
Нові надходження ( за лютий ) 2019 року 

Автореферати 

1. 616.6-008.6-

053.2 

Б12 

     Бабінцева А. Г. Оптимізація методів прогнозування, 

діагностики та лікування порушень функціонального стану 

сечовидільної системи у новонароджених при патології 

раннього неонатального періоду [Текст]: автореф. дис. на 

здоб. наук. ступ. д. м. н.: спец. 14.01.10 "Педіатрія" 

/Анастасія Генадіївна Бабінцева; МОЗУ ВДНЗУ 

"Буковинський ДМУ". – Чернівці, 2019. – 44с. 

 

2. 614.2 

Б77 

     Бойко В. Я. Медико-соціальне обґрунтування потреби 

населення сільськогосподарської області у первинній та 

спеціалізованій (вторинній) медичній допомозі [Текст]: 

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

"Соціальна медицина" 222 "Медицина" /Віталій Ярославович 

Бойко; МОЗУ Ужгородський НУ. – Ужгород, 2019. –24с. 

 

3. 617.723-006 

В27 

     Величко Л. М. Імунопатогенетичні механізми 

прогресування пухлинного процесу при увеальній меланомі 

та їх корекція в процесі органозберігаючого лікування 

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

14.01.18 "Офтальмологія" /Людмила Миколаївна Величко; 

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

НАМНУ" – Одеса, 2019. – 32с. 

 

4. 616.233-

007.272-

053.2 

Г59 

     Годяцька К. К. Клініко-імунологічні особливості 

перебігу бронхообструктивного синдрому у дітей раннього 

віку на тлі дефіциту вітаміну D [Текст]: автореф. дис. на 

здоб. наук. ступ. к. м. н. : спец. 14.01.10 "Педіатрія" 

/ Катерина Костянтинівна Годяцька; ДЗ "Дніпропетровська 

МА МОЗУ " ДУ ""Ін-т гастроентерології НАМНУ. – Дніпро, 

2019. – 20с. 

 

5. 616.321-

002-053.2 

Г67 

     Горбатюк І. Б. Оптимізація діагностики та лікування 

гострих нестрептококових тонзилофарингітів у дітей 

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

14.01.10 "Педіатрія" /Інна Борисівна Горбатюк; МОЗУ 

ВДНЗУ "Буковинський ДМУ". – Чернівці, 2019. – 20с. 

 



6. 617.741-

004.1-089 

Г85 

     Гриценко Я. А. Значення акустичної щільності 

кришталика для оптимізації хірургічного лікування вікової 

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

спец. 14.01.18 "Офтальмологія" /Яків Анатолійович 

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

Філатова НАМНУ". – Одеса, 2019. – 20с. 

 

7. 617.58-

005.4 

Д44 

     Діденко С. М. Хірургічне лікування хронічної критичної 

ішемії нижніх кінцівок у хворих на цукровий діабет [Текст]: 

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

"Хірургія" /Сергій Миколайович Діденко; МОЗУ ХМА 

післядипломної освіти. – Х., 2019. – 36с. 

 

8. 616.12-07 

К49 

     Климишин Ю. І. Комплексна ехокардіографічна оцінка 

віддалених результатів операції Росса [Текст]: автореф. дис. 

на здоб. наук. ступ. к. м н.: спец. 14.01.23 "Променева 

діагностика та променева терапія" /Юлія Ігорівна 

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

Шупика. – К., 2019. – 20с. 

 

9. 617.5-

089.844 

К79 

     Кремень В. О. Удосконалення методу дерматензії в 

реконструктивно-відновній хірургії дефектів шкіри різного 

генезу (Експериментально-клінічне дослідження) [Текст]: 

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

"Хірургія" /Василь Олександрович Кремень; МОЗУ ХМА 

післядипломної освіти. – Х., 2019. – 20с. 

 

10. 616.155.392 

Л58 

     Лиманець Т. В. Особливості антрациклінової 

кардіотоксичності у хворих на гострі гемобластози із 

супутньою іщемічною хворобою серця [Текст]: автореф. дис. 

на здоб. наук. ступ. к. м. н.: спец. 14.01.02 "Внутрішні 

хвороби" /Тетяна Володимирівна Лиманець; МОЗУ ДВНЗ 

"ІФНМУ". – Івано-Франківськ, 2019. – 24с. 

 

11. 616.896-02 

Л64 

     Літвінов О. О. Клініко-психопатологічні та соціально-

психологічні особливості розладів аутистичного спектра у 

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

н.: спец. 14.01.16 "Психіатрія" /Олександр Олександрович 

Літвінов; МОЗУ ДУ "НДІ психіатрії МОЗУ". – К., 2019. – 

18с. 

