
 Нові надходження за (березень) 2017 року 

  Автореферати 

1. 618.3-002

.1 

А69 

 Аношина Т. М.  Система перинатальної охорони плода і 

новонародженого у ВІЛ-інфікованих жінок на тлі 

герпесвірусної інфекції  : автореф. дис. на здоб. наук. ступ. 

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

Миколаївна Аношина ; МОЗУ НМА післядипломної освіти 

ім. П.Л. Шупика. – К., 2017. – 32с. 

       

2. 616.521-0

7 

Б23 

 Банінасер Ахмед М. А.  Оптимізація діагностики та 

комплексної диференційованої терапії паратравматичної 

екземи з супутніми варикозною хворобою та артеріальною 

гіпертензією у хворих літнього та старечого віку  : автореф. 

дис. на здоб. наук. ступ. к.м.н. : спец. 14.01.20 "Шкірні та 

венеричні хвороби" / Ахмед Мохаммадамін Ахмед 

Банінасер ; МОЗУ НМУ ім. О.О. Богомольця. – К., 2017. – 

20с. 

       

3. 611.316 

Б38 

Беденюк  О. А.  Особливості морфофункціональної 

перебудови тканин шлунка щурів після видалення 

привушних і нижньощелепних залоз  : автореф. дис. на 

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

анатомія" / Олександр Анатолійович Беденюк ; МОЗУ 

ТДМУ ім. І.Я. Горбачевського МОЗУ. – Тернопіль, 2017. – 

20с. 

      

4. 577.12 

Б81 

 Бондарева А.В.  Біохімічні механізми порушень процесів 

знешкодження олігоефірів багатоатомних спиртів та засоби 

їх корекції  : автореф. дис. на здоб. наук. ступ. к. біолог. н. : 

спец. 14.01.32 "Медична біохімія" / Алла Володимирівна 

Бондарева ; МОЗУ Луганський ДМУ. – Рубіжне, 2017. – 22с. 

 

5. 614.2 

Б90 

Бугро  В. І.  Система вторинної стаціонарної медичної 

допомоги ( медико-соціальне обгрунтування )  : автореф. 

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

медицина" / Валерій Іванович Бугро ; МОЗУ НМУ ім. О.О. 

Богомольця. – К., 2017. – 40с. 

       



6. 616.24-00

2.5 

Б93 

  Бутов Д. О. Рецидиви туберкульозу легень у сучасних 

умовах : прогнозування, клініко-рентгенологічні та 

імуногенетичні особливості, діагностика та лікування  : 

автореф. дис. на здоб. наук. ступ. д.м.н. : спец. 14.01.26 

"Фтизіатрія" / Дмитро Олександрович Бутов ; НАМНУ Нац. 

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

НАМНУ. – К., 2017. – 36с. 

 

7. 616.12-00

5.4 

В17 

  Ванчуляк  О. Я. Експертна оцінка гострої ішемії міокарда 

поляризаційно-кореляційними методами  : автореф. дис. на 

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

/ Олег Ярославович Ванчуляк ; МОЗУ НМА післядипломної 

освіти ім. П.Л. Шупика. – К., 2017. – 36с. 

       

8. 618.13-07

-08 

В26 

  Вейвей Бу. Оптимізація діагностики й лікування змішаної 

хламідійно-герпетичної інфекції нижнього відділу статевої 

системи у жінок репродуктивного віку  : автореф. дис. на 

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

гінекологія" / Бу Вейвей ; МОЗУ НМУ ім. О.О. 

Богомольця. – К., 2017. – 18с. 

       

9. 618.177-0

89.888 

В75 

 Воробей - Вихівська В. М.  Роль системи гемостазу в 

результативності програм допоміжних репродуктивних 

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

14.01.01 "Акушерство та гінекологія" / Віра Миколаївна 

Воробей -  Вихівська; МОЗУ НМА післядипломної освіти 

ім. П.Л. Шупика. – К., 2017. – 20с. 

