
Нові надходження (травень) 

Автореферати 

1 616.314.17-

085 

К19 

     Кананович Т. М.  Клінічні особливості та оцінка ефективності 

лікування генералізованого пародонтита в осіб похилого віку [Текст] : 

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

/ Тетяна Миколаївна Кананович ; МОЗУ НМУ ім. О.О. Богомольця. – 

К., 2014. – 16с. 

       

2 616.314-08

9.23 

К28 

     Касьяненко Д. М.  Лікування дистального прикусу у дітей з 

порушенням функції жувальних та мімічних м'язів [Текст] : автореф. 

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

Михайлович Касьяненко ; МОЗУ НМУ ім. О.О. Богомольця. – К., 

2014. – 16с. 

       

3 616.314-08

5 

С13 

     Савичук А. О.  Експериментально-клінічне обгрунтування 

вибору конструкції внутрішньоканальних штифтів для відновлення 

ендодонтично лікованих зубів [Текст] : автореф. дис. на здоб. наук. 

ступ. к.м.н.:спец.14.01.22"Стоматологія" / Анатолій Олександрович 

Савичук ; МОЗУ НМУ ім. О.О. Богомольця. – К., 2014. – 16с. 

       

4 616.147.17-

089 

Ш95 

     Шудрак А. А.  Диференційований підхід до вибору методу 

хірургічного лікування хронічного геморою [Текст] : автореф. дис. на 

здоб. наук. ступ. д.м.н.:спец.14.01.03"Хірургія" / Анатолій 

Анатолійович Шудрак ; МОЗУ НМУ ім. О.О. Богомольця. – К., 

2014. – 34с. 

       

5 616.149-05

3.2-089 

Г59 

     Годік О. С.  Повторні оперативні втручання в лікуванні 

портальної гіпертензії у дітей [Текст] : автореф. дис. на здоб. наук. 

ступ. к.м.н.:спец.14.01.09"Дитяча хірургія" / Олег Святославович 

Годік ; МОЗУ НМУ ім. О.О. Богомольця. – К., 2014. – 20с. 

       

6 618.173 

Г75 

     Грабоус О. В.  Діагностика та лікування клімактеричного і 

постоваріоектомічного синдромів у жінок з артеріальною гіпертензією 

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

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

Грабоус ; МОЗУ НМУ ім. О.О. Богомольця. – К., 2014. – 20с. 

       

7 616.24-008.

4-053.2 

М80 

     Мороз Г. І.  Обгрунтування оптимальної тривалості штучної 

мікрокліматотерапії у часто і тривало хворіючих дітей та дітей, що 

страждають рецидивуючим бронхітом, на етапі санаторно-курортного 

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

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

курортологія" / Галина Іванівна Мороз ; МОЗУ "НДІ фіз. методів 

лікування і мед. кліматології ім. І.М. Сєченова", "Кримський ДМУ ім. 

С.І. Георгієвського". – Ялта, Сімферополь, 2014. – 24с. 

       



8 616.728.2-0

53.2 

П27 

     Перевозниченко О. Б.  Диференційоване використання 

лікувальних фізичних чинників в комплексному лікуванні хвороби 

Легга-Кальве Пертеса у дітей [Текст] : автореф. дис. на здоб. наук. 

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

курортологія" / Олександр Борисович Перевозниченко ; МОЗУ "НДІ 

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

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

2014. – 24с. 

       

9 616.33-002.

2 

Ш38 

     Шевченко Н. О.  Клініко-експериментальне обгрунтування 

внутрішнього застосування водного розчину "Полтавський бішофіт" у 

відновлювальному лікуванні хворих на хронічні гастрити 

(неатрофічний та атрофічний) [Текст] : автореф. дис. на здоб. наук. 

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

курортологія" / Наталія Олександрівна Шевченко ; МОЗУ "НДІ фіз. 

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

ДМУ ім. С.І. Георгієвського МОЗУ". – Ялта, Сімферополь, 2014. – 

20с. 

