
Нові надходження ( за травень ) 2019 року 

Автореферати 

1. 611.711.1 

А28 

     Адамович О. О. Морфо - антропометричні особливості 

шийного відділу хребта в осіб юнацького віку Прикарпатського 

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

14.03.01 "Нормальна анатомія" /Олена Олександрівна Адамович; 

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

      

2. 616.98:57

8.828 

А66 

     Андрущак М. О. Клініко-патогенетична оцінка 

ВІЛ-асоційованих захворювань нирок [Текст] : автореф. дис. на 

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

/Маргарита Олександрівна Андрущак; МОЗУ ДВНЗ "ТДМУ ім. І. 

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

       

3. 617.5-089

.844 

Б12 

     Бабій І. В. Порівняльна оцінка алопластичних методів 

хірургічного лікування пахвинної грижі [Текст]: автореф. дис. на 

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

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

Вінниця, 2019. – 24с. 

     

4. 616.885.8

7-055.52 

Б75 

     Бодня І. П. Адаптаційні можливості організму людини при 

мікст-інвазії токсокарозу з ентеробіозом, оптимізація діагностики 

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

спец. 14.01.13 "Інфекційні хвороби" /Ігор Павлович Бодня; МОЗУ 

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

       

5. 616.12-00

8.331.1 

В42 

     Візір-Тронова О. В. Клініко-патогенетичні аспекти перебігу 

гіпертонічної хвороби та прогнозування ефективності лікування 

хворих з наявністю модифікованих факторів ризику [Текст]: 

автореф. дис. на здоб. наук. ступ. к. м. н. : спец. 14.01.11 

"Кардіологія" /Олена Вадимівна Візір-Тронова; ДЗ 

"Дніпропетровська МА МОЗУ" ДУ "Ін-т гастроентерології 

НАМНУ". – Дніпро, 2019. – 24с. 

       



6. 616-006.0

4 

Г19 

     Ганусевич І. І. Желатинази як редокс-залежні маркери 

метастазування та молекули-мішені протипухлинної терапії 

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

14.01.07 "Онкологія" /Ірина Іванівна Ганусевич; НАНУ Ін-т 

експериментальної патології, онкології і радіобіології ім. Р. Є. 

Кавецького. – К., 2019. – 48с. 

     

7. 616.98 

Г66 

     Гопко Н. В. Оцінка епідеміологічних ризиків лептоспірозу в 

сучасних умовах та удосконалення епідеміологічного нагляду 

[Текст] : автореф. дис. на здоб. наук. ступ. к. м. н. : спец. 14.02.02 

"Епідеміологія" /Наталія Василівна Гопко; НАМНУ ДУ "Ін-т 

епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л. В. Громашевського 

НАМНУ". – К., 2019. – 24с. 

      

8. 616.37-00

2-08 

Г85 

     Гриньків Н. І. Оптимізація комплексного лікування хворих 

на гострий некротичний панкреатит із застосуванням 

екстракорпоральних методів детоксикації та імунокорекції 

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

"Хірургія" /Надія Іванівна Гриньків; МОЗУ ДВНЗ "ТДМУ ім. І. 

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

       

9. 616.285-0

89 

Г85 

     Гринько І. І. Підвищення ефективності тимпанопластики за 

допомогою вентиляційної трубки у хворих на хронічний 

туботимпанальний гнійний середній отит [Текст]: автореф. дис. 

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

"Оториноларингологія" /Іван Ігорович Гринько; НАМНУ ДУ 

"Ін-т отоларингології ім. О.С. Коломійченка НАМНУ". – К., 2019. 

– 20с. 

     

10. 618.177-0

89.888.11 

Д20 

     Дарій О. С. Оптимізація тактики допоміжних 

репродуктивних технологій у подружніх пар із обтяженим 

генетичним анамнезом [Текст]: автореф. дис. на здоб. наук. ступ. 

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

Семенович Дарій; МОЗУ НМА післядипломної освіти. – К., 2019. 

