
 Нові надходження ( за жовтень ) 2018 року  

Автореферати 

1. 611.715 

Б12 

     Бабич Л. В.  Особливості розмірів середньої черепної ямки, 

задньої ніжки внутрішньої капсули й таламуса в здорових юнаків і 

дівчат різного віку та краніотипів [Текст] : автореф. дис. на здоб. 

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

Володимирівна Бабич ; МОЗУ ДВНЗ "ІФНМУ". – 

Івано-Франківськ, 2018. – 20с. 

       

2. 617.57-08

9 

Б82 

     Борзих Н. О.  Хірургічне лікування поранених з 

поліструктурними вогнепальними травмами верхньої кінцівки та 

їх наслідками ( клініко-експериментальне дослідження) [Текст] : 

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

"Травматологія та ортопедія" / Наталя Олександрівна Борзих ; ДУ 

"Ін-т травматології та ортопедії НАМНУ". – К., 2018. – 32с. 

       

3. 616.341-0

89 

Б90 

     Буката В. В.  Оптимізація хірургічного лікування та 

профілактика розвитку гострої спайкової тонкокишкової 

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

спец. 14.01.03 "Хірургія" / Володимир Васильович Буката ; МОЗУ 

ДВНЗ "ТДМУ ім. І.Я. Горбачевського ". – Тернопіль, 2018. – 20с. 

       

4. 618.39 

В64 

     Вознюк А. В.  Прогнозування та профілактика передчасних 

пологів у жінок з багатоплідною вагітністю [Текст] : автореф. дис. 

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

гінекологія" / Андрій Вікторович Вознюк ; МОЗУ ВНМУ ім. М.І. 

Пирогова. – Вінниця, 2018. – 20с. 

       

5. 616.72-00

2 

В68 

     Волошина Л. О.  Клініко-патогенетичні особливості 

формування коморбідності та гіпотиреозу у хворих на 

остеоартроз: вікові, гендерні та метаболічні аспекти прогнозування 

,вдосконалення лікування та профілактики [Текст] : автореф. дис. 

на здоб. наук. ступ. д. м. н. : спец. 14.01.02 "Внутрішні хвороби ",  

14 "Медичні науки" / Лариса Олександрівна Волошина ; МОЗУ 

ДВНЗ "ІФНМУ". – Івано-Франківськ, 2018. – 40c. 

       



6. 614.71 

В68 

     Волощук О. В.  Наукове обгрунтування методичного 

підходу до визначення динамічних змін показників стану 

атмосферного повітря, питної води та захворюваності населення 

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

14.02.01 "Гігієна та професійна патологія" / Олена Вячеславівна 

Волощук ; ДУ "Ін-т громадського здоров'я ім. О.М. Марзєєва 

НАМНУ". – К., 2018. – 22с. 

       

7. 616.833.5

8 

Г14 

     Гайович І. В.  Аутопластика дефектів нервів з 

застосуванням жирової тканини та пунктату кісткового мозку ( 

експериментальне дослідження) [Текст] : автореф. дис. на здоб. 

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

/ Ігор Володимирович Гайович ; ДУ "Ін-т травматології та 

ортопедії НАМНУ". – К., 2018. – 24с. 

       

8. 616-001.1

7 

Г16 

     Галунко Г. М.  Морфологічні зміни в тонкій кишці у пізні 

стадії опікової хвороби та їх корекція інфузійними розчинами ( 

експериментальне дослідження) [Текст] : автореф. дис. на здоб. 

наук. ступ. к. м. н. : спец. 14.03.09 "Гістологія, цитологія, 

ембріологія" / Ганна Михайлівна Галунко ; МОЗУ ДВНЗ 

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

       

9. 616.37-08

9 

Г28 

     Гедзик С. М.  Транспапілярні ендоскопічні втручання на 

протоці підшлункової залози при гострому біліарному панкреатиті 

та його ускладненнях [Текст] : автореф. дис. на здоб. наук. ступ. к. 

м. н. : спец. 14.01.03 "Хірургія" / Сергій Михайлович Гедзик ; 

МОЗУ ДВНЗ "ТДМУ ім. І.Я. Горбачевського". – Тернопіль, 

2018. – 20с. 

    

10. 618.19-00

6 

Г90 

     Грудинська Т. В. Фенотипічна гетерогенність первинної 

пухлини,метастазів та циркулюючих пухлинних клітин у хворих 

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

к. м. н. : спец. 14.01.07 "Онкологія" / Тетяна Вікторівна 

Грудинська ; МОЗУ ХМА післядипломної освіти. – Х., 2018. – 20с. 

