга Миколаївна  
 
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 "Стихи Я"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Збірка містить поетичні твори ліричного характеру. Автор у своїх 
поетичних мініатюрах висловлює свою думку про стосунки між 
близькими людьми, показує своє ставлення до кохання, вірності та до 
дружби.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  96203  
 

Дата реєстрації авторського права  19.02.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лур'є Ірина Анатоліївна, Савіна Наталія Борисівна, Литвиненко 
Володимир Іванович, Боскін Олег Осипович, Таіф Мохамед Алі, 
Корніловська Наталя 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 "Об'єктно-індуктивний алгоритм двокрокової 
кластеризації на базі щільнісних алгоритмів DBSCAN i OPTICS"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Розроблена архітектура об'єктної технології кластеризації на основі 
двокрокової кластеризації алгоритмів DBSCAN i OPTICS.    
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  96204  
 

Дата реєстрації авторського права  19.02.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ткаліч 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)  Навчально-методичний посібник "Сучасні економічні системи"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Ткаліч Т. І. Сучасні економічні системи : Навчально-
методичний посібник для самостійної роботи студентів вищих 
навчальних закладів / Т. І. Ткаліч. - Миколаїв : Поліграфічне 
підприємство СПД Румянцева Г. В., 2020. - 141 с. 

 
Анотація   

Посібник призначений для студентів - майбутніх фахівців з 
менеджменту та адміністрування та міжнародних економічних 
відносин. Орієнтований на формування сукупності системи знань про 
світовий досвід побудови економічних систем та навичок аналізу 
моделей розвитку сучасних національних економік.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  96205  
 

Дата реєстрації авторського права  19.02.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  AVA (псевдонім)  
 
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 "AVA _SUSTAINABLE ART 
PROJECT" (АВА_САСТЕЙНАБЛ АРТ ПРОДЖЕКТ)   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Зображення букв і символів на фоні планети Земля: "AVA 
_SUSTAINABLE ART PROJECT" (АВА_САСТЕЙНАБЛ АРТ 
ПРОДЖЕКТ).    
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  96206  
 

Дата реєстрації авторського права  19.02.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Дацюк Тетяна Миколаївна, Карталов Сергій Владленович  
 
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 "Мамо"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  96207  
 

Дата реєстрації авторського права  19.02.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Заїка Олена 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)  Графічне зображення "Щаслива мама"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  96208  
 
Дата реєстрації авторського права  19.02.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кудь Александр Александрович  
 
Повне ім'я або 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 "Методика діагностики токену блокчейну на 
відповідність цифровому активу"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Кудь А. А. Методика діагностики токену блокчейну на 

відповідність цифровому активу : методичний посібник / НДІ ХОГОКЗ. 
- Харків : ХОГОКЗ, 2019. - 52 с. 

 
Анотація   

У посібнику наведено критерії та показники характеристик токену 
блокчейну, подано методику діагностики та методику математичної 
обробки даних.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  96209  
 
Дата реєстрації авторського права  19.02.2020  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Колодний Володимир Володимирович, Зоря Павло Олегович  
 
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 "Візуальне порівнювання 
альтернатив VisPA" ("VisPA")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Розроблено мобільний додаток, реалізований мовами програмування 
Java та Kotlin, що дозволяє користувачеві візуально порівнювати 
двійки альтернатив на мобільних пристроях і отримувати результуюче 
кардинальне ранжування усієї множини альтернатив.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  96210  
 

Дата реєстрації авторського права  19.02.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Чантладзе Давід  
 
Повне ім'я або 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 "Storybook. 
Шкільні предмети в коротких оповіданнях для і від учнів середніх 
класів. Сторітелінг, гейміфікація і елементи соціальних мереж для 
навчання у середніх школах. Методика навчання" ("Storybook")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  96211  
 

Дата реєстрації авторського права  19.02.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Стоянов Іван 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)  Літературний письмовий твір "Положення проведення змагань 
футбольного турніру "Кубок болгарських сел. Півдня Одеської 
області" ("Футбольний турнір "Кубок болгарських сел. Півдня 
Одеської області")  
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Відповідне Положення проведення змагань футбольного турніру 
"Кубок болгарських сел. Півдня Одеської області" було розроблене 
відповідно до потреб збереження великого футболу на селі та реалій 
розвитку великого футболу в болгарських селах Півдня Одеської 
області.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  96212  
 

Дата реєстрації авторського права  19.02.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Зеленко Сергій Олексійович  
 
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 "Використання 
методик, що рекомендуються при проведенні поліграфологічних 
досліджень на детекторі брехні, в сфері конфліктології в українському 
соціумі" ("Використання поліграфа в сфері конфліктології")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Україна визнає використання поліграфа як одного з методів тестування 
людей (професію експерт-поліграфолог включено до Національного 
класифікатора професій). Важливо працювати відповідно до 
сертифікованих та затверджених стандартів ASTM та APA США.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  96213  
 

Дата реєстрації авторського права  19.02.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лук'янюк Юрій 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 "Святковий вальс"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Вальс присвячений випускникам четвертої гімназії міста Миколаєва.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  96214  
 

Дата реєстрації авторського права  19.02.2020  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Рудницький 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 "Єднаймося браття, бо правда одна"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Обов'язки профспілок та їх об'єднань полягають у здійсненні 
представництва та захисту  трудових і соціально-економічних прав та 
інтересів своїх членів, з чітким додержанням Конституції України, 
законів та інших нормативно-правових актів, а також виконанні 
колективних договорів та угод, які вони уклали, та взятих на себе 
зобов'язань.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  96215  
 

Дата реєстрації авторського права  19.02.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Рудницький 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 "Пісня про профспілку АПК"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Текст пісні присвячений посиленню впливу Профспілки на 
забезпечення органами управління, власниками і керівниками 
підприємств АПК необхідних умов для стабілізації та збільшення 
обсягів виробництва у всіх галузях.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  96216  
 

Дата реєстрації авторського права  19.02.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Попович Анжеліка Станіславівна, Марчук Людмила 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)  Навчальний посібник "Українська мова в засобах масової комунікації. 
Навчально-методичний комплекс"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Українська мова в засобах масової комунікації. 
Навчально-методичний комплекс : навчальний посібник / А. С. 
Попович, Л. М. Марчук. - К. : КНТ, 2015. - 299 с. 

 
Анотація   

У посібнику вміщено навчальну програму дисципліни, текст лекцій, 
методичні рекомендації до практичних, семінарських і лабораторних 
занять та самостійної роботи, схему лінгвістичного аналізу.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  96217  
 

Дата реєстрації авторського права  19.02.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Марчук Людмила Миколаївна, Сукаленко Тетяна Миколаївна, 

Бойчук Віра 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)  Навчальний посібник "Українська мова за професійним 

спрямуванням. Практичні заняття. Самостіна робота"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Українська мова за професійним спрямуванням. 
Практичні заняття. Самостіна робота : навчальний посібник / Л. М. 
Марчук, Т. М. Сукаленко, В. О. Бойчук. - К. : Видавничий дім Дмитра 
Бураго, 2016. - 244 с. 

 
Анотація   

Посібник призначений для користування на практичних заняттях з 
курсу "Українська мова за професійним спрямуванням" та для 
самостійної роботи студентів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  96218  
 

Дата реєстрації авторського права  19.02.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Попович Анжеліка Станіславівна, Марчук Людмила 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)  Навчально-методичний посібник "Стилістика української мови"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Стилістика української мови : навчально-методичний 
посібник / (упорядники : А. С. Попович, Л. М. Марчук ; за ред. А. С. 
Попович). - Кам'янець-Подільський : Кам'янець-Подільський 
національний університет імені Івана Огієнка, 2017. - 172 с. 

 
Анотація   

Складниками посібника є теоретичний  блок, плани практичних 
занять, схеми стилістичного аналізу та програма семестрового іспиту з 
дисципліни "Стилістика української мови".  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  96219  
 

Дата реєстрації авторського права  19.02.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Попович Анжеліка 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)  Монографія "Методика навчання стилістики майбутніх учителів 
української мови і літератури в закладах вищої освіти"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Методика навчання стилістики майбутніх учителів 
української мови і літератури в закладах вищої освіти : монографія /  

                                                           А. С. Попович. - Кам'янець-Подільський : ФОП Сисин Я. І., 2018. - 376 с. 
 
Анотація   

У монографії висвітлено теоретично-методичні засади навчання 
стилістики майбутніх учителів української мови і літератури.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  96220  
 

Дата реєстрації авторського права  20.02.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Горяча Лариса Олександрівна, Прокопенко Тіна Сулейманівна, 
Коломієць Інна Валеріївна  

 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Національний фармацевтичний університет 
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Оцінка сформованості компетентностей та 
результатів навчання фахівців у системі фармацевтичної освіти: 
науково-методичні рекомендації"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Л. О. Горяча, Т. С. Прокопенко, І. В. Коломієць. 
Оцінка сформованості компетентностей та результатів навчання 
фахівців у системі фармацевтичної освіти : наук.-метод. реком. / за ред. 
Л. О. Горячої - Х. : НФаУ, 2019. - 35 с. 

 
Анотація   

У методичних рекомендаціях наведено загальні принципи 
формулювання результатів навчання на рівні навчальних дисциплін 
освітньо-професійної програми "Фармація"; сукупність методів 
навчання, форм контролю та критеріїв оцінювання результатів 
навчання студентів. Методичні рекомендації пропонуються для 
використання під час формулювання, формування та оцінки 
результатів навчання й компетентностей майбутніх фахівців фармації.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  96221  
 

Дата реєстрації авторського права  20.02.2020  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Горяча Лариса Олександрівна, Прокопенко Тіна Сулейманівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Національний фармацевтичний університет 
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Теоретико-прикладні засади до впровадження 
проблемно-орієнтованого підходу в підготовці фахівців як інструменту 
реалізації компетентнісної моделі сучасної фармацевтичної освіти: 
науково-методичні рекомендації"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Горяча Л. О., Прокопенко Т. С. Теоретико-прикладні 
засади до впровадження проблемно-орієнтованого підходу в підготовці 
фахівців як інструменту реалізації компетентнісної моделі сучасної 
фармацевтичної освіти : наук.-метод. рек. / за ред. Л. О.  Горячої - Х. : 
НФаУ, 2019. - 26 с. 

 
Анотація   

Науково-методичні рекомендації розроблено за результатами 
узагальнення наукових джерел щодо впровадження проблемно-
орієнтованого підходу в підготовці фармацевтичних фахівців у світовій 
практиці та досвіду його застосування в процесі вивчення дисципліни 
"Організація і економіка фармації" студентами освітньо-професійної 
програми  "Фармація". В рекомендаціях описано способи реалізації 
проблемно-орієнтованого навчання при підготовці майбутніх 
фармацевтів; виділено ключові принципи побудови та формулювання 
проблем, які будуть надані студентам для самостійного рішення, 
надано інструкцію для викладача, що нею доцільно керуватись при 
розробленні змісту проблеми, наведено приклад проблеми та спосіб її 
рішення. Для самостійної роботи студентів над рішенням проблеми 
надано аркуш-інструкцію.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  96222  
 
Дата реєстрації авторського права  20.02.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бочковський Олександр Григорович, Рудий Тарас Григорович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "СОФТ ПРОДАКШН" 
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "АЛЬФА.ПРО"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  96223  
 

Дата реєстрації авторського права  20.02.2020  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Азарова Лариса Євстахіївна, Горчинська Людмила Володимирівна, 
Пустовіт Тетяна Миколаївна, Радомська Людмила 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)  Навчальний посібник "Збірник практичних занять "Українська мова 
за професійним спрямуванням. Сучасні ділові папери як засіб писемної 
професійної комунікації. Документ і його функції"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Мета посібника ознайомити студентів із вимогами до оформлювання 
документів; визначити вимоги до змісту та розташування реквізитів; 
розглянути особливості оформлювання сторінки документа; познайомити 
з вимогами до оформлювання та реквізитами документів; ознайомити 
студентів з особливостями оформлення організаційних, інформаційних, 
розпорядчих, обліково-фінансових документів; документів колегіальних 
органів та з господарсько-договірної діяльності.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  96224  
 

Дата реєстрації авторського права  20.02.2020  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Азарова Лариса Євстахіївна, Горчинська Людмила Володимирівна, 
Пустовіт Тетяна Миколаївна, Радомська Людмила 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)  Навчальний посібник "Методичні рекомендації "Комунікативні 
вимоги до форм оприлюднення результатів професійної діяльності"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   
 

Анотація   
Мета посібника сформулювати комунікативні вимоги до мовної поведінки 
під час публічного виступу; визначити види публічного мовлення та 
жанри публічних виступів; проаналізувати особливості доповіді, промови, 
лекції, наукової дискусії, презентації, ділової бесіди; ознайомити студентів 
з основними правилами етикету ділового спілкування керівника з 
підлеглим, відвідувача с посадовцем; охарактеризувати збори на нараду 
як форму прийняття колективного рішення.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  96225  
 

Дата реєстрації авторського права  20.02.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Азарова Лариса Євстахіївна, Горчинська Людмила Володимирівна, 
Пустовіт Тетяна Миколаївна, Радомська Людмила Анатоліївна  
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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)  Навчальний посібник "Тестові завдання "Основи фахового 
спілкування українською мовою"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Мета посібника виявити рівень засвоєння студентами теоретичного та 
практичного матеріалу з української мови за професійним спрямуванням: 
перевірити знання студентів з усіх тем, передбачених навчальною 
програмою, систематизувати знання норм сучасної української 
літературної мови; визначити рівень сформованості навичок володіння 
лексичним та граматичним матеріалом для складання ділових паперів та 
наукових текстів різних видів;  визначити рівень знань та вмінь щодо 
оформлення результатів наукової діяльності; оцінити рівень знань, умінь 
та навичок щодо укладання ділових паперів та наукових текстів; 
визначити рівень знань щодо монологічних та діалогічних усних форм 
професійного мовлення; сприяти підвищенню рівня культури 
професійного мовлення майбутнього фахівця.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  96226  
 

Дата реєстрації авторського права  20.02.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Азарова Лариса Євстахіївна, Горчинська Людмила Володимирівна, 
Пустовіт Тетяна Миколаївна, Радомська Людмила 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)  Навчальний посібник "Методичні рекомендації "Проведення 
поточного контролю знань з дисципліни "Українська мова як 
іноземна" (базовий відмінковий курс, іменники)"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Перевірка сформованості у студентів-іноземців мовних компетенцій, 
необхідних для розв'язання  комунікативних задач у процесі навчання 
та соціально-наукового спілкування.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  96227  
 

Дата реєстрації авторського права  20.02.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лебедевич 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)  Літературний письмовий твір наукового характеру "Доповнення до 
Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 16 "Витрати" щодо 
оборонних витрат"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Відображається доповнення до загальних положень та до складу 
витрат. Надано визначення оборонних витрат, склад собівартості 
оборонної продукції (робіт, послуг), виробничої оборонної собівартості 
продукції (робіт, послуг).  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  96228  
 

Дата реєстрації авторського права  20.02.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бахмат Наталія 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)  Навчально-методичний посібник "Організація виробничої практики в 
закладах інтернатного типу"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Бахмат Н. В. Організація виробничої практики в 

закладах інтернатного типу : методичний посібник / Н. В. Бахмат // 
Кам'янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. 
- Кам'янець-Подільський : Приватний видавець Буйновський О. А., 
2015. - 92 с. 

 
Анотація   

Посібник розроблено згідно з навчальним планами підготовки 
студентів Кам'янець-Подільського національного університету імені 
Івана Огієнка спеціальності 013 Початкова освіта, спеціалізації 
"Виховна робота в інтернатних закладах". Визначено мету та завдання 
проходження практики студентами, наведено вимоги до структури і 
змісту звітної документації, здійснено характеристику етапів 
проходження практики, розкрито вимоги та методичні рекомендації 
щодо їх реалізації. Розроблено критерії оцінки студента-практиканта,  
описано обов'язки керівників практики та здобувачів вищої освіти.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  96229  
 
Дата реєстрації авторського права  20.02.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бахмат Наталія 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)  Навчально-методичний посібник "Методика організації професійної  
діяльності вчителя в умовах інноваційного освітнього середовища"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Бахмат Н. В. Методика організації професійної  

діяльності вчителя в умовах інноваційного освітнього середовища : 
навчально-методичний посібник / Н. В. Бахмат - Кам'янець-
Подільський національний університет імені Івана Огієнка. - 
Кам'янець-Подільський : Друк-сервіс, 2016. - 88 с. 

 
Анотація   

Навчально-методичний посібник укладено відповідно до освітньої 
(освітньо-професійної) програми підготовки фахівців другого 
(магістерського) рівня вищої освіти галузі знань 01 Освіта/Педагогіка, 
спеціальності 013 Початкова освіта. У посібнику вміщено програму 
вивчення навчальної дисципліни, робочу програму курсу, програму 
семестрового екзамену, список рекомендованих джерел, глосарій, 
плани практичних занять та діагностичні методики.   
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  96230  
 
Дата реєстрації авторського права  20.02.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бахмат Наталія 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)  Навчально-практичний посібник "Постінтернатна адаптація 
вихованців інтернатних закладів: інтерактивна програма формування 
життєвої компетентності"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Бахмат Н. В. Постінтернатна адаптація вихованців 

інтернатних закладів: інтерактивна програма формування життєвої 
компетентності : навчально-практичний посібник / [авт.-уклад. Н. В. 
Бахмат]. - Кам'янець-Подільський : Друк-сервіс, 2018. - 140 с. 

 
Анотація   

У навчально-практичному посібнику наведено інтерактивну програму 
формування життєвої компетентності вихованців інтернатних 
закладів, орієнтовану на вивчення психологічних особливостей 
старшокласників-випускників, що сприяє усвідомленню учнями 
важливості своїх прав, необхідності виконання обов'язків та поваги до 
прав інших, ознайомлює учасників інтерактивних занять з 
відповідальністю неповнолітніх за свої дії та вчинки. Програма 
допомагає учасникам усвідомити важливість ведення здорового 
способу життя та визначає конкретні кроки людини, які допоможуть 
дотримуватися здорового способу життя; розглядає психологічні 
особливості взаємовідносин, з'ясовує причини виникнення конфліктів 
та здійснює спробу знайти шляхи їх розв'язання. Студенти повторюють 
поняття "сім'я" та "шлюб", визначають основи сімейного  
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благополуччя, у них формується правильне уявлення про стосунки у 
щасливій сім'ї.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  96231  
 

Дата реєстрації авторського права  20.02.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бахмат Наталія 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)  Навчально-методичний посібник "Виховання дисциплінованості дітей 
у закладах інтернатного типу"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Виховання дисциплінованості дітей у закладах 
інтернатного типу : Навчально-методичний посібник / Кам'янець-
Подільський Національний університет імені Івана Огієнка : уклад. Н. 
В. Бахмат - 2-ге вид., переробл. і доповн. - Кам'янець-Подільський : ПП 
Буйницький, 2014. - 72 с. 

 
Анотація   

Навчально-методичний посібник підготовлено відповідно до програми 
і навчального плану спеціальності 013 Початкова освіта з додатковою 
спеціалізацією "Виховна робота в інтернатних закладах" для студентів 
денної форми навчання першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 
галузі знань 01 Освіта/Педагогіка спеціальності. Змістова частина 
відтворює вимоги освітнього процесу та змісту програми навчальної 
дисципліни "Організація життєдіяльності дітей в умовах закладів 
інтернатного типу", системно впорядкований як теоретичний, так 
практико-орієнтований матеріал у вигляді вправ і ситуаційних 
завдань, які сприяють закріпленню виучуваного матеріалу та більш 
глибокому його засвоєнню.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  96232  
 

Дата реєстрації авторського права  20.02.2020  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Посилкіна Ольга Вікторівна, Баєва Ольга Іванівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Національний фармацевтичний університет 
 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Навчальний посібник "Логістичний менеджмент: збірник тестових 
завдань"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   
 

Анотація   
Вивчення "Логістичного менеджменту" сприяє формуванню умінь 
застосовувати отримані знання в процесі подальшого навчання та в  
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професійній діяльності. Навчальний посібник містить набір тестових 
завдань з дисципліни "Логістичний менеджмент", які можуть бути 
використані для оцінки досягнутого рівня знань та вмінь здобувачів 
вищої освіти, які навчаються за економічними спеціальностями. 
Представлений збірник тестових завдань дозволяє здійснити 
самооцінку отриманих знань з дисципліни, навчитися самостійно 
знаходити потрібну інформацію та аналізувати її. Призначений для 
здобувачів вищої освіти  економічних спеціальностей.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  96233  
 

Дата реєстрації авторського права  20.02.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бахмат Наталія 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)  Навчально-методичний посібник "Моделювання портфоліо педагога"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Навчально-методичний посібник підготовлено відповідно до програми 
і навчального плану спеціальності 013 Початкова освіта для студентів 
денної і заочної форм навчання. У посібнику зібрано й системно 
впорядковано матеріали, орієнтовані на допомогу студентам в 
оволодінні педагогічною технологією портфоліо, розкрито його 
значення у професійній діяльності, представлено основні види та 
методичну роботу щодо моделювання портфоліо. Змістова частина 
відтворює вимоги освітнього процесу та змісту програми навчальної 
дисципліни "Школознавство".  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  96234  
 

Дата реєстрації авторського права  20.02.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Крилов Борис Юрьевич, Сидорук Олесь 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)  Скульптура "Модель надгробного пам'ятника Костянтину Івановичу 
Острозькому"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Метрова модель надгробного пам'ятника Костянтину Івановичу 
Острозькому в масштабі один до п'яти. Служить для реалізації  
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пам'ятника в натуральному розмірі, який буде виконано з італійського 
мармуру та встановлено в Успенському Соборі Києво-Печерської 
Лаври. Виконана в поліефірній смолі 150×120×50 см.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  96235  
 

Дата реєстрації авторського права  20.02.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Крилов Борис Юрьевич, Сидорук Олесь 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)  Скульптура "Леся Українка"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Пам'ятник-бюст молодої Лесі Українки в Новоград-Волинському 
встановлений біля гімназії 9 липня 2015 року, матеріал граніт  
340×70×65 см.   
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  96236  
 

Дата реєстрації авторського права  20.02.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Крилов Борис Юрьевич, Сидорук Олесь 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)  Скульптура "Меморіальна дошка Костянтину Івановичу 
Острозькому"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Меморіальна дошка присвячена князю Костянтину Івановичу 
Острозькому, встановлена в місті Люблін, Польща, та Вільнюс, Литва. 
Виконана в бронзі  120×90×12 см.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  96237  
 

Дата реєстрації авторського права  20.02.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Крилов Борис Юрьевич, Сидорук Олесь Юрійович  
 
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)  Скульптура "Тарас Шевченко"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Пам'ятник Т. Г. Шевченку встановлений в 2017 році у місці Ірпінь. 
Бронзова фігура на фоні символічної палітри уособлює образ 
Шевченка - художника, натхненого в молоді роки. Загальні габарити 
композиції 600×500×180 см, виконано в двох матеріалах - граніт та 
бронза.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  96238  
 

Дата реєстрації авторського права  20.02.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Крилов Борис Юрьевич, Сидорук Олесь 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)  Скульптура "Бюст Т. Г. Шевченка"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Пам'ятник Тарасу Шевченку встановлено в селищі Святопетрівське 
Київської області 5 травня 2012 року. Матеріал - бронза та граніт. 
Загальні габарити композиції 340×90×80 см.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  96239  
 

Дата реєстрації авторського права  20.02.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Крилов Борис Юрьевич, Сидорук Олесь 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)  Скульптура "Вітязь Свободи" ("Вітязь")  
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   
 

Анотація   
Пам'ятник "ВІТЯЗЬ СВОБОДИ" встановлений в місті Каунас за 
мотивами Литовського герба як символ тисячорічної боротьби 
Литовців за свободу. 600×580×300 см. Матеріал - бронза, встановлений   
5 липня 2018 року.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  96240  
 

Дата реєстрації авторського права  20.02.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Крилов Борис Юрьевич, Сидорук Олесь 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)  Скульптура "Сигізмунд 2 Август"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Пам'ятника Сигізмунду 2 Августу встановлений в місті Пасваліс 
Литва 6 грудня 2018 року. Бронзовий бюст на гранітному постаменті, 
загальні габарити композиції 350×150×150 см.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  96241  
 

Дата реєстрації авторського права  20.02.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Завальна Жанна Вікторівна, Старинський Микола 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 "Теоретико-методологічні засади дослідження 
узгодженої діяльності у праві"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Завальна Ж. В., Старинський М. В. Теоретико-
методологічні засади дослідження узгодженої діяльності у праві // 
Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: 
юридичні науки - 2017. - Випуск 4. Том 1. - С. 12-16. 

 
Анотація   

В даній статті обґрунтовуються теоретико-методологічні підходи для 
вивчення узгодженої діяльності в праві. Відстоюється авторська думка 
про те, що дослідження узгодженої взаємодії необхідне із врахуванням 
психічних та соціальних характеристик осіб-учасників взаємодії.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  96242  
 
Дата реєстрації авторського права  20.02.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Старинський Микола Володимирович  
 
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 "Нейтралізація норм права"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Старинський М. В. Нейтралізація норм права // 
Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія 
Право. - 2017. - Випуск 45. Том 1. - С. 35-37. 

 
Анотація   

Стаття присвячена дослідженню нейтралізації норм права. 
Аналізується сучасний стан правового регулювання відносин, а також 
доводиться існування такого явища як нейтралізація норм права. 
Автор надає визначення поняття "нейтралізація норм права", виділяє 
характерні особливості цього явища, а також здійснює їх 
характеристику.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  96243  
 

Дата реєстрації авторського права  20.02.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Старинський Микола 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 "Історико-правові передумови для виникнення 
корупції як наслідку соціокультурної травми на території України"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У статті на підставі новітніх соціологічних теорій досліджуються 
історико-правові передумови виникнення корупції як наслідку 
соціокультурної травми на території України. Автор звертає увагу на 
те, що теорія соціокультурних травм дає можливість пояснити 
глибинні основи такого явища як корупція, а також запропонувати 
дієвіші механізми боротьби з її проявами.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  96244  
 

Дата реєстрації авторського права  20.02.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Завальна Жанна Вікторівна, Старинський Микола 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 "Щодо поняття "узгоджена діяльність" як соціально-
правової категорії"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У статті розкривається поняття "узгоджена реальність" в 
загальнотеоретичному значенні безвідносно конкретної галузі права. 
Для встановлення сутності цього поняття були використані знання з 
основ соціології та етимології української мови. В результаті аналізу 
було встановлено наповненість кожної зі складових поняття 
"Узгоджена діяльність", а також співвідношення з близькими за 
значенням поняттями "згода" і "погодження".  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  96245  
 
Дата реєстрації авторського права  20.02.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Завальна Жанна 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 "Антропологічне та психологічне в договірному 
регулюванні відносин"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Завальна Ж. В. Антропологічне та психологічне в 

договірному регулюванні відносин // Актуальні проблеми вітчизняної 
юриспруденції. - 2017. - Випуск 4. - С. 29-32. 

 
Анотація   

У статті знаходить своє відображення започаткування дослідження 
основ договірної взаємодії з врахуванням позицій правової психології 
та правової антропології. Обґрунтовується наукова необхідність та 
об'єктивність такого підходу для вивчення договірної взаємодії. Такий 
підхід надасть можливість узагальнення наукових підходів до 
розуміння та вирішення проблем договірного регулювання в будь-якій 
правовій сфері.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  96246  
 

Дата реєстрації авторського права  20.02.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Зозуля Олена Володимирівна, Данча Оксана 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 "Методична розробка "Виховання патріотів в 
сучасних умовах. Національно-патріотичне виховання дітей старшого 
дошкільного віку"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Дана методична розробка складається з чотирьох розділів 
(Формування уявлень про сім'ю, родину, рід і родовід; краєзнавство. 
Ознайомлення з явищами суспільного життя. Формування знань про 
історію держави та державні символи. Ознайомлення з традиціями і 
культурою свого народу, формування знань про людство), списку 
використаних джерел та додатків. Кожний з напрямів національно-
патріотичного виховання нами представлено у вигляді двох 
параграфів - тренінгові вправи для педагогічних працівників та 
дидактичні ігри для дітей старшого дошкільного віку.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  96247  
 
Дата реєстрації авторського права  20.02.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кравченко Катерина Федорівна, Павлова Олена Сергіївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва, складений твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Збірка графічних зображень логотипу "МИР КОСМЕТОЛОГА"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Збірка графічних зображень логотипу "МИР КОСМЕТОЛОГА" 
створений авторами як варіанти використання логотипу компанії, за 
допомогою якого позначаються вироблені заявниками різні товари, 
такі як медичні прилади і пристрої, відкрита мережа медичних 
закладів, крамниць та інтернет-магазин.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  96248  
 
Дата реєстрації авторського права  20.02.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Донець Денис Васильович (LOGAS)  
 
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 "LOGAS 1"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  96249  
 

Дата реєстрації авторського права  20.02.2020  
 



Авторське право і суміжні права. Бюлетень № 57, 2020 
 

 

476

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гродецький Юрій 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 "Стадії вивчення злочину та добровільна відмова за 
законодавством пострадянських держав"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У статті здійснено аналіз норм про стадії вивчення злочину та про 
добровільну відмову за законодавством пострадянських держав.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  96250  
 

Дата реєстрації авторського права  20.02.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Тютюгін Володимир Ілліч, Гродецький Юрій Васильович, Гізімчук 
Сергій Вячеславович  

 
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)  Навчально-практичний посібник "Злочини у сфері службової 
діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних 
послуг"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  96251  
 

Дата реєстрації авторського права  20.02.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Панфіленко Володимир Наумович  
 
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)  Літературно-письмовий твір "Nouvelle Дослідження Українського 
героїчного козацького епосу запорізьких козаків"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Державний Гімн України основано 3 березня 2003 р. Композитор 
Михайло Вербицький, пісняр Павло Чубинський. Натомість, віршу до 
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Гімну України бракує українського героїчного козацького епосу, що 
має відображати героїку української нації, любов до України, 
незламність духу й волі українського козацтва, ненависті до ворогів!  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  96252  
 
Дата реєстрації авторського права  20.02.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Тарасенко Ірина Олексіївна, Чубукова Ольга Юріївна, Цимбаленко 
Наталія Володимирівна, Пономаренко Ігор Віталійович, Синенко 
Олександр Іванович  

 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Київський національний університет технологій та дизайну 
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Оптимізація інвестицій в розвиток 
економічного потенціалу ЗВО" ("Indicator")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма для здійснення оптимізації інвестицій з метою підвищення 
рівня економічного потенціалу закладу вищої освіти відповідно до 
економіко-математичної моделі, в основу якої покладено цільову 
функцію максимізації рівня економічного потенціалу та обмеження 
розмірів інвестицій, що можуть бути спрямовані за окремими 
напрямами.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  96253  
 
Дата реєстрації авторського права  20.02.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Чмельова Юлія Миколаївна  
 
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 казок "Теплые сказки"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Твір являє собою збірник з п'яти казок. Казки мають різну 
тематичну спрямованість, їх об'єднує тема формування у читача 
любові, дружби та взаєморозуміння. Твір призначений для 
широкого кола читачів, особливо для молоді та юнацтва. Твір 
поданий російською мовою.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  96254  
 

Дата реєстрації авторського права  20.02.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Янко Назар Васильович, Лазарук Тарас Іванович  
 
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)  Відеофільм "Стань кращим за 45 днів"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Відеофільм являє собою презентацію однойменного авторського 
проекту тренера Назара Янко, за допомогою участі в якому можна 
позбутися зайвої ваги, покращити самопочуття, загальний фізичний та 
психологічний стан, підвищити самооцінку та полюбити себе. У 
відеофільмі продемонстровано уривки із занять у фітнес-центрі, 
виїздного командного змагання, зустрічей із психологом, стилістом, 
сеансів масажу, відвідувань косметолога, стоматолога та очевидні 
результати від участі у проекті на прикладі реальних учасників одного 
з його сезонів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  96255  
 

Дата реєстрації авторського права  20.02.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Арсенюк Ігор Ростиславович, Замковий Олександр 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 "Інформаційна технологія підбору покупок"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Розроблено програмний продукт, що базується на алгоритмах НБК та 
дерева рішень, реалізований на мові програмування Java, основна 
функція якого - підбір покупок.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  96256  
 

Дата реєстрації авторського права  20.02.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ємець Святослав Юрійович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
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Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, ілюстрація  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний твір "Egyptian Legend. Cowhatep" ("Egyptian Legend")  
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Включає сам твір та персонажів із описом та ілюстраціями (їх 
зображенням).  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  96257  
 

Дата реєстрації авторського права  20.02.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Соколенко Богдан 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 письмовий твір "Еквілібріум: Чорне та біле"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Книга про хлопця, що потрапляє в світ гри. Там він зустрічає 
створених ним персонажів і намагається реалізувати дитячу мрію - 
стати супергероєм. Але надії Фірса розбив один поганий день, що 
обернув його із героя на злодія. Тепер йому потрібно очистити ім'я і 
справитись з власним божевіллям.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  96258  
 

Дата реєстрації авторського права  20.02.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Blichaus80 (псевдонім), Барабаш Анастасія Віталіївна  
 
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 з текстом "Blichaus80 - Vsem budet smeshno"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Музичний альбом складається з 9 пісень рокового жанру, російською 
мовою.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  96259  
 

Дата реєстрації авторського права  20.02.2020  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Подолянко Олена 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 художнього фільму "Водний світ"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Дві подруги, Віка і Марта, живуть звичайним життям у великому місті: 
знімають квартиру, веселяться, шукають себе. Все змінюється, коли 
одного дня їм, як сніг на голову, звалюється молодша сестра Віки, Ліля. 
Її поява призводить спершу до виселення дівчат з квартири, а згодом і 
до набагато серйозніших проблем.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  96260  
 

Дата реєстрації авторського права  20.02.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лукашов Максим Альбертович  
 
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)  Літературний сценарій короткометражного фільму "СКАРБ"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Історія походеньок безробітного ігромана, батька багатодітної сім'ї, 
напівкавказця-напівукраїнця Самвела Саркісяна. Не в змозі терпіти 
нападки дружини через своє жалюгідне фінансове становище, Сем 
наважується на авантюру. Друг дитинства, Ярік, наймає його викопати 
викрадену картину Гольбейна, що захована у сховищі в зоні 
розмежування, обіцяючи за це величезну суму грошей. Долаючи 
чисельні труднощі, Сем дістає жадану картину, але замість збагачення 
отримує суцільні страждання.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  96261  
 
Дата реєстрації авторського права  20.02.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  IKSTINA (псевдонім)  
 
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)  Музичний твір з текстом "ADAM"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Музичний твір з текстом російською мовою, відверта історія про 
токсичне кохання.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  96262  
 

Дата реєстрації авторського права  20.02.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  IKSTINA (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 "Senorita"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Україно-іспанська пісня, основою якої є чесна історія героя. Історія про 
те, як він розкрив своє серце невідомій Сеньйориті. Тепер його серце не 
може її відпустити, а серце  ніколи не обманює.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  96263  
 

Дата реєстрації авторського права  20.02.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Калчугіна Ольга Василівна  
 
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 повнометражного фільму "Пташка"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Головна героїня має дивовижний дар - залишатися неушкодженою 
після будь-якого падіння. Вона завжди приземляється на ноги і, в 
буквальному сенсі, ніколи не падає. Ліда з дитинства доводить, що є 
така справа - літати, і мріє про професію пілота. Але серцева патологія 
закриває шлях в авіацію. Жвава і смілива вона опановує мотоцикл і 
часто приїздить любуватися злетами і посадками літаків в аеропорт. 
При кумедних обставинах, там вона знайомиться з Андрієм. Випадково 
вони зустрічаються знову. Задля того, щоб любити, літати, жити, 
подарувати крила комусь ще, Ліда знаходить застосування своєму 
незбагненному дару.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  96264  
 
Дата реєстрації авторського права  20.02.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Нікітюк Леся Андріївна, Флейта Юрій Вікторович, Бубенцова 
Людмила Валентинівна, Шулакова Катерина Сергіївна, Яворська 
Олена Михайлівна  

 
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  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Інфокомунікаційні технології"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Твір містить осучаснений виклад дев'яти тем з курсу 
"Інфокомунікаційні технології": інфокумунікаційні технології - новий 
етап розвитку науково-технічного прогресу; основи контентології; 
технології накопичення та зберігання даних; технології доступу до 
контенту; технології розподілу і доставлення контенту в інтернет; 
технології поширення контенту у реальному часі; технології 
мобільного доступу до контенту; ІКТ у системі керування знаннями; 
ІКТ у інфраструктурних проектах.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  96265  
 
Дата реєстрації авторського права  20.02.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Нєга Віра 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)  Музичний твір з текстом "Нєга"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  96266  
 
Дата реєстрації авторського права  20.02.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Нєга Віра Юріївна  
 
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 "Дівчина Всесвіт"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  96267  
 
Дата реєстрації авторського права  20.02.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Нєга Віра 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)  Музичний твір з текстом "Ріка"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  96268  
 
Дата реєстрації авторського права  20.02.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Нєга Віра 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)  Музичний твір з текстом "Сакура"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  96269  
 
Дата реєстрації авторського права  20.02.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Прокопенко Максим Артурович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
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Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва, складений твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка творів образотворчого мистецтва "Каталог векторних 
зображень"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Збірка містить 17430 зображень і являє сукупність різноманітних 
простих і складних геометричних об'єктів. Застосовується для простих 
легких зображень. Ці зображення можуть бути збільшені, без втрати 
якості малюнка або фігури. Цей каталог включає в себе векторні 
зображення на різні тематики.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  96270  
 

Дата реєстрації авторського права  20.02.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кропельницька Світлана Орестівна, Кулеша-Любінець Мирослава 
Миронівна, Мигович Тетяна Михайлівна, Криховецька Зоряна 
Миколаївна, Кондур Оксана Созонтівна  

 
Повне ім'я або 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 "Наукова робота 
"Інноваційні інструменти, проекти та рішення у забезпеченні розвитку 
"Університету 4.0"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   
 

Анотація   
Наукова робота 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 і 
призначений для забезпечення інформаційно-консультаційної та 
освітньої діяльності з питань управління проектами.   
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  96271  
 

Дата реєстрації авторського права  20.02.2020  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Будник Олена Богданівна  
 

Повне ім'я або 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 "Науково-
методичний посібник "Етнопедагогіка економічного виховання 
школярів"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Будник О. Б. Етнопедагогіка економічного виховання 
школярів : Науково-методичний посібник. - Івано-Франківськ : 
Тіповіт, 2005. - 192 с.  