– 20с. 

    

11. 616.233-0

02-036 

Д33 

     Денисова О. В. Діагностика та лікування інфекційного 

загострення хронічного бронхіту [Текст]: автореф. дис. на здоб. 

наук. ступ. к. м. н. : спец. 14.01.27 "Пульмонологія" /Ольга 

Василівна Денисова; НАМНУ ДУ "НІ фтизіатрії і пульмонології 

ім. Ф. Г. Яновського НАМНУ". – К., 2019. – 16с. 

      



12. 616.36-00

2.17-089 

Д43 

     Дзигал О. Ф. Обгрунтування хірургічних втручань при 

цирозі печінки, ускладненому портальною і біліарною 

гіпертензіями ( клініко-експериментальне дослідження) [Текст]: 

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

"Хірургія" /Олександр Федорович Дзигал; МОЗУ ДВНЗ "ТДМУ 

ім. І. Я. Горбачевського МОЗУ". – Тернопіль, 2019. – 40с. 

      

13. 617.542-0

89 

Д43 

     Дзьоба А. І. Синдром Меллорі- Вейссa : етіологічні і 

патогенетичні особливості та обгрунтування лікувальної тактики 

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

на здоб. наук. ступ. к. м. н. : спец.14.01.03 "Хірургія" /Андрій 

Ігорович Дзьоба; МОЗУ ВНМУ ім. М. І. Пирогова. – Вінниця, 

2019. – 20с. 

       

14. 616.12-00

8.315-002 

З-12 

     Забіда Абдунасер Ендотеліальна дисфункція, системне 

запалення та кінцеві продукти глікації при хронічній серцевій 

недостатності у пацієнтів з постінфарктним кардіосклерозом 

[Текст]: автореф. дис. на здоб. наук. ступ. к. м. н. : спец. 14.01.11 

"Кардіологія" /Абдунасер Забіда; ДЗ "Дніпропетровська МА 

МОЗУ" ДУ "Ін-т гастроентерології НАМНУ". – Дніпро, 2019. – 

18с. 

     

15. 616.36-00

8-085 

З-12 

     Заболотна І. Б. Диференційовані методи відновлювального 

лікування хворих на неалкогольну жирову хворобу печінки на 

основі використання природних та преформованих чинників ( 

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

на здоб. наук. ступ. д. м. н. : спец. 14.01.33 "Медична реабілітація, 

фізіотерапія та курортологія" /Ірина Борисівна Заболотна; МОЗУ 

ОНМУ. – Одеса, 2019. – 40с. 

     

16. 576.8 

З-15 

     Задерей Н. В. Мікробіологічне обгрунтування застосування 

антисептичних лікарських засобів з декаметоксином при 

гнійно-запальних захворюваннях стафілококової етіології 

[Текст]: автореф. дис. на здоб. наук. ступ. к. м. н. : спец. 03.00.07 

"Мікробіологія" /Наталія Василівна Задерей; МОЗУ ВНМУ ім. М. 

І. Пирогова. – Вінниця, 2019. – 20с. 

       



17. 618.14-08 

З-19 

     Закордонець Р. М. Оптимізація методів лікування патології 

ендо-і міометрію у пацієнток періменопаузального періоду з 

екстрагенітальною патологією [Текст]: автореф. дис. на здоб. 

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

/Роман Михайлович Закордонець; МОЗУ НМА післядипломної 

освіти ім. П. Л. Шупика. – К., 2019.– 20с. 

      

18. 616.98:57

8.828 

К49 

     Климанська Л. А. Особливості діагностики та лікування 

ВІЛ-інфекції у хворих з позалегеневими формами туберкульозу 

[Текст]: автореф. дис. на здоб. наук. ступ. к. м .н. : спец. 14.01.13 

"Інфекційні хвороби" Людмила Анатоліївна Климанська ; 

НАМНУ ДУ "Ін-т епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л. В. 

