
Нові надходження ( за лютий ) 2017 року 

Автореферати 

1. 616.89-00

8 

А21 

     Авраменко О. М.  Клінічний поліморфізм хронічного 

больового синдрому у пацієнтів з непсихотичними 

психічними розладами ( діагностика, принципи терапії) 

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

14.01.16 "Психіатрія" / Ольга Миколаївна Авраменко ; 

МОЗУ УНДІ соціальної і судової психіатрії та наркології. – 

К., 2016. – 20с. 

       

2. 616.24-00

2.5 

А21 

     Аврамчук О. В.  Ефективність застосування 

інтенсивних короткострокових режимів хіміотерапії у 

хворих на вперше діагностований туберкульоз легень 

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

14.01.26 "Фтизіатрія" / Оксана Володимирівна Аврамчук ; 

НАМНУ НІ фтизіатрії і пульмонології ім. Ф.Г. Яновського 

НАМНУ. – К., 2016. – 20с. 

      

3. 611.34 

А72 

     Антонюк Р. В.  Лектинова гістохімія товстої кишки в 

нормі та при неоплазії [Текст] : автореф. дис. на здоб. наук. 

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

ембріологія" / Ростислав Володимирович Антонюк ; МОЗУ 

ІФНМУ. – Івано-Франківськ, 2017. – 20с. 

       

4. 611.313 

А92 

     Атаманчук О. В.  Особливості структурної 

організації язика в нормі та при експериментальному 

цукровому діабеті [Текст] : автореф. дис. на здоб. наук. 

ступ. к.м.н. : спец. 14.03.01 "Нормальна анатомія" / Оксана 

Володимирівна Атаманчук ; МОЗУ ІФНМУ. – 

Івано-Франківськ, 2017. – 20с. 

       

5. 616-006.6

-08 

Б40 

     Безносенко А. П.  Комбіноване лікування хворих на 

рак нижньоампулярного відділу прямої кишки II-IIIстадій із 

застосуванням неоад'ювантної дрібнофракційної променевої 

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

спец. 14.01.07 "Онкологія" / Андрій Петрович Безносенко ; 

МОЗУ ХМА післядипломної освіти. – Х., 2016. – 20с. 

       



6. 611.81 

Б42 

     Бекесевич А. М.  Структурні особливості кори 

мозочка в нормі та за впливу опіоїду в експерименті 

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

14.03.01 "Нормальна анатомія" / Анна Михайлівна 

Бекесевич ; МОЗУ ІФНМУ. – Івано-Франківськ, 2017. – 20с. 

       

7. 616.248-0

8 

Б57 

     Беш О. М.  Ефективність алерген-специфічної 

імунотерапії у лікуванні хворих на бронхіальну астму 

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

14.01.29 "Клінічна алергологія" / Олеся Михайлівна Беш ; 

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

Яновського НАМНУ. – К., 2017. – 18с. 

      

8. 616-082 

В17 

     Ван Доеверен Наталія Романівна  Медико-соціальне 

обгрунтування удосконалення структури обласної лікарні в 

умовах реформування галузі [Текст] : автореф. дис. на здоб. 

наук. ступ. к.м.н. : спец. 14.02.03 "Соціальна медицина" 

/ Доеверен Наталія Романівна Ван ; МОЗУ НМА 

післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика. – К., 2016. – 28с. 

     

9. 616.12-00

8.331.1 

В19 

     Василечко М. М.  Стан системи гемостазу та 

метаболічні порушення у хворих на артеріальну гіпертензію 

з фібриляцією передсердь та серцевою недостатністю 

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

14.01.11 "Кардіологія" / Мар'яна Михайлівна Василечко ; 

МОЗУ ІФНМУ. – Івано-Франківськ, 2016. – 20с. 

       

10. 617.55 

В42 

     Війтович Л. Є.  Хронічна виразка шлунка : 

прогнозування ускладнень, показання до превентивних 

операційних втручань [Текст] : автореф. дис. на здоб.наук. 

ступ. к.м.н.: спец. 14.01.03 "Хірургія" / Любов Євгенівна 

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

Тернопіль, 2017. – 20с. 

