
Автореферати 
 

1 617.55 

Б40 

     Безручко М. В.  Вибір методу хірургічного лікування гострого 

холециститу у пацієнтів з високим операційно-анестезіологічним 

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

к.м.н.:спец.14.01.03"Хірургія" / Максим Васильович Безручко ; 

МОЗУ НМУ ім. О.О. Богомольця. – К., 2013. – 20с. 

      

2 616.71-001.5 

Б40 

     Безсмертний Ю. О.  Розлади репаративного остеогенезу 

довгих кісток при гіпергомоцистеїнемії та асоційованих станах 

(клініко-експериментальне дослідження) [Текст] : автореф. дис. 

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

ортопедія" / Юрій Олексійович Безсмертний ; НАМНУ, "Ін-т 

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

2013. – 38с. 

      

3 614.2 

Б65 

     Бісярін О. Ю.  Медико-соціальне обгрунтування системи 

профілактики порушень репродуктивного здоров'я на 

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

к.м.н.:спец.14.02.03"Соціальна медицина" / Олег Юрійович 

Бісярін ; МОЗУ, НМА післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика. – 

К., 2013. – 20с. 

      

4 616.711-002-

089.843 

Б90 

     Бузницький Р. І.  Передній міжтіловий спондилодез 

металокерамічними імплантатами в хірургічному лікуванні 

захворювань та ушкоджень шийного відділу хребта 

(експериментально-клінічне дослідження) [Текст] : автореф. дис. 

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

ортопедія" / Руслан Ігорович Бузницький ; НАМНУ, "Ін-т 

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

2013. – 20с. 

      

5 616.717.5-006-

089.2 

Б91 

     Бурлака В. В. Індивідуальне ендопротезування у лікуванні 

пухлин дистального відділу променевої кістки 

(експериментально-клінічне дослідження) [Текст] : автореф. дис. 

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

ортопедія" / Віктор Володимирович Бурлака ; НАМНУ, "Ін-т 

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

2013. – 20с. 

      

6 616.24-002-08 

В18 

     Варунків О.І. Клініко-патогенетичні особливості розвитку, 

діагностики та лікування негоспітальних пневмоній, поєднаних з 

ішемічною хворобою серця, в осіб, інфікованих 

CHLAMYDOPHILA PNEUMONIAE [Текст] : автореф. дис. на 

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

/ Олександр Іванович Варунків ; МОЗУ "ІФНМУ". – Івано-

Франківськ, 2013. – 20с. 

      



7 616.314.17 

В68 

     Волосовець Т.М.  Запальні ураження тканин пародонта, 

асоційовані з персистуючою герпесвірусною інфекцією, та шляхи 

оптимізації їх профілактики, патогенетичної терапії та реабілітації 

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

д.м.н.:спец.14.01.22"Стоматологія" / Тетяна Миколаївна 

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

Шупика. – К., 2013. – 40с. 

      

8 616.34-007.272-

089 

В75 

     Вороний О. Л.  Роль механоколографії в диференціальній 

діагностиці ранньої післяопераційної кишкової непрохідності 

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

к.м.н.:спец.14.01.03"Хірургія" / Олександр Леонідович Вороний ; 

"Ін-т невідкладної і відновної хірургії ім. В.К. Гусака НАМНУ". – 

Донецьк, 2013. – 22с. 

      

9 616.831 

Г12 

     Гавалешко В. П.  Біохімічні та морфологічні кореляти реакції 

паренхіматозних органів на ішемічно-реперфузійні пошкодження 

головного мозку в щурів зі стрептозотоциновим цукровим 

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

к.м.н.:спец.14.03.04"Патологічна фізіологія" / Василь Петрович 

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

      

10 616.36-002 

Г12 

     Гаврилюк А. О.  Морфологічна оцінка перебігу, прогресії та 

наслідків хронічних вірусних гепатитів [Текст] : автореф. дис. на 

здоб. наук. ступ. д.м.н.:спец.14.03.02"Патологічна анатомія" 

/ Алла Олександрівна Гаврилюк ; МОЗУ ЗДМУ. – Запоріжжя, 

2013. – 36с. 

      

11 615.22 

Г14 

     Гаїна Ж. М.  Фармакологічне вивчення впливу мельдонію 

(мілдронату) на функціональний стан нирок та водно-сольовий 

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

к.фарм.н.:спец.14.03.05"Фармакологія" / Жеоржета Михайлівна 

Гаїна ; МОЗУ Нац. фарм. ун-т. – Х., 2013. – 20с. 

