
Нові надходження (за грудень 2014 року) 

Автореферати 

1 616.37-002 

А15 

     Аблаєв Е. Е. Санаційні оперативні втручання з лапаротомного і 

мініінвазивних доступів у лікуванні деструктивних форм гострого 

панкреатиту [Текст] : автореф. дис. на здоб. наук. ступ. 

к.м.н.:спец.14.01.03"Хірургія" / Ельдар Едемович Аблаєв ; МОЗУ, 

"ЗМА післядипломної освіти ". – Запоріжжя, 2014. – 20с. 

      

2 613.62 

А48 

     Алексійчук О. Ю. Патологічні зміни гепатобіліарної системи у 

працівників локомотивних бригад: засоби профілактики та корекції 

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

та професійна патологія" / Олександр Юрійович Алексійчук ; 

НАМНУ, "Ін-т гігієни та мед. екологгії ім. О.М. Марзєєва". – К., 

2014. – 20с. 

       

3 613.62 

А86 

     Арустамян О.М. Гігієнічні основи ранньої профілактики 

метаболічного синдрому у працівників локомотивних бригад [Текст] : 

автореф. дис. на здоб. наук. ступ. к.м.н.:спец.14.02.01"Гігієна та 

професійна патологія" / Ольга Михайлівна Арустамян ; НАМНУ, "Ін-т 

гігієни та мед. екології ім. О.М. Марзєєва". – К., 2014. – 20с. 

       

4 616.718-00

1.5 

Б18 

     Байчук Б. П. Застосування блокуючого інтрамедулярного 

остеосинтезу при лікуванні хворих з переломами кісток нижніх 

кінцівок при політравмі [Текст] : автореф. дис. на здоб. наук. ступ. 

к.м.н.:спец.14.01.21"Травматологія та ортопедія" / Богдан Петрович 

Байчук ; "Ін-т травматології та ортопедії НАМНУ". – К., 2014. – 20с. 

       

5 616.314-76 

Б24 

     Барановський О. В. Клінічне обгрунтування і лабораторне 

конструювання повного знімного протезу при повній відсутності зубів 

на одній із щелеп [Текст] : автореф. дис. на здоб. наук. ступ. 

к.м.н.:спец.14.01.22"Стоматологія" / Олександр Володимирович 

Барановський ; МОЗУ НМУ ім. О.О. Богомольця. – К., 2014. – 20с. 

       

6 617.76-053.

2-089 

Б24 

     Барінова Г. О. Ефективність модифікованого способу 

хірургічного лікування рецидивуючих дакріоциститів у дітей 

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

здоб. наук. ступ. к.м.н.:спец.14.01.18"Офтальмологія" / Ганна 

Олександрівна Барінова ; МОЗУ НМА післядипломної освіти ім. П.Л. 

Шупика. – К., 2014. – 20с. 

       

7 618.3-06 

Б46 

     Бенєвський О. В. Профілактика невиношування і 

залізодефіцитної анемії у вагітних з тиреотоксикозом [Текст] : 

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

гінекологія" / Олексій Вікторович Бенєвський ; МОЗУ НМА 

післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика. – К., 2014. – 20с. 

       



8 616.39-053.

2 

Б44 

     Бєляєва О. Е. Система медико-психологічного супроводу 

підлітків із ожирінням [Текст] : автореф. дис. на здоб. наук. ступ. 

к.псих.н.:спец.19.00.04"Медична психологія" / Олена Еріківна 

Бєляєва ; МОЗУ ХМА післядипломної освіти. – Х., 2014. – 20с. 

       

9 613.25 

Б72 

     Бобрикович О. С. Оптимізація діагностики метаболічного 

синдрому у дітей старшого шкільного віку, хворих на ожиріння, що 

проживають в різних клімато-географічних районах щодо 

забезпечення йодом [Текст] : автореф. дис. на здоб. наук. ступ. 

к.м.н.:спец.14.01.10"Педіатрія" / Ольга Сергіївна Бобрикович ; "Ін-т 

ПАГ НАМНУ". – К., 2014. – 20с. 

       

10 616.12-005.

4 

Б90 

     Бугрім Т. В. Клініко-патогенетичне обгрунтування діагностики 

та лікування ішемічної хвороби серця та остеопорозу у жінок в 

постменопаузальному періоді в поліклінічній практиці [Текст] : 

автореф. дис. на здоб. наук. ступ. к.м.н.:спец.14.01.38"Загальна 

практика-сімейна медицина" / Тетяна Володимирівна Бугрім ; МОЗУ, 

"ЗМА післядипломної освіти МОЗУ". – Запоріжжя, 2014. – 20с. 

