
Нові надходження ( за червень ) 2017 року 

Автореферати 

1. 611.72 

А16 

     Абросімов Ю.Ю.  Особливості морфогенезу менісків колінного 

суглоба щурів у постнатальному періоді після внутрішньоплідного 

введення антигенів (анатомо-експериментальне дослідження) [Текст] : 

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

анатомія" / Юрій Юрійович Абросімов ; МОЗУ ЗДМУ. – Запоріжжя, 

2017. – 20с. 

       

2. 616.831-08

9 

А56 

     Аль-Травнех  Мохамад Аднан Гхалеб  Післяопераційна 

ад'ювантна терапія, якість життя і прогнозування результатів 

лікування пацієнтів з метастатичними пухлинами головного мозку 

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

"Нейрохірургія" / Мохамад Аднан Гхалеб Аль-Травнех ; НАМНУ Ін-т 

нейрохірургії ім. А.П. Ромоданова НАМНУ. – К., 2017. – 22с. 

       

3. 614.71 

А64 

     Ананьєва О. В.  Вдосконалення гігієнічної оцінки забруднення 

атмосферного повітря викидами автомобільного транспорту [Текст] : 

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

та професійна патологія" / Оксана Василівна Ананьєва ; Ін-т 

громадського здоров'я ім. О.М. Марзєєва НАМНУ. – К., 2017. – 20с. 

       

4. 616-053 

А65 

     Андрійчук В. М.  Закономірності формування показників 

фізичного розвитку юнаків під час навчання у вищих навчальних 

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

14.03.01 "Нормальна анатомія" / Віталій Михайлович Андрійчук ; 

МОЗУ ВНМУ ім. М.І. Пирогова. – Вінниця, 2017. – 34с. 

      

5. 617.53-002.

36-089 

А86 

     Артеменко В. Ю.  Періопераційне забезпечення прохідності 

дихальних шляхів при хірургічному лікуванні хворих з флегмоною 

шиї [Текст] : автореф. дис. на здоб. наук. ступ. к.м.н. : спец. 14.01.30 

"Анестезіологія та інтенсивна терапія" / Валерій Юрійович 

Артеменко ; МОЗУ НМА післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика. – 

К., 2017. – 20с. 

      

6. 613.648.4 

А98 

     Ашурова  Н. В.  Гігієнічна оцінка рівня радіотривожності 

населення України та наукове обгрунтування заходів щодо її 

мінімізації у пізній фазі аварії на ЧАЕС [Текст] : автореф. дис. на здоб. 

наук. ступ. к.м.н. : спец. 14.02.01 "Гігієна та професійна патологія" 

/ Наталія Валеріївна Ашурова ; НАМНУ Ін-т громадського здоров'я 

ім.О.М. Марзєєва НАМНУ. – К., 2017. – 20с. 

       



7. 616.37-07-0

89 

Б12 

     Бабій О. М.  Діагностика та хірургічне лікування хронічного 

панкреатиту на етапах фіброзної трансформації підшлункової залози ( 

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

здоб. наук. ступ. д.м.н. : спец. 14.01.03 "Хірургія" / Олександр 

Михайлович Бабій ; МОЗУ Запорізька МА післядипломної освіти. – 

Запоріжжя, 2017. – 40с. 

       

8. 618.145-07 

Б17 

     Базюта Л. З.  Обгрунтування профілактики, ранньої діагностики 

та лікування гіперплазії ендометрія у жінок репродуктивного віку 

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

"Акушерство та гінекологія" / Людмила Зіновіївна Базюта ; Ін-т 

педіатрії, акушерства і гінекології НАМНУ. – К., 2017. – 20с. 

       

9. 616.379 

Б53 

     Бєсєдін О. М. Удосконалення методу вакуум-терапії ран у 

хворих на цукровий діабет [Текст] : автореф. дис. на здоб. наук. ступ. 

к.м.н. : спец. 14.01.03 "Хірургія" / Олександр Михайлович Бєсєдін ; 

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

     

10. 616.314-00

2-053.2 

В19 

     Васько А. А.  Вдосконалення діагностики та лікування 

каріозних уражень зубів у дітей, які проживають в низинній частині 

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

спец. 14.01.22 "Стоматологія" / Артур Артурович Васько ; МОНУ 

Ужгородський НУ. – Ужгород, 2017. – 20с. 