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

       

19. 616.24-00

7.272-036

.1 

К56 

     Коваль Д. С. Диференційований підхід до терапії хворих на 

хронічне обструктивне захворювання легень у залежності від 

рівнів маркерів фіброзування та запалення [Текст]: автореф. дис. 

на здоб. наук. ступ. к. м. н. : спец. 14.01.27 "Пульмонологія" 

/Дар'я Сергіївна Коваль; НАМНУ ДУ "НІ фтизіатрії і 

пульмонології ім. Ф. Г. Яновського НАМНУ". – К., 2019. – 16с. 

      

20. 617.58-08

9.5 

К61 

     Коломаченко В. І. Система періопераційного знеболювання 

при ендопротезуванні кульшового суглоба (клініко - 

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

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

терапія" /Віталій Іванович Коломаченко; МОЗУ ХМА 

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

      

21. 618.2-07 

К72 

     Костюк І. Ю. Прогнозування та діагностика синдрому 

гіперактивного сечового міхура у вагітних жінок різних 

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

спец. 14.01.01 ""Акушерство та гінекологія /Ірина Юріївна 

Костюк; МОЗУ ВНМУ ім. М. І. Пирогова. – Вінниця, 2019. – 20с. 

     

22. 616.14-00

2.1 

К75 

     Кочмарь О. М. Лікування гострого варикотромбофлебіту у 

хворих із декомпенсованою венозною недостатністю [Текст]: 

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

"Хірургія" /Олександр Михайлович Кочмарь; МОНУ ДВНЗ 

"Ужгородський НУ". – Ужгород, 2019. – 22с. 

       



23. 616.36-09

1 

К89 

     Кузьмінський І. В. Особливості патогенезу функціональних 

порушень печінки в умовах масивної кровотечі при поєднаній 

травмі та реперфузійному синдромі кінцівки [Текст]: автореф. 

дис. на здоб. наук. ступ. к. м. н. : спец. 14.03.04 "Патологічна 

фізіологія" /Іван Володимирович Кузьмінський; МОЗУ ВДНЗ 

"Буковинський ДМУ". – К., 2019. – 20с. 

      

24. 616.13-00

7.272-089 

Л22 

     Лангазо О. В. Непрямі методи реваскуляризації при 

оклюзійно-стенотичних ураженнях дистального артеріального 

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

спец.14.01.03 "Хірургія" /Олександра Валеріївна Лангазо; МОНУ 

ДВНЗ "Ужгородський НУ". – Ужгород, 2019. – 22с. 

      

25. 616-092 

Л37 

     Левицький І. М. Експериментальне обгрунтування методів 

патогенетичної корекції регматогенного відшарування сітківки 

[Текст]: автореф. дис. на здоб. наук. ступ. к. м. н. : спец. 14.03.04 

"Патологічна фізіологія" /Іван Михайлович Левицький; МОЗУ 

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

     

26. 615.322 

Л59 

     Линда О. С. Фармакологічне дослідження фітозасобів з 

хости ланцетолистої ( Hosta Lancifolia Engl.) [Текст]: автореф. 

дис. на здоб. наук. ступ. к. фармацевт. н. : спец.14.03.05 

"Фармакологія" / Олеся Сергіївна Линда; МОЗУ Нац. фармацевт. 

у-нт. – Харків, 2019. – 24с. 

     

27. 617.713-0

07.64-089 

Л63 

     Лисенко М. Г. Ефективність модифікованого методу 

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

к. м. н. : спец. 14.01.18 "Офтальмологія" /Михайло Григорович 

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

К., 2019. – 20с. 

       

28. 616-091 

М12 

     Магденко Г. К. Патогенез змін букального епітелію та 

динаміка CD-антигенів при міомах матки [Текст]: автореф. дис. 

