
Нові надходження (за лютий) 2021 року 

Автореферати 

1.  616.728.3-

002.775 

А22 

Автомєєнко Є. М.  Тотальне ендопротезування колінного 

суглоба за наявності фронтальних деформацій у хворих на 

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

м. н.: спец. 14.01.21 "Травматологія та ортопедія" /Євгеній 

Миколайович Автомєєнко; ДУ "Ін-т травматології та ортопедії 

НАМНУ". – К., 2020. – 20с. 

 

2.  618.177-

098.888.11 

Б14 

Багатько О. В. Удосконалення протоколів стимуляції 

суперовуляції у жінок з трубно-перитонеальним фактором в 

програмах запліднення in vitro [Текст]: автореф. дис. на здоб. 

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

/Ольга Володимирівна Багатько; МОЗУ НМА післядипломної 

освіти ім. П. Л. Шупика. – К., 2021. – 20с. 

 

3.  616.6-002-

053.2 

Б40 

Безрук В. В.  Медико-соціальне обґрунтування удосконаленої 

моделі надання медичної допомоги дітям з інфекційно-

запальними захворюваннями сечовидільної системи на 

регіональному рівні [Текст]: автореф. дис. на здоб. наук. ступ. д. 

м. н.: спец. 14.02.03 "Соціальна медицина"14.01.10 "Педіатрія" 

/ Володимир Володимирович Безрук; МОЗУ НМА 

післядипломної освіти ім. П. Л. Шупика. – К., 2021. – 44с. 

 

4.  616.346.2-089-

053.2 

Б72 

Бобак А. І.  Діагностика та лікування гострого апендициту у 

дітей з використанням сучасних технологій [Текст]: автореф. дис. 

на здоб. наук. ступ. к. м. н.: спец. 14.01.09 "Дитяча хірургія" 

/Андрій Іванович Бобак; МОЗУ Нац. мед. ун-т ім. О. О. 

Богомольця. – К., 2021. – 22с. 

 

5.  616.831-001 

Б82 

Борисенко О. А. Клініко-патогенетичні особливості 

вегетативних розладів та їх корекція в учасників АТО у 

віддаленому періоді черепно-мозкової травми [Текст]: автореф. 

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

/Оксана Анатоліївна Борисенко; МОНУ Ужгородський НУ. – 

Ужгород, 2021. – 22с. 

 



6.  616.322-002.2-

053.2 

Б87 

Бредун О. Ю.  Хірургічне та консервативне лікування дітей з 

патологією піднебінних мигдаликів. (Клініко-лабораторне 

обґрунтування та оцінка ефективності нових підходів) [Текст]: 

автореф. дис. на здоб. наук. ступ. д. м. н.: спец. 14.01.19 

"Оториноларингологія" /Олександр Юрійович Бредун; НАМНУ 

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

2020. – 36с. 

 

7.  616.728.2-

002.772 

Г37 

Герасименко А. С.  Тотальне ендопротезування кульшових та 

колінних суглобів при різних варіантах їх одночасного ураження 

у хворих на ревматоїдний артрит [Текст]: автореф. на здобут. 

наук. ступ. д. м. н.: спец. 14.01.21 "Травматологія та ортопедія" 

/Андрій Сергійович Герасименко; ДУ "Ін-т травматології та 

ортопедії НАМНУ". – К., 2021. – 35с. 

 

8.  615.15 

Г61 

Головченко О. І. Методика організації самостійної роботи 

майбутніх магістрів фармації з органічної хімії засобами 

дистанційного навчання [Текст]: автореф. дис. на здоб. наук. 

ступ. к. педагог. н.: спец. 13.00.02 "Теорія та методика навчання 

(медичні та фармацевтичні дисципліни)" /Оксана Іванівна 

Головченко; МОЗУ Нац. мед. ун-т ім. О. О. Богомольця. – К., 

2020. – 20с. 

 

9.  616.717/718-

001.5 

Г83 

Григор'єв В. В. Використання біологічної активності 

аутофібрину при хірургічному лікуванні переломів [Текст]: 

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

"Травматологія та ортопедія" /Віталій Вікторович Григор'єв; 

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

НАМНУ". – Харків, 2021. – 20с. 

