
Нові надходження ( за липень-серпень ) 2020 року 

Автореферати 

1. 616.37-01

8 

А16 

     Абрамова Т. В.  Ремоделювання ендокринного апарату 

підшлункової залози при експериментальному цукровому діабеті у 

нормо- та гіпертензивних щурів [Текст]: автореф. дис. на здоб. 

наук. ступ. к. м. н. : спец. 14.03.04 "Патологічна фізіологія" /Тетяна 

Вікторівна Абрамова; МОЗУ ЗДМУ. – Запоріжжя, 2020. – 20с. 

       

2. 612.812 

А23 

     Агашков К. С.  Клітинні й мережеві механізми обробки 

ноцицептивних сигналів у спинному мозку та їх генно-інженерне 

модулювання як засіб терапії хронічного больового синдрому 

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

"Патологічна фізіологія" /Кирило Сергійович Агашков; НАНУ Ін-т 

фізіології ім. О. О. Богомольця. – К., 2020. – 24с. 

      

3. 616.211-0

89 

А36 

     Айварджі О. О.  Підвищення ефективності 

анестезіологічного забезпечення при септопластиці в умовах 

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

м. н. : спец. 14.01.30 "Анестезіологія та інтенсивна терапія" 

/Олександр Олександрович Айварджі; МОЗУ ДЗ 

"Дніпропетровська МА МОЗУ". – Дніпро, 2020. – 20с. 

       

4. 616.717/7

18-001.5-

089 

Б56 

     Бець І. Г.  Тактика лікування ушкоджень дистальних 

метаепіфізів довгих кісток на основі принципів біологічної 

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

14.01.21 "Травматологія та ортопедія" /Ірина Григорівна Бець; 

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

НАМНУ". – Харків, 2020. – 34с. 

 

5. 618.19-00

6 

Б81 

     Бондар О. В.  Шляхи оптимізації лікування хворих з 

місцеворозповсюдженим раком молочної залози [Текст]: автореф. 

дис. на здоб. наук. ступ. д. м. н. : спец. 14.01.07 "Онкологія" 

/Олександр Вадимович Бондар; ХМА післядипломної освіти 

МОЗУ. – Харків, 2020. – 36с. 

      



6. 616.379-0

08.64 

Б83 

     Бородавко О. І.  Оцінка оксидативного стресу та шляхи 

його корекції у осіб з поєднаним перебігом цукрового діабету 2 

типу та остеопорозу, які постійно проживають в умовах 

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

м. н. : спец. 14.01.02 "Внутрішні хвороби" /Ольга Іванівна 

Бородавко; МОЗУ ЗДМУ. – Запоріжжя, 2020. – 24с. 

     

7. 616.36-00

1.45-089 

Г14 

     Гайда Я. І.  Сучасні методи хірургічного лікування 

вогнепальних поранень печінки [Текст]: автореф. дис. на здоб. 

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

Гайда; НАМНУ ДУ "НІ хірургії та трансплантології ім. О. О. 

Шалімова". – К., 2020. – 26с. 

 

8. 616-006.0

4 

Г55 

     Глущенко Н. М.  Прогнозування генетичного ризику 

виникнення злоякісних новоутворень за умов агрегації пухлинної 

патології в родоводах хворих на рак ендометрію та яєчника 

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

14.01.07 "Онкологія" /Надія Миколаївна Глущенко; НАМНУ Ін-т 

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

Кавецького. – К., 2020. – 24с. 

 

9. 616-003.9

2-089 

Г79 

     Гребченко К. М.  Комплексний підхід до корекції 

косметичних дефектів, спричинених рубцями [Текст]: автореф. 

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

/Катерина Миколаївна Гребченко; МОЗУ НМУ ім. О. О. 

Богомольця. – К., 2020. – 20с. 

 

10. 614.2 

Г98 

     Гущук І. В.  Наукове обгрунтування концептуальних засад 

розвитку системи охорони громадського здоров'я України ( 

гігієнічні аспекти ) [Текст]: автореф. дис. на здоб. наук. ступ. д. м. 

н. : спец. 14.02.01 "Гігієна та професійна патологія" /Ігор 

Віталійович Гущук; НАМНУ ДУ "Ін-т громадського здоров'я ім. 

О. М. Марзєєва НАМНУ". – К., 2020. – 42с. 