на здоб. наук. ступ. к. м. н. : спец. 14.03.04 "Патологічна 

фізіологія" /Ганна Казимирівна Магденко; МОЗУ ВДМЗУ 

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

       



29. 617.758.1

-073 

М13 

     Мазур В. П. Ефективність методу поверхневої 

електроміографії в діагностиці та виборі лікування окорухових 

порушень при співдружній косоокості [Текст]: автореф. дис. на 

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

/Вячеслав Петрович Мазур; ДУ" Ін-т очних хвороб і тканинної 

терапії ім. В. П. Філатова НАМНУ". – Одеса, 2019. – 20с. 

       

30. 616.379-0

08.64 

М15 

     Макарчук Н. Р. Оптимізація лікування хворих з цукровим 

діабетом 2 типу у поєднанні з полінейропатією та артеріальною 

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

спец. 14.01.02 "Внутрішні хвороби" /Надія Романівна Макарчук; 

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

2019. – 20с. 

 

31. 615.251.1 

М26 

     Маркіна А. Ю. Фармакологічне дослідження естерів N-[( 

2-оксоіндолініліден -3) -2- оксіацетил] - амінокислот як 

потенційних діуретичних засобів [Текст]: автореф. дис. на здоб. 

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

Юріївна Маркіна; МОЗУ Нац. фармацевт. у-нт. – Харків, 2019. – 

24с. 

       

32. 616.24-00

2.582-085 

М52 

     Меренкова Є. О. Імуносупресивна терапія хворих на 

саркоїдоз легень: показання, режими, ефективність, 

переносимість та алгоритм персоніфікованого застосування 

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

"Пульмонологія" /Євгенія Олександрівна Меренкова; НАМНУ 

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

– К., 2019. – 28с. 

      

33. 616.12-00

8.315-07 

М92 

     Мухаммад Мухаммад Особливості діагностики та 

лікування хворих на хронічну серцеву недостатність з 

фібриляцією передсердь на тлі зниження функції нирок [Текст]: 

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

14.01.11"Кардіологія" /Мухаммад Мухаммад; ДЗ 

"Дніпропетровська МА МОЗУ" ДУ "Ін-т гастроентерології 

НАМНУ". – Дніпро, 2019. – 20с. 

       



34. 616.36-03 

Н42 

     Недзвецька Н. В. Клініко-лабораторне обгрунтування 

неінвазивної діагностики неалкогольної жирової хвороби печінки 

[Текст]: автореф. дис. на здоб. наук. ступ. к. м. н. : спец. 14.01.36 

"Гастроентерологія" /Наталія Вікторівна Недзвецька; ДЗ 

"Дніпропетровська МА МОЗУ" ДУ "Ін-т гастроентерології 

НАМНУ". – Дніпро, 2019. – 20с. 

       

35. 618.3-06 

Н62 

     Нікітіна І. М. Прогнозування, лікування і профілактика 

акушерської та перинатальної патології у жінок з багатопліддям 

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

"Акушерство та гінекологія" /Ірина Миколаївна Нікітіна; МОЗУ 

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

2019. – 38с. 

       

36. 618.177-0

89.888.11 

Н67 

     Німенький М. В. Порівняльні аспекти допоміжних 

репродуктивних технологій після різних методів лікування 

патології яєчників та маткових труб [Текст]: автореф. дис. на 

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

гінекологія" /Максим Вадимович Німенький; МОЗУ НМА 

післядипломної освіти ім. П. Л. Шупика. – К., 2019. – 20с. 

       

37. 616.314.2

3-007-053

.2 

П21 

     Пачевська А. В. Реактивність біохімічного складу слини 

при використанні знімної та незнімної ортодонтичної апаратури у 

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

"Стоматологія" /Аліса Валеріївна Пачевська; МОЗУ ДВНЗ 

"ІФНМУ". – Івано-Франківськ, 2019. – 20с. 

       

38. 616.711-0

07.4-07 

П32 

     Піонтковський В. К. Патогенез, діагностика та хірургічне 

лікування гриж міжхребцевих дисків поперекового відділу хребта 

у хворих похилого та старечого віку [Текст]: автореф. дис. на 

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

ортопедія" /Валентин Костянтинович Піонтковський; НАМНУ 

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

– Харків, 2019. – 36с. 