       

11 616.89 

В68 

     Волобуєв В. В. Диференційована психотерапія у комплексному 

лікуванні непсихотичних психічних розладів у постраждалих 

унаслідок техногених аварій і катастроф [Текст] : автореф. дис. на 

здоб. наук. ступ. к.м.н.:спец.14.01.16"Психіатрія" / Вахтанг 

В'ячеславович Волобуєв ; МОЗУ УНДІ соц. і суд. психіатрії та 

наркології. – К., 2014. – 22с. 

       

12 616.381-00

2 

Г13 

     Гаджиєв Новруз Джаббар Огли  Клініко-прогностична 

значущість місцевих та системних показників цитокінового статусу 

при поширеному перитоніті [Текст] : автореф. дис. на здоб. наук. ступ. 

д.м.н.:спец.14.01.03"Хірургія" / Новруз Джаббар Огли Гаджиєв ; 

МОЗУ ХМА післядипломної освіти. – Х., 2014. – 40с. 

       

13 616.248-05

3.2 

Г16 

     Галущинська А. В. Прогнозування характеру запалення 

дихальних шляхів у дітей, хворих на бронхіальну астму, при 

поліморфізмі генів GSTT1, GSTM1 та eNOS [Текст] : автореф. дис. на 

здоб. наук. ступ. к.м.н.:спец.14.01.10"Педіатрія" / Алла Володимирівна 

Галущинська ; МОЗУ "ІФНМУ". – Івано-Франківськ, 2014. – 20с. 

       

14 613.955 

Г59 

     Гозак С. В. Удосконалення гігієнічних принципів формування 

здоров'язберігаючих технологій організації навчального процесу в 

загальноосвітніх навчальних закладах [Текст] : автореф. дис. на здоб. 

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

/ Світлана Вікторівна Гозак ; "Ін-т гігієни та мед. екології ім. О.М. 

Марзєєва НАМНУ". – К., 2014. – 40с. 

       



15 616.345-08

5 

Г63 

     Голяр О. І. Зміни мікрофлори кишечнику під впливом 

антибіотиків широкого спектру дії та корекція спричинених ними 

порушень [Текст] : автореф. дис. на здоб. наук. ступ. 

к.м.н.:спец.03.00.07"Мікробіологія" / Оксана Іванівна Голяр ; МОЗУ 

ВНМУ ім. М.І. Пирогова. – Вінниця, 2014. – 20с. 

     

16 616.24-002-

085 

Г67 

     Горбенко Т. М. Пульморенальні патофізіологічні 

взаємовідношення у хворих із хронічним обструктивним 

захворюванням легень та обгрунтування шляхів їх діагностики і 

медикаментозної корекції [Текст] : автореф. дис. на здоб. наук. ступ. 

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

Горбенко ; МОЗУ Буковинський ДМУ. – Чернівці, 2014. – 20с. 

       

17 616.33-002 

Г79 

     Гребенюк Д. І. Ендоскопічний гемостаз при гастродуоденальних 

кровотечах виразкового генезу (клініко-експериментальне 

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

к.м.н.:спец.14.01.03"Хірургія" / Дмитро Ігорович Гребенюк ; МОЗУ 

ВНМУ ім. М.І. Пирогова. – Вінниця, 2014. – 20с. 

      

18 618.2 

Г95 

     Гурський О. С. Обгрунтування профілактики післяпологових 

ускладнень та лікувальної тактики ведення пологів у жінок, хворих на 

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

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

Станіславович Гурський ; МОЗУ ВНМУ ім. М.І. Пирогова МОЗУ. – 

Вінниця, 2014. – 20с. 

       

19 616.5-006.3

1-053.2 

Д30 

     Дементьєва Н. А. Удосконалення діагностики та лікування 

гемангіом шкіри та слизових оболонок у дітей раннього віку [Текст] : 

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

хірургія" / Наталія Анатоліївна Дементьєва ; МОЗУ НМУ ім. О.О. 

Богомольця. – К., 2014. – 24с. 

       

20 616.33-085 

Д40 

     Джанелідзе Д. Т. Підвищення ефективності діагностики та 

лікування хворих з неерозійною рефлюксною хворобою, поєднаною з 

функціональною диспепсією [Текст] : автореф. дис. на здоб. наук. 

ступ. к.м.н.:спец.14.01.36"Гастроентерологія" / Давід Теймуразович 

Джанелідзе ; "ДМА МОЗУ", "Ін-т гастроентерології НАМНУ". – 

Дніпропетровськ, 2014. – 18с. 