 

10.  616.361-

002.272-089 

Д43 

Дзюбановський О. І.  Обґрунтування темпу декомпресії 

жовчних шляхів при обтураційній жовтяниці зумовленій 

холецистохоледохолітіазом (клініко-експериментальне 

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

спец. 14.01.03 "Хірургія" /Олег Ігорович Дзюбановський; МОЗУ 

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

 



11.  616.24-002.5-

053.2 

Д71 

Доценко Я. І. Латентна туберкульозна інфекція у дітей : 

удосконалення діагностики та ведення випадку [Текст]: автореф. 

дис. на здоб. наук. ступ. к. м. н.: спец. 14.01.26 "Фтизіатрія" 

/Ярослава Ігорівна Доценко; НАМНУ ДУ "Нац. ін-т фтизіатрії і 

пульмонології ім. Ф. Г. Яновського НАМНУ". – К., 2020. – 22с. 

 

12.  616.211 

Ж87 

Жулай Т. С. Експериментальне обґрунтування застосування 

енісаміуму йодиду у топічній терапії гострого риносинуситу 

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

"Фармакологія" /Тетяна Станіславівна Жулай; МОЗУ Нац. 

фармацевт. ун-т. – Харків, 2020. – 24с. 

 

13.  616.65-006 

З-15 

Задворний Т. В.  Молекулярно-біологічні ознаки, асоційовані зі 

ступенем злоякісності раку передміхурової залози [Текст]: 

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

"Онкологія" /Тарас Володимирович Задворний; НАНУ Ін-т 

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

Кавецького. – К., 2020. – 26с. 

 

14.  617.7 

З-15 

Задорожний О. С. Теплообмін ока в нормі та при судинній і 

дегенеративній офтальмологічній патології (експериментальне та 

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

д. м. н.: спец. 14.01.18 " Офтальмологія" /Олег Сергійович 

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

Філатова НАМНУ". – Одеса, 2021. – 35с. 

 

15.  616.71-001.5 

І-19 

Іваник О. С.  10-річна ймовірність остеопоротичних переломів, 

мінеральна щільність та якість кісткової тканини, показники 

тілобудови, рівень вітаміну D у жінок у постменопаузальному 

періоді з та без ревматоїдного артриту [Текст]: автореф. дис. на 

здоб. наук. ступ к. м. н.: спец.14.01.12 "Ревматологія" /Оксана 

Семенівна Іваник; МОЗУ Нац. мед. ун-т ім. О. О. Богомольця. – 

К., 2021. – 19с. 

 



16.  616.211 

І-87 

Ісмагілов Е. Р. Підвищення ефективності ендоназального 

хірургічного лікування пацієнтів з назальною ліквореєю [Текст]: 

автореф. дис. на здоб. наук. ступ. к. м. н.: спец. 14.01.19 

"Оториноларингологія" /Ельдар Рафаілович Ісмагілов; НАМНУ 

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

2020. – 20с. 

 

17.  616.314.18-

002.4 

І-98 

Іщенко П. В.   Оптимізація відновлення цілісності зубних рядів 

за допомогою ортопедичних методів лікування у хворих на 

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

ступ. д. м. н.: спец. 14.01.22 "Стоматологія" /Павло Васильович 

Іщенко; ДУ "Ін-т стоматології та щелепно-лицевої хірургії 

НАМНУ". – Одеса, 2020. – 36с. 

 

18.  617.735-002-

053.2 

К30 

Кацан С. В.    Система диференційованого підходу до скринінгу, 

діагностики та лікування дітей з ретинопатією недоношених 

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

"Офтальмологія" /Сергій Володимирович Кацан; ДУ "Ін-т очних 

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

2021. – 44с. 

 

19.  611.631 

К64 

Коноваленко С. О. Особливості ремоделювання структур 

сім'яників при дії ендогенних та екзогенних факторів [Текст]: 

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

"Нормальна анатомія" /Сергій Олександрович Коноваленко; 

МОЗУ ТНМУ ім. І. Я. Горбачевського МОЗУ. – Тернопіль, 2021. 

– 36с. 

 

20.  616.233-

007.64-08 

К66 

Корж П. І.   Комплексне лікування хворих з бронхоектатичною 

хворобою із застосуванням мініінвазивних технологій [Текст]: 

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

"Хірургія" /Павло Ігорович Корж; МОЗУ ХМА післядипломної 

освіти. – Харків, 2020. – 20с. 

