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Автореферати 

1. 616.12-

008.46 

А65 

     Андрєєва Я. О. Клініко-патогенетичні аспекти діагностики, 

прогнозування та лікування хронічної серцевої недостатності у 

хворих з синдромом обструктивного апное сну та ожирінням 

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

"Внутрішні хвороби" /Яна Олексіївна Андрєєва; МОЗУ ДЗ "ЗМА 

післядипломної освіти МОЗУ". – Запоріжжя, 2019. – 42с. 

 

2. 616.6 

Б43 

     Бєлкіна І. О. Застосування наночастинок гадоліній 

ортованадату для корекції розладів чоловічої репродуктивної 

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

на здоб. наук. ступ. к. біолог. н.: спец. 14.01.01 "Ендокринологія" 

/Інна Олегівна Бєлкіна; ДУ "Ін-т проблем ендокринної патології 

ім. В.Я. Данилевського НАМНУ". – Харків, 2019. – 24с. 

 

3. 617.76-

089 

Б59 

     Бігун Н. М. Нові хірургічні підходи та імплантуючі матеріали 

при реконструктивних операціях на орбіті та окулоорбітальній 

ділянці (експериментально-клінічне дослідження) [Текст]: 

автореф. дис. на здоб. наук. ступ. к. м. н.: спец. 14.01.18 

"Офтальмологія" /Наталія Михайлівна Бігун; ДУ "Ін-т очних 

хвороб і тканинної терапії ім. В.П. Філатова НАМНУ". – Одеса, 

2019. – 20с. 

 

4. 618.173 

Б73 

     Богдан Н. М. Застосування електрофорезу та пресотерапії у 

комплексному відновлювальному лікуванні жінок у 

постменопаузальному періоді, хворих на остеоартроз колінних 

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

14.01.33 "Медична реабілітація, фізіотерапія та курортологія" 

/Наталія Михайлівна Богдан; МОЗУ ОНМУ. – Одеса, 2019. – 20с. 

 

5. 618.3 

Б93 

     Бутенко Л. П. Профілактика акушерських та перинатальних 

ускладнень у вагітних з вродженими вадами серця на тлі серцевої 

недостатності та анемії [Текст]: автореф. дис. на здоб. наук. ступ. 

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

Петрівна Бутенко; ДУ "Ін-т педіатрії, акушерства і гінекології ім. 

О. М. Лук'янової НАМНУ". – К., 2019. – 20с. 

 



6. 612.6 

В27 

     Величко Н. Ф. Віддалені наслідки неонатального впливу 

фітоестрогенів і стресу на репродуктивну функцію та 

гормонально-метаболічні показники у дорослих самців щурів 

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

наук. ступ. к. біолог. н.: cпец.14.01.14 "Ендокринологія" /Наталія 

Федорівна Величко; ДУ "Ін-т проблем ендокринної патології ім. 

В. Я. Данилевського НАМНУ". – Х., 2019. – 26с. 

 

7. 616.132-

089 

В58 

     Власенко О. А. Ендопротезування аневризм інфраренального 

відділу аорти: критерії відбору пацієнтів, оцінка результатів 

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

"Хірургія" /Олена Анатоліївна Власенко; НАМНУ ДУ "НІ 

хірургії та трансплантології ім. О. О. Шалімова". – К., 2019. – 26с. 

 

8. 616.379-

008.64 

В58 

     Власюк Т. І. Морфо-функціональна характеристика міокарда 

при експериментальному цукровому діабеті та його корекції 

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

"Нормальна анатомія" /Тетяна Іванівна Власюк; МОЗУ ІФНМУ. – 

Івано-Франківськ, 2019. – 20с. 

 

9. 616.36-

006.6-07 

Д43 

     Дзигар О. В. Вторинні пухлинні ураження печінки: 

діагностика та оцінка ефективності радіохірургічного лікування 

за допомогою магнітно-резонансної та мультидетекторної 

комп'ютерної томографії [Текст]: автореф. дис. на здоб. наук. 