       



11. 616.22-00

8.5 

З-53 

     Земляк Т. Б.  Прогнозування перебігу захворювань, 

пов'язаних з білатеральними руховими порушеннями гортані на 

основі даних комплексного обстеження голосового апарату та 

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

: спец. 14.01.19 "Оториноларингологія" / Тетяна Борисівна 

Земляк ; НАМНУ ДУ "Ін-т отоларингології ім. О.С. Коломійченка 

". – К., 2018. – 20с. 

       

12. 615.252.3

49.7 

К17 

     Калапко-Мацієвська О. М.  Експериментальне 

дослідження N,N- (етан-1, 2-диїл)біс(хінолін-2-карбоксаміду) як 

потенційного гіпоглікемічного засобу [Текст] : автореф. дис. на 

здоб. наук. ступ. к. фармацевт. н.: спец. 14.03.05 "Фармакологія 

/ Олена Миколаївна Калапко-Мацієвська ; МОЗУ Нац. 

фармацевт.у-ет. – Харків, 2018. – 24с. 

       

13. 616.89-05

3.9 

К17 

     Калугін І. В.  Оптимізація терапії психічних розладів у 

пацієнтів похилого віку з поліморбідністю [Текст] : автореф. дис. 

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

Віталійович Калугін ; МОЗУ ДУ "НДІ психіатрії ". – К., 2018. – 

18с. 

       

14. 618.14-00

6 

К41 

     Кіндратів Е. О.  Патоморфологічні особливості дисплазії 

шийки матки, що асоційована з папіломавірусною інфекцією у 

жінок хворих на безпліддя [Текст] : автореф. дис. на здоб. наук. 

ступ. д.м.н. : спец. 14.03.02 "Патологічна анатомія", 222 

"Медицина" / Ельвіра Олександрівна Кіндратів ; МОЗУ НМУ 

ім.О.О. Богомольця. – К., 2018. – 44с. 

       

15. 616.995.4

2 

К52 

     Клюс В. Ю.  Клініко-інструментальні особливості хронічних 

форм хвороби лайма з переважним ураженням нервової системи та 

вдосконалення їх тактики лікування [Текст] : автореф. дис. на 

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

/ Вікторія Юріївна Клюс ; НАМНУ ДУ "Ін-т епідеміології та 

інфекційних хвороб ім. Л.В. Громашевського ". – К., 2018. – 24с. 

     

16. 616.37-00

2.1 

К85 

     Крикун М. С.  Діагностика та прогнозування місцевих 

ускладнень в комплексному лікуванні некротичного панкреатиту 

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

"Хірургія" / Марина Сергіївна Крикун ; МОЗУ ДЗ 

"Дніпропетровська  медична академія МОЗУ". – Дніпро, 2018. – 

20с. 

    



17. 616-001.3

1 

К82 

     Кріштафор Д. А.  Якісна та кількісна корекція поповнення 

крововтрати при інтенсивній терапії політравми [Текст] : автореф. 

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

інтенсивна терапія" / Дар'я Артурівна Кріштафор ; МОЗУ ДЗ 

"Дніпропетровська медична академія МОЗУ ". – Дніпро, 2018. – 

24с. 

     

18. 616.314.9

-053.2 

К89 

     Кузьміна В. А.  Особливості профілактики захворювань 

твердих тканин зубів у дітей в антенатальний період їх розвитку ( 

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

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

Анатоліївна Кузьміна ; МОЗУ НМА післядипломної освіти ім. 

П.Л. Шупика. – К., 2018. – 20с. 

     

19. 617.735-0

02 

Л14 

     Лагоржевська І. М.  Клініко-морфологічні особливості 

перебігу та лікування центральної серозної хоріоретинопатії 

залежно від інфікування Helicobacter pylori [Текст] : автореф. дис. 

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

Миколаївна Лагоржевська ; ДУ "Ін-т очних хвороб і тканинної 

терапії ім. В.П. Філатова НАМНУ". – Одеса, 2018. – 16с. 

       

20. 615.252.3

49.7 

Л21 

     Ламазян Г. Р. Розробка та фармакологічне дослідження 

протидіабетичної активності сухого екстракту плодів Citrullus 

Colocynthis (L.) Shrad [Текст] : автореф. дис. на здоб. наук. ступ. к. 