       

10 616.64 

Г74 

     Готюр О. І. Морфо-функціональні зміни органів калитки у 

чоловіків різного віку в нормі та при розладах гемоциркуляції 

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

к.м.н.:спец.14.03.01"Нормальна анатомія" / Оксана Іванівна Готюр ; 

МОЗУ "ІФНМУ". – Івано-Франківськ, 2014. – 20с. 

       

11 616.12-009.

72 

М20 

     Малишевська І.В. Клініко-патогенетичні особливості перебігу 

стабільної стенокардії на тлі метаболічного синдрому: оптимізація 

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

к.м.н.:спец.14.01.11"Кардіологія" / Ірина Василівна Малишевська ; 

МОЗУ "ІФНМУ". – Івано-Франківськ, 2014. – 20с. 

       

12 618.3 

Ш37 

     Шевель Т. Г.  Профілактика та лікування акушерських і 

перинатальних ускладнень у вагітних з фіброзно-кістозною хворобою 

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

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

Шевель ; "Ін-т ПАГ НАМНУ". – К., 2014. – 16с. 

       

13 618.19-002 

Ш40 

     Шекера І. О. Профілактика порушень становлення та перебігу 

лактації у жінок із доброякісною дисплазією молочних залоз [Текст] : 

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

гінекологія" / Ірина Олегівна Шекера ; "Ін-т ПАГ НАМНУ". – К., 

2014. – 24с. 

       

14 616.3-053.2 

Г83 

     Грідіна Т. А.  Комплексна оцінка стану органів травлення у 

дітей з бронхіальною астмою та рецидивуючим бронхітом [Текст] : 

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

/ Тетяна Андріївна Грідіна ; "Ін-т ПАГ НАМНУ". – К., 2014. – 20с. 

       



15 616.37-002.

1 

Б91 

     Бурміч К. С. Корекція гемокоагуляційних порушень в 

комплексному лікуванні хворих на тяжкий гострий панкреатит 

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

к.м.н.:спец.14.01.03"Хірургія" / Кирило Сергійович Бурміч ; МОЗУ 

НМУ ім. О.О. Богомольця. – К., 2014. – 20с. 

       

16 616.216.1-0

02 

В18 

     Варжапетян С. Д.  Удосконалення диференційної діагностики 

та лікування різних форм одонтогенного гаймориту [Текст] : автореф. 

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

Діасович Варжапетян ; "Ін-т стоматології НАМНУ". – Одеса, 2014. – 

20с. 

       

17 616.53-006-

089 

Г83 

     Григор'єва Т. С. Клініко-лабораторна оцінка ефективності 

методики цистотомії в лікуванні атером обличчя [Текст] : автореф. 

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

Сааківна Григор'єва ; "Ін-т стоматології НАМНУ". – Одеса, 2014. – 

20с. 

       

18 618.177 

Б90 

     Бульваренко І. П.  Безпліддя у жінок з гіперандрогенією 

поєднаного генезу: діагностика і тактика лікування [Текст] : автореф. 

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

гінекологія" / Ірина Петрівна Бульваренко ; МОЗУ НМА 

післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика. – К., 2014. – 20с. 

       

19 618.3 

Р69 

     Романенко Н. М.  Профілактика акушерських і перинатальних 

ускладнень у жінок із залізодефіцитною анемією та гіпотиреозом 

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

д.м.н.:спец.14.01.01"Акушерство та гінекологія" / Ніна Михайлівна 

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

К., 2014. – 36с. 

       

20 618.11-089 

П57 

     Поп Н. В. Дисфункція яєчників у жінок репродуктивного віку 

після гістеректомії: діагностика і корекція [Текст] : автореф. дис. на 

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

/ Наталія Василівна Поп ; МОЗУ НМА післядипломної освіти ім. П.Л. 

Шупика. – К., 2014. – 20с. 

       

21 618.3 

М86 

     Мочалова Л. М.  Вагітність і пологи у жінок з міопією різного 

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

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

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

2014. – 18с. 

       



22 618.39 

І-98 

     Іщак О.М. Профілактика невиношування вагітності у жінок із 

варикозною хворобою вен нижніх кінцівок [Текст] : автореф. дис. на 

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

/ Олег Миколайович Іщак ; МОЗУ НМА післядипломної освіти ім. 

П.Л. Шупика. – К., 2014. – 20с. 