       

21 618.3 

Д69 

     Дорошенко І. В. Профілактика перинатальної патології у жінок з 

захворюваннями печінки і шлунково-кишкового тракту [Текст] : 

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

гінекологія" / Ірина Василівна Дорошенко ; МОЗУ НМА 

післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика. – К., 2014. – 20с. 

       



22 616.33-002 

Є92 

     Єфремов В. В. Безпосередні та віддалені результати хірургічного 

та комплексного консервативного лікування гострих дуоденальних 

виразкових кровотеч на сучасному рівні [Текст] : автореф. дис. на 

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

Вікторович Єфремов ; МОЗУ НМУ ім. О.О. Богомольця. – К., 2014. – 

24с. 

    

23 616.342-00

2 

Ж12 

     Жаафар Акермі  Вікові аспекти мікроциркуляторного, 

гемодинамічного статусу та їх корекція у хворих на виразкову 

хворобу дванадцятипалої кишки [Текст] : автореф. дис. на здоб. наук. 

ступ. к.м.н.:спец.14.01.36"Гастроентерологія" / Акермі Жаафар ; 

"ДМА МОЗУ", "Ін-т гастроентерології НАМНУ". – Дніпропетровськ, 

2014. – 24с. 

       

24 618.17 

З-38 

     Захурдаєва Л. Д. Оптимізація призначення гормональної 

контрацепції з урахуванням конституціональних особливостей 

жіночого організму [Текст] : автореф. дис. на здоб. наук. ступ. 

к.м.н.:спец.14.01.01"Акушерство та гінекологія" / Лариса Дем'янівна 

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

К., 2014. – 20с. 

       

25 614.71 

З-63 

     Зінченко Н. О. Гігієнічна оцінка канцерогенного навантаження 

для населення, обумовленого забрудненням повітря житлових 

приміщень, та визначення шляхів його зменшення [Текст] : автореф. 

дис. на здоб. наук. ступ. к.м.н.:спец.14.02.01"Гігієнічна та професійна 

патологія" / Наталія Олександрівна Зінченко ; "Ін-т гігієни та мед. 

екології ім. О.М. Марзєєва НАМНУ". – К., 2014. – 20с. 

      

26 618.36-07 

І-22 

     Івахнюк Ю. П. Плацентарна дисфункція при 

внутрішньоутробному інфікуванні: діагностика та тактика ведення 

вагітності [Текст] : автореф. дис. на здоб. наук. ступ. 

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

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

2014. – 20с. 

       

27 617.576-00

6.327 

І-86 

     Іскра Н. І. Контрактура Дюпюітрена як компонент системної 

патології сполучної тканини [Текст] : автореф. дис. на здоб. наук. 

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

Іванівна Іскра ; НАМНУ, "Ін-т патології хребта та суглобів ім. М.І. 

Ситенка НАМНУ". – Х., 2014. – 36с. 

       

28 616.36-002.

3 

К42 

     Кіпшидзе О.А. Особливості діагностики та лікування 

бактеріальних абсцесів печінки [Текст] : автореф. дис. на здоб. наук. 

ступ. к.м.н.:спец.14.01.03"Хірургія" / Олександр Андрійович 

Кіпшидзе ; "ЗМА післядипломної освіти МОЗУ". – Запоріжжя, 2014. – 

20с. 

       



29 613.25 

К59 

     Козак К. В. Клініко-параклінічна характеристика метаболічних 

порушень у дітей з надмірною масою тіла та ожирінням [Текст] : 

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

/ Катерина Валеріївна Козак ; МОЗУ, "Тернопільський державний 

ДМУ ім. І.Я. Горбачевського МОЗУ". – Тернопіль, 2014. – 20с. 

       

30 616.36-089.

5 

К60 

     Колганова К. А. Оптимізація анестезіологічного забезпечення та 

періопераційної інтенсивної терапії при великих резекціях печінки в 

онкохірургії [Текст] : автореф. дис. на здоб. наук. ступ. 

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

Андріївна Колганова ; МОЗУ ХМА післядипломної освіти. – Х., 

2014. – 22с. 

     

31 616.716.4-0

01.4 

К92 

     Копчак А. В. Клініко-біологічне та біомеханічне обгрунтування 

методів хірургічного лікування переломів нижньої щелепи [Текст] : 

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

/ Андрій Володимирович Копчак ; МОЗУ НМУ ім. О.О. Богомольця. – 

К., 2014. – 40с. 

