
Нові надходження (за вересень) 2019 року 

 Автореферати 

1. 616.832-

089 

А39 

     Акінола С. Т. Хірургічна корекція демієлінізуючих 

ушкоджень центральної нервової системи із застосуванням 

мезенхімальних стовбурових клітин (експериментальне 

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

н.: спец. 14.01.05 "Нейрохірургія" /Самуель Толувані 

Акінола; НАМНУ ДУ "Ін-т нейрохірургії ім. А. П. 

Ромоданова НАМНУ". – К., 2019. – 28с. 

 

2. 616.831 

А65 

     Андрєєв О. А. Кохлеовестибулярні порушення при 

черепно-мозковій травмі легкого ступеня тяжкості в 

гострому періоді [Текст]: автореф. дис. на здоб. наук. ступ. к. 

м. н.: спец. 14.01.05 "Нейрохірургія" /Олександр 

Анатолійович Андрєєв; НАМНУ ДУ "Ін-т нейрохірургії ім. 

А. П. Ромоданова НАМНУ". – К., 2019. – 24с. 

 

3. 616.36-07 

А72 

     Антонів А. А. Особливості коморбідного перебігу та 

патогенетичні механізми взаємообтяження неалкогольної 

жирової хвороби печінки та хронічної хвороби нирок, 

обгрунтування диференційного лікування [Текст]: автореф. 

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

хвороби" /Альона Андріївна Антонів; МОЗУ ТНМУ ім. І. Я. 

Горбачевського. – Тернопіль, 2019. – 40с. 

 

4. 616.311.2 

Б73 

     Богату С. І. Клініко-лабораторне обґрунтування 

лікування хронічного катарального гінгівіту у пацієнтів на 

тлі антихелікобактерної терапії [Текст]: автореф. дис. на 

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

/Світлана Ігорівна Богату; ДУ "Ін-т стоматології та щелепно-

лицевої хірургії НАМНУ". – Одеса, 2019. – 20с. 

 

5. 616.36 

Б75 

     Боднарчук Ю. В. Вікові особливості 

морфофункціональних змін печінки при 

експериментальному цукровому діабеті [Текст]: автореф. 

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

анатомія" /Юлія Володимирівна Боднарчук; МОЗУ ІФНМУ. 

– Івано-Франківськ, 2019. – 20с. 

 

6. 616.728.3 

Г12 

     Гаврилюк Г. О. Оптимізація профілактики та лікування 

хворих на посттравматичний остеоартроз колінних суглобів 

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

14.01.38 "Загальна практика-сімейна медицина" /Галина 

Олександрівна Гаврилюк; МОЗУ ДЗ "ЗМА післядипломної 

освіти МОЗУ". – Запоріжжя, 2019. – 20с. 



7. 618.36-06 

Г94 

     Гуменна І. Є. Клініко-патогенетичні особливості 

порушень центральної, матково-плацентарної гемодинаміки, 

ендотеліальної функції та їх корекція у вагітних з 

артеріальною гіпертензією [Текст]: автореф. дис. на здоб. 

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

гінекологія" /Ірина Євгенівна Гуменна; МОЗУ ТНМУ ім. І. 

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

 

8. 616.314-

002 

Г95 

     Гуртова Я. М. Клініко-експериментальне обґрунтування 

профілактики вторинного карієсу зубів у пацієнтів [Текст] : 

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

"Стоматологія" /Яна Михайлівна Гуртова; ДУ "Ін-т 

стоматології та щелепно-лицевої хірургії НАМНУ". – Одеса, 

2019. – 20с. 

 

9. 616.24 

Д75 

     Дронь Л. А. Оптимізація фармакотерапії артеріальної 

гіпертензії у хворих на хронічне обструктивне захворювання 

легень донатором оксиду азоту [Текст]: автореф. дис. на 

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

/Любов Анатоліївна Дронь; МОЗУ ІФНМУ. – Івано-

Франківськ, 2019. – 20с. 