 
Анотація   

У книзі здійснено аналіз пріоритетних ціннісних орієнтацій українців в 
етнопедагогічному вимірі, обґрунтовано провідні ідеї української 
етнопедагогіки з економічного виховання дітей і молоді. Представлено 
програму економічного виховання учнів загальноосвітньої школи та 
методичні рекомендації щодо її практичної реалізації.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  96272  
 
Дата реєстрації авторського права  20.02.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Будник Олена Богданівна  
 
Повне ім'я або 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 "Науково-
методичний посібник "Господарське виховання школярів"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Будник О. Б. Господарське виховання школярів. 

Науково-методичний посібник. - Івано-Франківськ : Вид-во "Плай" 
Прикарпатського національного університету ім. В. Стефаника, 1998. - 
160 с.  

 
Анотація   

У книзі обґрунтовано актуальність проблеми господарського 
виховання школярів, типові помилки в його здійсненні та шляхи їх 
подолання. У ній вміщено методичні рекомендації з питань визначення 
завдань, розробки змісту, методів і форм організації навчально-
виховної роботи, спрямованої на розвиток господарської культури 
учнів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  96273  
 
Дата реєстрації авторського права  20.02.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Будник Олена Богданівна  
 
Повне ім'я або 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 "Монографія 
"Етноекономічна компетенція школяра"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Будник О. Б. Етноекоономічна компетенція школяра : 
монографія. - Київ - Івано-Франківськ : Видавництво "Плай" ЦІТ 
Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, 
2008. - 200 с.  

 
Анотація   

У монографії здійснено аналіз структури етноекономічної компетенції 
людини, представлено результати дослідження процесу формування 
економічних знань і вмінь української дитини, наведено орієнтований 
зміст, педагогічні засоби й методи етноекономічного виховання учнів 
загальноосвітньої школи.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  96274  
 

Дата реєстрації авторського права  20.02.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Чурсіна Людмила Андріївна, Богданова Ольга Федорівна, Горач 
Ольга 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)  Навчальний посібник для вузів "Стандартизація та сертифікація 
послуг"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У посібнику викладені наукові, законодавчі, нормативні, технічні та 
організаційні основи з стандартизації та сертифікації послуг відповідно 
до освітньо-професійної програми.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  96275  
 

Дата реєстрації авторського права  20.02.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Будник Олена Богданівна  
 

Повне ім'я або 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 "Навчальний 
посібник "Педагогічний супровід інклюзивної освіти"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   
 

Анотація   
У навчальному посібнику висвітлено сутність, завдання і принципи 
впровадження інклюзивної освіти в Новій український школі; 
специфіку проектування інклюзивного освітнього середовища з 
урахування принципів універсального дизайну у закладах загальної 
середньої освіти.   
 

 



Авторське право і суміжні права. Бюлетень № 57, 2020 
 

 

487

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  96276  
 

Дата реєстрації авторського права  20.02.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Тіхосова Ганна Анатоліївна, Богданова Ольга Федорівна, Горач Ольга 
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)  Навчальний посібник для вузів "Сертифікація товарів та послуг"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У посібнику викладені наукові, законодавчі, нормативні, технічні та 
організаційні основи з сертифікації товарів та послуг відповідно до 
освітньо-професійної програми, рекомендованої Міністерством освіти і 
науки України для підготовки фахівців зі стандартизації і сертифікації 
продукції всіх навчальних закладів ІІІ-ІV акредитації.   
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  96277  
 

Дата реєстрації авторського права  20.02.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Будник Олена Богданівна  
 
Повне ім'я або 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 "Монографія 
"Професійна підготовка майбутніх учителів початкової школи до 
соціально-педагогічної діяльності: теорія і методика"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Будник О. Б. Професійна підготовка майбутніх 
учителів початкової школи до соціально-педагогічної діяльності: 
теорія і методика : монографія / О. Б. Будник. - Дніпропетровськ : 
Середняк Т. К., 2014. - 484 с. 

 
Анотація   

У монографії висвітлено теоретико-методичні засади професійної 
підготовки майбутніх учителів початкових класів до соціально-
педагогічної діяльності; представлено концепцію і структурно-
функціональну модель підготовки студентів спеціальності "Початкова 
освіта" до соціально-педагогічної діяльності; подано результати 
експерементального дослідження.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  96278  
 

Дата реєстрації авторського права  20.02.2020  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ткаченко Сергій Миколайович  
 
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 "Україна - це всі ми"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  96279  
 

Дата реєстрації авторського права  20.02.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Жильйова Валерія Сергіївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір ужиткового мистецтва, складений твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка творів ужиткового мистецтва "Колекція низів з оригінальними 
вишивками Zhilyova SS'2020"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Збірка творів ужиткового мистецтва "Колекція спідньої жіночої 
білизни (труси) з оригінальними вишивками "just friends", ''Mood'', 
''Lonely for you only'', ''only Polish rules'', ''Paradise'', ''Polish secret 
game'', ''Remove'', ''нежность'', ''Cannabis''. Збірка творів включає в 
себе 15 об'єктів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  96280  
 

Дата реєстрації авторського права  21.02.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Горбенко Ольга Сергіївна  
 
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 "Десь далеко"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У пісні "Десь далеко" йдеться про пошуки щастя та надію на світле 
майбутнє.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  96281  
 

Дата реєстрації авторського права  21.02.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Груздева Алла 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)  Літературний письмовий твір наукового характеру "The state of the 
cavity of workers in the conditions of a powerful industrial region"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

На основі аналізу літературних даних про вплив професійних 
виробничих факторів гірничого підприємства на формування 
стоматологічної патології, можна констатувати, що поширеність 
захворювань твердих тканин зубів, тканин пародонта та слизової 
ротової порожнини серед працівників цієї галузі значно більша, ніж у 
контрольній групі, де вплив шкідливих умов праці на ротову 
порожнину відсутній.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  96282  
 
Дата реєстрації авторського права  21.02.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Груздева Алла 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)  Літературний письмовий твір наукового характеру "Dental bonding 
agents and bonding systems (a literature review)"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У даному творі міститься інформація про різноманітні стоматологічні 
агенти та системи скріплення, які використовуються у стоматології.  
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  96283  
 
Дата реєстрації авторського права  21.02.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мартинюк Галина Петрівна, Мартинюк Михайло Анатолійович  
 
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 "Податок на доходи фізичних осіб в контексті формування 
дохідної частини місцевих бюджетів"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Мартинюк Г. П., Мартинюк М. А. Податок на доходи 
фізичних осіб в контексті формування дохідної частини місцевих 
бюджетів // Бізнес інформ. - 2019. - № 3. - С. 309-314. 

 
Анотація   

У статті доведено, що визначальну роль в організації оподаткування 
доходів фізичних осіб та наповненні дохідної частини бюджету 
відіграють податкові агенти.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  96284  
 

Дата реєстрації авторського права  21.02.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мартинюк Галина Петрівна, Шевчук 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)  Стаття "Парадигма оподаткування доходів фізичних осіб"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Мартинюк Г. П., Шевчук І. В. Парадигма 
оподаткування доходів фізичних осіб // Наукові горизонти. - 2019. - № 4 
(77). - С. 44-49. 

 
Анотація   

У статті розкрито роль та значення оподаткування доходів фізичних 
осіб.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  96285  
 

Дата реєстрації авторського права  21.02.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мартинюк Галина 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 "Теоретичні аспекти оподаткування доходів фізичних осіб"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Мартинюк Г. П. Теоретичні аспекти оподаткування 
доходів фізичних осіб // Бізнес інформ. - 2019. - № 2. - С. 396-401. 

 
Анотація   

У статті обґрунтовано сутність оподаткування доходів фізичних осіб з 
позиції триєдиного підходу, що характерезує його як явище, процес та 
систему.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  96286  
 

Дата реєстрації авторського права  24.02.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гальчинська Ольга Сергіївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва, літературний письмовий твір, 
складений твір  

 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка малюнків "Планета, яка зникає"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Серія акварельних мініатюр, присвячених глобальному знищенню 
планети Земля людиною. Роботи демонструють мініатюри чистої 
прозорої води, райських куточків та рідкісних тварин.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  96287  
 

Дата реєстрації авторського права  24.02.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гидирим Олена 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 практичного характеру "Положение 
конкурса "Ms Top Ukraine"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У Положенні визначено цілі, завдання, порядок організації і 
проведення Конкурсу, терміни проведення та зміст конкурсної 
програми.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  96288  
 

Дата реєстрації авторського права  24.02.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мороз Євген Денисович, Близнюк Микола Дмитрович, Гур'єв Сергій 
Омелянович, Танасієнко Павло Васильович, Гуселетова Наталія 
Володимирівна, Синельник Світлана Василівна  

 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Державний заклад "Український науково-практичний центр екстреної 
медичної допомоги та медицини катастроф Міністерства охорони 
здоров'я України" 
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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 наукового характеру "Клінічна 
настанова до протоколів екстреної медичної диспетчеризації"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Клінічна настанова передбачає покращення організації надання 
екстреної медичної допомоги пацієнтам у випадку невідкладного стану 
на етапі прийому виклику від пацієнта, передачі його бригаді екстреної 
медичної допомоги та приїзду бригади до постраждалого.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  96289  
 

Дата реєстрації авторського права  24.02.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мороз Євген Денисович, Близнюк Микола Дмитрович, Гур'єв Сергій 
Омелянович, Допіряк Олександр Володимирович, Заворицький Олег 
Олександрович, Іванов Володимир Ігорович, Йосипенко Ірина 
Орестівна, Крилюк Віталій Омелянович, Казачков Віктор 
Євгенійович, Кузьмінський Іван Володимирович, Кушнір Віталій 
Андрійович, Назаренко Ірина Іванівна, Новіков Федір Микитович, 
Падалка Віктор Миколайович, Печиборщ В'ячеслав Петрович, Сацик 
Сергій Петрович, Танасієнко Павло Васильович, Гуселетова Наталія 
Володимирівна, Максименко Максим Анатолійович, Кузьмін Валерій 
Юрійович, Синельник Світлана Василівна, Сличко Іван Йосипович  

 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Державний заклад "Український науково-практичний центр екстреної 
медичної допомоги та медицини катастроф Міністерства охорони 
здоров'я України" 

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, складений твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір наукового характеру "Збірник 
протоколів диспетчеризації екстреної медичної допомоги"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Особливістю уніфікованих протоколів екстреної медичної 
диспетчеризації є принципові зміни в організації роботи диспетчера з 
прийому виклику та диспетчера напрямку з метою створення 
ефективної системи реагування на виклик абонента, хворого або 
постраждалого у невідкладному стані, ґрунтуючись на сучасних 
принципах екстреної диспетчеризації, прийнятих у країнах ЄС.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  96290  
 
Дата реєстрації авторського права  24.02.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ганна Кревська (псевдонім)  
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Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, ілюстрація  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Історичний роман "Монастирські сливи"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Події роману відбуваються на початку ХХ ст., охоплюючи історію 
кількох давніх родів с. Мгар та Мгарського Спасо-Преображенського 
монастиря 1917-1935 рр.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  96291  
 

Дата реєстрації авторського права  24.02.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Фокіна Наталія Олександрівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, ілюстрація  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Стаття "Описи методу виконання та застосування машинної вишивки 
хрестиком на деталях одягу вздовж криволінійного контуру"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   
 

Анотація   
Стаття містить короткий історичний аналіз позиціонування вишивки 
хрестиком на деталях одягу, пропозицію промислового виконання 
вишивки хрестиком вздовж криволінійного контуру, опис 
концептуального підходу вишивання хрестиком вздовж 
криволінійного контуру на прикладі чоловічої сорочки.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  96292  
 

Дата реєстрації авторського права  24.02.2020  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кисиленко Ольга Олександрівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка малюнків "Дракончик сер Генріх молодший" ("Генріх 
молодший")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   
 

Анотація   
Збірка малюнків складається з десяти зображень. Емоційний 
дракончик, який полюбляє приміряти на себе різні ролі. Зображений в  
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стилі otwork. Він ідеально круглий, з великими добрими очима, 
ріжками і крильцями.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  96293  
 

Дата реєстрації авторського права  24.02.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  AnnaStazi (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)  Пісня "Прости"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Твір про дівчину, яка прагне стати сильною духом. У творі описується 
як вона страждає від чисельних невдалих спроб у пошуках свого 
кохання.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  96294  
 

Дата реєстрації авторського права  24.02.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Парфьонов Юрій Едуардович  
 
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 "Knowledge Assessment System for World Wide 
Web" ("KnAS4Web")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  96295  
 
Дата реєстрації авторського права  24.02.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лозинський Владлен Олегович, Лозинський Олег Євгенійович, 
Боднарчук Олег Романович  

 
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 "Тестування вступників до закладу вищої 
освіти" ("AbiTest")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Призначена для автоматизованого формування завдань на вступні 
фахові випробування та неупередженого оцінювання знань 
абітурієнтів, які вступають до вишів для здобуття ступеня магістра, а 
також бакалавра зі скороченим строком навчання.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  96296  
 

Дата реєстрації авторського права  24.02.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мехтієв Руслан Валерійович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Ілюстрація, складений твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка ілюстрацій до Сатиричної комедії "ГЕЙ-МЕН (GAY-MAN) - 
Человек-Гей"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

В ілюстраціях до Сатиричної комедії представлений головний герой на 
ім'я Сергій і його пригоди. Місце дії - Росія, м. Москва.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  96297  
 

Дата реєстрації авторського права  24.02.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Клюшин Володимир Васильович, Бевз Володимир Васильович, Жук 
Павло Васильович, Куриліна Оксана Василівна, Приймак Вадим 
Анатолійович, Коношук Станіслав Анатолійович, Котвіцький 
Володимир Володимирович, Салкуцан Сергій Миколайович, 
Доброгурський Валерій Іванович, Овсянніков Андрій Вікторович, 
Зотова Ірина Генадіївна, Дублян Ольга Олександрівна, Калітник 
Максим Сергійович, Волошенко Антоніна Віталіївна  

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

якого належить твір  Складений твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка складених творів "Комплект плакатів антикорупційної 
тематики з використанням QR-кодів"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Формування нульової терпимості до корупції у особового складу 
Міністерства оборони та Збройних Сил України є одним з пріоритетних 
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завдань сьогодення. З метою забезпечення наглядної агітації і 
інформування особового складу з правових питань запобігання 
корупції та надання можливості прискореного пошуку інформації за 
цим напрямом, розроблено комплект плакатів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  96298  
 

Дата реєстрації авторського права  24.02.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Волкова Ніна Борисівна  
 
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)  Сценарій вистави "Дорога к Храму Вильгельма (Соборяне)"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  96299  
 

Дата реєстрації авторського права  24.02.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  СТАЛКЕР (псевдонім)  
 
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 "binEL SOT" ("binEL")  
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Шлях між подіями, що відбуваються миттєво у всіх макрокосм і 
мікрокосм процесів, які мають здатність кванто-фрактальної вбудови в 
будь-що, створене людством.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  96300  
 
Дата реєстрації авторського права  24.02.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  СТАЛКЕР (псевдонім)  
 
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)  Графічне зображення "ArtCityGame Календар" ("ACG K")  
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Кінематична схема послідовності руху всіх макрокосм і мікрокосм 
процесів, які мають здатність кванто-фрактальної вбудови в будь-що, 
створене людством.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  96301  
 

Дата реєстрації авторського права  24.02.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  СТАЛКЕР (псевдонім)  
 
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 "Asian Roulette" ("AzR")  
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Схема ігрового поля.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  96302  
 

Дата реєстрації авторського права  24.02.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мазаракі Анатолій Антонович, Ільченко Наталія Борисівна, Кавун-
Мошковська Ольга Олександрівна  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Київський національний торговельно-економічний університет 
 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Підручник "ПРОЕКТУВАННЯ ТОРГОВЕЛЬНИХ ОБ'ЄКТІВ"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   
 

Анотація   
У підручнику висвітлюються проблеми визначення суб'єктом 
господарювання потреби у будівництві нового або реконструкції 
існуючого торговельного об'єкта, розроблення та погодження проектів, 
оцінки потенціалу місця розташування та особливостей впливу 
наявних пішохідних і автомобільних потоків на асортиментний 
профіль магазину. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  96303  
 

Дата реєстрації авторського права  24.02.2020  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ярова Анастасія Олександрівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Київський національний торговельно-економічний університет 
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Навчально-методичне видання "МІЖНАРОДНЕ АВТОРСЬКЕ 
ПРАВО. ОПОРНИЙ КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

"Міжнародне авторське право" є навчальною дисципліною освітньо-
професійної програми підготовки фахівців освітнього ступеня 
"бакалавр" спеціальності "Міжнародне право". Опорний конспект 
лекцій має комплексний характер і може використовуватися 
студентами усіх факультетів. Він призначений для опрацювання 
навчальної дисципліни при аудиторному занятті разом з викладачем, 
під час самостійного її опанування.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  96304  
 

Дата реєстрації авторського права  24.02.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Дешко Людмила Миколаївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Київський національний торговельно-економічний університет 
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Навчально-методичне видання "МІЖНАРОДНЕ ПУБЛІЧНЕ ПРАВО. 
ОПОРНИЙ КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Навчальна дисципліна "Міжнародне публічне право" є дисципліною 
освітньо-професійної програми підготовки фахівців за освітнім 
ступенем "бакалавр". Опорний конспект лекцій має комплексний 
характер і може використовуватися студентами усіх спеціальностей. 
Він призначений для опрацювання навчальної дисципліни при 
аудиторному занятті разом з викладачем, а також при самостійному її 
опануванні.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  96305  
 

Дата реєстрації авторського права  24.02.2020  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Дерунець Наталія Олександрівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Київський національний торговельно-економічний університет 
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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-методичне видання "ПРАВО МІЖНАРОДНИХ 
ДОГОВОРІВ. ЗБІРНИК ТЕСТОВИХ ЗАВДАНЬ"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Збірник тестових завдань з навчальної дисципліни "Право 
міжнародних договорів" розроблено відповідно до місця та значення 
дисципліни у структурно-логічній схемі, яка передбачена освітньо-
професійною програмою освітнього ступеня "бакалавр" спеціальності 
293 "Міжнародне право".  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  96306  
 

Дата реєстрації авторського права  24.02.2020  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Дешко Людмила Миколаївна, Буличева Наталія Анатоліївна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Київський національний торговельно-економічний університет 
 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Навчально-методичне видання "МІЖНАРОДНИЙ ЗАХИСТ ПРАВ 
ЛЮДИНИ. ЗБІРНИК ТЕСТОВИХ ЗАВДАНЬ"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   
 

Анотація   
Збірник тестових завдань з навчальної дисципліни "Міжнародний 
захист прав людини" розроблено відповідно до місця та значення 
дисципліни у структурно-логічній схемі, що передбачена освітньою 
програмою (освітній ступінь "бакалавр", спеціальності 081 "Право" та 
293 "Міжнародне право").  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  96307  
 

Дата реєстрації авторського права  24.02.2020  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Буличева Наталія Анатоліївна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Київський національний торговельно-економічний університет 
 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Навчально-методичне видання "МІЖНАРОДНІ МЕХАНІЗМИ 
ЗАХИСТУ ПРАВ ЛЮДИНИ. ЗБІРНИК ЗАДАЧ"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   
 

Анотація   
Збірник задач з навчальної дисципліни "Міжнародні механізми захисту 
прав людини" розроблено відповідно до місця та значення дисципліни  
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у структурно-логічній схемі, що передбачена робочим навчальним 
планом підготовки студентів, які здобувають освітній ступінь 
"бакалавр" за спеціальністю 293 "Міжнародне право".  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  96308  
 

Дата реєстрації авторського права  24.02.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Онуфрик 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 "Комп'ютерний програмний модуль Серверу 
пункту продажу Автоматизованої системи обслуговування пасажирів 
приміського залізничного транспорту для взаємодії з АРМ 
(терміналом) з розширеними функціональними можливостями 
стаціонарним на базі Реєстратора спеціалізованого електронного 
контрольно-касового "СПЕККР-01" для продажу квитків приміського 
сполучення"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Комп'ютерний програмний модуль забезпечує обмін фінансовою та 
статистичною інформацією про відпрацьовані зміни касира між 
Сервером пункту продажу АС  ОППЗТ  та АРМ (терміналом) 
стаціонарним із можливістю подальшого формування усього спектра 
фінансової та статистичної звітності рівня пункту продажу. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  96309  
 

Дата реєстрації авторського права  24.02.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Онуфрик 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 "Комп'ютерний програмний модуль Станції 
збору фінансової та статистичної інформації Автоматизованої системи 
обслуговування пасажирів приміського залізничного транспорту для 
взаємодії з АРМ (терміналом) з розширеними функціональними 
можливостями мобільним на базі Реєстратора спеціалізованого 
електронного контрольно-касового "СПЕККР-01" для продажу 
квитків приміського сполучення"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Комп'ютерний програмний модуль забезпечує обмін фінансовою та 
статистичною інформацією про відпрацьовані зміни касира між Станцією  
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збору АС  ОППЗТ  та АРМ (терміналом) мобільним із можливістю 
подальшого формування усього спектра фінансової та статистичної 
звітності рівня підрозділу роз'їзних касирів. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  96310  
 
Дата реєстрації авторського права  24.02.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мацьків Романа Тарасівна  
 
Повне ім'я або 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 "Ініціатива 
прозорості видобувних галузей як інструмент інфраструктурного 
забезпечення сталого розвитку регіону"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У дослідженні виділено основні заходи, які мають реалізувати органи 
місцевого самоврядування для досягнення цілей сталого розвитку. 
Здійснено їх порівняння із завданнями, які поставлені у стратегії 
розвитку регіону. Встановлено, що Ініціатива прозорості видобувних 
галузей забезпечує реалізацію принципів концепції сталого розвитку.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  96311  
 
Дата реєстрації авторського права  24.02.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мацьків Романа Тарасівна  
 
Повне ім'я або 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 "Особливості 
організації процесу управління соціальною відповідальністю 
підприємств нафтогазового комплексу"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Запропоновано методичний підхід до організації процесу управління 
соціальною відповідальністю, відповідно до якого зосереджено увагу на 
залученні до розроблення програм із КСВ підприємства представників 
місцевих громад. Визначено перелік етапів процесу Управління КСВ 
на окремому підприємстві.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  96312  
 
Дата реєстрації авторського права  24.02.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мацьків Романа Тарасівна, Топольницька Тетяна Богданівна  
 
Повне ім'я або 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 "Інфраструктура 
ринків: підходи до класифікації"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У статті розглянуто поняття та основні підходи до розуміння сутності 
категорії "інфраструктура", узагальнено класифікацію елементів 
ринкової інфраструктури, описано їх ознаки та функції. Окреслено 
функції, які повині виконувати інфраструктурні елементи для 
забезпечення ефективного функціонування кожного окремого виду 
ринку.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  96313  
 
Дата реєстрації авторського права  24.02.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мацьків Романа Тарасівна  
 
Повне ім'я або 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 "Нефінансова 
звітність - складова управління соціальною відповідальністю 
підприємств нафтогазового комплексу"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Розкрито засади формування нефінансових звітів нафтогазових 
підприємств, його базові етапи. Визначено особливості для 
нафтогазових підприємств. Запропоновано розробляти та поширювати 
звіт із соціальної відповідальності окремо для стейкхолдерів 
підприємств; після цього, узагальнити і сформувати такий документ на 
рівні компанії.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  96314  
 
Дата реєстрації авторського права  24.02.2020  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сегал Євген 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)  Літературний письмовий твір наукового характеру "Методика 
повышения силы и выносливости мышц спортсменов на тренировках 
в условиях пониженной температуры. Физиологическое обоснование, 
возможности, применение"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У творі визначена роль зниженої температури при тренуваннях 
спортсменів по нарощуванню сили м'язів та їх витривалості.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  96315  
 
Дата реєстрації авторського права  24.02.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Трофименко Павло Євгенович, Пушкарьов Юрій Іванович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Сумський державний університет 
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір навчального характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Підручник "Основи всебічного забезпечення артилерійських 
підрозділів"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У підручнику викладені основи всебічного забезпечення 
артилерійських підрозділів як під час підготовки, так і під час ведення 
бойових дій. Окремо висвітлені питання щодо пересування 
артилерійських підрозділів і розташування їх на місці, а також 
особливості організації та ведення бойових дій у різних умовах, зокрема 
в умовах ведення стабілізаційних дій. Крім того, розкриті основи 
застосування високоточної зброї і показані тенденції розвитку 
артилерії. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  96316  
 
Дата реєстрації авторського права  25.02.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Соколовська Алла Михайлівна, Райнова Лариса Борисівна  
 
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 "Вплив податків на нерівність доходів в Україні"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У статті надано оцінку впливу податкових інструментів на нерівність 
доходів і багатства в Україні.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  96317  
 

Дата реєстрації авторського права  25.02.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Соколовська Алла 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 "Політичний фіскальний цикл: концептуальні засади та 
українські реалії"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У статті подано огляд публікацій зарубіжних і вітчизняних учених, 
присвячених проблемі політичних ділових та фіскальних циклів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  96318  
 

Дата реєстрації авторського права  25.02.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мельничук Ганна 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 "Старіння населення світу: наслідки та виклики для 
оподаткування"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

В статті розглянуто аспекти демографічних змін, які відбуваються в 
країнах світу.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  96319  
 

Дата реєстрації авторського права  25.02.2020  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гурова Аліса Володимирівна, 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 "OUTLANDER"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  96320  
 
Дата реєстрації авторського права  25.02.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гурова Аліса Володимирівна, 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 "Just a woman"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  96321  
 
Дата реєстрації авторського права  25.02.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ципіна Олена Миколаївна  
 
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 "Свадебная"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  96322  
 
Дата реєстрації авторського права  25.02.2020  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Олійник Дмитро Кононович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру, ілюстрація  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Стаття "Закон послідовних потенціалів та його застосування для 
виробництва електроенергії" ("Закон послідовних потенціалів")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Закон послідовних потенціалів: "Різниця потенціалів на кінцях 
електричного ланцюга, який складається з будь-якої кількості 
послідовно з'єднаних через тонку плівку діелектрика провідників, 
дорівнює алгебраїчній сумі різниць потенціалів, які виникають між 
сусідніми провідниками".  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  96323  
 

Дата реєстрації авторського права  25.02.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сябренко Климентій Геннадійович, Бохан 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 "Обґрунтування, методики аналізу, розробка експрес-
методу і технологія виготовлення тест-систем для визначення 
тіоціанатів в біологічних рідинах"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У роботі запропоновано модифіковану методику напівкількісного 
аналізу вмісту тіоціанідів (роданідів) як критерій рівня навантаження 
організму внаслідок тютюнопаління.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  96324  
 

Дата реєстрації авторського права  25.02.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Друшляк Марина 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)  Навчальний посібник "Цифрові технології у роботі вчителя. 
Шкільний курс алгебри та початків аналізу"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У посібнику представлено розв'язування математичних задач 
шкільного курсу алгебри комп'ютерними інструментами програм 
динамічної математики (GRAN, Жива Геометрія, Математичний 
конструктор, GeoGebra) та надано методичні рекомендації щодо 
організації навчання алгебри в комп'ютерно орієнтованому 
навчальному середовищі.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  96325  
 

Дата реєстрації авторського права  25.02.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шевцов Максим Володимирович, Журавель Олексій Леонідович, 
Крись Світлана Володимирівна, Шаповалов Юрій 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)  Пісня "Чемпіон"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  96326  
 

Дата реєстрації авторського права  25.02.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ситченко Анатолій Люціанович, Родіонова Інна Григорівна, Гурдуз 
Андрій 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)  Методичний посібник "Корпус типових навчальних програм" Частина 
ІІ. Дисципліни літературознавчого циклу"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Ситченко А. Л., Родіонова І. Г., Гурдуз А. І. / за заг. 
ред. І. Г. Родіонової. Корпус типових навчальних програм. Частина ІІ. 
Миколаїв, 2019. - 123 с. 

 
Анотація   

Методичний посібник сполучає актуальні навчальні програми 
літературознавчого циклу, укладені відповідно до освітньо-професійної 
програми підготовки бакалаврів спеціальності 014.01. Средня освіта. 
Українська мова і література, покликаний стати важливим 
допоміжним інструментом у практиці роботи закладів вищої освіти під 
час фахового становлення сучасного студента-філолога.   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  96327  
 

Дата реєстрації авторського права  25.02.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ростока Марина Львівна (Ростока Марина Львівна, Rostoka Marina, 
Rostoka Maryna, Mari Ross), Блажко Олександр Анатолійович (Блажко 
Александр Анатольевич, Blazhko Oleksandr), Барвіцька Галина 
Кирилівна  

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

якого належить твір  Складений твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка творів "Інноваційні трансформації в сучасній освіті: виклики, 
реалії, стратегії" ("Open Forum-ITME-CRS-2019")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  96328  
 

Дата реєстрації авторського права  25.02.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Панфілов Антон Миколайович, Шатохін Михайло Михайлович, 
Каналош Юрій 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 "Drown Me Down"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Пісня "Drown Me Down" - це гімн перемозі над собою. Коли ти говориш 
своїм страхам та людям, які тебе ненавидять.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  96329  
 

Дата реєстрації авторського права  25.02.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Захарова Валерія 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 "ELECTIVE COURSE ON "PROFESSIONAL 
ENGLISH" FOR DENTAL STUDENTS"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  96330  
 

Дата реєстрації авторського права  25.02.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Олевська Юлія Борисівна, Олевський Віктор Ісаакович, Олевський 
Олександр Вікторович  

 
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 нечіткого аналізу результатів 
електрофорезу білків (FANSPREL)" ("FANSPREL")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Комп'ютерна програма містить чотири програмних модулі. Перший 
модуль в напівавтоматичному режимі за результатами електрофорезу 
відомих білків створює шкалу, що використовується для подальшого 
нечіткого аналізу. У другому модулі здійснюється вибір ділянок 
електрофореграм та їх збереження для подальшого аналізу. У третьому 
модулі здійснюється обробка даних з застосуванням нечіткого аналізу. 
Четвертий модуль здійснює порівняння білків щодо їх ідентичності. 
Керування модулями здійснюється за допомогою власнорозробленого 
графічного інтерфейсу.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  96331  
 
Дата реєстрації авторського права  25.02.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шумкін Андрій 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)  Практичний твір "Розумний годинник з додатковою функцією 
визначення чистоти повітря"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Пропонується оснастити наручний годинник датчиком визначення 
стану повітря, ступеня забрудненості, наявності в повітрі шкідливих 
речовин і т. п. При цьому дані про стан повітря виводяться на дисплей 
годинника.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  96332  
 

Дата реєстрації авторського права  25.02.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Власюк Тетяна Миколаївна, Макатьора Дмитро 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 "Методика оцінки інвестиційної привабливості галузей 
економіки України"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Проведено порівняльний аналіз методик оцінки інвестиційної 
привабливості галузей економіки, визначено їх переваги і недоліки. 
Розроблені методичні рекомендації для оцінки інвестиційної 
привабливості галузей економіки за напрямами: прибутковість 
діяльності і фінансовий стан, перспективність економічного розвитку 
галузі, відносини власності і конкуренції в галузі, соціально-
політичний клімат в галузі, вплив підприємств на природне 
середовище. Обґрунтовані критерії та побудована матриця вибору 
стадії життєвого циклу галузі. З метою встановлення рівня 
ризикованості проекту, розроблена матриця визначення ступеня 
прийнятності ризиків вкладення коштів у певну галузь економіки. На 
основі розроблених методик проведено розподіл галузей економіки за 
стадіями життєвого циклу за рівнем інвестиційної привабливості та за 
рівнем прийнятності ризиків.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  96333  
 

Дата реєстрації авторського права  25.02.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Казанжи 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)  Літературний письмовий твір наукового характеру "Психологічна 
готовність до діяльності у складних умовах"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Казанжи М. Й. Психологічна готовність до діяльності 
у складних умовах / Наукові записки Національного університету 
"Острозька академія". Серія: Психологія. - 2015. - Випуск 2. - С. 65-73.  