 



21.  579.61 

К78 

Кравцова М. В.  Антимікробна та антибіоплівкотвірна 

активність речовин рослинного походження на умовно-патогенні 

мікроорганізми ротової порожнини [Текст]: автореф. дис. на 

здоб. наук. ступ. д. біолог. н.: спец. 03.00.07 "Мікробіологія" 

/Марина Валеріївна Кравцова; МОЗУ НМУ ім. О. О. Богомольця. 

– К., 2021. – 44с. 

 

22.  616.314-07 

К96 

Кушлик А. П.   Клінічне обґрунтування застосування розбірних 

незнімних протезів при безпосередньому протезуванні 

включених дефектів зубних рядів у комплексному лікуванні 

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

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

Петрович Кушлик; МОЗУ ІФНМУ. – Івано-Франківськ, 2020. – 

20с. 

 

23.  616.314-089 

Л42 

Лейбюк Л. В.  Клініко-лабораторне обґрунтування корекції 

реологічних властивостей ротової рідини у хворих на цукровий 

діабет, що користуються повними знімними пластинковими 

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

спец. 14.01.22 "Стоматологія" /Любов Василівна Лейбюк; МОЗУ 

ФІНМУ. – Івано-Франківськ, 2021. – 20с. 

 

24.  611.93.013 

Л77 

Лопушняк Л. Я.  Розвиток та синтопія окремих органів шиї у 

ранньому періоді онтогенезу людини [Текст]: автореф. дис. на 

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

/Леся Ярославівна Лопушняк; МОЗУ ІФНМУ. – Івано-

Франківськ, 2021. – 24с. 

 

25.  616.233-002.2 

М15 

Макарова Г. В. Ефективність ендобронхіального введення 

монооксиду азоту в комплексному лікуванні хворих на 

загострення хронічного бронхіту [Текст]: автореф. дис. на здоб. 

наук. ступ. к. м. н.: спец.14.01.27 "Пульмонологія" /Галина 

Вікторівна Макарова; НАМНУ ДУ "Нац. ін-т фтизіатрії і 

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

 



26.  616.314.2-07-

089 

М17 

Максимов Я. В. Особливості діагностики і комплексного 

лікування пацієнтів з частковими дефектами і вторинними 

деформаціями зубних рядів [Текст]: автореф. дис. на здоб. наук. 

ступ. к. м. н.: спец. 14.01.22 "Стоматологія" /Ян Вікторович 

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

2020. – 20с. 

 

27.  616.314-

089.843 

М71 

Міщенко О. М.   Клініко-експериментальне обґрунтування 

нових методів дентальної імплантації при використанні 

імплантатів з цирконієвих сплавів [Текст]: автореф. дис. на здоб. 

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

Миколайович Міщенко; МОЗУ ДЗ "Дніпропетровська МА 

МОЗУ". – Дніпро, 2020. – 36с. 

 

28.  616.3-006.6 

М74 

Мовчан О. В.  Закономірності мікросателітної нестабільності у 

розвитку запалення у пацієнтів з аденокарциномою шлунка 

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

"Патологічна фізіологія" /Олексій Володимирович Мовчан; 

МОЗУ Буковинський ДМУ. – Чернівці, 2021. – 26с. 

 

29.  616.831-005.1 

М85 

Моторна Н. В. Морфологічні зміни печінки на тлі реактивації 

вірусу простого герпесу І типу при порушенні мозкового 

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

спец. 14.03.01 "Нормальна анатомія" /Наталія Василівна 

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

Тернопіль, 2020. – 20с. 

 

30.  612.75-055.1 

М91 

Мусієнко А. С.   Вікові зміни кісткової тканини та їх механізми в 

чоловіків при фізіологічному старінні [Текст]: автореф. дис. на 

здоб. наук. ступ. к. м. н.: спец.14.03.03 "Нормальна фізіологія" 

/Анна Сергіївна Мусієнко; НАМНУ ДУ "Ін-т геронтології ім. Д. 

Ф. Чеботарьова НАМНУ". – К., 2020. – 24с. 

 

31.  613.62 

О-65 

Орєхова О. В. Комплексна оцінка та керування ризиком 

розвитку професійних захворювань у працівників гірничо-

металургійної галузі України [Текст]: автореф. дис. на здоб. наук. 