 

10. 616.716.1

-089 

Є86 

     Єфисько Н. А. Хірургічне лікування хворих на переломи 

вилицевого комплексу з пошкодженням горба верхньої 

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

спец. 14.01.22 "Стоматологія" /Наталія Анатоліївна Єфисько; 

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

 

11. 616.37-08 

З-38 

     Зацерковна О. М. Патогенетичне обґрунтування 

ефективності антибактеріальної терапії гострого 

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

н.: спец. 14.01.03 "Хірургія" /Олена Миколаївна Зацерковна; 

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

 

12. 547.857.4 

І-23 

     Іванченко Д. Г. Синтез, реакції, фізико-хімічні та 

біологічні властивості N- та С8- заміщених і конденсованих 

похідних ксантину [Текст]: автореф. дис. на здоб. наук. ступ. 

д. фармацевт. н.: спец. 15.00.02 "Фармацевтична хімія та 

фармакогнозія" /Дмитро Григорович Іванченко; МОЗУ 

ЗДМУ. – Запоріжжя, 2019. – 48с. 

 



13. 615.322 

К95 

     Кухтенко О. С. Методологічні, технологічні, 

біофармацевтичні аспекти розробки складних екстрактів та 

лікарських засобів на їх основі [Текст]: автореф. дис. на 

здоб. наук. ступ. д. фармацевт. н.: спец. 15.00.01 "Технологія 

ліків, організація фармацевт. справи та судова фармація" 

/Олександр Сергійович Кухтенко; МОЗУ ЗДМУ. – 

Запоріжжя, 2019. – 48с. 

 

14. 577.346 

Л64 

     Литвинчук Х. М. Експериментальна оцінка впливу 

радіозахисного засобу 2-меркаптобензотіазол за 

морфофункціональними показниками клітин in vitro [Текст]: 

автореф. дис. на здоб. наук. ступ. к. м. н.: спец. 03.00.01 

"Радіобіологія" /Христина Михайлівна Литвинчук; НАМНУ 

ДУ "Націон. наук. центр радіаційної медицини". – К., 2019. – 

22с. 

 

15. 616.314-

085 

Л63 

     Лісецька І. С. Особливості клінічного перебігу та 

лікування катарального гінгівіту в підлітків з хронічними 

гастродуоденітами [Текст]: автореф. дис. на здоб. наук. ступ. 

к. м. н.: спец. 14.01.22 "Стоматологія" /Ірина Сергіївна 

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

 

16. 616.37-

002 

Л98 

     Ляховченко Н. А. Клініко-метаболічні паралелі 

прогнозування хронічного панкреатиту з метаболічним 

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

спец.14.01.03 "Хірургія" /Наталія Анатоліївна Ляховченко; 

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

 

17. 618.34 

М21 

     Маляр В. В. Удосконалення технології допомоги при 

ідіопатичній патології навколоплодового середовища 

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

14.01.01 "Акушерство та гінекологія" /Віталій Васильович 

Маляр; МОЗУ ЛНМУ ім. Д. Галицького. – Львів, 2019. – 40с. 

 

18. 615.225 

М36 

     Мацькевич К. В. Експериментальне дослідження 

фосфорильованих похідних оксазолу як потенційних 

антигіпертензивних засобів [Текст]: автореф. дис. на здоб. 

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

/Катерина Володимирівна Мацькевич; МОЗУ Нац. 

фармацевт. ун-т. – Харків, 2019. – 24с. 

 

19. 618.3 

М90 

     Мунтян О. А. Діагностика та прогнозування патології 

імплантації у жінок із звичним невиношуванням вагітності 

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

14.01.01 "Акушерство та гінекологія" /Ольга Анатоліївна 

Мунтян; МОЗУ ВНМУ ім. М. І. Пирогова. – Вінниця, 2019. – 

20с. 