 
Анотація   

У творі викладено основні результати дослідження специфіки 
особистісних характеристик, що відіграють значну роль у формуванні 
психологічної готовності до діяльності у складних умовах (на прикладі 
спеціалістів морського флоту).  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  96334  
 

Дата реєстрації авторського права  25.02.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Казанжи 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)  Літературний письмовий твір наукового характеру "Особистісні 
ресурси подолання психологічної кризи"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  96335  
 

Дата реєстрації авторського права  25.02.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Казанжи 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)  Літературний письмовий твір наукового характеру "Індивідуально-
психологічні передумови успішності фасилітації"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Казанжи М. Й. Індивідуально-психологічні 
передумови успішності фасилітації / Вісник ОНУ ім. І. І. Мечникова. 
Серія: Психологія. - 2015. - Випуск 4 (38). - Том 20. - С. 55-62. 

 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  96336  
 
Дата реєстрації авторського права  25.02.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Казанжи 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)  Літературний письмовий твір наукового характеру "Фасилітація в 
підготовці фахівців соціономічного профілю"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Казанжи М. Й. Фасилітація в підготовці фахівців 
соціономічного профілю / Вісник ОНУ ім. І. І. Мечникова. Серія: 
Психологія. - 2015. - Випуск 3 (37). - Том 20. - Ч. 1. - С. 31-42. 

 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  96337  
 

Дата реєстрації авторського права  25.02.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ільченко Тетяна Володимирівна (Марина Спроуз), Аляров Віталій 
Вагифович  

 
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 "Венецианский вальс"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  96338  
 

Дата реєстрації авторського права  25.02.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ільченко Тетяна Володимирівна (Марина Спроуз), Аляров Віталій 
Вагифович  

 
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 "Цыганка"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  96339  
 

Дата реєстрації авторського права  25.02.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ільченко Тетяна Володимирівна (Марина Спроуз), Аляров Віталій 
Вагифович  

 
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 "Материнское сердце"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  96340  
 

Дата реєстрації авторського права  25.02.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Казанжи 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)  Літературний письмовий твір наукового характеру "Особливості 
прогнозування інгібітності за виміряними психологічними 
характеристиками"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Казанжи М. Й. Особливості прогнозування 
інгібітності за виміряними психологічними характеристиками / Наука і 
освіта. - 2015. - № 1/СХХХ. - С. 72-77. 

 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  96341  
 

Дата реєстрації авторського права  25.02.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Дінжос Роман Володимирович, Манькусь Ірина Володимирівна, 
Недбаєвська Людмила Степанівна  

 
Повне ім'я або 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 "Університетські студії як інноваційна форма 
педагогічної освіти"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Створений на механіко-математичному факультеті навчально-
практичний центр є основою інноваційного освітнього середовища, в 
якому здійснюється підготовка майбутніх вчителів фізики та 
математики. Ядром у структурі центру є університетські студії. 
Університетська студія як форма функціонування інноваційного 
освітнього середовища визначається як платформа освітньої 
діяльності особистості, що спрямована на створення якісного 
освітнього продукту на засадах сучасних підходів та принципів 
реформування освіти.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  96342  
 

Дата реєстрації авторського права  25.02.2020  
 
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 "Формування естетичного ставлення до музичного 
мистецтва у дітей старшого дошкільного віку"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У статті розкриваються й обґрунтовуються науково-теоретичні засади 
формування естетичного ставлення до музичного мистецтва у дітей 
старшого дошкільного віку.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  96343  
 

Дата реєстрації авторського права  25.02.2020  
 
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 "Методичні рекомендації до уроків музичного 
мистецтва в 3-му класі"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У статті пропонуються методичні рекомендації до проведення уроків 
музичного мистецтва в 3-му класі початкової школи за державними 
підручниками "Музичне мистецтво". Запропоновано авторські підходи 
до організації і проведення уроків, використання музичного матеріалу 
для слухання і виконання.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  96344  
 

Дата реєстрації авторського права  25.02.2020  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Коваленко Марина Володимирівна  
 

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)  Підручник "English Alphabet Handwriting Practice"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Наш підручник є унікальною розробкою тому, що розроблений у 
форматі блокнота, що робить його зручним у використанні, усі 
сторінки підручника заламіновані, отже написання стає багаторазовим, 
що є ефективним для тренування навиків письма, зручним, 
економічним, екологічним та дружнім для довкілля.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  96345  
 

Дата реєстрації авторського права  25.02.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Дімитрієва Нелля Павлівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва, складений твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка графічних зображень "ONYX"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  96346  
 

Дата реєстрації авторського права  25.02.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Порошенко Олександра 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 твір "Базовая хореография для самых маленьких"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  96347  
 

Дата реєстрації авторського права  25.02.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Новак Юрій Кирилович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "Інкософт" 
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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 "BDM"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Комп'ютерна програма здійснює автоматизацію процесів управління 
комунальним господарством міста. Забезпечує нарахування штрафних 
санкцій, перегляд інформації про пільговиків, тарифи, оплати, 
заборгованість та ін. Використовує промислову систему управління 
базою даних, підтримуючи базові стандарти SQL.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  96348  
 

Дата реєстрації авторського права  25.02.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ховрак Інна 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 "Вплив університетів на збалансований розвиток 
регіонів: український контекст"    

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  96349  
 

Дата реєстрації авторського права  25.02.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ховрак Інна 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 "Теоретичне підґрунтя становлення концепції 
збалансованого регіонального розвитку"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  96350  
 
Дата реєстрації авторського права  25.02.2020  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Под'якова Світлана Олександрівна (SVITONIA)  
 
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 "Vesnyanka"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  96351  
 
Дата реєстрації авторського права  25.02.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Тімков Олексій Миколайович, Ященко Дмитро Миколайович, 
Босенко 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 вказівки до виконання розрахункової 
роботи з дисципліни "Гібридні силові установки"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Твір складений з метою практично підтвердити окремі теоретичні 
положення навчальної дисципліни, допомогти студентам закріпити 
надбання прктичних навичок визначення тягово-швидкісних 
властивостей автомобіля з електричною силовою установкою.   
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  96352  
 
Дата реєстрації авторського права  25.02.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Базилюк Антоніна Василівна, Концева Валентина Володимирівна, 
Бабич Людмила Миколаївна, Гошовська Валентина Василівна, Жулин 
Ольга Володимирівна, Карлова Ірина Олександрівна, Корольова 
Оксана Іванівна, Масалітіна Вікторія Володимирівна, Назаренко 
Ярослава Ярославівна, Теслюк Наталія Петрівна, Турпак Тетяна 
Григорівна, Антоненко Надія Василівна, Бойко Наталія Віталіївна, 
Горобінська Ірина Владиславівна, Левковець Наталія Петрівна, 
Наконечна Світлана Анатоліївна, Ткачук Тетяна Ігорівна, Бойко 
Альона Анатоліївна  

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

якого належить твір  Літературний письмовий твір науково-практичного характеру, 
ілюстрація  

 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Навчально-методичний посібник "Digital-технології облікових та 
фінансово-аналітичних процесів на транспортних підприємствах"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Базилюк А. В., Гошовська В. В. та ін. Digital-
технології облікових та фінансово-аналітичних процесів на 
транспортних підприємствах. Навч.-метод. посіб. / За ред. проф. 
Базилюк А. В., доц. Гошовської В. В. - К. : НТУ, 2019. - 263 с. 

 
Анотація   

Розкрито метод ведення бухобліку, формування звітності, виконання її 
аналізу з використання digital-технологій для забезпечення рівня 
економічної безпеки на підприємствах. У посібнику є тести для 
перевірки знань, тренінги. Розраховано на студентів економічних 
спеціальностей, аспірантів, бухгалтерів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  96353  
 

Дата реєстрації авторського права  25.02.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Чичуліна Ксенія Вікторівна, Чичулін Віктор 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 "Experimental studies of energy-efficient beams in buildings and 
structures of the oil and gas complex"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  96354  
 

Дата реєстрації авторського права  25.02.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Чичуліна Ксенія Вікторівна, Чичулін Віктор 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 "Steel statically uncertain transverse frames probabilistic 
calculation"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  96355  
 

Дата реєстрації авторського права  25.02.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Чичулін Віктор Петрович, Чичуліна Ксенія 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 "Проектування сталевих резервуарів для зберігання 
вуглеводнів"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У статті представлено загальний алгоритм розрахунку сталевих 
резервуарів для зберігання вуглеводнів. Наведені класифікації 
існуючих резервуарів та виявлені вимоги щодо зберігання газу і 
нафтопродуктів. В роботі проаналізовані основні види та особливості 
резервуарів. Розглянуті характеристики умов роботи елементів 
резервуара. Наведені фізичні властивості складових ємностей, що 
розглядаються.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  96356  
 

Дата реєстрації авторського права  25.02.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Чичуліна Ксенія Вікторівна, Чичулін Віктор 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 "Energy security of the state: comparative analysis and improving 
the regulatory frameworks for energy, resource efficiency of buildings in 
Ukraine and in the EU"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  96357  
 

Дата реєстрації авторського права  25.02.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Чичуліна Ксенія Вікторівна, Чичулін Віктор Петрович  
 
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 "Survivability and failure risks of steel frame structures: 
conceptual framework"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  96358  
 

Дата реєстрації авторського права  25.02.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Чичулін Віктор Петрович, Чичуліна Ксенія 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 "Підвищення ефективності проектування сталевих рам із 
просторовими перерізами"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Представлені нові конструктивні рішення рам і вузлів з просторовими 
перерізами із замкнених профілів. Обґрунтовані переваги даного типу 
конструкцій в порівнянні з існуючими традиційними варіантами 
конструктивних форм. Наведені результати чисельних розрахунків 
рамних конструкцій в програмному комплексі.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  96359  
 

Дата реєстрації авторського права  25.02.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Денисовець Тамара Михайлівна  
 
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)  Монографія "Педагогічні засади виховання здорового способу життя 
соціально занедбаних дітей"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Денисовець Т. М. Педагогічні засади виховання 
здорового способу життя соціально занедбаних дітей [Текст] : 
монографія / Т. М. Денисовець ; Полтавський національний 
педагогічний університет імені В. Г. Короленка. - Полтава : ПП 
"Астрая", 2019. - 241 с. 

 
Анотація   

Монографію присвячено проблемі виховання здорового способу життя 
соціально занедбаних дітей як одній із ключових для їх подальшого  
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конструктивного життєтворення. Аналізуються умови виховання 
здорового способу життя в інтерактивному соціальному закладі та 
розкривається авторська методика, спрямована на вирішення 
зазначеної проблеми.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  96360  
 

Дата реєстрації авторського права  25.02.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Школа Олександр Павлович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "КЛИМКО" 
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір наукового характеру "Методичний 
посібник з антикваріату для експертів-оцінювачів мережі ломбардів 
"Капитал"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Методичний посібник з антикваріату для експертів-оцінювачів мережі 
ломбардів "Капитал" призначено для формування навичок виявлення 
підроблених виробів з антикваріату та проведення неруйнівної  
перевірки.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  96361  
 

Дата реєстрації авторського права  25.02.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Васильєв Віталій Костянтинович  
 
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 жди меня сегодня"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Лірична пісня.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  96362  
 

Дата реєстрації авторського права  25.02.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Васильєв Віталій Костянтинович  
 
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 "Ночь и я с тобой"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Лірична сучасна пісня.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  96363  
 
Дата реєстрації авторського права  25.02.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Васильєв Віталій Костянтинович  
 
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, как немое прощение"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Лірична сучасна пісня.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  96364  
 
Дата реєстрації авторського права  25.02.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Когут Юрій Іванович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "Консалтингова компанія 
"СІДКОН" 

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір науково-практичного характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний твір науково-практичного характеру 
"Кибербезопасность цифровой экономики"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У творі викладено опис та структура організації ефективної системи 
кібербезпеки в сучасних умовах розвитку цифрової економіки; 
становлення і розвиток цифрової економіки в світі та в Україні; 
можливості та ризики використання нових технологій цифрової 
економіки в бізнесі забезпечення кібербезпеки в компанії в умовах 
формування цифрової економіки.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  96365  
 
Дата реєстрації авторського права  25.02.2020  
 
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 "Статистична оцінка освітньої міграції: загрози та 
перспективи"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Свидло Г. І. Статистична оцінка освітньої міграції: 

загрози та перспективи / Економіка. Фінанси. Право. - 2019. - № 3/2. - С. 
24-28. 

 
Анотація   

Твір присвячено вивченню процесів міграції, зокрема освітньої 
міграції. Автором проаналізовано мобільність студентів за країнами 
Європи, а також коефіцієнт чистої міграції. Визначено, що коефіцієнт 
мобільності студентів включає показники: кількість студентів з даної 
країни, які навчаються за кордоном, від загальної кількості студентів в 
цій країні та кількість студентів з-за кордону, які навчаються в даній 
країні. Автором виокремлено загрози освітньої міграції для України та 
перспективи розвитку вищої школи за рахунок залучення іноземних 
громадян в освітній простір країни.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  96366  
 
Дата реєстрації авторського права  25.02.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Косяк Антоніна Петрівна, Рябих Інна 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 "Обліково-аналітична інформація щодо формування фонду 
оплати праці у цукровому виробництві"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Косяк А. П., Рябих І. В. Обліково-аналітична 

інформація щодо формування фонду оплати праці у цукровому 
виробництві // Вісник Національного технічного університету 
"Харківський політехнічний інститут" (економічні науки). Збірник 
наукових праць. - 2018. - № 48 (1324). - С. 3-11. 

 
Анотація   

Висвітлено теоретичні питання понять "оплата праці" та "заробітна 
плата" з позиції економічної теорії.  
 

 



Авторське право і суміжні права. Бюлетень № 57, 2020 

 

 

524

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  96367  
 

Дата реєстрації авторського права  25.02.2020  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Денисовець Тамара 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 "Сучасні здоров'язберігальні технології у 
навчально-виховних закладах"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Денисовець Т. М. Сучасні здоров'язберігальні 
технології у навчально-виховних закладах : навчальний посібник для 
студентів спеціальності 6.010201 "Фізичне виховання", 014 Середня 
освіта (фізична культура), 017 Фізична культура і спорт для денної та 
заочної форми навчання. - Полтава : ПНПУ, 2018. - 176 с. 

 

Анотація   

Навчальний посібник присвячено проблемі діяльності педагогічних 
колективів навчальних закладів та підготовці дітей до життя, де 
головним завданням повинно бути збереження і зміцнення здоров'я 
дітей, формування позитивної мотивації на здоровий спосіб життя у 
вчителів, учнів і їхніх батьків.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  96368  
 

Дата реєстрації авторського права  25.02.2020  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Каньоса Наталія 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)  Навчально-методичний посібник "Теорія та технології розвитку 
дитячої художньої творчості"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Теорія та технології розвитку дитячої художньої 
творчості : науково-методичний посібник / укладач Н. Г. Каньоса. - 
Кам'янець-Подільський : Видавець ПП Зволейко Д. Г., 2015. - 188 с. 

 

Анотація   

У навчально-методичному посібнику розглянуто особливості 
підготовки майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів до 
здійснення художньо-творчого розвитку дітей дошкільного віку, 
засвоєння та оволодіння фактичним матеріалом про особливості 
сприймання, уяви, мислення, запам'ятовування, розуміння і творчого 
відтворення дітьми дошкільного віку змісту художніх творів, 
висвітлено суть творчого процесу, приділено увагу педагогічній 
творчості вихователя. Посібник адресований студентам - майбутнім  
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вихователям дошкільних навчальних закладів, викладачам ВНЗ, котрі 
читають курс "Теорія та технології розвитку дитячої художньої 
творчості дошкільників".  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  96369  
 

Дата реєстрації авторського права  25.02.2020  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Каньоса Наталія 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)  Навчально-методичний посібник "Теорія та методика співпраці 
дитячих навчальних закладів з родинами"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування:  Теорія та методика співпраці ДНЗ з родинами : 
науково-методичний посібник / укладач Н. Г. Каньоса. - Кам'янець-
Подільський : Видавець ПП Зволейко Д. Г., 2015. - 116 с. 

 

Анотація   

У навчально-методичному посібнику розглянуто особливості 
підготовки майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів до 
здійснення співпраці з родинами вихованців дитячих навчальних 
закладів, планування та проведення просвітницької роботи з батьками 
дітей дошкільного віку з різних питань виховання та навчання дитини. 
У посібнику вміщено тексти лекцій, завдання та питання для 
самостійної роботи, методичні рекомендації щодо самостійної роботи 
студентів, короткий термінологічний словник, список літератури, 
короткий довідник. Посібник адресований студентам - майбутнім 
вихователям дошкільних навчальних закладів, викладачам ВНЗ, котрі 
читають курс "Теорія та методика співпраці ДНЗ з родинами". 
  

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  96370  
 

Дата реєстрації авторського права  25.02.2020  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Каньоса Наталія Григорівна, Гордійчук Мар'яна Сидорівна  
 

Повне ім'я або 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 "Актуальні проблеми початкової школи"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Актуальні проблеми початкової школи : навчальний 
посібник / автори-упорядники : М. С. Гордійчук, Н. Г. Каньоса. - 
Кам'янець-Подільський : Видавець ПП Зволейко Д. Г., 2015. - 248 с. 

 

Анотація   

У навчальному посібнику розглянуто особливості педагогічної 
діяльності, розкрито сутність та складові педагогічної майстерності:  
 



Авторське право і суміжні права. Бюлетень № 57, 2020 

 

 

526

професійну компетентність, педагогічну техніку, культуру, 
педагогічний такт та імідж викладача. Висвітлено специфіку й 
особливості спілкування в педагогічній діяльності, приділено увагу 
акторським здібностям викладача, самовдосконаленню педагога. 
Рекомендовано студентам, магістрам, викладачам.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  96371  
 

Дата реєстрації авторського права  25.02.2020  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Каньоса Наталія Григорівна, Олійник 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)  Навчально-методичний посібник "Методика виховання та розвитку 
дітей раннього віку"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Каньоса Н. Г., Олійник О. М. Методика виховання та 
розвитку дітей раннього віку : навч.-метод. посібник / авт.-упор.  

                                                            Н. Г. Каньоса, О. М. Олійник. Київ : Міленіум, 2019. - 156 с. 
 

Анотація   

Навчально-методичний посібник укладено відповідно до Стандарту 
вищої освіти України підготовки здобувачів першого рівня вищої 
освіти - бакалавра - з галузі знань 01 Освіта, спеціальності 012 
Дошкільна освіта. У посібнику розглядаються сучасні методики 
виховання та розвитку дітей раннього віку, запропоновано особливості 
гармонізації розвитку дитини, представлено науково-теоретичну 
інформацію та практичні напрацювання щодо організації роботи з 
дітьми раннього віку в закладах дошкільної освіти, вміщено практичні 
заняття, загальні методичні рекомендації до них, завдання для 
виконання індивідуальної роботи, тестові завдання та інформацію для 
самопідготовки студентів. Навчально-методичний посібник адресовано 
студентам, педагогам закладів дошкільної освіти, викладачам закладів 
вищої освіти педагогічних спеціальностей.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  96372  
 

Дата реєстрації авторського права  26.02.2020  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Думчев Михайло 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)  Програмний продукт "Программно-аппаратный комплекс "МАРИТ 
БИЛЕТ"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  96373  
 

Дата реєстрації авторського права  26.02.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Зозуля Володимир Леонідович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Креслення, ілюстрація, складений твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка креслень з ілюстраціями "Проектно-конструкторська 
документація однозарядної антиматеріальної гвинтівки "Т-REX II" 
калібру 14,5×114"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  96374  
 

Дата реєстрації авторського права  26.02.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Саракаєва Оксана 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)  Вірш "Реквием по Анне" ("Реквием по Анне")  
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  96375  
 

Дата реєстрації авторського права  26.02.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Заболотня Тетяна Миколаївна, Бартков'як Андрій Юліанович  
 
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 "Програмна бібліотека для автоматизованої 
класифікації коротких новинних текстів" ("BriefNewsClassifier")  
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Розробка призначена для автоматизації процесу кваліфікації коротких 
новинних текстів з використанням іменованих сутностей.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  96376  
 
Дата реєстрації авторського права  26.02.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Макеєва 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 "Засоби масової інформації як суб'єкти правової комунікації"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Макеєва О. М. Засоби масової інформації як суб'єкти 

правової комунікації // Юридичний вісник. Повітряне і космічне право. 
- 2019. - № 1 (50). - С. 30-36. 

 
Анотація   

У статті досліджуються роль та функції засобів масової інформації як 
суб'єктів правової комунікації, які забезпечують публічне поширення 
правової друкованої та аудіовізуальної інформації, визначено шляхи 
удосконалення державної інформаційної політики.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  96377  
 
Дата реєстрації авторського права  26.02.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бородін Іван Лук'янович  
 
Повне ім'я або 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 "Теорія адміністративного примусу: поняття та зміст"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Бородін І. Л. Теорія адміністративного примусу: 

поняття та зміст // Юридичний вісник. Повітряне і космічне право. - 
2019. - № 2 (51). - С. 31-37. 

 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  96378  
 
Дата реєстрації авторського права  26.02.2020  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шапенко 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)  Стаття "Сутність та зміст інноваційного розвитку суспільства в 
контексті сучасного праворозуміння"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Шапенко Л. О. Сутність та зміст інноваційного 
розвитку суспільства в контексті сучасного праворозуміння // 
Юридичний вісник. Повітряне і космічне право. - 2019. - № 3 (52). -          
С. 55-63. 

 
Анотація   

Стаття присвячена дослідженню сутності інноваційного розвитку 
суспільства в аспекті його інформатизації та сучасних тенденцій 
розвитку правової системи України, а також здійсненню теоретико-
правового осмислення закономірностей суспільних змін і модернізації 
інноваційного законодавства.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  96379  
 

Дата реєстрації авторського права  26.02.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кульбашна Ярослава Аркадіївна, Маланчук Владислав 
Олександрович, Скрипник Ірина 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 "Модель професійної підготовки лікаря-стоматолога у 
медичному закладі вищої освіти відповідно до національної рамки 
кваліфікацій (НРК)"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  96380  
 

Дата реєстрації авторського права  26.02.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Азанов Ілля Борисович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Державне підприємство "Конструкторське бюро "Південне" ім. М. К. 
Янгеля" 

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір науково-технічного характеру, 
ілюстрація  
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Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твір науково-технічного характеру "Методология работы с покупным 
ПО AutoMechanicsEuler 8.18. Анализ процесса отделения бугелей. 
Описание методики и последовательности расчета"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Розглянуто методологію використання програмного забезпечення 
AutoMechanicsEuler 8.18 під час аналізу процесу відокремлення бугелів. 
Наведено опис типу розрахунку, процес підготовки вихідних даних, 
створення розрахункової моделі, порядок проведення розрахунків.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  96381  
 

Дата реєстрації авторського права  26.02.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Голуб Віталій Васильович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Державне підприємство "Конструкторське бюро "Південне" ім. М. К. 
Янгеля" 

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір науково-технічного характеру, 
ілюстрація  

 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твір науково-технічного характеру "Методология работы с покупным 
ПО AutoMechanicsEuler 8.18. Анализ динамики старта РКН с открытой 
ПУ. Описание методики и последовательности расчета"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Розглянуто методологія використання програмного забезпечення 
AutoMechanicsEuler 8.18 під час аналізу динаміки старту ракети 
космічного призначення з відкритою пусковою установкою. Наведено 
опис типу розрахунку, процес підготовки вихідних даних, створення 
розрахункової моделі, порядок проведення розрахунків.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  96382  
 

Дата реєстрації авторського права  26.02.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Логвиненко Анатолій Іванович, Куда Сергій Анатолійович, Брезгін 
Максим Сергійович, Хомяк Вадим Олександрович  

 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Державне підприємство "Конструкторське бюро "Південне" ім. М. К. 
Янгеля" 

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Программа расчета параметров систем 
наддува бака с жидким кислородом "LOXtankPS"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Описано вихідний код програми розрахунку параметрів систем 
наддування бака з рідким киснем. Програма призначена для 
розрахунків таких основних параметрів у часі як тиск газу у балоні та 
баку, витрата гелію, в балоні та баку, температура гелію та конструкції 
балона.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  96383  
 

Дата реєстрації авторського права  26.02.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Азанов Ілля Борисович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Державне підприємство "Конструкторське бюро "Південне" ім. М. К. 
Янгеля" 

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір науково-технічного характеру, 
ілюстрація  

 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твір науково-технічного характеру "Методология работы с покупным 
ПО AutoMechanicsEuler 8.18. Анализ процесса разделения I и II 
ступеней РКН по "холодной схеме". Описание методики и 
последовательности расчета"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Розглянуто методологію використання програмного забезпечення 
AutoMechanicsEuler 8.18 під час аналізу процесу розділення І та ІІ 
ступенів ракети космічного призначення по "холодній схемі". 
Наведено опис типу розрахунку, процес підготовки вихідних даних, 
створення розрахункової моделі, порядок проведення розрахунків.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  96384  
 

Дата реєстрації авторського права  26.02.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Топольницька Тетяна Богданівна  
 
Повне ім'я або 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 функціонування цементної галузі України в 
сучасних умовах"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У статті досліджено стан розвитку цементної галузі України. Визначено 
проблеми функціонування та перспективи розвитку. На основі  
 



Авторське право і суміжні права. Бюлетень № 57, 2020 
 

 

532

розгорнутого аналізу впливу чинників зовнішнього і внутрішнього 
середовищ на конкурентоспроможність підприємств і досягнення ними 
стратегічного успіху, обґрунтовано необхідність цільових орієнтирів 
галузі.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  96385  
 

Дата реєстрації авторського права  26.02.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Топольницька Тетяна Богданівна  
 
Повне ім'я або 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 іміджу підприємства на зовнішніх ринках"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У статті розглянуто та обґрунтовано доцільність створення іміджу 
підприємства для здійснення ефективної діяльності на зовнішніх 
ринках. У процесі дослідження визначено послідовні етапи та основні 
інструменти процесу створення позитивного іміджу підприємства на 
міжнародних ринках.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  96386  
 

Дата реєстрації авторського права  26.02.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гребініченко Марія Володимирівна, Делікатний Роман 
Олександрович, Шевченко Світлана Анатоліївна  

 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "ПОЛІКЛІНІКА БЕЗ 
ЧЕРГ" 

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Медична інформаційна система 
"IT4MEDICINE"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма забезпечує автоматизацію документообігу між лікувальними 
та консультативно-діагностичними закладами, лабораторіями і 
пацієнтами, що дозволяє здійснити збереження і обробку даних 
пацієнта.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  96387  
 

Дата реєстрації авторського права  26.02.2020  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Максименко Євген 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 "Бібліотека відображення та редагування 
тактичної графіки "C4 MVC" v 1.0" ("C4 MVC")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма призначена для візуалізації тактичних об'єктів на 
електронній мапі за рахунок перетворення числових атрибутів, що 
визначають геопросторове розташування об'єкта (координати точки, 
радіус зони, ширина коридора і т. п.), на візуальні примітиви (точки, 
лінії, написи) певної геоінформаційної системи.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  96388  
 

Дата реєстрації авторського права  26.02.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Максименко Євген 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 "Прототип інтерфейсу персонального 
навігатора "С4 Dismount Soldier" v 1.0" ("С4 Dismount Soldier")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програмний застосунок на Android, який демонструє можливості 
відображення тактичних даних на тривимірній мапі та поверх 
зображення з камери смартфона у режимі доповненої реальності, а 
також їх редагування дотиком до ключових точок об'єктів на екрані.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  96389  
 

Дата реєстрації авторського права  26.02.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Слинько Юлія Олександрівна, Янішен Ігор Володимирович, Соколова 
Ірина Іванівна  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Харківський національний медичний університет 
 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Анкета-опитувальник для оцінки якості життя 
стоматологічних хворих, які мають дефекти зубних рядів"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Анкета є додатком до медичної карти стоматологічного хворого, має 
структуру опитувальника та дозволяє різнобічно з'ясувати наявність 
проблем, що пов'язані із дефектами зубних рядів. Анкета містить 19 
питань, які розподілені на 4 розділи, що стосуються різних сфер життя 
пацієнта.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  96390  
 

Дата реєстрації авторського права  26.02.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Саніна Ірина Олександрівна, Гончарь Маргарита Олександрівна, 
Онікієнко Олександр Леонідович  

 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Харківський національний медичний університет 
 
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 моніторинг пацієнтів з 
синкопальним станом"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Науковий твір можна розглядати як корисний інструмент для лікарів 
сімейної медицини та педіатрів під час обстеження пацієнтів з 
синкопальними станами. Визначення типу синкопе допоможе 
мінімізувати маршрут пацієнта до вузьких спеціалістів, що дозволить 
покращити діагностику синкопе, попередити необґрунтовану 
госпіталізацію та покращити моніторинг загрозливих станів. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  96391  
 

Дата реєстрації авторського права  26.02.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Наумук Ірина Миколаївна, Наумук Олексій Володимирович, Сердюк 
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)  Літературний твір навчального характеру "Матеріали для виконання 
лабораторних робіт з курсу "Охорона праці в галузі"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Матеріали для виконання лабораторних робіт з курсу "Охорона праці 
в галузі" призначені сформувати у студентів знання й уміння 
ефективно вирішувати завдання майбутньої професійної діяльності з  
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обов'язковим урахуванням вимог охорони праці та гарантуванням 
збереження життя, здоров'я та працездатності працівників у різних 
сферах життєдіяльності людини.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  96392  
 
Дата реєстрації авторського права  26.02.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Наумук Ірина Миколаївна, Наумук Олексій Володимирович, 
Крашеніннік Ірина Володимирівна, Сердюк Ірина Миколаївна  

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

якого належить твір  Літературний письмовий твір навчального характеру, складений твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка літературних творів навчального характеру "Навчально-
методичний комплекс з дисципліни "Побудова комутованих 
комп'ютерних мереж"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Твір призначений для формування у студентів знань, вмінь та навичок 
з налаштування статичного та динамічного агрегування каналів на 
комутаторах.   
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  96393  
 
Дата реєстрації авторського права  26.02.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Пирог 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)  Монографія "Економічний розвиток національного господарства 
України: особливості та моделі в умовах постіндустріального 
суспільства"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Пирог О. В. Економічний розвиток національного 
господарства України: особливості та моделі в умовах 
постіндустріального суспільства : монографія / О. В. Пирог. – Львів : 
Видавництво Львівської політехніки, 2013. - 336 с. 

 
Анотація   

Розкрито сутність економічного розвитку національного господарства 
країни та його моделей в умовах постіндустріального суспільства. 
Висвітлено особливості інвестування розвитку національного 
господарства України та його моделювання.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  96394  
 

Дата реєстрації авторського права  26.02.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бєдакова Софія 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)  Рукопис статті "Новаторське творче експериментаторство                    
Р. Сімовича (20-30-ті роки ХХ ст.)"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У статті на тлі європейських тенденцій розвитку музичної культури 
аналізуються особливості стилістики модерну Романа Сімовича. 
Обґрунтовується, що ці особливості виростають з традицій, 
збагачуючись новими мотивами, образами, жанрами та формами.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  96395  
 
Дата реєстрації авторського права  26.02.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Соловей Надія Василівна, Турова Лариса 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 "Інновації в процесі господарської діяльності авіаційних 
підприємств"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Соловей Н. В., Турова Л. Л. Інновації в процесі 
господарської діяльності авіаційних підприємств // Молодий вчений. - 
2018. - № 11 (63). - С. 1203-1206. 

 
Анотація   

У статті проведено комплексний аналіз інновацій в процесі 
господарської діяльності авіаційних підприємств. Розроблено 
структуру організації інноваційної діяльності авіатранспортного 
підприємства, спираючись на специфіку діяльності авіатранспортних 
підприємств на сучасному ринку авіаперевезень.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  96396  
 
Дата реєстрації авторського права  26.02.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кузьмін Олег Євгенович, Пирог Ольга 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)  Стаття "Інтегральний метод оцінювання стабільності розвитку 
національного господарства в умовах постіндустріального 
суспільства"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Кузьмін О. Є., Пирог О. В. Інтегральний метод 
оцінювання стабільності розвитку національного господарства в 
умовах постіндустріального суспільства // Актуальні проблеми 
економіки. - 2013. - № 4 (142). - С. 88-102.  

