
Нові надходження ( за квітень ) 2017 року 

Автореферати 

1. 616.33-006-

089 

А17 

     Абухассан Мохаммед Саєд Хуссеін.Оптимізація 

реконструктивно-відновного етапу при резекції кардіального відділу 

шлунка та гастректомії [Текст] : автореф. дис. на здоб. наук. ступ. 

к.м.н. : спец. 14.01.03 "Хірургія" / Мохаммед Саєд Хуссеін 

Абухассан ; МОЗУ ХМА післядипломної освіти. – Х., 2017. – 16с. 

       

2. 616.366-08 

А56 

     Аль Ширафі Мохаммед А.Ю.  Прогнозування та профілактика 

ускладнень у пацієнтів з жовчнокам'яною хворобою при виконанні 

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

к.м.н. : спец. 14.01.03 "Хірургія" / Ширафі Мохаммед А.Ю. Аль ; 

МОЗУ Тернопільський ДМУ ім. І.Я. Горбачевського. – Тернопіль, 

2017. – 20с. 

       

3. 611.631 

Б17 

     Базалицька С. В.  Структурні особливості яєчка при різних 

формах чоловічої неплідності [Текст] : автореф. дис. на здоб. наук. 

ступ. д.біолог. н. : спец. 14.03.01 "Нормальна анатомія" / Світлана 

Василівна Базалицька ; МОЗУ ТДМУ ім. І.Я. Горбачевського МОЗУ. – 

Тернопіль, 2017. – 40с. 

       

4. 618.333 

Б20 

     Бала О. О.  Прогнозування та профілактика післяабортних 

ускладнень у жінок з завмерлою вагітністю та ранніх термінах 

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

"Акушерство та гінекологія"" / Оксана Олегівна Бала ; МОЗУ НМУ ім. 

О.О. Богомольця. – К., 2017. – 20с. 

       

5. 613.63 

Б61 

     Білоус С.В.  Гігієнічне обгрунтування регламентів безпечного 

застосування фунгіцидів класу триазолпіримідинів в сучасних 

технологіях захисту винограду та овочевих культур [Текст] : автореф. 

дис. на здоб. наук. ступ. к.м.н. : спец. 14.02.01 "Гігієна та професійна 

патологія" / Сергій Вікторович Білоус ; МОЗУ НМУ ім. О.О. 

Богомольця. – К., 2017. – 24с. 

      

6. 615.243 

Б73 

     Богдан  Н. С. Створення та вивчення препарату 

противиразкової дії на основі продуктів бджільництва [Текст] : 

автореф. дис. на здоб. наук. ступ. к.фармацевт. н. : спец. 15.00.01 

"Технологія ліків, організація фармацевт. справи та судова фармація" 

/ Наталія Степанівна Богдан ; МОЗУ ЗДМУ. – Запоріжжя, 2017. – 26с. 

    

7. 613.63 

В12 

     Вавріневич  О. П.  Гігієнічне обгрунтування наукових основ 

проведення державного соціально-гігієнічного моніторингу при 

застосуванні фунгіцидів в агропромисловому комплексі України 

[Текст] : автореф. дис. на здоб. наук. ступ. д.м.н. : спец. 14.02.01 

"Гігієна та професійна патологія" / Олена Петрівна Вавріневич ; НМУ 

ім. О.О. Богомольця МОЗУ. – К., 2017. – 42с. 

       



8. 616.211-00

2 

Г37 

     Герич О. М.  Клініко-імунологічні особливості перебігу та 

лікування хворих на поліпозний риносинусит із грибковою 

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

спец. 14.01.19 "Оториноларингологія" / Олеся Михайлівна Герич ; 

НАМНУ Ін-т отоларингології ім. О.С. Коломійченка НАМНУ. – К., 

2017. – 20с. 

     

9. 618.19-006 

Е56 

     Ель Хажж Мохаммад Хашем . Роль молекулярних підтипів 

пухлини при формуванні персоніфікованих підходів до лікування 

метастатичного раку молочної залози [Текст] : автореф. дис. на здоб. 

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

Хашем Ель ; МОЗУ ХМА післядипломної освіти. – Х., 2017. – 20с. 

       

10. 618.11-006 

Є30 

     Єгоров М. Ю.  Критерії диференціальної діагностики та 

обгрунтування патогенетичного лікування хворих з доброякісними та 

пограничними епітеліальними пухлинами яєчників [Текст] : автореф.. 

