
Нові надходження ( за березень ) 2018 року 

Автореферати 

1. 616.936 

А50 

     Алієв С. П.  Обгрунтування та удосконалення системи 

епідеміологічного і паразитологічного нагляду за триденною 

малярією на етапі її елімінації у Республіці Таджикистан [Текст] : 

автореф. дис. на здоб. наук. ступ. д.м.н. : спец. 16.00.11 "Медична 

паразитологія" 222 "Медицина" / Самардин Партоєвич Алієв ; 

МОЗУ ХМА післядипломної освіти. – Харків, 2018. – 40с. 

       

2. 616.314-0

89 

Б59 

     Біда Р. Ю.  Клініко-лабораторне обгрунтування 

удосконалення методу діагностики та лікування гострих гнійних 

одонтогенних запальних процесів щелепно-лицевої ділянки 

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

"Стоматологія" / Роксолана Юріївна Біда ; МОНУ 

ДВНЗ"Ужгородський НУ". – Ужгород, 2018. – 20с. 

      

3. 616.314-0

89.23 

Б78 

     Бокоч А. В.  Клініко-лабораторне обгрунтування 

комплексного ортопедичного лікування фронтальних груп зубів 

естетичними конструкціями [Текст] : автореф. дис. на здоб. наук. 

ступ.к.м.н. : спец. 14.01.22 "Стоматологія" / Анатолій Васильович 

Бокоч ; МОЗУ ДВНЗ"Ужгородський НУ". – Ужгород, 2018. – 22с. 

       

4. 616.24-00

6 

В19 

     Васильєв Л. Л.  Топометричний супровід при прецизійній 

променевій терапії раку легені [Текст] : автореф. дис. на здоб. 

наук. ступ. к.м.н. : спец. 14.01.23 "Променева діагностика та 

променева терапія" / Леонід Леонідович Васильєв ; МОЗУ ХМА 

післядипломної освіти. – Харків, 2018. – 20с. 

      

5. 616-091.5 

Г20 

     Гараздюк М. С. Часовий моніторинг посмертних змін 

автофлуоресценції плівок ліквору у визначенні давності настання 

смерті [Текст] : автореф. дис. на здоб. наук. ступ. к.м.н. ( доктора 

філософії) : спец. 14.01.25 "Судова медицина" / Марта Славівна 

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

Шупика. – К., 2018. – 20с. 

      



6. 616.322-0

02 

Г37 

     Герасимюк М. І.  Оптимізація діагностики та вибору 

методу лікування хворих на хронічний тонзиліт шляхом 

визначення субпопуляційного складу лімфоцитів у крові та 

тканині мигдаликів [Текст] : автореф. дис. на здоб. наук. ступ. 

к.м.н. : спец. 14.01.19 "Оториноларингологія" / Максим Ілліч 

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

НАМНУ. – К., 2018. – 20с. 

       

7. 611.7 

Г57 

     Говда Р. В. Морфофункціональні особливості кісток скелета 

тварин при адаптації та реадаптації їх організму до 

позаклітинного ексикозу залежно від типів автономної нервової 

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

14.03.01 "Нормальна анатомія" / Ростислав Васильович Говда ; 

МОЗУ ДВНЗ "ІФНМУ". – Івано-Франківськ, 2018. – 20. 

       

8. 616.44-08

9 

Д18 

     Данилюк М. Б.  Профілактика, діагностика і лікування 

гіпопаратиреозу в ранньому післяопераційному періоді при 

операціях на щитоподібній залозі [Текст] : автореф. дис. на здоб. 

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

Богданович Данилюк ; МОЗУ ЗМА післядипломної освіти 

МОЗУ. – Запоріжжя, 2018. – 22с. 

       

9. 617.736 

Д43 

     Дзюба Н. О.  Ефективність низькоенергетичної 

світлодіодної терапії в комплексному лікуванні вікової 

дегенерації макули [Текст] : автореф. дис. на здоб. наук. ступ. 

к.м.н. : спец. 14.01.18 "Офтальмологія" / Наталія Олександрівна 

Дзюба ; ДУ "Ін-т очних хвороб і тканинної терапії ім. В.П. 

Філатова НАМНУ". – Одеса, 2018. – 18с. 

       

10. 613.63 

З-63 

     Зінченко Т. І.  Токсиколого-гігієнічна оцінка бакових 

сумішей пестицидів в системі хімічного захисту суниці [Текст] : 

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

професійна патологія" / Тетяна Іванівна Зінченко ; МОЗУ НМУ 

ім.О.О. Богомольця. – К., 2018. – 22с. 

       

11. 616.728.3 

К47 

     Клапчук Ю. В.  Синовіальні кістки колінного суглоба. 

