
Нові надходження ( за червень 2015 року) 

Автореферати 

1 618.6 

А56 

 

 

 

 

     Аль Суліман Хазем Мамдох  Об'єктивні критерії 

оцінки перебігу післяпологового періоду та вибір тактики 

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

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

Хазем Мамдох Аль ; МОЗУ НМА післядипломної освіти ім. 

П.Л. Шупика. – К., 2015. – 20с. 

       

2 616.681-0

53.2-089.

48 

Б18 

     Байбаков В. М.  Хірургічна корекція порушень 

дренажних систем яєчка у дітей ( експериментально- 

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

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

Михайлович Байбаков ; МОЗУ ВНМУ ім. М.І. Пирогова. – 

Вінниця, 2015. – 32с. 

       

3 614.2 

Б59 

     Бібик І. Г. Медико-соціальне обгрунтування 

удосконалення системи надання психіатричної допомоги 

населенню в умовах сімейної медицини [Текст] : автореф. 

дис. на здоб. наук. ступ. к.м.н.: спец. 14.02.03 " Соціальна 

медицина" / Інесса Геннадіївна Бібик ; МОЗУ НМА 

післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика. – К., 2015. – 22с. 

       

4 616.37-00

2 

Б81 

     Бондаренко О. О. Патогенез, клініка, діагностика та 

лікування хронічного панкреатиту у хворих з ожирінням та 

інсулінорезистентністю [Текст] : автореф. дис. на здоб. 

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

/ Ольга Олександрівна Бондаренко ; МОЗУ ТДМУ ім. І.Я. 

Горбачевського МОЗУ. – Тернопіль, 2015. – 36с. 

     

5 616.314-0

89.843 

Б83 

     Борченко Н. А. Прогнозування дезінтеграції 

дентального імплантату у хворих з порушеннями 

структурно-функціонального сткну кісткової тканини 

[Текст] : автореф. дис. на здоб. наук. ступ. к.м.н.: спец. 

14.01.22 " Стоматологія" / Наталя Аркадіївна Борченко ; Ін-т 

стоматології НАМНУ. – Одеса, 2015. – 20с. 

       



6 618.11-00

6 

В19 

     Васильченко Л.А. Обгрунтування принципів 

профілактики яєчникової дисфункції у жінок з лейоміомою 

матки великих розмірів після емболізації маткових артерій 

[Текст] : автореф. дис. на здоб. наук. ступ. к.м.н.: 

спец.14.01.01. " Акушерство та гінекологія" / Лілія 

Анатоліївна Васильченко ; Ін-т педіатрії, акушерства і 

гінекології НАМНУ. – К., 2015. – 20с. 

       

7 616.34-05

3.9 

В31 

     Вербицький І. В.  Особливості перебігу та лікування 

синдрому "короткої кишки" у хворих похилого та старечого 

віку з гострими захворюваннями кишечника 

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

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

/ Ігор Володимирович Вербицький ; МОЗУ НМА 

післядипломної освіти ім. П.Л.Шупика. – К., 2015. – 18с. 

      

8 616.329-0

06 

В48 

     Винниченко О. І.  Функціональні зміни у хворих на 

рак стравоходу та кардіоезофагеальної зони після операції 

Льюїса та Осава- Гарлока [Текст] : автореф. дис. на здоб. 

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

Ігорович Винниченко ; МОЗУ ХМА післядипломної 

освіти. – Х., 2015. – 20с. 

       

9 616.34-00

8.8 

Г12 

     Гавриш І. М.  Роль дисбіозу кишечника в перебігу 

цирозу печінки: нові можливості лікувального впливу 

[Текст] : автореф. дис. на здоб. наук. ступ. к.м.н.: спец. 

14.01.36 " Гастроентерологія" / Ірина Мирославівна 

Гавриш ; ДМА Ін-т гастроентерології НАМНУ. – 

Дніпропетровськ, 2015. – 20с. 

       

10 616.314-0

02 

Г13 

     Гаджиева І. М.  Ефективність відновлення зубів з 

використанням сендвіч-техніки [Текст] : автореф. дис. на 

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

Михайлівна Гаджиева ; МОЗУ НМА післядипломної 

освіти. – К., 2015. – 20с. 