 
Анотація   

У статті наведено інтегральний метод оцінювання стабільності 
розвитку національного господарства в умовах постіндустріального 
суспільства. Метод базується на критерії стабільності, який має вигляд 
коефіцієнта варіації. Оцінювання стабільності розвитку національного 
господарства проведено на прикладі України та її регіонів за 2000-2011 
роки.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  96397  
 

Дата реєстрації авторського права  26.02.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Нагорнюк Руслан Іванович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір навчального характеру, ілюстрація  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір з ілюстраціями "Настільна навчальна 
гра "СТВОРИ СЕБЕ САМ"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Розвиваюча, рольова, мотиваційна гра для дітей, батьків та педагогів, 
у якій діти навчаються бути самостійними і успішними.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  96398  
 

Дата реєстрації авторського права  26.02.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Щегельська Олена Юріївна, Щегельська Ольга Іванівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Креслення, складений твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка креслень "Очисні споруди"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Твір розкриває очисні споруди підземного розміщення, зблоковані, у 
наступному складі: пісковловлювач; відстійник, обладнаний блоками 
тонкошарого відстоювання та плаваючими нафтозбірниками; система 
аерації (флотації) та/або фільтрації; система гідрозмиву з 
технологічними насосними станціями та насосною станцією очищеної 
води.   
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  96399  
 
Дата реєстрації авторського права  26.02.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Парамонова Ольга Сергіївна, Кульбашна Олена 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 "Злочини проти життя та здоров’я особи: матеріали 
судової практики (на допомогу юристу)"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У творі наводяться матеріали судової практики з кримінальних справ 
щодо злочинів проти життя та здоров'я особи, які були узагальнені 
Верховним Судом України та Вищим спеціалізованим судом України з 
розгляду цивільних і кримінальних справ.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  96400  
 
Дата реєстрації авторського права  26.02.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Владислав Рікі (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)  Казка-фентезі "Всемирная история наследницы забытых престолов"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Троє безсмертних чарівників продовжують свої мандри. Вони 
зіштовхуються з орденом тринадцяти чорнокнижників. Врятувавши 
волхву від їх полону, маги збираються виконати місію, в якій дівчина 
також приймає участь.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  96401  
 

Дата реєстрації авторського права  26.02.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Малишко Володимир Анатолійович (KANVA), 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 "Be my boy"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  96402  
 
Дата реєстрації авторського права  27.02.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Азарова Лариса Євстахіївна, Горчинська Людмила Володимирівна, 
Пустовіт Тетяна Миколаївна, Радомська Людмила Анатоліївна  

 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Вінницький національний технічний університет 
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Навчальний посібник "Опорні конспекти лекцій  "Українська мова за 
професійним спрямуванням"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Посібник має ознайомити студентів з особливостями мови 
професійного спілкування як функціонального різновиду української 
літературної мови; сформулювати найістотніші ознаки писемної та 
усної форми ділової мови, проаналізувати особливості лексичних і 
граматичних норм в офіційно-діловому спілкуванні; ознайомити 
студентів із поняттям стилю і визначити їх призначення, сферу 
використання, ознаки та підстилі; ознайомити студентів із поняттям 
терміна; назвати особливості професіоналізмів у різних сферах 
спілкування; розглянути фразеологічні засоби української мови, 
уживання їх у різних мовних стилях.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  96403  
 
Дата реєстрації авторського права  27.02.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бурбан Назар Володимирович  
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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)  Роман "Людно: Україна - неєвропа?"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  96404  
 

Дата реєстрації авторського права  27.02.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Теревега Євгена Вікторівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, ілюстрація  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Стаття "Бізнес-ідея проекту інтернет-магазину "ARjen" ("Веб-сайт 
"arjen.com.ua")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У статті описаний проект, що передбачає розробку сайта інтернет-
магазину по продажу одягу з його структурою, змістом та функціями.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  96405  
 

Дата реєстрації авторського права  27.02.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кривоносов Валерій Єгорович, Гриб Олег Герасимович, Карпалюк 
Ігор Тимофійович, Кривоносов Валерій Валерійович, Борякін Андрій 
Олександрович, Василенко Сергій Вікторович  

 
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 "Пристрій діагностики неповнофазних 
режимів мережі, струмових ланцюгів, початкового моменту виткового 
замикання в статорних обмотках і захисту електродвигуна"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Комп'ютерна програма є програмним забезпеченням для безаварійної 
експлуатації електродвигунів, які отримують живлення від мереж 
напругою до 1000 В.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  96406  
 

Дата реєстрації авторського права  27.02.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Воробйова Олена Михайлівна, Флейта Юрій Вікторович  
 
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  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Методичні вказівки для практичних занять та 
виконання комплексного завдання з дисципліни "Технічні засоби 
автоматизації"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Твір містить осучаснений виклад п'яти тем з курсу: організація систем 
автоматизації, пристрої отримання інформації, підсилювачі, виконавчі 
механізми, логічні пристрої автоматики.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  96407  
 
Дата реєстрації авторського права  27.02.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Туйчев Владислав Володимирович, Романюк Олександр 
Никифорович, Черняк Олександр 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 для зменшення обсягу 
оперативної пам'яті, що необхідна для роботи мобільного додатка"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Дозволяє зберігати всі дані в постійній пам'яті смартфону та видаляти 
їх з оперативної пам'яті. А при поверненні до екрану - відновлювати 
його стан.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  96408  
 
Дата реєстрації авторського права  27.02.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Туйчев Владислав Володимирович, Романюк Олександр 
Никифорович, Черняк Олександр Іванович  

 
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 "Створення UI для iOS та конвертування його 
в мову програмування Swift"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Використовується для створення інтерфейсу мобільного додатка та 
його конвертування у Swift з метою зменшення кількості помилок при 
роботі з Git-функцією Merge.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  96409  
 

Дата реєстрації авторського права  27.02.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Туйчев Владислав Володимирович, Романюк Олександр 
Никифорович, Черняк Олександр 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 для безпечного 
видалення KVO обсерверів в мові програмування Swift"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Використовується для безпечного видалення обсерверів, якщо вони 
були додані з допомогою ключа. Прикладом може бути обсервер для 
об'єкта avplayer.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  96410  
 
Дата реєстрації авторського права  27.02.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кремінська Олександра Олегівна  
 
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 "Daily tremor"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

"NK", "Whistle Sound", "Dance to the end", "Sorry", "Hopeless Blues", 
"Hurricane", "Tremor", "Gbuaio", "By Myself".  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  96411  
 

Дата реєстрації авторського права  27.02.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ігнатюк Ольга 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)  Літературний письмовий твір наукового характеру "Модель оцінки 
реалізації наукового потенціалу здобувачів вищої освіти рівнів 
"магістр" та "доктор філософії" спеціальності "Освітні, педагогічні 
науки"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: О. А. Ігнатюк. Модель оцінки реалізації наукового 
потенціалу здобувачів вищої освіти рівнів "магістр" та "доктор 
філософії" спеціальності "Освітні, педагогічні науки" // Модернізація 
та наукові дослідження: парадигма інноваційного розвитку суспільства 
і технологій : Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної 
конференції (м. Київ, 24-25 січня 2020 р.) - 2020. - С. 12-16. 

 
Анотація   

Присвячено особливостям формування оцінки реалізації наукового 
потенціалу здобувачів вищої освіти "магістр" та "доктор філософії".  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  96412  
 

Дата реєстрації авторського права  27.02.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ігнатюк Ольга 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)  Літературний письмовий твір наукового характеру "Модель 
формування професійно значущих якостей майбутнього інженера-
лідера при навчанні психолого-педагогічним і управлінським 
дисциплінам"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: О. Ігнатюк. Модель формування професійно 
значущих якостей майбутнього інженера-лідера при навчанні 
психолого-педагогічним і управлінським дисциплінам // Розвиток 
лідерського потенціалу національної гуманітарно-технічної та 
управлінської еліти : Монографія / За редакцією О. Г. Романовського 
та О. С. Пономарьова. - Харків : ФОП Мезіна В. В., 2017. - С. 59-77. 

 
Анотація   

Присвячено особливостям формування професійно значущих якостей 
майбутнього інженера-лідера при навчанні психолого-педагогічним і 
управлінським дисциплінам.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  96413  
 

Дата реєстрації авторського права  27.02.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Павленко Віктор 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)  Літературний твір методичного характеру "Регламент проведення 
обласних змагань "Спорт протягом життя" серед студентів закладів 
вищої освіти"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Систематизовано дані, які використовуються для організації 
проведення спортивних змагань серед студентської молоді. 
Призначений для викладачів фізичного виховання закладів вищої 
освіти, а також для організаторів студентських змагань.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  96414  
 

Дата реєстрації авторського права  27.02.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Іщенко Тетяна Борисівна, Гончарь Маргарита Олександрівна, 
Онікієнко Олександр Леонідович  

 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Харківський національний медичний університет 
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Алгоритм диференційної діагностики лімфаденіту та 
лімфаденопатії"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Алгоритм можна розглядати як корисний інструмент для лікарів 
сімейної медицини та педіатрів під час обстеження пацієнтів зі 
збільшеними (гіперплазованими) лімфатичними вузлами.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  96415  
 

Дата реєстрації авторського права  27.02.2020  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Капустник Валерій Андрійович, Літовченко Олена Леонідівна, 
Лещина Ірина Володимирівна, Завгородній Ігор Володимирович  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця Харківський національний медичний університет 
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Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Анкета оцінки якості викладання дисципліни 
"Охорона праці в галузі" та задоволеності студентів результатами 
навчання"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Для удосконалення навчального процесу та ефективного зворотнього 
зв'язку між викладачами та студентами на кафедрі, де викладається 
дисципліна, була розроблена анкета для студентів всіх медичних та 
стоматологічного факультетів з метою визначення якості викладання 
та оцінки задоволеності студентів результатами навчання.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  96416  
 

Дата реєстрації авторського права  27.02.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  AnnaStazi (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)  Пісня "Ты так хотел?"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Твір про невдале кохання. У творі розповідається, що дівчина має 
сильні почуття до хлопця, але він не сильно в неї закоханий. Він 
розбиває її мрії про щастя.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  96417  
 
Дата реєстрації авторського права  27.02.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  AnnaStazi (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)  Пісня "Если бы"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Твір про дівчину, яка оспівує свої відносини з хлопцем. Вона нарешті 
рада тому, що зустріла його. Дівчина піддає сумніву його почуття, але  
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вже ж сподівається, шо все буде добре, бо доля знає для чого і коли 
зводити двох людей.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  96418  
 

Дата реєстрації авторського права  27.02.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ільченко Вадим Олегович (Вадим Даркі)  
 
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 "Негерой"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Твір виконаний у жанрі темного фентезі. Гронне викрадає 
некромантку Шааріс із кладовища, яка виявляється Коханням. Її 
батько Смерть намагається повернути дочку. У творі багато роздумів 
щодо таких важливих речей як: відповідальність та безрозсудливість, 
добро та зло, порядок та хаос, життя та смерть, розвиток та деградація.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  96419  
 

Дата реєстрації авторського права  27.02.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бондарчук Віталій Вікторович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру, похідний твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Автореферат "Кримінальна відповідальність за фіктивне 
підприємництво (ст. 205 КК України)"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  96420  
 

Дата реєстрації авторського права  27.02.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  OL'SVOL'D (псевдонім)  
 
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)  Картина "ЦВЕТНОСТИ/TSVETNOSTI "Відшукай собі пару"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  96421  
 

Дата реєстрації авторського права  27.02.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  OL'SVOL'D (псевдонім)  
 
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)  Картина "ЦВЕТНОСТИ/TSVETNOSTI "Чудотворна"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  96422  
 

Дата реєстрації авторського права  27.02.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  OL'SVOL'D (псевдонім)  
 
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)  Картина "ЦВЕТНОСТИ/TSVETNOSTI "Чарівник Ельф"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  96423  
 

Дата реєстрації авторського права  27.02.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  OL'SVOL'D (псевдонім)  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва, складений твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка картин "Цветностей "Унікальний рожевий діамант" 
("Унікальний рожевий діамант")  
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Творчий проект "Унікальний рожевий діамант" об'єднує в собі 
картини (Цветности), скеровані на створення чистоти душі, розуму та 
тіла людини.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  96424  
 

Дата реєстрації авторського права  27.02.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  OL'SVOL'D (псевдонім)  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва, складений твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка картин "Цветностей "Платинові сліди" ("Платинові сліди")  
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Творчий проект "Платинові сліди" об'єднує в собі картини 
(Цветности), котрі спроможні вивести глядацьку аудиторію з темряви, 
болю та страждань на шлях любові, щастя, радості, здоров'я, гармонії 
та процвітання.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  96425  
 

Дата реєстрації авторського права  27.02.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  OL'SVOL'D (псевдонім)  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва, складений твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка картин "Цветностей "8 планетарних сфер" ("8 планетарних 
сфер")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Творчий проект "8 планетарних сфер" об'єднує в собі картини 
(Цветности), метою створення яких слугувала ідея донесення до 
широких мас реального порядку світобудови.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  96426  
 

Дата реєстрації авторського права  27.02.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Волобоев Златослав (псевдонім)  
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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)  Книга "Песнь о Майдолине"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Автором представлена книга в стилі фентезі.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  96427  
 

Дата реєстрації авторського права  27.02.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  OL'SVOL'D (псевдонім)  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва, складений твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка картин "Цветностей "Чакри" ("Чакри")  
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Творчий проект "Чакри" об'єднує в собі картини (Цветності), які 
скеровані на відновлення енергетичного балансу людини та 
наповнюють людський організм потужним зарядом світла та чистоти.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  96428  
 

Дата реєстрації авторського права  27.02.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  OL'SVOL'D (псевдонім)  
 
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)  Картина "ЦВЕТНОСТИ/TSVETNOSTI" ТРИ БАЖАННЯ" ("THREE 
WISHES")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  96429  
 

Дата реєстрації авторського права  27.02.2020  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  OL'SVOL'D (псевдонім)  
 
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)  Картина "ЦВЕТНОСТИ/TSVETNOSTI "Чаша сили"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  96430  
 

Дата реєстрації авторського права  27.02.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Зеленко Інна 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 "Щодо класифікації оцінних понять"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Зеленко І. П. Щодо класифікації оцінних понять // 
Науковий збірник "Актуальні проблеми вітчизняної юриспруденції. - 
2017. - Випуск 6, том 3. - С. 6-9. 

 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  96431  
 
Дата реєстрації авторського права  27.02.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Зеленко Інна 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 "Використання аналогій у правозастосуванні: 
загальнотеоретичний аспект"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Зеленко І. П. Використання аналогій у 
правозастосуванні: загальнотеоретичний аспект // Збірник наукових 
праць "Науковий вісник публічного та приватного права". - 2018. - 
Випуск 1, том 1. - С. 22-25. 

 
Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  96432  
 

Дата реєстрації авторського права  27.02.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Зеленко Інна 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 "Функції презумпцій у праві України"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Зеленко І. П. Функції презумпцій у праві України // 
Збірник наукових праць "Науковий вісник публічного та приватного 
права". - 2018. - Випуск 2. - С. 20-24. 

 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  96433  
 
Дата реєстрації авторського права  27.02.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Зеленко Інна 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 "Класифікація презумпцій: багатоманітність підходів"  
 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Зеленко І. П. Класифікація презумпцій: 
багатоманітність підходів // Електронне наукове видання 
"Порівняльно-аналітичне право". - 2014. - № 6. - С. 12-15. 

 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  96434  
 
Дата реєстрації авторського права  27.02.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Зеленко Інна 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 "Оцінні поняття у праві: функціональне 
призначення"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Зеленко І. П. Оцінні поняття у праві: функціональне 
призначення // Наукові записки. Серія: Право. - 2019. - Випуск 7. - С. 9-
13. 

 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  96435  
 

Дата реєстрації авторського права  27.02.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Борщ Вікторія 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)  Монографія "Управління закладами охорони здоров'я"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У монографії узагальнено теоретико-методологічні засади та науково 
практичні рекомендації з управління закладами охорони здоров'я 
України та світі.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  96436  
 

Дата реєстрації авторського права  27.02.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Зинякова Анжеліка 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 "Просодичні особливості ідіостилю Івана 
Котляревського"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Зинякова А. А. Просодичні особливості ідіостилю 

Івана Котляревського // Ідіостиль автора-творця : мовно-літературна 
парадигма : монографія / за ред. О. С. Філатової. - Миколаїв : ФОП 
Швець В. М., 2018. - С. 169-187.  

 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  96437  
 
Дата реєстрації авторського права  28.02.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Пильгун Наталія Василівна  
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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 розвитку та функціонування правової системи 
України"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Пильгун Н. В. Особливості розвитку та 
функціонування правової системи України / Юридичний вісник. 
Повітряне і космічне право. - 2019. - № 1 (50). - С. 46-53. 

 
Анотація   

Автором статті здійснено аналіз основних етапів формування правової 
системи України та її функціонування.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  96438  
 

Дата реєстрації авторського права  28.02.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Череватюк Вікторія Богданівна, Сопілко Ірина Миколаївна  
 
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 "Фактори впливу на юридичну професію в умовах сучасного 
інформаційного простору"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Череватюк В. Б., Сопілко І. М. Фактори впливу на 
юридичну професію в умовах сучасного інформаційного простору / 
Юридичний вісник. Повітряне і космічне право. - 2019. - № 1 (50). - С. 
192-197. 

 
Анотація   

Стаття присвячена дослідження факторів впливу на майбутнє 
юридичної професії і компетентного, конкурентоспроможного юриста, 
здатного відповідати вимогам та потребам суспільства в умовах 
сучасного інформаційного простору.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  96439  
 

Дата реєстрації авторського права  28.02.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Головко Світлана Григорівна  
 
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 та перспективи розбудови нормативно-
правового забезпечення зовнішнього незалежного оцінювання в 
Україні"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Головко С. Г. Особливості та перспективи розбудови 
нормативно-правового забезпечення зовнішнього незалежного 
оцінювання в Україні / Юридичний вісник. Повітряне і космічне 
право. - 2018. - № 4 (49). - С. 64-73. 

 
Анотація   

Автором статті здійснено аналіз основних етапів формування системи 
законодавчого забезпечення зовнішнього незалежного оцінювання в 
Україні та висвітлення перспективних напрямів його удосконалення.   
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  96440  
 

Дата реєстрації авторського права  28.02.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Калюжний Ростислав Андрійович, Заєць Олександр Михайлович  
 
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 "Теоретичні концепції еволюції механізму регулювання 
страхової діяльності в Україні"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Калюжний Р. А., Заєць О. М. Теоретичні концепції 
еволюції механізму регулювання страхової діяльності в Україні / 
Юридичний вісник. Повітряне і космічне право. - 2015. - № 2 (35). - С. 
20-25. 

 
Анотація   

Авторами статті здійснено аналіз теоретичних концепцій еволюції 
механізму регулювання страхової діяльності в Україні, а також 
вивчено тенденції його розвитку з урахуванням історії зарубіжного та 
вітчизняного страхування.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  96441  
 

Дата реєстрації авторського права  28.02.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кірін Роман Станіславович, Коротаєв Володимир Миколайович, 
Кумець Павло Іванович  

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

якого належить твір  Складений твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Систематизований збірник нормативно-правових актів "Судово-
експертне право", том 1   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   
 

Анотація   
Узагальнено науково-практичні доробки в сфері видів суб'єктів судово-
експертної діяльності та їх загальної характеристики, історії експертної 
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 служби України, наведено основні положення нормативно-правових 
актів, що регулюють правовий статус суб'єктів експертної діяльності в 
системі МВС України.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  96442  
 

Дата реєстрації авторського права  28.02.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Грищенко Олександр Володимирович, Кудря Олена Павлівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Складений твір, твір образотворчого мистецтва, літературний 
письмовий твір навчального характеру  

 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Навчальне видання "Гімнастика для мозку. Гармонійний розвиток 
півкуль головного мозку. Система розвитку інтелекту для дітей від 4 до 
6 років за 15 днів. Частина 2" ("Альбом для дітей "Гімнастика для 
мозку" від 4 до 6 років. Частина 2")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

В посібнику вміщено вправи та завдання для індивідуального 
самостійного розвитку уваги, пам'яті, уяви, творчого мислення та 
гармонізації функціонування правої та лівої півкуль головного мозку 
за допомогою створення малюнків обома руками та виконання вправ і 
завдань.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  96443  
 
Дата реєстрації авторського права  28.02.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Грищенко Олександр Володимирович, Кудря Олена Павлівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Складений твір, твір образотворчого мистецтва, літературний 
письмовий твір навчального характеру  

 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Навчальне видання "Гімнастика для мозку. Гармонійний розвиток 
півкуль головного мозку. Система розвитку інтелекту для дітей від 4 до 
6 років за 15 днів. Частина 1" ("Альбом для дітей "Гімнастика для 
мозку" від 4 до 6 років. Частина 1")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

В посібнику вміщено вправи та завдання для індивідуального 
самостійного розвитку уваги, пам'яті, уяви, творчого мислення та 
гармонізації функціонування правої та лівої півкуль головного мозку  
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за допомогою створення малюнків обома руками та виконання вправ і 
завдань. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  96444  
 

Дата реєстрації авторського права  28.02.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Дешко Людмила Миколаївна, Буличева Наталія Анатоліївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Київський національний торговельно-економічний університет 
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Навчально-методичне видання "Міжнародний захист прав людини. 
Опорний конспект лекцій (частина І)"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Структура опорного конспекту складається з викладених у логічній 
послідовності тем зі стислим текстовим супроводом відповідно до 
програми другого блока єдиного фахового вступного випробування з 
цієї дисципліни.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  96445  
 
Дата реєстрації авторського права  28.02.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Дешко Людмила Миколаївна, Буличева Наталія Анатоліївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Київський національний торговельно-економічний університет 
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Навчально-методичне видання "Міжнародний захист прав людини 
(частина ІІ). Опорний конспект лекцій"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Опорний конспект лекцій складається з двох частин, має комплексний 
характер і може використовуватися студентами усіх факультетів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  96446  
 
Дата реєстрації авторського права  28.02.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мазаракі Анатолій Антонович, Мельник Тетяна Миколаївна, 
Генералов Олександр Валентинович  
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Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Київський національний торговельно-економічний університет 
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Підручник "Управління ризиками в зовнішньоекономічній 
діяльності"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Розглядаються джерела виникнення ризику у зовнішньоекономічній 
діяльності. Висвітлюються сутність та зміст процесу управління 
ризиками в ЗЕД, методи їх оцінювання та нейтралізації, розкриваються 
способи розподілу ризиків, що виникають у процесі укладання та 
виконання міжнародних контрактів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  96447  
 

Дата реєстрації авторського права  28.02.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бай Сергій Іванович, Миколайчук Ірина Павлівна, Ціпуринда 
Володимир Степанович  

 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Київський національний торговельно-економічний університет 
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Навчальний посібник "Консалтинг"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Комплексно і системно висвітлено сучасні підходи до розкриття 
сутності консалтингу, особливостей інституту консультування та 
ринку консалтингових послуг, а також сутність консультаційного 
процесу: його закони і закономірності, принципи, технологію процесу 
консультування, проблеми відповідальності консультанта.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  96448  
 

Дата реєстрації авторського права  28.02.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мережко Ніна Василівна, Осієвська Валентина Валеріївна, Мотузка 
Юлія Миколаївна  

 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Київський національний торговельно-економічний університет 
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Навчально-методичне видання "Підручник "Управління якістю"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Розглянуто основні поняття та категорії управління якістю, визначено 
напрями управління якістю в Україні, висвітлено зміст та особливості 
міжнародних стандартів ISO серії 9000, вимоги яких покладено в 
основу систем управління якістю.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  96449  
 

Дата реєстрації авторського права  28.02.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Новікова Наталя Леонідівна, Ільїна Анастасія Олександрівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Київський національний торговельно-економічний університет 
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Навчально-методичне видання "Державне регулювання економіки". 
Методичні рекомендації до виконання курсових робіт"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Методичні рекомендації розроблені згідно з положенням про 
організацію виконання та захисту курсових робіт (проектів) у КНТЕУ.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  96450  
 

Дата реєстрації авторського права  28.02.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кашуба Віталій Олександрович, Шинкарук Оксана Анатоліївна, 
Гончарова Наталія Миколаївна, Носова Наталія Леонідівна, Бондарь 
Олена Михайлівна, Ричок 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 "Самоконтроль учнів молодшого шкільного віку в 
процесі фізичного виховання на основі кейс-технологій"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Для самоконтролю в процесі фізичного виховання дітей молодшого 
шкільного віку запропоновано "Щоденник самоконтролю", що містить 
набір "Кейс-технологій". Реалізація елементів самоконтролю 
здійснюється завдяки введенню розробленої карти рухової активності 
дітей та карти цілепокладання рухової активності.  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Деменков Микола Сергійович  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Програмний продукт "Система реалізації online-платежів "PayGovUa"  
 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Номер реєстрації договору  4794  
 
Дата реєстрації договору 10.01.2020 

 

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  Деменков Микола Сергійович - Товариство з обмеженою 
відповідальністю "СОЛВІСТ ДЕВЕЛОПМЕНТ"  

  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Омельчук Іван Васильович  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Guard Vision"  
 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Номер реєстрації договору  4795  
 
Дата реєстрації договору 10.01.2020 

 

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 "ФІРМА ТРАНСАТ" - 
ТЕКСПО ОУ (TEXPO OU)  

  
 

 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Лисенко Анатолій Іванович  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Розробка гідроізоляції на основі полімерних 
композиційних матеріалів нового покоління. Композиційний матеріал 
серії "ЦеретсеН"  

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Номер реєстрації договору  4796  
 
Дата реєстрації договору 11.01.2020 
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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 "ГРАНІТ-ПЛЮС" - 
Товариство з обмеженою відповідальністю "БУДІВЕЛЬНО-
КОНСАЛТИНГОВА ФІРМА "ГРАНІТ"  

  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Саламахо Владислав Олександрович  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Urbio Модуль відеоконтенту"  
 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Номер реєстрації договору  4797  
 
Дата реєстрації договору 14.01.2020 

 

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  Саламахо Владислав Олександрович - Товариство з обмеженою 
відповідальністю "ЕФ ДІ АЙ КАМПАНІ"  

  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Водолазська Ганна Валентинівна  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Малюнок "Людина-килим/Человек-ковер/Carpet Man"  
 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва  
 

Номер реєстрації договору  4798  
 
Дата реєстрації договору 16.01.2020 

 

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  Водолазська Ганна Валентинівна - Кам Тру ГмбХ (Come True GmbH)  
  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Афян Артем Артурович, Овчаров Денис Геннадійович  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний твір "Юридические советы Legal Alarm"  
 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 

Номер реєстрації договору  4799  
 
Дата реєстрації договору 16.01.2020 

 

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  Адвокатське об'єднання "Адвокатська компания "Юскутум" - 
Адвокатське об'єднання "ЮСКУТУМ"  

  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Халецький Євгеній Валентинович  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Програмне забезпечення "Legal Alarm"  
 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Номер реєстрації договору  4800  
 
Дата реєстрації договору 16.01.2020 

 

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  Адвокатське об'єднання "Адвокатська компания "Юскутум" - 
Адвокатське об'єднання "ЮСКУТУМ"  

  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Поліщук Роман Олександрович  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Складений твір "Збірка ілюстрацій з описом до ігрової механіки під 
назвою "Крокодил гра для подорожі"  

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, ілюстрація, складений твір  
 

Номер реєстрації договору  4801  
 
Дата реєстрації договору 17.01.2020 

 

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  Поліщук Роман Олександрович - Сивак Олександр В'ячеславович  
  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Поліщук Роман Олександрович  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний твір технічного характеру "Оригінальна ігрова механіка 
під назвою "Крокодил игра для путешествий"  

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір технічного характеру  
 

Номер реєстрації договору  4802  
 
Дата реєстрації договору 17.01.2020 

 



Авторське право і суміжні права. Бюлетень № 57, 2020 

 

562 

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  Поліщук Роман Олександрович - Сивак Олександр В'ячеславович  
  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Поліщук Роман Олександрович  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний твір технічного характеру "Оригінальна ігрова механіка 
під назвою "Крокодил гра для подорожі"  

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір технічного характеру  
 

Номер реєстрації договору  4803  
 
Дата реєстрації договору 17.01.2020 

 

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  Поліщук Роман Олександрович - Сивак Олександр В'ячеславович  
  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Поліщук Роман Олександрович  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний твір технічного характеру "Оригінальна ігрова механіка 
під назвою "Sequense"  

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір технічного характеру  
 

Номер реєстрації договору  4804  
 
Дата реєстрації договору 17.01.2020 

 

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  Поліщук Роман Олександрович - Сивак Олександр В'ячеславович  
  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Поліщук Роман Олександрович  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний твір технічного характеру "Оригінальна ігрова механіка 
під назвою "BinGo"  

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір технічного характеру  
 

Номер реєстрації договору  4805  
 
Дата реєстрації договору 17.01.2020 
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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  Поліщук Роман Олександрович - Сивак Олександр В'ячеславович  
  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Мохор Володимир Володимирович, Владимирський Олександр 
Альбертович, Кіндрась Олександр Леонідович, Плескач Борис 
Миколайович, Шарадкін Дмитро Михайлович, Гончар Сергій 
Феодосійович, Герасимов Ростислав Павлович  

 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір наукового характеру "Методичні 
рекомендації "Основи створення багаторівневих систем моніторингу, 
діагностики та прогнозування технічного стану основного 
енергетичного обладнання АЕС України та технічних засобів до неї"  

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Номер реєстрації договору  4806  
 
Дата реєстрації договору 21.01.2020 
 

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  Герасимов Ростислав Павлович, Гончар Сергій Феодосійович, 
Шарадкін Дмитро Михайлович, Плескач Борис Миколайович, 
Кіндрась Олександр Леонідович, Владимирський Олександр 
Альбертович, Мохор Володимир Володимирович - Інститут проблем 
моделювання в енергетиці ім. Г. Є. Пухова Національної академії наук 
України  

  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Турищева Олена В'ячеславівна, Розумієнко Тетяна Миколаївна, 
Особливець Юлія Анатоліївна , Фехретдінова Наталія Володимирівна, 
Кононенко Марина Володимирівна, Василевська Світлана Іванівна, 
Юхниця Євген Леонідович  

 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір "Сценарій "Щезник на дачах, або 
Небезпечні повороти"  

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 

Номер реєстрації договору  4807  
 
Дата реєстрації договору 22.01.2020 
 

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  Юхниця Євген Леонідович, Василевська Світлана Іванівна, 
Кононенко Марина Володимирівна, Фехретдінова Наталія 
Володимирівна, Особливець Юлія Анатоліївна , Розумієнко Тетяна 
Миколаївна, Турищева Олена В'ячеславівна - Товариство з обмеженою 
відповідальністю "КІНОКОМПАНІЯ "ШИК"  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Колісник Андрій Сергійович  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Автоматизована система "Віртуальний 
кабінет банку"  

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Номер реєстрації договору  4808  
 
Дата реєстрації договору 24.01.2020 

 

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 "Кредитне Брокерське 
Агентство" - Товариство з обмеженою відповідальністю "ПРОЦАР"  

  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Путренко Віктор Валентинович, Лобойко Сергій Васильович, Гапон 
Сергій Вікторович, Пашинська Наталія Миколаївна  

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Геоінформаційний інтелектуальний 
інструментарій "Менеджмент податку на землю"  

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Номер реєстрації договору  4809  
 
Дата реєстрації договору 24.01.2020 

 

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  Пашинська Наталія Миколаївна, Гапон Сергій Вікторович, Лобойко 
Сергій Васильович, Путренко Віктор Валентинович - Громадська 
Спілка "Центр Розвитку Інновацій"  

  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Тесленко Андрій Сергійович  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "QuickBlox"  
 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Номер реєстрації договору  4810  
 
Дата реєстрації договору 24.01.2020 

 

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  Тесленко Андрій Сергійович - Інджоіт Лтд (Injoit Ltd)  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Коплик Ігор Володимирович, Дрозденко Олексій Олександрович, 
Маринич Тетяна Олександрівна, Абділдаєва Асель Асилбеківна, 
Жукабаєва Тамара Кокенівна  

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Програма прогнозування попиту на 
електроенергію"  

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Номер реєстрації договору  4811  
 
Дата реєстрації договору 24.01.2020 

 

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  Жукабаєва Тамара Кокенівна, Абділдаєва Асель Асилбеківна, 
Маринич Тетяна Олександрівна, Дрозденко Олексій Олександрович, 
Коплик Ігор Володимирович - Сумський державний університет  

  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Коплик Ігор Володимирович, Дрозденко Олексій Олександрович, 
Маринич Тетяна Олександрівна, Абділдаєва Асель Асилбеківна, 
Жукабаєва Тамара Кокенівна  

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Програма прогнозування погодинного 
споживання електроенергії"  

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Номер реєстрації договору  4812  
 
Дата реєстрації договору 24.01.2020 

 

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  Жукабаєва Тамара Кокенівна, Абділдаєва Асель Асилбеківна, 
Маринич Тетяна Олександрівна, Дрозденко Олексій Олександрович, 
Коплик Ігор Володимирович - Сумський державний університет  

  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Чеголя Сергій Вікторович  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "АЛЛО ВОХ"  
 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Номер реєстрації договору  4813  
 
Дата реєстрації договору 24.01.2020 

 

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  Чеголя Сергій Вікторович - Товариство з обмеженою відповідальністю 
"АЛЛО"  

  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Бєляков Олег Володимирович  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твір образотворчого мистецтва "ВЕНЗЕЛЬ ЯРОСЛАВА ЛЕСІВ З 
БОРИСПОЛЯ"  

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва  
 

Номер реєстрації договору  4814  
 
Дата реєстрації договору 24.01.2020 

 

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  Бєляков Олег Володимирович - Лесів Ярослав Ігорович  
  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Бєляков Олег Володимирович  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твір образотворчого мистецтва "ВЕНЗЕЛЬ РУСЛАНИ ЛЕСІВ З 
БОРИСПОЛЯ"  

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва  
 

Номер реєстрації договору  4815  
 
Дата реєстрації договору 24.01.2020 

 

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  Бєляков Олег Володимирович - Лесів Руслана Ігорівна  
  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Рябко Василь Васильович  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірник музичних творів до тексту пісень Б. В. Гриньова                             
"Летіти до тебе"  

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір без тексту, складений твір  
 

Номер реєстрації договору  4816  
 
Дата реєстрації договору 28.01.2020 
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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  Рябко Василь Васильович - Гриньов Борис Вікторович  
  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Коніченко Ярослав Павлович, Дзигар Владислав Васильович, Насухо 
Ігор Дмитрович, Станішевський Дмитро Юрійович  

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Агов" ("Агов") 
 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Номер реєстрації договору  4817  
 
Дата реєстрації договору 28.01.2020 

 

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  Станішевський Дмитро Юрійович, Насухо Ігор Дмитрович, Дзигар 
Владислав Васильович, Коніченко Ярослав Павлович - Товариство з 
обмеженою відповідальністю "АГООВ"  

  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Гелич Микола Юрійович, Хомицький Тарас Григорович, Василенко 
Андрій Сергійович, Борун Євгеній Вікторович, Денисенко Андрій 
Андрійович, Луценко Дмитро Олексійович, Коростель Владислав 
Сергійович, Войтюк Андрій Володимирович, Біца Роман Сергійович, 
Абисов Микола Петрович, Курганов Антон Андрійович, Бабюк 
Наталія Петрівна, Валовина Анастасія Олексіївна, Черепкова Олена 
Павлівна, Сажин Олександр Миколайович  

