
Нові надходження ( за вересень ) 2020 року 

Автореферати 

1. 616.432-0

06.55 

А42 

     Аксьонов Р. В.  Ендоскопічна ендоназальна хірургія при 

аденомах гіпофіза з інвазивним інфра- та параселярним 

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

спец. 14.01.05 "Нейрохірургія" /Руслан Валерійович Аксьонов; 

НАМНУ ДУ "Ін-т нейрохірургії ім. А. П. Ромоданова НАМНУ". – 

К., 2020. – 24с. 

       

2. 616-001.5

14 

Б21 

     Балясевич С. Я. Поєднана абдоміно-вертебральна травма у 

постраждалих в результаті дорожньо-транспортних пригод 

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

"Хірургія" /Сергій Ярославович Балясевич; МОЗУ ВНМУ ім. М. І. 

Пирогова. – Вінниця, 2020. – 24с. 

       

3. 616.12-00

8.46 

Б59 

     Бідзіля П. П. Клініко-патогенетичні та прогностичні аспекти, 

діагностика та лікування хронічної серцевої недостатності у 

хворих з надлишковою масою тіла та ожирінням [Текст]: автореф. 

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

хвороби" /Петро Петрович Бідзіля; МОЗУ ДЗ "Запорізька МА 

післядипломної освіти МОЗУ". – Запоріжжя, 2020. – 44с. 

       

4. 616.132.2

-089 

Б66 

     Біцадзе О. Г. Екстрена хірургічна реваскуляризація у 

пацієнтів з гострим інфарктом міокарда [Текст]: автореф. дис. на 

здоб. наук. ступ. к. м. н. : спец. 14.01.04 "Серцево-судинна 

хірургія" /Олександр Галайович Біцадзе; МОЗУ ДЗ "ЗМА 

післядипломної освіти МОЗУ". – Запоріжжя, 2020. – 20с. 

       

5. 616.8-009

.24 

Б74 

     Боговик Р. І. Роль протеазаактивованих рецепторів першого 

типу у розвитку епілептичного статусу та його наслідків у щурів 

[Текст] /Руслан Ігорович Боговик. – К., 2020. – 24с. 

       

6. 616-001.1

8 

Б81 

     Бондарєв Є. В. Експериментальне обгрунтування оптимізації 

профілактики та лікування холодової травми засобами 

метаболітотропної та протизапальної дії [Текст]: автореф. дис. на 

здоб. наук. ступ. д. фармацевт. н. : спец. 14.03.05 "Фармакологія" 

/Євген Вікторович Бондарєв; МОЗУ Нац. фармацевт. університет. 

– Харків, 2020. – 44с. 

       



7. 616.314.1

7 

В38 

     Весна О. А. Прогнозування гнійно-запальних ускладнень при 

хронічному апікальному періодонтиті [Текст]: автореф. дис. на 

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

Анатоліївна Весна; ДУ "Ін-т стоматології та щелепно-лицевої 

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

       

8. 616.13-08

9 

В48 

     Винниченко О. В. Штучна вентиляція легенів у хворих з 

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

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

Володимирівна Винниченко; МОЗУ НМА післядипломної освіти 

ім. П.Л. Шупика. – К., 2020. – 20с. 

       

9. 613.995-0

53.2 

Г62 

     Голубнича Г. І. Гігієнічна оцінка впровадження системи 

освіти академічно обдарованих дітей молодшого шкільного віку 

[Текст]: автореф. дис. на здоб. наук. ступ. к. м. н. : спец. 14.02.01 

"Гігієна та професійна патологія" /Галина Ігорівна Голубнича; 

НАМНУ ДУ "Ін-т громадського здоров'я ім. О. М. Марзєєва 

НАМНУ". – К., 2020. – 24с. 

       

10. 616-089.5 

Г69 

     Горкавий Є. О. Вибір періопераційного знеболення при 

комплексному лікуванні хворих на рак прямої кишки [Текст]: 

автореф. дис. на здоб. наук. ступ. к. м. н. : спец. 14.01.20 

"Анестезіологія та інтенсивна терапія" /Євген Олександрович 

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

К., 2020. – 20с. 

       

11. 616.71-08

9.87 

Д18 

     Данилова О. В. Удосконалення діагностики та методів 

хірургічного лікування гнійно-некротичних ускладнень у хворих зі 

змішаною формою синдрому діабетичної стопи [Текст]: автореф. 

