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1.  

616.314-002 

А86 

     Артем'єв А. В.  Еволюційні особливості розвитку 

захворювань на карієс зубів у людини [Текст] : автореф. 

дис. на здоб. наук. ступ. 

к.м.н.:спец.14.01.22"Стоматологія" / Андрій 

Владиславович Артем'єв ; МОЗУ, Укр. мед. стомат. 

академія. – Полтава, 2012. – 20 с. 

      кільк.прим.:  1  (БВ – 1) 

2.  

616.314-053.2-084 

Б39 

     Безвушко Е. В.  Стоматологічна захворюваність дітей, 

які проживають на різних за екологічним станом 

територіях, та обгрунтування диференційованої 

профілактики уражень твердих тканин зубів [Текст] : 

автореф. дис. на здоб. наук. ступ. 

д.м.н.:спец.14.01.22"Стоматологія" / Ельвіра 

Валентинівна Безвушко ; МОЗУ, НМА післядипломної 

освіти ім. П.Л. Шупика. – К., 2013. – 36 с. 

      кільк.прим.:  1  (БВ – 1) 

3.  

617.741-004.1-084 

Б46 

     Бен А. А.  Експериментально-клінічне обгрунтування 

нового методу профілактики прогресування діабетичної 

катаракти [Текст] : автореф. дис. на здоб. наук. ступ. 

к.м.н.:спец.14.01.18"Офтальмологія" / Абдаллах Аніс 

Бен ; Ін-т очних хвороб і тканинної терапії ім. В.П. 

Філатова НАМНУ. – Одеса, 2012. – 18 с. 

      кільк.прим.:  1  (БВ – 1) 

4.  

617.57-089 

Б72 

     Бовкун В. М.  Експериментально-клінічне 

обгрунтування нових нетипових методів пластики 

складних пошкоджень периферичних нервів кінцівок 

[Текст] : автореф. дис. на здоб. наук ступ. 

к.м.н.:спец.14.01.03"Хірургія" / Валерій Миколайович 

Бовкун ; МОЗУ, НМУ ім. О.О. Богомольця. – К., 2012. – 

22 с. 

      кільк.прим.:  1  (БВ – 1) 

5.  

618.19-006.6-08 

Б83 

     Борота О. О.  Оптимізація комплексного лікування 

хворих на розповсюджений синхронний білатеральний 

рак молочної залози [Текст] : автореф. дис. на здоб. наук. 

ступ. к.м.н.:спец. 14.01.07"Онкологія" / Олександр 

Олександрович Борота ; МОЗУ, ДНМУ ім. М.Горького. – 

Донецьк, 2012. – 20 с. 

      кільк.прим.:  1  (БВ – 1) 



6.  

615.8 

Б91 

     Бурлака О. В.  Клініко-патогенетичне обгрунтування 

застосування фізичних чинників для відновлювального 

лікування жінок з дисгормональними порушеннями 

репродуктивного здоров'я [Текст] : автореф. дис. на здоб. 

наук. ступ. д.м.н.:спец.14.01.33"Медична реабілітація, 

фізіотерапія та курортологія" / Олена Василівна 

Бурлака ; УНДІ мед. реабілітації та курортології 

МОЗУ. – Одеса, 2012. – 36 с. 

      кільк.прим.:  1  (БВ – 1) 

7.  

616.314.2-001-06 

В38 

     Вєсова О. П.  Ураження трійчастого нерва при 

непухлинних захворюваннях щелепно-лицевої ділянки: 

механізми виникнення, діагностика, обгрунтування 

лікування [Текст] : автореф. дис. на здоб. наук. ступ. 

д.м.н.:спец.14.01.22"Стоматологія" / Олена Петрівна 

Вєсова ; МОЗУ, НМА післядипломної освіти ім. П.Л. 

Шупика. – К., 2013. – 20 с. 

      кільк.прим.:  1  (БВ – 1) 

8.  

616.314-089.843 

В42 

     Виженко Є. Є.  Вдосконалення методів довгострокової 

фіксації незнімних ортопедичних конструкцій на 

імплантатах [Текст] : автореф. дис. на здоб. наук. ступ. 

к.м.н.:спец.14.01.22"Стоматологія" / Євгеній Євгенович 

Виженко ; МОЗУ, Укр. мед. стомат. академія. – Полтава, 

2012. – 20 с. 

      кільк.прим.:  1  (БВ – 1) 

9.  

618.2-084 

В48 

     Винниченко-Дубіцька Я. І.  Плацентарна дисфункція 

після допоміжних репродуктивних технологій: 

прогнозування і тактика ведення вагітності [Текст] : 

автореф. дис. на здоб. наук. ступ. 