Клініка, діагностика та лікування. [Текст] : автореф. дис. на здоб. 

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

/ Юрій Вікторович Клапчук ; НАМНУ Ін-т патології хребта та 

суглобів ім. М.І. Ситенка НАМНУ. – Харків, 2018. – 20с. 

       



12. 616.24-00

2.5 

К65 

     Константиновська О. С. Ефективність лікування нових 

випадків туберкульозу легень у хворих різних вікових груп в 

залежності від генотипу мікобактерій туберкульозу [Текст] : 

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

"Фтизіатрія" / Ольга Сергіївна Константиновська ; НАМНУ НІ 

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

2018. – 20с. 

       

13. 616.314-0

02.4 

Л48 

     Лепський В. В.  Профілактика карієсу зубів у дітей 

молодшого шкільного віку із використанням "онієвих" 

гексафторосилікатів [Текст] : автореф. дис. на здоб. 

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

В'ячеславович Лепський ; ДУ "Ін-т стоматології та 

щелепно-лицевої хірургії НАМНУ". – Одеса, 2018. – 20с. 

      

14. 616-007.2

3 

М19 

     Малков І. І.  Реактивні та регенеративні властивості 

тканинних компонентів передньої черевної стінки при 

експериментальній алопластиці вентральних гриж [Текст] : 

автореф. дис. на здоб. наук. ступ. к.м.н. : спец. 14.03.09 

"Гістологія, цитологія, ембріологія" / Ігор Ігорович Малков ; ДЗ 

"Дніпропетровська МА МОЗУ". – Дніпро, 2018. – 20с. 

       

15. 615.322 

М23 

     Мандзій Т. П.  Фармакогностичне дослідження видів роду 

сосна [Текст] : автореф. дис. на здоб. наук. ступ. к.фармацевт.н. : 

спец. 15.00.02 "Фармацевт.хімія та фармакогнозія" / Тарас 

Петрович Мандзій ; МОЗУ ЗДМУ. – Запоріжжя, 2017. – 22с. 

       

16. 618.146 

М33 

     Матвійків Н. І.  Оптимізація програми діагностики та 

лікування фонових захворювань шийки матки у жінок з 

доброякісними пухлинами яєчників [Текст] : автореф. дис. на 

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

гінекологія" / Назар Ігорович Матвійків ; МОЗУ ДВНЗ 

"ІФНМУ". – Івано-Франківськ, 2018. – 20с. 

       

17. 616.37-00

2.2 

М48 

     Мельник Н. А.  Клініко-патогенетичні особливості 

хронічного панкреатиту у поєднанні з ішемічною хворобою 

серця, оптимізація лікування та реабілітації [Текст] : автореф. 

дис. на здоб.наук. ступ.к.м.н. : спец. 14.01.38 "Загальна практика - 

сімейна медицина" / Наталія Анатоліївна Мельник ; МОЗУ ЗМА 

післядипломної освіти МОЗУ. – Запоріжжя, 2018. – 20с. 

       



18. 616.12-00

9.72 

М62 

     Міняйленко Л. Є.  Нейрогуморальні порушення у хворих 

на стабільну стенокардію напруження, асоційовану з 

неалкогольною жировою хворобою печінки, та їх 

медикаментозна корекція [Текст] : автореф. дис. на здоб. наук. 

ступ. к.м.н. : спец. 14.01.02 "Внутрішні хвороби" / Любов 

Євгенівна Міняйленко ; МОЗУ ЗДМУ. – Запоріжжя, 2018. – 24с. 

       

19. 616.717.4

-089 

М69 

     Міхановський Д. О.  Комбінована система фіксації 

модульного ендопротеза проксимального відділу плечової кістки 

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

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

ортопедія" / Дмитро Олександрович Міхановський ; НАМНУ Ін-т 

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

2018. – 20с. 

       

20. 37.015.3 

П16 

     Панчак О. В.  Психолого-педагогічні засади розуміння 

нестандартних стоматологічних задач [Текст] : автореф. дис. на 

здоб. наук. ступ. к.психолог.н. : спец. 19.00.07 "Педагогічна та 

вікова психологія" / Оксана Володимирівна Панчак ; НАПНУ Ін-т 

психології ім.Г.С. Костюка. – К., 2016. – 20с. 

     

21. 614.253.4 

П16 

     Панчук О. Ю.  Наукове обгрунтування теоретичних та 

методичних основ гігієнічної діагностики професійної 

придатності студентів закладів медичної освіти (на прикладі 

стоматологічних спеціальностей) [Текст] : автореф. дис. на здоб. 

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

патологія" / Олександр Юхимович Панчук ; НАМНУ Ін-т 

громадського здоров'я ім. О.М. Марзєєва. – К., 2018. – 44с. 