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

Вікторівна Данилова; МОЗУ ХМА післядипломної освіти. – 

Харків, 2020. – 20с. 

       

12. 616.831-0

05.1 

Д29 

     Дельва І. І. Клініко-патогенетичне обгрунтування 

оптимізації діагностики та лікування постінсультної втоми 

[Текст]: автореф. дис. на здоб. наук. ступ. д. м. н. : спец. 14.01.15 

"Нервові хвороби" /Ірина Іванівна Дельва; МОЗУ НМА 

післядипломної освіти ім. П. Л. Шупика. – К., 2020. – 32с. 

       



13. 617.741-0

04.1-089 

Д33 

     Денисюк О. Ю. Оптимізація діагностики розвитку та 

прогресування вікової макулярної дегенерації після хірургічного 

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

н. : спец. 14.01.18 "Офтальмологія" 222 "Медицина" /Ольга 

Юріївна Денисюк. – К., 2020. – 20с. 

      

14. 618.146-0

22.7 

Д64 

     Дола О. Л. Клініко-імунологічні аспекти тактики ведення 

пацієнток із латентним перебігом папіломавірусної інфекції шийки 

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

14.01.01 "Акушерство та гінекологія" /Оксана Леонідівна Дола; 

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

    

15. 618.14-00

6.36-089 

З-12 

     Забудський О. В. Профілактика післяопераційних 

ускладнень у хворих з субмукозною лейоміомою матки після 

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

спец. 14.01.01 "Акушерство та гінекологія" /Олександр 

Васильович Забудський; МОЗУ НМУ ім. О. О. Богомольця. – К., 

2020. – 20с. 

      

16. 616.8-009

.7 

І-48 

     Ілюк Р. Ю. Перкутанна балонна кіфопластика в лікуванні 

хворих з больовими синдромами при остеопоротичних 

компресійних переломах хребців [Текст]: автореф. дис. на здоб. 

наук. ступ. к. м. н. : спец. 14.01.05 "Нейрохірургія" /Роман 

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

Ромоданова НАМНУ". – К., 2020. – 24с. 

       

17. 616.94-05

3.2 

І-86 

     Іскра Ю. А. Фактори ризику і профілактика стресових 

виразок в постопераційному періоді у дітей [Текст]: автореф. дис. 

на здоб. наук. ступ. к. м. н. : спец. 14.01.30 "Анестезіологія та 

інтенсивна терапія" /Юлія Антонівна Іскра; МОЗУ НМА 

післядипломної освіти ім. П. Л. Шупика. – К., 2020. – 20с. 

    

18. 616.8-009

.17 

К17 

     Кальбус О. І. Клініко-патогенетична характеристика та 

прогнозування перебігу міастенії [Текст]: автореф. дис. на здоб. 

наук. ступ. д. м. н. : спец. 14.01.15 "Нервові хвороби" /Олександр 

Іванович Кальбус; МОЗУ НМА післядипломної освіти ім. П. Л. 

Шупика. – К., 2020. – 40с. 

       



19. 617.57 

К56 

     Коваленко І. В. Діагностика та хірургічне лікування 

наслідків поєднаних ушкоджень периферичних нервів верхніх 

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

14.01.05 "Нейрохірургія" /Ігор Васильович Коваленко; НАМНУ 

ДУ "Ін-т нейрохірургії ім. А. П. Ромоданова НАМНУ". – К., 2020. 

– 24с. 

       

20. 616.31-08 

К56 

     Коваль О. І. Клініко-функціональне обгрунтування 

проведення санації порожнини рота в умовах загального 

знеболення (без інтубації) у дітей різного віку [Текст]: автореф. 

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

/Ольга Іванівна Коваль; МОЗУ НМУ ім. О. О. Богомольця. – К., 

2020. – 36с. 

       

21. 618.3-06 

К72 

     Косюга О. М. Профілактика та лікування ранніх гестаційних 

ускладнень у жінок з аденоміозом [Текст]: автореф. дис. на здоб. 

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

/Ольга Миколаївна Косюга; ОНМУ МОЗУ. – Одеса, 2020. – 20с. 

       

22. 618.33 

К78 

     Красовська О. В. Вагітність, пологи та перинатальні 

наслідки при єдиній пупковій артерії плода [Текст]: автореф. дис. 

