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Автореферати 

1. 616.831-0

09.7 

А16 

     Абраменко  В. В.  Фактори ризику та комплексна медична 

допомога дітям зі спастичними формами дитячого церебрального 

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

14.01.15 "Нервові хвороби" / Володимир Валерійович Абраменко ; 

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

22с. 

       

2. 618.3-008

.6 

А23 

     Агабабов  Р. М.  Профілактика та лікування плацентарної 

дисфункції у вагітних з інфекцією нижнього відділу сечовивідних 

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

14.01.01 "Акушерство та гінекологія" / Ростислав Матвійович 

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

К., 2017. – 24с. 

       

3. 618.14-00

2-07 

А52 

     Алтібаєва  Д. М.  Діагностика та лікування аденоміозу в 

поєднанні з гіперпластичними процесами ендометрія у жінок 

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

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

Мурадівна Алтібаєва ; МОЗУ НМУ ім. О.О. Богомольця. – К., 

2017. – 20с. 

       

4. 617.736-0

8 

А56 

     Аль Рахім Ахмад Абед Абдаллах Акрабаві  

Клініко-експериментальне обгрунтування корекції метаболічних 

порушень при непроліферативній діабетичній ретинопатії [Текст] : 

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

"Офтальмологія" / Рахім Ахмад Абед Абдаллах Акрабаві Аль ; 

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

20с. 

       

5. 616.12-00

9.72 

А56 

     Аль Салама Мухамед Васек Обейд  Вплив кверцетину та 

алопуринолу на перебіг стабільної стенокардії [Текст] : автореф. 

дис. на здоб. наук. ступ. к.м.н. : спец. 14.01.11"Кардіологія" 14 

"Медичні науки" / Салама Мухамед Васек Обейд Аль ; ДВНЗ 

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

       



6. 616.832-0

04 

Б72 

     Бобрик  Н. В.  Клініко-епідеміологічна характеристика 

розсіяного склерозу у Волинській області [Текст] : автореф. дис. 

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

/ Наталія Василівна Бобрик ; МОЗУ НМА післядипломної освіти 

ім. П.Л. Шупика. – К., 2017. – 20с. 

      

7. 616.314-0

53.2 

Б75 

     Боднарук  Ю. Б.  Особливості перебігу та лікування 

хронічного катарального гінгівіту у дітей, хворих на дитячий 

церебральний параліч [Текст] : автореф. дис. на здоб. наук. ступ. 

к.м.н. : спец. 14.01.22 "Стоматологія" / Юлія Богданівна Боднарук ; 

МОЗУ ДВНЗ "ІФНМУ". – Івано-Франківськ, 2017. – 20с. 

       

8. 618.16-05

3.2 

Б86 

     Бочкарьова О. В.  Диференційований підхід до лікування 

вульвовагінітів у дівчат [Текст] : автореф. дис. на здоб. наук. ступ. 

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

Валеріївна Бочкарьова ; МОЗУ ДВНЗ "ІФНМУ". – 

Івано-Франківськ, 2017. – 18с. 

       

9. 618.3-084 

В25 

     Вдовиченко С. Ю.  Профілактика акушерської і 

перинатальної патології при використанні родинно-орієнтованих 

технологій під час вагітності і пологів [Текст] : автореф. дис. на 

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

гінекологія" / Сергій Юрійович Вдовиченко ; Ін-т педіатрії, 

акушерства та гінекології НАМНУ. – К., 2017. – 36с. 

       

10. 612.014.4

8 

Г19 

     Гапєєнко Д. Д.  Особливості біологічних ефектів за умов 

поєднаного впливу іонізуючого випромінювання та іонів важких 

металів у клітинах in vitro [Текст] : автореф. дис. на здоб. наук. 

ступ. к.біолог.н. : спец. 03.00.01 "Радіобіологія" / Дар'я Дмитрівна 

Гапєєнко ; НАМНУ Нац. наук. центр радіаційної медицини. – К., 

2017. – 20с. 