    



11 616.381-0

02-089 

Г18 

     Гамідов Адалят Насір Огли  

Клініко-експериментальне обгрунтування хірургічних 

втручань при перитоніті з урахуванням злукоутворення в 

черевній порожнині [Текст] : автореф. дис. на здоб. наук. 

ступ. д.м.н.: спец. 14.01.03 " Хірургія" / Адалят Насір Огли 

Гамідов ; МОЗУ ХМА післядипломної освіти. – Х., 2015. – 

32с. 

     

12 616-089.5 

Г64 

     Гомон М. Л. Мультимодальна анестезія з 

використанням регіонарної аналгезії в комплексі 

антиноцицептивної протекції хірургічних втручань ( 

клініко-експериментальне дослідження) [Текст] : автореф. 

дис. на здоб. наук. ступ. д.м.н.: спец. 14.01.30 " 

Анестезіологія та інтенсивна терапія" / Микола Лонгінович 

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

Шупика. – К., 2015. – 44с. 

       

13 616.248-0

53.2 

Г83 

     Григола О. Г.  Бронхіальна астма фізичної напруги в 

школярів ( чинники схильності, клінічно-параклінічні 

особливості перебігу, діагностика, обгрунтування 

лікувальних заходів) [Текст] : автореф. дис. на здоб. наук. 

ступ. к.м.н.: спец. 14.01.10 " Педіатрія" / Олена Григорівна 

Григола ; МОЗУ Буковинський ДМУ. – Чернівці, 2015. – 

24с. 

     

14 616.314-0

07 

Г93 

     Губанова Д. В.  Оптимізація діагностики та лікування 

зубощелепних аномалій, що супроводжуються ретенцією 

іклів [Текст] : автореф. дис. на здоб. наук. ступ. к.м.н.: спец. 

14.01.22 " Стоматологія" / Дар'я Вадимівна Губанова ; 

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

2015. – 20с. 

 

15 616.34-00

7.272 

Д58 

     Довженко О. Д. Місце малоінвазивних технологій у 

хурургічному лікуванні гострої злукової кишкової 

непрохідності ( експериментально- клінічне дослідження) 

[Текст] : автореф. дис. на здоб. наук. ступ. к.м.н.: спец. 

14.01.03 " Хірургія" / Олександр Дмитрович Довженко ; 

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

2015. – 20с. 

       



16 618.4 

З-36 

     Засаднюк О. П.  Розродження жінок з рубцем на 

матці, профілактика ускладнень [Текст] : автореф. дис. на 

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

гінекологія" / Ольга Пилипівна Засаднюк ; МОЗУ ВНМУ ім. 

М.І. Пирогова. – К., 2015. – 24с. 

      

17 615.83 

З-43 

     Звегінцева Л.Г.  Оптимізація лікування хворих після 

септопластики на тлі наслідків черепно-мозкової травми з 

використанням фізичних чинників [Текст] : автореф. дис. на 

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

реабілітація, фізіотерапія та курортологія" / Лариса 

Григорівна Звегінцева ; МОЗУ ХМА післядипломної 

освіти. – Х., 2015. – 22с. 

     

18 618.11-00

6 

К49 

     Клименко Е. С.  Клініко-морфологічні критерії 

прогнозу перебігу граничних пухлин яєчника [Текст] : 

автореф. дис. на здоб. наук. ступ. к.м.н.: спец. 14.01.07 " 

Онкологія" / Елліна Сергіївна Клименко ; МОЗУ ХМА 

післядипломної освіти. – Х., 2015. – 20с. 

      

19 616.89 

К56 

     Коваленко М. В. Феномен " перфекціонізму" в генезі 

формування дезадаптивних станів у студентів вищого 

навчального медичного закладу [Текст] : автореф. дис. на 

здоб. наук. ступ. к.м.н.: спец. 19.00.04 " Медична 

психологія" / Марія Вікторівна Коваленко ; МОЗУ ХМА 

післядипломної освіти. – Х., 2015. – 24с. 

     

20 618.831-0

06 

К64 

     Конах В. М. Особливості офтальмологічної 

діагностики та лікування ураження органу зору у хворих з 

пухлинами мосто- мозочкового кута [Текст] : автореф. дис. 