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

гінекологія" /Олександра Володимирівна Красовська; МОЗУ НМУ 

ім. О. О. Богомольця. – К., 2020. – 22с. 

       

23. 616-006 

Л63 

     Лісовська В. С. Ідентифікація потенційної канцерогенності 

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

н. : спец. 14.03.06 "Токсикологія" /Вікторія Семенівна Лісовська; 

ДП "НЦ превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки 

ім. Л. І. Медведя МОЗУ". – К., 2020. – 22с. 

      

24. 616.699-0

08.6 

Л74 

     Ломейко О. О. Механізми виникнення порушень 

морфо-функціонального стану сперматозоїдів та їх корекція у 

чоловіків репродуктивного віку в умовах великого промислового 

міста (Запоріжжя та Запорізька область) [Текст]: автореф. дис. на 

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

/Олена Олександрівна Ломейко; МОЗУ ЗДМУ. – Запоріжжя, 2020. 

– 20с. 

       



25. 616.361-0

07.272-08

9 

М22 

     Мамонтов І. М. Особливості патогенезу та лікування повної 

і часткової обструкції позапечінкових жовчних шляхів ( 

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

здоб. наук. ступ. д. м. н. : спец. 14.01.03 "Хірургія" /Іван 

Миколайович Мамонтов; МОЗУ ХМА післядипломної освіти. – 

36с. 

       

26. 614.2 

М29 

     Марцинковський І. П. Наукове обгрунтування обсягу та 

характеру хірургічної допомоги військовослужбовцям внаслідок 

сучасних бойових дій на етапах медичної допомоги [Текст]: 

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

/Ігор Павлович Марцинковський; МОЗУ ВНМУ ім. М. І. Пирогова. 

– Вінниця, 2020. – 24с. 

       

27. 611.61-08

9 

М77 

     Монастирський В. М. Єдина нирка : топографоанатомічні, 

структурно-функціональні особливості та шляхи вдосконалення 

оперативних втручань (експериментально-клінічне дослідження) 

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

"Нормальна анатомія" /Володимир Миколайович Монастирський; 

МОЗУ ВНМУ ім. М. І. Пирогова. – Вінниця, 2020. – 40с. 

       

28. 616.12-00

5.4-08 

Н56 

     Нестерак Р. В. Реабілітація та відновне лікування хворих на 

ішемічну хворобу серця: клініко-діагностичні, лікувальні та 

прогностичні підходи після реваскуляризації міокарда [Текст]: 

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

"Кардіологія" /Роксолана Вікторівна Нестерак; МОЗУ ЛНМУ ім. 

Д. Галицького. – Львів, 2020. – 44с. 

       

29. 616.314-0

07 

О-60 

     Опанасюк А. С. Оптимізація умов локалізації дентальних 

імплантатів із залученням комплексу ортодонтичних методів 

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

14.01.22 "Стоматологія" /Анастасія Сергіївна Опанасюк; МОЗ 

НМА післядипломної освіти ім. П. Л. Шупика. – К., 2020. – 20с. 

       

30. 618.3 

О-96 

     Ошуркевич О. О. Особливості перебігу вагітності та 

корекція ускладнень у жінок із ретрохоріальною гематомою 

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

"Акушерство та гінекологія" /Оксана Орестівна Ошуркевич; 

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

20с. 

       



31. 613.95 

П12 

     Павленко Н. П. Гігієнічна оцінка впливу 

архітектурно-планувальних рішень закладів загальної середньої 

освіти на умови життєдіяльності учнів молодшого шкільного віку 

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

14.02.01 "Гігієна та професійна патологія" /Наталія Павлівна 

Павленко; НАМНУ ДУ "Ін-т громадського здоров'я ім. О. М. 

Мразєєва НАМНУ". – К., 2020. – 22с. 

       

32. 615.65-00

2 

Р13 

     Равшанов Т. Б. Фармакологічне дослідження 

простатопротекторної дії супозиторіїв комбінованого складу 

[Текст]: автореф. дис. на здоб. наук. ступ. к. м. н. : спец. 14.03.05 

"Фармакологія" /Тимур Баходірович Равшанов; МОЗУ Нац. 

фармацевт університет. – Харків, 2020. – 20с. 

