
Нові надходження ( за січень ) 2019 року 

Автореферати 

1. 615.015.4 

А42 

     Аксьонова І. І.  Синтез, дослідження фізико-хімічних та 

біологічних властивостей похідних 4- 

аміно-3-(4трет-бутилфеніл)-1Н-1,2,4-тріазол-5-тіону [Текст]: 

автореф. дис. на здоб. наук. ступ. к. фармацевт. н. : спец. 15.00.02 

"Фармацевтична хімія та фармакогнозія"/Ілона Ігорівна Аксьонова; 

МОЗУ ЗДМУ. – Запоріжжя, 2018. – 26с. 

2. 615.849.1 

А86 

     Артюх С. В.  Хрономодульована радіохіміотерапія 

плоскоклітинного раку орофарингеальної зони та гортані [Текст]: 

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

"Променева діагностика та променева терапія"/Сергій 

Володимирович Артюх; МОЗУ ХМА післядипломної освіти. – Х., 

2018. – 20с. 

3. 618.17-00

8.8 

Б32 

     Бачинська І. В.  Перебіг, діагностика та профілактика 

порушень пубертатного періоду у дівчат із автоімунним 

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

спец. 14.01.01 "Акушерство та гінекологія"/Інна Валеріївна 

Бачинська; ДУ "Ін-т педіатрії, акушерства і гінекології ім. О.М. 

Лук'янової НАМНУ. – К., 2018. – 20с. 

4. 616.12-08

9 

Б43 

     Белейович В. В.  Вибір тактики хірургічного лікування 

поєднаних оклюзійно-стенотичних уражень брахіоцефальних та 

вінцевих артерій на серці, що працює [Текст]: автореф. дис. на здоб. 

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

Белейович; НАМНУ ДУ "Нац. ін-т хірургії та трансплантології ім. 

О.О. Шалімова". – К., 2019. – 22с. 

5. 616.248-0

6 

Б81 

     Бондаркова А. М.  Ведення хворих на бронхіальну астму 

залежно від Gln27glu- поліморфізму гена B- адренорецепторів 

[Текст]: автореф. дис. на здоб. наук. ступ. к. м. н. : спец. 14.01.27 

"Пульмонологія"/Анна Миколаївна Бондаркова; НАМНУ ДУ "Нац. 

ін-т фтизіатрії і пульмонології ім. Ф.Г. Яновського НАМНУ". – К., 

2018. – 18с. 

6. 616.24-00

2.02 

Б82 

     Борисова І. С.  Особливості етіології і клініки, фактори 

прогнозу та оптимізація лікування пневмоній, асоційованих з 

порушеннями імунітету на фоні онкогематологічної патології 

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

"Внутрішні хвороби"/Інна Станіславівна Борисова; МОЗУ ДЗ "ЗМА 

післядипломної освіти МОЗУ". – Запоріжжя, 2018. – 36с. 



7. 616.72-00

2.77 

Б90 

     Букач О. П.  Особливості перебігу та оптимізація лікування 

ревматоїдного артриту в поєднанні з артеріальною гіпертензією, 

ожирінням та цукровим діабетом типу 2 [Текст]: автореф. дис. на 

здоб. наук. ступ. к. м. н. : спец.14.01.02 "Внутрішні хвороби" /Ольга 

Петрівна Букач; автореф. дис. на здоб. наук. ступ. к. м. н.: спец. 

14.01.02 "Внутрішні хвороби". – Івано-Франківськ, 2019. – 20с. 

8. 612.38 

Б90 

     Була Н. С.  Роль гідроген сульфіду в механізмах 

цитопротекції слизової оболонки стравоходу [Текст]: автореф. дис. 

на здоб. наук. ступ. к. м. н. : спец. 14.03.03 "Нормальна фізіологія" 

/Назар Степанович Була; МОЗУ ВНМУ ім. М.І. Пирогова. – 

Вінниця, 2018. – 20с. 

9. 612.336 

Б91 

     Бурега І. Ю.  Особливості впливу сироватки крові тварин 

отриманої за умов попереднього моделювання стану стимуляції та 

пригнічення еритропоезу на рівень сироваткового заліза ( 

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

наук. ступ. к. м. н. : спец. 14.03.03 "Нормальна фізіологія"/Ігор 

Юрійович Бурега; МОЗУ ВНМУ ім. М.І. Пирогова. – Вінниця, 2018. 

– 16с. 

