
Нові надходження (липень-серпень 2014) 

Автореферати 

1 611.717 

Р21 

     Рамський Р. С.  Анатомо-топографічне та біомеханічне 

обгрунтування подовження плеча дистракційними апаратами системи 

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

к.м.н.:спец.14.01.03"Нормальна анатомія" / Роман Степанович 

Рамський ; МОЗУ, "Кримський ДМУ ім. С.І. Георгієвського". – 

Сімферополь, 2014. – 20с. 

       

2 616.8-009.6

14 

Т92 

     Тхоревський О. В.  Анестезіологічне забезпечення хірургічного 

лікування колоректального раку у хворих з гіпертонічною та 

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

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

Валентинович Тхоревський ; МОЗУ НМА післядипломної освіти ім. 

П.Л. Шупика. – К., 2014. – 18с. 

       

3 616.361-00

2.3-089 

Б82 

     Борисенко В. Б.  Біліарний сепсис: особливості патогенезу, 

діагностика та принципи (експериментально-клінічне дослідження) 

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

д.м.н.:спец.14.01.03"Хірургія" / Вадим Борисович Борисенко ; МОЗУ 

ХМА післядипломної освіти. – Х., 2014. – 36с. 

       

4 611.21 

Б22 

     Бамбуляк А. В.  Вікові зміни будови і синтопії лобових пазух в 

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

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

Бамбуляк ; МОЗУ "ІФНМУ". – К., 2013. – 20с. 

       

5 611.018.4 

Л69 

     Логоша А. І.  Вікові особливості репаративного остеогенезу в 

умовах позаклітинного зневоднення організму [Текст] : автореф. дис. 

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

/ Андрій Іванович Логоша ; МОЗУ, "Кримський ДМУ ім. С.І. 

Георгієвського". – Сімферополь, 2014. – 20с. 

       

6 616.895.8 

І-24 

     Іващенко Н. Є.  Внутрішня картина хвороби і реабілітація 

пацієнтів з параноїдною шизофренією [Текст] : автореф. дис. на здоб. 

наук. ступ. к.м.н.:спец.14.01.16"Психіатрія" / Надія Євгенівна 

Іващенко ; МОЗУ УНДІ соц. і суд. психіатрії та наркології. – К., 

2014. – 18с. 

       

7 616.12-008.

331.1 

Ш49 

     Шеремета О. М.  Гемодинамічні та метаболічні порушення у 

хворих на артеріальну гіпертензію з серцевою недостатністю та їх 

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

к.м.н.:спец.14.01.11"Кардіологія" / Олег Мирославович Шеремета ; 

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

       



Нові надходження (липень-серпень 2014) 

Автореферати 

8 616.127-00

5.4 

С16 

     Салах А. К. Гендерні та вікові аспекти якості життя при 

кардіальній патології, вплив лікування [Текст] : автореф. дис. на здоб. 

наук. ступ. к.м.н.:спец.14.01.11"Кардіологія" / Абдульрахман Кутаіні 

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

       

9 615.9 

Х22 

     Харченко О. А.  Гострі отруєння пестицидами при сучасних 

формах ведення сільського господарства та їх віддалені наслідки 

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

к.м.н.:спец.14.03.06"Токсикологія" / Олег Альбертович Харченко ; 

МОЗУ, Науковий центр превентивної токсикології, харчової та 

хімічної безпеки ім. Л.І. Медведя. – К., 2014. – 24с. 

       

10 616.31-002-

053.2 

Ю83 

     Юрченко Н. М.  Диференційовані підходи до лікування дітей з 

гострим герпесом порожнини рота [Текст] : автореф. дис. на здоб. 

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

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

2014. – 20с. 

       

11 616.13-007.

64-089 

Щ33 

     Щеглов Д. В. Діагностика та ендоваскулярне лікування 

внутрішньочерепних артеріальних аневризм [Текст] : автореф. дис. на 

здоб. наук. ступ. д.м.н.:спец.14.01.05"Нейрохірургія" / Дмитро 

Вікторович Щеглов ; НАМНУ, "Ін-т нейрохірургії ім. А.П. 

Ромоданова НАМНУ". – К., 2014. – 48с. 

       

12 617.741-00

4.1 

Б90 

     Будайа, Нізар  Експериментальне обгрунтування застосування 

каротиноїдів для профілактики вікової катаракти [Текст] : автореф. 