ступ. д. м. н.: спец. 14.02.01 "Гігієна та професійна патологія" 

/Оксана Вікторівна Орєхова; МОЗУ НМУ ім. О. О. Богомольця. – 

К., 2021. – 40с. 

 



32.  618.3-06 

О-76 

Остафійчук С. О.   Прогнозування і профілактика акушерських 

та перинатальних ускладнень у жінок з патологічним 

збільшенням маси тіла під час вагітності [Текст]: автореф. дис. на 

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

гінекологія" /Світлана Олександрівна Остафійчук; МОНУ НМА 

післядипломної освіти ім. П. Л. Шупика. – К., 2021. – 40с. 

 

33.  618.173 

П12 

Павловська М. О.  Особливості комплексної корекції проявів 

клімактеричного синдрому, залежно від супутньої 

екстрагенітальної патології [Текст]: автореф. дис. на здоб. наук. 

ступ. д. м. н.: спец. 14.01.02 "Внутрішні хвороби" /Марина 

Олександрівна Павловська; МОНУ ІФНМУ. – Івано-Франківськ, 

2020. – 36с. 

 

34.  617.711-004.1 

П12 

Павловський М. І.   Оптимізація діагностики синдрому сухого 

ока у хворих з гіпотиреозом за цитологічними та біохімічними 

змінами у тканинах поверхні ока (експериментальне та клінічне 

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

н.:спец.14.01.18 "Офтальмологія" /Михайло Ігорович 

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

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

 

35.  612.17 

П16 

Панасюк О. С. Вплив складових фосфоліпідів на 

функціональний стан ендотелію і мітохондрій серця [Текст]: 

автореф. дис. на здоб. наук. ступ. к.біолог.н. :спец. 03.00.13 

"Фізіологія людини і тварин" / Ольга Сергіївна Панасюк;     

НАНУ Ін-т фізіології ім. О.О. Богомольця. – К., 2021. –24с. 

       

36.  612.65 

П27 

Перець О. В.    Вплив соціально-емоційного стресу матеріалів 

під час вагітності на морфофункціональний стан жирової тканини 

в нащадків жіночої статі ( експериментальне дослідження) 

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

спец. 14.01.14 "Ендокринологія" / Олена Вікторівна Перець; ДУ     

"Ін-т проблем ендокринної патології ім. В.Я.                                          

ДанилевськогоНАМНУ". –Харків,2020. –26с. 

 



37.  616.379-008.64 

П34 

Піскун А. В.    Особливості безбольової ішемії міокарда у хворих 

на ішемічну хворобу серця у поєднанні з цукровим діабетом 2 

типу та її медикаментозна корекція [Текст] : автореф. дис. на 

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

/ Анастасія Вадимівна Піскун ; МОЗУ ДЗ "Запорізька МА 

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

 

38.  616-006.04 

П61 

Пославська О. В.    Діагностика анапластичних пухлин та 

пухлин без встановленої первинної локалізації: 

імуноморфологічні аспекти [Текст]: автореф. дис. на здоб. наук. 

ступ. д. м. н.: спец. 14.03.02 "Патологічна анатомія" / Олександра 

Володимирівна Пославська ; МОЗУ ЗДМУ. – Запоріжжя,2020. –

36с. 

       

39.  611.65/.66.013 

П81 

Проняєв Д. В.   Закономірності морфогенезу внутрішніх жіночих 

статевих органів у перинатальному періоді онтогенезу [Текст]: 

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

"Нормальна анатомія" /Дмитро Володимирович Проняєв; МОЗУ 

ВНМУ ім. М. І. Пирогова. – Вінниця, 2020. – 36с. 

       

40.  616.348-002 

П86 

Псарьова І.  В.    Клініко-діагностичне та прогностичне значення 

біомаркерів запалення у хворих на неспецифічний виразковий 

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

14.01.36 "Гастроентерологія" / Інеса Вікторівна Псарьова; ДЗ 

"Дніпропетровська МА МОЗУ" ДУ "Ін-т гастроентерології 

НАМНУ". –Дніпро,2020. –20с. 

       

41.  616.12-005.4 

Р69 

Романишин Н. М.  Підвищення ефективності фармакотерапії 

стабільної ішемічної хвороби серця після внутрішньої хвороби 

серця після внутрішньосудинної коронарної ангіопластики 

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

"Кардіологія" / Неля Миколаївна Романишин; МОЗУ ІФНМУ. – 

Івано-Франківськ,2021. –20с. 

