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1 

  

  

  

616.728.3-07 

Б73 

  

     Богдан С. В.  Діагностика та лікування рецидиву 

передньомедіальної нестабільності колінного суглоба [Текст] : 

автореф. дис. на здоб. наук. ступ. к.м.н.:спец.14.01.21"Травматологія 

та ортопедія" / Сергій Володимирович Богдан ; "Ін-т травматології та 

ортопедії НАМНУ". – К., 2013. – 24с. 

     

2 618.14-006 

Б77 

     Бойко О. М.  Корекція урогенітальних розладів у жінок з 

лейоміомою матки і внутрішнім ендометріозом [Текст] : автореф. дис. 

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

/ Олена Миколаївна Бойко ; МОЗУ НМА післядипломної освіти ім. 

П.Л. Шупика. – К., 2013. – 20с. 

      

3 616.34 

Б87 

     Бреславець Ю. С.  Фактори агресії та резистентності слизової 

оболонки шлунка, шляхи їх корекції у хворих на НПЗП-гастропатії 

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

к.м.н.:спец.14.01.36"Гастроентерологія" / Юлія Сергіївна Бреславець ; 

ДМА, МОЗУ, "Ін-т гастроентерології НАМНУ". – Дніпропетровськ, 

2013. – 18с. 

      

4 616.61-08 

В41 

     Вівсянник В.В.  Патогенетичне обгрунтування корекції лікування 

хворих на хронічну хворобу нирок II-III стадії з наявністю уражень 

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

к.м.н.:спец.14.01.02"Внутрішні хвороби" / Володимир Васильович 

Вівсянник ; МОЗУ, "Тернопільський ДМУ ім. І.Я. Горбачевського 

МОЗУ". – Тернопіль, 2013. – 20с. 

      

5 616.831-

005.4 

Г15 

     Галагдина А. А.  Морфофункціональний стан тканин порожнини 

рота та їх гемоциркуляторного русла при поєднаній дії 

експериментального цукрового діабету й ішемічно-реперфузійного 

пошкодження головного мозку [Текст] : автореф. дис. на здоб. наук. 

ступ. к.м.н.:спец.14.03.04"Патологічна фізіологія" / Алла Авелівна 

Галагдина ; МОЗУ, Буковинський ДМУ. – Чернівці, 2013. – 20с. 

      

6 616.36-08 

Г67 

     Горбатюк І. Б.  Клінічні особливості перебігу хронічного 

холециститу та холестерозу жовчного міхура у хворих на ішемічну 

хворобу серця та ожиріння, обгрунтування диференційованого 

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

к.м.н.:спец.14.01.02"Внутрішні хвороби" / Ірина Борисівна Горбатюк ; 

МОЗУ, "Тернопільський ДМУ ім. І.Я. Горбачевського МОЗУ". – 

Тернопіль, 2013. – 20с. 

      

7 616-006.44 

Г95 

     Гуртовий В. А.  Особливості морфології та імунофенотипу 

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

к.м.н.:спец.14.03.02"Патологічна анатомія" / Вадим Анатолійович 

Гуртовий ; МОЗУ ЗДМУ. – Запоріжжя, 2013. – 24с. 

      



8 616.31-

053.2-002.31 

Д56 

     Доброскок В. О.  Оптимізація лікування дітей з гострими гнійними 

запальними захворюваннями щелепно-лицевої ділянки [Текст] : 

автореф. дис. на здоб. наук. ступ. к.м.н.:спец.14.01.22"Стоматологія" 

/ Віталіна Олексіївна Доброскок ; МОЗУ, "Укр. мед. стомат. 

академія". – Полтава, 2013. – 20с. 

      

9 616.314-

007-053.2 

Д75 

     Дрок В. О.  Клініко-патогенетичне обгрунтування комплексного 

лікування зубощелепних аномалій, ускладнених захворюваннями 

пародонта, у дітей зі сколіозом [Текст] : автореф. дис. на здоб. наук. 

ступ. к.м.н.:спец.14.01.22"Стоматологія" / Вікторія Олександрівна 

Дрок ; МОЗУ, "Укр. мед. стомат. академія". – Полтава, 2013. – 20с. 

     

10 616.89-

008.441 

Д76 

     Друзь О.В.  Афективні розлади при залежності від 

опіоїдів:(епідеміологічні, клініко-діагностичні, терапевтичні та 

реабілітаційні аспекти) [Текст] : автореф. дис. на здоб. наук. ступ. 