       

11. 616.89-008.

454 

В29 

     Венгер О. П.  Депресивні розлади у емігрантів та реемігрантів ( 

клініко-психопатологічні та патопсихологічні особливості, сучасні 

підходи до лікування та реабілітації ) [Текст] : автореф. дис. на здоб. 

наук. ступ. д.м.н. : спец. 14.01.16 "Психіатрія / Олена Петрівна 

Венгер ; НАМНУ Ін-т неврології, психіатрії та наркології НАМНУ. – 

Харків, 2017. – 40с. 

       

12. 616.36 

В45 

     Вілсон Джосіах Іджу  Променева діагностика та 

ехоконтрольоване черезшкірне дренування абсцесів печінки [Текст] : 

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

діагностика та променева терапія" / Джосіах Іджу Вілсон ; МОЗУ 

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

      

13. 616.61-089 

В46 

     Вільданов С. Р.  Диференційна діагностика, лікування та 

профілактика ранніх ускладнень після трансплантації нирки [Текст] : 

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

/ Сергій Ренатович Вільданов ; МОЗУ Запорізька МА післядипломної 

освіти МОЗУ. – Запоріжжя, 2017. – 20с. 

       

14. 616-006.04 

В61 

     Вовк А.В.  Супероксид- та NO- залежні процеси при 

пухлинному рості [Текст] : автореф. дис. на здоб. наук. ступ. к.біолог. 

н. : спец. 14.01.07 "Онкологія" / Анастасія Вікторівна Вовк ; НАМНУ 

Ін-т експериментальної патології, онкології і радіобіології ім. Р.Є. 

Кавецького. – К., 2017. – 26с. 

      



15. 616.12.008.

318 

В75 

     Вородєєва Ю. І.  Особливості стану системи монооксиду азоту 

міокарда лівого шлуночка серця у препубертатному періоді внаслідок 

дії хронічної пренатальної гіперглікемії [Текст] : автореф. дис. на 

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

Іванівна Вородєєва ; МОЗУ ЗДМУ. – Запоріжжя, 2017. – 20с. 

       

16. 616.314.3 

В75 

     Воронкова Г. В.  Клініко-експериментальне обгрунтування 

профілактики і лікування хронічного катарального гінгівіту в осіб, що 

знаходяться на ортодонтичному лікуванні, з використанням 

мукозального гелю з пробіотиком [Текст] : дис. на здоб. наук. ступ. 

к.м.н. : спец. 14.01.22 "Стоматологія" / Ганна Володимирівна 

Воронкова ; Ін-т стоматології та щелепно-лицевої хірургії НАМНУ. – 

Одеса, 2017. – 20с. 

       

17. 618.14-089 

Г12 

     Гаврилюк  Г. М.  Оптимізація програми реабілітаційної терапії 

у пацієнток після операцій на матці [Текст] : автореф. дис. на здоб. 

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

Мирославівна Гаврилюк ; МОЗУ ІФНМУ. – Івано-Франківськ, 2017. – 

20с. 

       

18. 616.24 

Г24 

     Гашинова  К. Ю.  Хронічне обструктивне захворювання 

легень: прогнозування перебігу та оптимізація терапії з урахуванням 

локального ураження та системних проявів [Текст] : автореф. дис. на 

здоб. наук. ступ. д.м.н. : спец. 14.01.27 "Пульмонологія" / Катерина 

Юріївна Гашинова ; НАМНУ НІ фтизіатрії і пульмонології ім. Ф.Г. 

Яновського НАМНУ. – К., 2017. – 34с. 

       

19. 611.44 

Г56 

     Гненна  В. О.  Морфометричні параметри щитоподібної залози 

практично здорових чоловіків і жінок [Текст] : автореф. дис. на здоб. 

наук. ступ. к.м.н. : спец. 14.03.01 "Нормальна патологія" / Валентина 

Олегівна Гненна ; МОЗУ ВНМУ ім. М.І. Пирогова. – Вінниця, 2017. – 

20с. 