       



42.  612.82 

Р69 

Романов А. К.   Роль протон-чутливих іонних каналів у 

модуляції активності нейронних мереж гіпокампа щурів у нормі 

та за умов патологічної синхронізації [Текст]: автореф. дис. на 

здоб. наук. ступ. к. біолог. н.: спец. 03.00.02 "Біофізика" / Артур 

Костянтинович Романов; НАНУ Ін-т фізіології ім. О.О. 

Богомольця. –К.,2020. –20с. 

       

43.  616.329-036 

С76 

Стан М. П.  Особливості перебігу гастроезофагеальної 

рефлюксної хвороби у хворих з порушенням вуглеводного й 

ліпідного обмінів та її лікування [Текст]: автореф. дис. на здоб. 

наук. к. м. н.: спец. 14.01.36 "Гастроентерологія" / Михайло 

Петрович Стан; ДЗ "Дніпропетровська МА МОЗУ"                     

ДУ "Ін-т гастроентерології НАМНУ". –Дніпро, 2020. –20с. 

       

44.  616.24-007.272 

Т99 

Тягла О. С.  Стан тіол-дисульфідного балансу й активності 

апоптозу у пацієнтів із поєднаним перебігом хронічного 

обструктивного захворювання легень II-III стадії та гіпертонічної 

хвороби II стадії в динаміці лікування [Текст]: автореф. дис. на 

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

/ Оксана Сергіївна Тягла; МОЗУ ЗДМУ. – Запоріжжя,2021. –24с. 

       

45.  616-089.811 

Ф33 

Федосєєва О. В.   Роль ішемії - реперфузії кінцівки в патогенезі 

гострого ураження легень за умови тупої травми органів черевної 

порожнини, ускладненої масивною крововтратою [Текст]: 

автореф. дис на здоб. наук. ступ. к. м. н.; спец.14.03.04          

"Патологічна фізіологія" / Ольга Вікторівна Федосєєва ; 

МОЗУБДМУ. –Чернівці,2021. –23с. 

       

46.  616.44-092.9 

Х76 

Хоменко І. В.  Морфологічна характеристика щитоподібної 

залози при експериментальній дегідратації організму (анатомо-

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

наук. ступ. к. біолог. н.: спец. 14.03.01 "Нормальна анатомія" 

/ Інна Вікторівна Хоменко; МОЗУ ТНМУ ім. І.Я. Горбачевського 

МОЗУ. –Тернопіль,2021. –22с. 

       



47.  616.61-008.64 

Ш36 

Шебеко С. К.   Експериментальне обгрунтування комбінованого 

застосування похідних аміноцукрів та флавоноїдів в терапії 

хронічної хвороби нирок [Текст]: автореф. дис. на здоб. наук. 

ступ. д.фармацевт. н.: спец. 14.03.05 "Фармакологія" /Сергій 

Костянтинович Шебеко; МОЗУ Нац. фармацевт. у-ет. –Харків, 

2020. –44с. 

       

48.  618.12-005.12 

Ю89 

Юско Т. І.  Удосконалення методів діагностика та лікування 

хронічного сальпінгоофориту з різними варіантами перебігу 

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

"Акушерство та гінекологія" / Тетяна Іванівна Юско; ДУ "Ін-т 

педіатрії, акушерства і гінекології ім. О.М. Лук'янової 

НАМНУ". –К.,2020. –18с. 

       

49.  615.451.3 

Я72 

Ярема І. О.  Розробка складу і технології емульгелю для 

лікування андрогенної алопеції [Текст]: автореф. дис. на здоб. 

наук. ступ. к.фармацевт. н.: спец. 15.00.01 "Технологія ліків, 

організація фармацевт. справи та судова фармація" /Інна 

Олександрівна Ярема; МОЗУ ЗДМУ. – Запоріжжя, 2021. – 24с. 

       

50.  616-08-39.75 

Я77 

Ярошенко Ж. С.  Медико-соціальне обгрунтування надання 

медичної допомоги першому поколінню нащадків, постраждалих 

внаслідок аварії на ЧАЕС, на первинній ланці [Текст]: автореф. 

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

медицина" / Жанна Степанівна Ярошенко ; МОНУ Ужгородський 

НУ. –Ужгород,2021. –26с. 

       

 


