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к.м.н.:14.01.18"Офтальмологія" / Абдулсатар Мухаммад Джамшит 

Абдула ; МОЗУ ДНМУ ім. М. Горького. – Донецьк, 2013. – 20с. 

      

2 616.12-085 

Б23 

     Бандрівська О. О.  Особливості холінергічної регуляції серця при 

стрептозотоциніндукованому цукровому діабеті залежно від статі 

(експериментальне дослідження) [Текст] : автореф. дис. на здоб. наук. 
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автореф. дис. на здоб. наук. ступ. к.м.н.:спец.14.03.04"Патологічна 
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     Венцківський К. О.  Профілактика гестаційних та післяпологових 

ускладнень у вагітних із асоційованою ВІЛ-герпетичною інфекцією 

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

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

Венцківський ; МОЗУ НМА післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика. – 
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можливостей та підходи до корекції їх порушень у дітей-вихованців 

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

д.м.н.:спец.14.01.10"Педіатрія" / Ірина Леонідівна Височина ; "Ін-т 
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автореф. дис. на здоб. наук. ступ. к.м.н.:спец.14.01.22"Стоматологія" 

/ Ростислав Володимирович Гайдук ; МОЗУ НМА післядипломної 
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053.2-08 
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     Головатюк Д. В. Діагностика та лікування кісток у дітей [Текст] : 

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

/ Дмитро Володимирович Головатюк ; МОЗУ НМУ ім. О.О. 

Богомольця. – К., 2014. – 22с.     
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харчової алергії до білка коров'ячого молока у дітей раннього віку 

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

д.м.н.:спец.14.01.10"Педіатрія" / Олена Сергіївна Івахненко ; МОЗУ 

ЛНМУ ім. Д. Галицького. – Львів, 2013. – 32с. 

      

9 617.741-

004.1 

К17 

     Калашніков В. В. Значення забезпеченності організму біотином у 

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

к.м.н.:спец.14.01.18"Офтальмологія" / Віталій Валерійович 

Калашніков ; "Ін-т очних хвороб і тканинної терапії ім. В.П. Філатова 

НАМНУ". – Одеса, 2013. – 18с. 

      

10 618.36 

К46 

     Кияненко В. А. Плацентарна дисфункція у жінок з 

гіперандрогенією в анамнезі [Текст] : автореф. дис. на здоб. наук. ступ. 

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

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

2013. – 24с. 

      

11 615.322 

К59 

     Койро О. О. Роль біологічно активних речовин яглиці звичайної 

(Aegopodium podagraria L.) у нефропротекторній, гепатопротекторній 

та гіпоурикемічній дії [Текст] : автореф. дис. на здоб. наук. ступ. 

к.фарм.н.:спец.14.03.05"Фармакологія" / Ольга Олегівна Койро ; МОЗУ 

Нац. фарм. ун-т. – Х., 2013. – 20с. 
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К65 

     Копаєнко Г. І. Передні ендогенні увеїти:біохімічні й імунологічні 

аспекти патогенезу та ефективність методів їх корекції [Текст] : 

автореф. дис. на здоб. наук. ступ. д.м.н.:спец.14.01.18"Офтальмологія" 

/ Ганна Іванівна Копаєнко ; "Ін-т очних хвороб і тканинної терапії ім. 

В.П. Філатова НАМНУ". – Одеса, 2013. – 36с. 

      

13 617.736-08 

К68 

     Король А.Р. Система диференційованих методів діагностики та 

лікування ексудативної форми вікової макулярної дегенерації [Текст] : 

автореф. дис. на здоб. наук. ступ. д.м.н.:спец.14.01.18"Офтальмологія" 

/ Андрій Ростиславович Король ; "Ін-т очних хвороб і тканинної терапії 

ім. В.П. Філатова НАМНУ". – Одеса, 2013. – 32с. 

      

14 616-007-

053.2-089 

К93 

     Курташ О. О .Колостомія на етапах хірургічної корекції 

аноректальних вад розвитку у дітей [Текст] : автореф. дис. на здоб. 

наук. ступ. к.м.н.:спец.14.01.09"Дитяча хірургія" / Олег Олегович 

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

      

 

 



15 617.741-

004.1 

Л17 

     Лазарь Ю.М. Оптимізація хірургічної тактики екстракції катаракти 

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

к.м.н.:спец.14.01.18"Офтальмологія" / Юрій Михайлович Лазарь ; "Ін-т 

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

2013. – 20с. 