      

11. 614.876 

В68 

     Волоський В.М.  Визначення ефективної дози 

зовнішнього опромінення в значно неоднорідних фотонних 

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

: спец. 03.00.01 "Радіобіологія" / Віталій Миколайович 

Волоський ; НАМНУ Нац. наук. центр радіац. медицини 

НАМНУ. – К., 2017. – 26с. 

       



12. 616.37 

Г15 

     Галабіцька І. М.  Клініко-патогенетичне 

обгрунтування комплексного лікування та реабілітації 

хворих на хронічний панкреатит з порушенням вітамінного 

та прооксидантно-антиоксидантного статусу [Текст] : 

автореф. дис. на здоб.наук. ступ. к.м.н. : спец. 14.01.38 

"Загальна практика - Сімейна медицина" / Ірина Михайлівна 

Галабіцька ; МОЗУ ЗМА післядипломної освіти МОЗУ. – 

Запоріжжя, 2017. – 20с. 

       

13. 611.1/8 

Г20 

     Гарапко Т. В.  Структурні зміни тимуса при дії на 

організм опіоїдів ( експериментальне дослідження) [Текст] : 

автореф. дис. на здоб. наук. ступ. к.м.н. : спец. 14.03.01 

"Нормальна анатомія" / Тетяна Василівна Гарапко ; МОЗУ 

ІФНМУ. – Івано-Франківськ, 2016. – 20с. 

       

14. 611.36 

Г26 

     Гданський С. М.  Морфофункціональні зміни в 

печінці та нирках за умов поєднаної травми [Текст] : 

автореф. дис. на здоб. наук. ступ. к.м.н. : спец. 14.03.01 

"Нормальна анатомія" / Сергій Миколайович Гданський ; 

МОЗУ ТДМУ ім. І.Я. Горбачевського МОЗУ. – Тернопіль, 

2017. – 20с. 

       

15. 616.71-00

7.234 

Г37 

     Герасименко Л. В. Остеопоротичні стани у жінок, що 

хворіють на дифузний токсичний зоб : особливості 

профілактики, лікування [Текст] : автореф. дис. на здоб. 

наук. ступ. к.м.н. : спец. 14.01.14 "Ендокринологія" / Леонід 

Володимирович Герасименко ; Ін-т проблем ендокринної 

патології ім. В.Я. Данилевського НАМНУ. – Х., 2017. – 24с. 

       

16. 616.24 

Г37 

     Герич П. Р.  Хронічне обструктивне захворювання 

легень і ішемічна хвороба серця : патогенез поєднаної 

кардіо-респіраторної патології та диференційовані підходи 

до вибору терапії [Текст] : автореф. дис. на здоб. наук. ступ. 

д.м.н. : спец. 14.01.02 "Внутрішні хвороби" / Петро 

Романович Герич ; МОЗУ ІФНМУ. – Івано-Франківськ, 

2017. – 40с. 

      



17. 618.14-00

6 

Г38 

     Герман  Д. Г. Оптимізація комплексу лікування 

поліпів ендометрія [Текст] : автореф. дис. на здоб. наук. 

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

/ Дар'я Геннадіївна Герман ; Ін-т педіатрії, акушерства і 

гінекології НАМНУ. – К., 2017. – 22с. 

       

18. 614.876 

Г38 

     Герман  О. О.  Наукове обгрунтування 

протирадонових заходів для будівель, розташованих на 

радононебезпечних територіях України [Текст] : автореф. 

дис. на здоб. наук. ступ. к. біолог. н. : спец. 14.02.01 "Гігієна 

та професійна патологія" / Ольга Олександрівна Герман ; 

Ін-т громадського здоров'я ім. О.М. Марзєєва НАМНУ. – К., 

2016. – 20с. 

       

19. 615.849.1

-08 

Г92 

     Грязов А. Б.  Радіохірургічні та діагностичні 

променеві технології в лікуванні та діагностичному 

супроводі хворих із метастатичним ураженням головного 

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

спец. 14.01.23 "Променева діагностика та променева 

терапія" / Андрій Борисович Грязов ; МОЗУ НМА 

післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика. – К., 2017. – 44с. 