       

32 615.036.8 

К68 

     Коротун О. П. Гігієнічна оцінка комбінованого шкідливого 

впливу імідаклоприду, диметоату та нітрату натрію на щурів з різним 

типом ацетилювання [Текст] : автореф. дис. на здоб. наук. ступ. 

к.м.н.:спец.14.02.01."Гігієна та професійна патологія" / Олена 

Павлівна Коротун ; "Ін-т гігієни та мед. екології ім. О.М. Марзєєва 

НАМНУ". – К., 2014. – 20с. 

     

33 616.724-05

3.2-089 

К68 

     Коротченко Г. М. Хірургічне лікування кісткових анкілозів та 

вторинних деформуючих остеоартрозів скронево-нижньощелепного 

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

к.м.н.:спец.14.01.22"Стоматологія" / Геннадій Максимович 

Коротченко ; МОЗУ НМУ ім. О.О. Богомольця. – К., 2014. – 20с. 

       

34 618.146-08

5 

К84 

     Крук О. Ю. Диференційований підхід до лікування дисплазій 

шийки матки у жінок раннього репродуктивного віку [Текст] : 

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

гінекологія" / Ольга Юріївна Крук ; МОЗУ НМУ ім. О.О. 

Богомольця. – К., 2014. – 20с. 

       

35 616.12-008.

46 

К93 

     Курилів Г. М. Модифікація факторів, що впливають на 

ендотеліальну дисфункцію у хворих на хронічну серцеву 

недостатність [Текст] : автореф. дис. на здоб. наук. ступ. 

к.м.н.:спец.14.01.11"Кардіологія" / Галина Миколаївна Курилів ; 

МОЗУ ІФНМУ. – Івано-Франківськ, 2014. – 20с. 

    



36 616.33/.34-

092 

К95 

     Кучер О. В. Особливості патогенезу ураження 

шлунково-кишкового тракту у хворих на хронічне обструктивне 

захворювання легень та обгрунтування шляхів їх корекції [Текст] : 

автореф. дис. на здоб. наук. ступ. к.м.н.:спец.14.03.04"Патологічна 

фізіологія" / Ольга Василівна Кучер ; МОЗУ Буковинський ДМУ. – 

Чернівці, 2014. – 20с. 

       

37 616.345-00

2 

К95 

     Кучмак О. Б. Мікробіоценоз товстої кишки у хворих на 

ревматоїдний артрит і його біологічна корекція [Текст] : автореф. дис. 

на здоб. наук. ступ. к.м.н.:спец.03.00.07"Мікробіологія" / Оксана 

Богданівна Кучмак ; МОЗУ НМУ ім. О.О. Богомольця. – К., 2014. – 

24с. 

      

38 616.12-008.

313 

Л69 

     Логвінов Я. М. Оцінювання морфо-функціонального стану 

передсердь у хворих з фібриляцією передсердь неклапанного генезу 

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

к.м.н.:спец.14.01.11"Кардіологія" / Ярослав Миколайович Логвінов ; 

"ДМА МОЗУ", "Ін-т гастроентерології НАМНУ". – Дніпропетровськ, 

2014. – 20с. 

    

39 616.12-005.

4 

Л87 

     Лучинська Ю. О. Клініко-гемодинамічні аспекти ефективності 

блокаторів ренін-ангіотензин-альдостеронової системи у пацієнтів з 

ІХС та постінфарктним кардіосклерозом після операції 

аорто-коронарного шунтування [Текст] : автореф. дис. на здоб. наук. 

ступ. к.м.н.:спец.14.01.11"Кардіологія" / Юлія Олександрівна 

Лучинська ; МОЗУ ЗДМУ. – Запоріжжя, 2014. – 24с. 

     

40 618.14-006 

Л97 

     Лянна М. В. Профілактика невиношування вагітності у жінок з 

лейоміомою матки та патологією шийки матки в анамнезі [Текст] : 

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

гінекологія" / Мар'яна Василівна Лянна ; МОЗУ НМА післядипломної 

освіти ім. П.Л. Шупика. – К., 2014. – 20с. 

     

41 617.55-089.

5 

Л99 

     Ляшок А. Л. Вибір анестезіологічного забезпечення у пацієнтів з 

ішемічною хворобою серця при абдомінальних операціях [Текст] : 

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

та інтенсивна терапія" / Андрій Леонідович Ляшок ; МОЗУ ХМА 

післядипломної освіти. – Х., 2014. – 24с. 