       

23 618.146-08 

З-63 

     Зіненко Т. О. Тактика лікування рецидивуючих фонових 

захворювань шийки матки у жінок, які не народжували [Текст] : 

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

гінекологія" / Тетяна Олександрівна Зіненко ; МОЗУ НМА 

післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика. – К., 2014. – 20с. 

       

24 616.366-08

9 

Ю31 

     Юлдашев А. Х. Методи прогнозування і способи виконання 

конверсії при лапароскопічній холецистектомії [Текст] : автореф. дис. 

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

Хабібулайович Юлдашев ; МОЗУ НМА післядипломної освіти ім. 

П.Л. Шупика. – К., 2014. – 20с. 

       

25 616.315-08

9 

Ц36 

     Цема Є. В. Обгрунтування та оцінка ефективності 

малотравматичних методів хірургічного лікування пілонідальних кіст 

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

д.м.н.:спец.14.01.03"Хірургія" / Євген Володимирович Цема ; МОЗУ 

НМА післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика. – К., 2014. – 44с. 

       

26 616.36-089 

Н41 

     Негодуйко В. В.  Удосконалення хірургічного лікування 

ехінококових кіст печінки в умовах миротворчої місії в ісламській 

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

к.м.н.:спец.14.01.03"Хірургія" / Володимир Володимирович 

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

К., 2014. – 20с. 

       

27 618.19-07 

З-13 

     Заволока О. В. Оптимізація діагностичного алгоритму в системі 

клінічного моніторингу у жінок з пухлинами молочної залози [Текст] : 

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

/ Олександр Васильович Заволока ; МОЗУ НМА післядипломної 

освіти ім. П.Л. Шупика. – К., 2014. – 20с. 

       

28 616.314.18-

089 

С49 

     Слюсаренко Н. Я.  Шляхи підвищення ефективності методу 

направленої тканинної регенерації у хворих на генералізований 

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

к.м.н.:спец.14.01.22"Стоматологія" / Назар Яремович Слюсаренко ; 

МОЗУ НМА післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика. – К., 2014. – 20с. 

       



29 616.314-02 

С13 

     Савченко М. В.  Клініко-лабораторне обгрунтування 

диференційованого підходу до стоматологічної реабілітації хворих з 

гастроезофагеальною рефлюксною хворобою [Текст] : автореф. дис. 

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

Вікторович Савченко ; МОЗУ НМА післядипломної освіти ім. П.Л. 

Шупика. – К., 2014. – 20с. 

       

30 616.314-08

9.23 

К75 

     Кочин О. В. Клініко-лабораторне обгрунтування лікування 

скупченого положення фронтальних зубів з використанням 

стандартних функціональних ортодонтичних апаратів [Текст] : 

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

/ Олексій Володимирович Кочин ; МОЗУ НМА післядипломної освіти 

ім. П.Л. Шупика. – К., 2014. – 20с. 

       

31 616.831-00

5.1 

Л64 

     Литвин О. В.  Особливості перебігу гіпертонічної 

енцефалопатії у хворих з гіпотиреозом та патогенетичне 

обгрунтування медичної допомоги в умовах поліклініки [Текст] : 

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

хвороби" / Олена Вікторівна Литвин ; МОЗУ НМА післядипломної 

освіти ім. П.Л. Шупика. – К., 2014. – 20с. 

       

32 615.45 

К64 

     Кононенко А. В.  Фармакологічне вивчення протизапальної 

активності густого екстракту листя горобини звичайної [Текст] : 

автореф. дис. на здоб. наук. ступ. 

к.фарм.н.:спец.14.03.05"Фармакологія" / Анна Володимирівна 

Кононенко ; МОЗУ Нац. фарм. ун-т. – Х., 2014. – 20с. 

       

33 615.281 

С13 

     Савченко Д. С.  Експериментальне обгрунтування 

протимікробної та сорбційної активності ентеросорбенту з 

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

к.фарм.н.:спец.14.03.05"Фармакологія" / Дмитро Сергійович 

Савченко ; МОЗУ Нац. фарм. ун-т. – Х., 2014. – 20с. 