к.м.н.:спец.14.01.01"Акушерство та гінекологія" 

/ Ярослава Ігорівна Винниченко-Дубіцька ; МОЗУ, НМА 

післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика. – К., 2012. – 16 

с. 

      кільк.прим.:  1  (БВ – 1) 

10.  

616.717/.718-006.4 

В52 

     Вирва О. Є.  Модульне індивідуальне 

ендопротезування в лікуванні злоякісних пухлин довгих 

кісток [Текст] : автореф. на здоб. наук. ступ. 

д.м.н.:спец.14.01.21"Травматологія та ортопедія" / Олег 

Євгенович Вирва ; НАМНУ, Ін-т травматології та 

ортопедії НАМНУ. – К., 2013. – 42 с. 

      кільк.прим.:  1  (БВ – 1) 

11.  

616.37-002-084 

В61 

     Вовчук І. М.  Обгрунтування комплексної програми 

профілактики та лікування гострої печінкової 

недостатності у хворих на гострий панкреатит біліарної 

етіології [Текст] : автореф. дис. на здоб. наук. ступ. 

к.м.н.:спец.14.01.03"Хірургія" / Ігор Миколайович 

Вовчук ; МОЗУ, ВНМУ ім. М.І. Пирогова. – Вінниця, 

2012. – 24 с. 

      кільк.прим.:  1  (БВ – 1) 



12.  

616.441-006.5-089 

В76 

     Воскобойнік О. Ю.  Порівняльна характеристика 

хірургічного лікування багатовузлових форм зобу 

[Текст] : автореф. дис. на здоб. наук. ступ. 

к.м.н.:спец.14.01.03"Хірургія" / Ольга Юріївна 

Воскобойнік ; МОЗУ ВНМУ ім. М.І. Пирогова. – 

Вінниця, 2013. – 24 с. 

      кільк.прим.:  1  (БВ – 1) 

13.  

617.735-007.281-

085 

Г24 

     Гаффарі С.  Оптимізація комбінованого лікування 

хворих на регматогенне відшарування сітківки [Текст] : 

автореф. дис. на здоб. наук. ступ. 

к.м.н.:спец.14.01.18"Офтальмологія" / Сахбі Гаффарі ; Ін-

т очних хвороб і тканинної терапії ім. В.П. Філатова 

НАМНУ. – Одеса, 2012. – 18 с. 

      кільк.прим.:  1  (БВ – 1) 

14.  

616.24-007.271-08 

Г85 

     Гринцова Г. О.  Підвищення ефективності 

комплексної інтенсивної терапії у пацієнтів із хронічним 

обструктивним захворюванням легенів шляхом корекції 

гіпоксії [Текст] : автореф. дис. на здоб. наук. ступ. 

к.м.н.:спец.14.01.30"Анестезіологія та інтенсивна 

терапія" / Ганна Олександрівна Гринцова ; ДНМУ ім. 

М.Горького. – Донецьк, 2013. – 20 с. 

      кільк.прим.:  1  (БВ – 1) 

15.  

616.24-002-053.2 

Д69 

     Дорофеєв Д. О.  Патофізіологічні особливості 

перебігу запалення легень у дітей з гострим та хронічним 

стресом [Текст] : автореф. дис. на здоб. наук. ступ. 

к.м.н.:спец.14.03.04"Патологічна фізіологія" / Дмитро 

Олександрович Дорофеєв ; МОЗУ, Буковинський ДМУ. – 

Чернівці, 2012. – 20 с. 

      кільк.прим.:  1  (БВ – 1) 

16.  

612.217 

Д79 

     Дубров С. О.  Концепція відлучення від респіратора 

пацієнтів з тяжкою травмою після проведення тривалої 

штучної вентиляції легень [Текст] : автореф. дис. на здоб. 

наук. ступ. д.м.н.:спец. 14.01.30"Анестезіологія та 

інтенсивна терапія" / Сергій Олександрович Дубров ; 

МОЗУ, ДНМУ ім. М.Горького. – Донецьк, 2012. – 32 с. 

      кільк.прим.:  1  (БВ – 1) 

17.  

616.728.2-007-

053.2 

Е46 

     Елій Л. Б.  Комплексне відновлювальне лікування 

дітей першого року життя з дисплазією кульшових 

суглобів [Текст] : автореф. дис. на здоб. наук. ступ. 