  

16 616.31-

036.22 

Л29 

     Лахтін Ю. В .Патогенетична роль солей важких металів у розвитку 

основних стоматологічних захворювань та корекція наслідків їх 

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

д.м.н.:спец.14.01.22"Стоматологія" / Юрій Володимирович Лахтін ; "Ін-

т стоматології НАМНУ". – Одеса, 2014. – 40с. 

   

17 616.24-002-

06 

Л33 

     Лебединська М. М .Клініко-імунологічні аспекти та зміни якості 

життя у хворих на негоспітальну пневмонію з супутньою хронічною 

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

к.м.н.:спец.14.01.02."Внутрішні хвороби" / Марина Миколаївна 

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

   

18 615.322 

Л86 

     Луцак І. В.  Експериментальне вивчення адаптогенних 

властивостей екстракту кори осики [Текст] : автореф. дис. на здоб. 

наук. ступ. к.фарм.н.:спец.14.03.05"Фармакологія" / Ірина Василівна 

Луцак ; МОЗУ Нац. фарм. ун-т. – Х., 2013. – 20с. 

   

19 616.61 

М29 

     Мартинова С.М .Вплив міді та кобальту на розвиток нефропатії 

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

к.біол.н.:спец.14.01.32"Медична біохімія" / Світлана Миколаївна 

Мартинова ; МОЗУ, "ЛДМУ". – Луганськ, 2013. – 20с. 

      

20 616.24-002-
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М31 

     Масік Н. П .Системні порушення метаболізму кісткової тканини у 

хворих різних вікових груп з хронічним обструктивним захворюванням 

легень та шляхи їх корекції [Текст] : автореф. дис. на здоб. наук. ступ. 

д.м.н.:спец.14.01.02"Внутрішні хвороби" / Надія Прокопівна Масік ; 

МОЗУ, "Кримський ДМУ ім. С.І. Георгієвського". – Сімферополь, 

2014. – 36с. 

     

21 616.348-

053.2-089 

М34 

     Матіяш О. Я. Реконструктивно-пластичні операції після обширних 

резекцій ободової кишки у дітей [Текст] : автореф. дис. на здоб. наук. 

ступ. к.м.н.:спец.14.01.09"Дитяча хірургія" / Олег Ярославович 

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

      

22 616.24-002-
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М36 

     Махаринська О. С.  Негоспітальна пневмонія у хворих на цукровий 

діабет 2 типу: особливості клініки та лікування [Текст] : автореф. дис. 

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



Сергіївна Махаринська ; МОЗУ ЗДМУ. – Запоріжжя, 2014. – 24с. 
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     Николюк А. М. Ранні діагностичні критерії та лікування 

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

к.м.н.:спец.14.01.18"Офтальмологія" / Анжела Миколаївна Николюк ; 

МОЗУ НМА післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика. – К., 2013. – 20с. 

      

24 616.12-

008.331.1 
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     Павлега Г. Є. Комбіноване застосування синусоідальних 

модульованих струмів та трансдермальної терапевтичної системи 

нітрогліцерину у хворих на гіпертонічну хворобу сполучену з 

ішемічною хворобою нижніх кінцівок [Текст] : автореф. дис. на здоб. 

наук. ступ. к.м.н.:спец.14.01.33"Медична реабілітація, фізіотерапія та 

курортологія" / Ганна Євгенівна Павлега ; МОЗУ, "НДІ фізичних 

методів лікування і мед. кліматології ім. І.М. Сєченова", "Кримський 

ДМУ ім. С.І. Георгієвського МОЗУ". – Ялта, Сімферополь, 2014. – 22с. 

     

25 618.17-008.9 

П24 

     Педаченко Н. Ю. Репродуктивне здоров'я жінок з метаболічним 

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

д.м.н.:спец.14.01.01"Акушерство та гінекологія" / Наталія Юріївна 

Педаченко ; "Ін-т ПАГ НАМНУ". – К., 2013. – 32с. 

      

26 616.314.17-
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П31 

     Печковська І. М. Порівняльна характеристика застосування шин з 

композиційних матеріалів, армованих скловолокном, у комплексному 

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

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

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

     

27 616.12-

008.331.1 

П32 

     Пилипко І. В. Особливості морфофункціональних змін в органах 

сечово-статевої системи щурів при моделюванні портальної гіпертензії 

та її корекції (експериментальне дослідження) [Текст] : автореф. дис. 