10. 616.718.1

9-089 

Б91 

     Бурлука В. В.  Хірургічне лікування постраждалих з 

нестабільними пошкодженнями таза при політравмі [Текст]: 

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

"Травматологія та ортопедія" / Володимир Володимирович 

Бурлука; ДУ "Ін-т травматології та ортопедії НАМНУ". – К., 2018. – 

40с. 

11. 616.321-0

02-053.2 

Г12 

     Гавриленко Ю. В.  Клініко-лабораторна діагностика та 

лікування хронічних хвороб глотки у дітей, хворих на цукровий 

діабет 1-го типу [Текст]: автореф. дис. на здоб. наук. ступ. д. м. н. : 

спец. 14.01.19 "Оториноларингологія"/Юрій Володимирович 

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

Коломійченка НАМНУ". – К., 2019. – 40с. 

12. 616.833-0

02 

Г75 

     Град А. О.  Морфо-функціональна характеристика 

жувального м'яза в нормі та при експериментальному цукровому 

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

14.03.01 "Нормальна анатомія"/Анна Олександрівна Град; МОЗУ 

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

13. 614.876 

Г80 

     Гресько М. В.  Психофізіологічна характеристика змін 

особистості та оцінка сприйняття радіаційного ризику після 

Чорнобильської катастрофи [Текст]: автореф. дис. на здоб. наук. 

ступ. к. біолог. н.: спец. 03.00.01 "Радіобіологія"/Марина 

Володимирівна Гресько; НАМНУ ДУ "ННЦ радіаційної медицини". 

– К., 2019. – 24с. 



14. 616.831-0

05.1 

Г85 

     Грицюк Т. Д.  Клініко-патогенетичні аспекти в лікувальній 

тактиці залишкових явищ перенесеного ішемічного інсульту 

[Текст]: автореф. дис. на здоб. наук. ступ. к. м. н. : спец. 14.01.15 

"Нервові хвороби"/Тетяна Дмитрівна Грицюк; МОЗУ УНМУ. – 

Ужгород, 2018. – 20с. 

15. 616.216.1

-071 

Д76 

     Друмова А. М.  Діагностика та лікування хронічних 

постімплантаційних гайморитів [Текст]: автореф. дис. на здоб. наук. 

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

Миколаївна Друмова; НАМНУ ДУ "Ін-т отоларингології ім. О.С. 

Коломійченка НАМНУ". – К., 2019. – 20с. 

16. 616-053.2 

З-96 

     Зигало В. М.  Вплив інкорпорованого 137 Сs 1 4a/4b 

поліморфізму гена eNOS на NO- синтазну активність ендотелію та 

корекція її порушень у дітей [Текст]: автореф. дис. на здоб. наук. 

ступ. к. м. н. : спец. 03.00.01 "Радіобіологія"/Віктор Миколайович 

Зигало; НАМНУ ДУ "ННЦ радіаційної медицини". – К., 2019. – 24с. 

17. 616.12-00

8.331.1 

І-41 

     Іквука Алоісіус Обінна  Особливості ураження нирок у 

хворих на артеріальну гіпертензію і цукровий діабет 2-го типу та 

оптимізація лікування [Текст] : автореф. дис. на здоб. наук. ступ. к. 

м. н. : спец. 14.01.02 "Внутрішні хвороби"/Алоісіус Обінна Іквука; 

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

18. 616.216-0

02.1 

К27 

     Карчинський О. О.  Діагностика та оцінка ефективності 

лікування хворих з гострими параназальними синуситами на основі 

використання дистанційної інфрачервоної термографії [Текст]: 

автореф. дис. на здоб. наук. ступ. к. м. н. : спец. 14.01.19 

"Оториноларингологія"/Олександр Олександрович Карчинський; 

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

– К., 2018. – 20с. 

19. 616.728.2

-089 

К49 

     Климовицький Р. В.  Біомеханічні особливості 

постурального балансу після ендопротезування кульшового 

суглоба. Причини і профілактика порушень [Текст]: автореф. дис. 

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

ортопедія"/Роман Володимирович Климовицький; НАМНУ ДУ 

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

Харків, 2019. – 22с. 

20. 618.173-0

92 

К56 

     Коваленко Н. В.  Особливості клініки, діагностики та 

лікування клімактеричного синдрому у жінок з ендометріозом 

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

"Акушерство та гінекологія"/Наталія Володимирівна Коваленко; 

ДУ "Ін-т педіатрії, акушерства і гінекології ім. О.М. Лук'янової 

НАМНУ". – К., 2019. – 20с. 