 



12. 616.37 

Л84 

     Лук'яненко О. Ю. Клініко-функціональні особливості 

стеатозу підшлункової залози у дітей з надмірною вагою та 

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

спец. 14.01.10 "Педіатрія" /Ольга Юріївна Лук'яненко; ДЗ 

"Дніпропетровська МА МОЗУ" ДУ "Ін-т гастроентерології 

НАМНУ". – Дніпро, 2019. – 22с. 

 

13. 618.33-084 

М13 

     Мазченко О. О. Профілактика дистресу плода у вагітних 

з гіпертензивними розладами [Текст]: автореф. дис. на здоб. 

наук. ступ. к. м. н.: спец. 14.01.01 "Акушерство і гінекологія" 

/Оксана Олексіївна Мазченко; МОЗУ ВНМУ ім. М.І. 

Пирогова. – Вінниця, 2019. – 20с. 

 

14. 616.314-

002-053.2 

П32 

     Пилипюк О. Ю. Обґрунтування комплексної 

профілактики і лікування карієсу зубів у дітей з ювенільнім 

ревматоїдним артритом [Текст]: автореф. дис. на здоб. наук. 

ступ. к. м. н.: спец. 14.01.22 "Стоматологія" /Ольга Юріївна 

Пилипюк; МОНУ ДВНЗ "Ужгородський НУ". – Ужгород, 

2019. –20с. 

 

15. 616.146-

005.6 

П58 

     Попович Я. М. Обргунтування хірургічного лікування 

тромбозів глибоких вен системи нижньої порожнистої вени 

залежно від функціонального стану колатерального 

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

н.: спец. 14.01.03 "Хірургія" /Ярослав Михайлович Попович; 

МОНУ ДВНЗ "Ужгородський НУ" – Ужгород, 2019. – 40с. 

 

16. 616-001.4-

089 

Р49 

     Рибалка Я. В. Оптимізація лікування хронічних ран із 

застосуванням PRP-терапії [Текст]: автореф. дис. на здоб. 

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

Володимирович Рибалка; МОЗУ ВНМУ ім. М.І. Пирогова. – 

Вінниця, 2019. – 20с. 

 

17. 616.12-

005.4 

С13 

     Савченко О. В. Оптимізація лікування дисліпідемії у 

хворих на ревматоїдних артрит [Текст]: автореф. дис. на 

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

/Оксана Володимирівна Савченко; МОЗУ ДВНЗ "ІФНМУ". – 

Івано-Франківськ, 2019. – 20с. 

 

18. 616.24-

002.5-085.2 

С77 

     Старічек Г. В. Денситометрія вогнищевих змін легень в 

оцінці антимікобактеріальної терапії хворих на туберкульоз 

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

14.01.26 "Фтизіатрія" / Галина Володимирівна Старічек; 

НАМНУ ДУ "НІ фтизіатрії і пульмонології ім. Ф.Г. 

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

 



19. 618.14-07 

Т55 

     Толстанова Г. О. Патологія ендометрія у жінок з 

нереалізованою репродуктивною функцією: діагностика та 

тактика лікування безпліддя [Текст]: автореф. дис. на здоб. 

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

гінекологія" /Галина Олександрівна Толстанова; ДУ "Ін-т 

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

2019. –20с. 

 

20. 616.36-003 

Ф42 

     Фень С. В. Хронічний стеатогепатит: патоморфологічна 

характеристика перебігу та несприятливих наслідків [Текст]: 

автореф. дис. на здоб. наук. ступ. к. м. н.: спец. 14.03.02 

"Патологічна анатомія" /Сергій Вікторович Фень; МОЗУ 

ЗДМУ. – Запоріжжя, 2019. – 20с. 

 

21. 616.832-004 

Х43 

     Хижняк Ю. В. Клініко-нейропсихологічні 

співвідношення у хворих на розсіяний склероз [Текст]: 

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

"Нервові хвороби" /Юлія Василівна Хижняк; МОЗУ НМА 

післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика. – К., 2019. – 18с. 

 

22. 616.441-

006.5-07 

Ш49 

     Шеремет М. І. Оптимізація діагностики, хірургічного 

лікування та прогнозування перебігу вузлового ендемічного 

зоба на тлі автоімунного тиреоїдиту з урахуванням 

молекулярно-генетичних предикторів [Текст]: автореф. дис. 

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

/Михайло Іванович Шеремет; МОЗУ ДЗ "Запорізька МА 

післядипломної освіти МОЗУ". – Запоріжжя, 2019. – 44с. 

 

23. 616.24-

007.272-07 

Я47 

     Яковлєва В. Г. Діагностика та прогнозування порушень 

судинно-тромбоцитарного й коагуляційного гемостазу у 

хворих на хронічне обструктивне захворювання легень 

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

14.01.27 "Пульмонологія" /Вікторія Геннадіївна Яковлєва; 

НАМНУ ДУ "НІ фтизіатрії і пульмонології ім. Ф.Г. 

Яновського НАМНУ". – К., 2019. – 18с. 

 

 