фармацевт. н. : спец. 14.03.05 "Фармакологія" / Гаяне Рачиківна 

Ламазян ; МОЗУ Нац.фармацевт.ун-т. – Х., 2018. – 24с. 

    

21. 616.327-0

06.6 

Л53 

     Лешак В. І. Роль вірусу Епштейна -Барр у формуванні груп 

ризику на рак носоглотки [Текст] : автореф. дис. на здоб. наук. 

ступ. к. м. н. : спец. 14.01.19 "Оториноларингологія" / Віталій 

Іванович Лешак ; НАМНУ ДУ "Ін-т отоларингології ім. О.С. 

Коломійченка ". – К., 2018. – 20с. 

     

22. 611.36 

Л69 

     Логаш М. В.  Морфологічні зміни печінки щура під впливом 

опіоїду в експерименті [Текст] : автореф. дис. на здоб. наук. ступ. 

к. м. н. : спец.14.03.01 "Нормальна анатомія" / Максим 

Валентинович Логаш ; МОЗУ ВДНЗУ "ІФНМУ". – 

Івано-Франківськ, 2018. – 20с. 

   



23. 611.428 

М34 

     Матківська Р. М.  Структурні зміни скупчених лімфоїдних 

вузликів клубової кишки щурів при експериментальній опіковій 

травмі шкіри за умов застосування інфузійних розчинів [Текст] : 

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

"Нормальна анатомія" / Ружена Михайлівна Матківська ; МОЗУ 

НМУ ім. О.О. Богомольця. – К., 2018. – 20с. 

   

24. 616.895.8 

М76 

     Молчанова О. О.  Нейрокогнітивні розлади і соціальне 

функціонування у хворих на параноїдну шизофренію ( клініка, 

діагностика, лікування) [Текст] : автореф. дис. на здоб. наук. ступ. 

к. м. н. : спец. 14.01.16 "Психіатрія" / Олена Олександрівна 

Молчанова ; МОЗУ ДУ "НДІ психіатрії ". – К., 2018. – 16с. 

       

25. 616.124 

М89 

     Музика Н. О.  Ендотеліальна дисфункція і ремоделювання 

лівого шлуночка при серцевій недостатності у хворих з ІХС та 

ефективність різних методів лікування [Текст] : автореф. дис. на 

здоб. наук. ступ. к. м. н. : спец. 14.01.11 "Кардіологія" / Надія 

Олегівна Музика ; МОЗУ ДВНЗ "ІФНМУ". – Івано-Франківськ, 

2018. – 20с. 

     

26. 616.31-05

3.2 

П30 

     Петриченко О. В.  Обгрунтування ефективності раннього 

лікування та профілактика зубощелепних аномалій у дітей з 

мовними порушеннями [Текст] : автореф. дис. на здоб. наук. ступ. 

к. м. н. : спец. 14.01.22 "Стоматологія" / Олександра 

Володимирівна Петриченко ; МОЗУ НМА післядипломної освіти 

ім. П.Л. Шупика. – К., 2018. – 20с. 

     

27. 611.12 

П48 

     Покотило В. Ю.  Морфологічні особливості міокарда та 

його гемомікроциркуляторного русла під впливом опіоїду в 

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

спец. 14.03.01 "Нормальна анатомія" / Віра Юріївна Покотило ; 

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

     

28. 617.7-007

.681 

П90 

     Путієнко В. О.  Ефективність комбінованого методу ( 

фосфенелектростимуляції і фотоміостимуляції) в комплексному 

лікуванні хворих на первинну відкритокутову глаукому [Текст] : 

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

"Офтальмологія" / Віталій Олексійович Путієнко ; ДУ "Ін-т очних 

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

2018. – 20с. 

       

 



29. 616.352-0

06 

Р32 

     Ревура А. П.  Циторедуктивні операції у хірургічному 

лікуванні хворих на колоректальний рак з карциноматозом 

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

спец. 14.01.07 "Онкологія" / Андрій Петрович Ревура ; НАМНУ 

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

Кавецького. – К., 2018. – 24с. 

       

30. 616.231-0

89 

Р83 

     Руденко Є. О.  Хірургічне лікування вад розвитку трахеї та 

легень у дітей [Текст] : автореф. дис. на здоб. наук. ступ. д. м. н. : 

спец. 14.01.09 "Дитяча хірургія" / Євген Олегович Руденко ; НМУ 

ім. О.О. Богомольця МОЗУ. – К., 2018. – 40с. 