       

10. 618.14-00

2 

Г65 

 Гончаренко В. М. Гіперпластичні процеси ендометрія ( 

прогнозування, діагностика, лікування та реабілітація )  : 

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

"Акушерство та гінекологія" / Вадим Миколайович 

Гончаренко ; МОЗУ НМУ ім. О.О. Богомольця. – К., 2017. – 

40с. 

       

11. 616.83 

Г93 

Гук М.О. Діагностика та комплексне лікування 

гормонально-неактивних аденом гіпофіза  : автореф. дис. на 

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

/ Микола Олександрович Гук ; НАМНУ Ін-т нейрохірургії 

ім. А.П. Ромоданова НАМНУ. – К., 2017. – 48с. 

       



12. 616.381-0

02 

Г97 

  Гушул І. Я.  Лікування перитоніту у хворих на рак товстої 

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

14.01.07 "Онкологія" / Іван Ярославович Гушул ; МОЗУ 

ДНМУ. – Лиман, 2017. – 20с. 

       

13. 618.14-00

5 

Д42 

 Джупін В. О. Прогнозування, профілактика та лікування 

ускладнень запального характеру після емболізації 

маткових артерій з приводу лейоміоми матки  : автореф. 

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

та гінекологія" / Володимир Олександрович Джупін ; Ін-т 

педіатрії, акушерства і гінекології НАМНУ. – К., 2017. – 

20с. 

 

14. 616.895 

З-18 

Закладний  М. В.  Клініко-психологічна характеристика 

тривожних розладів різного генезу та їх медико-  

психологічна  корекція  : автореф. дис. на здоб. наук. ступ. 

к.м.н. : спец. 19.00.04 "Медична психологія" / Максим 

Віталійович Закладний ; МОЗУ ХМА післядипломної 

освіти. – Х., 2017. – 24с. 

 

15. 616.127-0

05.8 

І-75 

 Іорданова  Н. Х.  Зміни амінокислотного спектру крові під 

впливом лікування гострого інфаркту міокарда з елевацією 

сегмента ST з різним клінічним перебігом  : автореф. дис. 

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

/ Наталія Харитонівна Іорданова ; МОЗУ НМУ ім. О.О. 

Богомольця. – К., 2017. – 24с. 

       

16. 618.13-08

9.888 

К60 

 Колесник Г. В.  Репродуктивне здоров'я жінок після 

органозберігаючих операцій на органах малого тазу : 

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

"Акушерство та гінекологія" / Ганна Василівна Колесник ; 

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

2017. – 35с. 

       

17. 616.12-00

8.331.1 

К75 

 Коцюба О.І. Особливості клінічного перебігу гіпертонічної 

хвороби з безсимптомною гіперурикемією на тлі 

діастолічної серцевої недостатності та оптимізація 

лікування в умовах коморбідності  : автореф. дис. на здоб. 

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

/ Оксана Ігорівна Коцюба ; МОЗУ ТДМУ ім. І.Я. 

Горбачевського МОЗУ. – Тернопіль, 2017. – 20с. 

       



18. 616.8-009 

Л64 

 Литвиненко М.В. Клінічні прояви та чинники формування 

психологічної дезадаптації у хворих на вугрову хворобу, та 

їх психокорекція  : автореф. дис. на здоб.наук. ступ. к.м.н. : 

спец. 19.00.04 "Медична психологія" / Максим Валерійович 

Литвиненко ; МОЗУ ХМА післядипломної освіти. – Х., 

2017. – 20с. 

      

19. 616.34 

Л68 

Лобанов С. М. Вибір об'єму резекції кишечника у пацієнтів 

похилого та старечого віку з гострими судинними 

захворюваннями кишечника ( експериментально-клінічне 

дослідження ) : автореф. дис. на здоб. наук. ступ. к.м.н. : 

спец. 14.01.03 "Хірургія" / Сергій Миколайович Лобанов ; 

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

2016. – 20с. 

       

20. 577.352.4 

М17 

 Максимова І. Г.  Біохімічні механізми мембранотропної дії 

органічних сумішей на основі імідазолінів  : автореф. дис. 

на здоб. наук. ступ. к.м.н. : спец. 14.01.32 "Медична 

біохімія" / Ірина Геннадіївна Максимова ; МОЗУ 

Луганський ДМУ. – Рубіжне, 2017. – 24с. 