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

гінекологія" / Михайло Юрійович Єгоров ; МОЗУ НМА 

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

     

11. 616.895.4 

Ж66 

     Живаго Х. С.  Медико-соціальна реабілітація хворих на 

параноїдну шизофренію із симптомами депресії [Текст] : автореф. дис. 

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

Сергіївна Живаго ; МОЗУ УНДІ соціальної і судової психіатрії та 

наркології. – К., 2017. – 20с. 

       

12. 616.345-08

9 

К14 

     Казаков  В. С.  Діагностика, профілактика та лікування 

неспроможності товстокишкових звустнень [Текст] : автореф. дис. на 

здоб. наук. ступ. к.м.н. : спец. 14.01.03 "Хірургія" / Віталій Сергійович 

Казаков ; МОЗУ ЗМА післядипломної освіти МОЗУ. – Запоріжжя, 

2017. – 20с. 

       

13. 616.33-002 

К38 

     Кізлова  Н. М.  Медико-соціальне обгрунтування 

удосконалення моделі профілактики виразкової хвороби шлунку та 

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

д.філософії ( к.м.н.) : спец. 14.02.03 "Соціальна медицина" / Наталія 

Миколаївна Кізлова ; МОЗУ НМА післядипломної освіти ім. П.Л. 

Шупика. – К., 2017. – 24с. 

       

14. 616.314-00

1.4-07 

К55 

     Кобиляк С. С.  Розробка та обгрунтування ранньої діагностики 

та лікування підвищеного стирання твердих тканин зубів [Текст] : 

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

"Стоматологія" / Сергій Станіславович Кобиляк ; МОЗУ НМУ ім. О.О. 

Богомольця. – К., 2017. – 20с. 

      



15. 613.9 

К56 

     Ковалів М. О.  Фізіолого-гігієнічна оцінка 

морфофункціонального стану,харчового статусу й адаптації 

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

спец. 14.02.01 "Гігієна та професійна патологія" / Марія Омелянівна 

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

2017. – 20с. 

       

16. 611.818 

К63 

     Комшук  Т. С.  Становлення структур шлуночків головного 

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

д.біолог. н. : спец. 14.03.01 "Нормальна анатомія" / Тетяна Сергіївна 

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

2017. – 36с. 

     

17. 616.895.8 

К78 

     Крамар Ю. А.  Вплив екзогенних факторів на клінічний 

патоморфоз розладів спектра шизофренії [Текст] : автореф. дис. на 

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

Анатоліївна Крамар ; МОЗУ УНДІ соціальної і судової психіатрії та 

наркології. – К., 2017. – 24с. 

    

18. 616.89-008 

Л15 

     Ладик-Бризгалова  А. К.  Посттравматичні психічні розлади в 

учасників антитерористичної операції: діагностика, клініка, терапія 

[Текст] : автореф. дис. на здоб. наук. ступ. к.м.н. : спец. 14.01.16 

"Психіатрія" / Аліса Костянтинівна Ладик-Бризгалова ; МОЗУ УНДІ 

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

      

19. 616.12-005.

4-089 

М35 

     Матящук  А. С.  Оцінка скоротливої функції лівого шлуночка 

методом картування деформації на етапах хірургічного лікування 

хворих на ішемічну хворобу серця [Текст] : автореф. дис. на здоб. 

наук. ступ. к.м.н. : спец. 14.01.03 "Хірургія" / Андрій Сергійович 

Матящук ; НАМНУ НІ хірургії та трансплантології ім. О.О. 

Шалімова. – К., 2017. – 22с. 

       

20. 616.33-002 

М39 

     Мбаркі Махер . Клініко-ендоскопічні та біохімічні особливості 

НПЗП-гастропатій та їх лікування із застосуванням 

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

к.м.н. : спец. 14.01.36 "Гастроентерологія" / Махер Мбаркі ; 

Дніпропетровська МА МОЗУ Ін-т гастроентерології НАМНУ. – 

Дніпро, 2017. – 16с. 

      

21. 616.37 

М74 

     Мокра  А. П.  Морфофункціональні особливості вікових змін 

підшлункової залози при гіпертензії в малому колі кровообігу 

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

"Нормальна анатомія" / Анжеліка Петрівна Мокра ; МОЗУ ТДМУ ім. 