       

20. 616.72-00

2 

Г94 

     Гуменюк М. Я.  Підвищення ефективності лікування 

хворих на остеоартроз у поєднанні з абдомінальним 

ожирінням на підставі вивчення їх патогенетичних ланок 

розвитку та обгрунтування фармакологічної корекції 

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

14.01.02 "Внутрішні хвороби" / Марія Ярославівна 

Гуменюк ; МОЗУ ІФНМУ. – Івано-Франківськ, 2017. – 20с. 

       

21. 616.315.0

07-053.2 

Д30 

     Демид О. І.  Оптимізація методів хірургічного 

відновлення твердого і м'якого піднебіння у дітей з 

вродженими розщілинами [Текст] : автореф. дис. на здоб. 

наук. ступ. к.м.н. : спец. 14.01. 22 "Стоматологія" 

/ Олександр Іванович Демид ; Ін-т стоматології та 

щелепно-лицевої хірургії НАМНУ. – Одеса, 2017. – 20с. 

       



22. 616.12-00

8.1 

Д72 

     Драчук  К.О.  Роль сірководню в порушенні функцій 

серця і судин при старінні [Текст] : автореф. дис. на здоб. 

наук. ступ. к.м.н. : спец. 14.03.04 "Патологічна фізіологія" 

/ Костянтин Олегович Драчук ; НАМНУ Ін-т фізіології ім. 

О.О. Богомольця. – К., 2016. – 24с. 

       

23. 611.36 

Д81 

     Дудок О. В.  Морфологічна та лектиногістохімічна 

характеристика печінки і селезінки в умовах застосування 

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

: спец. 14.03.09 "Гістологія, цитологія, ембріологія" / Ольга 

Василівна Дудок ; МОЗУ ІФНМУ. – Івано-Франківськ, 

2017. – 20с. 

      

24. 616.7 

Д84 

     Дуфинець В. А.  Медико-соціальне обгрунтування 

оптимізації системи офтальмологічної допомоги населенню 

на регіональному рівні в умовах розвитку закладів охорони 

здоров'я різних форм власності [Текст] : автореф. дис. на 

здоб. наук. ступ. д.м.н. : спец. 14.02.03 "Соціальна 

медицина" / Василь Андрійович Дуфинець ; МОЗУ НМУ ім. 

О.О. Богомольця. – К., 2016. – 44с. 

       

25. 615.214.2

2 

Ж86 

     Жукова Н. О.  Експериментальна фармакокінетика 

3-алкокси-1, 4-бенздіазепін-2-она (етоксозепама) [Текст] : 

автореф. дис. на здоб. наук. ступ. к.фармацевт.н. : спец. 

14.03.05 "Фармакологія" / Надія Олександрівна Жукова ; 

МОЗУ Нац. фармацевт. у-нт. – Х., 2016. – 18с. 

       

26. 616.314-0

02-053.2 

З-82 

     Зомбор  К. В.  Патогенетичне обгрунтування 

диференційної профілактики карієсу зубів у дітей при 

різному мінеральному складі питної води [Текст] : автореф. 

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

"Стоматологія" / Катерина Володимирівна Зомбор ; Ін-т 

стоматології та щелепно-лицевої хірургії НАМНУ. – Одеса, 

2017. – 20с. 

       



27. 340.64 

З-87 

     Зосіменко В. В.  Особливості ушкоджень, які 

заподіяні гострими предметами. як основа для реконструкції 

ситуації та ототожнення особи, що скоїла злочин [Текст] : 

автореф. дис. на здоб. наук. ступ. к.м.н. :спец. 14.01.25 

"Судова медицина" / Володимир Вікторович Зосіменко ; 

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

2016. – 20с. 

       

28. 616.25-07 

І-24 

     Іващенко В. Є.  Оптимізація технології 

відеоторакоскопічної діагностики у хворих з синдромом 

плеврального випоту [Текст] : автореф. дис. на здоб. наук. 

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

Євгенович Іващенко ; МОЗУ НМА післядипломної освіти 

ім. П.Л. Щупика. – К., 2017. – 18с. 