     

22. 618.33 

П19 

     Пасієшвілі Н. М.  Шляхи зниження перинатальної 

смертності та захворюваності при інфекційно-запальних 

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

: спец. 14.01.01 "Акушерство та гінекологія" / Нана Мерабівна 

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

Шупика. – К., 2018. – 36с. 

       

23. 613.22 

П19 

     Пасічнюк І. П.  Вплив нутритивного забезпечення та 

харчової поведінки на фізичний розвиток школярів у міській і 

сільській місцевостях [Текст] : автореф. дис. на здоб. наук. 

ступ.к.м.н. : спец. 14.01.10 "Педіатрія" / Ірина Петрівна 

Пасічнюк ; МОЗУ ЛНМУ ім.Д.Галицького. – Львів, 2018. – 20с. 

     



24. 618.5-089

.88.61 

П30 

     Петриченко В. В.  Оптимізація методів профілактики та 

лікування артеріальної гіпотензії під час проведення спінальної 

анестезії при кесарському розтині [Текст] : автореф. дис. на здоб. 

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

терапія" / Вадим Віталійович Петриченко ; МОЗУ НМА 

післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика. – К., 2018. – 16с. 

     

25. 616.37 

П31 

     Петрук Д. В.  Застосування сучасних неінвазивних та 

малоінвазивних хірургічних технологій в діагностиці та лікуванні 

ушкоджень підшлункової залози при політравмі [Текст] : 

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

/ Дмитро Володимирович Петрук ; МОЗУ ВНМУ ім. М.І. 

Пирогова. – Вінниця, 2018. – 22с. 

      

26. 613.1 

Р74 

     Росада М. О.  Наукові засади гігієнічної оцінки небезпеки 

для населення мікробіологічного забруднення 

лікувально-профілактичних та побутових закладів [Текст] : 

автореф. дис. на здоб. наук. ступ.д.м.н. : спец. 14.02.01 "Гігієна та 

професійна патологія" / Михайло Олексійович Росада ; НАМНУ 

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

2018. – 44с. 

       

27. 616.12-00

8.315 

С13 

     Савчук Н. В.  Клініко-патогенетичні особливості 

виникнення, перебігу та лікування серцевої недостатності у 

хворих з перенесеним інфарктом міокарда після проведеної 

реперфузійної терапії [Текст] : автореф. дис. на здоб. наук. ступ. 

к.м.н. : спец. 14.01.11 "Кардіологія" / Наталія Василівна Савчук ; 

МОЗУ ДВНЗ "ІФНМУ". – Івано-Франківськ, 2018. – 20с. 

       

28. 615.28 

С24 

     Свіжак  В. К.  Антимікробна активність та перспективи 

використання в медицині нових 5-карбофункціоналізованих 

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

03.00.07 "Мікробіологія" / Вероніка Костянтинівна Свіжак ; 

МОЗУ ВНМУ ім. М.І. Пирогова. – Вінниця, 2018. – 24с. 

       

29. 615.275 

С97 

     Севрюков О. В.  Пошук нових антигіпоксантів серед 

похідних 5,7-дигідро-1Н-піроло (2,3-d) піримідину та вивчення їх 

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

к.фармацевт. н.: спец. 14.03.05 "Фармакологія" / Олександр 

Вікторович Севрюков ; МОЗУ Нац. фармацевт. у-ет. – Харків, 

2018. – 22с. 

       



30. 616.33-00

2 

С50 

     Смецков Д. О.  Хірургічне лікування перфоративної 

пілородуоденальної виразки без ваготомії з використанням 

мініінвазивних технологій [Текст] : автореф. дис. на здоб. наук. 

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

Смецков ; МОЗУ ХМА післядипломної освіти. – Харків, 2018. – 

20с. 

       

31. 614.4 

С54 

     Собкова Ж. В.  Гігієнічна оцінка небезпеки циркуляції 

кандидозної інфекції у хворих та у внутрішньому середовищі 

багатопрофільного стаціонару [Текст] : автореф. дис. на здоб. 

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

патологія" / Жанна Володимирівна Собкова ; НАМНУ Ін-т 

громадського здоров'я ім. О.М. Марзєєва НАМНУ. – К., 2018. – 

24с. 

      

32. 351.77 

С65 

     Сорока  О. Я.  Державне регулювання медичної діяльності 

на Прикарпатті в першій половині ХХ століття [Текст] : автореф. 

дис. на здоб. наук. ступ. к.н з держ.управлін.: спец. 25.00.01 

"Теорія та історія державного управління" / Оксана Ярославівна 

Сорока ; МОНУ ІФНТУНГ. – Івано-Франківськ, 2016. – 20с. 