    

42 617.5-002 

М26 

     Маркевич В. Ф. Профілактика внутрішньоочеревинних 

гнійно-запальних ускладнень після операцій на кишечнику 

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

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

Федорович Маркевич ; МОЗУ ХМА післядипломної освіти. – Х., 

2014. – 20с. 

       



43 616.1-053.2 

М29 

     Марушко Є. Ю. Клініко-імунологічна та морфофункціональна 

характеристика стану серцево-судинної системи у дітей, хворих на 

ювенільний ревматоїдний артрит та системний червоний вовчак 

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

к.м.н.:спец.14.01.10"Педіатрія" / Євген Юрійович Марушко ; "Ін-т 

ПАГ НАМНУ". – К., 2014. – 24с. 

       

44 616.314.18-

092 

М36 

     Мацко Н. В. Патогенетичні особливості розвитку пародонтиту у 

хворих із гастродуоденальними виразками [Текст] : автореф. дис. на 

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

Володимирівна Мацко ; МОЗУ Буковинський ДМУ. – Чернівці, 

2014. – 20с. 

    

45 616.248-05

3.2 

М59 

     Микалюк Л. В. Ефективність лікування бронхіальної астми у 

дітей за алельного поліморфізму генів GSTT1, GSTM1 [Текст] : 

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

/ Людмила Вікторівна Микалюк ; МОЗУ Буковинський ДМУ. – 

Чернівці, 2014. – 24с. 

     

46 616.127-00

5.8 

М59 

     Микуляк В. Р. Диференційоване призначення метаболічної 

терапії при гострому інфаркті міокарда в умовах коморбідності 

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

к.м.н.:спец.14.01.02"Внутрішні хвороби" / Вікторія Ростиславівна 

Микуляк ; МОЗУ, "Тернопільський державний ДМУ ім. І.Я. 

Горбачевського МОЗУ". – Тернопіль, 2014. – 20с. 

       

47 616.12-008.

331.1 

Н31 

     Насраллах Анас Хассан Абдельфаттах  Перебіг метаболічного 

синдрому у жінок постменопаузального періоду: обгрунтування 

застосування препаратів W-3 поліненасичених жирних кислот та 

біофлавоноїдів [Текст] : автореф. дис. на здоб. наук. ступ. 

к.м.н.:спец.14.01.11"Кардіологія" / Анас Хассан Абдельфаттах 

Насраллах ; МОЗУ ІФНМУ. – Івано-Франківськ, 2014. – 20с. 

      кільк.прим.:  2  (БВ – 2) 

48 616.33-006 

О-53 

     Олексенко В. В. Оптимізація хірургічного лікування хворих на 

рак шлунка [Текст] : автореф. дис. на здоб. наук. ступ. 

д.м.н.:спец.14.01.07"Онкологія" / Віктор Валентинович Олексенко ; 

МОЗУ ХМА післядипломної освіти. – Х., 2014. – 36с. 

     

49 616.24-007.

272 

О-61 

     Опімах С. Г. Діагностика порушень газообміну у хворих на 

хронічне обструктивне захворювання легень за даними капнометрії 

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

к.м.н.:спец.14.01.27"Пульмонологія" / Світлана Генріхівна Опімах ; 

НАМНУ, "Нац. ін-т фтизіатрії і пульмонології ім. Ф.Г. Яновського 

НАМНУ". – К., 2014. – 18с. 

    



50 616.12/.14-

053.2-092 

П22 

     Пашкова О.Є. Патогенетичні механізми розвитку 

серцево-судинних порушень у дітей з рецидивуючою та хронічною 

бронхолегеневою патологією та обгрунтування підходів щодо їх 

профілактики [Текст] : автореф. дис. на здоб. наук. ступ. 

д.м.н.:спец.14.01.10"Педіатрія" / Олена Єгорівна Пашкова ; МОЗУ 

ЗДМУ. – Запоріжжя, 2014. – 40с. 

   

51 613 

П24 

     Пельо І. М. Обгрунтування регламентів безпечного застосування 

пестицидів та їх сумішей в інтегрованих системах захисту овочевих 

культур як пріоритетна гігієнічна проблема [Текст] : автореф. дис. на 

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

/ Ігор Михайлович Пельо ; МОЗУ НМУ ім. О.О. Богомольця. – К., 

2014. – 40с. 

    

52 616.61-085 

П27 

     Перев'язкіна М. В. Початкові ознаки нефропатії та 

ендотеліальна функція у хворих на гіпертонічну хворобу II стадії та 

дифференційний підхід до нефропротекції [Текст] : автореф. дис. на 

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

Валеріївна Перев'язкіна ; МОЗУ, "ЗМА післядипломної освіти 

МОЗУ". – Запоріжжя, 2014. – 20с. 