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

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

НАМНУ". – Одеса, 2014. – 16с. 

       

13 616.366-00

2.3-089 

Х93 

     Христюк Д. І.  Ендовідеоскопічні транспапілярні втручання при 

множинному холедохолітіазі ускладненому гнійним холангітом 

[Текст] : автореф. на здоб. наук. ступ. к.м.н.:спец.14.01.03"Хірургія" 

/ Дмитро Іванович Христюк ; НАМНУ, "Нац. ін-т хірургії та 

трансплантології ім. О.О. Шалімова". – К., 2014. – 20с. 

       



Нові надходження (липень-серпень 2014) 

Автореферати 

14 615.83 

К17 

     Калініченко М. В.  Ефективність застосування 

низькоінтенсивного електромагнітного випромінювання надзвичайно 

високих частот, віброакустичної терапії та мінеральної води у 

комплексному лікуванні хворих на хронічний вірусний гепатит С 

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

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

курортологія" / Микола Володимирович Калініченко ; МОЗУ, "НДІ 

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

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

2014. – 22с. 

       

15 617.7-002.3

-085 

К93 

     Курильців Н. Б.  Ефективність нового методу лікування 

бактерійного ендофтальміту (експериментальне дослідження) 

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

к.м.н.:спец.14.01.18"Офтальмологія" / Надія Багратіонівна Курильців ; 

"Ін-т очних хвороб і тканинної терапії ім. В.П. Філатова НАМНУ". – 

Одеса, 2014. – 18с. 

       

16 616.31-084 

Д84 

     Дурягіна Л. Х.  Закономірності розвитку, принципи 

комплексної профілактики та лікування хворих зі стоматологічними 

захворюваннями, поєднаними з депресивними розладами [Текст] : 

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

/ Лариса Хамідулівна Дурягіна ; МОЗУ НМА післядипломної освіти 

ім. П.Л. Шупика. – К., 2014. – 32с. 

       

17 616-089.84

3 

З-33 

     Запольська К. М.  Застосування мультипотентних 

мезенхімальних стовбурових клітин для захисту трансплантованого 

жирового графту від тканинної резорбції (експериментальне 

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

к.м.н.:спец.14.01.08"Трансплантологія та штучні органи" / Катерина 

Михайлівна Запольська ; НАМНУ, "Нац. ін-т хірургії та 

трансплантології ім. О.О. Шалімова". – К., 2014. – 20с. 

       

18 616.61-002-

053.2 

О-76 

     Остапенко В. П.  Імуно-генетичні критерії прогнозування 

перебігу та оптимізація терапії хронічного пієлонефриту у дітей 

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

к.м.н.:спец.14.01.10"Педіатрія" / Віра Петрівна Остапенко ; "Ін-т ПАГ 

НАМНУ". – К., 2014. – 20с. 

       

19 617.584-00

1.5 

Л29 

     Лафі  Хатем  Клініко-біомеханічне обгрунтування 

диференційованого підходу до вибору способу остеосинтезу 

позасуглобових переломів великогомілкової кістки [Текст] : автореф. 

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

ортопедія" / Хатем Лафі ; МОЗУ ДНМУ ім. М. Горького. – Донецьк, 

2014. – 20с. 

       



Нові надходження (липень-серпень 2014) 

Автореферати 

20 616.127-00

5.8 

Т41 

     Тимочко Н. Б.  Клініко-патогенетичні закономірності 

відновного лікування хворих після інфаркту міокарда з врахуванням 

сумарного серцево-судинного ризику [Текст] : автореф. дис. на здоб. 

наук. ступ. к.м.н.:спец.14.01.11"Кардіологія" / Наталія Богданівна 

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

       

21 616.12-005.

4 

Г94 

     Гулага, Ольга Ігорівна  Клініко-функціональний стан міокарда 

у хворих із ішемічною хворобою серця на тлі хронічної хвороби 

нирок, роль антагоністів альдостерону [Текст] : автореф. дис. на здоб. 

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

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

       

22 616.89-008.

454 

З-46 

     Здорик І. Ф.  Когнітивні порушення у жінок, які страждають на 

депресивні розлади, поєднані з гіпертонічною хворобою [Текст] : 

автореф. дис. на здоб. наук. ступ. к.м.н.:спец.14.01.16"Психіатрія" 

/ Ірина Федорівна Здорик ; МОЗУ УНДІ соц. і суд. психіатрії та 

наркології. – К., 2014. – 20с. 