       

34 615.214 

А39 

     Акімова М. С.  Експериментальне дослідження 

стреспротекторних властивостей кріоподрібненого порошку аронії 

чорноплідної при гіпокінетичному стресі [Текст] : автореф. дис. на 

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

Сергіївна Акімова ; МОЗУ Нац. фарм. ун-т. – Х., 2014. – 20с. 

       

35 616.341-00

1-089 

Л37 

     Левківський Р. Г.  Особливості хірургічної тактики у 

постраждалих при закритій поєднаній абдомінальній травмі з 

пошкодженням тонкої і товстої кишки [Текст] : автореф. дис. на здоб. 

наук. ступ. к.м.н.:спец.14.01.03"Хірургія" / Руслан Григорович 

Левківський ; МОЗУ ВНМУ ім. М.І. Пирогова. – Вінниця, 2014. – 16с. 

       



36 616.33-002.

44-053.2 

О-76 

     Остапчук В. Г.  Удосконалення антигелікобактерної терапії в 

дітей, хворих на виразкову хворобу, з урахуванням поліморфізму гена 

інтерлейкіну-1В [Текст] : автореф. дис. на здоб. наук. ступ. 

к.м.н.:спец.14.01.10"Педіатрія" / Валентина Григорівна Остапчук ; 

МОЗУ ВНМУ ім. М.І. Пирогова. – Вінниця, 2014. – 20с. 

       

37 615.246.2 

П12 

     Павлович К. В.  Комплексне хірургічне лікування 

гнійно-некротичних процесів м'яких тканин із використанням 

композиції сорбент-антибіотик (клінічно-експериментальне 

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

к.м.н.:спец.14.01.03"Хірургія" / Крістіна Вікторівна Павлович ; МОЗУ 

ВНМУ ім. М.І. Пирогова. – Вінниця, 2014. – 20с. 

       

38 616.381-00

2-089 

Б75 

     Бодяка В. Ю.  Роль внутрішньочеревної гіпертензії в 

післяопераційному перебігу гострої кишкової непрохідності та 

гострого поширеного перитоніту (клінічно-експериментальне 

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

д.м.н.:спец.14.01.03"Хірургія" / Володимир Юрійович Бодяка ; МОЗУ 

ВНМУ ім. М.І. Пирогова. – Вінниця, 2014. – 32с. 

       

39 612.887 

В68 

     Волошин М. І.  Обгрунтування вибору методу знеболення у 

пацієнтів після оперативних втручань з приводу сколіотичної 

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

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

Ігорович Волошин ; МОЗУ ХМА післядипломної освіти. – Х., 2014. – 

20с. 

       

40 612.887 

М13 

     Мазуренко Г. І.  Діагностика, профілактика та комплексна 

корекція порушень гемостазу у хворих на міому матки у 

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

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

Іванівна Мазуренко ; МОЗУ ХМА післядипломної освіти МОЗУ. – Х., 

2014. – 20с. 

       

41 616.899-05

3.2 

П27 

     Перепада О. М. Структура когнітивних порушень у дітей 

молодшого шкільного віку з гіперактивним розладом та дислексією 

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

к.психол.н.:спец.19.00.04"Медична психологія" / Ольга Михайлівна 

Перепада ; МОЗУ ХМА післядипломної освіти. – Х., 2014. – 18с. 

       

42 616.891.2 

Ц75 

     Цихоня В. С. Уявлення про сексуальні стосунки у жінок з 

істероїдним розладом особистості [Текст] : автореф. дис. на здоб. 

наук. ступ. к.психол.н.:спец.19.00.04"Медична психологія" / Валерія 

Сергіївна Цихоня ; МОЗУ ХМА післядипломної освіти. – Х., 2014. – 

18с. 

       



43 616.133-00

7-071-08 

П51 

     Полковніков О. Ю.  Діагностика та хірургічне лікування 

малого та середнього розмірів артеріовенозних мальформацій півкуль 

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

к.м.н.:14.01.05"Нейрохірургія" / Олексій Юрійович Полковніков ; 

НАМНУ, Ін-т нейрохірургії ім. А.П. Ромоданова НАМНУ. – К., 

2014. – 20с. 