     

33. 616.12-00

8.331.1 

Р51 

     Риндіна Н. Г. Метаболічна терапія дисфункції міокарда та 

корекція судинної ендотеліальної функції у хворих на 

ревматоїдний артрит в поєднанні з артеріальною гіпертензією 

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

"Внутрішні хвороби" /Наталія Григорівна Риндіна; МОЗУ ДЗ 

"ЗМА післядипломної освіти МОЗУ". – Запоріжжя, 2020. – 24с. 

       

34. 616.857-0

6 

Р69 

     Романенко Ю. І. М'язова болючість при різних типах 

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

спец. 14.01.15 "Нервові хвороби" /Юрій Ігорович Романенко; 

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

36с. 

      

35. 614.2 

Р81 

     Роша Л. Г. Медико-соціальне обгрунтування системи 

патологоанатомічної служби в нових соціально-економічних 

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

14.02.03 "Соціальна медицина" /Лариса Григорівна Роша; МОЗУ 

НМУ ім. О. О. Богомольця. – К., 2020. – 40с. 

      

36. 616.147.1

7-007.64 

С60 

     Соломчак П. В. Оптимізація комплексного лікування хворих 

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

м. н. : спец. 14.01.03 "Хірургія" /Петро Володимирович Соломчак; 

МОЗУ ІФНМУ. – Івано-Франківськ, 2020. – 20c. 

       



37. 618.177-0

8 

С84 

     Стрелко Г. В. Етіологія, патогенез та шляхи подолання 

зниженої відповіді на стимуляцію при допоміжних 

репродуктивних технологіях у жінок з безплідністю [Текст]: 

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

"Акушерство та гінекологія" /Галина Володимирівна Стрелко; 

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

36с. 

       

38. 616.342-0

02.44 

Т19 

     Тарабаров С. О. Балонна дилатація при хірургічному 

лікуванні пилородуоденального стенозу виразкового генезу 

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

"Хірургія" /Сергій Олександрович Тарабаров; МОЗУ ДЗ "ЗМА 

післядипломної освіти МОЗУ". – Запоріжжя, 2020. – 24с. 

       

39. 616.13-00

4.6 

Т29 

     Твердовський І. В. Діагностика, профілактика і комплексна 

корекція тромбоемболічних порушень у хворих на облітеруючий 

атеросклероз судин нижніх кінцівок на етапах анестезіологічного 

забезпечення стегново-підколінного шунтування [Текст]: автореф. 

дис. на здоб. наук. ступ. к. м. н. : спец. 14.01.30 "Анестезіологія та 

інтенсивна терапія" /Іван Валерійович Твердовський; МОЗУ ДЗ 

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

       

40. 616.37-00

2-07 

Т81 

     Тузко Г. В. Діагностика та хірургічне лікування на етапах 

формування псевдокіст підшлункової залози [Текст]: автореф. дис. 

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

Володимирівна Тузко; МОЗУ ДЗ "ЗМА післядипломної освіти 

МОЗУ". – Запоріжжя, 2020. – 24с. 

      

41. 616.853 

Ф33 

     Федорюк М. П. Роль протон-чутливих іонних каналів в 

електричній активності гіпокампа та поведінці щурів у моделі 

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

біолог. н. : спец. 03.00.02 "Біофізика" /Михайло Петрович 

Федорюк; НАМНУ Ін-т фізіології ім. О. О. Богомольця. – К., 2020. 

– 20с. 

       

42. 611.36 

Ч-49 

     Чернявський А. В. Особливості морфогенезу серця в 

постнатальному періоді після внутрішньоплідної дії антигену та 

дексаметазону (анатомо-експериментальне дослідження) [Текст]: 

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

"Нормальна анатомія" /Артур Валерійович Чернявський; МОЗУ 

ЗДМУ. – Запоріжжя, 2020. – 20с. 

      



43. 612.822 

Ш49 

     Шеремет Є. Ю. Експресія та просторовий розподіл 

нейронного кальцієвого сенсорного білка гіпокальцину в 

субклітинних компартментах [Текст]: автореф. дис. на здоб. наук. 

ступ. к. біолог. н. : спец. 03.00.02 "Біофізика" /Євгеній Юрійович 

Шеремет; НАНУ Ін-т фізіології ім. О. О. Богомольця. – К., 2020. – 

24с. 

     

 

     


