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Автореферати 

1. 616.14-

005.6-089 

А92 

Атаманюк В. М. Клініко-діагностична та лікувальна тактика у 

хворих на тромбоз глибоких вен нижніх кінцівок [Текст]: 

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

"Хірургія" /Віталія Михайлівна Атаманюк; МОЗУ ІФНМУ. – 

Івано-Франківськ, 2020. – 20с. 

 

2. 616.921 

Б86 

Бочаров А. В. Патогенетичні принципи антидисбіотичної 

профілактики неінфекційних колітів [Текст]: автореф. дис. на 

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

22 "Охорона здоров'я" /Андрій Володимирович Бочаров; МОЗУ 

ВДНЗУ "Буковинський ДМУ". – Чернівці, 2020. – 40с. 

 

3. 618.14-

018.73-006 

Б87 

Брєєва О. В. Нестабільність геному в лімфоцитах периферичної 

крові та клітинах карцином ендометрію хворих із сімейною 

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

н.: спец. 14.01.07 "Онкологія" /Ольга Володимирівна Брєєва; 

НАНУ Ін-т експериментальної патології, онкології і радіобіології 

ім. Р. Є. Кавецького. – К., 2020. – 26с. 

 

4. 616.24-

002.5-085 

Г57 

Говардовська О. О. Оцінка динаміки рівнів неоптеріну та 

біомаркерів запалення в моніторингу та прогнозуванні 

ефективності лікування хворих на моно- та полірезистентний 

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

м. н.: спец. 14.01.26 "Фтизіатрія" /Ольга Олександрівна 

Говардовська; НАМНУ ДУ "НІ фтизіатрії і пульмонології ім. Ф. 

Г. Яновського НАМНУ". – К., 2020. – 22с. 

 

5. 616.13-

002.18-089 

Г69 

Горленко Ф. В. Поєднання прямих та непрямих методів 

реваскуляризації при хронічній ішемії нижніх кінцівок [Текст]: 

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

"Хірургія" /Федір Вікторович Горленко; МОНУ ДВНЗ 

"Ужгородський НУ". – Ужгород, 2020. – 40с. 

 

6. 616-

056.52-08 

Г83 

Григорук Г. В. Оптимізація лікування хворих на ожиріння та 

артеріальну гіпертензію у поєднанні з синдромом подразненого 

кишечника з закрепами шляхом обґрунтування доцільності 

застосування блокатора альфа-1-адренорецепторів і 

синтетичного аналога мелатоніну [Текст]: автореф. дис. на здоб. 

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

Василівна Григорук; МОЗУ ІФНМУ. – Івано-Франківськ, 2020. – 

20с. 

 



7. 616.853-

085.213 

Г84 

Гримайло В. М. Клініко-патогенетичні особливості розвитку 

кардіоваскулярних порушень у хворих на епілепсію [Текст]: 

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

хвороби" /Валерія Миколаївна Гримайло; МОНУ ДВНЗ 

"Ужгородський НУ". – Ужгород, 2020. – 20с. 

 

8. 616.12-

008.331.1 

Г85 

Гринів О. І. Шляхи поліпшення результатів лікування 

артеріальної гіпертензії І-ІІ стадії: обґрунтування можливостей 

використання препаратів магнію та психоемоційної корекції 

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

"Кардіологія" /Олена Іллівна Гринів; МОЗУ ІФНМУ. – Івано-

Франківськ, 2020. – 26с. 

 

9. 616.22-

002.3-07 

Д13 

Давиденко В. Л. Сучасний підходи до діагностики та лікування 

гострих епіглотитів у дорослих [Текст]: автореф. дис. на здоб. 

наук. ступ. к. м. н.: спец. 14.01.19 "Оториноларингологія" 

/Вікторія Леонідівна Давиденко; НАМНУ ДУ "Ін-т 

отоларингології ім. О. С. Коломійченка НАМНУ". – К., 2020. – 

20с. 

 

10. 618.14-

006-073 

К21 

Карачарова І. Ю. Ультразвукова абляція міом тіла матки : 

обґрунтування показань, режимів процедури та способів оцінки 

ефективності лікування [Текст]: автореф. дис. на здоб. наук. ступ. 

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

терапія" /Ірина Юріївна Карачарова; МОЗУ НМА 

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

 

11. 616.61-

008.6 

К49 

Кліщ І. П. Морфофункціональні зміни в легенях при 

експериментальній гострій нирковій недостатності та шляхи їх 

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

14.03.09 "Гістологія, цитологія, ембріологія" /Ірина Петрівна 

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

 

12. 618.2-055 

К68 

Королюк Н. П. Особливості перебігу вагітності, пологів та 

післяпологового періоду у самотніх жінок [Текст]: автореф. дис. 