      

12 611.61 

Г15 

     Галицька-Хархаліс О. Я. Особливості морфологічної 

перебудови нирок при однобічному стенозуванні ниркової артерії 

та після відновлення кровотоку (експериментальне дослідження) 

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

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

Ярославівна Галицька-Хархаліс ; "Тернопільський ДМУ ім. І.Я. 

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

      



13 618.19-006.2 

Г15 

     Галишич Н. М.  Тактика ведення жінок репродуктивного віку 

з дисфункцією яєчників на тлі дифузної фіброзно-кістозної 

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

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

Миронівна Галишич ; МОЗУ, НМА післядипломної освіти ім. 

П.Л. Шупика. – К., 2013. – 20с. 

      

14 618.146-007.17 

Г45 

     Гецко Н. В.  Профілактика дисплазій шийки матки у вагітних-

носійок вірусу папіломи людини високого онкогенного 

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

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

Василівна Гецко ; МОЗУ, НМА післядипломної освіти ім. П.Л. 

Шупика. – К., 2013. – 20с. 

      

15 616.717/718-

006-089 

Г60 

     Головіна Я. О.  Хірургічний етап лікування пацієнтів з 

метастатичними ураженнями довгих кісток [Текст] : автореф. дис. 

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

ортопедія" / Яніна Олександрівна Головіна ; НАМНУ, "Ін-т 

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

2013. – 20с. 

      

16 616.28-008.14-

053.2 

Г61 

     Голод О. М. Оптимізація клініко-аудіологічної діагностики 

змішаної приглухуватості у дітей [Текст] : автореф. дис. на здоб. 

наук. ступ. к.м.н.:спец.14.01.19"Оториноларингологія" 

/ Олександр Миколайович Голод ; "Ін-т отоларингології ім. О.С. 

Коломійченка НАМНУ". – К., 2013. – 22с. 

17 613 

Г67 

     Горбачевський Р. В.  Гігієнічне обгрунтування регламентів 

використання в сільському господарстві імідазолінонових 

гербіцидів на основі імазапіру та імазамоксу [Текст] : автореф. 

дис. на здоб. наук. ступ. к.м.н.:спец.14.02.01"Гігієна та професійна 

патологія" / Руслан Вікторович Горбачевський ; "Ін-т гігієни та 

мед. екології ім. О.М. Марзєєва НАМНУ". – К., 2013. – 20с. 

      

18 618.5-

089.888.61 

Г83 

     Гріжимальський Є. В.  Оптимізація анестезіологічного 

забезпечення кесарева розтину (клініко-імунологічне 

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

к.м.н.:спец.14.01.30"Анестезіологія та інтенсивна терапія" / Євген 

Вікторович Гріжимальський ; МОЗУ НМА післядипломної освіти 

ім. П.Л. Шупика. – К., 2013. – 16с. 

      

19 616.127-005.8 

Д33 

     Деніна Р. В.  Клініко-патогенетичні особливості перебігу і 

лікування серцевої недостатності у хворих на повторні інфаркти 

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

к.м.н.:спец.14.01.11"Кардіологія" / Руслана Валентинівна Деніна ; 

МОЗУ ІФНМУ. – Івано-Франківськ, 2013. – 20с. 

      



20 616.33-002-085 

Д64 

     Долгая Н. Є.  Клініко-морфологічна характеристика гастриту 

при неалкогольному стеатогепатиті [Текст] : автореф. дис. на 

здоб. наук. ступ. к.м.н.:спец.14.01.36"Гастроентерологія" / Надія 

Євгенівна Долгая ; "ДМА МОЗУ", "Ін-т гастроентерології 

НАМНУ". – Дніпропетровськ, 2013. – 20с. 

      

21 615.451.2 

Є74 

     Єрмоленко Т. І.  Фармакологічне вивчення нового 

уролітолітичного засобу "Фларосукцин" (експериментальне 

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

д.фарм.н.:спец.14.03.05"Фармакологія" / Тамара Іванівна 

Єрмоленко ; МОЗУ Нац. фарм. ун-т. – Х., 2013. – 36с. 

      

22 616.379-008.64 

Ж91 

     Жураківська О. Я. Морфофункціональний стан гіпоталамо-

гіпофізарної системи в постнатальному періоді онтогенезу в 

нормі та при експериментальному цукровому діабеті [Текст] : 

автореф. дис. на здоб. наук. ступ. д.м.н.:спец.14.03.01"Нормальна 

анатомія" / Оксана Ярославівна Жураківська ; МОЗУ ІФНМУ. – 

Івано-Франківськ, 2013. – 36с. 