       

20. 614.71 

Д13 

     Давиденко Г. М.  Гігієнічна оцінка небезпеки здоров'ю 

населення від забруднення атмосферного повітря зваженими частками 

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

14.02.01 "Гігієна та професійна патологія" / Ганна Миколаївна 

Давиденко ; Ін-т громадського здоров'я ім. О.М. Марзєєва НАМНУ. – 

К., 2017. – 22с. 

       

21. 617.7-007.6

81 

Д33 

     Денисюк  Л. І.  Діагностична значимість поліморфізму Pro 

72Arg гена TR53 у розвитку та прогресуванні первинної 

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

к.м.н. : спец. 14.01.18 "Офтальмологія" / Любов Ігорівна Денисюк ; 

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

     



22. 613.168 

Д44 

     Дідик  Н. В.  Обгрунтування гігієнічного нормативу магнітного 

поля (50 Гц), що створюється кабельними лініями електропередачі в 

населених місцях (експериментальні дослідження) [Текст] : автореф. 

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

професійна патологія" / Наталія Василівна Дідик ; Ін-т громадського 

здоров'я ім. О.М. Марзєєва НАМНУ. – К., 2017. – 20с. 

       

23. 618.3-06 

З-15 

     Задорожний О. А.  Патогенетичні підходи до профілактики та 

лікування акушерських та перинатальних ускладнень у вагітних, 

хворих на туберкульоз легень, обтяжений залізодефіцитною анемією 

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

"Акушерство та гінекологія" / Олександр Анатолійович Задорожний ; 

МОЗУ ОНМУ. – Одеса, 2017. – 20с. 

       

24. 616-002.3 

І-24 

     Іващенко  Д. М.  Комплексне лікування гнійних ран м'яких 

тканин у хворих з алергією до антибіотиків ( 

експериментально-клінічне дослідження) [Текст] : автореф. дис. на 

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

Миколайович Іващенко ; МОЗУ НМА післядипломної освіти ім. П.Л. 

Шупика. – К., 2017. – 20с. 

      

25. 615.31 

К20 

     Каплаушенко Т. М.  Пошук біологічно активних сполук серед 

5- (хінолін - 2 - іл, 2- гідроксихінолін - 4 - іл ) - 4 - R-3- тіо-1,2,4 - 

тріазолів та їх похідних [Текст] : автореф. дис. на здоб. наук. ступ. 

к.фармацевт. н. : спец. 15.00.02 "Фармацевтична хімія та 

фармакогнозія" / Тетяна Миколаївна Каплаушенко ; МОЗУ ЗДМУ. – 

Запоріжжя, 2017. – 24с. 

     

26. 614.2 

К52 

     Кметюк  Я. В.  Медико-соціальне обгрунтування організації 

центру позитронно-емісійної/ комп'ютерної томографії [Текст] : 

автореф. дис. на здоб. наук. ступ. д.філософії ( к.м.н. ) : спец. 14.02.03 

"Соціальна медицина" / Ярослав Володимирович Кметюк ; МОЗУ 

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

       

27. 616.314.17-

053.2 

К57 

     Коган  Л. Б.  Профілактика і лікування захворювань пародонта 

у дітей, раніше прооперованих з приводу вродженої розщілини 

верхньої губи та піднебіння [Текст] : автореф. дис. на здоб. наук. ступ. 

к.м.н. : спец. 14.01.22 "Стоматологія" / Любов Борисівна Коган ; Ін-т 

стоматології та щелепно-лицевої хірургії НАМНУ. – Одеса, 2017. – 

20с. 

   

28. 616.381-00

2 

К59 

     Койчев  Є. А.  Обгрунтування хірургічної тактики лікування 

хворих з розповсюдженим гнійним перитонітом [Текст] : автореф. 

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

Анатолійович Койчев ; МОЗУ НМА післядипломної освіти ім. П.Л. 

Шупика. – К., 2017. – 20с. 

     



29. 616.441-00

8.61 

К78 

     Кравців  В. В.  Серцева недостатність у хворих на токсичний 

зоб. Оптимізація діагностики і прогнозування віддалених результатів 

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

14.01.02 "Внутрішні хвороби" / Вікторія Вікторівна Кравців ; МОЗУ 

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

       

30. 614.77 

К90 

     Кулагін  О. О.  Еколого-гігієнічна оцінка та регламентація 

вмісту нафтопродуктів у чорноземному грунті і шляхи його 

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

: спец. 03.00.16 "Екологія ( медичні науки)" / Олександр 

Олександрович Кулагін ; Ін-т громадського здоров'я ім. О.М. 