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

      



22. 615.15 

М75 

     Молодожонова О. О.  Науково-методичне обгрунтування 

професійної відповідальності фармацевтичних працівників в умовах 

впровадження належних практик [Текст] : автореф. дис. на здоб. наук. 

ступ. к.фармацевт. н. : спец. 15.00.01 "Технологія ліків, організація 

фармацевт. справи та судова фармація" / Ольга Олександрівна 

Молодожонова ; МОЗУ ЗДМУ. – Запоріжжя, 2017. – 26с. 

       

23. 618.14-089 

М82 

     Мослем Абдулрахман Абдулбасет.  Оптимізація підходів до 

лікування лейоміоми матки у жінок з ожирінням [Текст] : автореф. 

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

гінекологія" / Абдулрахман Абдулбасет Мослем ; МОЗУ ІФНМУ. – 

Івано-Франківськ, 2017. – 20с. 

  

24. 616.146-08 

Н51 

     Ненашко І. А.  Фактори ризику розвитку післяопераційного 

венозного тромбозу-профілактика, діагностика, лікування [Текст] : 

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

/ Інна Анатоліївна Ненашко ; МОЗУ ТДМУ ім. І.Я. Горбачевського 

МОЗУ. – Тернопіль, 2017. – 20с. 

       

25. 616.22-006-

089 

О-58 

     Онищенко Ю. І.  Підвищення ефективності хірургічного 

лікування хворих на рак гортані серединної локалізації І-ІІ стадій 

шляхом використання електротермоадгезії при хордектомії [Текст] : 

автореф. дис. на здоб. наук. ступ. к.м.н. : спец. 14.01.19 

"Оториноларингологія" / Юлія Іванівна Онищенко ; НАМНУ Ін-т 

отоларингології ім. О.С. Коломійченка НАМНУ. – К., 2017. – 20с. 

       

26. 613.72 

П12 

     Павліченко П. П.  Оптимізація методів контролю 

функціонального стану професійних футболістів [Текст] : автореф. 

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

фізкультура та спортивна медицина" / Павло Петрович Павліченко ; 

МОЗУ Дніпропетровська МА МОЗУ. – Дніпро, 2017. – 24с. 

      

27. 618.17 

П21 

     Пахаренко Л. В.  Передменструальний синдром : етіологія, 

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

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

Володимирівна Пахаренко ; МОЗУ НМА післядипломної освіти ім. 

П.Л. Шупика. – К., 2017. – 36с. 

       

28. 613.9 

П22 

     Пашинська С. Л.  Наукове обгрунтування методичних підходів 

до інтегрального оцінювання стану навколишнього середовища та 

здоров'я населення [Текст] : автореф. дис. на здоб. наук. ступ. к.біолог. 

н. : спец. 14.02.01 "Гігієна та професійна патологія" / Світлана 

Леонідівна Пашинська ; Ін-т громадського здоров'я ім. О.М. Марзєєва 

НАМНУ. – К., 2017. – 20с. 

     



29. 618.3-06 

П24 

     Пекарь А. Ю.  Профілактика та прогнозування акушерських 

ускладнень у жінок, інфікованих вірусом Епштейна- Барр [Текст] : 

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

та гінекологія" / Анжела Юріївна Пекарь ; МОЗУ НМА 

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

    

30. 618.32 

П31 

     Печеряга С. В.  Профілактика та лікування первинної 

плацентарної дисфункції при аномальному розміщенні плідного яйця 

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

14.01.01 "Акушерство та гінекологія" / Світлана Володимирівна 

Печеряга ; МОЗУ ЛНМУ ім. Д. Галицького. – Львів, 2017. – 22с. 

       

31. 616.37-089 

П32 

     Пилипчук В. І.  Хірургічне лікування хворих на хронічний 

панкреатит, ускладнений біліарною гіпертензією [Текст] : автореф. 

дис. на здоб. наук. ступ. д.м.н.: спец. 14.01.03 "Хірургія" / Володимир 

Іванович Пилипчук ; НАМНУ НІ хірургії та трансплантології ім. О.О. 

Шалімова. – К., 2017. – 32с. 

       

32. 616.356-00

3.7 

П53 

     Полюдов О. А.  Обгрунтування лікувальної тактики у хворих 

жовчнокам'яною хворобою, ускладненою обтураційною жовтяницею 

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

"Хірургія" / Олександр Анатолійович Полюдов ; МОЗУ ЗМА 

післядипломної освіти МОЗУ. – Запоріжжя, 2017. – 24с. 

