
Нові надходження ( за жовтень 2014 року ) 

Автореферати 

1 616.361-0

89 

А13 

     Аббуд Хамам  Вибір оперативного втручання у 

хворих на гострий холецистит з перивезікальними 

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

к.м.н.:спец.14.01.03"Хірургія" / Хамам Аббуд ; МОЗУ ХМА 

післядипломної освіти. – Х., 2014. – 20с. 

       

2 616.315-0

89 

А98 

     Ашуралієв Хаял Гюлюш огли  Хірургічне лікування 

вторинних та залишкових дефектів піднебіння після 

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

ступ. к.м.н.:спец.14.01.22"Стоматологія" / Хаял Гюлюш 

огли Ашуралієв ; МОЗУ НМУ ім. О.О. Богомольця. – К., 

2014. – 16с. 

       

3 616.25-00

2.5 

Б12 

     Бабіч М. І.  Оптимізація лікування хворих на 

туберкульозний плеврит з використанням 

відеоторакоскопічних методик [Текст] : автореф. дис. на 

здоб. наук. ступ. к.м.н.:спец.14.01.26"Фтизіатрія" / Максим 

Іванович Бабіч ; "Нац. ін-т фтизіатрії і пульмонології ім. 

Ф.Г. Яновського НАМНУ". – К., 2014. – 16с. 

      

4 616.832-0

05 

Б20 

     Балицький О. П. Особливості застосування 

транскраніальної магнітної стимуляції у хворих на 

ішемічний інсульт у гострому та ранньому 

відновлювальному періодах [Текст] : автореф. дис. на здоб. 

наук. ступ. к.м.н.:спец.14.01.15"Нервові хвороби" 

/ Олександр Петрович Балицький ; МОЗУ НМА 

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

      

5 616.61-00

2 

Б24 

     Бардяк Є. М.  Ефективність застосування 

синтетичного імуномодулятора та нефропротектора 

природного походження у хворих на гемобластози у 

поєднанні з хронічною хворобою нирок [Текст] : автореф. 

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

хвороби" / Євгенія Мар'янівна Бардяк ; МОЗУ "ІФНМУ". – 

Івано-Франківськ, 2014. – 20с. 

      



6 618.2 

Б34 

     Бдюлєва А.В. Особливості перебігу вагітності, пологів 

і стан новонароджених у жінок з хронічним вірусним 

гепатитом С на тлі ВІЛ-інфекції [Текст] : автореф. дис. на 

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

гінекологія" / Анна Вікторівна Бдюлєва ; МОЗУ НМА 

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

      

7 616.24-00

6.6 

Б61 

     Білозор Н. В. Оптимізація схем хіміопроменевого 

лікування недрібноклітинного раку легені [Текст] : автореф. 

дис. на здоб. наук. ступ. к.м.н.:спец.14.01.23"Променева 

діагностика та променева терапія" / Наталія Володимирівна 

Білозор ; МОЗУ ХМА післядипломної освіти. – Х., 2014. – 

20с. 

       

8 340.6:616

-001.3 

Б61 

     Біляков А. М.  Судово-медичне обгрунтування 

тривалості перебігу смертельної механічної травми за 

метаболічними змінами в організмі в ранній термін 

антемортального періоду [Текст] : автореф. дис. на здоб. 

наук. ступ. д.м.н.:спец.14.01.25"Судова медицина" / Андрій 

Миколайович Біляков ; МОЗУ НМА післядипломної освіти 

ім. П.Л. Шупика. – К., 2014. – 40с. 

       

9 618.11-00

6.03 

Б76 

     Боженко О. Ю.  Оптимізація методів діагностики 

пухлин яєчників та визначення підходів до хірургічного 

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

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

Юріївна Боженко ; МОЗУ НМУ ім. О.О. Богомольця. – К., 

2014. – 20с. 

       

10 617.726 

В57 

     Владіміров Д. В.  Вплив оптичних аберацій на 

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

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

Владіміров ; МОЗУ НМА післядипломної освіти ім. П.Л. 

Шупика. – К., 2014. – 20с. 

       



11 615.356 

В58 

     Власенко Н. О.  Вплив 

2-етил-6-метил-3-гідроксипіридину сукцинату (мексидолу) 

на стан еритрону при крововтраті та іммобілізаційному 

стресі (експериментальне дослідження) [Текст] : автореф. 

дис. на здоб. наук. ступ. 