       

23 616.895.87 

Х22 

     Харчук Є. В.  Когнітивні порушення у хворих на параноїдну 

шизофренію, коморбідну з гіпертонічною хворобою [Текст] : автореф. 

дис. на здоб. наук. ступ. к.м.н.:спец.14.01.16"Психіатрія" / Євген 

Валерійович Харчук ; МОЗУ УНДІ соц. і суд. психіатрії та 

наркології. – К., 2014. – 20с. 

       

24 616.31-092 

К72 

     Костенко Є. Я.  Комплексна медико-інформаційна 

ідентифікація особи за одонтологічним статусом з експертною 

оцінкою морфо-функціональних змін зубо-щелепного апарату як 

результатів стоматологічного лікування і реабілітації потерпілих 

[Текст] : автореф. дис. на здоб. наук. ступ. д.м.н.:спец.14.01.25"Судова 

медицина"14.01.22"Стоматологія" / Євген Якович Костенко ; МОЗУ 

НМА післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика. – К., 2014. – 32с. 

       

25 616.37-002-

089 

К77 

     Кравченко Д. А.  Методи інгібування панкреатичних зірчастих 

клітин для попередження прогресування фіброзу підшлункової залози 

при хронічному панкреатиті (експериментальне дослідження) 

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

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

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

К., 2014. – 16с. 

       

26 616.155.19

4-053.2 

Б43 

     Бєлих Н. А.  Оптимізація комплексу заходів пре- та 

постнатальної профілактики та корекції йодо- та залізодефіцитних 

станів у дітей раннього віку [Текст] : автореф. дис. на здоб. наук. ступ. 

д.м.н.:спец.14.01.10"Педіатрія" / Наталія Анатоліївна Бєлих ; "Ін-т 

ПАГ НАМНУ". – К., 2014. – 38с. 

       



Нові надходження (липень-серпень 2014) 

Автореферати 

27 617.73-085 

Л43 

     Лекішвілі С. Е.  Оптимізація лікування діабетичної ретинопатії 

за допомогою комплексу природних антиоксидантів 

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

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

Егнатівна Лекішвілі ; МОЗУ НМА післядипломної освіти ім. П.Л. 

Шупика. – К., 2014. – 20с. 

       

28 617.582-08

9.84 

Ф34 

     Фєдулічєв П. М.  Оптимізація приводного пристрою при 

дистракційному остеосинтезі стегна за методом Бліскунова 

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

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

/ Павло Миколайович Фєдулічєв ; МОЗУ ДНМУ ім. М. Горького. – 

Донецьк, 2014. – 22с. 

       

29 616.248 

П57 

     Попадинець І. Р.  Особливості перебігу бронхіальної астми із 

супутньою гастроезофагеальною рефлюксною хворобою та 

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

к.м.н.:спец.14.01.02"Внутрішні хвороби" / Ірена Романівна 

Попадинець ; МОЗУ ІФНМУ. – Івано-Франківськ, 2014. – 20с. 

       

30 616.248 

Н87 

     Нудьга Н. П.  Особливості перебігу бронхіальної астми у 

хворих з підвищеною вагою тіла [Текст] : автореф. дис. на здоб. наук. 

ступ. к.м.н.:спец.14.01.27"Пульмонологія" / Наталія Петрівна Нудьга ; 

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

Сєченова", "Кримський ДМУ ім. С.І. Георгієвського МОЗУ". – Ялта, 

Сімферополь,, 2014. – 24с. 

       

31 616.366-00

2 

С31 

     Сенютович Н. Р.  Особливості перебігу і лікування хронічного 

некаменевого холециститу у хворих з метаболічним синдромом та 

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

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

Романівна Сенютович ; МОЗУ ІФНМУ. – Івано-Франківськ, 2013. – 

20с. 

       

32 159.9 

С28 

     Сейдаметова С. І.  Особливості системи ставлень та її 

психокорекція у жінок з одностороннім укороченням нижньої 

кінцівки травматичного генезу [Текст] : автореф. дис. на здоб. наук. 

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

Ільміївна Сейдаметова ; МОЗУ ХМА післядипломної освіти. – Х., 

2014. – 24с. 