23 616.37-002-08 

З-17 

     Заіченко Н. Г.  Ефективність хлоридно-натрієвої мінеральної 

води "Новомосковська" у комплексному реабілітаційному 

лікуванні хронічного панкреатиту [Текст] : автореф. дис. на здоб. 

наук. ступ. к.м.н.:спец.14.01.36"Гастроентерологія" / Наталія 

Геннадіївна Заіченко ; "ДМА МОЗУ", "Ін-т гастроентерології 

НАМНУ". – Дніпропетровськ, 2013. – 20с. 

      

24 616.314-74 

З-76 

     Значкова О. А.  Комплексне лікування ускладнень 

ендодонтичних втручань у разі виведення пломбувального 

матеріалу за межі анатомічної довжини коренів зубів [Текст] : 

автореф. дис. на здоб. наук. ступ. 

к.м.н.:спец.14.01.22"Стоматологія" / Олена Аркадіївна Значкова ; 

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

      

25 616.12-009.72 

З-78 

     Зозуляк Н. В.  Клініко-патогенетичні особливості перебігу 

стабільної стенокардії III ФК у поєднанні з артеріальною 

гіпертензією у хворих з нітраторезистентністю [Текст] : автореф. 

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

/ Наталія Василівна Зозуляк ; МОЗУ ІФНМУ. – Івано-Франківськ, 

2013. – 20с. 

      

26 617.751.6-053.2 

І-20 

     Іванова Т. В.  Ефективність методу поперемінної стимуляції 

кореспондуючих полів сітківок фігурними "сліпучими" полями 

при лікуванні дисбінокулярної амбліопії у дітей [Текст] : автореф. 

дис на здоб. наук. ступ. к.м.н.:спец.14.01.18"Офтальмологія" 

/ Тетяна Вікторівна Іванова ; "Ін-т очних хвороб і тканинної 

терапії ім. В.П. Філатова НАМНУ". – Одеса, 2013. – 18с. 

      



27 616.31-006 

І-98 

     Іщенко В. В.  Підвищення ефективності ранньої діагностики і 

лікування передракових захворювань слизової оболонки 

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

к.м.н.:спец.14.01.22"Стоматологія" / Вікторія Володимирівна 

Іщенко ; МОЗУ, "Укр. мед. стомат. академія". – Полтава, 2013 . – 

22с. 

      

28 617.55 

К21 

     Каракурсаков Н. Е.  Профілактика і лікування синдрому 

інтраабдомінальної гіпертензії у хворих з гострою хірургічною 

патологією органів черевної порожнини (експериментально-

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

к.м.н.:спец.14.01.03"Хірургія" / Наріман Ескендерович 

Каракурсаков ; "ЗМА післядипломної освіти МОЗУ". – 

Запоріжжя, 2013. – 22с. 

      

29 611.41 

К30 

     Кацай В. В.  Морфофункціональний стан селезінки в нормі, 

експериментальному асептичному запаленні та при 

трансплантації кріоконсервованої плаценти [Текст] : автореф. дис. 

на здоб. наук. ступ. к.м.н.:спец.14.03.09"Гістологія, цитологія, 

ембріологія" / Валерія Василівна Кацай ; МОЗУ ІФНМУ. – Івано-

Франківськ, 2013. – 20с. 

      

30 616.381-002-

089 

К36 

     Керашвілі С. Г.  Діагностика та лікування ентеральної 

недостатності у хворих похилого і старечого віку з гострим 

розлитим перитонітом (експериментально-клінічне дослідження) 

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

к.м.н.:спец.14.01.03"Хірургія" / Соломон Гівіевич Керашвілі ; 

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

20с. 

      

31 618.3-06 

К43 

     Кирильчук М. Є. Патогенез, діагностика і профілактика 

акушерських та перинатальних ускладнень при вроджених вадах 

серця у вагітних [Текст] : автореф. дис. на здоб. наук. ступ. 

д.м.н.:спец.14.01.01"Акушерство і гінекологія" / Міла Євгенівна 

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

К., 2013. – 36с. 

      

32 616.314.17-

008.1 

К55 

     Кобрин О. П.  Особливості клінічного перебігу та лікування 

генералізованого пародонтиту у хворих із хронічною хламідійною 

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

к.м.н.:спец.14.01.22"Стоматологія" / Оксана Петрівна Кобрин ; 

МОЗУ ІФНМУ. – Івано-Франківськ, 2013. – 20с. 