д.м.н.:спец.14.01.17"Наркологія" / Олег Васильович Друзь ; НАМНУ, 

"Ін-т неврології, психіатрії та наркології НАМНУ". – Х., 2013. – 28с. 

      

11 616.311-07 

Д81 

     Дудар Д. В.  Діагностика, лікування і профілактика уражень 

слизової оболонки ротової порожнини у хворих на целіакію [Текст] : 

автореф. дис. на здоб. наук. ступ. к.м.н.:спец.14.01.22"Стоматологія" 

/ Дмитро Вікторович Дудар ; МОЗУ НМА післядипломної освіти ім. 

П.Л. Шупика. – К., 2013. – 20с. 

      

12 615.31 

Є70 

     Єренко О. К.  Фармакогностичне вивчення видів роду Inula L. 

флори України та отримання субстанцій на їх основі [Текст] : автореф. 

дис. на здоб. наук. ступ. к.фарм.н.:спец.15.00.02"Фармацевтична та 

фармакогнозія" / Олена Костянтинівна Єренко ; МОЗУ, ЛНМУ ім. Д. 

Галицького. – Львів, 2013. – 20с. 

     

13 618.14-007.6 

Ж69 

     Жидковська О. М.  Тактика ведення жінок перименопаузального 

віку з гіперпластичними процесами ендометрія на фоні фіброзно-

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

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

Жидковська ; МОЗУ НМА післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика. – 

К., 2013. – 20с. 

     

14 614.79 

Ж85 

     Жук О. В.  Медико-соціальне обгрунтування оптимізації системи 

збереження репродуктивного здоров'я жінок сільської місцевості в 

умовах сімейної медицини [Текст] : автореф. дис. на здоб. наук. ступ. 

к.м.н.:спец.14.02.03"Соціальна медицина" / Олена Вікторівна Жук ; 

МОЗУ НМА післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика. – К., 2013. – 24с. 

     



15 616.33-002-

053.2 

З-13 

     Завгородня Н. Ю.  Клініко-імунологічні особливості перебігу 

хронічних HP-асоційованих гастритів у дітей [Текст] : автореф. дис. 

на здоб. наук. ступ. к.м.н.:спец.14.01.10"Педіатрія" / Наталя Юріївна 

Завгородня ; МОЗУ, "ДМА МОЗУ", "Ін-т гастроентерології 

НАМНУ". – Дніпропетровськ, 2013. – 18с. 

   

16 618.14-002 

З-38 

     Захаренко Н. Ф. Генітальний та екстрагенітальний ендометріоз у 

жінок репродуктивного віку (аспекти патогенезу, діагностика, 

лікування та прогнозування) [Текст] : автореф. дис. на здоб. наук. 

ступ. д.м.н.:спец.14.01.01"Акушерство та гінекологія" / Наталія 

Феофанівна Захаренко ; "Ін-т педіатрії, акушерства і гінекології 

НАМНУ". – К., 2013. – 30с. 

    

17 577.34 

К18 

     Камінський О.В.  Механізми розвитку незлоякісної ендокринної 

патології в осіб, які зазнали дії іонізуючого випромінення внаслідок 

аварії на ЧАЕС [Текст] : автореф. на здоб. наук. ступ. 

д.м.н.:спец.03.00.01"Радіобіологія" / Олексій Валентинович 

Камінський ; НАМНУ, "Нац. наук. центр радіаційної мед.". – К., 

2013. – 36с. 

      

18 613.8 

К26 

     Карпінець І. М. Медико-соціальне обгрунтування оптимізованої 

системи профілактики алкоголізму [Текст] : автореф. дис. на здоб. 

наук. ступ. к.м.н.:спец.14.02.03"Соціальна медицина" / Ігор 

Мирославович Карпінець ; МОЗУ НМА післядипломної освіти ім. 

П.Л. Шупика. – К., 2013. – 24с. 

      

19 616.71-

007.234 

К49 

     Климовицький Ф. В. Остеопороз та його ускладнення у населення 

Донецької області: фактори ризику, діагностика та лікування [Текст] : 

автореф. дис. на здоб. наук. ступ. д.м.н.:спец.14.01.21"Травматологія 

та ортопедія" / Федір Володимирович Климовицький ; НАМНУ, "Ін-т 

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

44с. 

      

20 618.14-006 

К56 

     Коваленко(Степанова) Д. Ю.  Відновлення репродуктивної 

функції у жінок після реконструктивно-пластичних операцій з 

приводу лейоміоми матки [Текст] : автореф. дис. на здоб. наук. ступ. 

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

Коваленко(Степанова) ; МОЗУ, ДНМУ ім. М.Горького. – Донецьк, 

2013. – 20с. 