 

11. 617.726-0

53.2 

Д18 

     Даниленко О. С.  Дослідження патогенетичних механізмів 

зниження функції акомодації у дітей з гіперметропією [Текст] : 

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

"Офтальмологія" 222 "Медицина" /Олександр Сергійович 

Даниленко; МОЗУ НМА післядипломної освіти ім. П. Л. Шупика. 

– К., 2020. – 22с. 

 



12. 618.3-06 

Д32 

     Дем'яненко А. С.  Прогнозування та обгрунтування 

клінічних варіантів перебігу важких форм прееклампсії [Текст]: 

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

"Акушерство та гінекологія" /Антон Сергійович Дем'яненко; 

МОЗУ НМУ ім. О. О. Богомольця. – К., 2020. – 20с. 

 

13. 616.314-0

89.23 

Д33 

     Дєньга А. Е.  Патогенетичне обгрунтування комплексного 

лікування зубо-щелепних аномалій у дорослих пацієнтів з 

метаболічним синдромом ( клініко-експериментальне 

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

спец. 14.01.22 "Стоматологія" /Анастасія Едуардівна Дєньга; ДУ 

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

2020. – 36с. 

 

14. 615.22 

Д72 

     Драпак І. В.  Цілеспрямований пошук біологічно активних 

речовин на основі похідних п'ятичленних гетероциклів та 

споріднених гетероциклічних систем для лікування 

серцево-судинних захворювань [Текст] : автореф. дис. на здоб. 

наук. ступ. д. фармацевт. н. : спец. 15.00.02 "Фармацевтична хімія 

та фармакогнозія" /Ірина Володимирівна Драпак; МОЗУ ЗДМУ. – 

Запоріжжя, 2020. – 52с. 

 

15. 616.12-00

8.331.1 

Ж53 

     Жеманюк С. П.  Особливості системної гемодинаміки, 

вегетативного забезпечення, агрегації тромбоцитів у хворих на 

гіпертонічну хворобу високого та дуже високого ризику, лікування 

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

14.01.11 "Кардіологія" /Світлана Павлівна Жеманюк; МОЗУ 

ЗДМУ. – Запоріжжя, 2020. – 24с. 

 

16. 616.314-0

02.4 

К18 

     Камінська М. В.  Клініко-експериментальне дослідження 

поєднаного впливу ксенобіотитків на тканини пародонта та 

особливості медикаментозної корекції клінічних та біохімічних 

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

14.01.22 "Стоматологія" /Мар'яна Вікторівна Камінська; МОЗУ 

ІФНМУ. – Івано-Франквіськ, 2020. – 20с. 

 



17. 616.314-0

7 

К56 

     Ковалюк А. В.  Обгрунтування та вдосконалення 

діагностики та методів ортопедичного лікування зубощелепних 

деформацій у хворих з дефектами зубних рядів [Текст] : автореф. 

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

"Стоматологія" /Андрій Володимирович Ковалюк; МОЗУ ІФНМУ. 

– Івано-Франківськ, 2020. – 20с. 

 

18. 617.761-0

09.11 

К56 

     Ковтун Н. М.  Наукове обгрунтування та розроблення 

методу оцінювання стану окорухових м'язів з використанням 

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

м. н. : спец. 14.01.18 "Офтальмологія" 222 "Медицина" /Наталія 

Михайлівна Ковтун; МОЗУ НМА післядипломної освіти ім. П. Л. 

Шупика. – К., 2020. – 22с. 

 

19. 616.211-0

56.3 

К66 

     Корецкая Є. В.  Ефективність алерген-специфічної 

імунотерапії в поєднанні з діалізатом лейкоцитів ліофілізованого у 

хворих на сезонний алергічний риніт [Текст]: автореф. дис. на 

здоб. наук. ступ. к. м. н. : спец. 14.01.29 "Клінічна алергологія" 

/Єлена Валеріївна Корецкая; НАМНУ ДУ "НІ фтизіатрії і 

пульмонології ім. Ф. Г. Яновського НАМНУ". – К., 2020. – 20с. 

 

20. 613.24/29 

К89 

     Кузнецова О. М.  Вдосконалення системи контролю якості 

та безпеки дієтичних добавок [Текст]: автореф. дис. на здоб. наук. 

ступ. к. біолог. н. : 14.02.01 "Гігієна та професійна патологія" 

/Олена Михайлівна Кузнецова; НАМНУ ДУ "Ін-т громадського 

здоров'я ім. О. М. Марзєєва НАМНУ". – К., 2020. – 24с. 