к.м.н.:спец.14.01.33"Медична реабілітація, фізіотерапія 

та курортологія" / Лариса Борисівна Елій ; УНДІ мед. 

реабілітації та курортології МОЗУ. – Одеса, 2012. – 24 с. 

      кільк.прим.:  1  (БВ – 1) 



18.  

618.3-06 

Є91 

     Єфіменко О. К.  Генетичні форми тромбофілії в генезі 

прееклампсії вагітних у Львівській області [Текст] : 

автореф. дис. на здоб. наук. ступ. 

к.м.н.:спец.14.01.01"Акушерство та гінекологія" / Олена 

Костянтинівна Єфіменко ; МОЗУ, ЛНМУ ім. Д. 

Галицького. – Львів, 2012. – 20 с. 

      кільк.прим.:  1  (БВ – 1) 

19.  

616-002.36 

З-47 

     Зєльоний І. І.  Імунопатогенез ускладнених і 

рецидивуючих форм бешихи, диференційована 

імунокорекція та імунореабілітація [Текст] : автореф. 

дис. на здоб. наук. ступ. д.м.н.:спец.14.03.08"Імунологія 

та алергологія" / Ігор Іванович Зєльоний ; ДНМУ ім. М. 

Горького. – Донецьк, 2013. – 40 с. 

      кільк.прим.:  1  (БВ – 1) 

20.  

616.611-002 

І-20 

     Іванова М. Д.  Патоморфологічні зміни тубуло-

інтерстиціального компоненту нирок при первинних 

проліферативних гломерулонефритах [Текст] : автореф. 

дис. на здоб. наук. ступ. к.м.н.:спец. 

14.03.02"Патологічна анатомія" / Марія Дмитрівна 

Іванова ; МОЗУ, ДНМУ ім. М.Горького. – Донецьк, 

2012. – 20 с. 

      кільк.прим.:  1  (БВ – 1) 

21.  

616.314-007.21-

053.2 

І-30 

     Ієвлєва Ю. В.  Особливості диференційної діагностики 

та лікування дітей з різними формами адентії [Текст] : 

автореф. дис. на здоб. наук. ступ. 

к.м.н.:спец.14.01.22"Стоматологія" / Юлія Валеріївна 

Ієвлєва ; Ін-т стоматології НАМНУ. – Одеса, 2013. – 20 с. 

      кільк.прим.:  1  (БВ – 1) 

22.  

616.61 

Й75 

     Йолтухівський М. М.  Патогенетична роль порушень 

метаболізму сірковмісних амінокислот у розвитку 

цисплатинової нефропатії [Текст] : автореф. дис. на здоб. 

наук. ступ. к.м.н.:спец.14.01.32"Медична біохімія" 

/ Микола Михайлович Йолтухівський ; МОЗУ, ЛДМУ. – 

Луганськ, 2012. – 20 с. 

      кільк.прим.:  1  (БВ – 1) 

23.  

616.36-089 

К30 

     Качанов В. М.  Сучасні аспекти мінімізації 

післяопераційних ускладнень панкреатодуоденальної 

резекції при обструктивних захворюваннях 

гепатопанкреатодуоденальної зони [Текст] : автореф. 

дис. на здоб. наук. ступ. к.м.н.:спец.14.01.03"Хірургія" 

/ Валерій Миколайович Качанов ; МОЗУ, ВНМУ ім. М.І. 

Пирогова. – Вінниця, 2012. – 16 с. 

      кільк.прим.:  1  (БВ – 1) 



24.  

616.853-089 

К59 

     Козловський А. Ю.  Діагностика та лікування 

артеріовенозних мальформацій головного мозку з 

епілептиформним клінічним перебігом [Текст] : автореф. 

дис. на здоб. наук. ступ. 

к.м.н.:спец.14.01.05"Нейрохірургія" / Андрій Юрійович 

Козловський ; НАМНУ, Ін-т нейрохірургії ім. А.П. 

Ромоданова НАМНУ. – К., 2013. – 20 с. 

      кільк.прим.:  1  (БВ – 1) 

25.  

615.25 

К68 

     Коровенкова О. М.  Фармакологічний профіль впливу 

тіоцетаму на функцію нирок та водно-сольовий обмін 

[Текст] : автореф. дис. на здоб. наук. ступ. 

к.ф.н.:спец.14.03.05"Фармакологія" / Оксана Миколаївна 

Коровенкова ; МОЗУ, Нац. фарм. ун-т. – Х., 2012. – 20 с. 

      кільк.прим.:  1  (БВ – 1) 

26.  