      

21 616.36-08 

К67 

     Корнійчук І. Ю.  Патогенетичне обгрунтування застосування 

нанодисперсного кремнезему у лікуванні хворих на неалкогольну 

жирову хворобу печінки на фоні ожиріння [Текст] : автореф. дис. на 

здоб. наук. ступ. к.м.н.:спец.14.01.02"Внутрішні хвороби" / Ірина 

Юріївна Корнійчук ; МОЗУ, "Тернопільський ДМУ ім. І.Я. 

Горбачевського МОЗУ". – Тернопіль, 2013. – 20с. 

   



22 616.248-085 

К77 

     Крамарська Н. В.  Ефективність лікування хворих на тяжку 

бронхіальну астму з різними варіантами запалення [Текст] : автореф. 

дис. на здоб. наук. ступ. к.м.н.:спец.14.01.27"Пульмонологія" / Наталія 

Володимирівна Крамарська ; "Нац. ін-т фтизіатрії і пульмонології ім. 

Ф.Г. Яновського НАМНУ". – К., 2013. – 18с. 

  

23 616.94-08 

Л39 

     Ледньов Д. О.  Лікування грамнегативного сепсису у хворих з 

гнійно-запальними процесами м'яких тканин [Текст] : автореф. дис. на 

здоб. наук. ступ. к.м.н.:спец.14.01.03"Хірургія" / Дмитро 

Олександрович Ледньов ; "ЗМА післядипломної МОЗУ". – Запоріжжя, 

2013. – 22с. 

      

24 616.31-053.2 

Л87 

     Лучинський В. М.  Особливості профілактики стоматологічних 

захворювань у дітей, які проживають на територіях, забруднених 

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

к.м.н.:спец.14.01.22"Стоматологія" / Віталій Михайлович 

Лучинський ; ЛНМУ ім. Д. Галицького. – Львів, 2013. – 20с. 

      

25 616.314.163-

085 

Л93 

     Любченко О.В.  Експериментальне та клініко-лабораторне 

обгрунтування використання вітчизняних матеріалів для сучасного 

ендодонтичного лікування постійних зубів [Текст] : автореф. дис. на 

здоб. наук. ступ. д.м.н.:спец.14.01.22"Стоматологія" / Ольга 

Валеріївна Любченко ; "Ін-т стоматології НАМНУ". – Одеса, 2013. – 

36с. 

    

26 616.12-

008.46 

М33 

     Матвійчук Н. В.  Порівняння ефективності лікування серцевої 

недостатності у хворих на дилатаційну та ішемічну кардіоміопатію 

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

к.м.н.:спец.14.01.11"Кардіологія" / Наталія Володимирівна 

Матвійчук ; ДМА, МОЗУ, "Ін-т гастроентерології НАМНУ". – Х., 

2013. – 20с. 

      

27 616.89-008 

М48 

     Мельник В. О.  Психофармакотерапія в комплексному лікуванні 

психічних і поведінкових розладів в осіб з комп'ютерною залежністю 

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

к.м.н.:спец.14.01.16"Психіатрія" / Владислав Олегович Мельник ; 

МОЗУ, УНДІ соц. і суд. психіатрії та наркології". – К., 2013. – 20с. 

      

28 616.12-008.1 

М69 

     Михайлюк В. М. Статеві відмінності холінергічної регуляції серця 

за умов гіпотиреозу [Текст] : автореф. дис. на здоб. наук. ступ. 

к.м.н.:спец.14.03.04"Патологічна фізіологія" / Віталій Миколайович 

Михайлюк ; МОЗУ, Буковинський ДМУ МОЗУ. – Чернівці, 2013. – 

20с. 

      



29 616.314.17-

053.2 

Н50 

     Немирович Ю.П.  Лікування та профілактика захворювань 

твердих тканин зубів і пародонту у дітей шкільного віку, які 

проживають в екологічно несприятливих регіонах [Текст] : автореф. 

дис. на здоб. наук. ступ. к.м.н.:спец.14.01.22"Стоматологія" / Юлія 

Петрівна Немирович ; МОЗУ НМУ ім. О.О. Богомольця. – К., 2013. – 

20с. 

      

30 614.2 

О-53 

     Олексюк О. Б.  Медико-соціальне обгрунтування моделі 

запобіжної госпіталізації в педіатрії [Текст] : автореф. дис. на здоб. 

наук. ступ. к.м.н.:спец.14.02.03"Соціальна медицина" / Ольга 

Богданівна Олексюк ; МОЗУ НМА післядипломної освіти ім. П.Л. 