       

21. 616.711 

М23 

Манін М. В. Оптимізація засобів фізичної реабілітації 

хворих на дорсопатії поперекового відділу хребта на етапах 

стаціонарного та амбулаторного лікування  : автореф. дис. 

на здоб. наук. ступ. к.м.н. : спец. 14.01.24 "Лікувальна 

фізкультура та спортивна медицина" / Максим Валерійович 

Манін ; МОЗУ Дніпропетровська мед. академія МОЗУ. – 

Дніпро, 2017. – 20с. 

 

22. 618.33 

М29 

Марущак  О. В.Моніторинг, диференційна діагностика та 

лікування порушень серцевого ритму у плода  : автореф. 

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

та гінекологія" / Олена Василівна Марущак ; МОЗУ НМА 

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

       

23. 616.314-0

02-053 

М30 

  Марченко Н. С. Ефективність стабілізованого фториду 

олова у комплексній профілактиці карієсу зубів у осіб 

молодого віку  : автореф. дис. на здоб. наук. ступ. к.м.н. : 

спец. 14.01.22 "Стоматологія" / Наталія Сергіївна 

Марченко ; МОЗУ НМУ ім. О.О. Богомольця. – К., 2017. – 

16с. 

       



24. 616.314-0

53.2 

М36 

 Махницький  Д.М. Профілактика і лікування вторинних 

зубощелепних деформацій у дітей, зумовлених ранньою 

втратою зубів  : автореф. дис. на здоб. наук. ступ. к.м.н. : 

спец. 14.01.22 "Стоматологія" / Денис Миколайович 

Махницький ; Ін-т стоматології та щелепно-лицевої хірургії 

НАМНУ. – Одеса, 2017. – 20с. 

       

25. 616.899 

М71 

Мишаківська О. М. Паліативна допомога хворим на 

деменцію у позалікарняних умовах  : автореф. дис. на здоб. 

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

Михайлівна Мишаківська ; МОЗУ УНДІ соціальної і 

судової психіатрії та наркології. – К., 2017. – 20с. 

       

26. 616.366-0

02 

М80 

 Мороз В. В. Оптимізація хірургічної тактики у хворих на 

гострий холецистит з високим  операційно- 

анестезіологічним  ризиком  : автореф. дис. на здоб. наук. 

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

Владиславович Мороз ; МОЗУ НМУ ім. О.О. Богомольця. – 

К., 2017. – 20с. 

       

27. 616.831-0

05.1 

Н31 

 Насонова Т.І. Діагностичні критерії та медикаментозна 

корекція церебрального ішемічного інсульту, обумовленого 

метаболічним синдромом ( деякі патогенетичні механізми, 

клініка, діагностика, лікування і профілактика )  : автореф. 

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

хвороби" / Тетяна Іванівна Насонова ; МОЗУ НМА 

післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика. – К., 2017. – 40с. 

       

28. 614.23 

П43 

Погоріляк  Р. Ю. Розвиток керівних кадрів охорони 

здоров'я : характеристика та наукове обгрунтування шляхів 

його покращення  : автореф. дис. на здоб. наук. ступ. д.м.н. : 

спец. 14.02.03 "Соціальна медицина" / Рената Юріївна 

Погоріляк ; МОЗУ НМУ ім.О.О. Богомольця. – К., 2017. – 

44с. 

       

29. 616.5-001

.17 

П50 

 Полікарпова Г. В. Порівняльне дослідження перебігу опіків 

шкіри різного походження у морських свинок в  

експерименті  :  автореф. дис. на здоб. наук. ступ. к.біолог. 

н. : спец. 14.01.32 "Медична біохімія" / Ганна Валеріївна 

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

22с. 

       



30. 616.833.5

-07-08 

Р69 

 Романенко  В. І. Клініка, діагностика та лікування 

хронічних вертеброгенних попереково-крижових больових 

синдромів з невропатичним компонентом  : автореф. дис. на 

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

/ Володимир Ігорович Романенко ; МОЗУ НМА 

післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика. – К., 2017. – 24с. 