      



33 616.37-002-07 

К60 

     Колесник І. П.  Комплексна діагностика та лікування гострого 

панкреатиту з корекцією синдрому кишкової недостатності 

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

к.м.н.:спец.14.01.03"Хірургія" / Іван Петрович Колесник ; "ЗМА 

післядипломної освіти МОЗУ". – Запоріжжя, 2013. – 20с. 

      

34 617.723-002 

К64 

     Коновалова Н. В.  Епідеміологія, діагностика, клінічний 

перебіг та лікування уражень ока туберкульозної етіології 

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

д.м.н.:спец.14.01.18"Офтальмологія" / Наталія Валеріївна 

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

Філатова НАМНУ". – Одеса, 2013. – 32с. 

      

35 618.3-036 

К64 

     Кононець О. П.  Латеральна антропофізіологічна конституція і 

особливості перебігу вагітності та пологів [Текст] : автореф. дис. 

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

гінекологія" / Олександр Павлович Кононець ; МОЗУ, НМА 

післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика. – К., 2013. – 20с. 

      

36 616.37-006-089 

К65 

     Копчак К. В.  Обгрунтування діагностичної програми та 

тактики хірургічного лікування хворих з кістозною патологією 

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

д.м.н.:спец.14.01.03"Хірургія" / Костянтин Володимирович 

Копчак ; НАМНУ, "Нац. ін-т хірургії та трансплантології ім. О.О. 

Шалімова". – К., 2013. – 28с. 

      

37 616.127-005.8 

К68 

     Король С. В.  Гострий коронарний синдром з елевацією 

сегмента ST: стратифікація ризику ранніх і пізніх ускладнень, 

розробка лікувальних програм для їх профілактики [Текст] : 

автореф. дис. на здоб. наук. ступ. 

д.м.н.:спец.14.01.11"Кардіологія" / Світлана Валеріївна Король ; 

МОЗУ ІФНМУ. – Івано-Франківськ, 2013. – 32с. 

      

38 616.345-089 

К71 

     Косован В. М.  Реконструктивно-відновні операції на товстій 

кишці у хворих з колостомами [Текст] : автореф. дис. на здоб. 

наук. ступ. д.м.н.:спец.14.01.03"Хірургія" / Віктор Миколайович 

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

К., 2013. – 32с. 

      

39 616.314.13 

К82 

     Кріль І. А.  Особливості реставраційного відновлення зубів, 

уражених гіпоплазією емалі, у дітей [Текст] : автореф. дис. на 

здоб. наук. ступ. к.м.н.:спец.14.01.22"Стоматологія" / Ірина 

Андріївна Кріль ; МОЗУ "ІФНМУ". – Івано-Франківськ, 2013. – 

20с. 

      



40 616.346.2-002-

089 

Л12 

     Лаб'як І. Р.  Значення лапароскопії у лікуванні гострого 

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

к.м.н.:спец.14.01.03."Хірургія" / Іван Романович Лаб'як ; МОЗУ 

ВНМУ ім. М.І. Пирогова. – Вінниця, 2013. – 20с. 

      

41 611.316 

Л13 

     Лаврів Л. П.  Лектиногістохімічне дослідження пренатального 

морфогенезу привушної слинної залози людини [Текст] : автореф. 

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

/ Леся Петрівна Лаврів ; МОЗУ "ІФНМУ". – Івано-Франківськ, 

2013. – 20с. 

      

42 616.8-001.8 

Л24 

     Лапоног С. П . Оптимізація лікування гіпоксично-ішемічних 

уражень центральної нервової системи у новонароджених шляхом 

застосування краніоцеребральної гіпотермії [Текст] : автореф. 

дис. на здоб. наук. ступ. к.м.н.:спец.14.01.10"Педіатрія" / Сергій 

Петрович Лапоног ; "Ін-т педіатрії, акушерства і гінекології 

НАМНУ". – К., 2013. – 20с. 

      

43 612.313 

Л37 

     Левків М. О.  Морфофункціональна характеристика 

привушної слинної залози при механічній жовтяниці 

(експериментальне дослідження) [Текст] : автореф. дис. на здоб. 

наук. ступ. к.м.н.:спец.14.03.01"Нормальна анатомія" / Мар'яна 

Орестівна Левків ; "Тернопільський ДМУ ім. І.Я. Горбачевського 

МОЗУ". – Тернопіль, 2013. – 20с. 

      

44 616.718.7-001.5 

Л38 

     Левченко О. В.  Клініко-біомеханічне обгрунтування 

мінімально інвазивного остеосинтезу в лікуванні закритих 

переломів п'яткової кістки [Текст] : автореф. дис. на здоб. наук. 