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

/ Віта Миколаївна Конах ; МОЗУ НМА післядипломної 

освіти ім. П.Л.Шупика. – К., 2015. – 18с. 

    

21 616-005.4 

К88 

     Куглер С. Є. Комплексна оцінка ефективності 

інтенсивної терапії в гострому періоді ішемічного інсульту 

[Текст] : автореф. дис. на здоб. наук. ступ. к.м.н.: спец. 

14.01.30 " Анестезіологія та інтенсивна терапія" / Сергій 

Євгенович Куглер ; МОЗУ ХМАпіслядипломної освіти. – 

Х., 2015. – 20с. 

    



22 616-089.5 

К95 

     Кучин Ю. Л. Мультимодальне знеболення пацієнтів з 

поєднаною травмою в ранньому посттравматичному 

періоді, під час операцій та у післяопераційному періоді 

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

14.01.30 " Анестезіологія та інтенсивна терапія" / Юрій 

Леонідович Кучин ; МОЗУ ХМА післядипломної освіти. – 

Х., 2015. – 40с. 

   

23 616.12-00

8.46 

К95 

     Кушнір Ю. С.  Функціональний стан ендотелію 

судин, тромбоцитів та маркери фіброзу міокарда при 

хронічній серцевій недостатності зі збереженою фракцією 

викиду у хворих на ішемічну хворобу серця в залежності від 

маси тіла [Текст] : автореф. дис. на здоб. наук. ступ. к.м.н.: 

спец. 14.01.11 " Кардіологія" / Юлія Сергіївна Кушнір ; 

ДМА МОЗУ Ін-т гастроентерології НАМНУ. – 

Дніпропетровськ, 2015. – 20с. 

    

24 616.314-0

07 

Л12 

     Лабунець О. В.  Клінічне обгрунтування раннього 

ортопедичного лікування малих включених дефектів зубних 

рядів у молодому віці [Текст] : автореф. дис. на здоб. наук. 

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

Василівна Лабунець ; Ін-т стоматології НАМНУ. – Одеса, 

2015. – 20с. 

     

25 616.24-00

2.5 

Л59 

     Линник М. І.  Організація виявлення та лікування 

хворих на туберкульоз легень і заходи щодо їх поліпшення 

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

14.01.26 " Фтизіатрія" / Микола Іванович Линник ; НАМНУ 

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

НАМНУ. – К., 2015. – 28. 

       

26 616.728.3

-002 

М16 

     Маколінець К. В.  Обгрунтування діагностики та 

консервативного лікування хворих на ранніх стадіях 

гонартрозу ( експериментально-клінічне дослідження) 

[Текст] : автореф. дис. на здоб. наук. ступ. к.м.н.: спец. 

14.01.21 " Травматологія та ортопедія" / Кирило Васильович 

Маколінець ; НАМНУ Ін-т патології хребта та суглобів ім. 

М.І. Ситенка НАМНУ. – Х., 2015. – 24с. 

    



27 616.8-009

-053.2 

М25 

     Марабян Р.В. Оптимізація діагностики нутритивної 

недостатності в дітей раннього віку з паралітичними 

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

к.м.н.: спец. 14.01.10 " Педіатрія" / Роман Володимирович 

Марабян ; МОЗУ ТДМУ ім. І.Я. Горбачевського. – 

Тернопіль, 2015. – 20с. 

       

28 617.736-0

2 

М36 

     Махер Альзін  Ефективність модифікованого способу 

лікування хворих на діабетичний набряк макули з 

інтраретинальними кістами [Текст] : автореф. дис. на здоб. 

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

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

Філатова НАМНУ. – Одеса, 2015. – 20с. 

       

29 616.718.5

-001.5 

М48 

     Мельник І. В. Диференційований підхід до 

остеосинтезу та відновного лікування переломів 

латерального виростка великогомілкової кістки ( 

експериментально- клінічне дослідження) [Текст] : автореф. 

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

Травматологія та ортопедія" / Іван Володимирович 

Мельник ; Ін-т травматології та ортопедії НАМНУ. – К., 

2015. – 22с. 