ступ. к. м. н.: спец.14.01.23 "Променева діагностика та променева 

терапія" /Олександр Васильович Дзигар; МОЗУ НМА 

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

 

10. 616.831-

005.1 

Д58 

     Довгань І. М. Структурно-метаболічна характеристика 

демієлінізуючого процесу при геморагічному інсульті та шляхи 

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

спец. 14.03.09 "Гістологія, цитологія, ембріологія" /Ірина 

Магсумівна Довгань; МОЗУ НМУ ім. О. О. Богомольця. – К., 

2019. – 20с. 

 

11. 616.379-

008.64 

Д66 

     Домбровська Н. С. Особливості гормональних, метаболічних 

та імунних порушень в учасників ліквідації наслідків аварії на 

Чорнобильській АЕС, хворих на цукровий діабет 2 типу [Текст]: 

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

"Радіобіологія" /Наталія Сергіївна Домбровська; ДУ "ННЦ 

радіаційної медицини НАМНУ". – К., 2019. – 22с. 

 



12. 617.735-

002 

Є70 

     Єремеєва Т. В. Медико-соціальне обґрунтування регіональної 

моделі покращення якості офтальмологічної допомоги хворим на 

прикладі діабетичної ретинопатії [Текст]: автореф. дис. на здоб. 

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

Вікторівна Єремеєва; МОНУ Ужгородський нац. ун-т. – Ужгород, 

2019. – 26с. 

 

13. 616.327-

053.2 

Ж52 

     Желтов А. Я. Діагностика та лікування захворювань 

лімфоїдної тканини носоглотки у дітей з ексудативним середнім 

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

14.01.19 "Оториноларингологія" /Андрій Якович Желтов; 

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

НАМНУ". – К., 2019. – 20с. 

 

14. 617.735 

Ж77 

     Жмурик Д. В. Експериментально-клінічне обґрунтування 

ефективності застосування нових методів хірургічного та 

медикаментозного лікування ускладнених форм відшарування 

сітківки різної етіології [Текст]: автореф. дис. на здоб. наук. ступ. 

д. м. н.: спец. 14.01.18 "Офтальмологія" /Дмитро Васильович 

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

Філатова НАМНУ". – Одеса, 2019. – 28с. 

 

15. 618.177 

К14 

     Казакова Н. М. Диференційований підхід до реабілітації 

репродуктивного здоров'я у жінок з безплідністю, які перенесли 

органозберігаючі операції на придатках матки [Текст]: автореф. 

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

гінекологія" /Наталія Миколаївна Казакова; ДУ "Ін-т педіатрії, 

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

2019. – 24с. 

 

16. 617.731-

02 

К21 

     Кардійчук М. А. Ураження зорового нерва при цукровому 

діабеті 2 типу (патогенез, діагностика, лікування) [Текст]: 

автореф. дис. на здоб. наук. ступ. д. м. н.: спец. 14.01.18 

"Офтальмологія" /Марина Аксентіївна Кардійчук; МОЗУ НМА 

післядипломної освіти ім. П. Л. Шупика. – К., 2019. – 36с. 

 

17. 616.13/14

-07 

К31 

     Каширова О. В. Оптимізація методів діагностики і лікування 

артеріовенозних форм вроджених судинних мальформацій 

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

14.01.03 "Хірургія" /Олена Володимирівна Каширова; НАМНУ 

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

2019. – 30с. 

 



18. 616.233-

002-053.2 

К35 

     Кенс О. В. Діагностична та прогностична значущість маркерів 

схильності до повторних епізодів гострого обструктивного 

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

14.01.10 "Педіатрія" /Олена Володимирівна Кенс; ЛНМУ ім. Д. 

Галицького. – Львів, 2019. – 20с. 

 

19. 616.314-

085 

К40 

     Кімак Г. Б. Клініко-імунологічні і біохімічні зміни стану 

тканин пародонта у хворих на генералізований пародонтит 

молодого віку та їх комплексна корекція [Текст]: автореф. дис. на 

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

Богданівна Кімак; МОЗУ ІФНМУ. – Івано-Франківськ, 2019. – 

20с. 

 

20. 616.12-

008.331.1 

К56 

     Коваленко О. М. Функціональний стан тромбоцитів та 

ендотелію у хворих з артеріальною гіпертензією та хронічним 

обструктивним захворюванням легенів, оптимізація лікування 

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

"Внутрішні хвороби" /Олена Миколаївна Коваленко; МОЗУ ДЗ 

"ЗМА післядипломної освіти МОЗУ". – Запоріжжя, 2019. – 26с. 

