
Нові надходження (за липень-серпень) 2019 року 

 Автореферати 

1 611.43 

А79 

     Аравіцький Є. О. Будова та морфогенез тимусу в постнатальному 

періоді після внутрішньоутробного введення стафілококового 

анатоксину та дексаметазону (анатомо-експериментальне 

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

14.03.01 "Нормальна анатомія" / Євген Олегович Аравіцький ; МОЗУ 

ЗДМУ. – Запоріжжя, 2019. – 20с. 

2 615.322 

Б20 

     Баланчук Т. І. Фармакогностичне вивчення Carduus nutans 

L.,Carduus acanthoides L. флори України та отримання субстанцій на їх 

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

15.00.02 "Фармацевтична хімія та фармакогнозія" / Тетяна Іванівна 

Баланчук ; МОЗУ ЗДМУ. – Запоріжжя, 2019. – 26с. 

3 617.55-07 

Б52 

     Берцун К. Т. Діагностично-лікувальна тактика при омфалоцеле та 

гастрошизисі у новонароджених з урахуванням ступені 

інтраабдомінальної гіпертензії [Текст] : автореф. дис. на здоб. наук. 

ступ. к.м.н.: спец. 14.01.09 "Дитяча хірургія" / Костянтин Тихонович 

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

4 611.36 

Б73 

     Богданов П. В. Морфологічні особливості печінки щурів після 

внутрішньоутробного введення антигену та глюкокортикоїду ( 

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

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

Валерійович Богданов ; МОЗУ ЗДМУ. – Запоріжжя, 2019. – 20с. 

5 616.718.5-

089.84 

Б81 

     Бондар В. К. Трабекулярно-біонічні системи ендопротезування 

при лікуванні дегенеративно-дистрофічних захворювань кульшового 

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

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

ортопедія" / Віталій Казимирович Бондар ; НАМНУ ДУ "Ін-т 

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

2019. – 24с. 

6 616.33-089 

Г12 

     Гавриш Р. Я. Гастроплікація. Клінічні та метаболічні аспекти ( 

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

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

Гавриш ; МОЗУ ТНМУ ім. І.Я. Горбачевського МОЗУ. – Тернопіль, 

2019. – 20с. 

7 616.314-

089.87 

Г19 

     Ганчев К. С. Патогенез порушення механізмів репарації пародонту 

після екстракції зубу за умов експериментального цукрового діабету 

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

"Патологічна фізіологія" / Кирило Сергійович Ганчев ; МОЗУ 

ЗДМУ. – Запоріжжя, 2019. – 24с. 

8 616.72-

002.77 

Д42 

     Джус М. Б. Клініко-патогенетичне обґрунтування ведення хворих 

на ювенільний ревматоїдний артрит від підліткового до дорослого 

віку [Текст] : автореф.дис. на здоб. наук. ступ. д.м.н.: спец. 14.01.12 

"Ревматологія" / Марта Борисівна Джус ; НАМНУ ДУ "Націон. 

наук.центр" "Ін-т кардіології ім. М.Д. Стражеска". – К., 2019. – 34с. 

9 616.314-

084 

Д53 

     Дмітрієв М. О. Антропо-одонтологічне обґрунтування корекції та 

профілактики деформацій зубощелепної системи [Текст] : автореф. 

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

/ Микола Олександрович Дмітрієв ; МОЗУ ВНМУ ім. М.І. Пирогова. – 

Вінниця, 2019. – 48с. 



10 611.41 

Д83 

     Дунаєвська О. Ф. Морфофункціональні особливості селезінки 

хребетних тварин [Текст] : автореф.дис. на здоб. наук. ступ. 

д.біолог.н.: спец. 14.03.01 "Нормальна анатомія" / Оксана Феліксівна 

Дунаєвська ; МОЗУ ТНМУ ім. І.Я. Горбачевського МОЗУ. – 

Тернопіль, 2019. – 40с. 

11 616.716.4-

084 

І-29 

     Ідашкіна Н. Г. Прогнозування, профілактика та лікування 

сповільненої консолідації кісткової тканини у хворих з переломами 

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

спец. 14.01.22 "Стоматологія" / Наталя Георгіївна Ідашкіна ; МОЗУ 

ДУ "Дніпропетровська МА МОЗУ". – Дніпро, 2019. – 36с. 