Марзєєва НАМНУ. – К., 2017. – 20с. 

   

31. 616.428-07 

К97 

     Кшановський  О. Е.  Обгрунтування та оцінка ефективності 

діагностики синдрому внутрішньогрудної лімфаденопатії із 

застосуванням інвазивних методів [Текст] : автореф. дис. на здоб. 

наук. ступ. к.м.н. : спец. 14.01.03 "Хірургія" / Олексій Едуардович 

Кшановський ; МОЗУ НМА післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика. – 

К., 2017. – 20с. 

       

32. 616.12-008.

46 

Л32 

     Лашкул  Д. А.  Клініко-патогенетичні аспекти діагностики, 

лікування та прогнозування хронічної серцевої недостатності 

ішемічного генезу у хворих з дисфункцією нирок [Текст] : автореф. 

дис. на здоб. наук. ступ. д.м.н. : спец. 14.01.11 "Кардіологія" / Дмитро 

Андрійович Лашкул ; МОЗУ ЗДМУ. – Запоріжжя, 2017. – 44с. 

    

33. 617.55-089 

Л63 

     Лисенко Р. Б.  Алопластика складних дефектів черевної стінки ( 

експериментально-клінічне дослідження) [Текст] : автореф. дис. на 

здоб. наук. ступ. д.м.н. : спец. 14.01.03 "Хірургія" / Руслан Борисович 

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

2017. – 36с. 

       

34. 616.8-089 

Л76 

     Лонтковський  Ю. А.  Нейрохірургічне лікування локальної 

спастичності м'язів нижніх кінцівок [Текст] : автореф. дис. на здоб. 

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

Анатолійович Лонтковський ; НАМНУ Ін-т нейрохірургії ім. А.П. 

Ромоданова НАМНУ. – К., 2017. – 26с. 

       

35. 616.314-08

9.23-053.2 

Л98 

     Ляховська  А. В.  Клініко-функціональне обгрунтування 

оптимізації ортодонтичного лікування дівчат-підлітків із порушенням 

формування репродуктивної системи [Текст] : автореф.дис. на здоб. 

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

Віталіївна Ляховська ; МОЗУ Укр. мед. стоматолог. академія. – 

Полтава, 2017. – 24с. 

      



36. 618.39 

М18 

     Маланчук  О. Б.  Оптимізація тактики ведення вагітності та 

пологів в терміні 22-28 тижнів, ускладнених передчасним розривом 

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

спец. 14.01.01 "Акушерство та гінекологія" / Олег Борисович 

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

       

37. 616.26 

М19 

     Малиновський  А. В.  Лапароскопічна пластика великих і 

гігантських гриж стравохідного отвору діафрагми [Текст] : автореф. 

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

Володимирович Малиновський ; МОЗУ НМА післядипломної освіти 

ім. П.Л. Шупика. – К., 2017. – 36с. 

       

38. 615.322 

М21 

     Малюгіна  О. О.  Фармакогностичне дослідження 

каротиноїдовмісних видів і сортів роду Tagetes L. та отримання 

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

к.фармацевт. н. : спец. 15.00.02 "Фармацевтична хімія та 

фармакогнозія" / Олена Олександрівна Малюгіна ; МОЗУ ЗДМУ. – 

Запоріжжя, 2017. – 24с. 

       

39. 618.11-089.

87 

М38 

     Машевський  А. С.  Вплив оваріоектомії на перебіг 

краніоскелетної травми та ремоделювання стегнової кістки в період 

пізніх проявів травматичної хвороби [Текст] : автореф. на на здоб. 

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

Станіславович Машевський ; МОЗУ Буковинський ДМУ. – Чернівці, 

2017. – 20с. 