    

53 616.39-02 

П30 

     Петров В. О. Ключові мікроорганізми як потенційні ранні 

маркери неінфекційних захворювань людини, пов'язаних із 

харчуванням [Текст] : автореф. дис. на здоб. наук. ступ. 

к.м.н.:спец.03.00.07"Мікробіологія" / Віктор Олександрович Петров ; 

МОЗУ НМУ ім. О.О. Богомольця. – К., 2014. – 24с. 

      

54 616.314.14-

085 

П37 

     Плав'юк Л. Ю. Ефективність диференційованої остеотропної 

терапії в комплексному лікуванні генералізованого пародонтиту у 

хворих із супутнім остеопорозом [Текст] : автореф. дис. на здоб. наук. 

ступ. к.м.н.:спец.14.01.22"Стоматологія" / Лев Юрійович Плав'юк ; 

МОЗУ ІФНМУ. – Івано-Франківськ, 2014. – 24с. 

   

55 616.45-006 

П44 

     Подлужний О. О. Диференційований підхід до вибору методу 

хірургічного лікування хворих на пухлини наднирників [Текст] : 

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

/ Олександр Олександрович Подлужний ; "ЗМА післядипломної 

освіти МОЗУ". – Запоріжжя, 2014. – 20с. 

      

56 614.78 

П83 

     Протас С. В. Удосконалення критеріїв гігієнічної оцінки 

підземних гаражів багатоповерхових житлових і громадських 

будинків [Текст] : автореф. дис. на здоб. наук. ступ. 

к.м.н.:спец.14.02.01"Гігієна та професійна патологія" / Святослав 

Вікторович Протас ; "Ін-т гігієни та мед. екології ім. О.М. Марзєєва 

НАМНУ". – К., 2014. – 20с. 

 



57 613 

Р60 

     Родіонова В. М. Гігієнічна оцінка та регламентація сучасних 

хімічних засобів захисту плодових культур [Текст] : автореф. дис. на 

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

/ Віта Миколаївна Родіонова ; МОЗУ НМУ ім. О.О. Богомольця. – К., 

2014. – 24с. 

    

58 616.314-08

9.23 

Р65 

     Розуменко В.О. Клініко-лабораторне обгрунтування 

використання удосконалених поліпропіленових армованих повних 

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

к.м.н.:спец.14.01.22"Стоматологія" / Владислав Олександрович 

Розуменко ; "Ін-т стоматології НАМНУ". – Одеса, 2014. – 20с. 

       

59 618.11-092 

Р75 

     Росоловська С. О. Вплив гонадектомії на метаболічні процеси в 

тканинах пародонта щурів залежно від статі [Текст] : автореф. дис. на 

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

/ Світлана Олексіївна Росоловська ; МОЗУ Буковинський ДМУ. – 

Чернівці, 2014. – 20с. 

      

60 616.211-00

2 

С15 

     Сакевич В. Д. Роль поліморфізмів генів толл-подібних 

рецепторів 2, 4 та галектину-10 в розвитку алергічного риніту [Текст] : 

автореф. дис. на ступ. к.м.н.:спец.14.03.08"Імунологія та алергологія" 

/ Вікторія Дмитрівна Сакевич ; МОЗУ НМУ ім. О.О. Богомольця. – К., 

2014. – 22с. 

       

61 616.12-005.

4 

С24 

     Світлик Г. В. Ішемічна хвороба серця у осіб з 

професійно-шкідливою працею: клінічний перебіг, ремоделювання 

міокарда і розвиток серцевої недостатності [Текст] : автореф. дис. на 

здоб. наук. ступ. д.м.н.:спец.14.01.1"Кардіологія" / Галина 

Володимирівна Світлик ; МОЗУ "ІФНМУ". – Івано-Франківськ, 

2014. – 40с. 

       

62 616.24-053.

2 

С47 

     Слівінська-Курчак Х. Б. Стан здоров'я дітей раннього віку, 

яким в неонатальному періоді проводили штучну вентиляцію легень 

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

к.м.н.:спец.14.01.10"Педіатрія" / Христина Богданівна 

Слівінська-Курчак ; МОЗУ ЛНМУ ім. Д. Галицького. – Львів, 2014. – 

20с. 

    

63 616.351-00

6 

С56 

     Совпель О. В. Реконструкція діафрагми таза в хірургії раку 

прямої кишки [Текст] : автореф. дис. на здоб. наук. ступ. 