 

21. 616.131-0

07 

К90 

     Кулікова Д. О.  Діагностичні та прогностичні аспекти 

ультразвукових ознак гемодинамічної значущості відкритої 

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

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

терапія" /Дар'я Олександрівна Кулікова; МОЗУ ХМА 

післядипломної освіти. – Харків, 2020. – 20с. 

 

22. 616.12-00

8.46 

Л34 

     Левандовська Х. В.  Декомпенсована серцева недостатність 

у хворих, що перенесли інфаркт міокарда : клініко-патогенетична 

характеристика, прогнозування виникнення та лікування [Текст]: 

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

"Кардіологія" /Христина Василівна Левандовська; МОЗУ ІФНМУ. 

– Івано-Франківськ, 2020. – 20с. 

 



23. 616.34 

М19 

     Малиш Н. Г.  Еволюція епідемічного процесу гострих 

кишкових інфекцій бактеріальної етіології, фактори ризику, 

удосконалення епідеміологічного нагляду [Текст]: автореф. дис. на 

здоб. наук. ступ. д. м. н.: спец. 14.02.02 "Епідеміологія" /Ніна 

Григорівна Малиш; НАМНУ ДУ "Ін-т епідеміології та 

інфекційних хвороб ім. Л. В. Громашевського НАМНУ". – К., 

2020. – 42с. 

 

24. 617.58-00

7.64 

М22 

     Мамунчак О. В.  Удосконалення інструментальних методів 

діагностики та хірургічного лікування хворих на варикозну 

хворобу нижніх кінцівок [Текст]: автореф. дис. на здоб. наук. ступ. 

к. м. н. : спец. 14.01.03 "Хірургія" /Ольга Вячеславівна Мамунчак; 

МОЗУ ДЗ "Запорізька МА післядипломної освіти МОЗУ". – 

Запоріжжя, 2020. – 24с. 

 

25. 616.8-009

.7 

М31 

     Маслова І. Г.  Персоналізоване лікування хворих з болем в 

спині з урахуванням клініко-генетичних кореляцій [Текст] : 

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

хвороби" /Ірина Геннадіївна Маслова; МОЗУ НМА 

післядипломної освіти ім. П. Л. Шупика. – К., 2020. – 28с. 

 

26. 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; МОЗУ ІФНМУ. – Івано-Франківськ, 

2020. – 20с. 

 

27. 616.71-00

1.5-089 

М46 

     Меклеш Ю. Ю.  Хірургічне лікуванняя багатоуламкових 

переломів довгих кісток нижніх кінцівок із додатковим 

використанням B-трикальційфосфату ( клініко-експериментальне 

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

спец. 14.01.21 "Травматологія та ортопедія" /Юрій Юрійович 

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

Ситенка НАМНУ". – Харків, 2020. – 20с. 

 



28. 617.741-0

04.1 

М85 

     Мотасім Валід Абдул Рахман Альдахдух  Патогенетичні 

особливості розвитку експериментальної катаракти при 

офтальмогіпертензії та метадолічна корекція патологічних змін 

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

спец. 14.01.18 "Офтальмологія" /Валід Абдул Рахман Альдахдух 

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

Філатова НАМНУ". – Одеса, 2020. – 20с. 

 

29. 616.314.5/

6-002 

О-21 

     Оболонська Г. О.  Удосконалення клінічних підходів до 

відновлення контактних поверхонь бічних зубів у хворих на 

генералізований пародонтит [Текст]: автореф. дис. на здоб. наук. 

ступ. к. м. н. : спец. 14.01.22 "Стоматологія" /Ганна Олександрівна 

Оболонська; МОЗУ НМА післядипломної освіти ім. П. Л. Шупика. 

– К., 2020. – 20с. 

 

30. 616.24-00

2.5 

О-35 

     Овчаренко І. А.  Прогнозування ефективності лікування 

мільтирезистентного туберкульозу легень шляхом оцінки 

динаміки тканинних факторів розпаду та фіброзоутворення 

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

"Фтизіатрія" /Ірина Анатоліївна Овчаренко; НАМНУ ДУ "НІ 

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

2020. – 20с. 

 

31. 616.314-0

02-08 

О-54 

     Олійник Р. П.  Обгрунтування застосування методу 

озоно-та ремінералізуючої терапії у комплексному лікуванні 

початкового карієсу постійних зубів у дітей різних вікових груп 

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

"Стоматологія" /Роман Петрович Олійник; МОЗУ ІФНМУ. – 

Івано-Франківськ, 2020. – 20с. 