       

40. 616.314-08

4 

М48 

     Мельничук В. В.  Профілактика та реабілітація 

стоматологічних хворих з недиференційованою дисплазією сполучної 

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

14.01.22 "Стоматологія" / Віктор Володимирович Мельничук ; МОНУ 

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

       

41. 614.778 

М85 

     Мотрук  І. І.  Еколого-гігієнічна оцінка пилкування 

трав'янистих рослин на основі погодинних спостережень у 

літньо-осінній період [Текст] : автореф. дис. на здоб.наук. ступ. 

к.біолог. н. : спец. 14.02.01 "Гігієна та професійна патологія" / Ірина 

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

Марзєєва. – К., 2017. – 20с. 

       

42. 616.34-089 

Н57 

     Нетков  А. Д.  Роль та місце малоінвазивних операцій у 

діагностиці та лікуванні хворих з обтураційною кишковою 

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

14.01.03 "Хірургія" / Анатолій Дмитрович Нетков ; МОЗУ НМА 

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

       



43. 618.3 

Н58 

     Нецкар  І. П.  Оптимізація тактики ведення жінок з рубцем на 

матці з використанням родинно-орієнтованих технологій та 

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

: спец. 14.01.01 "Акушерство та гінекологія" / Ірина Петрівна Нецкар ; 

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

       

44. 618.14-006 

Н60 

     Нігуца І.  П.  Оптимізація консервативної міомектомії у жінок з 

порушенням репродуктивної функції [Текст] : автореф. дис. на здоб. 

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

Павлович Нігуца ; МОЗУ ім. П.Л. Шупика. – К., 2017. – 20с. 

       

45. 618.3-084 

О-53 

     Олешко  В. Ф.  Профілактика акушерських та перинатальних 

ускладнень у вагітних з недостатністю обтураційної функції шийки 

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

"Акушерство та гінекологія" / Віктор Федорович Олешко ; Ін-т 

педіатрії, акушерства і гінекології НАМНУ. – К., 2017. – 28с. 

      

46. 618.14-07 

О-76 

     Остап'юк Л. Р.  Діагностика та прогнозування розвитку 

післяпологового ендометриту ( експериментально-клінічне 

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

14.01.01 "Акушерство та гінекологія" / Леся Романівна Остап'юк ; 

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

       

47. 616.714.3-0

7 

П14 

     Паламар О. І.  Особливості діагностики та хірургічного 

лікування краніофаціальних пухлин [Текст] : автореф. дис. на здоб. 

наук. ступ. д.м.н. : спец. 14.01.05 "Нейрохірургія" / Орест Ігорович 

Паламар ; НАМНУ Ін-т нейрохірургії ім. А.П. Ромоданова НАМНУ. – 

К., 2017. – 40с. 

     

48. 616.381-00

7 

П18 

     Парфентьєва  Н. Д.  Функціональна пластика 

післяопераційних вентральних гриж [Текст] : автореф. дис. на здоб. 

наук. ступ. к.м.н. : спец. 14.01.03 "Хірургія" / Наталія Дмитрівна 

Парфентьєва ; МОЗУ НМА післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика. – 

К., 2017. – 20с. 

     

49. 618.14-006 

П34 

     Писарєва О. Л.  Відновлення репродуктивної функції у жінок з 

субмукозною міомою матки [Текст] : автореф. дис. на здоб. наук. ступ. 

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

Писарєва ; Ін-т педіатрії, акушерства і гінекології НАМНУ. – К., 

2017. – 18с. 

      

50. 617.51 

П32 

     Пімахов В. В.  Діагностика та хірургічне лікування ушкоджень 

органів грудної клітки, поєднаних з черепно-мозковою травмою 

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

"Хірургія" / Володимир Васильович Пімахов ; МОЗУ Запорізька МА 

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

     



51. 612.017 

П38 

     Плегуца  І . М.  Імунологічні та гуморально-метаболічні 

аспекти патогенезу траматичної хвороби при гострій механічній 

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

14.03.04 "Патологічна фізіологія" / Ігор Матвійович Плегуца ; МОЗУ 

Буковинський ДМУ. – Чернівці, 2017. – 20с. 

       

52. 616.381-00

2 

П39 

     Плотніков  А. В.  Ефективність лапароскопічних операцій при 

закритій поєднаній абдомінальній травмі [Текст] : автореф. дис. на 

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

Валерійович Плотніков ; МОЗУ НМА післядипломної освіти ім. П.Л. 