617.7-007.681-089 

К72 

     Костенко П. О.  Оптимізація діагностики і 

хірургічного лікування вторинної післяопікової глаукоми 

[Текст] : автореф. дис. на здоб. наук. ступ. 

к.м.н.:спец.14.01.18"Офтальмологія" / Петро 

Олександрович Костенко ; Ін-т очних хвороб і тканинної 

терапії ім. В.П. Філатова НАМНУ. – Одеса, 2012. – 18 с. 

      кільк.прим.:  1  (БВ – 1) 

27.  

616.379-008.64-06 

К78 

     Краснов О. Г.  Сучасні аспекти діагностики та 

органозберігаючого хірургічного лікування синдрому 

діабетичної стопи [Текст] : автореф. дис. на здоб. наук. 

ступ. к.м.н.:спец.14.01.03"Хірургія" / Олег Георгійович 

Краснов ; МОЗУ ВНМУ ім. М.І. Пирогова. – Вінниця, 

2013. – 24 с. 

      кільк.прим.:  1  (БВ – 1) 

28.  

616.3-053.2 

К85 

     Кряжев О. В.  Особливості кісткового метаболізму у 

дітей раннього віку з проявами харчової алергії [Текст] : 

автореф. дис. на здоб. 

наук.ступ.к.м.н.:спец.14.01.10"Педіатрія" / Олександр 

Володимирович Кряжев ; МОЗУ, ЗМА післядипломної 

освіти МОЗУ. – Запоріжжя, 2012. – 22 с. 

      кільк.прим.:  1  (БВ – 1) 

29.  

618.14-089.819 

К89 

     Кузьоменська М. Л.  Репродуктивне здоров'я жінок 

після консервативної міомектомії [Текст] : автореф. дис. 

на здоб. наук. ступ. д.м.н.:спец.14.01.01"Акушерство та 

гінекологія" / Марина Леонідівна Кузьоменська ; МОЗУ, 

НМА післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика. – К., 

2012. – 32 с. 

      кільк.прим.:  1  (БВ – 1) 



30.  

616.516-092 

Л38 

     Левченко Л. Ю.  Роль поліморфізмів толл-подібних 

рецепторів 2 та 4 у патогенезі атопічного дерматиту 

[Текст] : автореф. дис. на здоб. наук. ступ. 

к.м.н.:спец.14.03.08"Імунологія та алергологія" / Лілія 

Юріївна Левченко ; МОЗУ ДНМУ ім. М. Горького. – 

Донецьк, 2013. – 24 с. 

      кільк.прим.:  1  (БВ – 1) 

31.  

616-053.2 

Л63 

     Лисунець О. В.  Клініко-параклінічні особливості 

адаптації недоношених новонароджених високого 

перинатального ризику в перші місяці життя [Текст] : 

автореф. дис. на здоб. наук. ступ. 

к.м.н.:14.01.10"Педіатрія" / Оксана Василівна Лисунець ; 

МОЗУ ЛНМУ ім. Д.Галицького. – Львів, 2013. – 20 с. 

      кільк.прим.:  1  (БВ – 1) 

32.  

617-089.5 

Л63 

     Лісний І. І.  Моніторинг і корекція нейровегетативних 

та ноціцептивних порушень у хірургічних пацієнтів в 

процесі післяопераційної інтенсивної терапії [Текст] : 

автореф. дис. на здоб. наук. ступ. 

д.м.н.:спец.14.01.30"Анестезіологія та інтенсивна 

терапія" / Іван Іванович Лісний ; МОЗУ, ДНМУ ім. 

М.Горького. – Донецьк, 2013. – 40 с. 

      кільк.прим.:  1  (БВ – 1) 

33.  

615.4 

Л86 

     Лутковський Р. А.  Обгрунтування ефективності 

застосування хірургічного шовного матеріалу 

модифікованого вуглецевими нанотрубками та 

антисептиком для профілактики післяопераційних 

гнійних ускладнень (експериментально-клінічне 

дослідження) [Текст] : автореф. на здоб. наук. ступ. 

к.м.н.:спец.14.01.03"Хірургія" / Руслан Анатолійович 

Лутковський ; МОЗУ, ВНМУ ім. М.І. Пирогова. – 

Вінниця, 2012. – 20 с. 

      кільк.прим.:  1  (БВ – 1) 

34.  

616.314-002-

053.2-084 

Л87 

     Лучак І. В.  Клініко-експериментальне обгрунтування 

профілактики карієсу зубів у дітей зі зниженою 

функціональною активністю слинних залоз [Текст] : 

автореф. дис. на здоб. наук. ступ. 