21. 616-071 

К59 

     Козань Н. М.  Діагностика загальних фенотипових ознак 

людини шляхом комплексного дослідження дерматогліфічних 

особливостей кисті та стопи [Текст] : автореф. дис. на здоб. наук. 

ступ. д. м. н.: спец. 14.01.25 "Судова медицина"/Наталія Миколаївна 

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

2018. – 34с. 

22. 616.12-00

5.4 

К63 

     Коміссарова О. С.  Ішемічна хвороба серця у поєднанні з 

дисбіозом кишечника; клінічні, імунологічні і метаболічні 

порушення та методи їх корекції [Текст] : автореф. дис на здоб. 

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

Сергіївна Коміссарова; МОЗУ ДЗ "ЗМА післядипломної освіти 

МОЗУ". – Запоріжжя, 2018. – 22с. 

23. 616.36-07

3.7-089 

К64 

     Кондратюк В. А.  Рентгеноангіохірургічне забезпечення 

обширних резекцій печінки [Текст]: автореф. дис. на здоб. наук. 

ступ. д. м. н. : спец. 14.01.03 "Хірургія"/Вадим Анатолійович 

Кондратюк; НАМНУ ДУ "Нац. ін-т хірургії та трансплантології ім. 

О.О. Шалімова". – К., 2019. – 42с. 

24. 614.2 

К78 

     Кравченко В. В.  Медико-соціальне обгрунтування 

концептуальної моделі консультативно-діагностичного центру на 

принципах державно-приватного партнерства [Текст]: автореф. дис. 

на здоб. наук. ступ. д. м. н. : спец. 14.02.03 "Соціальна 

медицина"/Василь Віталійович Кравченко; МОЗУ НМА 

післядипломної освіти ім.П.Л. Шупика. – К., 2018. – 44с. 

25. 614.2 

К84 

     Кручаниця В. В.  Медико-соціальне обгрунтування 

оптимізованої моделі наркологічної допомоги в умовах 

реформування системи охорони здоров'я [Текст]: автореф. дис. на 

здоб. наук. ступ. к. м. н. : спец. : 14.02.03 "Соціальна медицина" 

/Василь Васильович Кручаниця; МОЗУ Ужгородський нац. у-нт. – 

Ужгород, 2019. – 26с. 

26. 618.145-0

06.03 

К93 

     Курило О. Ю.  Прегравідарна підготовка жінок із 

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

спец. 14.01.01 "Акушерство та гінекологія"/Оксана Юріївна Курило; 

МОЗУ ДВНЗ "ТДМУ ім. І.Я. Горбачевського". – Тернопіль, 2019. – 

24с. 

27. 616.71-00

1.5 

Л64 

     Литвишко В. О.  Закономірності утворення кісткового 

регенерату після діафізарного перелому за умов функціонального 

лікування з використанням пружно-стійкого з'єднання відламків 

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

"Траматологія та ортопедія"/Валерій Олександрович Литвишко; 

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

НАМНУ". – Х., 2019. – 32с. 



28. 616.126.3

-008.64 

М71 

     Мишаківський О. А.  Прогнозування результатів хірургічної 

корекції важкої первинної мітральної недостатності [Текст]: 

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

"Хірургія"/Олексій Анатолійович Мишаківський; МОЗУ ДВНЗ 

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

29. 616.342-0

02-053.2 

Н58 

     Нехаєнко М. І.  Клініко-патогенетичне обгрунтування 

диференційованої терапії хронічних гастродуоденітів у підлітків 

[Текст]: автореф. дис. на здоб. наук. ступ. к. м. н. : спец. 14.01.10 

"Педіатрія"/Марія Іванівна Нехаєнко; ДУ "Ін-т педіатрії, 

акушерства і гінекології ім. О.М. Лук'янової НАМНУ". – К., 2018. – 

24с. 

30. 616.728.2

-089 

О-35 

     Овчинніков О. М.  Вивих головки ендопротеза кульшового 

суглоба : причини, профілактика та лікування [Текст] : автореф. 

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

ортопедія"/Олег Миколайович Овчинніков; НАМНУ ДУ "Ін-т 

патології хребта та суглобів ім. М.І. Ситенка НАМНУ". – Х., 2019. – 

20с. 

31. 616.127-0

05.4 

О-65 

     Орищин Н. Д.  Ішемічна кардіоміопатія: структурно- 

функціональна характеристика, радіологічні критерії вибору 

лікувальної тактики та оцінки ефективності лікування [Текст] : 

автореф. дис. на здоб. наук. ступ. д. м. н. : спец. 14.01.23 

"Променева діагностика та променева терапія"/Неля Дмитрівна 

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

2018. – 44с. 