     

33. 615.322 

С77 

     Стасів Т. Г. Фармакогностичне дослідження котячої м'яти 

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

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

фармакогнозія" / Тетяна Геннадіївна Стасів ; МОЗУ ЛНМУ 

ім.Д.Галицького. – Львів, 2015. – 22с. 

       

34. 618.39-08

4 

С78 

     Стахорна Ю. С.  Профілактика невиношування вагітності 

у жінок з вродженими аномаліями розвитку матки [Текст] : 

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

"Акушерство та гінекологія" / Юлія Сергіївна Стахорна ; МОЗУ 

НМА післядипломної освіти. – К., 2018. – 20с. 

       

35. 617.753.2 

С90 

     Сурова К. І. Ефективність лікування хворих на міопію 

залежно від стану антиоксидантної системи [Текст] : автореф. 

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

/ Катерина Іллівна Сурова ; ДУ "Ін-т очних хвороб і тканинної 

терапії ім. В.П. Філатова НАМНУ". – Одеса, 2018. – 20с. 

      



36. 618.39-07 

С91 

     Сухоставець Н. П. Оптимізація діагностики та тактики 

ведення вагітних з доброякісними пухлинами та 

пухлиноподібними утвореннями яєчників [Текст] : автореф. дис. 

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

гінекологія" / Наталія Петрівна Сухоставець ; МОЗУ НМА 

післядипломної освіти ім.П.Л. Шупика. – К., 2018. – 24с. 

      

37. 611.45 

Т48 

     Ткачук  Ю. Л.  Морфофункціональні зміни 

гіпофізарно-надниркової системи при експериментальному 

цукровому діабеті та його корекції [Текст] : автореф. дис. на здоб. 

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

Любомирович Ткачук ; МОЗУ ДВНЗ "ІФНМУ". – 

Івано-Франківськ, 2018. – 20с. 

       

38. 615.322 

Т92 

     Тучак Н. І.  Фармакогностичне дослідження рослин роду 

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

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

фармакогнозія" / Наталія Ігорівна Тучак ; МОЗУ ЛНМУ ім. Д. 

Галицького. – Львів, 2014. – 24с. 

       

39. 616.314-0

89.23 

Х39 

     Херсонська Т. Б.  Клінічне обгрунтування диференційного 

застосування мікроімплантатів й мініпластин при 

ортодонтичному лікуванні хворих з вторинними деформаціями 

зубних рядів й аномаліями положення зубів [Текст] : автореф. 

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

/ Тетяна Борисівна Херсонська ; ДУ "Ін-т стоматології та 

щелепно-лицевої хірургії НАМНУ". – Одеса, 2018. – 20с. 

       

40. 616.24-00

2.5 

Х61 

     Хлистун В. М.  Обгрунтування застосування 

ендобронхіальної терапії у хворих на хіміорезистентний 

туберкульоз легень із ураженням слизової оболонки бронхів 

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

"Фтизіатрія" / Валентин Миколайович Хлистун ; НАМНУ НІ 

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

2018. – 20с. 

      

41. 616.314-0

02-053.2 

Ч-46 

     Черепюк О. М.  Обгрунтування ранньої профілактики 

карієсу тимчасових зубів у дітей Прикарпаття [Текст] : 

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

"Стоматологія" / Олена Миколаївна Черепюк ; МОЗУ ДВНЗ 

"ІФНМУ". – Івано-Франківськ, 2018. – 20с. 

       



42. 615.322 

Ш25 

     Шаріфов Хуршед Шералійович  Експериментальне 

дослідження фармакологічних властивостей екстракту з листя 

персика звичайного [Текст] : автореф. дис. на здоб. наук. ступ. 

к.фармацевт. н. : спец. 14.03.05 "Фармакологія" / Хуршед 

Шералійович Шаріфов ; МОЗУ Нац.фармацевт.універ. – Харків, 

2018. – 24с. 

       

43. 616.71-05

3.2 

Ш38 

     Шевченко М. Ю.  Особливості діагностики і хірургічного 

лікування ускладнень протитуберкульозних щеплень [Текст] : 

автореф. дис. на здоб. наук. ступ.к.м.н. : спец. 14.01.09 "Дитяча 

хірургія" 222 "Медицина" / Максим Юрійович Шевченко ; МОЗУ 

ВНМУ ім.М.І. Пирогова. – Вінниця, 2018. – 24с. 

       

44. 579.222 

Я94 

     Яцула О. В.  Мікробіологічне обгрунтування властивостей 

та застосування лікарських антимікробних препаратів [Текст] : 

автореф. на здоб. наук. ступ. к.м.н. : спец. 03.00.07 

"Мікробіологія" / Ольга Вікторівна Яцула ; МОЗУ ВНМУ ім. 

М.І.Пирогова. – Вінниця, 2018. – 20с. 

       

. 

     