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

гінекологія" /Наталія Петрівна Королюк; МОЗУ НМУ ім. О. О. 

Богомольця. – К., 2020. – 20с. 

 

13. 616.314.17

-031.81 

К82 

Кривчук О. А. Клініко-лабораторне обґрунтування 

удосконалення методики виготовлення пластинкових базисів 

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

н.: спец. 14.01.22 "Стоматологія" /Олексій Анатолійович 

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

2020. – 20с. 

 



14. 616.314-08 

К88 

Куваєв О. С. Регуляція порушень метаболізму оксиду азоту в 

комплексному лікуванні захворювань пародонта [Текст]: 

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

"Стоматологія" /Олексій Сергійович Куваєв; МОЗУ НМУ ім. О. 

О. Богомольця. – К., 2020. – 20с. 

 

15. 616.314-

002-039.7 

К90 

Куліш А. С. Клініко-лабораторне обґрунтування оптимізації 

профілактики карієсу зубів у хворих на цукровий діабет [Текст]: 

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

"Стоматологія" /Альона Станіславівна Куліш; МОЗУ НМА 

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

 

16. 616.61-

002.2-

053.2 

К96 

Кушніренко С. В. Оптимізація системи діагностики, лікування 

та ранньої ренопротекції у дітей з хронічною хворобою нирок 

[Текст]: автореф. дис. на здоб. наук. ступ. д. м. н.: спец. 14.01.10 

"Педіатрія" /Стелла Вікторівна Кушніренко; ДУ "Ін-т педіатрії, 

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

2020. – 42с. 

 

17. 618.39-085 

Л67 

Ліщенко І. С. Профілактика акушерських та перинатальних 

ускладнень у жінок з ризиком переношування [Текст]: автореф. 

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

гінекологія" /Інеса Сергіївна Ліщенко; ДУ "Ін-т педіатрії, 

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

2020. – 24с. 

 

18. 616.61-

001-085 

М17 

Максимчук Н. О. Ад'ювантно-базова нефропротекція та 

моніторинг при синдромі ендогенної інтоксикації в інтенсивній 

терапії гнійно-септичних ускладнень [Текст]: автореф. дис. на 

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

інтенсивна терапія" /Наталія Олексіївна Максимчук; МОЗУ ДЗ 

"Дніпропетровська МА МОЗУ". – Дніпро, 2020. – 24с. 

 

19. 616.428-

006 

М33 

Матвєєва А. С. Інактивація клітинних сигнальних шляхів TGFB-

SMAD і IL2-STATпри хронічному лімфолейкозі [Текст]: 

автореф. дис. на здоб. наук. ступ. к. біолог. н.: спец.14.01.07 

"Онкологія" /Аліна Сергіївна Матвєєва ; НАМНУ Ін-т 

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

Кавецького. – К., 2020. – 23с. 

 



20. 616.314-

089.5 

М74 

Мокрик О. Я. Оптимізація анестезіологічного забезпечення 

хірургічних утручань у стоматологічних хворих із різними 

індивідуально-типологічними особливостями 

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

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

Ярославович Мокрик; МОНУ ДВНЗ "Ужгородський НУ". – 

Ужгород, 2020. – 40с. 

 

21. 611.631-

091.8 

М92 

Муха С. Ю. Морфологічна реорганізація сім'яників при 

експериментальній термічній травмі та застосуванні субстрата 

ліофілізованої ксеношкіри [Текст]: автореф. дис. на здоб. наук. 

ступ. к. м. н.: спец. 14.03.01"Нормальна анатомія" /Сергій 

Юрійович Муха; МОЗУ ТНМУ ім. І. Я. Горбачевського МОЗУ. – 

Тернопіль, 2020. – 20с. 

 

22. 616-006.6-

073 

Н73 

Новіков М. Є. Позитронно-емісійна томографія об'єднана з 

комп'ютерною томографією в кількісній метаболічній оцінці 

епітеліальних злоякісних новоутворень [Текст]: автореф. дис. на 

здоб. наук. ступ. к. м. н.: спец. 14.01.23 "Променева діагностика 

та променева терапія" /Микола Євгенович Новіков; МОЗУ НМА 

післядипломної освіти ім. П. Л. Шупика. – К., 2020. – 24с. 

 

23. 616.13/.14-

053.2 

О-76 

Остапенко Ю. Ю. Оптимізація профілактики судинних 

порушень у дітей з дисплазією сполучної тканини та радіаційно 

обтяженим анамнезом внаслідок аварії на ЧАЕС [Текст]: 

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

"Педіатрія" /Юлія Юріївна Остапенко; ДУ "Ін-т педіатрії, 

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

2020. – 22с. 