       

44 616.721.1-0

92.9 

Г24 

     Гафійчук Ю. Г. Вплив аутогенної трансплантації клітин 

структур міжхребцевого диску на перебіг остеохондрозу в умовах 

його експериментального моделювання [Текст] : автореф. дис. на 

здоб. наук. ступ. к.м.н.:14.01.05"Нейрохірургія" / Юрій Григорович 

Гафійчук ; НАМНУ, Ін-т нейрохірургії ім. А.П. Ромоданова 

НАМНУ. – К., 2014. – 20с. 

       

45 616.711-08

9.886 

З-86 

     Зорін М.М. Пункційна лазерна мікродискектомія при 

дискогенному нейрокомпресійному синдромі поперекового відділу 

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

к.м.н.:14.01.05"Нейрохірургія" / Микола Миколайович Зорін ; 

НАМНУ, Ін-т нейрохірургії ім. А.П. Ромоданова НАМНУ. – К., 

2014. – 20с. 

       

46 616.831-00

6.2 

Д19 

     Данчин А. О. Застосування ендоскопічних технологій при 

хірургічному лікуванні кістозних процесів і оклюзійної гідроцефалії 

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

к.м.н.:14.01.05"Нейрохірургія" / Андрій Олександрович Данчин ; 

НАМНУ, Ін-т нейрохірургії ім. А.П. Ромоданова НАМНУ. – К., 

2014. – 38с. 

       

47 616.728.1-0

89.844 

В20 

     Васюк С. В. Інтраопераційна профілактика та лікування 

інфекційних ускладнень тотального ендопротезування кульшового та 

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

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

Володимирович Васюк ; "Ін-т травматології та ортопедії НАМНУ". – 

К., 2014. – 24с. 

       

48 616.718.49-

07 

Л65 

     Лиходій В. В.  Діагностика та лікування нестабільності 

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

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

Володимирович Лиходій ; "Ін-т травматології та ортопедії НАМНУ". – 

К., 2014. – 22с. 

       



49 616-005.4 

Т48 

     Ткач А. В. Діагностика, прогнозування перебігу та моніторинг 

структурно-функціональних порушень у хворих з місцевим 

гіпертензивим ішемічним синдромом (компартмент-синдромом) 

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

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

ортопедія" / Андрій Вікторович Ткач ; "Ін-т травматології та ортопедії 

НАМНУ". – К., 2014. – 34с. 

       

50 617.584-08

9.84 

Б87 

     Брагарь О. А.  Профілактика ушкодження променевого нерва 

при хірургічному лікуванні діафізарних переломів плечової кістки 

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

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

Анатолійович Брагарь ; "Ін-т травматології та ортопедії НАМНУ". – 

К., 2014. – 18с. 

       

51 616.12-008.

331.1 

В75 

     Воробйова О.О.  Функціональний стан судинного ендотелію, 

показники оксидативного стресу, варіабельність серцевого ритму 

хворих на ішемічну хворобу серця похилого та старечого віку 

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

к.м.н.:спец.14.01.11"Кардіологія" / Ольга Олександрівна Воробйова ; 

МОЗУ ЗДМУ. – Запоріжжя, 2014. – 20с. 

       

52 616.248-05

3.2 

Р24 

     Раскіна К. В. Удосконалення підходів до лікування та 

профілактики легкої персистуючої бронхіальної астми у дітей 

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

к.м.н.:спец.14.01.10"Педіатрія" / Катерина Вікторівна Раскіна ; МОЗУ 

ЗДМУ. – Запоріжжя, 2014. – 24с. 

       

53 616.379 

К56 

     Коваленко І. С.  Морфогенез і градація прогресування фіброзу 

підшлункової залози при хронічному панкреатиті [Текст] : автореф. 

дис. на здоб. наук. ступ. к.м.н.:спец.14.03.02"Патологічна анатомія" 

/ Інна Сергіївна Коваленко ; МОЗУ ЗДМУ. – Запоріжжя, 2014. – 20с. 

       

54 616.37-006.

