
Нові надходження ( за жовтень ) 2017 року 

Автореферати 

1. 618.2-07 

Б27 

     Басюга І. О.  Оптимізація лікувально-профілактичних 

заходів у вагітних жінок із маловоддям [Текст] : автореф. 

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

та гінекологія" / Ірина Омелянівна Басюга ; МОЗУ 

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

       

2. 616.24 

Б46 

     Бен Аммар Сауссен  Діагностика ранніх 

гемодинамічних порушень у хворих хронічним 

обструктивним захворюванням легень : роль показників 

мозкового натрійуретичного пептиду і маркерів запального 

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

спец. 14.01.27 "Пульмонологія" / Аммар Сауссен Бен ; 

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

НАМНУ. – К., 2017. – 18с. 

       

3. 616.314.1

7 

Б87 

     Браун Ю. Є.  Оптимізація хірургічного лікування 

хворих на генералізований пародонтит з використанням 

емалевих матричних протеїнів і лазерного випромінювання 

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

14.01.22 "Стоматологія" / Юлія Євгенівна Браун ; МОЗУ 

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

20с. 

       

4. 617.721.5 

Б87 

     Брижань Г. О.  Профілактика ускладнень місцевої 

антибіотикотерапії у пацієнтів з синдромом "Сухого ока" 

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

14.01.18 "Офтальмологія" / Ганна Олександрівна Брижань ; 

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

НАМНУ. – Одеса, 2017. – 20с. 

       

5. 618.33 

Б93 

     Бутенко О. І.  Затримка розвитку плода при 

недоношенній вагітності: діагностика та профілактика 

перинатальної патології [Текст] : автореф. дис. на здоб. 

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

гінекологія" / Ольга Іванівна Бутенко ; МОЗУ НМА 

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

      



6. 616.23 

В68 

     Волошин С. Б.  Клініко-патогенетичне обгрунтування 

молекулярно-генетичних досліджень поліморфізму генів у 

дітей з бронхіальною астмою [Текст] : автореф. дис. на здоб. 

наук. ступ. к.м.н. : спец. 14.01.10 "Педіатрія" / Станіслава 

Богданівна Волошин ; МОЗУ ТДМУ ім. І.Я. Горбачевського 

МОЗУ. – Тернопіль, 2017. – 20с. 

      

7. 616.833.5

8-89 

Г14 

     Гайович В. В.  Комплексне ортопедичне лікування 

хворих з травматичними ушкодженнями периферичних 

нервів нижньої кінцівки ( клініко-експериментальне 

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

д.м.н. : спец. 14.01.21 "Травматологія та ортопедія" / Василь 

Васильович Гайович ; Ін-т травматології та ортопедії 

НАМНУ. – К., 2017. – 36с. 

       

8. 617.55 

Д72 

     Драбовський В. С.  Хірургічне лікування хворих з 

косметичними дефектами передньої черевної стінки 

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

14.01.03 "Хірургія" / Віталій Сергійович Драбовський ; 

МОЗУ НМУ ім. О.О. Богомольця. – К., 2017. – 20с. 

       

9. 616.315-0

07.254 

Є30 

     Єгоров Р. І.  Оцінка ефективності велопластики в 

залежності від методики операції та стану м'язів м'якого 

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

: спец. 14.01.22 "Стоматологія" / Ростислав Ігорович 

Єгоров ; МОЗУ Укр. мед. стоматолог. академія. – Полтава, 

2017. – 24с. 

       

10. 616.364-0

89 

І-19 

     Іваніцький А. І.  Хірургічна тактика лікування 

пошкоджень жовчних проток при лапароскопічній 

холецистектомії в залежності від термінів їх діагностики 

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

14.01.03 "Хірургія" / Андрій Іванович Іваніцький ; НАМНУ 

НІ хірургії та трансплантології ім. О.О. Шалімова. – К., 

2017. – 24с. 

       

11. 615.451 

К17 

     Калько К. О.  Хронофармакологічне дослідження 

активності гепатопротекторних засобів [Текст] : автореф. 

дис. на здоб. наук.ступ. к.фармацевт. н. : спец. 14.03.05 

"Фармакологія" / Катерина Олександрівна Калько ; МОЗУ 

Нац. фармацевт. у-ет. – Х., 2017. – 22с. 

       



12. 617.575 

Л63 

     Лісунов С. В.  Комплексне лікування хворих з 

переломами дистального метаепіфіза променевої кістки на 

ранньому амбулаторному етапі [Текст] : автореф. дис. на 

здоб. наук. ступ. к.м.н. : спец. 14.01.21 "Травматологія та 

ортопедія" / Станіслав Вікторович Лісунов ; МОЗУ 

ДНМУ. – Лиман, 2017. – 20с. 