 

21. 616.14-

007.64-08 

К85 

     Криса Б. В. Клінічний перебіг та хірургічне лікування 

варикозної хвороби нижніх кінцівок у вагітних жінок [Текст]: 

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

"Хірургія" /Богдан Васильович Криса; МОЗУ ІФНМУ. – Івано-

Франківськ, 2019. – 20с. 

 

22. 616.37-

002 

Л33 

     Лебедевич О. Б. Ортопедичні ускладнення гострого 

гематогенного остеомієліту, рання діагностика, лікування та 

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

спец. 14.01.09 "Дитяча хірургія" /Оксана Богданівна Лебедевич; 

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

 

23. 616.718-

001 

Л63 

     Лисун Д. М. Пошкодження кінцівок внаслідок сучасних 

бойових дій: клініко-епідеміологіічний аналіз [Текст]: автореф. 

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

ортопедія" /Дмитро Миколайович Лисун; ДУ "Ін-т травматології 

та ортопедії НАМНУ". – К., 2019. – 16с. 

 

24. 616.151.5

-053.2 

М26 

     Маркін А. І. Характеристика якості життя дітей, хворих на 

тяжку форму гемофілії А в Україні [Текст]: автореф. дис. на здоб. 

наук. ступ. к. м. н.: спец. 14.01.10 "Педіатрія" /Андрій Ігорович 

Маркін; МОЗУ ЛНМУ ім. Д. Галицького. – Львів, 2019. – 20с. 

 



25. 616.36-

002-053.2 

М69 

     Михайлюк Х. З. Удосконалення діагностики та оцінки 

клінічного перебігу автоімунного гепатиту у дітей [Текст]: 

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

"Педіатрія" /Христина Зеновіївна Михайлюк; ДУ "Ін-т педіатрії, 

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

2019. – 20с. 

 

26. 618.315 

Н60 

     Нідельчук О. В. Оптимізація пренатальної діагностики, 

ведення вагітності і пологів при вроджених вадах розвитку легень 

та діафрагмальній килі у плода [Текст]: автореф. дис. на здоб. 

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

/Оксана Василівна Нідельчук; ДУ "Ін-т педіатрії, акушерства і 

гінекології ім. О. М. Лук'янової НАМНУ". – К., 2019. – 20с. 

 

27. 617.55-

089-053.2 

О-54 

     Олійник А. П. Прогнозування та профілактика гнійно-

септичних ускладнень при невідкладній абдомінальній патології 

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

14.01.09 "Дитяча хірургія" /Анна Петрівна Олійник; МОЗУ 

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

 

28. 616.617-

053.2 

П30 

     Петріца Н. А. Функціональний стан нирок у дітей раннього 

віку при міхурово-сечовідному рефлюксі залежно від наявності 

недиференційованої дисплазії сполучної тканини [Текст]: 

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

"Педіатрія" /Назар Андрійович Петріца; МОЗУ ЛНМУ ім. Д. 

Галицького. – Львів, 2019. – 20с. 

 

29. 616.314.1

9 

П43 

     Погоріла А. В. Ятрогенне компресійно-токсичне ураження 

нижнього альвеолярного нерва пломбувальними матеріалами: 

діагностика за активністю титрів нейромаркерів (NSE, білок 

S100) та нейропротекторна терапія (експериментально-клінічне 

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

спец. 14.01.22 "Стоматологія" /Анна Василівна Погоріла; МОЗУ 

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

 

30. 617.755 

П56 

     Пономарчук О. В. Ефективність комбінованого способу 

діагностики вроджених порушень колірного зору [Текст]: 

автореф. дис. на здоб. наук. ступ. к. м. н.: спец. 14.01.18 

"Офтальмологія" /Олександр Валерійович Пономарчук; ДУ "Ін-т 

очних хвороб і тканинної терапії ім. В. П. Філатова НАМНУ". – 

Одеса, 2019. – 20с. 