Шупика. – К., 2017. – 20с. 

       

53. 616.366-00

2 

П77 

     Присяжнюк  І. В.  Клінічно-патогенетичні особливості 

перебігу хронічного холециститу у хворих на гіпотиреоз, шляхи 

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

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

Присяжнюк ; МОЗУ ТДМУ ім. І.Я. Гобачевського МОЗУ. – 

Тернопіль, 2017. – 20с. 

       

54. 618.19-006 

П84 

     Прохач А . В.  Прогнозування, профілактика та лікування 

гематологічної токсичності системної терапії раку молочної залози 

[Текст] : автореф. дис. на здоб. наук. ступ. к.м.н. : спец. 14.01.07 

"Онкологія" / Анна Володимирівна Прохач ; МОЗУ ХМА 

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

       

55. 616.31-089 

Р49 

     Рівіс  О. Ю.  Апаратурно-хірургічне лікування зубощелепних 

аномалій та деформацій з використанням скелетної опори на 

мініімплантати ( експериментально-клінічне дослідження) [Текст] : 

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

"Стоматологія" / Олег Юрійович Рівіс ; МОНУ Ужгородський НУ. – 

Ужгород, 2017. – 20с. 

       

56. 615.454.1 

Р69 

     Романіна Д. М.  Розробка складу, технології і біофармацевтичне 

вивчення м'яких лікарських засобів з празіквантелом для терапії 

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

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

фармацевт. справи та судова фармація" / Дар'я Михайлівна Романіна ; 

МОЗУ ЗДМУ. – Запоріжжя, 2017. – 26с. 

      

57. 616.133 

С17 

     Самарський  І. М.  Хірургічна профілактика інсульту при 

атеросклеротичному ураженні сонних артерій [Текст] : автореф. дис. 

на здоб. наук. ступ. к.м.н. : спец. 14.01.04 "Серцево-судинна хірургія" 

/ Ігор Миколайович Самарський ; МОЗУ ЗМА післядипломної освіти 

МОЗУ. – Запоріжжя, 2017. – 20с. 

      



58. 615.468.6 

С44 

     Скорук Р. В.  Морфологічне обгрунтування застосування нових 

видів хірургічного шовного матеріалу [Текст] : автореф.дис. на здоб. 

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

Васильович Скорук ; МОЗУ ВНМУ ім. М.І. Пирогова. – Вінниця, 

2017. – 20с. 

      

59. 618.146-08 

Т19 

     Таран  О. А.  Цервікальна неоплазія : 

прогностично-діагностичні критерії моніторингу та лікування 

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

"Акушерство та гінекологія" / Оксана Анатоліївна Таран ; МОЗУ 

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

       

60. 616.314-08

4 

Т34 

     Тепла Т. О.  Особливості перебігу, лікування і профілактики 

захворювань тканин пародонта у пацієнтів з ураженням міжхребцевих 

дисків шийного відділу [Текст] : автореф. дис. на здоб. наук. ступ. 

к.м.н. : спец. 14.01.22 "Стоматологія" / Тамара Олександрівна Тепла ; 

МОНУ Ужгородський НУ. – Ужгород, 2017. – 22с. 

     

61. 613.6 

Т35 

     Терещенко  Т. О.  Оптимізація лікарського контролю за 

футбольними арбітрами високої кваліфікації [Текст] : автореф. дис. на 

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

спортивна медицина" / Тетяна Олександрівна Терещенко ; МОЗУ 

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

      

62. 616-006.04 

Т50 

     Тодор  І. М.  Роль ліпідів у розвитку та модуляції 

медикаментозної резистентності пухлининних клітин [Текст] : 

автореф. дис. на здоб. наук. ступ. д.біолог. н. : спец. 14.01.07 

"Онкологія" / Ігор Миколайович Тодор ; НАМНУ Ін-т 

експериментальної патології, онкології і радіобіології ім. Р.Є. 

Кавецького. – К., 2017. – 44с. 