       

13. 616-056-0

89 

М60 

     Милиця К. М.  Хірургічне лікування хворих з 

метаболічним синдромом та ожирінням ( 

клініко-експериментальне дослідження) [Текст] : автореф. 

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

/ Костянтин Миколайович Милиця ; НАМНУ НІ хірургії та 

трансплантології ім. О.О. Шалімова. – К., 2017. – 40с. 

       

14. 618.177-0

7 

П14 

     Палига І. Є.  Прогнозування та профілактика 

невдалих спроб допоміжних репродуктивних технологій 

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

14.01.01 "Акушерство та гінекологія" / Ігор Євгенович 

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

Шупика. – К., 2017. – 32с. 

       

15. 616.24-00

2.5 

П32 

     Підвербецька О. В.  Режими протитуберкульозної та 

патогенетичної терапії у хворих на туберкульоз легень з 

порушеннями мікробіоценозу та адсорбтивної функції 

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

: спец. "Фтизіатрія" / Олена Валеріївна Підвербецька ; 

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

НАМНУ. – К., 2017. – 16с. 

     

16. 616.61-00

2 

Р58 

     Роборчук  С. В.  Особливості механізмів 

прогресування хронічної хвороби нирок у хворих на 

ревматоїдний артрит залежно від методів протизапальної 

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

спец. 14.01.02 "Внутрішні хвороби" / Станіслав 

Володимирович Роборчук ; МОЗУ ТДМУ ім. І.Я. 

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

       



17. 617.758.1 

Р69 

     Романенко Д. В.  Оптимізація діагностики 

співдружньої косоокості комбінованим методом 

автоматизованого аналізу рухів очних яблок [Текст] : 

автореф. дис. на здоб. наук. ступ. к.м.н. : спец.14.01.18 

"Офтальмологія" / Діна Володимирівна Романенко ; Ін-т 

очних хвороб і тканинної терапії ім. В.П. Філатова 

НАМНУ. – Одеса, 2017. – 18с. 

      

18. 618.39-02

1.3 

Р69 

     Романенко К. Л. Невиношування вагітності у жінок, 

які народжують уперше після 40 років: рання діагностика та 

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

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

/ Катерина Леонідівна Романенко ; МОЗУ НМА 

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

       

19. 618.13-07 

С36 

     Сілін Г. А. Діагностика та лікування оваріковарікоцеле 

у жінок репродуктивного віку [Текст] : автореф. дис. на 

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

гінекологія" / Геннадій Анатолійович Сілін ; МОЗУ НМА 

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

       

20. 617.731-0

89 

С37 

     Сімчук І. В.  Вдосконалення способу формування 

опорно-рухової кукси при евісцероенуклеації для 

покращення результатів очного протезування [Текст] : 

автореф. дис. на здоб. наук. ступ. к.м.н. : спец. 14.01.18 

"Офтальмологія" / Ірина Володимирівна Сімчук ; МОЗУ 

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

20с. 

       

21. 617.57 

С60 

     Солоніцин  Є. О.  Лікувальна тактика при пухлинних 

метастатичних ураженнях довгих кісток кінцівок [Текст] : 

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

"Травматологія та ортопедія" / Євген Олексійович 

Солоніцин ; МОЗУ ДНМУ. – Лиман, 2017. – 24с. 

       

22. 618.177-0

89 

С83 

     Страховецька  Ю. В.  Тактика допоміжних 

репродуктивних технологій після оперативного лікування у 

жінок з ендометріомами яєчників [Текст] : автореф. дис. на 

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

гінекологія" / Юлія Вікторівна Страховецька ; МОЗУ НМА 

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

       



23. 618.36 

Т48 

     Ткаченко С. О.  Декомпенсована плацентарна 

дисфункція : діагностика та тактика розродження [Текст] : 

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

"Акушерство та гінекологія" / Світлана Олексіївна 

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

Шупика. – К., 2017. – 20с. 

       

24. 617.559 

Ф68 

     Фіщенко  Я. В.  Консервативне лікування больового 

синдрому попереково-крижового відділу хребта при 

дегенеративно-дистрофічних захворюваннях [Текст] : 

автореф. дис. на здоб. наук. ступ. д.м.н. : спец. 14.01.21 

"Травматологія та ортопедія" / Яків Віталійович Фіщенко ; 

Ін-т травматології та ортопедії НАМНУ. – К., 2017. – 38с. 

       

25. 616.314-0

89.843 

Ш64 

     Ширінкін С. В.  Ефективність комплексної 

профілактики і лікування ранніх післяопераційних та 

відстрочених ускладнень дентальної імплантації [Текст] : 

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

"Стоматологія" / Сергій Володимирович Ширінкін ; МОЗУ 

Дніпропетровська МА МОЗУ. – Дніпро, 2017. – 20с. 

       

 
     