     

29. 616.346.2

-002-089 

К17 

     Калина Р. А.  Порівняльна оцінка ефективності 

різних методів виконання лапароскопічної апендектомії 

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

14.01.03 "Хірургія" / Роман Анатолійович Калина ; МОЗУ 

НМА післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика. – К., 2017. – 

24с. 

      

30. 616.314.7 

К35 

     Кенюк А.Т.  Клініко-експериментальне 

обгрунтування оцінки результатів ортопедичного лікування 

пацієнтів з нефіксованим прикусом [Текст] : автореф. дис. 

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

/ Андрій Тарасович Кенюк ; МОЗУ Ужгородський нац. 

у-ет. – Ужгород, 2017. – 22с. 

       

31. 616.314-0

89.23 

К41 

     Кінаш  І. О.  Клініко-експериментальне 

обгрунтування ортопедичних методів лікування у разі 

відсутності коронкової частини опорних зубів [Текст] : 

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

"Стоматологія" / Ігор Омелянович Кінаш ; МОЗУ ІФНМУ. – 

Івано-Франківськ, 2017. – 20с. 

     



32. 616.34-05

3.2 

К49 

     Кліманський  Р. П.  Оптимізація лікування 

новонароджених з вадами розвитку шлунково-кишкового 

тракту, що асоційовані з персистуючими 

внутрішньоклітинними збудниками [Текст] : автореф. дис. 

на здоб. наук. ступ. к.м.н. : спец. 14.01.09 "Дитяча хірургія" 

/ Руслан Петрович Кліманський ; МОЗУ ВНМУ ім. М.І. 

Пирогова. – Вінниця, 2017. – 22с. 

       

33. 616.34-00

8.8 

К64 

     Кондратюк  К. О.  Порушення імунної системи та 

мікробіоценозу кишечника у хворих на цукровий діабет 2 

типу з неалкогольною жировою хворобою печінки та їх 

корекція в комплексному лікуванні [Текст] : автореф. дис. 

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

хвороби" / Катерина Олексіївна Кондратюк ; МОЗУ НМУ 

ім. О.О. Богомольця. – К., 2017. – 24с. 

     

34. 616-084 

К64 

     Кондратюк  Н. Ю.  Медико-соціальне 

обгрунтування удосконалення системи профілактичних 

медичних оглядів дорослого населення [Текст] : автореф. 

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

медицина" / Наталія Юріївна Кондратюк ; МОЗУ НМУ ім. 

О.О. Богомольця. – К., 2016. – 28с. 

       

35. 616.314.2

6 

К72 

     Костишин  А. Б.  Тимчасові незнімні конструкції в 

перебудові міостатичних рефлексів при лікуванні пацієнтів 

із зниженням висоти прикусу [Текст] : автореф. дис. на здоб. 

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

Богданович Костишин ; МОЗУ ІФНМУ. – Івано-Франківськ, 

2016. – 20с. 

      

36. 616.37 

К75 

     Коцаба  Ю. Я.  Клініко-патогенетичні особливості та 

медична реабілітація хворих на хронічний панкреатит у 

поєднанні з дисбіозом товстої кишки [Текст] : автореф. дис. 

на здоб. наук. ступ. к.м.н. : спец. 14.01.38 "Загальна 

практика- сімейна медицина" / Юлія Ярославівна Коцаба ; 

МОЗУ ЗМА післядипломної освіти МОЗУ. – Запоріжжя, 

2017. – 20с. 

       



37. 616.24-08

5 

К78 

     Красій  Н. І.  Біологічні властивості та динаміка 

формування антибіотикорезистентності мікроорганізмів у 

хворих зі штучною вентиляцією легень [Текст] : автореф. на 

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

/ Наталія Іванівна Красій ; МОЗУ ВНМУ ім. М.І. 

Пирогова. – Вінниця, 2016. – 20с. 

       

38. 618.14-05

3.2 

К95 

     Кучеренко  О. М.  Прогнозування аномальних 

маткових кровотеч у дівчат пубертатного віку різних 

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

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

Миколаївна Кучеренко ; МОЗУ ВНМУ ім. М.І. Пирогова. – 

Вінниця, 2016. – 20с. 