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

Васильович Левченко ; "Ін-т травматології та ортопедії 

НАМНУ". – К., 2013. – 16с. 

      

45 616.727.2-073 

Л69 

     Логвиненко В. В.  Променева діагностика уражень плечового 

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

к.м.н.:спец.14.01.23"Променева діагностика та променева терапія" 

/ В'ячеслав Вікторович Логвиненко ; МОЗУ ХМА післядипломної 

освіти. – Х., 2013. – 24с. 

      

46 616.62-006.6 

М21 

     Мальцев А. В.  Органозберігаюча та органозамісна хірургія в 

комбінованому лікуванні раку сечового міхура [Текст] : автореф. 

дис. на здоб. наук. ступ. д.м.н.:спец.14.01.07"Онкологія" / Андрій 

Володимирович Мальцев ; МОЗУ ДНМУ ім. М. Горького. – 

Донецьк, 2013. – 36с. 

      



47 616.12-

008.331.1 

М29 

     Мартинів І. В.  Диференційно-діагностичні маркери 

пошкодження функціонального апарату нирок у хворих з 

артеріальною гіпертензією (есенціальною та 

ренопаренхіматозною) і вплив на них статинів [Текст] : автореф. 

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

Володимирівна Мартинів ; МОЗУ ІФНМУ. – Івано-Франківськ, 

2013. – 20с. 

      

48 616.24-002-

008.6 

М34 

     Матолінець Т. М.  Особливості змін функціонального стану 

прооксидантної і антиоксидантної систем в селезінці, кістковому 

мозку, тимусі в пізні періоди розвитку експериментального 

алергічного альвеоліту та їх корекція корвітином [Текст] : 

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

фізіологія" / Тарас Михайлович Матолінець ; МОЗУ 

Буковинський ДМУ. – Чернівці, 2013. – 24с. 

      

49 615.84 

М42 

     Медянка Ю.С.  Ефективність застосування на госпітальному 

етапі комбінованої магнітотерапії в комплексному 

відновлювальному лікуванні хворих на стабільну стенокардію 

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

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

курортологія" / Юрій Степанович Медянка ; МОЗУ, "НДІ 

фізичних методів лікування і мед. кліматології ім. І.М. Сєченова", 

"Кримський ДМУ ім. С.І. Георгієвського". – Ялта, Сімферополь, 

2013. – 24с. 

      

50 616.314.17-085 

М48 

     Мельничук А. С.  Розробка раціональних методів підготовки 

та протезування у комплексному лікуванні хворих на хронічний 

генералізований пародонтит [Текст] : автореф. дис. на здоб. наук. 

ступ. к.м.н.:спец.14.01.22"Стоматологія" / Арсен Степанович 

Мельничук ; МОЗУ ІФНМУ. – Івано-Франківськ, 2013. – 20с. 

      

51 616.727-073 

М64 

     Миронова Ю. А.  Травматичні пошкодження ліктьового 

суглоба у дітей за даними комплексного променевого 

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

к.м.н.:спец.14.01.23"Променева діагностика та променева терапія" 

/ Юлія Анатоліївна Миронова ; МОЗУ ХМА післядипломної 

освіти. – Х., 2013. – 20с. 

      

52 616.24-002.5-

085 

М69 

     Михайлова А. О.  Вплив соціально-психологічної допомоги 

на ефективність лікування хворих на вперше діагностований 

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

к.м.н.:спец.14.01.26"Фтизіатрія" / Аделіна Олексіївна Михайлова ; 

"Нац. ін-т фтизіатрії і пульмонології ім. Ф.Г. Яновського 

НАМНУ". – Львів, 2013. – 20с. 

      



53 616.37-002 

М57 

     Мігенько Л. М.  Клініко-патогенетичні чинники порушення 

ліпідного обміну і трофологічного статусу при хронічному 

панкреатиті, шляхи корекції [Текст] : автореф. дис. на здоб. наук. 

ступ. к.м.н.:спец.14.01.36"Гастроентерологія" / Людмила 

Михайлівна Мігенько ; "ДМА МОЗУ", "Ін-т гастроентерології 

НАМНУ". – Дніпропетровськ, 2013. – 20с. 

      

54 616.233-053.2 

П12 

     Павлюченко В. В.  Прогнозування та профілактика 

бронхолегеневої дисплазії у недоношених дітей [Текст] : автореф. 