      

11. 616.127 

Г52 

     Гладій О. І.  Вікові особливості ремоделювання серця при 

експериментальній гіперурикемії [Текст] : автореф. дис. на здоб. 

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

Ігорівна Гладій ; МОЗУ ТДМУ ім. І.Я. Горбачевського МОЗУ. – 

Тернопіль, 2017. – 20с. 

       



12. 616.24-00

2.5 

Г77 

     Гранкіна Н.В.  Удосконалення інтенсивної фази 

антимікобактеріальної терапії у хворих на мультирезистентний та 

туберкульоз легень із розширеною резистентністю [Текст] : 

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

"Фтизіатрія" / Наталія Вячеславівна Гранкіна ; НАМНУ НІ 

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

2017. – 22с. 

       

13. 616.24-00

2.5-08 

Г81 

     Гречаник Л. І.  Ефективність лікування хворих на вперше 

діагностований туберкульоз легень із застосуванням 

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

: спец. 14.01.26 "Фтизіатрія" / Леонід Іванович Гречаник ; НАМНУ 

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

2017. – 16с. 

       

14. 617.557-0

53.2 

Д24 

     Дворакевич А. О.  Порівняльна характеристика традиційних 

і малоінвазійних методів лікування пахвинних гриж у дітей 

[Текст] : автореф. дис. на здоб. наук. ступ. к.м.н. : спец. 14.01.09 

"Дитяча хірургія" / Андрій Орестович Дворакевич ; МОЗУ НМУ 

ім. О.О. Богомольця. – К., 2017. – 22с. 

      

15. 617.735-0

8 

Д26 

     Дєдов А. В.  Оптимізація екстрасклеральних методів 

лікування регматогенних відшарувань сітківки [Текст] : автореф. 

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

/ Андрій Володимирович Дєдов ; МОЗУ НМА післядипломної 

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

       

16. 616-092.9 

К52 

     Кметь Т. І.  Патогенез селективної чутливості різних 

відділів неокортекса до ішемічно-реперфузійного пошкодження в 

щурів зі стрептозотоцин-індукованим цукровим діабетом [Текст] : 

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

"Патологічна фізіологія" / Тарас Ігорович Кметь ; МОЗУ 

Буковинський ДМУ. – Чернівці, 2017. – 40с. 

       

17. 618.3-084 

Л81 

     Лоя  Н. О.  Профілактика невиношування вагітності у 

жінок із деструктивним лікуванням цервікальних 

інтраепітеліальних неоплазій в анамнезі [Текст] : автореф. дис. на 

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

гінекологія" / Надія Олександрівна Лоя ; МОЗУ НМА 

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

 

      



18. 616.216 

Л85 

     Лупир А. В.  Патогенетичне обгрунтування застосування 

бактеріальної аутовакцини у протирецидивному лікуванні хворих 

на поліпозний риносинусит [Текст] : автореф. дис. на здоб. наук. 

ступ. д.м.н. : спец. 14.01.19 "Оториноларингологія" / Андрій 

Вікторович Лупир ; НАМНУ Ін-т отоларингології ім.О.С. 

Коломійченка НАМНУ. – К., 2017. – 38с. 

       

19. 616.36-00

2 

М26 

     Маринчак  О. В.  Особливості перебігу хронічного 

гепатиту С у хворих із супутнім цукровим діабетом та корекція 

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

14.01.13 "Інфекційні хвороби" / Олександра Василівна Маринчак ; 

МОЗУ ДВНЗ "ІФНМУ". – Івано-Франківськ, 2017. – 20с. 

       

20. 616.314.7

-084 

М47 

     Меладзе І. Н.  Клініко-експериментальне обгрунтування 

профілактики захворювань пародонта у хворих з 

аліментарно-конституційним ожирінням [Текст] : автореф. дис. на 

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

Нісанович Меладзе ; МОЗУ Дніпропетровська мед.академія 

МОЗУ. – Дніпро, 2017. – 20с. 