      

31. 616.441 

С14 

     Сазонов М. Є.  Особливості клініко-морфологічних і 

прогностичних факторів фолікулярних неоплазій щитоподібної 

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

спец.14.01.14 "Ендокринологія" / Максим Євгенович Сазонов ; ДУ 

"Ін-т проблем ендокринної патології ім. В.Я. Данилевського 

НАМНУ". – Х., 2018. – 24с. 

     

32. 617.735-0

07.281 

С32 

     Сергієнко В. В.  Оптимізація лікування ускладнень 

силікованих тампонад при хірургічному лікуванні регматогенного 

відшарування сітківки [Текст] : автореф. дис. на здоб. наук. ступ. 

к. м. н. : спец. 14.01.18 "Офтальмологія" 222 "Медицина" / Вікторія 

Валеріївна Сергієнко ; МОЗУ НМА післядипломної освіти ім. П.Л. 

Шупика. – К., 2018. – 20с. 

       

33. 616.37 

С50 

     Смандич В. С.  Особливості клінічного перебігу хронічного 

панкреатиту за коморбідності з ожирінням та остеоартрозом, 

чинники взаємообтяження, оптимізація способу лікування 

[Текст] : автореф. дис. на здоб. наук. ступ. к. м. н. : спец. 14.01.02 

"Внутрішні хвороби" / Віталій Степанович Смандич ; МОЗУ ДВНЗ 

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

2018. – 20с. 

     

34. 616.314-0

89 

С60 

     Солдатюк В.М.  Удосконалення хірургічної підготовки 

хворих з частковими дефектами зубних рядів до ортопедичного 

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

14.01.22 "Стоматологія" / Василь Михайлович Солдатюк ; МОЗУ 

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

       



35. 618.2 

С98 

     Сюсюка В. Г.  Клініко- патогенетичні аспекти акушерських і 

перинатальних ускладнень у жінок з урахуванням 

психоемоційного стану та їх медико-психологічна корекція 

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

"Акушерство та гінекологія" / Володимир Григорович Сюсюка ; 

МОЗУ НМА післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика. – К., 2018. – 

40с. 

    

36. 616.311-0

02 

Т48 

     Ткач О. Б. Експериментально-клінічне обгрунтування 

застосування мукозального гелю, модифікованого наночастинками 

золота, в комплексному лікуванні хворих на генералізований 

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

спец. 14.01.22 "Стоматологія" / Оксана Борисівна Ткач ; МОЗУ 

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

     

37. 618.39 

Ф32 

     Федишин Т. В.  Особливості патогенезу спорадичного і 

звичного невиношування у жінок, асоційованих із дисбіозом піхви, 

та корекція порушень [Текст] : автореф. дис. на здоб. наук. ступ. к. 

м. н. : спец. 14.01.01 "Акушерство та гінекологія" / Тетяна 

Володимирівна Федишин ; МОЗУ НМУ ім. Д. Галицького. – Львів, 

2018. – 20с. 

       

38. 618.11-00

6 

Х22 

     Харченко Ю. В.  Роль факторів прогнозу в індивідуалізації 

комбінованого лікування хворих на поширений рак яєчників 

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

"Онкологія" / Юлія Володимирівна Харченко ; МОЗУ ХМА 

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

       

39. 617.735-0

7 

Ч-87 

     Чуй К. В.  Оптимізація діагностики та лікування оклюзії 

гілки центральної вени сітківки [Текст] : автореф. дис. на здоб. 

наук. ступ. к. м. н. : спец. 14.01.18 "Офтальмологія" / Катерина 

Василівна Чуй ; МОЗУ НМА післядипломної освіти ім. П.Л. 

Шупика. – К., 2018. – 20с. 

    

40. 576.851.2

52 

Ю83 

     Юрчишин О. І.  Вивчення протимікробної активності 

екстрактів лікарських рослин флори України відносно шкірних 

ізолятів мікроорганізмів з різними механізмами MLS- 

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

спец. 03.00.07 "Мікробіологія" / Оксана Іванівна Юрчишин ; 

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

       



41. 616.314.1

7 

Я62 

     Янішевський К. А.  Клініко-патогенетичні механізми 

взаємозв'язку та взаємообтяження захворювань пародонта при 

ішемічній хворобі серця та шляхи їх корекції [Текст] : автореф. 

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

/ Костянтин Арнольдович Янішевський ; МОЗУ НМА 

післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика. – К., 2018. – 20с. 

      

 

     