дис. на здоб. наук. ступ. к.м.н.:спец.14.01.10"Педіатрія" / Вікторія 

Віталіївна Павлюченко ; МОЗУ ДНМУ ім. М. Горького. – 

Донецьк, 2013. – 22с. 

      

55 616.31-002-07 

П14 

     Палійчук І. В.  Обгрунтування комплексних методів 

прогнозування, діагностики, профілактики та лікування 

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

д.м.н.:спец.14.01.22"Стоматологія" / Іван Васильович Палійчук ; 

МОЗУ ІФНМУ. – Івано-Франківськ, 2013. – 38с. 

      

56 616.314-007 

П16 

     Пантус А. В.  Оптимізація діагностики та планування 

лікування хворих з зубощелепними аномаліями [Текст] : автореф. 

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

/ Андрій Володимирович Пантус ; МОЗУ, НМА післядипломної 

освіти ім. П.Л. Шупика. – К., 2013. – 20с. 

      

57 616.833.2-08 

П18 

     Пархоменко О. В.  Структурні зміни деяких органів нервової 

системи за умов корінцево-судинного синдрому та його корекції 

(експериментальне дослідження) [Текст] : автореф. дис. на здоб. 

наук. ступ. к.м.н.:спец.14.03.09"Гістологія, цитологія, 

ембріологія" / Олександр Володимирович Пархоменко ; МОЗУ 

ІФНМУ. – Івано-Франківськ, 2013. – 20с. 

      

58 616.127-004 

П27 

     Передрук Т. В.  Клініко-патогенетичні особливості перебігу та 

лікування безбольової форми ішемічної хвороби серця у хворих з 

постінфарктним кардіосклерозом [Текст] : автореф. дис. на здоб. 

наук. ступ. к.м.н.:спец.14.01.11"Кардіологія" / Тетяна Василівна 

Передрук ; МОЗУ ІФНМУ. – Івано-Франківськ, 2013. – 20с. 

      

59 617.735-002-

089 

П43 

     Погорілий Д. М.  Ефективність модифікованого способу 

хірургічного лікування проліферативної діабетичної ретинопатії 

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

к.м.н.:спец.14.01.18"Офтальмологія" / Дмитро Миколайович 

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

Філатова НАМНУ". – Одеса, 2013. – 20с. 

      



60 618.2-082 

Р83 

     Рудник В.Т.  Анемія вагітних, хворих на хронічний 

пієлонефрит:фактори, що визначають підходи до лікування 

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

к.м.н.:спец.14.01.02"Внутрішні хвороби" / Вікторія Тарасівна 

Рудник ; МОЗУ "ІФНМУ". – Івано-Франківськ, 2013. – 20с. 

61 616.833.58-001 

Р83 

     Рудюк Т. Я. Регенерація сідничого нерва за умов його 

пошкодження та гіпотиреозу [Текст] : автореф. дис. на здоб. наук. 

ступ. к.м.н.:спец.14.03.09"Гістологія, цитологія, ембріологія" 

/ Тетяна Яківна Рудюк ; МОЗУ ІФНМУ. – Івано-Франківськ, 

2013. – 20с. 

      

62 618.177-

089.888 

С28 

     Сегедій Л. І.  Прогнозування та профілактика невиношування 

при вагітності після запліднення in vitro та переносу ембріонів в 

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

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

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

      

63 616.381-002-

089 

С41 

     Ситнік Д. А.  Прогнозування та профілактика 

післяопераційного перитоніту при гострих абдомінальних 

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

к.м.н.:спец.14.01.03"Хірургія" / Дмитро Анатолійович Ситнік ; 

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

22с. 

      

64 616.36-004-08 

С40 

     Сірчак Є. С.  Механізми формування ускладнених форм 

цирозу печінки та обгрунтування шляхів їх корекції [Текст] : 

автореф. дис. на здоб. наук. ступ. 

д.м.н.:спец.14.01.36"Гастроентерологія" / Єлизавета Степанівна 

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

Дніпропетровськ, 2013. – 32с. 

      

65 616.314.17-08 

С42 

     Скалат А. П.  Особливості клінічного перебігу, лікування та 

профілактики захворювань пародонта у хворих на вперше 

діагностований туберкульоз легень [Текст] : автореф. дис. на здоб. 

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

Петрівна Скалат ; МОЗУ ЛНМУ ім. Д. Галицького. – Львів, 

2013. – 20с. 

      

66 616.716-089.5 

С44 

     Скоропліт О. І.  Оптимізація загального знеболення з 

урахуванням когнітивного впливу у хворих молодого віку з 

щелепно-лицевою патологією [Текст] : автореф. дис. на здоб. 