д.м.н.:спец.14.01.07"Онкологія" / Олег Володимирович Совпель ; 

МОЗУ ХМА післядипломної освіти. – Х., 2014. – 40с. 

  



64 616.12-008.

313 

С60 

     Соловйов О. В. Клініко-патогенетичне обгрунтування корекції 

серцевого ритму та ендотеліальної функції у пацієнтів з ішемічною 

хворобою серця та артеріальною гіпертензією при персистуючій 

фібриляції передсердь [Текст] : автореф. дис. на здоб. наук. ступ. 

к.м.н.:спец.14.01.11Кардіологія" / Олександр Володимирович 

Соловйов ; МОЗУ ЗДМУ. – Запоріжжя, 2014. – 22с. 

   

65 616.24-002.

5 

С77 

     Старкова О. М. Визначення найбільш вагомих факторів ризику 

виникнення рецидиву туберкульозу легень [Текст] : автореф. дис. на 

здоб. наук. ступ. к.м.н.:спец.14.01.26"Фтизіатрія" / Олена Михайлівна 

Старкова ; "Нац. ін-т фтизіатрії і пульмонології ім. Ф.Г. Яновського 

НАМНУ". – К., 2014. – 18с. 

   

66 618.132-07 

С89 

     Суліма Г. М. Перитонеальні тазові спайки у жінок 

репродуктивного віку: діагностика і тактика лікування [Текст] : 

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

гінекологія" / Ганна Миколаївна Суліма ; МОЗУ НМА післядипломної 

освіти ім. П.Л. Шупика. – К., 2014. – 44с. 

       

67 616.314-08

9.23 

С91 

     Сухолиткий В. М. Обгрунтування та вдосконалення 

ортопедичного лікування хворих із дефектами зубних рядів на тлі 

цукрового діабету [Текст] : автореф. дис. на здоб. наук. ступ. 

к.м.н.:спец.14.01.22"Стоматологія" / Василь Миколайович 

Сухолиткий ; МОЗУ ІФНМУ. – Івано-Франківськ, 2014. – 20с. 

       

68 617.5-001.1 

Т18 

     Танасієнко П .В. Інфекційні ускладнення у постраждалих з 

політравмою [Текст] : автореф. дис. на здоб. наук. ступ. 

д.м.н.:спец.14.01.21."Травматологія та ортопедія" / Павло Васильович 

Танасієнко ; НАМНУ, Ін-т патології хребта та суглобів ім. М.І. 

Ситенка НАМНУ". – Х., 2014. – 30с. 

69 616.248-05

3.2 

Т19 

     Таран Н. М. Клініко-імунологічна ефективність 

алергенспецифічної імунотерапії у дітей з бронхіальною астмою в 

залежності від її тривалості [Текст] : автореф. дис. на здоб. наук. ступ. 

к.м.н.:спец.14.01.10"Педіатрія" / Наталя Миколаївна Таран ; МОЗУ 

ЗДМУ. – Запоріжжя, 2014. – 20с. 

  

70 618.56 

Т22 

     Тарусіна О. В. Профілактика перинатальної патології у жінок 

низького росту [Текст] : автореф. дис. на здоб. наук. ступ. 

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

Володимирівна Тарусіна ; МОЗУ НМА післядипломної освіти ім. П.Л. 

Шупика. – К., 2014. – 18с. 

     

71 582.28 

Т41 

     Тимчук І. В. Видовий спектр грибів роду Candida при запальних 

процесах різної локалізації та їх біологічні особливості [Текст] : 

автореф. на здоб. наук. ступ. к.м.н.:спец.03.00.07"Мікробіологія" 

/ Ірина Василівна Тимчук ; МОЗУ ВНМУ ім. М.І. Пирогова МОЗУ. – 

Вінниця, 2014. – 16с. 

   



72 618.19-006 

У75 

     Усманова Т. Е. Удосконалення диференційованої 

лікувально-діагностичної тактики у хворих з доброякісними 

вузловими утвореннями молочних залоз [Текст] : автореф. дис. на 

здоб. наук. ступ. к.м.н.:спец.14.01.03"Хірургія" / Таміла Ескандерівна 

Усманова ; ""ЗМА післядипломної освіти МОЗУ". – Запоріжжя, 

2014. – 22с. 

   

73 618.2 

У93 

     Ушакова В.Р. Медико-психологічна підтримка сім'ї в період 

очікування та народження дитини в умовах різного перебігу вагітності 

у жінок [Текст] : автореф. дис. на здоб. наук. ступ. 

к.психол.н.:спец.19.00.04"Медична психологія" / Владислава 

Романівна Ушакова ; МОЗУ ХМА післядипломної освіти. – Х., 2014. – 

24с. 