2-089 

К82 

     Криворучко І.В.  Діагностика та диференційований підхід до 

вибору методу лікування псевдокіст підшлункової залози [Текст] : 

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

Вікторівна Криворучко ; "ЗМА післядипломної освіти МОЗУ". – 

Запоріжжя, 2014. – 20с. 

       

55 616.314-00

2-053.2 

Д33 

     Дєньга А. Е. Обгрунтування комплексного лікування 

початкового карієсу зубів у дітей із зубо-щелепними аномаліями 

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

к.м.н.:спец.14.01.22"Стоматологія" / Анастасія Едуардівна Дєньга ; 

"Ін-т стоматології НАМНУ". – Одеса, 2014. – 20с. 

       



56 616.315-00

7-053.2 

П32 

     Пивоваров М. Ю.  Особливості профілактики основних 

стоматологічних захворювань у дітей з розщілинами піднебіння 

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

к.м.н.:спец.14.01.22"Стоматологія" / Михайло Юрійович Пивоваров ; 

"Ін-т стоматології НАМНУ". – Одеса, 2014. – 20c. 

       

57 616.314-05

3.2 

С90 

     Суслова О.В. Оптимізація процесу ремоделювання кісткової 

тканини щелеп при лікуванні зубо-щелепних аномалій у дітей 

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

к.м.н.:спец.14.01.22"Стоматологія" / Оксана Вікторівна Суслова ; "Ін-т 

стоматології НАМНУ". – Одеса, 2014. – 20с. 

       

58 616.143-08

9.844 

М58 

     Мізь А. В.  Вікова анатомія тонкої кишки за умов дії на організм 

ксенобіотиків:ремоделювання стінки кишки і реорганізація її 

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

к.м.н.:спец.14.03.01"Нормальна анатомія" / Андрій Васильович Мізь ; 

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

2014. – 20с. 

       

59 579 

Г18 

     Гаморак Г. П.  Вплив нашкірних аплікацій ітаконової кислоти 

на мікрофлору товстої і дистального відділу тонкої кишки [Текст] : 

автореф. дис. на здоб. наук. ступ. к.м.н.:спец.03.00.07"Мікробіологія" 

/ Галина Петрівна Гаморак ; "Ін-т мікробіології та імунології ім. І.І. 

Мечникова НАМНУ". – Х., 2013. – 20с. 

       

60 617.736-02 

П71 

     Прейс Н.І.  Оптимізація диференційної діагностики та 

лікування дифузного та ускладненого діабетичного набряку макули 

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

к.м.н.:спец.14.01.18"Офтальмологія" / Наталія Ігорівна Прейс ; "Ін-т 

очних хвороб і тканинної терапії ім. В.П. Філатова НАМНУ". – Одеса, 

2014. – 18с. 

       

61 616.33-002.

44 

Я93 

     Яцкевич О. Я.  Особливості патогенезу, 

клініко-функціональних ознак та лікування пептичної виразки 

гастродуоденальної зони, поєднаної з гіпертонічною хворобою, в осіб, 

потерпілих внаслідок аварії на ЧАЕС [Текст] : автореф. дис. на здоб. 

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

Ярополкович Яцкевич ; МОЗУ ЛНМУ ім. Д. Галицького. – Львів, 

2014. – 24с. 

       

62 616.12-008.

331.1 

К90 

     Кулініч І. А. Клініко-патогенетичне значення ремоделювання 

артеріальних судин у хворих на гіпертонічну хворобу з нефропатією в 

поєднанні з ішемічною хворобою серця та медикаментозна корекція 

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

к.м.н.:спец.14.01.11"Кардіологія" / Ігор Анатолійович Кулініч ; МОЗУ 

ДНМУ ім. М. Горького. – Донецьк, 2014. – 20с. 

       



63 617.735-00

2 

К68 

     Коробова  О. В. Ефективність нового методу профілактики 

діабетичної ретинопатії у хворих на цукровий діабет 2 типу після 

хірургічного лікування катаракти [Текст] : автореф. дис. на здоб. наук. 

ступ. к.м.н.:спец.14.01.18"Офтальмологія" / Олександра Василівна 

Коробова ; МОЗУ ДНМУ ім. М. Горького. – Донецьк, 2014. – 20с. 

       

 
     