     

30 616.34-00

9 

М52 

     Меренцова О.О. Диференційований підхід до 

лікування синдрому подразненої кишки з урахуванням 

мікробіоценозу кишечника [Текст] : автореф. дис. на здоб. 

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

/ Олена Олександрівна Меренцова ; ДМА МОЗУ Ін-т 

гастроентерології НАМНУ. – Дніпропетровськ, 2015. – 20с. 

       

31 615.451.1 

Н22 

     Наконечна С. С.  Експериментальне вивчення 

фармакологічних властивостей густого екстракту фіалки 

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

к.фармацевт.н.: спец.14.03.05 " Фармакологія" / Софія 

Станіславівна Наконечна ; МОЗУ Нац. фармацевт.ун-т. – Х., 

2015. – 20с. 

     



32 616.12-00

8.331.1 

О-34 

     Овська О. Г. Особливості перебігу артеріальної 

гіпертензії та кістково-мінеральних порушень у хворих на 

хронічну хворобу нирок, що отримують програмний 

гемодіаліз [Текст] : автореф. дис. на здоб. наук. ступ. к.м.н.: 

спец. 14.01.02 " Внутрішні хвороби" / Олена Геннадіївна 

Овська ; МОЗУ ЗДМУ. – Запоріжжя, 2015. – 24с. 

      

33 617.52-08

9.844 

О-39 

     Огородник Я. П. Хірургічне лікування складних 

дефектів обличчя з використанням преламінованих 

комплексів тканин ( клініко-експериментальне дослідження) 

[Текст] : автореф. дис. на здоб. наук. ступ. к.м.н.: спец. 

14.01.03 " Хірургія" / Ярослав Петрович Огородник ; 

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

Шалімова. – К., 2015. – 20с. 

       

34 616.314-0

02-053.2 

О-52 

     Октисюк Ю.В.  Клініко-лабораторне обгрунтування 

методів профілактики карієсу зубів у дітей, що проживають 

в різних клімато-географічних зонах Івано-Франківської 

області [Текст] : автореф. дис. на здоб. наук. ступ. к.м.н.: 

спец. 14.01.22 " Стоматологія" / Юрій Вікторович Октисюк ; 

МОЗУ ІФНМУ. – Івано-Франківськ, 2015. – 20с. 

       

35 616.314-0

89.843 

О-54 

     Олійник А. Г.  Клінічно-інструментальне і 

рентгенологічне дослідження периімплантатного довкілля 

та оптимізація його стану комплексними 

профілактично-лікувальними заходами [Текст] : автореф. 

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

Стоматологія" / Андрій Григорович Олійник ; МОЗУ ЛНМУ 

ім. Д. Галицького. – Львів, 2015. – 20с. 

   

36 616.37-00

6 

П27 

     Перерва Л. О. Діагностика та хірургічне лікування 

ускладнених псевдокіст підшлункової залози [Текст] : 

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

Хірургія" / Людмила Олександрівна Перерва ; НАМНУ Нац. 

ін-т хірургії та трансплантології ім. О.О. Шалімова. – К., 

2015. – 20с. 

     



37 617.58-00

5.4-089 

П35 

     Пітик О. І.  Ендоваскулярні втручання в 

комплексному лікуванні критичної ішемії нижніх кінцівок 

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

14.01.03 " Хірургія" / Олександр Іванович Пітик ; НАМНУ 

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

К., 2015. – 36с. 

     

38 614.253.4 

П88 

     Пудова С. С. Формування професійної культури 

майбутніх лікарів у процесі вивчення медичної та 

біологічної фізики [Текст] : автореф. дис. на здоб. наук. 

ступ. к.педагог.н.: спец. 13.00.04 " Теорія і методика 

професійної освіти" / Світлана Сергіївна Пудова ; МОНУ 

ХНУ. – Хмельницький, 2015. – 20с. 

     

39 615.015 

Р83 

     Руда Н. В.  Автопротекторні властивості нових 

амінокислотовмісних похідних І,4-нафтохінону ( 

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

здоб. наук. ступ. к.фармацевт.н.: спец. 14.03.05 " 

Фармакологія" / Наталія Василівна Руда ; МОЗУ Нац. фарм. 

ун-т. – Х., 2015. – 20с. 