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

терапія" / Ольга Іванівна Скоропліт ; МОЗУ ХМА післядипломної 

освіти. – Х., 2013. – 20с. 

      



67 617.51-084 

С45 

     Скрипник В. М.  Клініко-генетичне та морфологічне 

обгрунтування профілактики утворення післяопераційних 

патологічних рубців голови та шиї [Текст] : автореф. дис. на здоб. 

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

Михайлович Скрипник ; МОЗУ, "Укр. мед. стомат. академія". – 

Полтава, 2013 . – 22с. 

      

68 616.12-005.4-

085 

С60 

     Соломко О. В.  Ефективність використання питних 

мінеральних вод у комбінованій ліпідокоригуючій терапії хворих 

на ішемічну хворобу серця [Текст] : автореф. дис. на здоб. наук. 

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

курортологія" / Олена Володимирівна Соломко ; МОЗУ, "НДІ 

фізичних методів лікування і мед. кліматології ім. І.М. Сєченова", 

"Кримський ДМУ ім. С.І. Георгієвського". – Ялта, Сімферополь, 

2013. – 22с. 

      

69 618.14-089 

С82 

     Сторожук М. С.  Оптимізація техніки міомектомії у жінок 

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

к.м.н.:спец.14.01.01."Акушерство і гінекологія" / Марина 

Сергіївна Сторожук ; МОЗУ ВНМУ ім. М.І. Пирогова. – Вінниця, 

2013. – 20с. 

      

70 616.24-002.5-07 

С91 

     Суханова Л. А.  Туберкульоз органів дихання, поєднаний із 

дисплазією сполучної тканини: патогенез, діагностика, клініка, 

прогноз перебігу, наслідки [Текст] : автореф. дис. на здоб. наук. 

ступ. д.м.н.:спец.14.01.26"Фтизіатрія" / Лідія Анатоліївна 

Суханова ; "Нац. ін-т фтизіатрії і пульмонології ім. Ф.Г. 

Яновського НАМНУ". – К., 2013. – 32с. 

      

71 616.43 

Т19 

     Таран К.В.  Особливості розвитку метаболічного синдрому за 

умов дефіциту естрогенів та його фармакологічна корекція 

(експериментальне дослідження) [Текст] : автореф. дис. на здоб. 

наук. ступ. к.б.н.:спец.14.01.14"Ендокринологія" / Катерина 

Вікторівна Таран ; "Ін-т проблем ендокринної патології ім. В.Я. 

Данилевського НАМНУ". – Х., 2013. – 24с. 

72 616.314-089.23 

У25 

     Угляр І. М.  Діагностика та корекція оклюзійних порушень 

при протезуванні на дентальних імплантатах у пацієнтів із 

частковими дефектами зубних рядів [Текст] : автореф. дис. на 

здоб. наук. ступ. к.м.н.:спец.14.01.22"Стоматологія" / Ігор 

Мирославович Угляр ; МОЗУ ЛНМУ ім. Д. Галицького. – Львів, 

2013. – 20с. 

      



73 616.351-002.1-

089 

У74 

     Усачов С.М.  Порівняльна оцінка методів хірургічного 

лікування складних форм гострого парапроктиту із застосуванням 

біосумісного матеріалу на основі колагену [Текст] : автореф. дис. 

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

Миколайович Усачов ; "Ін-т невідкладної і відновної хірургії ім. 

В.К. Гусака НАМНУ". – Донецьк, 2013. – 20с. 

74 617.577-001 

Ф95 

     Фурманов О. Ю.  Хірургічне лікування пацієнтів з наслідками 

травм довгих пальців кисті в умовах порушення артеріального 

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

д.м.н.:спец.14.01.03"Хірургія" / Олександр Юрійович Фурманов ; 

НАМНУ, "Нац. ін-т хірургії та трансплантології ім. О.О. 

Шалімова". – К., 2013. – 34с. 

      

75 577.1 

Х76 

     Хомутова К. В.  Фізико-хімічне моделювання процесів 

біомінералізації в організмі людини [Текст] : автореф. дис. на 

здоб. наук. ступ. к.біол.н.:спец.14.01.32"Медична біохімія" 

/ Катерина Валеріївна Хомутова ; МОЗУ, "ЛДМУ". – Луганськ, 

2013. – 22с. 