20. 616.361-

089 

О-39 

     Огурцов О. В. Профілактика інтраопераційних 

ускладнень при лапаросокпічній холецистектомії (клініко-

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

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

Володимирович Огурцов; МОЗУ ВНМУ ім. М. І. Пирогова. 

– Вінниця, 2019. – 16с. 

 

21. 616.89-

008.441.3 

О-54 

     Олійник О. П. Судово-психіатрична оцінка станів 

залежності в кримінальному провадженні [Текст]: автореф. 

дис. на здоб. наук. ступ. д. м. н.: спец. 14.01.16 "Психіатрія" 

/Оксана Петрівна Олійник; МОЗУ ДУ "НДІ психіатрії 

МОЗУ". – К., 2019. – 36с. 

 

22. 616.11/14

-02 

С17 

     Самура Б. Б. Удосконалення діагностики і профілактики 

кардіоваскулярних подій у хворих на хронічні 

лімфопроліферативні захворювання в ремісії [Текст]: 

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

"Внутрішні хвороби" /Борис Борисович Самура; МОЗУ 

ЗДМУ. – Запоріжжя, 2019. – 36с. 

 

23. 616.61-

002 

С17 

     Самчук П. О. Клініко-патогенетичні особливості 

перебігу гострого необструктивного пієлонефриту у жінок 

репродуктивного віку [Текст]: автореф. дис. на здоб. наук. 

ступ. к. м .н.: спец. 14.01.06 "Урологія" /Павло 

Олександрович Самчук; ДУ "Ін-т урології НАМНУ". – К., 

2019. – 26с. 

 

24. 615.454.1 

С37 

     Сімонова О. А. Фармакологічне дослідження крему з 

наночастинками церію діоксиду [Текст]: автореф. дис. на 

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

"Фармакологія" /Оксана Анатоліївна Сімонова; МОЗУ 

Нац.фармацевт.ун-т. – Харків, 2019. – 20с. 

 

25. 612.621 

С88 

     Ступчук М. С. Вплив модуляторів сиртуїнів та 

наночастинок срібла на функціонування клітин яєчника 

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

спец. 03.00.13 "Фізіологія людини і тварин" /Марія Сергіївна 

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

2019. – 24с. 

 

26. 615.31 

С89 

     Сугак О. А. Синтез, фізико-хімічні та біологічні 

властивості S-похідних 4-R-5( тіофен-2-ілметил)-4Н-1,2,4-

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

фармацевт. н.: спец. 15.00.02 "Фармацевтична хімія та 

фармакогнозія" /Ольга Анатоліївна Сугак; МОЗУ ЗДМУ. – 

Запоріжжя, 2019. – 22с. 



27. 616.831-

053.2 

С90 

     Сурков Д. М. Нейроресусцитація та нейропротекція при 

тяжких перинатальних гіпоксично-ішемічних ураженнях 

головного мозку у доношених новонароджених [Текст]: 

автореф. дис. на здоб. наук. ступ. д. м. н.: спец. 14.01.30 

"Анестезіологія та інтенсивна терапія" /Денис Миколайович 

Сурков; МОЗУ ДЗ "Дніпропетровська МА МОЗУ". – Дніпро, 

2019. – 36с. 

 

28. 616.61-06 

Т41 

     Тимощук Л. С. Оптимізація профілактики та діагностики 

ураження нирок при артеріальній гіпертензії шляхом оцінки 

функціонального резерву [Текст] : автореф. дис. на здоб. 

наук. ступ. к. м. н.: спец. 14.01.38 "Загальна практика- 

сімейна медицина" /Лілія Сергіївна Тимощук; МОЗУ ДЗ 

"ЗМА післядипломної освіти МОЗУ". – Запоріжжя, 2019. – 

20с. 