       



Нові надходження (липень-серпень 2014) 

Автореферати 

33 616.127-08

9.843 

Д66 

     Доманський Т. М.  Оцінка ефективності трансплантації 

стовбурових клітин кордової крові при хронічному ураженні міокарда 

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

ступ. к.м.н.:спец.14.01.08"Трансплантологія та штучні органи" / Тарас 

Миколайович Доманський ; НАМНУ, "Нац. ін-т хірургії та 

трансплантології ім. О.О. Шалімова". – К., 2014. – 20с. 

       

34 616.311.2-0

53.2 

О-60 

     Опанасенко О. О.  Оцінка факторів ризику, профілактика і 

лікування захворювань пародонта у дітей [Текст] : автореф. дис. на 

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

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

2014. – 18с. 

       

35 618.3 

І-26 

     Ігоніна О. В.  Прегравідарна підготовка і профілактика 

невиношування у жінок з патологією шийки матки в анамнезі [Текст] : 

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

гінекологія" / Олена Валеріївна Ігоніна ; МОЗУ НМА післядипломної 

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

       

36 618.2-008.6 

Л79 

     Лоскутова Т. О.  Прееклампсія, асоційована з тромбофілією: 

патогенез, акушерська тактика, прогнозування, профілактика [Текст] : 

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

гінекологія" / Тетяна Олександрівна Лоскутова ; "Ін-т ПАГ 

НАМНУ". – К., 2014. – 32с. 

       

37 618.39 

М14 

     Майданник О. Ф.  Прогнозування ризику передчасних пологів 

у жінок з підвищеним психоемоційним навантаженням [Текст] : 

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

гінекологія" / Олена Федорівна Майданник ; МОЗУ НМУ ім. О.О. 

Богомольця. – К., 2014. – 20с. 

       

38 616.37-002.

3-089 

Д64 

     Должковий С. В.  Прогнозування та профілактика 

гнійно-септичних ускладнень у хворих з тяжкою формою гострого 

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

к.м.н.:спец.14.01.03"Хірургія" / Сергій Вікторович Должковий ; МОЗУ 

, "ЗМА післядипломної освіти МОЗУ". – Запоріжжя, 2014. – 20с. 

       

39 616.89-008.

441.1 

С42 

     Сквіра І. М.  Рецидивонебезпечні клінічні ситуації ремісійного 

періоду при алкогольній залежності [Текст] : автореф. дис. на здоб. 

наук. ступ. д.м.н.:спец.14.01.17"Наркологія" / Іван Михайлович 

Сквіра ; НАМНУ, "Ін-т неврології, психіатрії та наркології 

НАМНУ". – Х., 2014. – 44с. 

       



Нові надходження (липень-серпень 2014) 

Автореферати 

40 616.366-00

3.7-089 

З-14 

     Загрійчук М. С.  Симультанні лапароскопічні операції у 

пацієнтів з приводу жовчнокам'яної хвороби та супутніх хірургічних 

захворювань органів черевної порожнини і заочеревинного простору 

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

к.м.н.:спец.14.01.03"Хірургія" / Михайло Степанович Загрійчук ; 

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

К., 2014. – 16с. 

       

41 617.7-07 

О-56 

     Ольхова О. В.  Синдром Марфана: офтальмологічні критерії 

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

к.м.н.:спец.14.01.18"Офтальмологія" / Ольга Василівна Ольхова ; 

МОЗУ НМА післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика. – К., 2014. – 21с. 

       

42 616.89 

Р55 

     Риткіс І. С.  Система психогігієни, психопрофілактики, 

психотерапії і корекції тютюнопаління та тютюнової залежності в осіб 

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

д.м.н.:спец.14.01.16"Психіатрія" / Іванна Сергіївна Риткіс ; МОЗУ 

УНДІ соц. і суд. психіатрії та наркології. – К., 2014. – 35с. 

       

43 616-053.2 

П34 

     Писарєв А. О.  Стан здоров'я новонароджених від матерів з 

герпесвірусною інфекцією: механізми формування імунологічної 

реактивності, діагностика та корекція порушень [Текст] : автореф. 

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

Олександрович Писарєв ; "Ін-т ПАГ НАМНУ". – К., 2014. – 34с. 

       

44 616.831-00

6-089 

К43 

     Кирпа І. Ю.  Стереотаксична біопсія у діагностиці і лікуванні 

супратенторіальних новоутворень [Текст] : автореф. дис. на здоб. 