       

39. 614.777 

Л61 

     Липовецька  О. Б.  Вплив довготривалого 

споживання некондиційної за мінеральним складом питної 

води на формування неінфекційної захворюваності 

населення та розробка профілактичних заходів [Текст] : 

автореф. дис. на здоб. наук. ступ. к.м.н. : спец. 14.02.01 

"Гігієна та професійна патологія" / Олена Борисівна 

Липовецька ; НАМНУ Ін-т громадського здоров'я ім. О.М. 

Марзєєва НАМНУ. – К., 2016. – 20с. 

       

40. 612.014.4

8 

Л63 

     Лісуха  Л. М.  Вплив переривчастої нормобаричної 

гіпоксії на соматовегетативний статус дітей, які проживають 

на радіоактивно забруднених територіях [Текст] : автореф. 

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

фізіологія" / Любов Михайлівна Лісуха ; НАНУ ін-т 

фізіології ім. О.О. Богомольця. – К., 2017. – 24с. 

      

41. 612.8.02 

М18 

     Малєєва  Г. В.  Модуляція функції та експресії 

гліцинових рецепторів у різних клітинних системах [Текст] : 

автореф. дис. на здоб. наук. ступ. к. біолог. н. : спец. 

03.00.13 "Фізіологія людини і тварин" / Галина Василівна 

Малєєва ; НАНУ Ін-т фізіології ім. О.О. Богомольця. – К., 

2016. – 24с. 

       



42. 616.12-00

8.331.1 

М19 

     Малиновська О. Я.  Особливості 

внутрішньосерцевої, периферичної 

гемодинаміки,ендотеліальної функції судин і 

сомато-вегетативних змін у жінок з есенціальною 

гіпертензією при клімактеричному синдромі та їх 

медикаментозна корекція [Текст] : автореф. дис. на здоб. 

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

/ Олександра Ярославівна Малиновська ; МОЗУ ЗДМА 

післядипломної освіти МОЗУ. – Запоріжжя, 2016. – 20с. 

       

43. 612.08 

М19 

     Маліков О. В.  Морфологічні особливості мозкової 

речовини нирок щурів при експериментальній опіковій 

травмі шкіри та за умов застосування інфузії комбінованих 

гіперосмолярних розчинів [Текст] : автореф. дис. на здоб. 

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

/ Олександр Вячеславович Маліков ; МОЗУ НМУ ім. О.О. 

Богомольця. – К., 2016. – 20с. 

       

44. 616.831-0

05.1 

М66 

     Мітельман І. М.  Клініко-параклінічна 

характеристика післяінсультної спастичності та 

фармакологічні методи її корекції [Текст] : автореф. дис. на 

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

/ Ірина Миколаївна Мітельман ; МОЗУ НМА 

післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика. – К., 2017. – 18с. 

      

45. 616-005.4 

М86 

     Мочоний  В. О.  Імунно-запальні та нейрогуморальні 

предиктори ішемічної хвороби серця на фоні гіпертонічної 

хвороби та їх медикаментозна корекція [Текст] : автореф. 

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

/ Валентин Олександрович Мочоний ; МОЗУ ЗДМУ. – 

Запоріжжя, 2016. – 24с. 

       

46. 616.72-00

2.77 

Н20 

     Найдьонова Ю. Л.  Клініко-діагностичні особливості 

ураження нервової системи при ревматоїдному артриті 

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

14.01.15 "Нервові хвороби" / Юлія Леонідівна Найдьонова ; 

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

2016. – 18с. 

       



47. 616.12-00

8.33-053.

2 

Н42 

     Недельська Є. В.  Саногенетичні ефекти занять на 

велотренажері у підлітків із первинною артеріальною 

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

к.м.н. : спец. 14.01.10 "Педіатрія" / Євгенія Володимирівна 

Недельська ; МОЗУ ЗДМУ. – Запоріжжя, 2016. – 24. 

       

48. 618.13 

Н86 

     Ночвіна О. А.  Синдром хронічного тазового болю у 

жінок репродуктивного віку: патогенез,діагностика, 

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

спец. 14.01.01 "Акушерство і гінекологія" / Олена 

Анатоліївна Ночвіна ; МОЗУ НА післядипломної освіти ім. 