32. 616.441-0

08.64 

О-66 

     Орлова В. О.  Експериментальне обгрунтування доцільності 

використання засобів рослинного походження для фармакокорекції 

гіпофункції щитоподібної залози [Текст]: автореф. дис. на здоб. 

наук. ступ. к. фармацевт. н.: спец. 14.03.05 "Фармакологія"/Віра 

Олександрівна Орлова; МОЗУ Нац. фармацевт. ун-т. – Х., 2018. – 

24с. 

 

33. 616-073.7 

О-66 

     Орловський В. О.  Комп'ютерно-томографічні розміри малих 

кутніх зубів у практично здорових чоловіків із різних регіонів 

України та їх зв'язок із показниками кефалометрії [Текст]: автореф. 

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

анатомія"/ Володимир Олександрович Орловський; МОЗУ ВНМУ 

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

34. 616.127-0

05.4 

П19 

     Пастушина А. І.  Стан тромбоцитарно-плазмового гемостазу 

у хворих на ішемічну хворобу серця в поєднанні з гіпертонічною 

хворобою та мікроальбумінурією [Текст]: автореф. дис. на здоб. 

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

Ігорівна Пастушина; МОЗУ ЗДМУ. – Запоріжжя, 2019. – 20с. 



35. 617.7-001

.31 

П42 

     Повх В. Л.  Роль модуляторів NMDA- рецепторів в 

механізмах нейроретинопротекції за ішемічного та травматичного 

ураження зорового аналізатора ( експериментальне дослідження) 

[Текст]: автореф. дис. на здоб. наук. ступ. к. м. н. : спец. 14.01.32 

"Медична біохімія"/Вячеслав Леонідович Повх; МОЗУ ВНМУ ім. 

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

36. 616.895.8 

Р69 

     Ромаш І. Р.  Порушення вуглеводного обміну у хворих на 

параноїдну шизофренію на тлі застосування атипових 

нейролептиків та шляхи корекції [Текст]: автореф. дис. на здоб. 

наук. ступ. к. м. н. : спец. 14.01.16 "Психіатрія"/Іван Романович 

Ромаш; НАМНУ ДУ "Ін-т неврології, психіатрії та наркології 

НАМНУ". – Харків, 2018. – 20с. 

37. 616.131-0

05 

Р83 

     Рудік М. В.  Комп'ютерно-томографічна 

ангіопульмонографічна діагностика тромбоемболії легеневої артерії 

та її ускладнень [Текст]: автореф. дис. на здоб. наук. ступ. к. м. н. : 

спец.14.01.23 "Променева діагностика та променева 

терапія"/Микола Валерійович Рудік; МОЗУ НМА післядипломної 

освіти ім. П.Л. Шупика. – К., 2018. – 22с. 

38. 616.47-07

-089 

С13 

     Савченко А. А.  Діагностика та хірургічне лікування 

каротидної хемодектоми [Текст]: автореф. дис. на здоб. наук. ступ. 

к. м. н. : спец. 14.01.03 "Хірургія"/Аркадій Андрійович Савченко; 

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

39. 615.015.4 

С14 

     Садогурська К. В.  Експериментальне дослідження 

токсичних та фармакологічних властивостей нанохрому цитрату 

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

14.03.05 "Фармакологія"/Катерина Володимирівна Садогурська; 

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

40. 616.891.6

- 053.2 

С17 

     Самойлова О. В.  Розлади адаптації у дітей із родин 

вимушених переселенців ( клінічні особливості, діагностика, мішені 

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

спец. 14.01.16 "Психіатрія"/Олена Вячеславівна Самойлова; 

НАМНУ ДУ "Ін-т неврології, психіатрії та наркології". – Х., 2018. – 

20с. 

41. 616-092.9 

С44 

     Скочило О. В.  Механізми регенерації експериментальних 

дефектів нижніх щелеп щурів при застосуванні матеріалу на основі 

гідроксиапатиту та полілактиду [Текст]: автореф. дис. на здоб. наук. 

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

Володимирівна Скочило; МОЗУ ВДНЗУ"Буковинський ДМУ". – 

Чернівці, 2019. – 20с. 