 

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  
 

Номер реєстрації договору  4818  
 
Дата реєстрації договору 28.01.2020 

 

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  Сажин Олександр Миколайович, Черепкова Олена Павлівна, 
Валовина Анастасія Олексіївна, Бабюк Наталія Петрівна, Курганов 
Антон Андрійович, Абисов Микола Петрович, Біца Роман Сергійович, 
Войтюк Андрій Володимирович, Коростель Владислав Сергійович, 
Луценко Дмитро Олексійович, Денисенко Андрій Андрійович, Борун 
Євгеній Вікторович, Василенко Андрій Сергійович, Хомицький Тарас 
Григорович, Гелич Микола Юрійович - Товариство з обмеженою 
відповідальністю "САГЕКС"  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Поліщук Роман Олександрович  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір технічного характеру "Оригінальна 
ігрова механіка під назвою "Бєшєный Лаки"  

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір технічного характеру  
 

Номер реєстрації договору  4819  
 
Дата реєстрації договору 28.01.2020 

 

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  Поліщук Роман Олександрович - Сивак Олександр В'ячеславович  
  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Поліщук Роман Олександрович  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Складений твір "Збірка ілюстрацій з описом до ігрової механіки під 
назвою "Бєшєный Лаки"  

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, ілюстрація, складений твір  
 

Номер реєстрації договору  4820  
 
Дата реєстрації договору 28.01.2020 

 

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  Поліщук Роман Олександрович - Сивак Олександр В'ячеславович  
  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Сивак Олександр В'ячеславович  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Складений твір "Збірка ілюстрацій з описом до ігрової механіки під 
назвою "Крокодил игра для путешествий"  

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, складений твір, ілюстрація  
 

Номер реєстрації договору  4821  
 
Дата реєстрації договору 29.01.2020 

 

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  Поліщук Роман Олександрович - Сивак Олександр В'ячеславович  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Поліщук Роман Олександрович  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Складений твір "Збірка ілюстрацій з описом до ігрової механіки під 
назвою "Sequense"  

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, складений твір, ілюстрація  
 

Номер реєстрації договору  4822  
 
Дата реєстрації договору 29.01.2020 

 

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  Поліщук Роман Олександрович - Сивак Олександр В'ячеславович  
  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Поліщук Роман Олександрович  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Складений твір "Збірка ілюстрацій з описом до ігрової механіки під 
назвою "BinGo"  

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, складений твір, ілюстрація  
 

Номер реєстрації договору  4823  
 
Дата реєстрації договору 29.01.2020 

 

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  Поліщук Роман Олександрович - Сивак Олександр В'ячеславович  
  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Гончарюк Аліса Олексіївна  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Складений твір "Збірка ілюстрацій з описом до ігрової механіки під 
назвою "MR.VAMP"  

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, складений твір, ілюстрація  
 

Номер реєстрації договору  4824  
 
Дата реєстрації договору 29.01.2020 

 

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  Гончарюк Аліса Олексіївна - Сивак Олександр В'ячеславович  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Бабіч Юрій Олександрович  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Мобільний додаток "Eldorado.UA"  
 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Номер реєстрації договору  4825  
 
Дата реєстрації договору 30.01.2020 

 

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 "АГЕНЦІЯ МОБІЛЬНИХ 
РІШЕНЬ" - Товариство з обмеженою відповідальністю "ДІЄСА"  

  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Мінаков Володимир Васильович, Орєхов Вячеслав Леонідович  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Система розпізнавання 
"Дженезис"/Recognition system "Genesis"  

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Номер реєстрації договору  4826  
 
Дата реєстрації договору 30.01.2020 

 

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  Орєхов Вячеслав Леонідович, Мінаков Володимир Васильович - 
Товариство з обмеженою відповідальністю "ДЖЕНЕЗИС СМАРТ 
СЕК'ЮРІТІ"  

  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Лещук Василь Олександрович  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "LMS (Learning Management System)"  
 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Номер реєстрації договору  4827  
 
Дата реєстрації договору 31.01.2020 

 

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  Лещук Василь Олександрович - ЕДВАНСД БРІТІШ ЕДУКЕЙШН 
ЛІМІТЕД (ADVANCED BRITISH EDUCATION LIMITED)  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Саламахо Владислав Олександрович  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Urbio Електронна черга"  
 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Номер реєстрації договору  4828  
 
Дата реєстрації договору 31.01.2020 

 

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  Саламахо Владислав Олександрович - Товариство з обмеженою 
відповідальністю "ЕФ ДІ АЙ КАМПАНІ"  

  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Саламахо Владислав Олександрович  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Urbio Освітня платформа"  
 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Номер реєстрації договору  4829  
 
Дата реєстрації договору 31.01.2020 

 

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  Саламахо Владислав Олександрович - Товариство з обмеженою 
відповідальністю "ЕФ ДІ АЙ КАМПАНІ"  

  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Власов Вячеслав Всеволодович, Власова Олена Юріївна, Булаєва 
Юлія Юріївна, Хайдарли Ганна Костянтинівна  

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Програмне забезпечення Vin-Cad-Ukr"  
 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Номер реєстрації договору  4830  
 
Дата реєстрації договору 04.02.2020 

 

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 "Одесагеопроект" - Національний науковий 
центр "Інститут виноградарства і виноробства ім. В. Є. Таїрова"  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Козак Вікторія Вікторівна  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "LOMBARD-ONLINE"  
 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Номер реєстрації договору  4831  
 
Дата реєстрації договору 06.02.2020 

 

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  Козак Вікторія Вікторівна - Подлєгаєва Крістіна Валеріївна  
  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Климась Руслан Володимирович, Матвійчук Дмитро Ярославович, 
Несенюк Любов Петрівна, Одинець Алла Валеріївна, Середа Дмитро 
Володимирович, Коршикова Тетяна Олексіївна, Монастирецький 
Сергій Євгенович, Піксасов Михайло Михайлович, Шрамко Леонід 
Анатолійович  

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір "Посібник з обліку пожеж та їх 
наслідків"  

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Номер реєстрації договору  4832  
 
Дата реєстрації договору 11.02.2020 

 

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  Шрамко Леонід Анатолійович, Піксасов Михайло Михайлович, 
Монастирецький Сергій Євгенович, Коршикова Тетяна Олексіївна, 
Середа Дмитро Володимирович, Одинець Алла Валеріївна, Несенюк 
Любов Петрівна, Матвійчук Дмитро Ярославович, Климась Руслан 
Володимирович - Український науково-дослідний інститут цивільного 
захисту  

  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Войтов Костянтин Олександрович  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Графічне зображення "Vector VS"  
 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва  
 

Номер реєстрації договору  4833  
 
Дата реєстрації договору 11.02.2020 

 

Вид договору  Договір про передачу виключного права на використання твору  
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Повне ім'я фізичної(их) або повне  

офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб), сторін договору  Войтов Костянтин Олександрович - Товариство з обмеженою 
відповідальністю "ТВК ВЕКТОР-ВС"  

  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Косьянчук Олександр Анатолійович  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Система планування та відтворення 
рекламно-інформаційного контенту"  

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Номер реєстрації договору  4834  
 
Дата реєстрації договору 12.02.2020 

 

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  Косьянчук Олександр Анатолійович - Товариство з обмеженою 
відповідальністю "АДВІЖН"  

  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Козлов Микола Володимирович  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Urbio Управління закладами освіти"   
 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Номер реєстрації договору  4835  
 
Дата реєстрації договору 12.02.2020 

 

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  Козлов Микола Володимирович - Товариство з обмеженою 
відповідальністю "ЕФ ДІ АЙ КАМПАНІ"  

  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Саламахо Владислав Олександрович  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "URBIO Система замовлення учнівських 
квитків"  

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Номер реєстрації договору  4836  
 
Дата реєстрації договору 13.02.2020 

 

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  Саламахо Владислав Олександрович - Товариство з обмеженою 
відповідальністю "ЕФ ДІ АЙ КАМПАНІ"  

  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Душейко Дмитро Володимирович  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "URBIO Звітність закладів освіти"  
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Номер реєстрації договору  4837  
 
Дата реєстрації договору 13.02.2020 
 

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  Душейко Дмитро Володимирович - Товариство з обмеженою 
відповідальністю "ЕФ ДІ АЙ КАМПАНІ"  

  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Салієнко Антон Ігорович  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "(веб-ресурс) Програма лояльності "KEYcard" 
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Номер реєстрації договору  4838  
 
Дата реєстрації договору 19.02.2020 
 

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  Салієнко Антон Ігорович - Нікітін Ігор Володимирович  
  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Коновальчук Вікторія Володимирівна  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "A-pulse"  
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Номер реєстрації договору  4839  
 
Дата реєстрації договору 21.02.2020 
 

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  Коновальчук Вікторія Володимирівна - Товариство з обмеженою 
відповідальністю "АСТРА ДЕНТ"  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Солтисюк Олег Віталійович, Єгипко Олег Георгійович  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Система комплексной автоматизации 
деятельности предприятия МАГИСТР"  

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Номер реєстрації договору  4840  
 
Дата реєстрації договору 21.02.2020 

 

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 "Науково-
впроваджувальна фірма "ТМСофт" - Товариство з обмеженою 
відповідальністю "Науково-виробнича фірма "ТМСофт"  

  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Солтисюк Олег Віталійович, Кіпря Сергій Володимирович  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Комплексная автоматизированная система 
управления транспортно-экспедиционным предприятием 
ЭКСПЕДИТОР"  

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Номер реєстрації договору  4841  
 
Дата реєстрації договору 21.02.2020 

 

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 "Науково-
впроваджувальна фірма "ТМСофт" - Товариство з обмеженою 
відповідальністю "Науково-виробнича фірма "ТМСофт"  

  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Яременко Олександр Іванович  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Музичний твір з текстом "Свободная"  
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Номер реєстрації договору  4842  
 
Дата реєстрації договору 27.02.2020 

 

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  Яременко Олександр Іванович - Соловей Любов Сергіївна  
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Нумераційний покажчик свідоцтв про реєстрацію авторського права  
на твір за об'єктами авторського права 

 

Об'єкт авторського права 

Номер свідоцтва 

Аудіовізуальний твір 

95197, 95198, 95397, 95474, 95837, 96254 

Об'єкт авторського права 

Номер свідоцтва 

База даних 

95313, 95314, 95564 

Об'єкт авторського права 

Номер свідоцтва 

Ескіз 

95412, 95650, 95651, 95736 

Об'єкт авторського права 

Номер свідоцтва 

Збірник творів 

95169, 96148 

Об'єкт авторського права 

Номер свідоцтва 

Ілюстрація 

95127, 95147, 95148, 95223, 95270, 95284, 95288, 95309, 95310, 95318, 95322, 95324, 

95346, 95374, 95375, 95398, 95401, 95419, 95441, 95451, 95457, 95459, 95460, 95469, 

95524, 95532, 95535, 95536, 95609, 95610, 95646, 95647, 95648, 95649, 95677, 95685, 

95734, 95768, 95771, 95772, 95784, 95855, 95856, 95859, 95884, 95914, 95916, 95917, 

95923, 95924, 95926, 95927, 95974, 96008, 96012, 96013, 96014, 96026, 96056, 96094, 

96095, 96096, 96100, 96156, 96256, 96290, 96291, 96296, 96322, 96352, 96373, 96380, 

96381, 96383, 96397, 96404 

Об'єкт авторського права 

Номер свідоцтва 

Карта 

95646, 95647, 95648 

Об'єкт авторського права 

Номер свідоцтва 

Комп'ютерна програма 

95108, 95115, 95133, 95141, 95150, 95167, 95184, 95190, 95191, 95215, 95216, 95224, 

95226, 95228, 95238, 95246, 95251, 95260, 95261, 95263, 95282, 95294, 95296, 95315, 

95319, 95323, 95328, 95329, 95330, 95334, 95347, 95349, 95352, 95379, 95389, 95399, 

95408, 95448, 95493, 95495, 95496, 95498, 95503, 95507, 95519, 95523, 95550, 95565, 

95566, 95579, 95589, 95590, 95595, 95596, 95607, 95652, 95667, 95672, 95674, 95681, 

95691, 95752, 95774, 95810, 95824, 95834, 95867, 95868, 95894, 95897, 95898, 95900, 

95915, 95918, 95933, 95934, 95935, 95953, 95966, 95983, 95984, 95986, 95994, 95995, 

95996, 95997, 95998, 96000, 96001, 96002, 96005, 96010, 96015, 96029, 96031, 96032, 

96074, 96078, 96104, 96115, 96125, 96129, 96130, 96138, 96140, 96141, 96157, 96163, 

96193, 96194, 96195, 96196, 96197, 96198, 96203, 96209, 96222, 96252, 96255, 96294, 

96295, 96308, 96309, 96330, 96347, 96372, 96375, 96382, 96386, 96387, 96388, 96405, 

96407, 96408, 96409 

Об'єкт авторського права 

Номер свідоцтва 

Креслення 

95376, 95377, 95378, 95510, 95537, 96373, 96398 
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Об'єкт авторського права 

Номер свідоцтва 

Креслення, що стосується архітектури 

95736, 95961 

Об'єкт авторського права 

Номер свідоцтва 

Літературний письмовий твір 

95117, 95118, 95119, 95124, 95126, 95129, 95130, 95132, 95140, 95146, 95151, 95169, 

95201, 95203, 95204, 95212, 95213, 95222, 95223, 95231, 95242, 95269, 95270, 95272, 

95291, 95292, 95295, 95300, 95304, 95305, 95309, 95310, 95318, 95320, 95333, 95336, 

95337, 95338, 95346, 95348, 95353, 95366, 95373, 95375, 95376, 95377, 95378, 95404, 

95405, 95406, 95416, 95421, 95438, 95440, 95441, 95442, 95443, 95457, 95459, 95461, 

95479, 95481, 95490, 95492, 95510, 95569, 95577, 95582, 95597, 95600, 95627, 95650, 

95651, 95666, 95668, 95677, 95678, 95679, 95680, 95692, 95703, 95708, 95733, 95736, 

95738, 95740, 95747, 95748, 95753, 95764, 95765, 95768, 95784, 95797, 95800, 95804, 

95827, 95828, 95840, 95850, 95856, 95857, 95858, 95869, 95881, 95882, 95884, 95916, 

95917, 95923, 95924, 95961, 95962, 95969, 95970, 95971, 95973, 95981, 96019, 96021, 

96022, 96023, 96026, 96051, 96080, 96081, 96082, 96090, 96091, 96093, 96098, 96099, 

96124, 96127, 96131, 96133, 96144, 96147, 96171, 96182, 96183, 96211, 96214, 96215, 

96251, 96253, 96256, 96257, 96286, 96287, 96288, 96289, 96290, 96291, 96342, 96343, 

96344, 96346, 96360, 96374, 96394, 96400, 96403, 96404, 96413, 96418, 96426 

Об'єкт авторського права 

Номер свідоцтва 

Літературний письмовий твір (дитяча література) 

96089 

Об'єкт авторського права 

Номер свідоцтва 

Літературний письмовий твір (поезія) 

95183, 95278, 95402, 95422, 95478, 95480, 95539, 95693, 95694, 95751, 95920, 96030, 

96034, 96035, 96066, 96101, 96123, 96202 

Об'єкт авторського права 

Номер свідоцтва 

Літературний письмовий твір белетристичного характеру 

95756, 95757, 95985 

Об'єкт авторського права 

Номер свідоцтва 

Літературний письмовий твір з питань мистецтва 

95136, 95137 

Об'єкт авторського права 

Номер свідоцтва 

Літературний письмовий твір навчального характеру 

95149, 95252, 95253, 95254, 95256, 95306, 95308, 95407, 95451, 95460, 95470, 95497, 

95512, 95535, 95536, 95557, 95615, 95616, 96043, 96044, 96045, 96047, 96048, 96049, 

96050, 96059, 96060, 96061, 96063, 96064, 96067, 96068, 96069, 96070, 96176, 96177, 

96223, 96224, 96225, 96226, 96250, 96315, 96391, 96392, 96397, 96442, 96443 

Об'єкт авторського права 

Номер свідоцтва 

Літературний письмовий твір науково-освітнього характеру 

95202, 95925 

Об'єкт авторського права 

Номер свідоцтва 

Літературний письмовий твір науково-популярного характеру 

95903, 95905 
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Об'єкт авторського права 

Номер свідоцтва 

Літературний письмовий твір науково-практичного характеру 

95109, 95110, 95111, 95247, 95267, 95268, 95281, 95350, 95426, 95427, 95437, 95482, 

95483, 95532, 95535, 95536, 95701, 95982, 96108, 96112, 96116, 96191, 96352, 96364, 

96437, 96438, 96439, 96440 

Об'єкт авторського права 

Номер свідоцтва 

Літературний письмовий твір науково-прикладного характеру 

95359, 95847, 95848, 96075, 96076 

Об'єкт авторського права 

Номер свідоцтва 

Літературний письмовий твір науково-технічного характеру 

95172, 95205, 95206, 95398, 95685, 95687, 95688, 95689, 96156, 96380, 96381, 96383 

Об'єкт авторського права 

Номер свідоцтва 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

95101, 95102, 95103, 95104, 95105, 95106, 95107, 95113, 95114, 95120, 95122, 95123, 

95125, 95127, 95131, 95135, 95136, 95137, 95138, 95144, 95147, 95148, 95164, 95165, 

95166, 95168, 95170, 95171, 95173, 95174, 95175, 95176, 95177, 95178, 95179, 95180, 

95181, 95182, 95185, 95186, 95187, 95188, 95189, 95196, 95208, 95209, 95210, 95211, 

95214, 95217, 95218, 95219, 95220, 95225, 95227, 95232, 95244, 95245, 95249, 95250, 

95265, 95266, 95271, 95276, 95277, 95279, 95280, 95283, 95284, 95285, 95286, 95287, 

95288, 95289, 95290, 95298, 95299, 95307, 95312, 95316, 95317, 95321, 95322, 95324, 

95327, 95331, 95332, 95344, 95345, 95351, 95354, 95355, 95356, 95357, 95358, 95360, 

95361, 95362, 95363, 95364, 95365, 95367, 95368, 95369, 95370, 95371, 95372, 95374, 

95383, 95384, 95385, 95386, 95387, 95388, 95391, 95392, 95393, 95394, 95395, 95396, 

95400, 95401, 95409, 95410, 95413, 95414, 95415, 95417, 95418, 95419, 95423, 95424, 

95429, 95430, 95431, 95432, 95433, 95434, 95435, 95444, 95452, 95453, 95454, 95455, 

95464, 95465, 95466, 95467, 95468, 95469, 95484, 95485, 95486, 95487, 95494, 95499, 

95500, 95501, 95504, 95505, 95508, 95511, 95515, 95520, 95521, 95524, 95527, 95528, 

95529, 95531, 95540, 95542, 95543, 95544, 95545, 95546, 95547, 95548, 95549, 95551, 

95552, 95553, 95554, 95568, 95572, 95573, 95574, 95575, 95576, 95580, 95581, 95583, 

95584, 95585, 95586, 95587, 95588, 95591, 95594, 95598, 95599, 95601, 95602, 95603, 

95604, 95605, 95606, 95608, 95609, 95610, 95611, 95612, 95613, 95614, 95617, 95618, 

95619, 95620, 95621, 95622, 95623, 95624, 95625, 95631, 95632, 95633, 95634, 95635, 

95636, 95642, 95644, 95646, 95647, 95648, 95649, 95671, 95673, 95675, 95676, 95682, 

95683, 95684, 95686, 95702, 95704, 95705, 95710, 95716, 95717, 95718, 95719, 95734, 

95737, 95739, 95741, 95742, 95743, 95744, 95745, 95746, 95754, 95755, 95758, 95759, 

95760, 95761, 95767, 95769, 95770, 95776, 95777, 95787, 95790, 95791, 95796, 95798, 

95799, 95801, 95803, 95805, 95806, 95807, 95808, 95811, 95812, 95813, 95814, 95815, 

95816, 95817, 95825, 95826, 95829, 95830, 95831, 95835, 95838, 95839, 95842, 95843, 

95854, 95855, 95870, 95871, 95872, 95873, 95874, 95875, 95883, 95885, 95886, 95887, 

95888, 95889, 95895, 95896, 95899, 95901, 95902, 95904, 95908, 95910, 95911, 95912, 

95913, 95914, 95926, 95927, 95928, 95929, 95930, 95937, 95938, 95951, 95954, 95955, 

95956, 95957, 95963, 95964, 95965, 95974, 95975, 95976, 95977, 95978, 95979, 95980, 

95987, 95988, 95989, 95990, 95991, 95992, 95993, 95999, 96003, 96006, 96007, 96008, 

96011, 96012, 96013, 96014, 96016, 96017, 96018, 96025, 96027, 96028, 96037, 96038, 

96039, 96040, 96041, 96042, 96046, 96052, 96054, 96055, 96056, 96057, 96058, 96062, 

96065, 96072, 96073, 96077, 96079, 96083, 96084, 96085, 96086, 96087, 96088, 96094, 

96095, 96096, 96102, 96103, 96105, 96107, 96109, 96113, 96114, 96117, 96118, 96120, 

96121, 96122, 96126, 96128, 96134, 96135, 96136, 96139, 96145, 96146, 96149, 96153, 

96154, 96155, 96162, 96164, 96165, 96166, 96167, 96168, 96169, 96170, 96172, 96173, 

96174, 96175, 96178, 96181, 96184, 96185, 96187, 96188, 96189, 96190, 96199, 96200, 

96201, 96204, 96208, 96210, 96216, 96217, 96218, 96219, 96220, 96221, 96227, 96228, 

96229, 96230, 96231, 96232, 96233, 96241, 96242, 96243, 96244, 96245, 96246, 96249, 

96264, 96270, 96271, 96272, 96273, 96274, 96275, 96276, 96277, 96281, 96282, 96283, 

96284, 96285, 96302, 96303, 96304, 96305, 96306, 96307, 96310, 96311, 96312, 96313, 

96314, 96316, 96317, 96318, 96322, 96323, 96324, 96326, 96329, 96332, 96333, 96334, 
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96335, 96336, 96340, 96341, 96348, 96349, 96351, 96353, 96354, 96355, 96356, 96357, 

96358, 96359, 96365, 96366, 96367, 96368, 96369, 96370, 96371, 96376, 96377, 96378, 

96379, 96384, 96385, 96389, 96390, 96393, 96395, 96396, 96399, 96402, 96406, 96411, 

96412, 96414, 96415, 96419, 96430, 96431, 96432, 96433, 96434, 96435, 96436, 96444, 

96445, 96446, 96447, 96448, 96449, 96450 

Об'єкт авторського права 

Номер свідоцтва 

Літературний письмовий твір практичного характеру 

95240, 95248, 95425, 95506, 95630, 95771, 95772, 95773, 95968, 96212, 96331 

Об'єкт авторського права 

Номер свідоцтва 

Літературний письмовий твір публіцистичного характеру 

95735 

Об'єкт авторського права 

Номер свідоцтва 

Літературний письмовий твір релігійного характеру 

96150 

Об'єкт авторського права 

Номер свідоцтва 

Літературний письмовий твір учбово-практичного характеру 

95793, 95958, 95959, 95960 

Об'єкт авторського права 

Номер свідоцтва 

Літературний письмовий твір учбового характеру 

95906, 95907, 95909 

Об'єкт авторського права 

Номер свідоцтва 

Літературний письмовий твір, створений для кіно 

95134, 95297, 95301, 95525, 95558, 95560, 95563, 95709, 95775, 95788, 95891, 95919, 

96036, 96110, 96259, 96260, 96263 

Об'єкт авторського права 

Номер свідоцтва 

Музичний твір без тексту 

95207, 95233, 95239, 95241, 95567, 95629, 95643, 95778, 95779, 95780, 95781, 95782, 

95783, 95936, 95972, 96148, 96179 

Об'єкт авторського права 

Номер свідоцтва 

Музичний твір з текстом 

95121, 95152, 95153, 95154, 95155, 95156, 95157, 95158, 95159, 95160, 95161, 95162, 

95163, 95199, 95229, 95233, 95234, 95235, 95236, 95237, 95264, 95293, 95325, 95326, 

95411, 95456, 95475, 95476, 95477, 95491, 95502, 95509, 95513, 95514, 95518, 95530, 

95626, 95628, 95643, 95645, 95653, 95654, 95655, 95656, 95657, 95658, 95659, 95670, 

95695, 95696, 95697, 95698, 95699, 95700, 95706, 95707, 95711, 95712, 95713, 95714, 

95715, 95720, 95721, 95722, 95723, 95724, 95725, 95726, 95727, 95728, 95729, 95730, 

95731, 95732, 95749, 95750, 95762, 95792, 95794, 95795, 95809, 95818, 95819, 95820, 

95821, 95822, 95823, 95849, 95851, 95853, 95860, 95861, 95862, 95863, 95864, 95865, 

95866, 95893, 95921, 95922, 95940, 95941, 95942, 95943, 95944, 95945, 95946, 95947, 

95948, 95949, 95950, 95967, 96004, 96020, 96071, 96097, 96111, 96119, 96127, 96132, 

96137, 96143, 96148, 96151, 96152, 96158, 96159, 96180, 96206, 96213, 96248, 96258, 

96261, 96262, 96265, 96266, 96267, 96268, 96278, 96280, 96293, 96319, 96320, 96321, 

96325, 96328, 96337, 96338, 96339, 96350, 96361, 96362, 96363, 96401, 96410, 96416, 

96417 

Об'єкт авторського права 

Номер свідоцтва 

Музично-драматичний твір 

96158 
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Об'єкт авторського права 

Номер свідоцтва 

Постановка твору, створеного для сценічного показу 

95785, 95789 

Об'єкт авторського права 

Номер свідоцтва 

Похідний твір 

95217, 95305, 95315, 95320, 95349, 95373, 95470, 95488, 95489, 95569, 95578, 95599, 

95690, 95785, 95786, 95811, 95905, 95953, 96053, 96082, 96090, 96158, 96191, 96298, 

96419 

Об'єкт авторського права 

Номер свідоцтва 

Складений твір 

95128, 95139, 95183, 95192, 95194, 95200, 95207, 95221, 95222, 95233, 95234, 95235, 

95236, 95237, 95239, 95241, 95242, 95247, 95257, 95258, 95259, 95262, 95272, 95281, 

95302, 95303, 95328, 95329, 95330, 95335, 95380, 95381, 95382, 95390, 95402, 95412, 

95438, 95445, 95457, 95458, 95472, 95478, 95497, 95502, 95510, 95516, 95526, 95533, 

95534, 95555, 95556, 95571, 95578, 95582, 95592, 95626, 95628, 95636, 95643, 95650, 

95651, 95669, 95693, 95694, 95768, 95775, 95782, 95783, 95784, 95804, 95806, 95807, 

95808, 95836, 95837, 95844, 95845, 95846, 95852, 95856, 95859, 95890, 95920, 95924, 

96004, 96012, 96013, 96014, 96021, 96030, 96034, 96035, 96066, 96082, 96092, 96101, 

96105, 96106, 96111, 96119, 96123, 96127, 96150, 96158, 96159, 96179, 96180, 96202, 

96247, 96253, 96258, 96269, 96279, 96286, 96289, 96292, 96296, 96297, 96327, 96345, 

96373, 96392, 96398, 96410, 96423, 96424, 96425, 96427, 96441, 96442, 96443 

Об'єкт авторського права 

Номер свідоцтва 

Твір архітектури 

95243, 95892, 96192 

Об'єкт авторського права 

Номер свідоцтва 

Твір містобудування 

95766, 96024 

Об'єкт авторського права 

Номер свідоцтва 

Твір образотворчого мистецтва 

95112, 95142, 95143, 95145, 95200, 95230, 95242, 95255, 95257, 95258, 95262, 95273, 

95274, 95275, 95302, 95303, 95311, 95318, 95339, 95340, 95341, 95342, 95343, 95403, 

95421, 95436, 95439, 95445, 95446, 95447, 95449, 95462, 95463, 95471, 95472, 95522, 

95526, 95533, 95534, 95537, 95538, 95541, 95555, 95556, 95559, 95561, 95562, 95570, 

95571, 95637, 95638, 95639, 95640, 95641, 95763, 95797, 95802, 95832, 95833, 95836, 

95844, 95845, 95846, 95931, 95932, 95939, 95952, 96009, 96033, 96082, 96099, 96142, 

96160, 96161, 96205, 96207, 96234, 96235, 96236, 96237, 96238, 96239, 96240, 96247, 

96269, 96286, 96292, 96299, 96300, 96301, 96345, 96420, 96421, 96422, 96423, 96424, 

96425, 96427, 96428, 96429, 96442, 96443 

Об'єкт авторського права 

Номер свідоцтва 

Твір ужиткового мистецтва 

95139, 95192, 95193, 95194, 95195, 95221, 95259, 95381, 95382, 95420, 95428, 95450, 

95516, 95517, 95650, 95651, 95660, 95661, 95662, 95663, 95664, 95665, 95669, 95768, 

95784, 95852, 95869, 95876, 95877, 95878, 95879, 95880, 96092, 96186, 96279 

Об'єкт авторського права 

Номер свідоцтва 

Твір, створений для сценічного показу 

95128, 95593, 95775, 95786 

Об'єкт авторського права 

Номер свідоцтва 

Усний твір 

95335, 95458, 95473, 96100 
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Об'єкт авторського права 

Номер свідоцтва 

Фотографічний твір 

95116, 95281, 95324, 95390, 95401, 95650, 95651, 95734, 95855, 95890 

Об'єкт авторського права 

Номер свідоцтва 

Хореографічний твір 

95841 
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Іменний покажчик авторів творів 
 

Повне ім'я та/або псевдонім  

автора (авторів) творів 

Номер свiдoцтва 

Анонімно 95497 
0482 (псевдонім) 95923, 95924 
AnnaStazi (псевдонім) 95325, 95326, 96293, 96416, 96417 
Author Julia (псевдонім) 95201 
AVA (псевдонім) 96205 
Blichaus80 (псевдонім) 96258 
BRAII (псевдонім) 95502 
Gladchii Alexandru (псевдонім) 95564, 95565 
IKSTINA (псевдонім) 96261, 96262 
Ingrid Orion (псевдонім) 96066 
Kalashnikov Alexandr (псевдонім) 95566 
KiRA MAZUR (псевдонім) 96132 
OL'SVOL'D (псевдонім) 95339, 95340, 95341, 95342, 95343, 95637, 95638, 95639, 

95640, 95641, 96420, 96421, 96422, 96423, 96424, 96425, 
96427, 96428, 96429 

Prolog (псевдонім) 95794 
Sasha Sky (псевдонім) 95272 
SVO.Я (псевдонім) 95695, 96030 
TVORCHI (псевдонім) 95567 
UALinux (псевдонім) 95953 
VASILY TRETIKOV PROJECT (псевдонім) 95241 
Абатуров Олександр Євгенійович 95974 
Абрамчук Ольга Миколаївна 95636 
Авраменко Карина В'ячеславівна 95814, 96165 
Авшенюк Наталія Миколаївна 95618 
Агеєв Володимир Борисович 95120, 95687, 95688, 95689 
Адамик Вікторія Віталіївна 96008 
Адамів Марта Євгенівна 95739 
Адамчук Валерій Васильович 95433 
Адашевська Ірина Юріївна 95520 
Ажиппо Олександр Юрійович 95741, 96168 
Азанов Ілля Борисович 96380, 96383 
Азарова Лариса Євстахіївна 96223, 96224, 96225, 96226, 96402 
Айзікова Лідія Володимирівна 95149 
Аксьон Катерина Генадієвна 95737 
Акуленко Марія Миколаївна 95118 
Алейніков Сергій Валерійович 95894 
Александров Михайло Євгенович 95324 
Алексєєнко Наталія Василівна 95232 
Алексєнко Яна Валеріївна 95888 
Алєєв Анатолій Максимович 95412 
Алєксєєва Катерина Іванівна 95114 
Алєксєєнко Руфіна Василівна 95766 
Алєшугіна Наталія Олександрівна 95178 
Аляров Віталій Вагифович 95513, 95514, 95706, 95707, 96337, 96338, 96339 
Альошин Сергій Вікторович 95408 
Амрай Ольга Петрівна 95773 
Ананьєва Майя Миколаївна 96055 
Ангеловська Катерина Владиславівна 95631, 95632, 95633, 95634 
Андіржанова Гулнар Абилхаіровна 95676 
Андрієнко Карина Юріївна 95574, 95576 
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Повне ім'я та/або псевдонім  

автора (авторів) творів 

Номер свiдoцтва 

Андрійченко Надія Сергіївна 95165 
Андріянова Ольга Юріївна 95913 
Андрущук Тетяна Максимівна 96090, 96091 
Анопрієнко Тетяна Володимирівна 95761 
Антоненко Надія Василівна 96352 
Антоненко Олександр Миколайович 95613, 95614 
Антонець Марина Олексіївна 95599 
Антонцев Микита В'ячеславович 95330 
Антонюк Ольга Петрівна 95636 
Анчишкін Артур Леонідович 95414 
Арзілі Ганна Юріївна 95805 
Арзуманян Каріна Каренівна 95285 
Аристова Людмила Сергіївна 96342, 96343 
Арсенюк Ігор Ростиславович 95519, 96255 
Артем'єв Андрій Владиславович 95913 
Артюх Оксана Ростиславівна 95290 
Артюхова Олена Вікторівна 95306 
Атрошенко Тетяна Юріївна 95910 
Афанасьєва Людмила Василівна 95484, 95485, 95487 
Ахметова Ірина Смагулівна (Akhmetova Irena) 95482, 95483, 96112 
Ачкасова Світлана Анатоліївна 95515 
Ашанін Володимир Семенович 95885, 95886, 95887, 95888, 95889 
Бабаченко Лариса Валентинівна 95178 
Бабина Діана Анатоліївна 95710 
Бабич Людмила Миколаївна 96352 
Бабич Олександр Олексійович 95319 
Бабік Андрій Іванович 95525 
Бабін Юрій Володимирович 95205, 95206 
Бабушкіна Руслана Олександрівна 96156 
Багаутдінов Наіль Дахієвич 95294 
Багмет Тетяна Євгенівна 95793 
Баденкова Вікторія Миколаївна 95600 
Бадяєв Олександр Віталійович 95515 
Баєва Ольга Іванівна 96232 
Базилюк Антоніна Василівна 96352 
Бай Сергій Іванович 96447 
Бакал Віталій Павлович 95324 
Бакальчук Катерина Олегівна 95920 
Балагура Олена Олександрівна 95114 
Баландін Федір Володимирович 95522 
Бальоха Альона Сергіївна 95804 
Банов Євген Іванович 95230 
Барабаш Анастасія Віталіївна 96258 
Барановський Владислав Сергійович 95607 
Барвіцька Галина Кирилівна 96327 
Бардік Марина Афанасіївна 95327 
Барна Ольга Василівна 96064 
Бартков'як Андрій Юліанович 96375 
Басиста Аліна Вадимівна (Alina Kryvenets) 95479 
Басова Євгенія Володимирівна 95215 
Батушкін Валерій Володимирович 95557 
Батюк Ірина Іванівна 95229 
Бахмат Наталія Валеріївна 96228, 96229, 96230, 96231, 96233 
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Повне ім'я та/або псевдонім  