к.м.н.:спец.14.01.22"Стоматологія" / Ілона Василівна 

Лучак ; Ін-т стоматології НАМНУ. – Одеса, 2012. – 20 с. 

      кільк.прим.:  1  (БВ – 1) 

35.  

616.728.2-

007.233-08 

М14 

     Майко В. М.  Комплексне етапне лікування та медико-

соціальна реабілітація хворих на остеоартроз кульшового 

суглоба [Текст] : автореф. дис. на здоб. наук.ступ. 

д.м.н.:спец.14.01.21"Травматологія та ортопедія" 

/ Вячеслав Михайлович Майко ; НАМНУ, Ін-т 

травматології та ортопедії НАМНУ. – К., 2012. – 38 с. 

      кільк.прим.:  1  (БВ – 1) 



36.  

616.831.9-053.2-

089.168 

М19 

     Маловічко І. А.  Критична гідроцефалія у дітей 

(етіологія, діагностика та лікування) [Текст] : автореф. 

дис. на здоб. наук. ступ. 

к.м.н.:спец.14.01.05"Нейрохірургія" / Ігор Алімович 

Маловічко ; НАМНУ, Ін-т нейрохірургії ім. А.П. 

Ромоданова НАМНУ. – К., 2013. – 24 с. 

      кільк.прим.:  1  (БВ – 1) 

37.  

616.314.17-085 

М37 

     Мачоган В. Р.  Клініко-експериментальне 

обгрунтування лікування хворих на генералізований 

пародонтит з використанням синбіотика [Текст] : 

автореф. дис. на здоб. наук. ступ. 

к.м.н.:спец.14.01.22"Стоматологія" / Володимир 

Романович Мачоган ; Ін-т стоматології НАМНУ. – Одеса, 

2012. – 20 с. 

      кільк.прим.:  1  (БВ – 1) 

38.  

616.12-008.331.1 

М59 

     Мікропуло І. Р.  Оптимізація лікування хворих 

літнього віку на артеріальну гіпертензію в залежності від 

функціонального стану печінки [Текст] : автореф. дис. на 

здоб. наук. ступ. к.м.н.:спец.14.01.11"Кардіологія" / Ірина 

Ростиславівна Мікропуло ; МОЗУ, НМУ ім. О.О. 

Богомольця. – К., 2013. – 20 с. 

      кільк.прим.:  1  (БВ – 1) 

39.  

616.314.1 

М59 

     Микиєвич Н. І.  Порівняльна оцінка якості 

відновлення дефектів коронок бічних зубів прямими і 

непрямими композитними реставраціями [Текст] : 

автореф. дис. на здоб. наук. ступ. 

к.м.н.:спец.14.01.22"Стоматологія" / Наталія Ігорівна 

Микиєвич ; МОЗУ, ЛНМУ ім. Д.Галицького. – Львів, 

2013. – 20 с. 

      кільк.прим.:  1  (БВ – 1) 

40.  

616.37-002-089 

М91 

     Муравйов П. Т.  Комплексне хірургічне лікування 

хворих на гострий панкреатит на різних етапах перебігу 

захворювання за умов корекції синдрому 

гіперметаболізму-гіперкатаболізму [Текст] : автореф. 

дис. на здоб. наук. ступ. к.м.н.:спец.14.01.03"Хірургія" 

/ Петро Тадеушович Муравйов ; МОЗУ, ВНМУ ім. М.І. 

Пирогова. – Вінниця, 2012. – 20 с. 

      кільк.прим.:  1  (БВ – 1) 

41.  

616.381-002-089 

П12 

     Павляк А. Я.  Моніторинг і корекція ендотоксикозу у 

комплексному хірургічному лікуванні хворих на гнійний 

перитоніт [Текст] : автореф. дис. на здоб. наук. ступ. 

к.м.н.:спец.14.01.03"Хірургія" / Андрій Ярославович 

Павляк ; МОЗУ, ЛНМУ ім. Д. Галицького. – Львів, 

2012. – 17 с. 

      кільк.прим.:  1  (БВ – 1) 



42.  

616.12-008.331.1 

П18 

     Парасюк О. І.  Вікові зміни проангіогенної активності 

ендотелію у хворих на гіпертонічну хворобу та їх 

корекція [Текст] : автореф. дис. на здоб. наук. ступ. 

к.м.н.:спец.14.01.11"Кардіологія" / Олена Ігорівна 

Парасюк ; МОЗУ, НМУ ім. О.О. Богомольця. – К., 

2013. – 20 с. 

      кільк.прим.:  1  (БВ – 1) 

43.  