 

32. 613.648 

О-60 

     Оперчук А. П.  Науково-гігієнічне обгрунтування 

покращення радіаційного захисту на підприємствах з видобутку й 

первинного збагачення уранових руд [Текст]: автореф. дис. на 

здоб. наук. ступ. к. м. н. : спец. 14.02.01 "Гігієна та професійна 

патологія" /Анатолій Павлович Оперчук; НАМНУ ДУ"Ін-т 

громадського здоров'я ім. О. М. Марзєєва НАМНУ". – К., 2020. – 

24с. 

 



33. 617.735-0

2 

П16 

     Панченко Ю. О.  Діабетична макулопатія у хворих на 

цукровий діабет 2 типу ( питання патогенезу, фактори ризику, 

прогнозування розвитку і рецидивів після хірургічного лікування) 

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

"Офтальмологія" 222 "Медицина" /Юлія Олександрівна Панченко; 

МОЗУ НМА післядипломної освіти ім. П. Л. Шупика. – К., 2020. – 

36с. 

 

34. 615.014.0

7 

П18 

     Паращук Е. А.  Фармакогностичне дослідження бедринця 

ломикаменевого ( Pimpinella saxifraga) [Текст]: автореф. дис. на 

здоб. наук. ступ. к. фармацевт.н. : спец. 15.00.02 "Фармацевт. хімія 

та фармакогнозія" /Еліна Анатоліївна Паращук; МОЗУ ЗДМУ. – 

Запоріжжя, 2020. – 24с. 

 

35. 616.65-00

6 

П32 

     Піддубний А. М.  Патоморфологічна характеристика 

біомінералізації при раку передміхурової залози [Текст]: автореф. 

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

анатомія" /Артем Михайлович Піддубний; МОЗУ ЗДМУ. – 

Запоріжжя, 2020. – 22с. 

 

36. 616.314-0

89.843 

П84 

     Проць Г. Б.  Комплексні методи хірургічної підготовки 

хворих до ортопедичної реабілітації залежно від стану тканин 

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

: спец. 14.01.22 "Стоматологія" /Галина Богданівна Проць; МОЗУ 

ІФНМУ. – Івано-Франківськ, 2020. – 40с. 

 

37. 617.713-0

02 

Р26 

     Рафалюк С. Я.  Ефективність патогенетично 

обгрунтованого лікування хворих на герпетичний кератит з 

синдромом сухого ока ( експериментально-клінічне лослідження) 

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

"Офтальмологія" /Софія Ярославівна Рафалюк; ДУ "Ін-т очних 

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

2020. – 20с. 

 

38. 617.58-00

2.44-02 

Р98 

     Рябушко Р. М.  Сучасні підходи до патогенетичного 

комплексного лікування венозних трофічних виразок нижніх 

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

14.01.03 "Хірургія" /Роман Миколайович Рябушко; МОЗУ 

ІФНМУ. – Івано-Франківськ, 2020. – 20с. 

 



39. 616.61/.63

-053.2 

С14 

     Садова-Чуба З. Т.  Катетер-асоційовані інфекції 

сечовидільних шляхів у дітей : діагностика, профілактика, 

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

14.01.30 "Анестезіологія та інтенсивна терапія" /Зоряна Тарасівна 

Садова-Чуба; МОЗУ ДЗ "Дніпропетровська МА МОЗУ". – Дніпро, 

2020. – 20с. 

 

40. 616.314.9

-053.2 

С97 

     Северин Л. В.  Профілактика та лікування множинного 

карієсу тимчасових зубів у дітей раннього віку з захворюваннями 

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

н. ; спец. 14.01.22 "Стоматологія" /Лариса Вікторівна Северин; ДУ 

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

2020. – 20с. 

 

41. 615.322 

С38 

     Сініченко А. В.  Фармакогностичне дослідження 

культивованих видів роду Primula L. [Текст]: автореф. дис. на 

здоб. наук. ступ. к. фармацевт. н. : спец. 15.00.02""Фармацевтична 

хімія та фармакогнозія" /Анна Вікторівна Сініченко; МОЗУ 

ЗДМУ. – Запоріжжя, 2020. – 26с. 

 

42. 616.728.1

6-007 

С78 

     Стауде В. А.  Артроз крижово-клубових суглобів : 

патогенез, діагностика, прогнозування та лікування [Текст] : 

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

"Травматологія та ортопедія" /Володимир Анатолійович Стауде; 

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

НАМНУ". – Харків, 2020. – 46с. 