      

21. 616.62-05

3.2 

Н22 

     Наконечний Р.А.  Клініко-діагностичні критерії 

ефективності мініінвазивної хірургічної корекції 

міхурово-сечовідного рефлюксу у дітей [Текст] : автореф. дис. на 

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

/ Ростислав Андрійович Наконечний ; МОЗУ НМУ ім. О.О. 

Богомольця. – К., 2017. – 28с. 

      

22. 616.33 

Н44 

     Незговорова Г. А.  Клініко-морфологічні особливості 

запальних захворювань шлунка та дванадцятипалої кишки в осіб, 

які виконували радіаційно-небезпечні роботи на об'єкті "Укриття" 

[Текст] : автореф. дис. на здоб. наук. ступ. к.м.н. : спец. 03.00.01 

"Радіобіологія" / Галина Андріївна Незговорова ; НАМНУ ННЦ 

радіаційної медицини НАМНУ. – К., 2017. – 24с. 

       

23. 616-092.9 

Н62 

     Ніка О. М.  Динаміка ішемічно-реперфузійного 

пошкодження клітин гіпокампа в щурів з експериментальним 

цукровим діабетом [Текст] : автореф. дис. на здоб. наук. ступ. 

к.м.н. : спец. 14.03.04 "Патологічна фізіологія" / Ольга Михайлівна 

Ніка ; МОЗУ Буковинський ДМУ. – Чернівці, 2017. – 20с. 

     



24. 616.311.2 

Н76 

     Новошицький В. Є.  Клініко-патогенетичне обгрунтування 

застосування препаратів вітаміну D в комплексному лікуванні 

генералізованого пародонтиту [Текст] : автореф. дис. на здоб. 

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

Євгенійович Новошицький ; МОЗУ НМА післядипломної освіти 

ім. П.Л. Шупика. – К., 2017. – 20с. 

       

25. 616.718-0

7-08 

О-54 

     Олійник Ю. В.  Фіброзна дизплазія довгих кісток нижніх 

кінцівок ( діагностика, лікування та профілактика ускладнень) 

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

"Травматологія та ортопедія" / Юрій Васильович Олійник ; Ін-т 

травматології та ортопедії НАМНУ. – К., 2017. – 22с. 

       

26. 618.14-00

6 

П12 

     Павловська  М. О. Соматичні та психологічні предиктори 

формування лейоміоми матки [Текст] : автореф. дис. на здоб. наук. 

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

Олександрівна Павловська ; МОЗУ НМУ ім. О.О. Богомольця. – 

К., 2017. – 20с. 

      

27. 616.711 

П27 

     Перфільєв О. В.  Денервація дуговідросткових суглобів 

поперекового відділу хребта в лікуванні синдрому 

спондилоартралгії під ендоскопічним контролем [Текст] : автореф. 

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

ортопедія" / Олександр Вячеславович Перфільєв ; НАМНУ Ін-т 

патології хребта та суглобів ім. М.І. Ситенка НАМНУ. – Харків, 

2017. – 20с. 

       

28. 618.141-0

8 

П48 

     Покровенко О. Б.  Диференційований підхід до вибору 

методу лікування і профілактики рецидивів поєднаної патології 

ендо- і міометрія у жінок пізнього репродуктивного періоду 

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

"Акушерство та гінекологія" / Ольга Борисівна Покровенко ; 

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

18с. 

      

29. 616.728.2 

П53 

     Полулях Д. М.  Ендопротезування кульшового суглоба у 

хворих з дисплазією Crowe III, IV типу [Текст] : автореф. дис. на 

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

ортопедія" / Дмитро Михайлович Полулях ; Ін-т травматології та 

ортопедії НАМНУ. – К., 2017. – 24с. 

       



30. 616.147.3

-089 

П78 

     Продан А. М.  Ендовенозна лазерна коагуляція в лікуванні 

варикозної хвороби вен нижніх кінцівок, асоційованої з 

недиференційованою дисплазією сполучної тканини [Текст] : 

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

/ Андрій Михайлович Продан ; МОЗУ ТДМУ ім. І.Я. 