12 616.728-

007.24-

053.2 

К38 

     Кикош Г. В. Оптимізація лікування рецидивів уродженої 

еквіноварусної клишоногості в дітей віком 3-10 років [Текст] : 

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

та ортопедія" / Геннадій Вікторович Кикош ; НАМНУ ДУ "Ін-т 

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

2019. – 24с. 

13 615.322 

К41 

     Кініченко А. О. Фармакогностичне дослідження представників 

роду Portulaca L. та перспективи їхнього використання в медицині 

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

15.00.02 "Фармацевт хімія та фармакогнозія" / Анна Олександрівна 

Кініченко ; МОЗУ ЗДМУ. – Запоріжжя, 2019. – 22с. 

14 616.24-001 

К89 

     Кузь У. В. Морфофункціональні зміни в легенях при ранній 

стабілізації переломів на тлі множинної скелетної травми та шляхи їх 

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

14.03.09 "Гістологія, цитологія, ембріологія" / Уляна Василівна Кузь ; 

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

15 616-073 

Л72 

     Лозинська Н. В. Ультразвукова діагностика розладів серцевого 

ритму у плода і оцінка їхнього впливу на гемодинаміку [Текст] : 

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

діагностика та променева терапія" / Наталія Василівна Лозинська ; 

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

16 547.79 

М29 

     Мартиненко Ю. В. {(( 1,2,4} триазоло{ 1,5-с}хіназолін-2-іл) алкіл-

(алкарил-, алкгетарил-, арил-)} аміни та їх іміди : синтез, хімічна 

модифікація, фізико-хімічні та біологічні властивості синтезованих 

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

спец. 15.00.02 "Фармацевтична хімія та фармакогнозія" / Юлія 

Вікторівна Мартиненко ; МОЗУ ЗДМУ. – Запоріжжя, 2019. – 24с. 

17 611.314 

М30 

     Марченко А. В. Морфотопогеометричні закономірності 

формування зубних дуг верхньої та нижньої щелеп у юнаків і дівчат з 

ортогнатичним прикусом [Текст] : автореф.дис. на здоб. наук. ступ. 

д.м.н.: спец. 14.03.01 "Нормальна анатомія" / Алла Володимирівна 

Марченко ; МОЗУ ВНМУ ім. М.І. Пирогова. – Вінниця, 2019. – 36с. 

18 611.316 

М42 

     Медицька А. К. Гістофункціональна характеристика слизової 

оболонки спинки язика в нормі та за умов впливу метакрилату 

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

"Гістологія, цитологія, ембріологія" / Аліна Костянтинівна Медицька ; 

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

19 616.341-

089-053.2 

М57 

     Мигур М. Ю. Оптимізація хірургічного лікування природженої 

обструкції тонкої кишки у новонароджених дітей [Текст] : 

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

хірургія". / Михайло Юрійович Мигур ; МОЗУ ВНМУ ім. М.І. 

Пирогова. – Вінниця, 2019. – 28с. 



20 617.55-

001.4-089 

Н84 

     Носов А. Ю. Лікування ранніх ранових післяопераційних 

ускладнень передньої черевної стінки у хворих похилого віку [Текст] : 

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

/ Артем Юрійович Носов ; МОЗУ ВНМУ ім. М.І. Пирогова МОЗУ. – 

Вінниця, 2019. – 16с. 

21 616.31-002-

07-085 

О-76 

     Остафійчук М. О. Застосування фортифікованого лізоциму для 

лікування та профілактики стоматитів [Текст] : автореф. дис. на здоб. 

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

Олександрівна Остафійчук ; МОЗУ ДЗ "Дніпропетровська МА 

МОЗУ". – Дніпро, 2019. – 24с. 

22 616.39-

007.43-089 

П18 

     Параняк М. Р. Ефективність лапароскопіних фундоплікацій при 

лікуванні позастравохідних проявів гастроезофагеальної рефлюксної 

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

14.01.03 "Хірургія" / Микола Романович Параняк ; МОЗУ ТНМУ ім. 

І.Я. Горбачевського. – Тернопіль, 2019. – 20с. 