к.фарм.н.:спец.14.03.05"Фармакологія" / Наталія 

Олександрівна Власенко ; МОЗУ Нац. фарм. ун-т. – Х., 

2014. – 20с. 

       

12 616.89-00

8-053.2 

Г19 

     Ган Р. З.  Особливості фізичного та психомоторного 

розвитку дітей, які народились в результаті застосування 

допоміжних репродуктивних технологій [Текст] : автореф. 

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

/ Роман Зіновійович Ган ; "Ін-т ПАГ НАМНУ". – К., 2014. – 

20с. 

      

13 616.24-00

2-053.2 

Г20 

     Гаріджук Л. І.  Оптимізація діагностики та лікування 

ускладненої пневмонії на тлі залізодефіцитної анемії у дітей 

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

к.м.н.:спец.14.01.10"Педіатрія" / Людмила Іванівна 

Гаріджук ; МОЗУ "ІФНМУ". – Івано-Франківськ, 2014. – 

20с. 

    

14 611.82 

Г27 

     Гевка О. І.  Морфо-функціональні зміни сідничого 

нерва, його рухового та чутливого центрів під впливом 

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

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

/ Ольга Ігорівна Гевка ; МОЗУ "ІФНМУ". – 

Івано-Франківськ, 2014. – 20с. 

     

15 616.12-00

5.4 

Г68 

     Гордіна М. А.  Клініко-патогенетичні механізми 

впливу гіповітамінозу D на перебіг ішемічної хвороби 

серця, асоційованої з метаболічним синдромом, та його 

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

к.м.н.:спец.14.01.02"Внутрішні хвороби" / Марина 

Андріївна Гордіна ; МОЗУ ЗДМУ. – Запоріжжя, 2014. – 20с. 

       



16 616.711-0

8 

Г69 

     Горіщак С. П. Частковий нейрорахішизис (клінічні 

прояви, діагностика, результати лікування) [Текст] : 

автореф. дис. на здоб. наук. ступ. 

к.м.н.:спец.14.01.05"Нейрохірургія" / Сергій Петрович 

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

НАМНУ". – К., 2014. – 16с. 

       

17 66.097 

Д43 

     Дзіняк М. Б. Основи технології алкілацетатів 

аліфатичних спиртів С4-С5 з використанням як 

каталізаторів солей сульфокислот [Текст] : автореф. дис. на 

здоб. наук. ступ. к.техн.н.:спец.05.17.04"Технологія 

продуктів органічного синтезу" / Мар'яна Богданівна 

Дзіняк ; МОНУ Нац. ун-т "Львівська політехніка". – К., 

2014. – 20с. 

       

18 616.379-0

08 

Д69 

     Дорош О. Г.  Про-/ антиоксидантний дисбаланс на 

різних стадіях неалкогольної жирової хвороби печінки у 

хворих на цукровий діабет 2 типу та його терапевтична 

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

к.м.н.:спец.14.01.14"Ендокринологія" / Олена Григорівна 

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

Данилевського НАМНУ". – Х., 2014. – 24с. 

     

19 616.366-0

02.2 

Д81 

     Дудка Т. В. Клінічні та патогенетичні особливості 

поєднаного перебігу хронічного холециститу із 

бронхіальною астмою і хронічним обструктивним 

захворюванням легень, шляхи медикаментозної корекції 

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

к.м.н.:спец.14.01.02"Внутрішні хвороби" / Тетяна 

Володимирівна Дудка ; МОЗУ, "Тернопільський ДМУ ім. 

І.Я. Горбачевського МОЗУ". – Тернопіль, 2014. – 20с. 

       

20 618.14-00

6.3 

Д83 

     Дунаєвська В. В.  Нові підходи в діагностиці та 

лікуванні лейоміоми матки [Текст] : автореф. дис. на здоб. 

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

/ Вікторія Вікторівна Дунаєвська ; МОЗУ НМА 

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

      



21 615.21 

Ж72 

     Жиляєв С. О.  Експериментальне обгрунтування 

використання препаратів кверцетину в різних лікарських 

формах при черепно-мозковій травмі [Текст] : автореф. дис. 

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

/ Станіслав Олександрович Жиляєв ; МОЗУ Нац. фарм. 

ун-т. – Х., 2014. – 20с. 