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

       

31. 617.7-007

.681 

Р15 

     Радченко Ю. О.  Діагностична значимість апоптозу 

мононуклеарних клітин крові в прогресуванні первинної 

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

ступ. к.м.н. : спец. 14.01.18 "Офтальмологія" / Юлія Олександрівна 

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

К., 2017. – 20с. 

     

32. 618.17-00

8.8 

Р69 

     Романюк О. В.  Оптимізація лікування порушень 

менструального циклу у пацієнток, що хворіють на туберкульоз 

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

14.01.01 "Акушерство та гінекологія" / Оксана Віталіївна 

Романюк ; Ін-т педіатрії, акушерства та гінекології НАМНУ. – К., 

2017. – 18с. 

       

33. 616.12-00

8.331.1 

Р86 

     Руманех Ваел Валід Сулейман  Структурні та 

функціональні особливості ремоделювання серця у хворих на 

артеріальну гіпертензію з Q-інфарктом міокарда: оптимізація 

шляхів медикаментозної корекції [Текст] : автореф. дис. на здоб. 

наук. ступ. к.м.н. : спец. 14.01.11 "Кардіологія" / Ваел Валід 

Сулейман Руманех ; МОЗУ ДВНЗ "ІФНМУ". – Івано-Франківськ, 

2017. – 20с. 

       

34. 617.77-00

6 

С21 

     Сафроненкова І. О.  Злоякісні епітеліальні новоутворення 

шкіри повік Т2-3а стадії ( епідеміологія, комплексна діагностика, 

радіокріохірургічне лікування, прогнозування рецидивів ) [Текст] : 

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

"Офтальмологія" / Ірина Олексіївна Сафроненкова ; Ін-т очних 

хвороб і тканинної терапії ім. В.П. Філатова НАМНУ. – Одеса, 

2017. – 30с. 

      



35. 616.89-00

8.1 

С60 

     Солонович О. С.  Когнітивні функції у пацієнтів в 

проміжному та віддаленому періодах легкої черепно-мозкової 

травми ( нейрофізіологічні та нейропсихологічні критерії) [Текст] : 

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

хвороби" / Олександр Сергійович Солонович ; МОЗУ НМА 

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

       

36. 616.341-0

53.2 

С65 

     Соручан  В. П.  Мезокавальне шунтування в хірургічному 

лікуванні портальної гіпертензії у дітей [Текст] : автореф. дис. на 

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

Петрівна Соручан ; МОЗУ НМУ ім. О.О. Богомольця. – К., 2017. – 

18с. 

     

37. 616.718.4

-089 

С81 

     Стойка В. В.  Хірургічне лікування хворих із переломом 

вертлюгової ділянки стегнової кістки на фоні тиреотоксикозу 

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

"Травматологія та ортопедія" / Василь Володимирович Стойка ; 

НАМНУ Ін-т патології хребта та суглобів ім. М.І. Ситенка 

НАМНУ. – Харків, 2017. – 20с. 

       

38. 616.211-0

02.5 

С89 

     Сукач М. М.  Клініко-лабораторні особливості перебігу 

коінфекції хронічного гепатиту С та туберкульоз у ВІЛ- 

інфікованих пацієнтів [Текст] : автореф. дис. на здоб. наук. ступ. 

к.м.н. : спец. 14.01.13 "Інфекційні хвороби" / Марина Миколаївна 

Сукач ; НАМНУ Ін-т епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л.В. 

Громашевського НАМНУ. – К., 2017. – 24с. 

       

39. 616.45-08

9 

С89 

     Супрун І. С.  Застосування високочастотної 

електрозварювальної технології в хірургії надниркових залоз 

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

"Хірургія" / Ірина Сергіївна Супрун ; НАМНУ НІ хірургії та 

трансплантології ім. О.О. Шалімова. – К., 2017. – 24с. 