 

43. 616.12-00

8.331.1-0

7 

Т50 

     Товма А. В.  Удосконалення діагностики та прогнозування 

розвитку ремоделювання лівого шлуночка у підлітків з первинною 

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

ступ. к. м. н. : спец. 14.01.10 "Педіатрія" /Анастасія Володимирівна 

Товма; МОЗУ ЗДМУ. – Запоріжжя, 2020. – 24с. 

 

44. 616.379-0

08.64 

Т67 

     Трибушний О. В.  Діагностика та лікування сепсису у 

хворих на цукровий діабет з ускладненим синдромом діабетичної 

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

14.01.03 "Хірургія" /Олег Володимирович Трибушний; МОЗУ ДЗ 

"Запорізька МА післядипломної освіти МОЗУ". – Запоріжжя, 2020. 

– 40с. 

 



45. 616.314-0

02-053.2 

Х12 

     Хабчук В. С.  Обгрунтування комплексного підходу до 

діагностики, лікування та профілактика передеруптивного карієсу 

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

спец. 14.01.22 "Стоматологія" /Вадим Сергійович Хабчук; МОЗУ 

ІФНМУ. – Івано-Франківськ, 2020. – 20с. 

 

46. 616.314-0

7 

Х76 

     Хомик М. І.  Клініко-діагностичні маркери формування 

особливостей перебігу та ефективності комплексного лікування 

генералізованого пародонтиту [Текст]: автореф. дис. на здоб. наук. 

ступ. к. м. н. : спец. 14.01.22 "Стоматологія" /Мирослава Ігорівна 

Хомик; МОЗУ ІФНМУ. – Івано-Франківськ, 2020. – 20с. 

 

47. 616.831-0

05.1 

Ц97 

     Цьома Є. І.  Клініко-діагностичні критерії прогнозування 

раннього виходу та віддалених наслідків нетравматичного 

субарахноїдального крововиливу [Текст]: автореф. дис. на здоб. 

наук. ступ. к. м. н. : спец. 14.01.15 "Нервові хвороби" /Євгенія 

Іванівна Цьома; МОНУ ДВНЗ Ужгородський НУ. – Ужгород, 

2020. – 22с. 

 

48. 616.14-00

5.6-089 

Ч-48 

     Черкашенінов Є. Г.  Оптимізція хірургічного лікування 

варикозної хвороби нижніх кінцівок з використанням 

абляціонно-термічних втручань [Текст]: автореф. дис. на здоб. 

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

Черкашенінов; МОНУ ХНМУ. – Харків, 2020. – 20с. 

 

49. 616.831.4

-018 

Ш19 

     Шаменко В. О.  Функціональний стан вазопресинергічної 

системи гіпоталамуса внаслідок дії переривчастої гіпоксичної 

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

14.03.04 "Патологічна фізіологія" /Вадим Олександрович 

Шаменко; МОЗУ ЗДМУ. – Запоріжжя, 2020. – 20с. 

 

50. 616.12-08

9 

Ш30 

     Шафер Я. В.  Оптимізація хірургічної корекції ускладнень 

після стернотомії та їх профілактика у пацієнтів 

кардіохірургічного профілю [Текст]: автореф. дис. на здоб. наук. 

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

Шафер; МОЗУ ХМА післядипломної освіти. – Харків, 2020. – 16с. 

 



51. 616.681-0

56.7 

Ш38 

     Шегедін А. Ю.  Морфофункціональні та лектиногістохімічні 

особливості яєчок потомства щурів, що розвивалося за умов 

експерименатального гіпо- та гіпертирозу материнського 

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

14.03.09 "Гістологія, цитологія, ембріологія" /Анастасія Юріївна 

Шегедін; МОЗУ ІФНМУ. – Івано-Франківськ, 2020. – 20с. 

 

52. 616.727.2

-009 

Я47 

     Яковенко С. М.  Диференціальна діагностика больових 

станів у ділянці плечового суглоба ( на основі ультразвукових 

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

спец. 14.01.21 "Травматологія та ортопедія" /Світлана Михайлівна 

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

Ситенка НАМНУ". – Харків, 2020. – 20с. 

 

53. 618.145-0

7 

Я75 

     Ярмак В. С.  Сучасні підходи до діагностики, ведення та 

лікування хворих з поліпами ендометрія [Текст]: автореф. дис. на 

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

гінекологія" /Вікторія Сергіївна Ярмак; МОЗУ НМУ ім. О. О. 

Богомольця. – К., 2020. – 24с. 

       

 

 