      

33. 616-006.04 

П84 

     Прохорова І. В.  Поєднане застосування модифікаторів 

енергетичного метаболізму як спосіб підвищення ефективності дії 

дихлорацетату натрію стосовно злоякісних пухлин (експериментальне  

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

спец. 14.01.07 "Онкологія" / Ірина Володимирівна Прохорова ; 

НАМНУ Ін-т експериментальної патології, онкології і радіобіології ім. 

Р.Є. Кавецького. – К., 2017. – 24с. 

       

34. 616.72-002.

77 

П84 

     Процюк Л.О.  Поліморфізм гену серотонінових рецепторів 

(5-HTR2A ) у хворих на ревматоїдний артрит : зв'язок з клінічними 

проявами та ефективністю лікування [Текст] : автореф. дис. на здоб. 

наук. ступ. к.м.н. : спец. 14.01.12 "Ревматологія" / Людмила 

Олександрівна Процюк ; МОЗУ ДНМУ. – Лиман, 2017. – 24с. 

     

35. 618.39 

Р73 

     Ропотан А. Г.  Перинатальний моніторинг вагітних групи 

ризику по невиношуванню вагітності [Текст] : автореф. дис на здоб. 

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

Григорович Ропотан ; МОЗУ НМУ ім. О.О. Богомольця. – К., 2017. – 

22с. 

   



36. 616.36 

Р98 

     Рябушко О. Б.  Особливості будови жовчного міхура людини і 

тварин в порівняльно-анатомічному аспекті [Текст] : автореф. дис. на 

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

/ Олена Борисівна Рябушко ; МОЗУ ТДМУ ім. І.Я. Горбачевського 

МОЗУ. – Тернопіль, 2017. – 20с. 

     

37. 616-001.4 

С13 

     Савицький Р. В.  Використання методу вакуум-терапії в 

комплексному лікуванні гнійних ран , що тривало не загоюються 

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

"Хірургія" / Роман Володимирович Савицький ; МОЗУ ХМА 

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

      

38. 617.7-007-0

53.2 

С13 

     Савіна О. М.  Клініко-епідеміологічне обгрунтування заходів 

ранньої діагностики,лікування та профілактики вродженої і спадкової 

патології органу зору у дітей в Україні [Текст] : автореф. дис. на здоб. 

наук. ступ. к.м.н. : спец. 14.01'.18 "Офтальмологія" / Олена 

Михайлівна Савіна ; МОЗУ НМА післядипломної освіти ім. П.Л. 

Шупика. – К., 2017. – 20с. 

    

39. 618.333--00

2.1 

С14 

     Садигов Ю. М.  Прогнозування та профілактика завмерлої 

вагітності у пізні терміни у жінок з вірусними інфекціями [Текст] : 

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

та гінекологія" / Юрій Мехдійович Садигов ; МОЗУ НМА 

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

      

40. 616.314-08

9.23 

С17 

     Самойленко В. А.  Обгрунтування фотодинамічної терапії в 

комплексній профілактиці та лікуванні захворювань пародонта при 

застосуванні брекет-систем [Текст] : автореф. дис. на здоб. наук. ступ. 

к.м.н. : спец. 14.01.22 "Стоматологія" / Валерій Андрійович 

Самойленко ; МОЗУ НМУ ім. О.О. Богомольця. – К., 2017. – 16с. 

    

41. 616.36-002-

08 

С34 

     Сизова Л. М.  Оптимізація лікувально-діагностичної тактики 

при хронічному гепатиті С у хворих з поліморфізмом ASP299GLY 

гену TLR4 та GLNIILEU гену TLR7 [Текст] : автореф. дис. на здоб. 

наук. ступ. к.м.н. : спец. 14.01.13 "Інфекційні хвороби" / Людмила 

Михайлівна Сизова ; МОЗУ ХМА післядипломної освіти. – Х., 2017. – 

22с. 

      

42. 616.72-002.

77 

С59 

     Сокрут О. П.  Клініко-патогенетичне значення вегетативного 

тонусу при ревматоїдному артриті та лікування хворих з урахуванням 

симпато-і ваготонії [Текст] : автореф. дис. на здоб. наук. ступ. к.м.н. : 

спец. 14.01.12 "Ревматологія" / Ольга Петрівна Сокрут ; МОЗУ 

ДНМУ. – Лиман, 2017. – 20с. 