       



39. 612.176 

П60 

     Портніченко Г. В. Участь стеролрегуляторних білків 

(SREBP) у регуляції морфофункціонального стану 

серцево-судинної системи гіпертензивних щурів за умов 

високохолестеринової дієти [Текст]: автореф. дис. на здоб. наук. 

ступ. к. біолог. н. : спец. 03.00.13 "Фізіологія людини й тварин" 

/Гергій Володимирович Портніченко; НАНУ Ін-т фізіології ім. 

О.О. Богомольця. – К., 2019. – 20с. 

      

40. 611.315-0

53 

П78 

     Проданчук А. І. Анатомічні особливості твердого 

піднебіння в ранньому періоді онтогенезу [Текст]: автореф. дис. 

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

/Анна Іванівна Проданчук; МОЗУ ДВНЗ "ТДМУ ім. І. Я. 

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

       

41. 618.177-0

7-08 

П80 

     Прокопович Є. В. Оптимізація діагностики та лікування 

безпліддя у жінок з лейоміомою матки на тлі ендометріозу 

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

"Акушерство та гінекології" /Євген Володимирович Прокопович; 

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

– 20с. 

       

42. 617.55-00

7.4-089 

П99 

     П'ятночка В. І. Прогнозування та попередження 

ускладнень при хірургічному лікуванні хворих з первинними та 

післяопераційними вентральними грижами в умовах 

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

спец. 14.01.03 "Хірургія" /Володимир Іванович П'ятночка; МОЗУ 

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

– 40с. 

      

43. 615.917 

Р28 

     Рашківська І. О. Нейротоксична дія зета-циперметрину на 

щурів за умов його впливу в пре- і постнатальному періодах 

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

14.03.06 "Токсикологія" /Інна Олександрівна Рашківська; ДП" 

Наук. центр превентивної токсикології, харчової та хімічної 

безпеки ім. Л. І. Медведя МОЗУ". – К., 2019. – 20с. 

       



44. 616.28-00

8.14 

Р83 

     Руденька К. Л. Вивчення впливу нейротрофічних чинників 

ембріональної нервової тканини на морфологічний та 

функіональний стани внутрішнього вуха дослідних тварин при 

експериментально викликаній сенсоневральній приглухуватості 

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

спец.14.01.19"Оториноларингологія" /Катерина Леонідівна 

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

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

       

45. 614.2 

С13 

     Савчук О. В. Комплексне медико-соціальне обгрунтування 

реструктуризації муніципальної системи стоматологічної 

допомоги із залученням сучасних клінічних інноваційних 

технологій та менеджменту [Текст]: автореф. дис. на здоб. наук. 

ступ. д. м. н.: спец. 14.01.22 "Стоматологія" 14.02.03 "Соціальна 

медицина" / Олег Володимирович Савчук; МОНУ ДВНЗ 

"Ужгородський НУ". – Ужгород, 2019. – 48с. 

       

46. 616-055.4 

С13 

     Савчук О. І. Участь протесомного протеолізу в ішемічному 

ушкодженні мозку [Текст]: автореф. дис. на здоб. наук. ступ. к. 

біолог. н. : спец. 03.00.13 "Фізіологія людини і тварин" /Олена 

Іванівна Савчук; НАНУ Ін-т фізіології ім. О. О. Богомольця. – К., 

2019. – 24с. 

       

47. 616.72-00

7.24 

С32 

     Сердулець Ю. І. Клінічно-патогенетичні особливості та 

лікування остеоартрозу, поєднаного з цукровим діабетом типу 2, 

у хворих з ожирінням та артеріальною гіпертензією [Текст]: 

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

"Внутрішні хвороби" /Юлія Іванівна Сердулець; МОЗУ ДВНЗ 

"ІФНМУ". – Івано-Франківськ, 2019. – 20с. 