616.718.16-001.5-

089 

П30 

     Петрик Т. М.  Діагностика та лікування переломів 

кульшової западини [Текст] : автореф. дис. на здоб. наук. 

ступ. к.м.н.:спец.14.01.21"Травматологія та ортопедія" 

/ Тарас Михайлович Петрик ; НАМНУ, Ін-т патології 

хребта та суглобів ім. М.І. Ситенка НАМНУ. – Х., 2013. – 

18 с. 

      кільк.прим.:  1  (БВ – 1) 

44.  

618.3 

П31 

     Петруняк Р. І.  Особливості перебігу вагітності і 

пологів та акушерська тактика у жінок з ожирінням і 

артеріальною гіпертензією [Текст] : автореф. дис. на 

здоб. наук. ступ. к.м.н.:спец.14.01.01"Акушерство та 

гінекологія" / Ростислав Ігорович Петруняк ; МОЗУ 

ОНМУ. – Одеса, 2013. – 20 с. 

      кільк.прим.:  1  (БВ – 1) 

45.  

616.34-053.2 

П53 

     Полук Т. А.  Клініко-параклінічні особливості та 

корекція мікробіоценозу кишечника при ювенільному 

ревматоїдному артриті [Текст] : автореф. дис. на здоб. 

наук. ступ. к.м.н.:спец.14.01.10"Педіатрія" / Тамара 

Анатоліївна Полук ; Ін-т ПАГ, НАМНУ. – К., 2012. – 21 

с. 

      кільк.прим.:  1  (БВ – 1) 

46.  

616.34-02-053.2-

07 

Р15 

     Радутна О. А.  Рання діагностика та профілактика 

кишкових ускладнень антибіотикотерапії у дітей 

[Текст] : автореф. дис. на здоб. наук. ступ. 

к.м.н.:спец.14.01.10"Педіатрія" / Олена Анатоліївна 

Радутна ; МОЗУ ЗДМУ. – Запоріжжя, 2013. – 20 с. 

      кільк.прим.:  1  (БВ – 1) 

47.  

611.36 

Р69 

     Романенко О. А.  Морфогенез печінки щурів під 

впливом ацетату свинцю та за умов корекції [Текст] : 

автореф. дис. на здоб. наук. ступ. 

к.м.н.:спец.14.03.01"Нормальна анатомія" 

/ Олександрович Анатолійович Романенко ; МОЗУ 

ЗДМУ. – Запоріжжя, 2013. – 20 с. 

      кільк.прим.:  1  (БВ – 1) 

48.  

616.71-006.31-

053.2 

Р75 

     Рославцев А. В.  Профілактика та лікування рецидивів 

аневризмальних кіст кісток у дітей та підлітків [Текст] : 

автореф. дис. на здоб. наук.ступ. 

к.м.н.:спец.14.01.21"Травматологія та ортопедія" 

/ Андрій Валерійович Рославцев ; НАМНУ, Ін-т 

травматології та ортопедії. – К., 2012. – 22 с. 

      кільк.прим.:  1  (БВ – 1) 



49.  

616.831 

Р83 

     Руденко С. О.  Патоморфологічні зміни головного 

мозку та легень у прооперованих хворих з приводу 

артеріальних аневризм та артеріовенозних 

мальформацій: особливості танатогенезу [Текст] : 

автореф. дис. на здоб. наук. ступ. 

к.м.н.:спец.14.03.02"Патологічна анатомія" / Світлана 

Олександрівна Руденко ; МОЗУ ЗДМУ. – Запоріжжя, 

2013. – 20 с. 

      кільк.прим.:  1  (БВ – 1) 

50.  

616.127-005.8-036 

С17 

     Самура Т. О.  Прогностична оцінка несприятливого 

клінічного перебігу та тяжкості кардіального 

ремоделювання у хворих на Q-інфаркт міокарда за 

допомогою біологічних маркерів [Текст] : автореф. дис. 

на здоб. наук. ступ. к.м.н.:спец.14.01.11"Кардіологія" 

/ Тетяна Олександрівна Самура ; МОЗУ ЗДМУ. – 

Запоріжжя, 2012. – 22 с. 

      кільк.прим.:  1  (БВ – 1) 

51.  

616.314.17-053.2-

089.23 

С20 

     Саранчук О. В.  Особливості ортодонтичного і 

ортопедичного лікування дітей із захворюваннями 

пародонта [Текст] : автореф. дис. на здоб. наук. ступ. 