П.Л. Шупика. – К., 2017. – 32с. 

     

49. 615.451.1 

О-95 

     Очеретнюк  А. О.  Експериментальне обгрунтування 

корекції колоїдно-гіперосмолярним розчином HAES-LX 5% 

функціонального стану легень в умовах опікового шоку 

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

спец. 14.03.05 "Фармакологія" / Анна Олександрівна 

Очеретнюк ; МОЗУ Нац. фармацевт. у-ет. – Х., 2016. – 20с. 

       

50. 617.58 

П24 

     Пекарь М. І.  Поєднана пряма та непряма 

реваскуляризація нижніх кінцівок при хронічній критичній 

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

спец. 14.01.03 "Хірургія" / Михайло Іванович Пекарь ; 

МОЗУ Ужгородський НУ. – Ужгород, 2017. – 24с. 

       

51. 617.55 

П33 

     Пироговський В. Ю.  Відновлювальні операції при 

петлевих колостомах [Текст] : автореф. дис. на здоб. наук. 

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

Юрійович Пироговський ; МОЗУ НМА післядипломної 

освіти ім. П.Л. Шупика. – К., 2017. – 20с. 

       

52. 618.11-07

-08 

П88 

     Пузій О. М.  Діагностика, хірургічне лікування та 

реабілітація репродуктивної функції при доброякісних 

захворюваннях геніталій у жінок [Текст] : автореф. дис. на 

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

гінекологія" / Олександр Миколайович Пузій ; МОЗУ НМА 

післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика. – К., 2017. – 20с. 

       



53. 617.58-08 

Р47 

     Решетняк  О. М.  Вибір методу лікування хворих з 

ускладненими формами варикозної хвороби нижніх кінцівок 

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

14.01.03 "Хірургія" / Ольга Михайлівна Решетняк ; МОЗУ 

ХМА післядипломної освіти. – Х., 2016. – 20с. 

      

54. 613.63 

Р69 

     Романенко Л. І.  Гігієнічна оцінка антимікробної дії 

композитів з наночастками срібла [Текст] : автореф. дис. на 

здоб. наук. ступ. к. біолог. н. : спец. 14.02.01 "Гігієна та 

професійна потологія ( біологічні науки)" / Людмила 

Іванівна Романенко ; Ін-т громадського здоров'я ім. О.М. 

Марзєєва НАМНУ. – К., 2016. – 20с. 

       

55. 616.891 

С19 

     Сапон Д. М.  Тривожно-депресивні розлади при ХБС і 

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

к.м.н. : спец. 14.01.16 "Психіатрія" / Дарія Миколаївна 

Сапон ; МОЗУ УНДІ соціальної і судової психіатрії та 

наркології. – К., 2016. – 22с. 

       

56. 617.55-08

9 

С37 

     Симонець  Є. М.  Вдосконалення хірургічного 

лікування хворих з гнійними захворюваннями плеври з 

використанням надвисокочастотного опромінення 

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

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

/ Євгеній Миколайович Симонець ; МОЗУ ХМА 

післядипломної освіти. – Х., 2016. – 20с. 

      

57. 616.12-00

8.331.1 

С40 

     Сіренко О. Ю.  Субклінічні прояви атеросклерозу та 

ризик серцево-судинних ускладнень у хворих з 

артеріальною гіпертензією в поєднанні з ревматоїдним 

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

спец. 14.01.02 "Внутрішні хвороби" / Оксана Юріївна 

Сіренко ; МОЗУ ЗМАпіслядипломної освіти МОЗУ. – 

Запоріжжя, 2017. – 20с. 

      



58. 613.644 

С56 

     Сова  С. Г.  Виробничо-обумовлена вегетотрофічна 

кардіальна дисфункція у складальників-клепальників і 

слюсарів-складальників авіапідприємств : діагностика, 

клініка, профілактика [Текст] : автореф. дис. на здоб. наук. 