       

63. 616.248 

Т89 

     Турчина  І. П.  Ефективність комбінації індуктора інтерферону 

в поєднанні з полівалентним піобактеріофагом у комплексному 

лікуванні хворих на персистуючу бронхіальну астму середнього 

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

спец. 14.01.27 "Пульмонологія" / Інна Петрівна Турчина ; НАМНУ НІ 

фтизіатрії і пульмонології ім. Ф.Г. Яновського НАМНУ. – К., 2017. – 

16с. 

    

64. 616.314.17-

08 

Х73 

     Холодняк О. В.  Лікування, профілактика та прогнозування 

локалізованих запальних захворювань тканин пародонта [Текст] : 

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

"Стоматологія" / Олександр Володимирович Холодняк ; МОНУ 

Ужгородський НУ. – Ужгород, 2017. – 20с. 

       



65. 616-006 

Х90 

     Храновська  Н. М.  Роль дендритних клітин в активації 

протипухлинного імунітету ( експериментальне та 

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

наук. ступ. д.біолог. н. : спец. 14.01.07 "Онкологія" / Наталя 

Миколаївна Храновська ; НАМНУ Ін-т експериментальної патології, 

онкології і радіобіології ім. Р.Є. Кавецького. – К., 2017. – 52с. 

       

66. 616-006 

Ц61 

     Цимбалюк  С. М.  Гігієнічна оцінка впливу канцерогенних 

речовин атмосферного повітря на формування захворюваності на рак 

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

спец. 14.02.01 "Гігієна та професійна патологія" / Сергій Миколайович 

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

НАМНУ. – К., 2017. – 20с. 

       

67. 616.895.8 

Ц97 

     Цьона  А. Р.  Особливості негативної симптоматики та 

нейрокогнітивного дефіциту у хворих на шизофренію в стадії ремісії ( 

їх динаміка та корекція ) [Текст] : автореф. дис. на здоб. наук. ступ. 

к.м.н. : спец. 14.01.16 "Психіатрія" / Андрій Романович Цьона ; 

НАМНУ Ін-т неврології, психіатрії та наркології НАМНУ. – Харків, 

2017. – 20с. 

      

68. 616.12-008.

331.1 

Ч-15 

     Чайка А.О.  Удосконалення медичної реабілітації хворих на 

резистентну артеріальну гіпертензію з супутнім цукровим діабетом 2 

типу у практиці сімейного лікаря [Текст] : автореф. дис. на здоб. наук. 

ступ. к.м.н. : спец. 14.01.33 "Медична реабілітація, фізіотерапія та 

курортологія" / Анна Олександрівна Чайка ; МОЗУ ОНМУ. – Одеса, 

2017. – 20с. 

       

69. 617.71 

Ш25 

     Шаргородська  І. В.  Роль біомеханічних властивостей 

фіброзної оболонки ока при аномаліях рефракції та кератоконусі 

[Текст] : автореф. дис. на здоб. наук. ступ. д.м.н. : спец. 14.01.18 

"Офтальмологія" / Ірина Василівна Шаргородська ; МОЗУ НМА 

післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика. – К., 2017. – 38с. 

       

70. 616-036.22 

Ш95 

     Шуль У. А.  Епідеміологічні особливості гарячки Західного 

Нілу та оптимізація системи епідеміологічного нагляду на ендемічних 

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

14.02.02"Епідеміологія" / Уляна Андріївна Шуль ; НАМНУ Ін-т 

епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л.В. Громашевського 

НАМНУ. – К., 2017. – 20с. 

       

71. 616.831 

Я38 

     Яєчник  О. Р.  Інтенсивна терапія синдрому 

гастро-інтестинальної дисфункції у пацієнтів з черепно-мозковою 

травмою, поєднаною з травмою кісток скелету [Текст] : автореф. дис. 

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

інтенсивна терапія" / Олег Романович Яєчник ; МОЗУ 

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

       



72. 616-006.04 

Я51 

     Яловенко Т .М.  Роль гепсидину при формуванні 

медикаментозної резистентності до доксорубіцину [Текст] : автореф. 

дис. на здоб. наук. ступ. к.біолог. н. : спец. 14.01.07 "Онкологія" 

/ Тетяна Миколаївна Яловенко ; НАМНУ Ін-т експериментальної 

патології, онкології і радіобіології ім. Р.Є. Кавецького. – К., 2017. – 

26с. 

       

 
 