к.м.н.:спец.14.01.22"Стоматологія" / Олеся 

Володимирівна Саранчук ; Ін-т стоматології НАМНУ. – 

Одеса, 2013. – 20 с. 

      кільк.прим.:  1  (БВ – 1) 

52.  

618.2 

С31 

     Сенанова-Дімассі Т. О.  Особливості перебігу та 

лікування анемії у вагітних з нейроциркуляторною 

астенією [Текст] : автореф. дис. на здоб. наук. ступ. 

к.м.н.:спец.14.01.01."Акушерство та гінекологія" / Тетяна 

Олександрівна Сенанова-Дімассі ; МОЗУ, НМУ ім. О.О. 

Богомольця. – К., 2012. – 16 c. 

      кільк.прим.:  1  (БВ – 1) 

53.  

616.127-005.8-085 

С98 

     Сюй Яо  Підвищення частоти серцевих скорочень у 

хворих на Q-інфаркт міокарда з ранньою систолічною 

дисфункцією лівого шлуночка та ефективність різних 

шляхів медикаментозної корекції [Текст] : автореф. дис. 

на здоб. наук. ступ. к.м.н.:спец.14.01.11"Кардіологія" / Яо 

Сюй ; МОЗУ, НМУ ім. О.О. Богомольця. – К., 2013. – 20 

с. 

      кільк.прим.:  1  (БВ – 1) 

54.  

617.54-089 

Т34 

     Теплий В. В.  Хірургічна корекція косметичних 

дефектів тулуба із відновленням естетичних, 

функціональних і метаболічних параметрів [Текст] : 

автореф. дис. на здоб. наук ступ. 

д.м.н.:спец.14.01.03"Хірургія" / Валерій Віталійович 

Теплий ; МОЗУ, НМУ ім. О.О. Богомольця. – К., 2012. – 

36 с. 

      кільк.прим.:  1  (БВ – 1) 



55.  

615.099 

Т77 

     Трубич Н. Я.  Патогенетичні особливості гострого 

отруєння ацетамінофеном на фоні тривалої інтоксикації 

солями кадмію та плюмбуму і його фармакологічна 

корекція [Текст] : автореф. дис. на здоб. наук. ступ. 

к.м.н.:14.03.04"Патологічна фізіологія" / Наталія 

Ярославівна Трубич ; МОЗУ Буковинський ДМУ. – 

Чернівці, 2013. – 20 с. 

      кільк.прим.:  1  (БВ – 1) 

56.  

616.248-053.2 

У52 

     Уманець Т. Р.  Фенотипи перебігу бронхіальної астми 

у дітей: патогенетичні механізми розвитку, діагностика, 

лікування та методи вторинної профілактики [Текст] : 

автореф. дис. на здоб. наук. ступ. 

д.м.н.:спец.14.01.10"Педіатрія" / Тетяна Рудольфівна 

Уманець ; Ін-т ПАГ, НАМНУ. – К., 2012. – 34 с. 

      кільк.прим.:  1  (БВ – 1) 

57.  

616.716.4-001.5 

У95 

     Уштан С. В.  Імунологічні аспекти саногенезу при 

переломах нижньої щелепи з травматичним 

пошкодженням великих слинних залоз [Текст] : автореф. 

дис. на здоб. наук. ступ. к.м.н.:спец.14.03.04"Патологічна 

фізіологія" / Світлана Володимирівна Уштан ; МОЗУ, 

Буковинський ДМУ. – Чернівці, 2012. – 20 с. 

      кільк.прим.:  1  (БВ – 1) 

58.  

616.72-002-085 

Ф35 

     Федьков Д. Л.  Клініко-лабораторні особливості, 

оцінка активності запально-деструктивного процесу та 

удосконалення лікування псоріатичного артриту з 

використанням лефлуноміду [Текст] : автореф. дис. на 

здоб. наук. ступ. к.м.н.:спец.14.01.12"Ревматологія" 

/ Дмитро Леонідович Федьков ; МОЗУ, НМУ ім. О.О. 

Богомольця. – К., 2013. – 20 с. 

      кільк.прим.:  1  (БВ – 1) 

59.  

616.65-002 

Х17 

     Халло О. Є.  Морфо-функціональний стан 

передміхурової залози і яєчка в нормі, при розладах 

кровообігу та його корекції [Текст] : автореф. дис. на 

здоб. наук. ступ. к.м.н.:спец.14.03.01"Нормальна 

анатомія" / Олександра Євгенівна Халло ; МОЗУ 

ЗДМУ. – Запоріжжя, 2013. – 20 с. 

      кільк.прим.:  1  (БВ – 1) 

60.  