ступ. д.м.н. : спец. 14.02.01 "Гігієна та професійна 

патологія" / Сергій Геннадійович Сова ; МОЗУ НМУ ім. 

О.О. Богомольця. – К., 2016. – 44с. 

    

59. 616.36-00

4 

Т55 

     Толопко  С. Я.  Синтропічні ураження дихальної 

системи у хворих на цироз печінки : діагностика; 

патогенетичні механізми; характеристика та принципи 

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

спец. 14.01.02 "Внутрішні хвороби" / Соломія Ярославівна 

Толопко ; МОЗУ ЛНМУ ім. Д. Галицького. – Львів, 2017. – 

24с. 

       

60. 616.36-07 

Ф34 

     Федуленкова Ю. Я.  Діагностичні та прогностичні 

аспекти ультрасонографічних та 

комп'ютерно-томографічних ознак при хронічних дифузних 

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

ступ. к.м.н. : спец. 14.01.23 "Променева діагностика та 

променева терапія" / Юлія Янівна Федуленкова ; МОЗУ 

ХМА післядипломної освіти. – Х., 2017. – 20с. 

       

61. 616.34-00

4 

Ф43 

     Ферко М. Р.  Характеристика синтропічних 

коморбідних позапечінкових уражень залежно від важкості 

портальної гіпертензії у хворих на цироз печінки : принципи 

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

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

Романівна Ферко ; МОЗУ ЛНМУ ім. Д. Галицького. – Львів, 

2017. – 28с. 

       

62. 616.24 

Х22 

     Харченко-Севрюкова  Г. С.  Особливості перебігу 

патологічних процесів ротової порожнини у хворих на 

хронічне обструктивне захворювання легень [Текст] : 

автореф. дис. на здоб. наук. ступ. к.м.н. : спец. 14.01.27 

"Пульмонологія" / Ганна Сергіївна Харченко-Севрюкова ; 

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

Яновського НАМНУ. – К., 2016. – 18с. 

       



63. 616.12-00

8.46 

Ч-48 

     Черкашина  О. Є.  Зміни функціонального стану 

печінки у хворих на гіпертонічну хворобу, ускладнену 

хронічною серцевою недостатністю, на тлі неалкогольного 

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

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

Євгенівна Черкашина ; МОЗУ ІФНМУ. – Івано-Франківськ, 

2016. – 20с. 

       

64. 616.12-00

8.331 

Ш31 

     Шах  Фероз  Оптимізація комплексної терапії 

ендотеліальної дисфункції у хворих на стабільну 

стенокардію напруги поєднану з пухлинними 

захворюваннями молочних залоз [Текст] : автореф. дис. на 

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

/ Фероз Шах ; МОЗУ ЗМА післядипломної освіти МОЗУ. – 

Запоріжжя, 2016. – 24с. 

      

65. 616.12-00

8.331.1 

Ш89 

     Штепа  О. О.  Оптимізація лікування хворих на 

інфекції нижніх дихальних шляхів з супутньою 

артеріальною гіпертензією з урахуванням активності 

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

спец. 14.01.02 "Внутрішні хвороби" / Ольга Олександрівна 

Штепа ; МОЗУ ЗМА післядипломної освіти МОЗУ. – 

Запоріжжя, 2017. – 20с. 

       

66. 616.14-00

7.64-089 

Щ95 

     Щукін  С. П.  Хірургічне лікування хворих з 

тромботичними ускладненнями при тяжких формах 

варикозної хвороби [Текст] : автореф. дис. на здоб. наук. 

ступ. к.м.н. : спец. 14.01.03 "Хірургія" / Сергій Петрович 

Щукін ; НАМНУ Нац.ін-т хірургії та трансплантології ім. 

О.О. Шалімова. – К., 2017. – 22с. 

       

67. 612.017 

Я66 

     Янчевський  О. В.  Вплив ліпополісахаридів 

бактерій роду Shigella на секреторну активність, метаболізм 

та апоптоз Т-лімфоцитів крові людини in vitro [Текст] : 

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

"Патологічна фізіологія" / Олександр Валерійович 

Янчевський ; МОЗУ Луганський ДМУ. – Рубіжне, 2017. – 

18с. 

       

 

     