     

22 616.12-00

8.331.1-0

8 

З-14 

     Загородний М. І.  Метаболічні препарати в лікуванні 

артеріальної гіпертензії (клініко-експериментальне 

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

д.м.н.:спец.14.01.11"Кардіологія" / Максим Іванович 

Загородний ; МОЗУ ЗДМУ. – Запоріжжя, 2014. – 40с. 

     

23 616.721-0

02 

З-25 

     Залявська О. В. Механізми розвитку та 

взаємообтяження, клінічні особливості перебігу реактивних 

артритів та хронічної хвороби нирок, шляхи патогенетичної 

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

к.м.н.:спец.14.01.02"Внутрішні хвороби" / Олена Василівна 

Залявська ; МОЗУ, "Тернопільський ДМУ ім. І.Я. 

Горбачевського МОЗУ". – Тернопіль, 2014. – 20с. 

       

24 616.831-0

89 

З-78 

     Зозуля К. М .Діагностика та хірургічне лікування 

порушень мозкового кровообігу при вертеброгенних 

ураженнях хребтових артерій [Текст] : автореф. дис. на 

здоб. наук. ступ. к.м.н.:спец.14.01.05"Нейрохірургія" 

/ Костянтин Миколайович Зозуля ; НАМНУ, "Ін-т 

нейрохірургії ім. А.П. Ромоданова НАМНУ". – К., 2014. – 

24с. 

       

25 616.24-00

2-053.2 

К39 

     Килимник Т. М. Клініко-імунологічна характеристика 

перебігу та тактика лікування вродженої пневмонії у 

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

к.м.н.:спец.14.01.10"Педіатрія" / Тетяна Миколаївна 

Килимник ; "Ін-т ПАГ НАМНУ". – К., 2014. – 20с. 

     



26 618.2 

К56 

     Ковалюк Т. В. Прогнозування, профілактика та 

корекція раннього гестозу у жінок з аліментарною 

недостатністю маси тіла [Текст] : автореф. дис. на здоб. 

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

/ Тетяна Володимирівна Ковалюк ; МОЗУ НМУ ім. О.О. 

Богомольця. – К., 2014. – 20с. 

       

27 616.831-0

05.1 

К60 

     Колесник В. В. Використання аутологічних 

стовбурових мезенхімальних клітин при модельованому 

ішемічному інсульті у щурів [Текст] : автореф. дис. на здоб. 

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

Володимирович Колесник ; НАМНУ, "Ін-т нейрохірургії ім. 

А.П. Ромоданова НАМНУ". – К., 2014. – 16с. 

       

28 615.322 

К61 

     Колос О. М . Дослідження протиалергійної дії 

гомеопатичних гранул з екстрактом цикламену 

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

к.фарм.н.:спец.14.03.05"Фармакологія" / Олександр 

Миколайович Колос ; МОЗУ Нац. фарм. ун-т. – Х., 2014. – 

20с. 

      

29 616.233-0

02-053.2 

К72 

     Костирко Н. І. Клініко-патогенетичні особливості 

розвитку та перебігу рецидивуючих захворювань 

бронхолегеневої системи у дітей [Текст] : автореф. дис. на 

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

Ігорівна Костирко ; МОЗУ "ІФНМУ". – Івано-Франківськ, 

2014. – 22с. 

       

30 616.411-0

53.2 

К86 

     Ксьонз І. В. Хірургічне лікування захворювань та 

ушкоджень селезінки у дітей [Текст] : автореф. дис. на здоб. 

наук. ступ. д.м.н.:спец.14.01.09"Дитяча хірургія" / Ігор 

Володимирович Ксьонз ; МОЗУ НМУ ім. О.О. 

Богомольця. – К., 2014. – 40с. 

       

31 616.718.4

-001.5 

Л17 

     Лазаренко Ю. В. Хірургічне лікування 

надвиросткових переломів дистального відділу стегнової 

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

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

Вікторович Лазаренко ; "Ін-т травматології та ортопедії 

НАМНУ". – К., 2014. – 20c. 

       



32 616.89 

Л34 

     Левада О. А. Субкортикальна судинна деменція у 

пацієнтів похилого та старечого віку: клінічна структура 

захворювання на етапах розвитку, нейробіологічні маркери 

прогресування та ефективності терапії [Текст] : автореф. 

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

/ Олег Анатолійович Левада ; МОЗУ УНДІ соц. і суд. 

психіатрії та наркології. – К., 2014. – 44с. 