Шупика. – К., 2013. – 24с. 

      

31 618.14-006 

О-53 

     Олешко К. М.  Особливості перебігу раку ендометрія при 

мікросателітній нестабільності [Текст] : автореф. дис. на здоб. наук. 

ступ. к.м.н.:спец.14.01.07"Онкологія" / Катерина Михайлівна 

Олешко ; МОЗУ, ХМА післядипломної освіти. – Х., 2013. – 20с. 

      

32 616.127-

005.8 

П24 

     Педько В.М. Інфаркт міокарда у жінок: чинники, перебіг та 

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

к.м.н.:спец.14.01.11"Кардіологія" / Володимир Миколайович Педько ; 

ДМА, МОЗУ, "Ін-т гастроентерології НАМНУ". – Дніпропетровськ, 

2013. – 20с. 

      

33 616.5-002.1 

П50 

     Поліщук Д. С. Порушення обмінних процесів при атопічному 

дерматиті та корекція їх методом комплексної терапії [Текст] : 

автореф. дис. на здоб. наук. ступ. к.м.н.:спец.14.01.20"Шкірні та 

венеричні хвороби" / Дмитро Степанович Поліщук ; МОЗУ НМУ ім. 

О.О. Богомольця. – К., 2013. – 22с. 

      

34 616.311.2-

053.2-084 

П50 

     Поліщук Т. В.  Комплексне лікування та вторинна профілактика 

хронічного генералізованого катарального гінгівіту з урахуванням 

стану мікрофлори над'ясенного зубного нальоту у дітей [Текст] : 

автореф. дис. на здоб. наук. ступ. к.м.н.:спец.14.01.22"Стоматологія" 

/ Тетяна Вікторівна Поліщук ; МОЗУ, "Укр. мед. стомат. академія". – 

Полтава, 2013. – 20с. 

      

35 616.728.3-02 

П89 

     Пустовойт К. Б. Роль диспластичних деформацій кісткових 

компонентів колінного суглоба у формуванні гонартрозу, прогноз 

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

к.м.н.:спец.14.01.21"Травматологія та ортопедія" / Катерина Борисівна 

Пустовойт ; НАМНУ, "Ін-т патології хребта та суглобів ім. М.І. 

Ситенка НАМНУ". – Х., 2013. – 20с. 

     



36 616.717-

001-089 

Р75 

     Роспопа Я. А.  Принципи та результати хірургічної обробки ран 

при великих за площею глибоких механічних пошкодженнях м'яких 

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

к.м.н.:спец.14.01.03"Хірургія" / Ярослав Антонійович Роспопа ; "Ін-т 

невідкладної і відновної хірургії ім. В.К. Гусака НАМНУ". – Донецьк, 

2013. – 22с. 

     

37 577.34 

С34 

     Сидоренко Г. В. Вплив малих доз іонізуючого випромінювання на 

варіабельність серцевого ритму в учасників ліквідації на 

Чорнобильській АЕС з гіпертонічною хворобою [Текст] : автореф. 

дис. на здоб. наук. ступ. к.м.н.:спец.03.00.01"Радіобіологія" / Геннадій 

Васильович Сидоренко ; "Нац. наук. центр радіаційної мед. 

НАМНУ". – К., 2013. – 24с. 

     

38 616.311-

002.44 

С42 

     Скібіцька О.О.  Обгрунтування та оцінка ефективності сорбційної 

терапії у комплексному лікуванні ерозивно-виразкових уражень 

слизової оболонки порожнини рота [Текст] : автореф. дис. на здоб. 

наук. ступ. к.м.н.:спец.14.01.22"Стоматологія" / Олена Олександрівна 

Скібіцька ; МОЗУ НМУ ім. О.О. Богомольця. – К., 2013. – 16с. 

      

39 617.586-089 

С50 

     Смирнова Д. О.  Особливості хірургічної тактики у хворих на 

ускладнений синдром діабетичної стопи в залежності від рівня та 

ступеня мікроциркуляторних порушень [Текст] : автореф. дис. на 

здоб. наук. ступ. к.м.н.:спец.14.01.03"Хірургія" / Дар'я Олександрівна 

Смирнова ; МОЗУ ,"ЗМА післядипломної освіти МОЗУ". – 

Запоріжжя, 2013. – 21с. 

     

40 616.35-006-

089 

С56 

     Совпель І. В.  Крупнофракційне опромінювання на фоні 

ендолімфатичної хіміотерапії у лікуванні резектабельного раку прямої 

кишки дистальних локалізацій [Текст] : автореф. дис. на здоб. наук. 