       

40. 618.146-0

53.2 

Т45 

     Тітенко А. Ю.  Оптимізація діагностики та лікування 

патології шийки матки у дівчат-підлітків з різною сексуальною 

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

14.01.01 "Акушерство та гінекологія" / Аріна Юріївна Тітенко ; 

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

20с. 

       



41. 616.314-0

89.23 

Ф44 

     Фесенко Є. І.  Особливості діагностики, лікування та 

профілактики запальних ускладнень у хворих з невогнепальними 

переломами нижньої щелепи [Текст] : автореф. дис. на здоб. наук. 

ступ. к.м.н. : спец. 14.01.22 "Стоматологія" / Євген Ігорович 

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

К., 2017. – 24с. 

       

42. 618.19-00

6 

Ц27 

     Цвєтаєва - Берест Д. А.   Предиктивна та прогностична 

значимість АВС - транспортерів ( Pgp, MRP1. BCRP ) у хворих на 

рак молочної залози [Текст] : автореф. дис. на здоб. наук. ступ. 

к.м.н. : спец. 14.01.07 "Онкологія" Дар’я Андріївна Цвєтаєва - 

Берест; МОЗУ ХМА післядипломної освіти. – Харків, 2017. – 16с. 

       

43. 616.5-002

.3 

Ч-19 

     Чаплик-Чижо І. О.  Особливості будови тіла чоловіків і 

жінок в нормі та при піодерміях [Текст] : автореф. дис. на здоб. 

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

Остапівна Чаплик-Чижо ; МОЗУ НМУ ім. О.О. Богомольця. – К., 

2017. – 20с. 

       

44. 617.723-0

8 

Ш17 

     Шайбі  Абдеррахім  Оптимізація комбінованого лікування 

запальних хвороб судинної оболонки і сітківки [Текст] : 

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

"Офтальмологія" / Абдеррахім Шайбі ; Ін-т очних хвороб і 

тканинної терапії ім. В.П. Філатова НАМНУ. – Одеса, 2017. – 20с. 

       

45. 616.98 

Ш73 

     Шмига Т. В.  Імунологічні та молекулярно-генетичні 

маркери у хворих на рецидивуючу герпетичну інфекцію першого і 

другого типів та тактика їх ведення [Текст] : автореф. дис. на здоб. 

наук. ступ. к.м.н. : спец. 14.03.08 "Імунологія та алергологія" 

/ Тетяна Вікторівна Шмига ; МОЗУ НМУ ім. О.О. Богомольця. – 

К., 2017. – 24с. 

       

46. 616.99 

Ш83 

     Шпита О. О.  Медико-соціальне обгрунтування моделі 

первинної медико-санітарної допомоги при інфекційних та 

паразитарних хворобах [Текст] : автореф. дис. на здоб. наук. ступ. 

к.м.н. : спец. 14.02.03 "Соціальна медицина" / Олександр 

Олександрович Шпита ; МОЗУ НМУ ім. О.О. Богомольця. – К., 

2017. – 24с. 

       



47. 611.316 

Я22 

     Яворська-Скрабут І. М.  Особливості 

морфофункціональної перебудови тканин і судинного русла 

великих слинних залоз щурів при гіперглікемії [Текст] : автореф. 

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

анатомія" / Ірина Михайлівна Яворська-Скрабут ; МОЗУ ТДМУ 

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

       

48. 616.322-0

02-053.2 

Я57 

     Ямпольська  К. Є.  Особливості діагностики та лікування 

дітей з хронічним тонзилітом і супутньою патологією 

зубо-щелепної системи [Текст] : автореф. дис. на здоб. наук. ступ. 

к.м.н. : спец. 14.01.19 "Оториноларингологія" / Катерина Євгенівна 

Ямпольська ; НАМНУ Ін-т отоларингології ім. О.С. Коломійченка 

НАМНУ. – К., 2017. – 20с. 

       

 

     