       

33 616.36-00

8.5-053.2 

Л46 

     Ленченко А. В. Клініко-патогенетичні особливості і 

оптимізація лікування пролонгованої кон'югаційної 

жовтяниці у дітей раннього віку [Текст] : автореф. на здоб. 

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

Вінцеївна Ленченко ; "Ін-т ПАГ НАМНУ". – К., 2014. – 20с. 

       

34 616.314.1

8 

Л47 

     Леоненко П. В. Клініко-експериментальне 

обгрунтування комплексу стоматологічних заходів при 

лікуванні хворих на генералізований пародонтит з 

використанням ортопедичних конструкцій зубних протезів 

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

д.м.н.:спец.14.01.22"Стоматологія" / Павло Вікторович 

Леоненко ; МОЗУ НМА післядипломної освіти ім. П.Л. 

Шупика. – К., 2014. – 42с. 

       

35 616.314.2

6-089.23 

Л63 

     Лисейко Н. В. Вдосконалення методів стабілізації 

оклюзії в комплексному лікуванні генералізованого 

пародонтиту та оцінка їх ефективності [Текст] : автореф. 

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

/ Назар Володимирович Лисейко ; МОЗУ НМУ ім. О.О. 

Богомольця. – К., 2014. – 16с. 

    

36 618.19-08

9 

Л63 

     Лисицин Р. Г. Комплексна профілактика виникнення 

капсулярної контрактури молочних залоз 

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

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

/ Руслан Григорович Лисицин ; МОЗУ ХМА післядипломної 

освіти. – Х., 2014. – 20с. 

       



37 616.833.1

7 

Л63 

     Ліскевич І. І. Оптимізація лікування та прогностичної 

оцінки перебігу невропатії лицевого нерва у дітей та 

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

к.м.н.:спец.14.01.15"Нервові хвороби" / Ірина Ігорівна 

Ліскевич ; МОЗУ НМА післядипломної освіти ім. П.Л. 

Шупика. – К., 2014. – 20с. 

      

38 617-089.5 

М48 

     Мельник Н. Ю.  Вибір оптимального та безпечного 

методу анестезії при лапароскопічних операціях у дітей 

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

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

/ Наталія Юріївна Мельник ; МОЗУ НМА післядипломної 

освіти ім. П.Л. Шупика. – К., 2014. – 22с. 

       

39 616.314-7

7 

М48 

     Мельничук М. В. Удосконалення методів лікування 

хворих з повною втратою зубів [Текст] : автореф. дис. на 

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

/ Микола Васильович Мельничук ; МОЗУ "ІФНМУ". – 

Івано-Франківськ, 2014. – 20с. 

       

40 616.831-0

05.1 

М65 

     Мисула М. С. Клініко-метаболічні та імунологічні 

особливості у хворих, які перенесли ішемічний півкульний 

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

к.м.н.:спец.14.01.15"Нервові хвороби" / Маріанна Сергіївна 

Мисула ; МОЗУ НМА післядипломної освіти ім. П.Л. 

Шупика. – К., 2014. – 20с. 

       

41 615.453.2 

М77 

     Монатко К. В.  Експериментальне дослідження 

нефропротекторної дії ліофільного порошку кавуна [Текст] : 

автореф. дис. на здоб. наук. ступ. 

к.фарм.н.:спец.14.03.05"Фармакологія" / Катерина 

Віталіївна Монатко ; МОЗУ Нац. фарм. ун-т. – Х., 2014. – 

20с. 

    



42 616.24-00

2.5 

О-26 

     Обухова Н. В. Остеопротегерин-залежні механізми 

прогресування хронічного обструктивного захворювання 

легенів у хворих після перенесеного туберкульозу легенів та 

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

к.м.н.:спец.14.01.27"Пульмонологія" / Наталія 

Володимирівна Обухова ; МОЗУ "НДІ фіз. методів 

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

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

Сімферополь, 2014. – 18с. 

       

43 616.125-0

08.313 

О-61 

     Ополонська Н. О. Поширеність факторів ризику 

розвитку тромбоемболічних ускладнень серед хворих на 

фібриляцію передсердь та опрацювання методів поліпшення 

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

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

Ополонська ; МОЗУ ЗДМУ. – Запоріжжя, 2014. – 20с. 