617.7-007.681-085 

Х36 

     Хеліфі А.  Ефективність модифікованого способу 

медикаментозної корекції процесів пероксидації у хворих 

з увеальною гіпертензією [Текст] : автореф. дис. на здоб. 

наук. ступ. к.м.н.:спец.14.01.18"Офтальмологія" / Амані 

Хеліфі ; Ін-т очних хвороб і тканинної терапії ім. В.П. 

Філатова НАМНУ. – Одеса, 2012. – 16 с. 

      кільк.прим.:  1  (БВ – 1) 



61.  

616.12-008.331.1-

008.9 

Ч-49 

     Чернецька Г. В.  Ефективність комплексної 

реабілітації хворих на гіпертонічну хворобу з 

метаболічним синдромом на амбулаторному етапі з 

застосуванням пневмопресингу [Текст] : автореф. на 

здоб. наук. ступ. к.м.н.:спец.14.01.33"Медична 

реабілітація, фізіотерапія та курортологія" / Ганна 

Веніамінівна Чернецька ; УНДІ мед. реабілітації та 

курортології МОЗУ. – Одеса, 2012. – 24 с. 

      кільк.прим.:  1  (БВ – 1) 

62.  

616.12-008.313 

Ч-75 

     Чорна Ю. А.  Типи ортостатичних реакцій 

артеріального тиску та контроль частоти шлуночкових 

скорочень у пацієнтів з постійною формою фібріляції 

передсердь [Текст] : автореф. дис. на здоб. наук. ступ. 

к.м.н.:спец.14.01.11"Кардіологія" / Юлія Анатоліївна 

Чорна ; МОЗУ ХНМУ. – Х., 2013. – 20 с. 

      кільк.прим.:  1  (БВ – 1) 

63.  

617.713-002-08 

Ш64 

     Шираз Г.  Оптимізація методів лікування хворих на 

бактеріальні кератити [Текст] : автореф. дис. на здоб. 

наук. ступ. к.м.н.:спец.14.01.18"Офтальмологія" / Гуесмі 

Шираз ; МОЗУ, НМА післядипломної освіти ім. П.Л. 

Шупика. – К., 2013. – 20 с. 

      кільк.прим.:  1  (БВ – 1) 

64.  

616.98-07-085 

Ш64 

     Ширшова В. М.  Особливості діагностики, лікування 

та профілактики хронічного часто рецидивуючого 

генітального кандидозу на фоні активної 

цитомегаловірусної інфекції в жінок [Текст] : автореф. 

дис. на здоб. наук. ступ. к.м.н.:спец.14.03.08"Імунологія 

та алергологія" / Вікторія Миколаївна Ширшова ; МОЗУ, 

ДНМУ ім. М.Горького. – Донецьк, 2013. – 19 с. 

      кільк.прим.:  1  (БВ – 1) 

65.  

616.314.165-

002.2-08 

Ю49 

     Юнакова Н. М.  Клініко-патогенетичне обгрунтування 

особливостей перебігу та лікування хронічних 

періодонтитів у осіб з персистуючою герпетичною 

інфекцією [Текст] : автореф. дис. на здоб. наук. ступ. 

к.м.н.:спец.14.01.22"Стоматологія" / Наталія Миколаївна 

Юнакова ; МОЗУ, НМА післядипломної освіти ім. П.Л. 

Шупика. – К., .2013. – 20 с. 

      кільк.прим.:  1  (БВ – 1) 

66.  

616.211-002-036 

Ю98 

     Ющенко В. М.  Поліпозний риносинуїт: клініко-

морфологічні прояви, патогенетичні підходи до 

лікування [Текст] : автореф. дис. на здоб. наук. ступ. 

к.м.н.:спец.14.01.19"Оториноларингологія" / Віктор 

Миколайович Ющенко ; НАМНУ, Ін-т отоларингології 

ім. О.С. Коломійченка. – К., 2012. – 16 с. 

      кільк.прим.:  1  (БВ – 1) 



 67.  

             616.21-

053.2                      

      

Я79                        

              

     Ярцева М. О.  Профілактика та корекція порушень 

мікроекології слизових оболонок у дітей раннього віку, 

обумовлених впливом соціально-економічних та 

екологічних факторів [Текст] : автореф. дис. на здоб. 

наук. ступ. к.м.н.:спец.14.01.10"Педіатрія" / Марія 

Олександрівна Ярцева ; МОЗУ ЗДМУ. – Запоріжжя, 

2013. – 22 с. 

      кільк.прим.:  1  (БВ – 1) 