наук. ступ. к.м.н.:спец.14.01.05"Нейрохірургія" / Ігор Юрійович 

Кирпа ; НАМНУ, "Ін-т нейрохірургії ім. А.П. Ромоданова НАМНУ". – 

К., 2014. – 20с. 

       

45 617.711-00

4 

Ч-68 

     Чистякова С. В.  Структурно-функціональні зміни зорового 

аналізатора і ефективність комбінованого лікування синдрома "сухого 

ока" при патологічній гіперпролактинемії у жінок репродуктивного 

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

к.м.н.:спец.14.01.18"Офтальмологія" / Світлана Володимирівна 

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

НАМНУ". – Одеса, 2014. – 16с. 

       

46 616.12-008.

331.1 

Л87 

     Лучко О. Р.  Субклінічні ознаки ураження судин у хворих на 

артеріальну гіпертензію з хронічним пієлонефритом: способи корекції 

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

к.м.н.:спец.14.01.02"Внутрішні хвороби" / Оксана Романівна Лучко ; 

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

       



Нові надходження (липень-серпень 2014) 

Автореферати 

47 616.8-009.6

14 

П30 

     Петричко О. І.  Удосконалення інтенсивної терапії 

ендотеліальної дисфункції у хворих на цироз печінки [Текст] : 

автореф. дис. на здоб. наук. ступ. к.м.н.:спец.14.01.30"Анестезіологія 

та інтенсивна терапія" / Оксана Іванівна Петричко ; МОЗУ НМА 

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

       

48 615.275 

Г85 

     Гринь В. В.  Фармакологічна корекція імунних порушень, 

індукованих ультрафіолетовим опроміненням [Текст] : автореф. дис. 

на здоб. наук. ступ. к.м.н.:спец.14.03.05"Фармакологія" / Віра 

Василівна Гринь ; НАМНУ, "Ін-т фармакології та токсикології 

НАМНУ". – К., 2014. – 24с. 

       

49 615.32 

Т48 

     Ткачова О. В.  Фармакологічне вивчення нових лікарських 

препаратів, створених на основі природних субстанцій і призначених 

для місцевого лікування ранового процесу [Текст] : автореф. дис. на 

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

Віталіївна Ткачова ; МОЗУ Нац. фарм. ун-т. – Х., 2014. – 40с. 

       

50 615.011 

Г27 

     Гевоян С. Р.  Фармакологічне вивчення простатопротекторної 

дії оригінального лікарського препарату на основі ліпофільного 

екстракту поліфлерного пилку [Текст] : автореф. дис. на здоб. наук. 

ступ. к.фарм.н.:спец.14.03.05"Фармакологія" / Сусанна Рафаелівна 

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

       

51 612.67 

Т56 

     Томаревська О. С.  Фізіологічні можливості забезпечення 

загальної працездатності осіб похилого віку [Текст] : автореф. дис. на 

здоб. наук. ступ. к.м.н.:спец.14.03.03."Нормальна фізіологія" / Олена 

Сергіївна Томаревська ; НАМНУ, "Ін-т геронтології ім. Д.Ф. 

Чеботарьова НАМНУ". – К., 2014. – 20с. 

       

52 617.576-08

9.844 

Б81 

     Бондарук Д. О.  Хірургічне лікування хворих з деформаціями 

пальців кистей внаслідок уражень сухожилків розгиначів [Текст] : 

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

та ортопедія" / Дмитро Олександрович Бондарук ; МОЗУ ДНМУ ім. 

М. Горького. – Донецьк, 2014. – 20с. 

       

53 611.12 

Д99 

     Дяговець К. І.  Шляхи утворення та розвитку похідних 

конусно-стовбурового відділу ембріонального серця миші в нормі та 

за умов дегідратації материнського організму [Текст] : автореф. дис. 

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

ембріологія" / Катерина Іванівна Дяговець ; МОЗУ "ІФНМУ". – 

Івано-Франківськ, 2013. – 20с. 

       



Нові надходження (липень-серпень 2014) 

Автореферати 

54 616.12-008.

312 

Д18 

     Данилюк О. І.  Ятрогенні захворювання щитоподібної залози у 

хворих на ішемічну хворобу серця з фібриляцією передсердь [Текст] : 

автореф. дис. на здоб. наук. ступ. к.м.н.:спец.14.01.02"Внутрішні 

хвороби" / Оксана Ігорівна Данилюк ; МОЗУ ІФНМУ. – 

Івано-Франківськ, 2014. – 20с. 

       

 
     