     

44 616.718.8

-089 

О-76 

     Остапчук  Р. М. Коригувальні остеотомії першої 

плеснової кістки при Hallux valgus [Текст] : автореф. дис. на 

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

ортопедія" / Роман Миколайович Остапчук ; "Ін-т 

травматології та ортопедії НАМНУ". – К., 2014. – 20c. 

      

45 616.89-00

8.442 

О-92 

     Охоцька О. І. Хірургічна корекція статі у хворих на 

жіночий транссексуалізм [Текст] : автореф. дис. на здоб. 

наук. ступ. к.м.н.:спец.14.01.03"Хірургія" / Ольга Ігорівна 

Охоцька ; МОЗУ НМУ ім. О.О. Богомольця. – К., 2014. – 

16с. 

       

46 616.728.2

-089.28 

П32 

     Підгайська О. О. Обгрунтування вибору ніжки 

ендопротеза при безцементному ендопротезуванні 

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

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

/ Ольга Олексіївна Підгайська ; НАМНУ, "Ін-т патології 

хребта та суглобів ім. М.І. Ситенка НАМНУ". – Х., 2014. – 

24с. 

       



47 618.19-00

6 

П37 

     Платонова І. М. Оптимізація тактики ведення 

пацієнток з дисгормональними захворюваннями яєчників і 

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

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

Миколаївна Платонова ; МОЗУ НМА післядипломної освіти 

ім. П.Л. Шупика. – К., 2014. – 20с. 

       

48 616.721-0

8 

П75 

     Приймак Є. В. Малоінвазивні транскутанні технології 

в лікуванні протрузій міжхребцевих дисків у поперековому 

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

к.м.н.:спец.14.01.05"Нейрохірургія" / Євген Віталійович 

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

НАМНУ". – К., 2014. – 16с. 

       

49 616.718.4

-089 

П91 

     Пушкаш І. І. Діагностика диспластичного синдрому 

сагітальної девіації виростків стегнової кістки [Текст] : 

автореф. дис. на здоб. наук. ступ. 

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

Іванович Пушкаш ; НАМНУ, "Ін-т патології хребта та 

суглобів ім. М.І. Ситенка НАМНУ". – Х., 2014. – 24с. 

       

50 616.24-00

2.5 

Р32 

     Рева О. А. Особливості протитуберкульозної 

хіміотерапії у хворих на мультирезистентний туберкульоз 

при виникненні побічних реакцій [Текст] : автореф. дис. на 

здоб. наук. ступ. к.м.н.:спец.14.01.26"Фтизіатрія" / Олена 

Анатоліївна Рева ; "Нац. ін-т фтизіатрії і пульмонології ім. 

Ф.Г. Яновського НАМНУ". – К., 2014. – 18с. 

    

51 616.379-0

08.64 

Р69 

     Романуха В. В.  Перебіг хронічного панкреатиту при 

його поєднанні з метаболічним синдромом: комплексне 

лікування із застосуванням омега-3 поліненасичених 

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

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

Василівна Романуха ; МОЗУ "ІФНМУ". – Івано-Франківськ, 

2014. – 20с. 

       



52 616.12-00

7.61 

С32 

     Середюк В. Н. Хронічне легеневе серце в поєднанні з 

артеріальною гіпертензією: клініко-патогенетичні 

особливості та диференційовані підходи до 

медикаментозної терапії [Текст] : автореф. дис. на здоб. 

наук. ступ. д.м.н.:спец.14.01.02"Внутрішні хвороби" 

/ Віталій Несторович Середюк ; МОЗУ ІФНМУ. – 

Івано-Франківськ, 2014. – 44с. 

       

53 613.95 

С42 

     Скиба О. О. Фізіолого-гігієнічне обгрунтування 

організації навчально-тренувального процесу у 

позашкільних навчальних закладах спортивного профілю 

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

к.біол.н.:спец.14.02.01"Гігієна та професійна патологія" 

/ Ольга Олександрівна Скиба ; "Ін-т гігієни та мед. екології 

ім. О.М. Марзєєва НАМНУ". – К., 2014. – 20с. 

       

54 616.33-00

2 

С60 

     Соловйова Г. А.  Ерозії шлунка при захворюваннях 

жовчовивідних шляхів:клініко-морфологічна 

характеристика, особливості патогенезу та лікування 

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

д.м.н.:спец.14.01.36"Гастроентерологія" / Галина 

Анатоліївна Соловйова ; "ДМА МОЗУ", "Ін-т 

гастроентерології НАМНУ". – Дніпропетровськ, 2014. – 44с. 