42. 614.2 

С45 

     Скрип В. В.  Медико-соціальне обгрунтування моделі 

підготовки закладів охорони здоров'я до автономізації [Текст] : 

автореф. дис. на здоб. наук. ступ. к. м. н. : спец. 14.02.03 "Соціальна 

медицина"/Василь Васильович Скрип; МОЗУ ДВНЗ "Ужгородський 

НУ". – Ужгород, 2018. – 24с. 

 

43. 618.14-00

6 

С91 

     Сухін В. С.  Принципи та обгрунтування індивідуалізації 

протипухлинної терапії сарком матки [Текст]: автореф. дис. на здоб. 

наук. ступ. д. м. н. : спец. 14.01.07 "Онкологія"/Владислав 

Сергійович Сухін; МОЗУ ХМА післядипломної освіти.– Х., 2018.– 

40с. 

44. 616.718.7

-07 

Т89 

     Турчин А. М.  Діагностика та хірургічне лікування переломів 

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

спец. 14.01.21 "Травматологія та ортопедія"/Андрій Михайлович 

Турчин; ДУ "Ін-т травматології та ортопедії НАМНУ". – К., 2018. – 

24с. 

45. 617.557-0

07.43-053

.2 

Ф34 

     Федусь В. П.  Діагностичні критерії ураження яєчок у 

хлопчиків з пахвинними грижами та вибір способу хірургічної 

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

спец. 14.01.09 "Дитяча хірургія"/Вікторія Петрівна Федусь; МОЗУ 

ВНМУ ім. М.І. Пирогова. – Вінниця, 2019. – 24с. 

46. 616-002.7

8 

Ф84 

     Франчук М. В.  Оптимізація лікування хворих на подагру з 

ожирінням та ураженням нирок: стратифікація факторів ризику, 

прогнозування та корекція [Текст]: автореф. дис. на здоб. наук. 

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

Валентинович Франчук; МОЗ ДВНЗ "ТДМУ ім. І.Я. 

Горбачевського". – Тернопіль, 2019. – 20с. 

47. 618.3-02 

Ч-15 

     Чайка О. І.  Тактика ведення індукованої вагітності при 

патології щитовидної залози [Текст]: автореф. дис. на здоб. наук. 

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

Іванівна Чайка; МОЗУ НМА післядипломної освіти ім. П.Л. 

Шупика. – К., 2018. – 24с. 

 

48. 618.3-06 

Ч-75 

     Чонко О. Ю.  Профілактика прееклампсії у жінок із 

передчасним відшаруванням нормально розташованої плаценти в 

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

14.01.01"Акушерство та гінекологія"/Ольга Юріївна Чонко; МОЗУ 

НМА післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика. – К., 2019. – 24с. 



49. 618.1-008

.1 

Ш96 

     Шурпяк С. О.  Реабілітація репродуктивного здоров'я жінок з 

дисгормональними змінами репродуктивних органів і коморбідною 

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

14.01.01 "Акушерство та гінекологія"/Сергій Олександрович 

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

2018. – 44с. 

50. 616.895.8

-06 

Ю83 

     Юрченко О. М.  Стани залежності у хворих на параноїдну 

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

14.01.16 "Психіатрія"/Ольга Миколаївна Юрченко; НАМНУ ДУ 

"Ін-т неврології ,психіатрії та наркології НАМНУ. – Х., 2018. – 20с. 

51. 617.58-00

5.4 

Я72 

     Ярема Я. І.  Хірургічне лікування критичної ішемії нижніх 

кінцівок у хворих з оклюзійно-стенотичними ураженнями 

гомілкових артерій [Текст]: автореф. дис. на здоб. наук. ступ. к. м. 

н. : спец. 14.01.03 "Хірургія"/Ярослав Ігорович Ярема; МОЗУ 

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

52. 616.36-00

3 

Я73 

     Яринич Ю. М.  Механізми розвитку неалкогольної жирової 

хвороби печінки при артеріальній гіпертензії у поєднанні з 

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

14.03.04 "Патологічна фізіологія"/Юлія Миколаївна Яринич; МОЗУ 

ВДНЗУ "Буковинський ДМУ". – Чернівці, 2019. – 24с. 

53. 616.12-00

5.4 

Я76 

     Ярова О. Д.  Чинники, які пов'язані з розвитком, 

особливостями перебігу та прогресуванням ішемічної хвороби 

серця у хворих з периферійними атеросклерозом артерій нижніх 

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

14.01.11 "Кардіологія"/Олена Дмитрівна Ярова; ДЗ 

"Дніпропетровська МА МОЗУ" ДУ "Ін-т гастроентерології 

НАМНУ". – Дніпро, 2018. – 22с. 
 