       

31. 616.65-00

6 

С21 

 Сафронова  О. В. Променева терапія з модуляцією 

інтенсивності дози з різними режимами фракціонування при 

лікуванні раку простати : автореф. дис. на здоб. наук. ступ. 

к.м.н. : спец. 14.00.23 "Променева діагностика та променева 

терапія" / Олена Валеріївна Сафронова ; Держ. управління 

справами .Клінічна  лікарня "Феофанія". – К., 2017. – 24с. 

       

32. 616.314.1

3-053.2 

С65 

 Сороченко Г.В. Клініко-експериментальне  обгрунтування  

шляхів та методів підвищення карієсрезистентності емалі 

постійних зубів з різним рівнем мінералізації  : автореф. 

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

"Стоматологія" / Григорій Валерійович Сороченко ; МОЗУ 

НМУ ім. О.О. Богомольця. – К., 2017. – 31с. 

       

33. 616.853 

С68 

Софілканич Н. В. Афективні та когнітивні розлади у 

пацієнтів із скроневими епілепсіями  : автореф. дис. на здоб. 

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

Василівна Софілканич ; МОЗУ УНДІ соціальної і судової 

психіатрії та наркології. – К., 2017. – 20с. 

       

34. 618.17-00

8.8-053.2 

У31 

 Удовікова Н. О.  Оптимізація діагностики та тактики 

лікування первинної олігоменореї у дівчат-підлітків  : 

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

"Акушерство та гінекологія" / Наталя Олександрівна 

Удовікова ; Ін-т педіатрії, акушерства і гінекології 

НАМНУ. – К., 2017. – 20с. 

       

35. 616.248 

Ф15 

Фадєєва С.І.  Ефективність застосування декаметоксину в 

комплексній терапії інфекційного загострення бронхіальної 

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

14.01.27 "Пульмонологія" / Світлана Іванівна Фадєєва ; 

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

Яновського НАМНУ. – К., 2017. – 18с. 

       



36. 616.36-00

2-053.2 

Ц20 

 Царьова О. В. Клініко-діагностичні критерії прогресування  

хронічних вірусних гепатитів В та С у дітей  : автореф. дис. 

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

/ Олена Вікторівна Царьова ; Ін-т педіатрії, акушерства і 

гінекології НАМНУ. – К., 2017. – 20с. 

       

37. 616.329-0

89 

Ш24 

 Шапринський Є. В. Реконструктивно-відновні оперативні 

втручання при лікуванні стенозуючих захворювань 

стравоходу ( експериментально-клінічне дослідження )  : 

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

"Хірургія" / Євген Володимирович Шапринський ; МОЗУ 

ТДМУ ім. І.Я. Горбачевського МОЗУ. – Тернопіль, 2017. – 

36с. 

       

38. 577.125 

Ш66 

Шкапо А. І. Біохімічні механізми дії препаратів,що 

впливають на харчову поведінку при експериментальному 

метаболічному синдромі  : автореф. дис. на здоб. наук. ступ. 

к.біолог. н. : спец. 14.01.32 "Медична біохімія" / Антон 

Ігорович Шкапо ; МОЗУ Луганський ДМУ. – Рубіжне, 

2017. – 24с. 

       

39. 611.2 

Ю71 

Юрик І. І. Особливості ремоделювання судинного русла 

задніх кінцівок щурів дорепродуктивного та 

репродуктивного  віку за умов гіперурикемії і 

гіперхолестеролемії  : автореф. дис. на здоб. наук. ступ. 

к.м.н. : спец. 14.03.01 "Нормальна анатомія" / Ігор Ігорович 

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

Тернопіль, 2017. – 20с. 

       

40. 616.831.9

-089 

Я96 

 Яшаров Ю. А.Нейрохірургічне лікування та 

етіопатогенетичні особливості абсцесів головного мозку  : 

автореф. дис. на здоб. наук. ступ. к.м.н. : спец. 14.01.05 

"Нейрохірургія" / Юрій Анатолійович Яшаров ; НАМНУ 

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

2017. – 22с. 

       

 

     