       

55 617.711 

Т46 

     Тихончук  Н. А. Діагностика та лікування синдрому 

"сухого ока" у жінок при гормональній дисфункції [Текст] : 

автореф. дис. на здоб. наук. ступ. 

к.м.н.:спец.14.01.18"Офтальмологія" / Наталія Анатоліївна 

Тихончук ; МОЗУ НМА післядипломної освіти П.Л. 

Шупика. – К., 2014. – 20с. 

     

56 616.89 

Т65 

     Трачук Л. Є.  Індивідуально-психологічні 

детермінанти підвищення комплаєнсу у хворих на 

артеріальну гіпертензію [Текст] : автореф. дис. на здоб. 

наук. ступ. к.м.н.:спец.19.00.04"Медична психологія" / Лідія 

Євгенівна Трачук ; МОЗУ ХМА післядипломної освіти. – 

Х., 2014. – 20с. 

       



57 616.711-0

02.5 

Т66 

     Третьякова А. І. Клініко-нейрофізіологічні аспекти 

вертеброгенної шийної мієлопатії [Текст] : автореф. дис. на 

здоб. наук. ступ. д.м.н.:спец.14.01.15"Нервові хвороби" 

/ Альбіна Ігорівна Третьякова ; МОЗУ "НМА 

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

       

58 618.177 

Т88 

     Турлінова З. О. Тактика проведення допоміжних 

репродуктивних технологій у пацієнток з гіперандрогенією 

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

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

Олександрівна Турлінова ; МОЗУ НМА післядипломної 

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

      

59 616.12-00

5.4 

Х19 

     Ханюков О. О. Роль запалення в розвитку та 

прогресуванні атеросклеротичного ураження артерій нижніх 

кінцівок у хворих з супутньою хронічною ішемічною 

хворобою серця (діагностика, лікування, прогноз) [Текст] : 

автореф. дис. на здоб. наук. ступ. 

д.м.н.:спец.14.01.11"Кардіологія" / Олексій Олександрович 

Ханюков ; МОЗУ ЗДМУ. – Запоріжжя, 2014. – 40с. 

       

60 611.36 

Ц58 

     Цигикало О. В. Закономірності морфогенезу та 

топографії позапечінкових жовчних проток у ранньому 

періоді онтогенезу людини [Текст] : автореф. дис. на здоб. 

наук. ступ. д.м.н.:спец.14.03.01"Нормальна анатомія" 

/ Олександр Віталійович Цигикало ; МОЗУ "ІФНМУ". – 

Івано-Франківськ, 2014. – 20с. 

       

61 616.697 

Ч-75 

     Чорнокульський  І. С. Морфологічні та 

функціональні особливості людських еякульованих 

сперматозоїдів при чоловічій неплідності та її 

медикаментозній корекції [Текст] : автореф. дис. на здоб. 

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

ембріологія" / Ігор Сергійович Чорнокульський ; МОЗУ 

НМУ ім. О.О. Богомольця. – К., 2014. – 24с. 

   



62 612.824 

Ш37 

     Шевчук Ю. Г. Параметри ліквороутримуючих 

структур головного мозку юнаків і дівчат у нормі та при 

синдромі повторних пароксизмальних станів 

(комп'ютерно-томографічне дослідження) [Текст] : автореф. 

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

анатомія" / Юрій Григорович Шевчук ; МОЗУ НМУ ім. О.О. 

Богомольця. – К., 2014. – 40с. 

       

63 616.136-0

89 

Ш67 

     Шкробот Л. В. Закономірності ремоделювання 

кровоносних судин органів черевної порожнини за умов 

тонкокишкової непрохідності та її хірургічної корекції 

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

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

/ Леонід Володимирович Шкробот ; МОЗУ "Тернопільський 

ДМУ ім. І.Я. Горбачевського МОЗУ". – Тернопіль, 2014. – 

32с. 

       

64 616.342-0

89 

Я77 

     Ярошук Д. В. Лапароскопічні органозберігаючі 

операції в структурі хірургічної корекції виразкової хвороби 

дванадцятипалої кишки ускладненої перфорацією [Текст] : 

автореф. дис. на здоб. наук. ступ. 

к.м.н.:спец.14.01.03"Хірургія" / Дмитро Валерійович 

Ярошук ; МОЗУ НМУ ім. О.О. Богомольця. – К., 2014. – 

20с. 

    

 

    