    

74 616-092 

Ф76 

     Фомочкіна І. І. Патогенетичне значення неспецифічних 

протеїназ та їх інгібіторів в розвитку локальних та системних 

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

д.м.н.:спец.14.03.04"Патологічна фізіологія" / Ірина Іванівна 

Фомочкіна ; МОЗУ ЗДМУ. – Запоріжжя, 2014. – 36с. 

    

75 616.36-053.

2 

Х69 

     Ходан В. В. Удосконалення діагностики та корекція порушення 

функціонального стану печінки у дітей шкільного віку з хронічним 

холециститом [Текст] : автореф. дис. на здоб. наук. ступ. 

к.м.н.:спец.14.01.10"Педіатрія" / Василь Васильович Ходан ; МОЗУ, 

"ІФНМУ". – Івано-Франківськ, 2014. – 20с. 

    

76 616.24-007.

63 

Х89 

     Храмцова В. В. Психологічні особливості як чинники 

обмеження життєдіяльності осіб з хронічним обструктивним 

захворюванням легень та їх психокорекція [Текст] : автореф. дис. на 

здоб. наук. ступ. к.психол.н.:спец.19.00.04"Медична психологія" 

/ Вікторія Вікторівна Храмцова ; МОЗУ ХМА післядипломної 

освіти. – Х., 2014. – 20с. 

       

77 616.314.2-0

89.23 

Ч-57 

     Чжу Вейвей  Вплив міжоклюзійних співвідношень на 

стабільність результатів ортодонтичного лікування у пацієнтів з 

патологією прикусу II класу за Енглем [Текст] : автореф. дис. на здоб. 

наук. ступ. к.м.н.:спец.14.01.22"Стоматологія" / Вейвей Чжу ; МОЗУ 

НМУ ім. О.О. Богомольця. – К., 2014. – 22с. 

    

78 616.89 

Ч-68 

     Чистова О. О. Порушення подружньої взаємодії при 

ендометріозі у жінок (механізми розвитку, клінічні варіанти, 

психокорекція, психопрофілактика) [Текст] : автореф. дис. на здоб. 

наук. ступ. к.м.н.:спец.19.00.04"Медична психологія" / Ольга 

Олександрівна Чистова ; МОЗУ ХМА післядипломної освіти. – Х., 

2014. – 24с. 

  



79 616.831-00

6-053.2 

Ш14 

     Шаверський А. В. Пухлини головного мозку у дітей молодшої 

вікової групи [Текст] : автореф. дис. на здоб. наук. 

д.м.н.:спец.14.01.05"Нейрохірургія" / Андрій Вікторович 

Шаверський ; НАМНУ, "Ін-т нейрохірургії ім. акад. А.П. Ромоданова 

НАМНУ". – К., 2014. – 34с. 

  

80 614.71 

Ш33 

     Швагер О. В. Гігієнічна оцінка ролі пріоритетних 

канцерогенних сполук атмосферного повітря у формуванні 

онкологічної захворюваності населення міста [Текст] : автореф. дис. 

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

патологія" / Оксана Володимирівна Швагер ; "Ін-т гігієни та мед. 

екології ім. О.М. Марзєєва НАМНУ". – К., 2014. – 20с. 

    

81 616.31-002 

Ш96 

     Шуміліна К. С. Клініко-лабораторне обгрунтування 

комплексного методу профілактики та лікування ускладнень 

хіміотерапії в порожнині рота хворих на рак молочної залози [Текст] : 

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

/ Катерина Сергіївна Шуміліна ; "Ін-т стоматології НАМНУ". – Одеса, 

2014. – 20с. 

       

82 616.35-006 

Щ98 

     Щур О. І. Вибір методу післяопераційного знеболювання у 

пацієнтів з III-IV стадією колоректального раку [Текст] : автореф. дис. 

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

терапія" / Ольга Іванівна Щур ; МОЗУ ХМА післядипломної освіти. – 

Х., 2014. – 22с. 

    

83 616.248-08

5 

Я95 

     Ячник В. А. Оптимізація діагностики та лікування 

вірус-індукованого загострення бронхіальної астми [Текст] : автореф. 

дис. на здоб. наук. ступ. к.м.н.:спец.14.01.27"Пульмонологія" / Віталій 

Анатолійович Ячник ; НАМНУ, "Нац. ін-т фтизіатрії і пульмонології 

ім. Ф.Г. Яновського НАМНУ". – К., 2014. – 18с. 

  

 
  