автора (авторів) творів 

Номер свiдoцтва 

Бахтіярова Халідахон Шамшитдинівна 95114 
Баштовенко Оксана Анатоліївна 96103 
Бебко Валерій Павлович 95509, 95792 
Бевз Володимир Васильович 96297 
Бедей Вікторія Іванівна 96074 
Бежевець Олексій Олександрович 95197, 95198 
Безкоровайна Лариса Вікторівна 95448 
Безовська Лідія Петрівна 95524 
Безпрозваний Альберт Олександрович 95279 
Безродна Олена Сергіївна 96181 
Безрукова Наталія Валеріївна 96079 
Безугла Людмила Сергіївна 95759 
Безух Богдан Юрійович 95966 
Бекетова Галина Володимирівна 95232 
Бекішев Євген Олександрович 95506, 95507 
Бельченко Юрій Анатолійович 95756, 95757 
Бень Андрій Павлович 95263 
Березовський Олег Миколайович 95629, 95700, 95936 
Беседін Олег Іванович 95108, 95315 
Беспалько Олександр Сергійович 96115 
Бєдакова Софія Вікторівна 96394 
Бишевець Наталія Григорівна 95317, 95452 
Білобров Роман Володимирович 95574 
Білоус Олена Геннадіївна 95449 
Білоусова Анастасія Юріївна 95896 
Більо Марія Михайлівна 96065 
Бірюков В'ячеслав Олександрович 95574 
Бірюков Микола Леонідович 95413 
Блажко Олександр Анатолійович (Блажко Александр 
Анатольевич, Blazhko Oleksandr) 

96327 

Близнюк Микола Дмитрович 96288, 96289 
Бобко Володимир Григорович 96047 
Бобовський Валерій Володимирович 95652 
Боброва Неля Олександрівна 96054, 96055, 96056 
Богачевська Ірина Вікторівна 95114 
Богданова Ольга Федорівна 96274, 96276 
Богиня Лариса Вікторівна 95148 
Богомольний Олексій Андрійович 95720, 95721, 95722, 95723, 95724, 95725, 95726, 95727, 

95728, 95729, 95730, 95731, 95732 
Богун Лариса Володимирівна 95429 
Богуславська Вікторія Юріївна 95218, 95219 
Богуш Алла Михайлівна 95583, 95584, 95585, 95586, 95587, 95588, 95716, 95717, 

95718 
Боднарчук Олег Романович 96295 
Божко Наталія Михайлівна 95424 
Бойко Альона Анатоліївна 96352 
Бойко Анжела Петрівна 96141, 96142 
Бойко Василь Миколайович 95246 
Бойко Галина Олегівна 95971 
Бойко Ганна Олексіївна 95983 
Бойко Маргарита Григорівна 95383, 95386 
Бойко Наталія Віталіївна 96352 
Бойко Сергій Андрійович 96128 
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Бойченко Ольга Миколаївна 95225 
Бойчук Віра Олексіївна 96217 
Болдирєва Олена Володимирівна 95892 
Болотіна Анна Олексіївна (Дігтяр) 96149 
Болтянська Наталя Іванівна 95552, 95553 
Болтянський Борис Володимирович 95552, 95553 
Бондар Дмитро Дмитрович 95892 
Бондар Ірина Миколаївна 95178 
Бондар Марина Юріївна 95346 
Бондаренко Дмитро Вячеславович 95518 
Бондаренко Світлана Михайлівна 95392, 95393, 95394, 95395, 95396 
Бондарчук Віталій Вікторович 96419 
Бондарь Олена Михайлівна 96450 
Борисенко Людмила Іванівна 95178 
Борисенко Наталія Михайлівна 95804 
Боровик Ірина Володимирівна 95244 
Бородін Іван Лук'янович 96377 
Борщ Вікторія Ігорівна 96435 
Борщевська Ірина Мелентіївна 95185 
Борякін Андрій Олександрович 96405 
Босенко Володимир Миколайович 96351 
Боскін Олег Осипович 96203 
Ботвинюк Оксана Василівна 95958 
Ботузова Юлія Володимирівна 95827, 95828 
Бохан Юлія Володимирівна 96323 
Бочковський Олександр Григорович 96222 
Бояренцев Сергій Михайлович 96158 
Бояренцева Людмила Юріївна 96158 
Боярська-Хоменко Анна Володимирівна 95838 
Брагін Олександр Миколайович 95533 
Брацкова Зінаїда Михайлівна 95349 
Брацький Вадим Олегович 95824 
Брезгін Максим Сергійович 96382 
Бреслер Олександр Григорович 96176, 96177 
Бріскін Юрій Аркадійович 95217, 95218, 95219 
Броварник Антон Леонідович 95743, 95744, 95745, 95746 
Бровко Дмитро Олександрович 95686 
Бродянський Віктор Миколайович 95205, 95206 
Брок Харбард (псевдонім) 95692 
Броневицький Дмитро Олександрович 96071 
Бубенцова Людмила Валентинівна 96264 
Бугай Дмитро Юрійович 95379 
Будейчук Володимир Петрович 96148 
Будзинський Микола Петрович 95324 
Будник Віталій Миколайович 95334 
Будник Микола Миколайович 95334 
Будник Олена Богданівна 96271, 96272, 96273, 96275, 96277 
Буднік Зінаїда Миколаївна 95185 
Буднікова Марія Володимирівна (НАЙТ) 96111 
Будур Ігор Миколайович 96128 
Букрєєва Ірина Вікторівна 95484, 95485, 95487 
Буличева Наталія Анатоліївна 96306, 96307, 96444, 96445 
Бурак Марія Василівна 96043 
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Буратинський Олексій Олександрович 96051 
Бурбан Назар Володимирович 96403 
Буренко Олексій Володимирович 95354, 95357, 95499, 95500, 95501 
Бурень Ніна Володимирівна 95999 
Бурило Наталія Андріївна 95318 
Бурковська Алла Валентинівна 96095, 96096 
Бурсова Світлана Сергіївна 95770 
Буряк Альона Анатоліївна 95895 
Буханевич Андрій Іванович 96131 
Буханевич Інна Анатоліївна 96131 
Бушай Михайло Ігорович 95985 
Бушилов Віктор Дмитрович 95173 
Важнича Олена Митрофанівна 96056 
Вакула Аліса Юріївна 95144 
Валевський Анатолій Євгенович 95709 
Валуєва Ія Вікторівна 96105 
Варава Іван Андрійович 95389 
Варгата Оксана Валеріївна 95527, 95528, 95529 
Вареник Олександр Сергійович 95336, 95337 
Васецький Олександр Олександрович 95530 
Василенко Сергій Вікторович 96405 
Василик Алла Володимирівна 95265, 95266 
Васильєв Валерій Євгенійович 95334 
Васильєв Віталій Костянтинович 96361, 96362, 96363 
Васильєв Олексій Всеволодович 95313 
Васильєв Сергій Анатолійович 95571 
Васильєва Олена Сергіївна 95391 
Васильцова Тетяна Олександрівна 95766 
Васильченко Олексій Миколайович 95591 
Васютинський Вадим Олександрович 95790, 95791 
Васюхін Михайло Іванович 95263 
Ваценко Анжела Володимирівна 95225 
Вашак Оксана Олексіївна 95770 
Ващенко Костянтин Олександрович 95554 
Ващенко Олена Миколаївна 96068 
Ващук Наталія Федорівна 95324 
Вдовиченко Оксана Володимирівна 96127 
Вдовиченко Раїса Петрівна 95964, 95965 
Вдовиченко Світлана Василівна 95766, 95892 
Векліч Віталій Вікторович 95777, 96162 
Величко Віталій Юрійович 96078, 96125, 96130 
Вербицька Анна Вікторівна 95682, 95683, 95684 
Вербицький Володимир Валентинович 95740 
Верготі Лідія Танасіївна 95460 
Верещагін Віталій Юрійович 95347 
Верещак Данило Олегович 96010 
Верещинська Галина Валентинівна 96098, 96099 
Верига Юстина Андріївна 95548, 95758 
Вертелєва Оксана Василівна 95387 
Верхось Дмитро Олександрович 95184 
Вєдєнєєв Дмитро Валерійович 96155 
Винников Пилип Юрійович 95181 
Винников Юрій Леонідович 95181 
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Висоцька Анна Вячеславівна 96401 
Витвицький Василь Степанович 95399 
Вишневська Яна Вікторівна 95736 
Вишневський Валентин Павлович 95415 
Вієцька Олеся Віталіївна 95415 
Вікторова Леся Вікторівна 95101, 95103, 95104, 95106, 95107, 95283, 95284, 95285, 

95287, 95331 
Вільберг Айна Зіновіївна 96319, 96320 
Вільхова Оксана Олексіївна 95770 
Вільцанюк Іван Іванович 95289 
Вінков Веніамін Юрійович 95790, 95791 
Вітяк Юрій Миколайович 95480 
Владимирський Ігор Альбертович 95279, 95280 
Владимирський Олександр Альбертович 95280 
Владислав Рікі (псевдонім) 96400 
Власов Віталій Сергійович 96067 
Власов Євген Олександрович 95555, 95556 
Власюк Тетяна Миколаївна 96093, 96332 
Внукова Наталія Миколаївна 95540 
Вода Єгор Олександрович 95242 
Водолазська Євгенія Олексіївна 95221 
Возний Сергій Степанович 96200, 96201 
Войтенко Світлана Леонідівна 95925 
Войтов Костянтин Олександрович 95952 
Войтов Олександр Олександрович 95303 
Волівач Антоніна Петрівна 95933 
Волков Володимир Олегович 95289 
Волков Олександр Федорович 95120, 95205, 95206, 95687, 95688, 95689 
Волкова Аліна Вікторівна 95307 
Волкова Ірина Вікторівна 95168, 95186 
Волкова Наталія Іванівна 95928, 95930 
Волкова Ніна Борисівна 96298 
Волкогон Віталій Васильович 95276, 95277 
Волобоев Златослав (псевдонім) 96426 
Волобуєва Світлана Валентинівна 95114 
Воловик Дмитро Володимирович 95759 
Волошенко Антоніна Віталіївна 96297 
Волченко Наталія Василівна 95409, 95410 
Волярська Олена Станіславівна 95131 
Воргач Дарина Андріївна 95450 
Воробйова Олена Михайлівна 96406 
Воровка Маргарита Іванівна 96167 
Воронцова Анна-Вікторія Владиславівна 95251 
Воротинцев Микола Миколайович 95694, 95775 
Воротняк Володимир Сергійович 95462, 95463, 95471, 95559, 95561, 95562 
Врубель Ганна Федорівна 95702 
Габзовська Ольга Борисівна 95115 
Гавкалова Наталія Леонідівна 96058 
Гаврилова Наталія Володимирівна 95218 
Гаврилюк Вадим Петрович 95892 
Гавура Віталій Сергійович 95788 
Гаєвая Олександра Валентинівна 96037, 96038 
Гайдук Роман Володимирович 95967 
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Гайко Світлана Іванівна 96130 
Гайова Інна Лаврентіївна 95259, 95450, 95516, 95517 
Гайова Любов Андріївна 96061 
Галаган Лариса Володимирівна 95891 
Галан Ярослав Петрович 95217 
Галушко Анастасія Денисівна 95259 
Гальчинська Ольга Сергіївна 96286 
Гамарник Роксана Русланівна 95442, 95443 
Гамаюнова Валентина Василівна 95172 
Ганна Кревська (псевдонім) 96290 
Ганніченко Тетяна Анатоліївна 95306 
Ганошенко Олена Миколаївна 95181 
Ганчо Ольга Валеріївна 96054 
Гапотій Віктор Дмитрович 95874 
Гаркушенко Оксана Миколаївна 95415 
Гаряєва Ганна Михайлівна 96037, 96038, 96039, 96040, 96041, 96042 
Гасенко Ліна Володимирівна 95302, 95372 
Гегечкорі Олександр Вахтангович 96128 
Гезь Павло Олегович 95867, 95868, 96129 
Генералов Олександр Валентинович 96446 
Герасименко Анжеліка Григорівна 95387 
Герасимова Ельвіра Олександрівна 95762 
Герасимчук Ольга Володимирівна 95892 
Герба Олександр Володимирович 95177 
Герзанич Євген Михайлович 95349 
Герзанич Сергій Петрович 95416 
Герман Володимир Юрійович 95997 
Герман Станіслав Анатолійович 95576 
Гидирим Олена Володимирівна 96287 
Гібалова Наталія Володимирівна 95705 
Гібелінда Ольга Валентинівна 96036 
Гізімчук Сергій Вячеславович 96250 
Гладких Ганна Валеріївна 96107 
Гладун Олександр Вікторович 96078, 96125, 96130 
Глебова Наталя Іванівна 95484, 95485, 95486, 95487 
Глинська Людмила Федорівна 95484, 95485, 95487 
Глоба Лариса Сергіївна 96078, 96125, 96130 
Глухов Іван Геннадійович 96200, 96201 
Глущенко Юлія Анатоліївна 96120, 96121, 96122 
Гнатюк Юлія Сергіївна 95438 
Гнилоскуренко Ганна Валеріївна 95737 
Гнилянська Леся Йосипівна 95367 
Гнізділова Олена Анатоліївна 95770 
Годкевич Людмила Володимирівна 96199 
Гоженко Анатолій Іванович 96052 
Гойко Ірина Юріївна 95825 
Голінська Тетяна Миколаївна 95138 
Головін Олексій Олександрович 96125 
Головко Світлана Григорівна 96439 
Головкова Інна Ігорівна 96026 
Головченко Наталія Петрівна 95269, 95764, 95765 
Голуб Віталій Васильович 96381 
Гоменюк Сергій Іванович 95448 
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Гонтарь Віталій Вадимович 95245 
Гончар Олександр Сергійович 95856 
Гончар Сергій Феодосійович 95314 
Гончарова Наталія Миколаївна 96450 
Гончарова Ольга Анатоліївна 95623, 96016 
Гончарь Маргарита Олександрівна 96390, 96414 
Горач Ольга Олексіївна 96274, 96276 
Горбачова Ірина Сергіївна 95330 
Горбенко Ольга Сергіївна 96132, 96280 
Горбенко Тетяна Миколаївна 96052 
Горборуков Вячеслав Вікторович 96078, 96125, 96130 
Горбунов Євгеній Костянтинович 96144 
Горбунова Вікторія Валерьєвна 95847, 95848 
Гордієнко Наталія Володимирівна 95490 
Гордійчук Мар'яна Сидорівна 96370 
Горенко Зоя Анатоліївна 95754, 95755 
Горенко Максим Вікторович 95734, 95855 
Горєлов Володимир Іванович 96155 
Горнійчук Іван Вікторович 95966 
Горностай Павло Петрович 95521, 95847, 95848 
Горобінська Ірина Владиславівна 96352 
Городецький Ігор Павлович 95108, 95115, 95315 
Городинська Інна Володимирівна 96200, 96201 
Городова Ніна Михайлівна 95982 
Горчинська Людмила Володимирівна 96223, 96224, 96225, 96226, 96402 
Горяча Лариса Олександрівна 96220, 96221 
Горячева Ірина Павлівна 95232 
Гоцуляк Володимир Михайлович 95937, 95938 
Гошовська Валентина Василівна 96352 
Грабовський Олег Вікторович 95175 
Грабовський Юрій Антонович 96200, 96201 
Гранд Михаїл Романович 95338 
Гребельник Микола Миколайович 95202 
Гребенюк Альона Юріївна 95650 
Гребенюк Михайло Володимирович 96155 
Гребініченко Марія Володимирівна 96386 
Гресь Наталія Миколаївна 95835 
Гриб Олег Герасимович 96405 
Григор'єв Віталій Сергійович 95893 
Гриневич Олексій Ігорович 95118 
Гринкевич Світлана Степанівна 95437 
Гринь Володимир Григорович 95147, 95288 
Гриньов Борис Вікторович 95183, 95422 
Гриценко Ірина Валентинівна 95138, 95174 
Грициняк Олег Ігорович 96011, 96012, 96013, 96014 
Грицюк Валерій Миколайович 96155 
Гришко Ольга Іванівна 95770 
Грищенко Олександр Володимирович 96442, 96443 
Грищенко Олена Юріївна 95591 
Грищук Марія Іванівна 96074 
Грішин Сергій Юрійович 95708 
Гродецький Юрій Васильович 96249, 96250 
Громико Олег Васильович 96128 
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Громов Валерій Валентинович 95139 
Гроховський Дмитро Юрійович 95709 
Груба Анастасія Вікторівна 95134 
Груданов Микола Борисович 95652 
Груздева Алла Олексіївна 96281, 96282 
Грущинська Ірина Василівна 96063 
Грязнухіна Тетяна Олександрівна 96130 
Губа Іван Валерійович 95178 
Губеладзе Ірина Гурамівна 95790, 95791 
Губка Олексій Сергійович 95719 
Губка Сергій Олексійович 95719 
Гузенко Ольга Миколаївна 96202 
Гузенко Юрій Михайлович 95249, 95250 
Гузій Наталія Василівна 95464, 95465, 95466, 95467 
Гук Михайло Леонідович 95329 
Гула Володимир Дмитрович 95227 
Гула Руслан Володимирович 95227 
Гунько Віталій Сидорович 95456 
Гупало Андрій Юрійович 96078, 96125, 96130 
Гур'єв Сергій Омелянович 96288, 96289 
Гурдіна Владислава Василівна 95447 
Гурдуз Андрій Іванович 95988, 95989, 96326 
Гуржій Роман Віталійович 95983 
Гурова Аліса Володимирівна 96319, 96320 
Гуртавцова Марія Валеріївна 95417, 95418 
Гусаченко Костянтин Олександрович 95984 
Гуселетова Наталія Володимирівна 96288, 96289 
Гусєв Ігор Миколайович 95790, 95791 
Гусєва Вікторія Володимирівна 95330 
Гуторов Андрій Олександрович 95854 
Д'яков Павло Михайлович 96004 
Давиденко Євген Олександрович 96141, 96142 
Давиденко Ірина Володимирівна 95192, 95193, 95194, 95195 
Давидова Ірина Володимирівна 95351, 95352 
Давидюк Юлія Борисівна 95549 
Давітаіа Мірза 95320 
Даниш Людмила Йосипівна 95440 
Данча Оксана Олександрівна 96246 
Данько Тарас Володимирович 95572 
Дасів Алла Федорівна 95415 
Дацюк Тетяна Миколаївна 96206 
Двуліт Зоряна Петрівна 95610 
Дев'яткіна Наталія Миколаївна 96056 
Дев'яткіна Тетяна Олексіївна 96056 
Дегтяр Зоя Олексіївна 95205, 95206 
Делікатний Роман Олександрович 96386 
Дем'яненко Владислав Олександрович 95495 
Дем'янишина Олеся Андріївна 95122 
Дем'янчук Марина Афанасіївна 95815, 95817 
Деменко Андрій Васильович 96143 
Демиденко Володимир Олексійович 96049, 96050 
Демиденко Наталія Володимирівна 96046 
Денисенко Вероніка В'ячеславівна 95171, 95174 
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Денисова Лоліта Вікторівна 95317, 95452 
Денисовець Тамара Михайлівна 96359, 96367 
Денисюк Сергій Петрович 95271 
Дергачов Володимир Андрійович 95719 
Дерев'янко Денис Григорович 95271 
Дереза Сергій Володимирович 95552, 95553 
Дериховська Вікторія Ігорівна 95176 
Деркач Анатолій Іванович 95469 
Дерунець Наталія Олександрівна 96305 
Дехтяренко Дарина Олександрівна 95710 
Децюк Тетяна Миколаївна 95682 
Дешко Людмила Миколаївна 96304, 96306, 96444, 96445 
Джим Віктор Юрійович 95999 
Дзенис Олексій Олександрович 95970 
Дзюба Сергій Васильович 95301 
Дзюба Тетяна Анатоліївна 96028 
Дзюра Володимир Олексійович 96138 
Дзьобань Олександр Петрович 95227 
Диких Віктор Олександрович 95324 
Діденко Анна Юріївна (Анна Диди, ANNA DIDI) 95475, 95476, 95477 
Дідик Олександра Олегівна (Sandra Gainz) 95194 
Дідик Тетяна Миколаївна 95219 
Дімитрієва Нелля Павлівна 96345 
Дінжос Роман Володимирович 96341 
Діхтяр Захар Володимирович 95190 
Дмитренко Вікторія Іванівна 95182 
Дмитров Олександр Володимирович (Alex Dmitrov) 95837 
Дмитроца Олена Романівна 95636 
Дмитрук Віктор Анатолійович 95324 
Днесь Віктор Ігорович 95433 
Добровольська Леся Станіславівна 95798, 95799, 95976, 95977 
Доброгурський Валерій Іванович 96297 
Доброносова Юлія Дмитрівна 95114 
Довгий Станіслав Олексійович 96078, 96125, 96130 
Долгий Олександр Андрійович 96006 
Долгий Олександр Олександрович 96006 
Долгошея Тетяна Данилівна 95962 
Долина Лілія Андріївна (Леда) 96123 
Доля Данило Тарасович  95897, 95898 
Домбровська Тетяна Миколаївна 95264 
Донець Андрій Борисович 95376, 95377, 95378 
Донець Денис Васильович (LOGAS) 96248 
Донєв Олександр Анатолійович 95524 
Допіряк Олександр Володимирович 96289 
Дороговцева Лілія Миколаївна 95349 
Дорофєєва Тетяна Іванівна 96168 
Дорошев Олександр Владіславович (Doroshev Alex) 95482, 95483, 96112 
Дорошевська Анастасія Вікторівна 95353 
Дорошенко Олег Євгенович 95809 
Доценко Світлана Олексіївна 95742 
Драганчук Анатолій Андрійович 95402 
Драгунов Дмитро Миколайович 95178 
Драчук Сергій Петрович 95219 
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Дробітько Антоніна Вікторівна 95172 
Дроботюк Ольга Володимирівна 95310 
Дрозд Тетяна Сергіївна 95292 
Дроздов Віктор Володимирович 95374, 95375 
Дроздов Назар Євгенович 95108, 95115 
Друзь Валерій Анатолійович 95999, 96168 
Друшляк Марина Григорівна 96324 
Дубін Руслан Анатолійович 95245 
Дублян Ольга Олександрівна 96297 
Дубовой Володимир Михайлович 95496, 95498 
Дуган Юлія Сергіївна 96022 
Дудар Зоя Володимирівна 95379, 95810 
Дудка Анастасія Миколаївна 95212 
Думчев Михайло Сергійович 96372 
Дурман Олена Леонідівна 95624 
Дяченко Людмила Миколаївна 95508 
ЕВА ЗИНЕНА (псевдонім) 95797 
Євецький Віктор Леонідович 95966 
Євсєєв Ігор Григорович 96155 
Євтушенко Анна Валентинівна 95643 
Євтушенко Марія Михайлівна 95295 
Єгорова Олена Вікторівна 95886 
Ємець Святослав Юрійович 96256 
Єремєєв Володимир Сергійович 95611 
Єрмакова Юлія Валеріївна 95170 
Єрмоленко Світлана Іванівна 95612, 95875 
Єршов Дмитро Геннадійович (Jim) 96159 
Єрьоміна Лілія Євгенівна 96117 
Єсіна Ольга Геннадіївна 95144 
Єфименко Дмитро Вікторович 95536 
Єфімов Олексій Ігорович 96141 
Єфімов Тимофій Миколайович 95348 
Єшкілєв Володимир Львович 95981 
Жабєєв Володимир Павлович 96027 
Жабєєв Георгій Володимирович 96027 
Жабєєв Павло Володимирович 96027 
Жабєєва Ірина Анатоліївна 96027 
Жадан Ірина Василівна 95598 
Жара Наталія Ярославівна 95946, 95947, 95948, 95949, 95950 
Жвава Ольга Анатоліївна 96113, 96114 
Жевжик Євген Григорович 95328 
Жерліцина Юлія Володимирівна 95118, 95119 
Жерновнікова Яна Вікторівна 95999, 96168 
Жиденко Анастасія Ігорівна 95391, 95836 
Жиденко Світлана Володимирівна 95763 
Жидок Вікторія Вікторівна 95178 
Жиленко Ірина Сергіївна 95390 
Жильйова Валерія Сергіївна 96279 
Жиров Олександр Анатолійович 95839, 95840, 95841 
Жирова Ірина Василівна 95307 
Жовтобрюх Богдан Володимирович 96023 
Жога Дарина Іванівна 95651 
Жосан Ганна Володимирівна 96153, 96154 
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Жувак Ніна Олексіївна (Ніна Крутінь) 95860 
Жук Павло Васильович 96297 
Жулин Ольга Володимирівна 96352 
Журавель Кирило Олексійович 96098, 96099 
Журавель Олексій Леонідович 96325 
Журавльов Олександр Анатолійович 95636 
Забарна Елеонора Миколаївна 95928, 95929, 95930 
Забаштанська Тетяна Володимирівна 95178 
Забаштанський Максим Миколайович 95178 
Заболотня Тетяна Миколаївна 96375 
Забудський Володимир Олегович 95291 
Завальна Жанна Вікторівна 96007, 96241, 96244, 96245 
Завгородній Ігор Володимирович 95786, 96415 
Завербний Андрій Степанович 95609 
Завора Таїна Миколаївна 95364 
Заворицький Олег Олександрович 96289 
Задиранчук Оксана Юріївна 95255, 95446 
Задорожна Ельнара Алікберовна 95999 
Задорожна Ольга Романівна 95218, 95219 
Задорожнюк Наталія Олексіївна 95928, 95930 
Задорожня Ольга Романівна 95217 
Заєць Олександр Михайлович 96440 
Зажарська Надія Миколаївна 95244 
Заїка Олена Миколаївна 96207 
Зайцев Андрій Володимирович 95225, 95620 
Зайцев Гліб Павлович 95579 
Зайцева Катерина Сергіївна 95916, 95917 
Законь Констянтин Миколайович 95321 
Замковий Олександр Дмитрович 96255 
Замула Ірина Валеріївна 95351, 95352 
Замурій Тимофій Володимирович 95915 
Замченко Сергій Володимирович 95199 
Заніздра Марія Юріївна 95415 
Запорожан Євгеній Олександрович 95626 
Засанська Світлана Володимирівна 95767 
Затварський Василь Васильович 95130, 95132 
Захарова Валерія Олександрівна 96329 
Захарова Надія Миколаївна 96136 
Захарчук Василь Васильович 96199 
Захарчук Олекса Миколайович 95200 
Зачепа Наталія Василівна 95401 
Зачепа Юрій Володимирович 95401 
Зачепило Світлана Вікторівна 96054 
Збаразська Лариса Олександрівна 95415 
Збишко Євгеній Анатолійович 95432 
Зварич Ігор Григорович 96033 
Звягольська Ірина Миколаївна 95914, 96055 
Зеленко Інна Павлівна 96430, 96431, 96432, 96433, 96434 
Зеленко Сергій Олексійович 96212 
Зеленська Олена Олександрівна 95178 
Зелінська Валентина Сергіївна 95281 
Зелінський Данило Юрійович 95281 
Зємцов Едуард Вікторович 95643 
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Зибіна Катерина Вікторівна 96104 
Зинякова Анжеліка Анатоліївна 96436 
Зімакова Лілія Василівна 95770 
Зінковська Ірина Олександрівна 96148 
Зозуля Володимир Леонідович 96373 
Зозуля Олена Володимирівна 96246 
Зоря Павло Олегович 96209 
Зотова Ірина Генадіївна 96297 
Зоценко Микола Леонідович 95181 
Зубенко Анна Володимирівна 95951 
Зубрій Олександр Миколайович 96172 
Зюзіна Лариса Степанівна 95358 
Іваненко Сергій Миколайович 96155 
Іваницький Ігор Олексійович 95620 
Іваницький Ярослав Лаврентійович 95246 
Іванов Володимир Ігорович 96289 
Іванов Олександр Володимирович 95419 
Іванов Юрій Феодосійович 96047 
Іванов Ярослав Євгенович 95667 
Іванова Катерина Володимирівна 95575 
Іванова Лариса Петрівна 95215 
Іванова Марина Сергіївна 95215 
Іванчук Володимир Анастасійович 96155 
Івахно Олександра Петрівна 96136 
Ігнатенко Жанна Валеріївна 95306 
Ігнатов Олександр Володимирович 95747, 95748, 95750 
Ігнатюк Ольга Анатоліївна 96411, 96412 
Ізосімов Юрій Михайлович 95984 
Іляш Ольга Ігорівна 95437 
Іляш Ольга Ігорівна (Olha Ilyash) 95213, 95214, 95511 
Ільїна Анастасія Олександрівна 96449 
Ільницька Соломія Юріївна 95981 
Ільченко Вадим Олегович (Вадим Даркі) 96418 
Ільченко Вікторія Юліанівна 96028 
Ільченко Михайло Олександрович 95228 
Ільченко Наталія Борисівна 96302 
Ільченко Тетяна Вікторівна 95759 
Ільченко Тетяна Володимирівна (Марина Спроуз) 95513, 95514, 95706, 95707, 96337, 96338, 96339 
Іотова Ірина Миколаївна 95148 
Ірина Антіпова (псевдонім) 95903, 95905 
Ісаєв Олексій Анатолійович (Alex) 96159 
Ісаєнко Оксана Василівна 96119 
Ічанська Наталія Василівна 95495 
Іщенко Андрій Юрійович 96069 
Іщенко Катерина Вікторівна 95245 
Іщенко Олена Леонідівна (псевдонім) 96068, 96069 
Іщенко Тетяна Борисівна 96414 
Йовович Анна Михайлівна 95491 
Йосипенко Ірина Орестівна 96289 
Каверинський Владислав Володимирович 96125 
Кавун-Мошковська Ольга Олександрівна 96302 
Казанжи Марія Йосипівна 96333, 96334, 96335, 96336, 96340 
Казачков Віктор Євгенійович 96289 
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Казьміна Наталя Олександрівна 95608, 95899, 96016 
Кайнов Михайло Миколайович 95622 
Калашніков Анатолій Якович (Derel Stending) 95451 
Калдибаєв Ертаргин Катаєвич 95675 
Калин Роман Ігорович 95229 
Калиновський Богдан Валерійович 96049, 96050 
Калініна Людмила Миколаївна 96134 
Калініченко Анастасія Сергіївна 95869 
Калініченко Ганна Василівна 95298 
Калініченко Олександр Олександрович 95170 
Калініченко Олександр Петрович 95109, 95110, 95111 
Калінчик Василь Прокопович 95208, 95209, 95210 
Калінчик Віталій Васильович 95208, 95210 
Калінюк Олег Борисович 95152, 95153, 95154, 95155, 95156, 95157, 95158, 95159, 

95160, 95161, 95162, 95163 
Калітник Максим Сергійович 96297 
Калужська Лілія Олегівна 95899, 96016 
Калчугіна Ольга Василівна 96263 
Калюжна Світлана Вікторівна 95979, 95980 
Калюжний Ростислав Андрійович 96440 
Камінська Наталія Василівна 96049 
Каналош Юрій Юрійович 96328 
Каньоса Наталія Григорівна 96126, 96368, 96369, 96370, 96371 
Каппі Михайло Олександрович 96171 
Капустник Валерій Андрійович 96415 
Кара Наталія Ігорівна 95435 
Караєва Наталія Веніамінівна 95389 
Карапузова Ірина Валеріївна 95770 
Карапузова Наталія Дмитрівна 95705 
Карелін Вячеслав Леонідович 95691 
Карлова Ірина Олександрівна 96352 
Карлович Дмитро Григорович 96141 
Карпалюк Ігор Тимофійович 96405 
Карпенко Євгенія Анатоліївна 95758 
Карсканова Світлана Вікторівна 95543, 95545 
Карталов Сергій Владленович 96206 
Касич Алла Олександрівна 95776 
Касім Аніса Мохаммадівна 95263 
Каськова Людмила Федорівна 95355, 95356, 95913 
Касьянов Дмитро Володимирович 95918 
Катиб Сафар огли Мамедов 95538, 95541 
Каценко Андрій Любославович 95147, 95288 
Качак Тетяна Богданівна 96017, 96018 
Качан Галина Євгеніївна 95297 
Кашпур Леся Миколаївна 95704 
Кашуба Віталій Олександрович 96450 
Кедровський Борис Григорович 96173 
Кидонь Володимир Іванович 96155 
Києнко Ольга Юріївна 95660, 95662, 95880 
Кирилко Наталія Миколаївна 95776 
Кирилов Юрій Євгенович 96153 
Кирилюк Юрій Володимирович 95178 
Кирнос Дмитро Віталійович 95293 
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Кисиленко Ольга Олександрівна 96292 
Кисловська Олена Леонідівна 95643 
Кичко Ірина Іванівна 95178 
Кібальнікова Тетяна Володимирівна 95407 
Кійко Ірина Михайлівна 95328 
Кіктенко Віктор Олексійович 95309, 95311, 95312 
Кірейцева Ганна Вікторівна 95351, 95352 
Кірін Микита Володимирович 95515 
Кірін Роман Станіславович 95806, 95807, 95808, 96441 
Кірсанов Артемій Павлович 95301 
Кірсанова Світлана Станіславівна 95608, 95899, 96016 
Кісіль Віра Михайлівна 95515 
Кіцула Любов Михайлівна 95359, 95701, 96075, 96076 
Кіщак Іван Теодорович 95671 
Клевака Леся Петрівна 95770 
Клєцова Наталія Володимирівна 95409 
Клименко Марина Миколаївна 95114 
Клименко Микола Олександрович 95185 
Кліманов Дмитро Вікторович 95406 
Кліщ Оксана Михайлівна 96068 
Клопов Роман Вікторович 95448 
Клочко Альона Миколаївна 95410 
Клюй Лариса Олександрівна 95669, 96092 
Клюшин Володимир Васильович 96297 
Кміть Владислав Ярославович 95167 
Князєв Святослав Ігоревич 95415 
Князєва Олена Альбертівна 95815, 95817 
Коба Олена Вікторівна 95548 
Кобернік Сергій Георгійович 95831 
Кобернюк Сергій Олександрович 95759 
Кобець Дмитро Андрійович 95215 
Кобець Світлана Петрівна 95892 
Кобзар Віктор Васильович 95262 
Ковалевська Людмила Андріївна 96052 
Ковалевська Наталія Володимирівна 95770 
Коваленко Лариса Василівна 95388 
Коваленко Марина Володимирівна 96344 
Коваленко Нінель Павлівна 96054 
Коваленко Олександр Вадимович 95892 
Коваленко Олексій Лелевич 95118 
Коваленко Роман Романович 95831 
Коваленко Сергій Володимирович 95141 
Коваль Вікторія Юріївна 96201 
Коваль Наталія Євгенівна 95293 
Коваль Таїсія Петрівна 95531 
Ковальов Андрій Олексійович 95921, 95922 
Ковальов Сергій Олександрович 95687, 95688, 95689 
Ковальова Олена Михайлівна 95358 
Ковбатюк Марина Володимирівна 95400 
Ковдря Даніл Вікторович 95329 
Ковельська Антоніна Василівна 95754, 95755 
Коверко Олена Володимирівна 95913 
Ковтун Петро Петрович 95596 