       



43. 616.98-07 

С60 

     Соломко Ю. О.  Лабораторна діагностика та 

молекулярно-епідеміологічні особливості бокавірусної інфекції в 

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

03.00.06 "Вірусологія" / Юлія Олександрівна Соломко ; НАМНУ Ін-т 

епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л.В. Громашевського 

НАМНУ. – К., 2017. – 22с. 

      

44. 616.36-089 

С81 

     Стойка В. І.  Електрохірургічне лікування кіст печінки ( 

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

здоб. наук. ступ. к.м.н. : спец. 14.01.03 "Хірургія" / Вадим Іванович 

Стойка ; МОЗУ ВНМУ ім. М.І. Пирогова. – Вінниця, 2017. – 20с. 

     

45. 616.688 

С83 

     Стравський Т. Я. Особливості ремоделювання структурних 

компонентів сім'яників щурів при експериментальному дозованому 

стенозі сім'яного канатика та після його усунення [Текст] : автореф. 

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

/ Тарас Ярославович Стравський ; МОЗУ ТДМУ ім. І.Я. 

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

       

46. 616.366-00

3.7 

Т48 

     Ткачук- Григорчук О. О.  Особливості хірургічної тактики у 

хворих на жовчекам'яну хворобу з урахуванням ризику венозного 

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

спец. 14.01.03 "Хірургія" / Олеся Олегівна Ткачук -Григорчук ; МОЗУ 

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

      

47. 616.321 

Ф32 

     Феджага І. П.  Топографічна анатомія гортанної частини глотки 

у чоловіків після ларингектомії у залежності від соматотипу [Текст] : 

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

анатомія" / Ігор Павлович Феджага ; МОЗУ ВНМУ ім. М.І. 

Пирогова. – Вінниця, 2017. – 20с. 

       

48. 340.62 

Ф33 

     Федорова О. А.  Судово-медичне визначення давності настання 

смерті за кристалографією тканин трупа під час його гнильної 

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

14.01.25 "Судова медицина" / Олена Анатоліївна Федорова ; МОЗУ 

НМА післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика. – К., 2016. – 18с. 

    

49. 618.14-002-

07 

Ф37 

     Фєтєску С. А.  Удосконалення діагностики і прогнозування 

перебігу гіперпластичних процесів ендометрія у жінок 

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

: спец. 14.01.01 "Акушерство та гінекологія" / Світлана Анатоліївна 

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

2017. – 20с. 

     



50. 616.441-00

6.5 

Х88 

     Храброва О. П.  Ступінь порушень реактивної відповіді 

нейтрофілів, гуморальної і клітинної ланки системного імунітету у 

хворих на аутоімунні захворювання щитоподібної залози та їх 

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

14.03.04 "Патологічна фізіологія" / Олена Павлівна Храброва ; МОЗУ 

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

       

51. 618.5-089.8

88.61 

Ц66 

     Ціома В. А.  Прогнозування тяжкої інтубації трахеї і тактика 

анестезіологічного забезпечення кесаревого розтину [Текст] : автореф. 

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

інтенсивна терапія" / Віктор Анатолійович Ціома ; МОЗУ НМА 

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

     

52. 616-001.4 

Ч-75 

     Чорнопищук Р.М.  Локальна імунокорекція в комплексному 

лікуванні інфікованих ран ( експериментально-клінічне дослідження) 

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

"Хірургія" / Роман Миколайович Чорнопищук ; МОЗУ ВНМУ ім. М.І. 

Пирогова. – Вінниця, 2017. – 24с. 

       

53. 616.248-08 

Ч-90 

     Чумаченко  Н. Г.  Оптимізація лікувально-профілактичних 

заходів при бронхіальній астмі у дітей, які мешкають в екологічно 

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

к.м.н. : спец. 14.01.10 "Педіатрія" / Ніна Григорівна Чумаченко ; Ін-т 

педіатрії, акушерства і гінекології НАМНУ. – К., 2017. – 18с. 

       

54. 612.887 

Я76 

     Яровенко В. В.  Удосконалення методу екстракорпорального 

кровообігу при операціях на відкритому серці [Текст] : автореф. дис. 

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

інтенсивна терапія" / Володимир Володимирович Яровенко ; МОЗУ 

Дніпропетровська МА МОЗУ. – Дніпро, 2017. – 24с. 

      

 
 