 

24. 617.58-

089.873 

П12 

Павлюк Н. М. Вибір рівня ампутації у хворих з оклюзійними 

захворюваннями артерій нижніх кінцівок [Текст]: автореф. дис. 

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

Михайлівна Павлюк; МОЗУ ІФНМУ. – Івано-Франківськ, 2020. – 

20с. 

 

25. 616.314.17

-002.2 

П54 

Полякова А. Є. Застосування препаратів селену в комплексному 

лікуванні хворих на хронічний генералізований пародонтит 

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

"Стоматологія" /Антоніна Євгеніївна Полякова; МОЗУ ДЗ 

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

 



26. 616-001.4-

089 

П57 

Попадюк О. Я. Інноваційні технології в хірургічному лікуванні 

ран м'яких тканин та профілактика їх ускладнень (клінічно- 

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

наук. ступ. д. м. н.: спец. 14.01.03 "Хірургія" /Олег Ярославович 

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

Тернопіль, 2020. – 36с. 

 

27. 616.5-002-

053.2 

Р47 

Решетіло О. В. Клініко-патогенетичні моделі та 

диференційована терапія при атопічному дерматиті у дітей 

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

"Педіатрія" /Олеся Валеріївна Решетіло; МОЗУ ОНМУ. – Одеса, 

2020. – 20с. 

 

28. 616.314-

031.63 

С34 

Сидоряко А. В. Комплексне лікування хворих з флегмонами 

щелепно-лицевої ділянки за умов впливу на перебіг 

репаративних процесів [Текст]: автореф. дис. на здоб. наук. ступ. 

к. м. н.: спец. 14.01.22 "Стоматологія" /Андрій Вікторович 

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

 

29. 616.31-

008.8-022 

С48 

Слободяник М. В. Клініко-патогенетичні особливості перебігу 

захворювань тканин пародонта у пацієнтів з набутими вадами 

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

14.01.22 "Стоматологія" /Мар'яна Володимирівна Слободяник; 

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

– 20с. 

 

30. 577.352.54 

Т31 

Телька М. В. Зміни електричної активності культивованих 

нейронів ганглія трійчастого нерва при норадренергічній 

модуляції кальцієвих струмів [Текст]: автореф. дис. на здоб. наук. 

ступ. к. біолог. н.: спец. 03.00.02 "Біофізика" /Марія Василівна 

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

26с. 

 

31. 618.14-

006.363 

Ф27 

Фатюк В. Г. Оптимізація післяпологового спостереження жінок 

з лейоміомою матки [Текст]: автореф. дис. на здоб. наук. ступ. к. 

м. н.: спец. 14.01.01 "Акушерство та гінекологія" /Вікторія 

Геннадіївна Фатюк; ДУ "Ін-т педіатрії, акушерства і гінекології 

ім. О. М. Лук'янової НАМНУ". – К., 2020. – 24с. 

 

32. 616.314.17

-085 

Х55 

Хлєбас С. В. Клініко-лабораторне обґрунтування застосування 

медикаментозної терапії при лікуванні деструктивних форм 

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

спец. 14.01.22 "Стоматологія" /Світлана Василівна Хлєбас; 

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

– 20с. 

 



33. 616-093.75 

Ц18 

Царенко А. В. Медико-соціальне обґрунтування системи 

паліативної та хоспісної допомоги в Україні [Текст]: автореф. 

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

медицина" /Анатолій Володимирович Царенко; МОЗУ НМА 

післядипломної освіти ім. П. Л. Шупика. – К., 2020. – 40с. 

 

34. 811.162.2 

Ц87 

Цуркан М. В. Методична система навчання української мови як 

іноземної студентів медичних закладів вищої освіти [Текст]: 

автореф. дис. на здоб. наук. ступ. д. педагог. н.: спец. 13.00.02 

"Теорія та методика навчання (українська мова)" /Марія 

Валентинівна Цуркан; КУ ім. Б. Грінченка. – К., 2020. – 42с. 

 

35. 616.314.22

-001.5-089 

Ч-34 

Чегринець Н. В. Використання елементів незнімної 

ортодонтичної техніки за умов операційного лікування пацієнтів 

з травматичними переломами нижньої щелепи [Текст]: автореф. 

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

222 "Медицина" /Наталія Володимирівна Чегринець; МОНУ 

ДВНЗ "Ужгородський НУ". – Ужгород, 2020. – 20с. 

 

36. 616.314-

77-053.2 

Я47 

Яковин О. М. Обґрунтування методики ортопедичного 

лікування хворих із дефектами зубних рядів незнімними 

протезами з оксид-цирконієвим покриттям [Текст]: автореф. дис. 
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