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

Васильович Пилипко ; МОЗУ, "Тернопільський ДМУ ім. І.Я. 

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

      

28 614.2 

П33 

     Пірникоза А. В.  Удосконалення системи медичного забезпечення 

сільського населення при екстрених станах [Текст] : автореф. дис. на 

здоб. наук. ступ. к.м.н.:спец.14.02.03"Соціальна медицина" / Анатолій 

Васильович Пірникоза ; МОЗУ НМА післядипломної освіти ім. П.Л. 

Шупика. – К., 2014. – 28с. 

    

29 616.36-092 

П75 

     Придруга С. М.  Механізми пошкодження печінки у віддаленому 

періоді тяжкої травми та їх корекція [Текст] : автореф. дис. на здоб. 

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



Миронович Придруга ; МОЗУ Буковинський ДМУ МОЗУ. – Чернівці, 

2014. – 20с. 

      

30 616.379-

008.64-08 

С13 

     Савон І. Л .Діагностика та лікування ускладненого синдрому 

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

д.м.н.:спец.14.01.03"Хірургія" / Ігор Леонідович Савон ; МОЗУ, "ЗМА 

післядипломної освіти МОЗУ". – Запоріжжя, 2014. – 40с. 

     

31 618.5-

089.888.61 

С16 

     Салдадзе  Б.Г.  Кесарів розтин у жінок із різними формами 

безпліддя в анамнезі [Текст] : автореф. дис. на здоб. наук. ступ. 

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

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

2013. – 20с. 

     

32 616.314-002 

С40 

     Сироткіна О. В .Ефективність прогнозування карієсу зубів у осіб 

різних вікових груп за рівнем структурно-функціональної 

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

к.м.н.:спец.14.01.22"Стоматологія" / Олена Вячеславівна Сироткіна ; 

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

     

33 611.8 

Т41 

     Тимчук Т. М. Морфо-функціональні зміни нервово-м'язового 

апарату при загальній дегідратації організму [Текст] : автореф. дис. на 

здоб. наук. ступ. к.біол.н.:спец.14.03.01"Нормальна анатомія" / Тетяна 

Миколаївна Тимчук ; МОЗУ, "Тернопільський ДМУ ім. 

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

     

34 616.216.1-

002.2-08 

Ф25 

     Фаршад Ізадхах  Комлексне лікування хронічних одонтогенних 

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

к.м.н.:спец.14.01.22"Стоматологія" / Ізадхах Фаршад ; МОЗУ НМУ ім. 

О.О. Богомольця. – К., 2014. – 16с. 

     

35 616.71-

007.234-092 

Ф32 

     Федірко Г.В.  Патогенетичні особливості перебігу політравми в 

умовах гіпокінетичного остеопорозу [Текст] : автореф. на здоб. наук. 

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

Володимирівна Федірко ; МОЗУ Буковинський ДМУ МОЗУ. – 

Чернівці, 2014. – 20с. 

      

36 616.718.4-

053.2-001.5 

Ч-49 

     Черняк І. С.  Хірургічне лікування діафізарних переломів стегнової 

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

к.м.н.:спец.14.01.09"Дитяча хірургія" / Іван Сергійович Черняк ; МОЗУ 

НМУ ім. О.О. Богомольця. – К., 2014. – 20с. 

      

 



37 618.177-

089.888.11 

Ш63 

     Шипко І. М. Прегравідарна підготовка, вагітність та пологи при 

застосуванні допоміжних репродуктивних технологій у жінок-носіїв 

генітального герпесу та цитомегаловірусної інфекції [Текст] : автореф. 

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

гінекологія" / Ірина Миколаївна Шипко ; МОЗУ НМА післядипломної 

освіти ім. П.Л. Шупика. – К., 2013. – 22с. 

     

38 618.14-006 

Я22 

     Яворський П. В.  Лейоміома матки на тлі ожиріння у 

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

д.м.н.:спец.14.01.01"Акушерство та гінекологія" / Павло Вацлавович 

Яворський ; МОЗУ ВНМУ ім. М. Пирогова. – Вінниця, 2014. – 36с. 

 