 



31. 616.716.4

-089 

Р93 

     Рибак В. А. Оптимізація методів хірургічного лікування та 

реабілітації пацієнтів із посттравматичними та 

післяопераційними дефектами щелеп [Текст]: автореф. дис. на 

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

Анатолійович Рибак; МОЗУ ДЗ "Дніпропетровська МА МОЗУ". – 

Дніпро, 2019. – 20с. 

 

32. 618.3-06 

С41 

     Ситнік П. О. Прогнозування тяжкості та діагностика гнійно-

запальних захворювань придатків матки [Текст]: автореф. дис. на 

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

гінекологія" /Павло Олексійович Ситнік; МОЗУ ОНМУ. – Одеса, 

2019. – 16с. 

 

33. 616.42-

002-053.2 

Т16 

     Талько М. О. Діагностика та лікування бактеріальних 

лімфаденітів у дітей [Текст]: автореф. дис. на здоб. наук. ступ. к.  

м. н.: спец. 14.01.09 "Дитяча хірургія" /Максим Олександрович 

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

 

34. 616.12-

008 

Т23 

     Татаренко О. М. Встановлення причинного зв'язку 

гіпертонічної хвороби з дією іонізуючого випромінювання в 

учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС у 

віддаленому післяаварійному періоді [Текст]: автореф. дис. на 

здоб. наук. ступ. к. м. н.: спец. 03.00.01 "Радіобіологія" /Ольга 

Миколаївна Татаренко; ДУ "ННЦ радіаційної медицини 

НАМНУ". – К., 2019. – 24с. 

 

35. 616.133-

007.64 

Ч-34 

     Чебурахін В. В. Індивідуалізація хірургічного лікування 

хворих з артеріальними аневризмами середньої мозкової артерії з 

урахуванням їх клініко-анатомічних особливостей [Текст]: 

автореф. дис. на здоб. наук. ступ. к. м. н.: спец. 14.01.05 

"Нейрохірургія" /Валерій Валерійович Чебурахін; НАМНУ ДУ 

"Ін-т нейрохірургії ім. А. П. Ромоданова НАМНУ". – К., 2019. – 

24с. 

 

36. 617.586-

001 

Ч-46 

     Чередниченко Н. О. Оптимізація радіологічної візуалізації 

васкуляризації шкіри і м'яких тканин у пацієнтів при 

реконструктивних операціях на нижніх кінцівках [Текст]: 

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

"Променева діагностика та променева терапія" /Наталія 

Олексіївна Чередниченко; МОЗУ НМА післядипломної освіти ім. 

П. Л. Шупика. – К., 2019. – 20с. 

 



37. 616.284.1

-053.2 

Ш38 

     Шевлюк П. П. Аналіз вмісту барабанної порожнини та 

діагностика ексудативного отиту у новонароджених 

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

м. н.: спец. 14.01.19 "Оториноларингологія" /Павло Петрович 

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

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

 

38. 616.12-

008-053.2 

Ш44 

     Шелудько Д. М. Нейрофункціональні особливості серцево-

судинної системи в дітей з рекурентними формами захворювань 

респіраторного тракту в залежності від рівня психоемоційного 

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

спец. 14.01.10 "Педіатрія" /Денис Миколайович Шелудько; 

МОЗУ ЗДМУ. – Запоріжжя, 2019. – 24с. 

 

39. 616.71-

001.5 

Я76 

     Яровий Д. М. Інвалідизація та особливості реабілітації 

постраждалих внаслідок дорожньо-транспортних пригод [Текст]: 

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

"Травматологія та ортопедія" /Дмитро Михайлович Яровий; ДУ 

"Ін-т травматології та ортопедії НАМНУ". – К., 2019. – 20с. 

 

40. 617.753.2 

Я92 

     Яценко Д. А. Ефективність новітніх методів прогнозування 

розвитку міопії високого ступеня на підставі клінічних та 

біомолекулярних зв'язків [Текст]: автореф. дис. на здоб. наук. 

ступ. к. м. н.: спец. 14.01.18 "Офтальмологія" /Дмитро 

Анатолійович Яценко; МОЗУ НМА післядипломної освіти ім. П. 

Л. Шупика. – К., 2019. – 20с. 

 

 