23 616.127 

Р69 

     Романюк П. Б. Ефективність та безпечність "жорсткого" та 

"м'якого" контролю частоти серцевих скорочень при постійній формі 

фібриляції передсердь неклапанної етіології [Текст] : автореф.дис. на 

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

Богданович Романюк ; НАМНУ ДУ"Націон.наук.центр" "Ін-т 

кардіології ім. М.Д. Стражеска". – К., 2019. – 18с. 

24 616.742 

С13 

     Саган Н. Т. Морфофункціональні особливості жувальних м'язів в 

умовах вікової норми, при йододефіцитних станах, гіпотиреозі 

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

"Нормальна анатомія" / Назар Тарасович Саган ; МОЗУ ІФНМУ. – 

Івано-Франківськ, 2019. – 20с. 

25 616-002.36 

С53 

     Сніжко С. С. Хірургічне лікування хворих на гострий гнійний 

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

14.01.03 "Хірургія" / Сергій Степанович Сніжко ; МОЗУ ТНМУ ім. 

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

26 616-34-

002.44 

С54 

     Собко В. С. Ендоскопічний гемостаз при виразкових кровотечах у 

хворих з геморагічним шоком [Текст] : автореф.дис. на здоб. наук. 

ступ. к.м.н.: спец. 14.01.03 "Хірургія" / Вадим Сергійович Собко ; 

НАМНУ ДУ "НІ хірургії та трансплантології ім. О.О. Шалімова". – К., 

2019. – 28с. 

27 615.322 

С77 

     Старченко Г. Ю. Фармакогностичне дослідження вересу 

звичайного ( Calluna vulgaris (L.) Hull.) [Текст] : автореф. дис. на здоб. 

наук.ступ. к.фармацевт. н.: спец. 15.00.02 / Галина Юріївна 

Старченко ; МОЗУ ЗДМУ. – Запоріжжя, 2019. – 24с. 

28 611.13/16-

089 

Т31 

     Телев'як А. Т. Особливості ремоделювання судин та скелетних 

м'язів задніх кінцівок щурів при оклюзії стегнової артерії та її 

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

14.03.01 "Нормальна анатомія" / Анатолій Тарасович Телев'як ; МОЗУ 

ТНМУ ім. І.Я. Горбачевського МОЗУ. – Тернопіль, 2019. – 20с. 

29 616.45-089 

Т50 

     Товкай О. А. Захворювання надниркових залоз та їх хірургічне 

лікування із застосуванням відео-ендоскопічних операцій [Текст] : 

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

/ Олександр Андрійович Товкай ; НАМНУ ДУ "НІ хірургії та 

трансплантології ім. О.О. Шалімова". – К., 2019. – 42с. 



30 616.61 

У80 

     Устименко О. С. Особливості зв'язків сонографічних розмірів 

нирок з антропо-соматометричними показниками чоловіків та жінок 

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

спец. 14.03.01 "Нормальна анатомія" / Олена Сергіївна Устименко ; 

МОЗУ НМУ ім. О.О. Богомольця. – К., 2019. – 20с. 

31 616.728.2-

089 

Ф68 

     Фіщенко О. В. Вплив довжини важеля дії сил абдукторів стегна на 

функцію ходьби хворих на коксартроз після ендопротезування 

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

"Травматологія та ортопедія" / Олександр Володимирович Фіщенко ; 

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

НАМНУ". – Харків, 2019. – 20с. 

32 577.35 

Ш26 

     Шаропов Б. Р. Експресія та функція капсаїцинового рецептора 

TRPV1 у сечовому міхурі щура в нормі та при патології [Текст] : 

автореф.дис. на здоб. наук. ступ. к.біолог.н.: спец. 03.00.02 "Біофізика" 

/ Біжан Рашидович Шаропов ; НАНУ Ін-т фізіології ім. О.О. 

Богомольця. – К., 2019. – 28с. 

33 616.33/34-

002.4-089-

53.2 

Я72 

     Яременко С. О. Рання діагностика та показання до оперативного 

лікування некротичного ентероколіту в новонароджених [Текст] : 

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

хірургія" / Сергій Олексійович Яременко ; МОЗУ ВНМУ ім. М.І. 

Пирогова. – Вінниця, 2019. – 20с. 

 