     

40 616.133-0

89.819.5 

С24 

     Свиридюк О. Є.  Ендоваскулярне лікування хворих з 

артеріовенозними мальформаціями області центральних 

звивин головного мозку [Текст] : автореф. дис. на здоб. 

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

Євгенович Свиридюк ; НАМНУ Ін-т нейрохірургії ім. А.П. 

Ромоданова НАМНУ. – К., 2015. – 24с. 

       

41 616.89 

С38 

     Синіцька Т. В.  Профілактика адиктивної поведінки 

студентської молоді ( медико-психологічний підхід) 

[Текст] : автореф. дис. на здоб. наук. ступ. к.психолог. н.: 

спец. 19.00.04 " Медична психологія" / Тетяна Віталіївна 

Синіцька ; МОЗУ ХМА післядипломної освіти. – Х., 2015. – 

24с. 

      



42 616.72-00

2.77 

С35 

     Сікало Ю. К. Рівні мелатоніну та ФНП-а у хворих на 

ревматоїдний артрит: зв'язок з клініко- функціональним 

станом та ефективністю лікування [Текст] : автореф. дис. на 

здоб. наук. ступ. к.м.н.: спец. 14.01.12 " Ревматологія" 

/ Юлія Костянтинівна Сікало ; МОЗУ НМУ ім. О.О. 

Богомольця. – К., 2015. – 20с. 

       

43 616.12-00

8.315 

Ф33 

     Федоров С.В.  Гемодинамічні, нейрогуморальні та 

імунні особливості формування серцевої недостатності: 

обгрунтування нових можливостей медикаментозної 

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

спец. 14.01.11 " Кардіологія" / Сергій Валерійович 

Федоров ; МОЗУ ІФНМУ. – Івано-Франківськ, 2015. – 40с. 

     

44 618.11-00

6 

Ф95 

     Фурман О. В.  Діагностика та корекція недостатності 

лютеїнової фази у жінок із синдромом полікістозних 

яєчників [Текст] : автореф. дис. на здоб. наук. ступ. к.м.н.: 

спец. 14.01.01 " Акушерство та гінекологія" / Оксана 

Володимирівна Фурман ; МОЗУ ВНМУ ім. М.І. Пирогова. – 

Вінниця, 2015. – 20с. 

   

45 616.348-0

07.253 

Х67 

     Хмизов Р.А.  Вдосконалення етапів комплексного 

лікування хворих з кишковими стомами [Текст] : автореф. 

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

/ Руслан Андрійович Хмизов ; МОЗУ ХМА післядипломної 

освіти. – Х., 2015. – 20с. 

   

46 616.71-00

1.5 

Ч-19 

     Чаплинський В. П. Малоконтактний 

багатоплощинний остеосинтез діафізарних переломів кісток 

гомілки ( теоретичне обгрунтування і клінічна реалізація) 

[Текст] : автореф. дис. на здоб. наук. ступ. к.м.н.: спец. 

14.01.21 " Травматологія та ортопедія" / Володимир 

Петрович Чаплинський ; НАМНУ Ін-т патології хребта та 

суглобів ім. М.І. Ситенка НАМНУ. – Х., 2015. – 20с. 

  



47 616.233-0

02 

Ш66 

     Шкарівський Ю. Л. Дисфункція дихальних м'язів у 

хворих із хронічним обструктивним захворюванням легень 

у поєднанні з гастроезофагеальною рефлюксною хворобою 

[Текст] : автореф. дис. на здоб. наук.ступ. к.м.н.: спец. 

14.01.02 " Внутрішні хвороби" / Юрій Леонідович 

Шкарівський ; МОЗУ НМУ ім. О.О. Богомольця. – К., 

2015. – 20с. 

     

48 616.831.3

-006 

Я22 

     Яворський О. А.  Діагностика та хірургічне лікування 

гліальних пухлин півкуль великого мозку в осіб похилого та 

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

к.м.н.: спец. 14.01.05 " Нейрохірургія" / Олександр 

Анатолійович Яворський ; НАМНУ Ін-т нейрохірургії ім. 

А.П. Ромоданова НАМНУ. – К., 2015. – 20с. 

     

 

  