Авторське право і суміжні права. Бюлетень № 57, 2020 

 

597 

Повне ім'я та/або псевдонім  

автора (авторів) творів 

Номер свiдoцтва 

Когут Ірина Вікторівна 95188 
Когут Юрій Іванович 96364 
Козак Лілія Зіновіївна 96068 
Козак Лілія Петрівна 95701 
Козак Олександр Сергійович 95986 
Козак Ольга Анатоліївна 95591 
Козакевич Вероніка Клавдіївна 95358 
Козакевич Олена Борисівна 95358 
Козакова Олена Миколаївна 95928, 95930 
Козачук Тарас Вікторович 95672 
Козирєва Ірина Миколаївна 95906, 95909 
Козирєва Олена Вадимівна 95344, 95345 
Козодой Леонід Михайлович 96049 
Козунь-Турцер Оксана Аркадіївна 95711, 95712, 95713, 95714, 95715, 95818, 95819, 95820, 

95821, 95822, 95823 
Койфман Олексій Олександрович 95897, 95898 
Кокоріна Галина Василівна 95382 
Кокота Оксана Павлівна (Oksana Kokota) 95771, 95772 
Коленко Ірина Олексіївна 95322 
Колесник Ірина Юріївна 95570 
Колесник Микола Олексійович 95321 
Колесницький Олег Костянтинович 95607, 95774 
Колодій Анатолій Миколайович 96049 
Колодний Володимир Володимирович 96157, 96163, 96209 
Коломієць Інна Валеріївна 96220 
Коломієць Леонід Володимирович 95175 
Колосніченко Олена Володимирівна 95516 
Коляка Денис Борисович 95934, 95935 
Кольцова Ольга Сергіївна 96200, 96201 
Комар Ольга Анатоліївна 96070 
Комаров Максим Юрійович 95314 
Комарова Надія Миколаївна 95290 
Комліченко Оксана Олександрівна 95960 
Кондратенко Ігор Леонідович 95389 
Кондратенко Олена Сергіївна 95766 
Кондур Оксана Созонтівна 96270 
Коношук Станіслав Анатолійович 96297 
Концева Валентина Володимирівна 96352 
Конюхов Сергій Леонідович 95611 
Конюшенко Яна Юріївна 96044 
Конюшок Сергій Олександрович 95151 
Копанська Віолетта Михайлівна 95193 
Копоть Михайло Андрійович 95379 
Користін Олександр Євгенійович 95324 
Корма Олександр Михайлович 95178 
Корнієнко Ірина Анатоліївна 95616 
Корнійчук Богдан Олександрович 95177 
Корніловська Наталя Володимирівна 96203 
Коробанова Ольга Леонідівна 95521, 95847, 95848 
Коробка Лариса Миколаївна 95790, 95791 
Корольова Ірина Іванівна 96201 
Корольова Оксана Іванівна 96352 
Коротаєв Володимир Миколайович 95806, 95807, 95808, 96441 
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Коротаєв Олександр Іванович 96029 
Коротка Наталія Сергіївна 95540 
Короткова Галина Павлівна (Гала и Серж де Кокур) 95128 
Космацька Наталія Валеріївна 95472 
Костенко Анастасія Михайлівна 95400 
Костюкевич Віктор Митрофанович 95453, 95454 
Костюминський Дмитро Аркадійович 95785, 95786 
Косяк Антоніна Петрівна 95951, 96366 
Котвіцька Алла Анатоліївна 95307 
Котвіцький Володимир Володимирович 96297 
Котик Тарас Любомирович 96074 
Коцар Олег Вікторович 95271 
Кочарян Артур Борисович 95285 
Кошкалда Ірина Віталіївна 95760, 95761 
Кравець Володимир Іванович 95946, 95948, 95950 
Кравцова Тетяна Миколаївна 95298, 95299 
Кравченко Володимир Ігорович 95143 
Кравченко Ігор Федорович 95622 
Кравченко Катерина Федорівна 96247 
Кравченко Надія Павлівна 96024 
Кравченко Ольга Олександрівна 95146 
Кравчук Анатолій Миколайович (Олександр Верін) 96147 
Кравчук Павло Миколайович 95205, 95206 
Краєвська Олена Олександрівна 95520 
Краснякова Алла Олексіївна 95598 
Крат Анатолій Вікторович 96199 
Крашеніннік Ірина Володимирівна 95611, 96392 
Кремінська Олександра Олегівна 96410 
Кривенець Віктор Сергійович 95940 
Кривенко Дмитро Георгійович 95672 
Кривецький Віктор Васильович 95636 
Кривов Георгій Олексійович 95622 
Кривоносов Валерій Валерійович 96405 
Кривоносов Валерій Єгорович 96405 
Кригін Максим Юрійович 96130 
Крикунова Вікторія Миколаївна 96153, 96154 
Крилов Борис Юрійович 95403, 95436 
Крилов Борис Юрьевич 96234, 96235, 96236, 96237, 96238, 96239, 96240 
Крилюк Віталій Омелянович 96289 
Крись Світлана Володимирівна 96325 
Криховецька Зоряна Миколаївна 96270 
Крицька Олена Ігорівна 95659 
Кропельницька Світлана Орестівна 96270 
Круглякова Анна Володимирівна 95892 
Крупич Степан Олегович 95433 
Крусір Галина Всеволодівна 95769 
Крутов Станіслав Андрійович 95679, 95680 
Крючко Тетяна Олександрівна 95322, 95974 
Ксьонжик Ірина Володимирівна 95799, 95975 
Кубарєва Інна Валеріївна 95307 
Куда Сергій Анатолійович 96382 
Кудренко Любов Віталіївна 95328 
Кудринецький Ростислав Борисович 95433 
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Кудря Олена Павлівна 96442, 96443 
Кудрявцева Надія Іллівна 95221, 95381, 95382 
Кудь Александр Александрович 96208 
Кузнєцова Тетяна Валентинівна 95685 
Кузь Ірина Олексіївна 95621 
Кузьма Катерина Теодозіївна 96000, 96001, 96002 
Кузьменко Ірина Григорівна 95178 
Кузьменко Наталія Валентинівна 95974 
Кузьменко Тетяна Юріївна 95796 
Кузьмін Валерій Юрійович 96289 
Кузьмін Олег Євгенович 95435, 95927, 96396 
Кузьміна Катерина Василівна 96029 
Кузьмінський Іван Володимирович 96289 
Кукаріна Євгенія Анатоліївна 96101 
Куклінський Максим Володимирович 95752 
Кулатова Ірина Миколаївна 95913 
Кулеша-Любінець Мирослава Миронівна 96270 
Кулик Анатолій Ярославович 95843 
Кулик Ірина Олександрівна 95912 
Кулик Тетяна Олександрівна 96049 
Куліда Оксана Олександрівна 95813, 95816 
Куліш Анатолій Миколайович 95166 
Кульбашна Олена Анатоліївна 96399 
Кульбашна Ярослава Аркадіївна 96379 
Кульчицька Оксана Вікторівна 96049, 96050 
Кумець Павло Іванович 96441 
Купенко Олена Володимирівна 95884 
Курак Станіслав Петрович 96003 
Курашкін Олександр Сергійович 96072, 96073 
Куриліна Оксана Василівна 96297 
Курило Олексій Миколайович 95410 
Куріненко Володимир Леонідович 96005 
Куркаєв Сергій Євгенович (Гала и Серж де Кокур) 95128 
Курта Сергій Андрійович 95470, 95904 
Кустов Віктор Володимирович 95399 
Куценко Олена Іванівна 95958, 95959 
Куцик Катерина Володимирівна 96046 
Кушнерева Тетяна Вікторівна 95322 
Кушнір Анатолій Миколайович 95164 
Кушнір Віталій Андрійович 96289 
Кушнірова Тетяна Віталіївна 96182, 96183 
Кюне Олена Олегівна 95144 
Лабурцева Олена Іванівна 95385 
Лавринович Олена Анатоліївна 95102, 95105, 95114 
Лавринюк Володимир Євгенович 95636 
Лавров Михайло Васильович 96163 
Лазарук Тарас Іванович 96254 
Лановий Олексій Феліксович 95810 
Лапка Оксана Ярославівна 96049 
Лапчинська Інна Ігорівна 95321 
Латигіна Наталія Анатоліївна 95384 
Лашин Сергій Миколайович 95261 
Лебедев Денис Юрійович 95271 
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Лебедевич Світлана Іванівна 96227 
Лебедєва Вікторія Вікторівна 95742 
Лебедєва Катерина Юріївна 95523 
Лебєдєв Євген Олександрович 95900 
Левашева Альона Ігорівна (GARNA) 95670 
Левківський Василь Миколайович 95178 
Левковець Наталія Петрівна 96352 
Левченко Валерій Борисович 95983 
Левченко Микола Григорович 96003 
Лелюк Аліна Володимирівна 95270 
Лемещенко-Лагода Вікторія Володимирівна 96072, 96073 
Леоненко Олександр Іванович 95121 
Лесто Андрій Михайлович 95593 
Лещина Ірина Володимирівна 96415 
Лєгєза Наталія Іванівна 95753 
Лємешева Наталія Андріївна 95829 
Лисенко Ірина В'ячеславівна 96037, 96038 
Листопад Наталія Петрівна 96059 
Литвин Олена Володимирівна 95852 
Литвин Юлія Олександрівна 95551 
Литвиненко Володимир Іванович 96203 
Литвиненко Тетяна Петрівна 95302, 95372 
Литвиненко Ярослав Володимирович 96138 
Литовченко Наталія Миколаївна 95650, 95651 
Лільчицький Олег Володимирович 95505 
Ліман Надія Сергіївна 96124 
Ліпінська Світлана Броніславівна 95858 
Ліпіч Людмила Михайлівна 95102, 95105, 95114 
Лісовий Оксен Васильович 96078, 96125, 96130 
Лісовська Тетяна Адамівна 96102 
Літвін Анна Андріївна 96125 
Літвінова-Головань Ольга Павлівна 95448 
Літовченко Олена Леонідівна 96415 
Літовченко Петро Іванович 95215 
Ліфер Тетяна Миколаївна 95733 
Ліфінцева Олена Вікторівна (Алёна Жемчуг) 96097 
Ліхачов Дмитро Сергійович 95834 
Ліхачов Костянтин Сергійович 95282 
Ліхо Олена Антонівна 95185 
Ліштаба Тетяна Василівна 95252, 95253, 95512 
Лобань Галина Андріївна 96054, 96055, 96056 
Лобач Наталія Вячеславівна 96139 
Лов'як Олег Орестович 96046 
Логачевська Світлана Панасівна 96070 
Логачевська Тетяна Аркадіївна 96070 
Логвиненко Анатолій Іванович 96382 
Логвиненко Юлія Федорівна 95892 
Логвін Сергій Миколайович 95205, 95206 
Лозинський Владлен Олегович 96295 
Лозинський Олег Євгенійович 96295 
Лозовий Вячеслав Миколайович (Zmeark) 95657, 95658 
Лозовська Тетяна Олександрівна  
(Майя Александровская) 

96019 
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Лола Юлія Юріївна 96057, 96058 
Луговський Олександр Федорович 95650, 95651 
Лук'янець Олександр Андрійович 95892 
Лук'янюк Юрій Олександрович 96213 
Луканов Максим Всеволодович 95986 
Лукашов Максим Альбертович 96260 
Лукащук Галина Богданівна 95647, 95648, 95649 
Лукович Ольга Василівна 95900 
Лункіна Тетяна Іванівна 96094, 96095, 96096 
Лур'є Ірина Анатоліївна 96203 
Луценко Олена Львівна 95811 
Луців Петро Денисович 95209 
Лучанінова Ольга Петрівна 96184, 96185 
Любченко Тетяна Петрівна 96130 
Люкова Ольга В'ячеславівна 95579 
Ляховецький Олег Олегович 95996, 95998 
Ляшенко Анастасія В'ячеславівна 96151, 96152 
Лященко Марина Юріївна 95687, 95688, 95689 
М'якшило Олена Михайлівна 95824 
Мазаракі Анатолій Антонович 96302, 96446 
Мазур Вікторія Вікторівна 96047 
Мазур Юлія Олександрівна 95415 
Майданевич Сніжана Борисівна 95374 
Майстренко Людмила Володимирівна 95135 
Майстренко Мирослава Іллівна 95135 
Макаров Марк Анатолійович 96044 
Макатьора Дмитро Анатолійович 96093, 96332 
Макеєва Олена Миколаївна 96376 
Макогон Кіра Олександрівна 95304 
Максименко Євген Ігорович 96387, 96388 
Максименко Максим Анатолійович 96289 
Максимов Олександр Сергійович 95911 
Максімова Марина Валеріївна 96181 
Маланчук Владислав Олександрович 96379 
Малахов Кирило Сергійович 96078, 96125, 96130 
Малиношевський Олександр Васильович 95766 
Малишева Олена Володимирівна 96024 
Малишко Володимир Анатолійович (KANVA) 96401 
Малишко Євгенія Олегівна 95404 
Маліброда Святослав Богданович 96008 
Маліновська Наталія Василівна 95716, 95717, 95718, 96169, 96170 
Малолітнева Веста Костянтинівна 95113 
Маляренко Ірина Валентинівна 96200, 96201 
Мамалига Вікторія Олегівна 96077 
Мандзюк Тетяна Богданівна 95355, 95356 
Манжелій Наталія Михайлівна 95770 
Манушкіна Тетяна Миколаївна 95642 
Манцевич Оксана Сергіївна 95892 
Манько Роман Григорович 95260 
Манькусь Ірина Володимирівна 95901, 95902, 96341 
Маргарита Воротинцева (псевдонім) 95693 
Марков Андрій Едгемович 95354, 95357, 95499, 95500, 95501 
Марковська Антоніна В'ячеславівна 95306 
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Мартинюк Галина Петрівна 96283, 96284, 96285 
Мартинюк Ірина Анатоліївна 95332 
Мартинюк Михайло Анатолійович 96283 
Маруліч Владислав Анатолійович 96100 
Марущак Павло Орестович 96138 
Марченко Ольга Іванівна 96077 
Марчук Людмила Миколаївна 96216, 96217, 96218 
Масалітіна Вікторія Володимирівна 96352 
Масловський Олександр Сергійович 95576 
Матвєєва Катерина Сергіївна 95306 
Матюшенко Микола Васильович 95520 
Мацьків Романа Тарасівна 96310, 96311, 96312, 96313 
Мачуліна Світлана Олександрівна 95231 
Мачуляк Станіслав Володимирович 95774 
Машевський Олександр Альфредович 96179, 96180 
Медведєв Віталій Володимирович 95350 
Мекшун Людмила Миколаївна 95178 
Мекшун Павло Вікторович 95178 
Мельник Марина Андріївна 95960 
Мельник Мирослав Васильович 95239 
Мельник Олександр Вікторович 96000, 96001, 96002 
Мельник Ольга Григорівна 95739, 95927 
Мельник Тетяна Миколаївна 96446 
Мельник Яна Володимирівна 95171 
Мельничук Ганна Сергіївна 96318 
Мельничук Тетяна Анатоліївна 95481 
Мельничук Юлія Миколаївна 95122, 95123 
Мельничук Юлія Юріївна 96105 
Меньшиков Сергій Олегович 95294 
Мережко Ніна Василівна 96448 
Метіль Тетяна Костянтинівна 95127 
Мехтієв Руслан Валерійович 96296 
Мигович Тетяна Михайлівна 96270 
Миколайчук Ірина Павлівна 96447 
Миколенко Дмитро Валерійович 95444 
Миколенко Наталія Станіславівна 95166 
Миколенко Олена Петрівна 95345, 95444 
Мироненко Оксана Василівна 96105 
Мироненко Тетяна Платонівна 95798, 95799, 95976, 95977 
Михайлик Ольга Олександрівна 95892 
Михайліченко Микола Васильович 95101 
Михайлов Артем Русланович 95527 
Михайлова Рада Дмитрівна 96098, 96099 
Михайловський Руслан Анатолійович 95227, 96128 
Михайлюк Ольга Юріївна 95450 
Михалевич Володимир Маркусович 95986 
Михальченко Наталія Вячеславівна 95965, 96187, 96188, 96189, 96190 
Михальчук Михайло Андрійович 95185 
Мікіша Данило Сергійович 95681 
Мікуляк Катерина Анатоліївна 96095, 96096 
Мільков Володимир Леонідович 95851, 95853 
Мінкова Ольга Федорівна 95186, 95612, 95875 
Міняйло Анатолій Анатолійович 95286 
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Міняйлук Сергій Миколайович 96082 
Мірко Наталія Вікторівна 95362, 95363 
Мітєва Арина Миколаївна 95702 
Міхановська Наталія Геннадіївна 95811 
Міхєєва Леся Валеріївна 95145, 95832, 95833 
Міхневич Людмила Володимирівна 95247 
Мішина Марина Анатоліївна 95869 
Мовчан Павло Михайлович 95140 
Молоков Ілля Ігорович 95439 
Молчанов Петро Олександрович 95181 
Моргунова Надія Сергіївна 95424, 95425, 95426, 95427 
Морзе Наталія Вікторівна 96064 
Мороз Євген Денисович 96288, 96289 
Мороз Марія Миколаївна (Морозенко) 95703 
Морозов Альберт Олександрович 96110 
Морозов Віктор Олександрович 95628 
Морохов Аркадій Валерійович 95807 
Морошан Наталя Володимирівна 95374 
Моря Марія Анатоліївна 95569 
Мосевич Віра Романівна (Вероніка Мосевич, 
Вероніка Мосс) 

95627 

Мосендз Григорій Максимович 95892 
Мосіна Елеонора Олександрівна 95192 
Москаленко Анатолій Михайлович 95276, 95277 
Москаленко Валентина Анатоліївна 95178 
Москаленко Володимир Валентинович 95742 
Мотузка Юлія Миколаївна 96448 
Мотузюк Олександр Петрович 95636 
Мохор Володимир Володимирович 95314 
Мудряк Тамара Олександрівна 96006 
Музика Денис Станіславович 95296 
Музика Олександр Леонідович 95735 
Музиченко-Козловська Оксана Володимирівна 95455 
Мунтіян Іван Валерійович 95347 
Мурай Альона Олександрівна 95178 
Муренко Олена Леонідівна 96037, 96038 
Мухіна Анна Сергіївна 95849 
Мяленко Вікторія Володимирівна 95790, 95791 
Нагорнюк Руслан Іванович 96397 
Нагрибельна Інна Анатоліївна 96105 
Надточій Юлія Володимирівна 95766 
Надутенко Максим Вікторович 96078, 96125, 96130 
Назаренко Андрій Віталійович 96029 
Назаренко Ігор Миколайович 95812 
Назаренко Ірина Іванівна 96289 
Назаренко Микола Борисович 95120 
Назаренко Ярослава Ярославівна 96352 
Наконечна Світлана Анатоліївна 96352 
Науменко Ніла Олександрівна 95120 
Наумук Ірина Миколаївна 96391, 96392 
Наумук Олексій Володимирович 96391, 96392 
Наумчук Дмитро Олександрович 95496 
Нашивочніков Олександр Олександрович 96155 
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Нгуєн В'єт Нган (Нана) 95195 
Недбаєвська Людмила Степанівна 95901, 95902, 96341 
Недоспасов Ігор Юрійович 96193, 96194, 96195, 96196, 96197, 96198 
Нерода Неоніла Вікторівна 95218 
Несіна Інна Миколаївна 95322 
Нестеровська Лариса Вікторівна (Larysa Nesterovska) 95207 
Нефьодов Віктор Миколайович 95109, 95110, 95111 
Нехаєнко Марія Іванівна 95232 
Нечепуренко Дмитро Анатолійович 95238, 95592 
Нечипоренко Дарія Іванівна 95540 
Нєга Віра Юріївна 96265, 96266, 96267, 96268 
Николас Димитров (псевдонім) 95474 
Нікітюк Леся Андріївна 96264 
Нікіфорова Віра Анатоліївна 95415 
Нікіфорчук Світлана Сергіївна 96145 
Ніколаєва Тетяна Ігорівна 95194, 95259 
Ніколаюк Тетяна Анатоліївна 95457, 95458 
Ніколішин Анатолій Карлович 95225, 95620 
Ніколішин Ігор Анатолійович 95620 
Нікуліна Анна Олексіївна 95974 
Нілов Ростислав Юхимович 95205, 95206 
Новак Світлана Володимирівна 95461 
Новак Юрій Кирилович 96347 
Новіков Федір Микитович 96289 
Новікова Валентина Георгіївна 96155 
Новікова Наталя Леонідівна 96449 
Новікова Ольга Валентинівна 95457 
Новосельчук Наталія Євгенівна 96088 
Нонка Нона Володимирівна (NONA NONKA) 95240 
Носань Володимир Анатолійович 95532, 95535 
Носова Галина Володимирівна 95793 
Носова Наталія Леонідівна 96450 
Нургалієва Роза Нургажаївна 95548 
Ободзинська Тетяна Володимирівна (Яна Мак) 95677 
Ободзинський Геннадій Володимирович 95625 
Овсієнко Ольга Вікторівна 95344 
Овсянніков Андрій Вікторович 96297 
Овчарек Володимир Євгенович 95390 
Оганесян Каріне Едуардівна (Oganesyan Karine) 95267, 95268, 96116, 96118 
Огарєнко Тетяна Анатоліївна 95254, 95256 
Одинець Юрій Васильович 95573 
Ожелевська Тетяна Станіславівна 95387 
Озеруга Любов Михайлівна 95221 
Олевська Юлія Борисівна 96330 
Олевський Віктор Ісаакович 96330 
Олевський Олександр Вікторович 96330 
Олейнікова Людмила Григорівна 95675 
Олещенко Любов Михайлівна 95870, 95871, 95872, 95873, 95990, 95991, 95992, 95993 
Олійник Дмитро Кононович 96322 
Олійник Олена Михайлівна 96371 
Олійник Олена Петрівна 95231 
Олійник Сергій Вікторович 95802 
Ольшевська Юлія Миколаївна 95481 



Авторське право і суміжні права. Бюлетень № 57, 2020 

 

605 

Повне ім'я та/або псевдонім  

автора (авторів) творів 

Номер свiдoцтва 

Ольшевський Петро Миколайович 95481 
Онаць Олена Миколаївна 96135 
Онащук Максим Олексійович 96133 
Онищенко Володимир Олександрович 95181 
Онищенко Юлія Костянтинівна 95601 
Онищук Вікторія Євгенівна 95218 
Онікієнко Олександр Леонідович 96390, 96414 
Онуфрик Володимир Володимирович 96308, 96309 
Онуфрів Ярина Олегівна 95646, 95647, 95648, 95649 
Орепер Марина Юхимівна 96144 
Орлик Оксана Володимирівна 95144 
Орлов Андрій Володимирович 95484, 95485, 95487 
Осадчий Вячеслав Володимирович 95282, 95834 
Осинцева Аліна Олександрівна 95469 
Осієвська Валентина Валеріївна 96448 
Остапенко-Кравчук Андрій Вікторович 95422 
Остапенко Вікторія Миколаївна 95617, 96181 
Остапенко Ігор Володимирович 95537 
Остапенко Ірина Віталіївна 95673 
Островерхова Надія Михайлівна 96135 
Острогова Людмила Миколаївна 95329 
Охотнікова Олена Миколаївна 95247 
Охтень Олексій Олександрович 95415 
Очеретько Борис Євгенович 95754, 95755 
Ошкало Вадим Леонідович 95224 
Павленко Віктор Олексійович 95741, 96413 
Павленко Єлена Євгенівна 95741 
Павленко Олексій Вікторович 95109, 95110, 95111 
Павлига Павло Дмитрович 95994, 95995 
Павлиш Іван Федорович 96053 
Павліченко Олена Олександрівна 95227 
Павлова Олена Сергіївна 96247 
Павлович Олександр Васильович 95795 
Павлович Роман Ігорович 95519 
Павловський Олексій Михайлович 95997, 96031, 96032 
Павлюк Вікторія Андріївна 95481 
Павлюк Ганна Дмитрівна 95441 
Павлюков Артем Вячеславович 95243 
Павлюков Вячеслав Миколайович 95243 
Павлюкова Людмила Миколаївна 95243 
Падалка Віктор Миколайович 96289 
Пазинич Володимир Олексійович 95579 
Пазич Артем Юрійович 95674 
Пак Ольга Володимирівна 95850 
Палагін Олександр Васильович 96078, 96125, 96130 
Паладійчук Любов Василівна 95949 
Палеха Юрій Миколайович 96024 
Палій Анатолій Павлович 95244, 95245 
Палій Андрій Павлович 95245 
Палій Наталія Теодорівна 96062 
Панарін Олександр Євгенійович 96067 
Панфіленко Володимир Наумович 96251 
Панфілов Антон Миколайович 96328 
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Панфілова Антоніна Вікторівна 95172 
Панчик Михайло Вікторович 95785, 95786 
Парамонова Ольга Сергіївна 96399 
Паранько Надія Петрівна 95931, 95932 
Парасій-Вергуненко Ірина Михайлівна 95580, 95581 
Парфьонов Юрій Едуардович 96294 
Пархоменко Мирослав Миколайович 95178 
Пархоменко Олександр Юрійович 95901, 95902 
Паршина Олена Анатоліївна 95908 
Пасієшвілі Людмила Михайлівна 95575 
Пасічніченко Анжела Василівна 95770 
Пастух Ігор Дмитрович 96045 
Патлатюк Костянтин Анатолійович 95687, 95688, 95689 
Пацюрковський Олександр Олегович 95491 
Пашкова Ольга Олегівна 96155 
Пашковська Тетяна Анатоліївна 95517 
Пелих Наталія Анатоліївна 96049 
Перевалова Людмила Вікторівна 96037, 96038 
Переверзєва Олена Валентинівна 95136 
Передерій Інна Григорівна 95227 
Перепелиця Наталія Михайлівна 95434 
Перепьолка Віра Іванівна 96105 
Переродов Артемій Олексійович 95774 
Петльована Лілія Леонідівна 95547, 95549 
Петренко Наталія Ігорівна (Ряжечкіна) 95766 
Петренко Тетяна Вячеславівна 95968 
Петренко Юлія Іванівна 95887 
Петришин Галина Петрівна 95646, 95647, 95648, 95649 
Петрова Наталія Олександрівна 95299 
Петровський Андрій Володимирович 96047 
Петросян Нателла Леріївна 95666 
Печиборщ В'ячеслав Петрович 96289 
Пєша Ірина Василівна 95289, 95290 
Пикалюк Василь Степанович 95636 
Пилипенко Світлана Анатоліївна 96046 
Пилявець Ігор Юрійович 95986 
Пильгун Наталія Василівна 96437 
Пиркін Юрій Олександрович 95380 
Пирог Ольга Володимирівна 96393, 96396 
Півторак Діана Олександрівна 95296, 95996, 95997, 95998, 96031, 96032 
Підвисоцький Валентин Генріхович 95881, 95882, 95883 
Підвисоцький Валерій Валентинович 96045, 96049, 96050 
Підвисоцький Владислав Валентинович 95881, 95882, 95883 
Підгорна Олена Юріївна 95892 
Підчасов Євген Вікторович 95742 
Пілюгін Андрій Валентинович 95147, 95288 
Пітин Мар'ян Петрович 95217, 95218, 95219 
Пічугін Сергій Федорович 95181 
Плаксій Ольга Петрівна 95381 
Платов Ілля Михайлович 96031, 96032 
Плетка Ольга Тарасівна 95521, 95847, 95848 
Пліско Ірина Владленівна 95350 
Плугатир Максим Віталійович 96045 
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Победря Олег Вікторович 95708 
Погорєлов Віктор Володимирович 95532, 95535 
Погоріла Алла Володимирівна 95574 
Под'якова Світлана Олександрівна (SVITONIA) 96350 
Пода Ольга Анатоліївна 95322 
Подгорна Анастасія Андріївна 95189 
Подолянко Олена Вікторівна 96259 
Подольхова Ольга Олександрівна 95808 
Подшивайлова Лідія Іванівна 95568 
Позняк Світлана Іванівна 95598 
Покорна Людмила Миколаївна 96105 
Покотило Олексій Іванович 96155 
Полинь Сергій Іванович 95504 
Поліщук Олег Євгенович 95152, 95153, 95154, 95155, 95156, 95157, 95158, 95159, 

95160, 95161, 95162, 95163 
Полковниченко Світлана Олександрівна 95178 
Полль Олена Вікторівна 96199 
Половик Катерина Олександрівна 95278 
Полтавська Оксана Володимирівна 95386 
Полторак Любов Юріївна 95926 
Полторацька Ганна Сергіївна 95889 
Поляков Віктор Михайлович 95710 
Полякова Ганна Сергіївна 96057 
Полянська Валентина Павлівна 95914, 96055 
Пономаренко Ігор Віталійович 96252 
Пономаренко Леонід Васильович 95524 
Пономарьов Вадим Дмитрович 95900 
Пономарьова Катерина Іванівна 96061 
Попадинець Оксана Григорівна 96074 
Попова Марина Андріївна 96078, 96125 
Попова Світлана Михайлівна 96199 
Попович Анжеліка Станіславівна 96216, 96218, 96219 
Попович Іван Юрійович 95620 
Попович Лідія Миколаївна 96135 
Порошенко Олександра Юріївна 96346 
Поручинський Андрій Іванович 95636 
Посилкіна Ольга Вікторівна 96232 
Постіл Степан Дмитрович 95542, 95544 
Постоловський Володимир Дмитрович 95506, 95507 
Постригач Надія Олегівна 95619 
Потанін Станіслав Євгенійович 95390 
Потапов Григорій Михайлович 96078, 96125, 96130 
Похиленко Ірина Сергіївна 95368, 95369, 95370, 95371 
Похилько Валерій Іванович 95358 
Почуєва Ольга Олексіївна 96057 
Пригоровська Тетяна Олексіївна 95399 
Прийма Сергій Миколайович 95551 
Приймак Вадим Анатолійович 96297 
Приходнюк Віталій Валерійович 96078, 96125, 96130 
Приходько Альона Михайлівна 95424 
Приходько Дар’я Олександрівна 96191 
Пришва Олесь Борисович 96200, 96201 
Пріймягі Денис 95273, 95274, 95275 
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Провозіна Марина (псевдонім) 95768, 95784 
Прогонний Микола Віталійович 95323 
Проколійко Галина Тимофіївна (ГАЛІН) 95973 
Прокопенко Андрій Іванович 95742 
Прокопенко Ірина Андріївна 95838 
Прокопенко Максим Артурович 96269 
Прокопенко Тіна Сулейманівна 96220, 96221 
Прокопович Світлана Валеріївна 96058 
Просвєтова Анна Олександрівна 95419 
Проценко Андрій Анатолійович 96167 
Проценко Тарас Олександрович 95324 
Пугач Ярославна Ігорівна 95999, 96168 
Пузанова Ольга Геннадіївна 95557 
Пузріна Наталія Василівна 95983 
Пуларія Андрій Луарсабович 95524 
Пустовіт Тетяна Миколаївна 96223, 96224, 96225, 96226, 96402 
Пустовой Анатолій Олександрович 95226 
Путера Леся Романівна 95690 
Пушкарьов Юрій Іванович 96315 
Пушкіна Олена Володимирівна (псевдонім) 95373 
Пшенична Тетяна Миколаївна 95178 
Пшик-Ковальська Орися Остапівна 95435 
Пятисоцька Світлана Сергіївна 95999, 96168 
Радиш Олена Юліанівна 95668 
Радомська Людмила Анатоліївна 96223, 96224, 96225, 96226, 96402 
Райнова Лариса Борисівна 96316 
Рарог Єлизавета Михайлівна 95786 
Рассадникова Світлана Іванівна 95928, 95930 
Ревенко Наталя Валеріївна 96080, 96081 
Ревко Альона Миколаївна 95683 
Ревякіна Тетяна Олександрівна 95806 
Редькін Володимир Володимирович 96049 
Резніченко Яна Сергіївна 95859 
Ременяк Ольга Володимирівна 95842, 95843 
Репа Олександр Павлович 95328 
Ретінський Олексій Геннадійович 95785, 95786 
Решнова Світлана Федорівна 96173 
Ржевський Геннадій Миколайович 95101, 95285 
Ржеко Віра Андріївна 95705 
Рибалкін Микола Вікторович 95179, 95180 
Рибніков Олександр Володимирович 95223 
Рибчинський Олександр Олександрович 95493 
Рижков Сергій Олександрович 95503 
Риза Лілія Валентинівна 95701 
Римарчук Ольга Вікторівна 96044 
Ричок Тетяна Миколаївна 96450 
Рідзель Юрій Миколайович 95178 
Різун Ніна Олегівна 95909 
Рогальчук Оксана Вікторівна 95440 
Роганов Максим Максимович 95106 
Роговий Андрій Віталійович 95178 
Родіонова Інна Григорівна 96326 
Родіонова Катерина Олександрівна 95594 
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Рожнова Вікторія Василівна 96044 
Розгон Ольга Володимирівна 96174, 96175 
Розуменко Володимир Давидович 95954, 95955, 95956, 95957 
Романенко Катерина Анатоліївна 96068 
Романенко Людмила Віталіївна 96068 
Романенков Юрій Олександрович 96078, 96125, 96130 
Романовська Ірина Анатоліївна 95795 
Романчук Людмила Дмитрівна 95383, 95386 
Романюк Олександр Никифорович 96407, 96408, 96409 
Романюк Яна Миколаївна 95330 
Роп'як Любомир Ярославович 95399 
Росляк Владислав Сергійович 96186 
Ростикус Надія Петрівна 95971 
Ростока Марина Львівна (Ростока Марина Львівна, 
Rostoka Marina, Rostoka Maryna, Mari Ross) 