      

76 616.314.2-

039.71 

Х86 

     Хохліч О. Я.  Реабілітація пацієнтів із стоматологічними 

захворюваннями в умовах їх професійної фонаторної діяльності 

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

к.м.н.:спец.14.01.22"Стоматологія" / Ольга Ярославівна Хохліч ; 

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

2013. – 20с. 

      

77 615.217.3 

Ц83 

     Цубанова Н. А.  Антигіпоксичні та органопротекторні 

властивості спіроциклічних похідних оксиндолу 

(експериментальне дослідження) [Текст] : автореф. дис. на здоб. 

наук. ступ. д.фарм.н.:спец.14.03.05"Фармакологія" / Наталя 

Анатоліївна Цубанова ; МОЗУ Нац. фарм. ін-т. – Х., 2013. – 40с. 

      

78 616.314.17-08 

Ч-48 

     Черкасова О. В.  Комплексне лікування генералізованого 

пародонтиту у пацієнтів молодого віку з артеріальною 

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

к.м.н.:спец.14.01.22"Стоматологія" / Олена Вікторівна Черкасова ; 

МОЗУ НМУ ім. О.О. Богомольця. – К., 2013. – 20с. 

      

79 618.19-002-089 

Ч-49 

     Чернова Н. В.  Хірургічне лікування хворих на гострий 

гнійний лактаційний мастит із застосуванням радіочастотного 

скальпеля та озоно-ультразвукового методу [Текст] : автореф. 

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

Вікторівна Чернова ; МОЗУ ХНМУ. – Х., 2013. – 24с. 

      



80 616.379-008.64 

Ч-96 

     Чухраєва О. М.  Використання лікувальних фізичних 

чинників у медичній реабілітації хворих на цукровий діабет 2 

типу (клініко-експериментальне дослідження) [Текст] : автореф. 

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

реабілітація, фізіотерапія та курортологія" / Олена Миколаївна 

Чухраєва ; МОЗУ, "НДІ фізичних методів лікування і мед. 

кліматології ім. І.М. Сєченова", "Кримський ДМУ ім. С.І. 

Георгієвського". – Ялта, Сімферополь, 2013. – 20с. 

81 616.127-005.4 

Ш18 

     Шальміна М.О.  Взаємозв'язок дисфункції васкулярного 

ендотелію та імунних порушень у хворих на ішемічну хворобу 

серця похилого та старечого віку, можливості фармакологічної 

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

к.м.н.:спец.14.01.11"Кардіологія" / Марія Олександрівна 

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

      

82 616-053.2-

008.64 

Ш67 

     Шкурупій Д. А.  Синдром поліорганної недостатності у 

новонароджених:фактори ризику, механізми розвитку, 

підвищення ефективності діагностики та інтенсивної терапії 

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

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

/ Дмитро Анатолійович Шкурупій ; МОЗУ, "ДМА МОЗУ". – К., 

2013. – 36с. 

83 615.014 

Ш93 

     Штробля А. Л.  Фармакологічне дослідження сухого 

екстракту з листя абрикоса звичайного [Текст] : автореф. дис. на 

здоб. наук. ступ. к.фарм.н.:спец.14.03.05"Фармакологія" / Анжела 

Ласлівна Штробля ; МОЗУ Нац. фарм. ін-т. – Х., 2013. – 20с. 

      

84 616.314-77 

Ш95 

     Шульженко О. Ю.  Клініко-патогенетичне обгрунтування 

лікування хворих з вторинною адентією за допомогою знімних 

протезів із різних базисних матеріалів [Текст] : автореф. дис. на 

здоб. наук. ступ. к.м.н.:спец.14.01.22"Стоматологія" / Олександр 

Юрійович Шульженко ; МОЗУ, "Укр. мед. стомат. академія". – 

Полтава, 2013 . – 20с. 

      

85 616.43-053.2 

Я15 

     Ябчанка О. В.  Особливості стану ендокринної системи у 

дітей, хворих на гостру лімфобластну лейкемію [Текст] : автореф. 

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

/ Олександр Володимирович Ябчанка ; МОЗУ ЛНМУ ім. Д. 

Галицького. – Львів, 2013. – 20с. 

      

86 616.314-007 

Я92 

     Яценко О. І.  Клініко-функціональна характеристика 

порушень жувального м'язево-суглобового комплексу у хворих з 

глибоким різцевим перекриттям і методи їх корекції [Текст] : 

автореф. дис. на здоб. наук. ступ. 

к.м.н.:спец.14.01.22"Стоматологія" / Олег Ігорович Яценко ; 

МОЗУ, "Укр. мед. стомат. академія". – Полтава, 2013 . – 22с. 

      



 