 

29. 614.24 

Т48 

     Ткаченко Н. О. Наукове проектування системи 

формування соціально-відповідальних фармацевтичних 

фахівців на підставі міжнародних стандартів IS CSR-

08260008000 та ISO 26000:2010 [Текст]: автореф. дис. на 

здоб. наук. ступ. д. фармацевт. н.: спец. 15.00.01 "Технологія 

ліків, організація фармацевт. справи та судова фармація" 

/Наталя Олександрівна Ткаченко; МОЗУ ЗДМУ. – 

Запоріжжя, 2019. – 44с. 

 

30. 614 

Т48 

     Ткачук І. М. Медико=соціальне обґрунтування 

оптимізації функціонально-організаційної моделі 

профілактики серцево-судинних захворювань у 

військовослужбовців Збройних Сил України [Текст]: 

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

"Соціальна медицина" /Ірина Михайлівна Ткачук; МОЗУ 

НМУ ім. О. О. Богомольця. – К., 2019. – 44с. 

 

31. 616.311.2 

Ф95 

     Фурдичко А. І. Клініко-експериментальне обґрунтування 

комплексного лікування та профілактики захворювань 

пародонту у хворих з гепатобіліарною патологією [Текст]: 

автореф. дис. на здоб. наук. ступ. д. м. н.: спец. 14.01.22 

"Стоматологія" /Анастасія Іванівна Фурдичко; ДУ "Ін-т 

стоматології та щелепно-лицевої хірургії НАМНУ". – Одеса, 

2019. – 36с. 

 

32. 616.314-

26-07 

Ц94 

     Циж О. О. Удосконалення сучасних методів діагностики, 

лікування та профілактики рецидивів у пацієнтів з відкритим 

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

спец. 14.01.22 "Стоматологія" /Ольга Олександрівна Циж; 

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



33. 616.314-

089.23 

Ч-49 

     Черненко В. М. Використання ксеногенних 

остеопластичних матеріалів при методиці безпосередньої 

імплантації з негайним навантаженням (експериментально-

клінічне дослідження) [Текст]: автореф. дис. на здоб. наук. 

ступ. к. м. н.: спец. 14.01.22 "Стоматологія" /Володимир 

Миколайович Черненко; МОЗУ Укр. мед. стоматолог. 

академія. – Полтава, 2019. – 20с. 

 

34. 611.018.7

4 

Ч-49 

     Чернобривцев О. П. Роль генетичного поліморфізму у 

розвитку ендотеліальної дисфункції при цукровому діабеті 

2-го типу [Текст]: автореф. дис. на здоб. наук. ступ. к. м. н.: 

спец.14.03.04 "Патологічна фізіологія" /Олександр Петрович 

Чернобривцев; НАНУ Ін-т фізіології ім. О. О. Богомольця. – 

К., 2019. – 20с. 

 

35. 616.314.1

7-08 

Ч-75 

     Чорній А. В. Клініко-лабораторне обґрунтування 

лікування хворих із захворюваннями пародонту на тлі 

первинного гіпотиреозу [Текст]: автореф. дис. на здоб. наук. 

ступ. к. м. н.: спец. 14.01.22 "Стоматологія" /Арсеній 

Володимирович Чорній; ДУ "Ін-т стоматології та щелепно-

лицевої хірургії НАМНУ". – Одеса, 2019. – 20с. 

 

36. 618.173 

Ч-81 

     Чуб О. В. Вплив кріоконсервованих експлантів плаценти 

на перебіг дисциркуляторної енцефалопатії в постменопаузі 

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

здоб. наук. ступ. к. м. н.: спец. 14.0135 "Кріомедицина" /Олег 

Володимир Чуб; НАНУ Ін-т проблем кріобіології і 

кріомедицини. – Харків, 2019. – 20с. 

 

37. 616.314-

085 

Ч-81 

     Чубій І. З. Особливості клінічного перебігу, лікування та 

профілактики захворювань тканин пародонту у жителів 

екологічно забруднених регіонів Прикарпаття [Текст]: 

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

"Стоматологія" /Ірина Зіновіївна Чубій; МОЗУ ІФНМУ. – 

Івано-Франківськ, 2019. – 20с. 
 