96327 

Рот Дмитро Валентинович 95892 
Рубан Сергій Анатолійович 95233, 95234, 95235, 95236, 95237 
Рубанік Володимир Олександрович 95133 
Руденко Вікторія Сергіївна 96201 
Рудий Тарас Григорович 96222 
Рудницький Сергій Володимирович 96214, 96215 
Рудніцька Катерина Валеріївна 95549 
Рудченко Олександра Віталіївна 96160, 96161 
Рудченко Світлана Григорівна 95539 
Рудюк Руслана Вікторівна 95516, 95517 
Ружинська Наталія Олексіївна 95468, 95546, 95787, 95800, 95801 
Рузанова Олена Євгенівна 95987 
Рябих Інна Валеріївна 96366 
Сабір Мізам (Sabir Mizam) 95150 
Савельєва Оксана Степанівна 95175 
Савик Василь Миколайович 95181 
Савицький Дмитро Олександрович 96044 
Савіна Наталія Борисівна 96203 
Савлук Ірина Віталіївна 95137 
Савченко Володимир Федорович 95178 
Савченко Олександра Яківна 96060 
Савчук Тамара Олександрівна 95167, 95184 
Сагаловський Олексій Євгенович 95750 
Сай Леся Петрівна 95367, 95435 
Сайко Олег Федорович 95248 
Саламатіна Ольга Олександрівна 95306 
Салкуцан Сергій Миколайович 96297 
Салтикова Галина Володимирівна 95737 
Сальніков Сергій Зореславович 95484, 95487 
Самойленко Микола Олександрович 95173 
Самойленко Тетяна Галеївна 95173 
Саніна Ірина Олександрівна 96390 
Саракаєва Оксана Іванівна 96374 
Саркісян Марина Суренівна 95421 
Сахно Володимир Прохорович 95710 
Сацик Сергій Петрович 96289 
Светлана Стишова (псевдонім) 96034, 96035 
Свидло Ганна Ігорівна 96365 
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Свистун Людмила Анатоліївна 95602 
Свистунова Ксенія Вікторівна 95672 
Свінтковська Світлана Андріївна 95460 
Свінцицька Наталія Леонидівна 95147, 95288 
Свічкарь Віталій Анатолійович 96079 
Сгадов Сергій Олександрович 95589, 95590 
Сегал Євген Володимирович 96314 
Сегеда Сергій Павлович 96155 
Селезньова Руслана Віталівна 95842, 95843 
Селіванова Наталія Миколаївна 95892 
Селінний Михайло Михайлович 95178 
Семененко Інга Євгеніївна 95424, 95425, 95426, 95427 
Семенець Валерій Василійович 95379 
Семенко Олександр Ігорович (Alexander Semenko) 95335 
Семенов Сергій Станіславович 96128 
Семенова Алла Василівна 95175 
Семікін Михайло Олександрович 95487 
Семон Богдан Йосипович 96155 
Сененко Інна Анатоліївна 95125 
Сеник Алла Михайлівна 96109 
Сергієнко Іван Васильович 96078, 96125, 96130 
Сергієнко Костянтин Миколайович 95317, 95452 
Сердюк Ігор Олександрович 95187 
Сердюк Ірина Миколаївна 96391, 96392 
Сердюк Олександр Миколайович 95532, 95535 
Середа Ірина Валеріївна 95431, 95432 
Середіна Інна Анатоліївна 95114 
Серпак Наталя Федорівна 95842, 95843 
Сєров Микола Вікторович 95191 
Сивак Олександр Миколайович 95857 
Сидоренко Наталія Іванівна 96105 
Сидоренко Олена Василівна 95925 
Сидоренко Сергій Григорович 95983 
Сидорук Олесь Юрійович 95403, 95436, 96234, 96235, 96236, 96237, 96238, 96239, 

96240 
Симак Анастасія Валеріївна 95455 
Симоненко Максим Сергійович 95523 
Симоненко Роман Вікторович 95205, 95206 
Симоненко Світлана Вікторівна 96072 
Синельник Світлана Василівна 96288, 96289 
Синенко Олександр Іванович 96252 
Синиця Валентина Григорівна 95636 
Синицький Олексій Олександрович 95630 
Синяков Сергій Васильович 95114 
Сироцинський Сергій Павлович 95309, 95311 
Ситченко Анатолій Люціанович 95615, 96326 
Сілкова Олена Вікторівна 96139 
Сімахіна Галина Олександрівна 95825 
Сіра Оксана Володимирівна 95289 
Сіренко Наталя Миколаївна 96095, 96096 
Січко Ірина Олександрівна 95196, 95430 
Скальська Світлана Анатоліївна 95148 
Скібчик Володимир Іванович 95433 



Авторське право і суміжні права. Бюлетень № 57, 2020 

 

611 

Повне ім'я та/або псевдонім  

автора (авторів) творів 

Номер свiдoцтва 

Скляр Олександр Григорович 95552, 95553 
Скляр Радміла Вікторівна 95552, 95553 
Скляренко Валерій Олександрович 95390 
Скляров Роман Васильович 95487 
Скнар Оксана Миколаївна 95598 
Скобцев Олександр Григорович 95789 
Скриль Віталія Вячеславівна 96166 
Скрипник-Тихонов Ростислав Ігорович 95366 
Скрипник Ірина Леонідівна 96379 
Слабий Орест Олегович 95216 
Славітяк Олег Станіславович 95494 
Славна Оксана Володимирівна 96049 
Слєпцов Олег Семенович 95961 
Слинько Юлія Олександрівна 96389 
Сличко Іван Йосипович 96289 
Слюсаренко Андрій Вікторович 95671 
Смаженко Володимир Сергійович 95844, 95845, 95846 
Смерницький Дем’ян Вікторович 95324 
Смирновський Сергій Борисович 95217, 95219 
Смідон Анатолій Максимович (BarryOn) 95116 
Смірнов Олександр Юрійович 95260, 95261 
Смолюк Стефанія Миколаївна 96150 
Смолярчук Тетяна Василівна 95526 
Сніцар Інна Василівна 95549 
Соболєвська Світлана Олександрівна 96180 
Соболь Валерій Іванович 95830 
Совгира Тетяна Ігорівна 95749, 95750 
Соковніна Нінель Харитонівна 95766, 95892 
Соколенко Богдан Юрійович 96257 
Соколова Ірина Іванівна 96389 
Соколовська Алла Михайлівна 96316, 96317 
Соколовська Олександра Семенівна 95430 
Соколовська Ярина Олегівна (Вислоцька Ярина) 96020 
Солдатова Оксана Володимирівна 95232 
Соловей Надія Василівна 96395 
Соловей Юлія Олександрівна (Леда) 96123 
Соловйов Дмитро Ігорович (Di Solo) 96159 
Сологуб Олександра Сергіївна 95892 
Солоненко Олег Миколайович 96049, 96050 
Сопілко Ірина Миколаївна 96438 
Сопов Олександр Михайлович 95660, 95661, 95662, 95663, 95664, 95665, 95876, 95877, 

95878, 95879, 95880 
Сопронюк Микола Юрійович 95472 
Сопронюк Юрій Михайлович 95472 
Сорока Лариса Миколаївна 95127 
Співак Марина Вікторівна 96045 
Спіліоті Олена Володимирівна 95778, 95779, 95780, 95781, 95782 
СТАЛКЕР (псевдонім) 96299, 96300, 96301 
Станкевич Ірина Володимирівна 95826 
Станков Валентин Михайлович 95645 
Старинський Микола Володимирович 96241, 96242, 96243, 96244 
Старікова Валентина Анатоліївна 95515 
Старовойт Світлана Миколаївна 95114 



Авторське право і суміжні права. Бюлетень № 57, 2020 

 

612 

Повне ім'я та/або псевдонім  

автора (авторів) творів 

Номер свiдoцтва 

Старостенко Ганна Григорівна 95360, 95361, 95362, 95363 
Стасюк Юрій Миколайович 96155 
Стащук Микола Григорович 95246 
Стегній Борис Тимофійович 95644 
Стегній Марина Юріївна 95644 
Стежко Надія Володимирівна 95423, 95978 
Стельмах Ніна Василівна 95803, 96025 
Степаненко Сергій Михайлович 95622 
Степанов Михайло Сергійович 95215 
Степанова Наталя Михайлівна 96009 
Степанюк Світлана Іванівна 96200, 96201 
Степанюк Ярослав Васильович 95636 
Степова Олена Валеріївна 95181 
Стеценко Наталія Олександрівна 95825 
Стешенко Володимир Миколайович 95594 
Стоянов Іван Дмитрович 96211 
Стрельник Вікторія Валеріївна 95835 
Стрельников Леонід Семенович 95179, 95180 
Стрижак Олександр Євгенійович 96078, 96125, 96130 
Стрілець Оксана Петрівна 95179, 95180 
Стрільців Олександр Михайлович 96043 
Строкань Наталія Олександрівна 95388 
Строкань Оксана Вікторівна 95551 
Строкович Ганна Віталіївна 95969, 95970 
Субботкіна Олена Петрівна 95354, 95357, 95499, 95500, 95501 
Суворов Данііл Спартакович 96104 
Сугак Дарина Сергіївна 96157 
Сугейко Любов Григорівна 96105 
Сукаленко Тетяна Миколаївна 96217 
Сумець Олександр Михайлович 95345 
Суріков Олександр Олександрович 95307 
Сурікова Ірина Олександрівна 95307 
Сухорукова Людмила Андріївна 95257, 95258, 95445 
Сухоручкіна Ольга Миколаївна 95323 
Сушко Дмитро Ярославович 95578 
Сушкова Ольга (псевдонім) 95653, 95654, 95655, 95656 
Сущенко Віктор Дмитрович 96043 
Сябренко Климентій Геннадійович 96323 
Сьомочкін Максим Андрійович 95672 
Сьох Катерина Ярославівна 96049 
Таіф Мохамед Алі 96203 
Танасієнко Павло Васильович 96288, 96289 
Таран Олена Вікторівна 96048 
Тараненко Юрій Карлович 95906 
Тарасенко Ірина Олексіївна 96252 
Тарасенко Костянтин Васильович 96049 
Татауров Іван Михайлович 95428 
Твердохліб Тетяна Сергіївна 95838 
Тверезовська Ніна Трохимівна 95285 
Теревега Євгена Вікторівна 96404 
Терещенко Людмила Володимирівна 96049 
Тесленко Олександр Сергійович (The Moon) 95411 
Тесло Максим Павлович 95540 
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Теслюк Наталія Петрівна 96352 
Тимофєєва Таїсія Тихонівна 95169 
Тимошенко Андрій Валерійович 95108, 95115, 95315 
Тимошенко Наталія Євгенівна 96144 
Тимошенко Олена Петрівна 95178 
Тимошенко Ольга Володимирівна 95222 
Тимошенко Сергій Леонідович 95687, 95688, 95689 
Тишківська Аліна Володимирівна 95481 
Тищенко Вікторія Федорівна 95617 
Тищенко Олексій Володимирович 95785 
Тілікіна Наталія Валеріївна 95289, 95290 
Тімков Олексій Миколайович 96351 
Тіхосова Ганна Анатоліївна 96276 
Тішечкіна Катерина Вікторівна 95306, 95308 
Ткаліч Тетяна Іванівна 96204 
Ткаченко Артур Андрійович 95333 
Ткаченко Ольга Ярославівна 95322, 95974 
Ткаченко Світлана Іванівна 95460 
Ткаченко Сергій Миколайович 96278 
Ткачов Максим Михайлович  96039 
Ткачук Тетяна Ігорівна 96352 
Товченко Лідія Олександрівна 95505 
Тодощук Андрій Васильович 95739 
Томашевич Андрій Вікторович 95397, 95398 
Томашпольський Дмитро Львович 95563 
Томіслав Боріч 95473 
Топольницька Тетяна Богданівна 95211, 96312, 96384, 96385 
Топольницька Юлія Андріївна 96067 
Топчій Ірина Вікторівна 96199 
Травін Віталій Вікторович 95351, 95352 
Трегуб Олена Миколаївна 95760 
Третьяков Василь Олександрович 95518 
Тріль Богдан Іванович 95459 
Тріска Наталія Романівна 95413 
Трофименко Павло Євгенович 96315 
Туйчев Владислав Володимирович 96407, 96408, 96409 
Тупісь Степан Павлович 95646, 95647, 95648, 95649 
Туріненко Сергій Анатолійович 95696, 95697, 95698, 95699 
Турлакова Світлана Сергіївна 95415 
Турова Катерина Михайлівна 96089 
Турова Лариса Леонідівна 96395 
Турпак Тетяна Григорівна 96352 
Турчина Катерина Петрівна 95185 
Тютюгін Володимир Ілліч 96250 
Убілава Давид Ревазович 95164 
Уварова Тетяна Юріївна 95424 
Удод Людмила Віталіївна 95959 
Уласевич Лариса Павлівна 95355, 95356 
Уман Тимур 95970 
Уреньова Світлана Дмитрівна 95114 
Усар Ірина Ярославівна 95900 
Усова Оксана Василівна 95636 
Устенко Роман Леонідович 95147 
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Устименко Віктор Сергійович 95120, 95205, 95206, 95687, 95688, 95689 
Устименко Ярослав Іванович 95983 
Фаліон Наталія Іванівна 95861, 95862, 95863, 95864, 95865, 95866, 95941, 95942, 

95943, 95944, 95945 
Федоренко Віра Іларіонівна 95359, 95701, 96075, 96076 
Федоренко Юрій Володимирович 95359 
Федоров Микола Пантелійович 95702 
Федоров Микола Пателійович 95812 
Федорова Вікторія Олександрівна 96108 
Федорова Наталя Валеріївна 95129 
Федорова Юлія Валеріївна 95129 
Федорович Олег Євгенович 95719 
Федорович Ольга Русланівна 95597 
Федорченко Віра Іванівна 96054 
Федотова Олена Леонідівна 95576 
Фельдман Тамара Леонідівна 95892 
Фердман Несія 95492 
Филь Олександр Максимович 96155 
Філенко Людмила Василівна 95885, 95886, 95887, 95888, 95889 
Філімонова Наталія Ігорівна 95179, 95180 
Філістєєв Дмитро Анатолійович 96078, 96125, 96130 
Філь Григорій Олексійович 95227 
Флейта Юрій Вікторович 96264, 96406 
Фокас Ольга Андріївна 96005 
Фокіна Наталія Олександрівна 96291 
Фолюшняк Валентина Іванівна 95300 
Фоміна Світлана Петрівна 95321 
Формоза Наталія Анатоліївна 95510 
Франів Ігор Андрійович 95455 
Франчук Олег Васильович 96078, 96125, 96130 
Фролов Юрій Олександрович 95334 
Функендорф Анастасія Олександрівна 95810 
Халеп Юрій Миколайович 95276, 95277 
Халюк Сергій Олександрович 96049 
Хальота Андрій Іванович 96049, 96050 
Харитонюк Тарас Васильович 96137 
Харчев Даніїл Костянтинович 95488, 95489 
Харченко Максим Олександрович 95181 
Хацевич Ольга Мирославівна 95470 
Хиневич Руслана Вікторівна 95390, 95391, 95836 
Хитра Зоя Михайлівна 96063 
Хіменес Христина Робертівна 95217 
Хіміч Віта Леонідівна 95220 
Хімічева Ганна Іванівна 95933 
Хмелевський Сергій Миколайович 95178 
Хнигічева Альона Михайлівна 96021 
Ховрак Інна Вікторівна 96348, 96349 
Ходовський Олексій Володимирович 95203 
Ходякова Галина Вікторівна 96000, 96001, 96002 
Холод Олена Григорівна 95906, 95907 
Холодницька Алла Вячеславівна 95178 
Холявко Наталія Іванівна 95682 
Хоменко Ірина Михайлівна 96136 
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Хоменко Олександр Васильович 95532, 95534 
Хомяк Вадим Олександрович 96382 
Хотін Максим Валентинович 95330 
Хромишева Олена Олександрівна 95912 
Хрутьба Андрій Сергійович 95118 
Худинцев Микола Миколайович 95413 
Худолій Юлія Сергіївна 95604 
Худолій Юлія Сергіївна (Довгаль) 95602 
Цебрук Олексій Ігорович 95892 
Цегалко Наталія Дмитрівна 95786 
Цемко Валерія Янеківна 95751, 95972 
Цибульник Сергій Олексійович 95996, 95998 
Циганенко Галина Валентинівна 95521, 95847, 95848 
Циганенко Лілія Федорівна 95374, 95375 
Циганко Наталія Сергіївна 95783 
Цимбаленко Наталія Володимирівна 96252 
Ципіна Олена Миколаївна 96321 
Ціпуринда Володимир Степанович 96447 
Цьомко Василь Дмитрович 95963 
Чайка Володимир Миколайович 95286 
Чайківська Галина Зеновіївна 95405 
Чайковський Ілля Анатолійович 95334 
Чантладзе Давід 96210 
Чапенко Ігор Леонідович 96192 
Чвертко Людмила Андріївна 95123 
Чеботова Яна Валентинівна 95838 
Чекіна Вікторія Денисівна 95415 
Ченаш Микола Леонідович 95738 
Чепіжко Сергій Петрович 95329 
Чепков Ігор Борисович 96078, 96125, 96130 
Чепков Роман Ігорович 96125 
Чепурний Олег Вікторович 95365 
Черв'як Анна Володимирівна 95604 
Череватюк Вікторія Богданівна 96438 
Чередниченко Володимир Анатолійович 95928, 95930 
Чередниченко Михайло Семенович 95328 
Чередниченко Сергій Володимирович 95205, 95206 
Чередніченко Олексій Миколайович 95577 
Череп Алла Василівна 95675, 95676 
Череп Олександр Григорович 95675 
Черепанова Наталія Олександрівна 95928, 95930 
Черепін Павло Сергійович 95490 
Черкашина Аліна Вікторівна 95307 
Черкащенко Іван Олександрович 95892 
Чернецький Юрій Анатолійович 95420 
Чернишенко Олександр Олександрович 95678 
Чернишов Володимир Васильович 95404 
Чернобай Ліана Іванівна 96008 
Чернушкіна Оксана Олександрівна 95603, 95605, 95606 
Чернявський Юрій Євгенович 95907 
Черняк Максим Євгенійович 95191 
Черняк Олександр Іванович 96407, 96408, 96409 
Чиркова Юлія Леонідівна 95927 
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Чичановський Євген Вячеславович 95229 
Чичулін Віктор Петрович 96353, 96354, 96355, 96356, 96357, 96358 
Чичуліна Ксенія Вікторівна 96166, 96353, 96354, 96355, 96356, 96357, 96358 
Чмель Олена Петрівна 95178 
Чмельова Юлія Миколаївна 96253 
Чорна Ліана Володимирівна 95375 
Чорна Лідія Георгіївна 95521, 95847, 95848 
Чорний Олексій Петрович 95401 
Чубенко Ольга Миколаївна 96178 
Чубіна Тетяна Дмитрівна 95429 
Чубукова Ольга Юріївна 96252 
Чуйко Сергій Олександрович 95939 
Чумак Андрій Іванович 96199 
Чумак Тетяна Валентинівна 95908, 95909 
Чуприна Леонід Федорович 95913 
Чурилова Тетяна Миколаївна 95835 
Чурікова Ірина Володимирівна 96044 
Чурпіта Ганна Вікторівна 96046 
Чурсіна Людмила Андріївна 96274 
Чусь Надія Миколаївна 95178 
Чьочь Вікторія Володимирівна 95313, 95314 
Шапенко Людмила Олександрівна 96378 
Шаповал Анатолій Григорович 95112 
Шаповал Олена Анатоліївна 96083, 96084, 96085, 96086, 96087 
Шаповалов Валентин Валерійович 95469 
Шаповалов Валерій Володимирович 95469 
Шаповалов Юрій Анатолійович 96325 
Шаповалова Вікторія Олексіївна 95469 
Шапочка Катерина Анатоліївна 95964 
Шараєвська Олена Ігорівна 96005 
Шарай Світлана Михайлівна 95710 
Шаркова Людмила Григорівна 95766 
Шаров Сергій Володимирович 96107 
Шаронов Андрій Павлович 96029 
Шатирко Лариса Олексіївна 95635 
Шатов Вадим Сергійович 95515 
Шатохін Михайло Михайлович 96328 
Шварц Людмила Олексіївна 95636 
Швачич Геннадій Григорович 95906, 95907 
Шевцов Максим Володимирович 96325 
Шевцов Михайло Григорович 96135 
Шевцова Ганна Зіївна 95415 
Шевченко Валерій Миколайович 96164 
Шевченко Зінаїда Василівна 96199 
Шевченко Ігор Анатолійович 95709 
Шевченко Ігор Вікторович 96130 
Шевченко Лариса Леонідівна 96078 
Шевченко Людмила Станіславівна 96164 
Шевченко Світлана Анатоліївна 96386 
Шевчук Василь Петрович 96155 
Шевчук Владислава Олегівна 95400 
Шевчук Ірина Василівна 96284 
Шевчук Олег Ігорович 95498 
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Шевчук Тетяна Олександрівна 95911 
Шевчук Тетяна Яківна 95636 
Шелдагаєва Ганна Олександрівна 96106 
Шелудяков Олександр Сергійович 95493 
Шепельова Марія Володимирівна 95568 
Шерембей Дмитро Олегович 96140 
Шеремет Марія Дмитрівна 95884 
Шерстобітов Дмитро Олексійович 95595 
Шерстюк Олег Олексійович 95288 
Шестакова Олена Андріївна 95970 
Шестерова Людмила Єгорівна 96168 
Шешукова Ольга Вікторівна 95621 
Шидловська Тамара Антонівна 96024 
Шинкаренко Тетяна Анатоліївна 95460 
Шинкарук Оксана Анатоліївна 95316, 95317, 95452, 95453, 95454, 96450 
Шипіцина Лідія Анатоліївна 96130 
Широков Володимир Анатолійович 96078, 96125, 96130 
Широкопетлєва Марія Сергіївна 95681 
Ширяєва Наталя Володимирівна 95572 
Шкарбуль Ольга Вікторівна 95959 
Шкворець Олена Володимирівна 95869 
Шкідченко Софія Григорівна 95121 
Школа Олександр Павлович 96360 
Школьник Олег Львович 95305 
Школьнік Марія Валентинівна 95550 
Шкор Євген Віталійович 95571 
Шлапко Леся Володимирівна 95302 
Шляхтюк Сергій Костянтинович 95558, 95560 
Шомська Ольга Вікторівна 95919 
Шостак Ігор Володимирович 96078, 96125, 96130 
Штепенко Катерина Павлівна 95364, 95365 
Штриголь Діана Вячеславівна 95811 
Штурм Еріка Анатоліївна 95117 
Шулакова Катерина Сергіївна 96264 
Шулепов Віктор Миколайович 95622 
Шуліка Владислав Павлович 95652 
Шульгін Андрій Вікторович 95506, 95507 
Шумкін Андрій Анатолійович 96331 
Шупеня Дар'я Сергіївна 95315 
Шуров Ігор Віуленович 95582 
Щастіна Тетяна Олексіївна 95204 
Щегельська Олена Юріївна 96398 
Щегельська Ольга Іванівна 96398 
Щепак Віра Василівна 95124, 95125, 95126 
Щепотіна Наталія Юріївна 95453, 95454 
Щербакова Олена Леонідівна 96145, 96146 
Щербина Дар'я Володимирівна 95464, 95465, 95466, 95467 
Щетилова Тетяна Володимирівна 95415 
Щипанський Павло Володимирович 96155 
Щьокіна Євгенія Юріївна 95928, 95929 
Юдін Олександр Юрійович 95579, 96015 
Юлія Саніна (псевдонім) 95509, 95792 
Юринець Оксана Василівна 95927 
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Юрченко Едуард Анатолійович 95114 
Юрченко Наталія Іванівна 95759 
Юрчишин Василь Якович 95870, 95871, 95872, 95873, 95990 
Юхименко Даніелла Віталіївна 95890 
Юхимчук Марія Сергіївна 95496, 95498 
Яворовський Петро Петрович 95983 
Яворська Олена Михайлівна 96264 
Яковенко Віра Дмитрівна 95958 
Яковенко Олена Олегівна 95316, 95317, 95452 
Яковець Інна Олександрівна 95650, 95651 
Якубова Елеонора Дамирівна 95560 
Якубовський Антон Васильович 95142 
Яні Валерій Федорович 95175 
Янішен Ігор Володимирович 95574, 95576, 96389 
Янко Назар Васильович 96254 
Ярмоленко Людмила Іванівна 95907, 95908, 95909 
Ярова Анастасія Олександрівна 96303 
Яровий Андрій Анатолійович 95228, 95550 
Ярошенко Олександр Васильович 95289 
Ярощук Мирослав Сергійович 96157 
Ярчевська Ольга Анатоліївна (Оля Ярч) 95478 
Ястремська Олена Миколаївна 95969, 95970 
Яценко Іван Володимирович 95594 
Ященко Дмитро Миколайович 96351 
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права на службовий твір 
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування  роботодавця 
Номер свідоцтва 

Акціонерне товариство "Українська залізниця"  95328, 95329, 95330 
Вінницький національний технічний університет  96402 
Державна установа "Державний інститут сімейної та 
молодіжної політики" 

 95289, 95290 

Державне підприємство "Державний автотранспортний 
науково-дослідний і проектний інститут" 

 95120, 95205, 95206, 95687, 95688, 95689 

Державне підприємство "ІНФОТЕХ"  95108, 95115, 95315 
Державне підприємство "Конструкторське бюро 
"Південне" ім. М. К. Янгеля" 

 96380, 96381, 96382, 96383 

Державне підприємство "Науково-дослідний і  
проектний інститут містобудування" 

 95766, 95892 

Державне підприємство "Український державний 
науково-дослідний інститут проектування міст 
"ДІПРОМІСТО" імені Ю. М. Білоконя" 

 96024 

Державний заклад "Український науково-практичний 
центр екстреної медичної допомоги та медицини  
катастроф Міністерства охорони здоров'я України" 

 96288, 96289 

Державний науково-дослідний інститут Міністерства 
внутрішніх справ України 

 95324 

Державний університет "Житомирська політехніка"  95352 
Державний університет інфраструктури та 
технологій 

 95400 

Дніпровський національний університет 
залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна 

 95524 

Житомирський державний технологічний 
університет 

 95351 

Запорізький національний університет  95448 
Інститут економіки промисловості Національної 
академії наук України 

 95415 

Інститут кібернетики імені В. М. Глушкова 
Національної академії наук України 

 95334 

Інститут проблем моделювання в енергетиці  
ім. Г. Є. Пухова Національної академії наук України 

 95280, 95313, 95314 

Інститут розведення і генетики тварин ім. М. В. Зубця 
Національної академії аграрних наук України 

 95925 

Інститут сільськогосподарської мікробіології та  
агропромислового виробництва Національної 
академії аграрних наук України 

 95276, 95277 

Київський національний торговельно-економічний 
університет 

 96302, 96303, 96304, 96305, 96306, 96307 

Київський національний торговельно-економічний 
університет 

 95383, 95384, 95385, 95386, 95387, 95388, 96444, 
96445, 96446, 96447, 96448, 96449 

Київський національний університет імені Тараса 
Шевченка 

 95900 

Київський національний університет технологій та 
дизайну 

 96252 

Комунальна науково-дослідна установа "Науково-
дослідний інститут соціально-економічного розвитку 
міста" 

 95349 
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Корецький навчально-виховний комплекс  
"Школа І-ІІ ступенів-Ліцей" Корецької районної ради 
Рівненської області 

 95440 

Кременчуцький національний університет імені  
Михайла Остроградського 

 95401 

Національна академія внутрішніх справ  96043, 96044, 96045, 96046, 96047, 96048, 96049, 
96050 

Національний авіаційний університет  95752 
Національний науковий центр "Інститут аграрної 
економіки" 

 95591 

Національний науковий центр "Інститут 
ґрунтознавства та агрохімії імені  
О. Н. Соколовського" 

 95350 

Національний науковий центр "Інститут 
експериментальної і клінічної ветеринарної  
медицини" 

 95644 

Національний науковий центр "Інститут механізації 
та електрифікації сільського господарства" 

 95433, 95434 

Національний педагогічний університет  
ім. М. П. Драгоманова 

 95464, 95465, 95466, 95467 

Національний транспортний університет  95102, 95105, 95114, 95202 
Національний університет "Львівська політехніка"  95367, 95435, 95646, 95647, 95648, 95649, 96008 
Національний університет біоресурсів і  
природокористування України 

 95101, 95103, 95104, 95106, 95107, 95283, 95284, 
95285, 95286, 95287, 95331, 95332 

Національний університет харчових технологій  95824, 95825 
Національний фармацевтичний університет  95307 
Національний фармацевтичний університет  95179, 95180, 96220, 96221, 96232 
Одеська національна академія зв'язку  
ім. О. С. Попова 

 95826, 96264, 96406 

Одеська національна академія харчових технологій  95769 
Полтавський національний педагогічний університет 
імені В. Г. Короленка 

 95770, 96359 

Рожнівський ліцей "Гуцульщина" імені Федора  
Погребенника Рожнівської сільської ради об'єднаної 
територіальної громади Косівського району Івано-
Франківської області 

 95668 

Сумський державний університет  96315 
Товариство з обмеженною відповідальністю  
"Центр Консалтинг" 

 95918 

Товариство з обмеженою відповідальністю  
"АЙКЮЖН ІТ" 

 95260, 95261, 96005 

Товариство з обмеженою відповідальністю  
"АЙТІ РОЗУМНІ РІШЕННЯ" 

 95251 

Товариство з обмеженою відповідальністю 
"Будівельна компанія "Міськбудінвест" 

 95243 

Товариство з обмеженою відповідальністю 
"Будівельна компанія "Міськбудінвест" 

 96192 

Товариство з обмеженою відповідальністю  
"ДІЄТ ЦЕНТР" 

 95686 

Товариство з обмеженою відповідальністю 
"Інкософт" 

 96347 

Товариство з обмеженою відповідальністю  
"Кетчап Лоялті Східна Європа" 

 95915 
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Повне ім'я або повне офіційне  

найменування  роботодавця 
Номер свідоцтва 

Товариство з обмеженою відповідальністю  
"КЛИМКО" 

 96360 

Товариство з обмеженою відповідальністю 
"КОМПАНІЯ БАСТІОН-КИЇВ" 

 95667 

Товариство з обмеженою відповідальністю  
"Консалтингова компанія "СІДКОН" 

 96364 

Товариство з обмеженою відповідальністю "Памак"  95579, 96015 
Товариство з обмеженою відповідальністю 
"ПОЛІКЛІНІКА БЕЗ ЧЕРГ" 

 96386 

Товариство з обмеженою відповідальністю 
"ПОЛІТЕДА КЛАУД" 

 95652 

Товариство з обмеженою відповідальністю "СМІДЛ"  95191 
Товариство з обмеженою відповідальністю "СОФТ 
ПРОДАКШН" 

 96222 

Товариство з обмеженою відповідальністю 
"УАЛІНУКС" 

 95953 

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

 95246 

Харківська державна академія дизайну і мистецтв  95255, 95257, 95258, 95445, 95446, 95447, 95532, 
95533, 95534, 95535, 95536, 95537, 95538, 95541 

Харківський національний автомобільно-дорожній 
університет 

 95109, 95110, 95111, 95424, 95425, 95426, 95427, 
96108, 96191 

Харківський національний медичний університет  95573, 95574, 95575, 95576, 96389, 96390, 96414, 
96415 

Херсонський політехнічний коледж Одеського 
національного політехнічного університету 

 95793, 95958, 95959, 95960 
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Видача дубліката свідоцтва про реєстрацію авторського права на твір 

Номер свідоцтва Дата видачі дубліката 

83396 09.01.2020 
37800 09.01.2020 
94069 16.01.2020 
71860 07.02.2020 
94530 18.02.2020 
94570 18.02.2020 

Виправлення очевидних помилок у публікаціях відомостей про видачу 
свідоцтва про реєстрацію авторського права на твір 

Номер реєстрації 

авторського права на твір 

(номер свідоцтва) 

Дата публікації та номер 

бюлетеня 

Слід читати 

94069 27.01.2020, 56  "АІС "Держбюджет" 
94530 27.01.2020, 56 Дихта-Кірфф Вікторія Леонідівна 
94570 27.01.2020, 56 Дихта-Кірфф Вікторія Леонідівна 
93308 27.11.2019, 55 Адресу автора слід читати: "вул. Ломоносова, 48а, 

кв. 155, м. Київ, 03189" 

Виправлення очевидних помилок у публікаціях відомостей про 
реєстрацію договорів, які стосуються права автора на твір 

Номер реєстрації договорів,          

які стосуються права автора на твір 

(номер рішення) 

Дата публікації та номер            

бюлетеня 

Слід читати 

2822 26.01.2016, 39 Адресу суб'єкта авторського права 
"Товариство з обмеженою 
відповідальністю "Кредитне Брокерське 
Агентство" слід читати: "вул. Юрія 
Іллєнка, 12, м. Київ, 04050" 

4628 27.11.2019, 55 Назву суб'єкта авторського права слід 
читати: "Товариство з обмеженою 
відповідальністю "СИСТЕМНИЙ 
ІННОВАЦІЙНИЙ СЕРВІС - ІТ". Адресу 
суб'єкта авторського права "Товариство з 
обмеженою відповідальністю 
"СИСТЕМНИЙ ІННОВАЦІЙНИЙ СЕРВІС - 
ІТ" слід читати: "вул. Гната Хоткевича, 12, 
оф. 177, м. Київ, 02094, Україна (UA)" 

4629 27.11.2019, 55 Назву суб'єкта авторського права слід 
читати: "Товариство з обмеженою 
відповідальністю "СИСТЕМНИЙ 
ІННОВАЦІЙНИЙ СЕРВІС - ІТ". Адресу 
суб'єкта авторського права "Товариство з 
обмеженою відповідальністю 
"СИСТЕМНИЙ ІННОВАЦІЙНИЙ СЕРВІС - 
ІТ" слід читати: "вул. Гната Хоткевича, 12, 
оф. 177, м. Київ, 02094, Україна (UA) " 
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