ступ. к.м.н.:спец.14.01.07"Онкологія" / Ігор Володимирович Совпель ; 

МОЗУ, ДНМУ ім. М.Горького. – Донецьк, 2013. – 20с. 

   

41 616.36-006 

Т19 

     Тараненко М.Л.  Паліативна променева терапія у лікуванні 

метастатичного ураження печінки [Текст] : автореф. дис. на здоб. 

наук. ступ. к.м.н.:спец.14.01.07"Онкологія" / Марина Леонідівна 

Тараненко ; МОЗУ, ДНМУ ім. М.Горького. – Донецьк, 2013. – 20с. 

      

42 616.314.17-

08 

Т41 

     Тімохіна Т. О.  Клініка, профілактика і лікування хвороб 

пародонта та слизової оболонки порожнини рота у жінок 

репродуктивного віку із залізодефіцитною анемією [Текст] : автореф. 

дис. на здоб. наук. ступ. к.м.н.:спец.14.01.22"Стоматологія" / Тетяна 

Олександрівна Тімохіна ; МОЗУ НМУ ім. О.О. Богомольця. – К., 

2013. – 20с. 

  



43 616.858-

079.4 

Т80 

     Труфанов Є. О.  Диференціальний діагноз і прогноз хвороби 

Паркінсона, паркінсонічних синдромів і есенційного тремору [Текст] : 

автореф. дис. на здоб. наук. ступ. д.м.н.:спец.14.01.15"Нервові 

хвороби" / Євген Олександрович Труфанов ; МОЗУ НМА 

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

      

44 616.314.17-

08 

Ф95 

     Фурдичко А. І. Експериментально-клінічне обгрунтування 

застосування гелю з фітолізоцимом в комплексному лікуванні 

запальних захворювань пародонту [Текст] : автореф. дис. на здоб. 

наук. ступ. к.м.н.:спец.14.01.22"Стоматологія" / Анастасія Іванівна 

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

      

45 616.314.17-

084 

Х22 

     Харченко Н. Л.  Профілактика розвитку транзиторної бактеріємії у 

хворих на генералізований пародонтит при проведенні лікувально-

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

к.м.н.:спец.14.01.22"Стоматологія" / Наталія Леонідівна Харченко ; 

МОЗУ НМА післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика. – К., 2013. – 18с. 

      

46 617.55-

007.43-

089.168 

Ч-18 

     Чантурідзе А.А.  Порівняльна оцінка способів алопластики 

серединних післяопераційних вентральних гриж [Текст] : автореф. 

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

Аміранович Чантурідзе ; МОЗУ НМА післядипломної освіти ім. П.Л. 

Шупика. – К., 2013. – 20с. 

    

47 616.23-002-

08 

Ш33 

     Швайко Л. І.  Визначення впливу іонізуючого випромінування 

аварійного походження на розвиток бронхолегеневої патології та 

розробка заходів щодо мінімізації її прогресування [Текст] : автореф. 

дис. на здоб. наук. ступ. д.м.н.:спец.03.00.01"Радіобіологія" / Людмила 

Іванівна Швайко ; "Нац. наук. центр радіаційної мед. НАМНУ". – К., 

2013. – 40с. 

      

48 616.8-053.2-

084 

Ш34 

     Швейкіна В. Б. Рання діагностика та оптимізація лікування 

гіпоксично-ішемічного ушкодження центральної нервової системи у 

недоношених дітей в гострому періоді [Текст] : автореф. дис. на здоб. 

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

Швейкіна ; "Ін-т педіатрії, акушерства і гінекології НАМНУ". – К., 

2013. – 22с. 

      

49 616-053.2 

Ш96 

     Шумна Т. Є.  Алергічні захворювання у дітей промислового 

регіону: фактори ризику, діагностика, клініка, лікування [Текст] : 

автореф. дис. на здоб. наук. ступ. д.м.н.:спец.14.01.10"Педіатрія" 

/ Таміла Євгенівна Шумна ; МОЗУ ЗДМУ. – Запоріжжя, 2013. – 40с. 

      



50 616.133-

007.271-089 

Я82 

     Яснопольська Н. В.  Оптимізація хірургічного лікування хворих із 

симптомними стенозами біфуркації сонних артерій [Текст] : автореф. 

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

Валеріївна Яснопольська ; "Ін-т невідкладної і відновної хірургії ім. 

В.К. Гусака НАМНУ". – Донецьк, 2013. – 22с. 

      

 