      

48. 616-006.0

4 

С37 

     Симчич Т. В. Протипухлинні та імунобіологічні властивості 

ксеногенних ембріональних протеїнів ( експериментальне 

дослідження) [Текст]: автореф. дис. на здоб. наук. ступ. к. біолог. 

н.: спец. 14.01.07 "Онкологія". /Тетяна Василівна Симчич; НАНУ 

Ін-т експериментальної патології, онкології і радіобіології ім. Р. 

Є. Кавецького. – К., 2019. – 24с. 

       



49. 616.1/.3-0

2 

С43 

     Склярова В. О. Репродуктивне здоров'я жінок при їх 

паразитарному ураженні [Текст]: автореф. дис. на здоб. наук. 

ступ. д. м. н.: спец. 14.01.01 "Акушерство та гінекологія" 

/Валентина Олександрівна Склярова; МОЗУ ЛНМУ ім. Д. 

Галицького. – Львів, 2019. – 40с. 

       

50. 616.311.2

-002.2 

Т77 

     Трубка І. О. Клініко-експериментальне обгрунтування 

первинної профілактики карієсу зубів і хронічного катарального 

гінгівіту у дітей шкільного віку [Текст]: автореф. дис. на здоб. 

наук. ступ. д. м. н. : спец. 14.01.22 "Стоматологія" /Ірина 

Олександрівна Трубка; МОЗУ НМА післядипломної освіти ім. П. 

Л. Шупика. – К., 2019. – 42с. 

       

51. 615.9 

У74 

     Усенко Т. В. Морфологічний та морфофункціональний стан 

периферичної крові щурів Wistar Hannover за гострої інтоксикації 

деякими фунгіцидами групи триазолу та механізми їх 

гематотоксичної дії [Текст]: автореф. дис. на здоб. наук. ступ. к. 

біолог. н. : спец.14.03.06 "Токсикологія" /Тетяна Вікторівна 

Усенко; ДП "НЦ превентивної токсикології, харчової та хімічної 

безпеки ім. Л.І. Медведя МОЗУ". – К., 2019. – 20с. 

       

52. 617.736-0

02-085.84

9.19 

Ф35 

     Федченко С. О. Ефективність лікування хворих на вікову 

макулопатію модифікованим способом лазерної мікроімпульсної 

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

спец. 14.01.18 "Офтальмологія" /Сергій Олександрович 

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

Філатова НАМНУ". – Одеса, 2019. – 16с. 

       

53. 616.314-0

89.843 

Ф43 

     Фера М. О. Порівняльна оцінка вдосконалення методу 

лікування повної адентії знімними ортопедичними конструкціями 

з опорою на внутрішьокісткові титанові дентальні імплантати 

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

"Стоматологія" /Марія Олександрівна Фера; МОНУ ДВНЗ 

"Ужгородський НУ". – Ужгород, 2019. – 24с. 

      

54. 616.213.6

-006 

Ц28 

     Цвірінько І. Р. Підвищення ефективності ендоназального 

хірургічного лікування хворих з доброякісними новоутвореннями 

селярно-хіазмальної ділянки [Текст]: автореф. дис. на здоб. наук. 

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

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

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

       



55. 616.24-00

2.5-08 

Ш91 

     Штибель Г. Д. Ефективність комплексної терапії хворих на 

мультирезистентний туберкульоз легень із застосуванням 

глюкозамінілмурамілпентапептиду і пентоксифіліну [Текст]: 

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

"Фтизіатрія" /Ганна Данилівна Штибель; НАМНУ ДУ "НІ 

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

2019. – 18с. 

     

56. 616-006.0

4 

Ю83 

     Юрченко Н. П. Молекулярно-біологічні ознаки раку 

ендометрію у хворих з агрегацією пухлинної патології у 

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

спец. 14.01.07 "Онкологія" /Наталія Петрівна Юрченко; НАНУ 

Ін-т експериментальної патології, онкології і радіобіології ім. Р. 

Є. Кавецького. – К., 2019. – 26с. 

       

 

    


