
 

 

Нові надходження (за січень) 2015 року 

Автореферати 

1 616.89-00

8 

А13 

     Абдряхімова Ц. Б.  Непсихотичні психічні розлади 

внаслідок значного порушення соматичного здоров'я на 

прикладі часткової втрати зору травматичного генезу 

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

д.м.н.:спец.14.01.16"Психіатрія" / Ціра Борисівна 

Абдряхімова ; МОЗУ УНДІ соц. і суд. психіатрії та 

наркології. – К., 2015. – 44с. 

      

2 616.133-0

89 

А18 

     Авазашвілі І. Д.  Діагностика і хірургічне лікування 

стенотичних уражень екстракраніального відділу 

внутрішньої сонної артерії [Текст] : автореф. дис. на здоб. 

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

Давидович Авазашвілі ; НАМНУ, "Ін-т нейрохірургії ім. 

А.П. Ромоданова НАМНУ". – К., 2014. – 24с. 

       

3 618.2/.5 

А67 

     Анікін С. С.  Репродуктивне здоров'я жінок після 

ендохірургічного лікування ектопічної вагітності [Текст] : 

автореф. дис. на здоб. наук. ступ. 

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

Сергійович Анікін ; МОЗУ НМА післядипломної освіти ім. 

П.Л. Шупика. – К., 2015. – 20с. 

       

4 612.67 

А72 

     Антонюк-Щеглова І. А.  Мелатонінутворювальна 

функція епіфіза при старінні. Шляхи корекції [Текст] : 

автореф. дис. на здоб. наук. ступ. д.м.н.:14.03.03"Нормальна 

фізіологія" / Іванна Анатоліївна Антонюк-Щеглова ; 

НАМНУ, "Ін-т геронтології ім. Д.Ф. Чеботарьова 

НАМНУ". – К., 2014. – 36с. 

       

5 616.895.8 

Б18 

     Байло М. В.  Якість ремісії при шизофренії та її 

психофармакотерапевтичне забезпечення [Текст] : автореф. 

дис. на здоб. наук. ступ. к.м.н.:спец.14.01.16"Психіатрія" 

/ Михайло Вікторович Байло ; МОЗУ УНДІ соц. і суд. 

психіатрії та наркології. – К., 2014. – 20с. 

       



6 616.314-0

84 

Б20 

     Балега М. І.  Клініко-експериментальне 

обгрунтування методу профілактики основних 

стоматологічних захворювань у жінок, що контактують з 

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

к.м.н.:спец.14.01.22"Стоматологія" / Мар'яна Іванівна 

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

       

7 616.24-00

2 

Б43 

     Бєлослудцева К. О.  Тяжкі негоспітальні пневмонії 

різної етіології: клінічні, диференціально-діагностичні та 

прогностичні критерії [Текст] : автореф. дис. на здоб. наук. 

ступ. к.м.н.:спец.14.01.27"Пульмонологія" / Ксенія Олегівна 

Бєлослудцева ; НАМНУ, "Нац. ін-т фтизіатрії і 

пульмонології ім. Ф.Г. Яновського НАМНУ". – К., 2014. – 

20с. 

       

8 616.314-0

02 

Б94 

     Бушма Н. В.  Клініко-експериментальне 

обгрунтування методу герметизації фісур постійних зубів з 

використанням високих концентрацій озону [Текст] : 

автореф. дис. на здоб. наук. ступ. 

к.м.н.:спец.14.01.22"Стоматологія" / Наталія Вікторівна 

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

       

9 618.25 

В19 

     Василишина В. Р.  Порівняльні аспекти багатоплідної 

вагітності без і після допоміжних репродуктивних 

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

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

Романівна Василишина ; МОЗУ НМА післядипломної 

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

       

10 616.728.2

-089.843 

В19 

     Васильченко Є. В.  Удосконалення цементних 

технологій ендопротезування кульшового суглоба 

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

дис. на здоб. наук. ступ. к.м.н.:14.01.21"Травматологія та 

ортопедія" / Єгор Васильович Васильченко ; НАМНУ, "Ін-т 

патології хребта та суглобів ім. М.І. Ситенка НАМНУ". – Х., 

2015. – 20с. 

       



11 612.46 

В30 

     Вепрюк Ю. М.  Вікові особливості функцій нирок 

при комбінованій дії солей алюмінію і свинцю [Текст] : 

автореф. дис. на здоб. наук. ступ. 

к.м.н.:спец.14.03.04"Патологічна фізіологія" / Юрій 

Михайлович Вепрюк ; МОЗУ Буковинський ДМУ. – 

Чернівці, 2015. – 20с. 

     

12 616.314-7

7 

В31 

     Вербовська Р. І.  Клініко-лабораторне обгрунтування 

розробки лікувально-профілактичного комплексу для 

слизової оболонки ротової порожнини у пацієнтів з повною 

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

к.м.н.:спец.14.01.22"Стоматологія" / Роксолана Іванівна 

Вербовська ; МОЗУ , "ІФНМУ". – Івано-Франківськ, 2014. – 

20с. 

       

13 616.314-0

02 

В63 

     Воєвода О. О.  Ендогенна профілактика карієсу 

постійних зубів у дітей молодшого шкільного віку [Текст] : 

автореф. дис. на здоб. наук. ступ. 

к.м.н.:спец.14.01.22"Стоматологія" / Олена Олександрівна 

Воєвода ; МОЗУ НМУ ім. О.О. Богомольця. – К., 2015. – 

18с. 

       

14 617.576-0

07.5-089 

Г20 

     Гарбузняк І. М.  Ефективність комбінованого 

хірургічного лікування дітей з уродженою косорукістю в 

поєднанні з аномаліями кисті [Текст] : автореф. дис. на здоб. 

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

/ Ірина Миколаївна Гарбузняк ; НАМНУ, "Ін-т патології 

хребта та суглобів ім. М.І. Ситенка НАМНУ". – Х., 2015. – 

24с. 

       

15 614.2 

Г67 

     Горачук В. В.  Медико-соціальне обгрунтування 

моделі системи управління якістю медичної допомоги 

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

д.м.н.:спец.14.02.03"Соціальна медицина" / Вікторія 

Валентинівна Горачук ; МОЗУ НМА післядипломної освіти 

ім. П.Л. Шупика. – К., 2015. – 44с. 

       



16 616-071 

Г93 

     Губанов Д. М.  Оптимізація ультразвукової 

діагностики і мініінвазивного лікування лігатурних нориць 

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

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

терапія" / Дімітрій Михайлович Губанов ; МОЗУ НМА 

післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика. – К., 2015. – 20с. 

       

17 616-073.7 

Г94 

     Гульченко Д. Ю.  Характеристика мастопатій у 

залежності від гормонального статусу у жінок фертильного 

віку за даними ультрасонографії [Текст] : автореф. дис. на 

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

діагностика та променева терапія" / Дмитро Юрійович 

Гульченко ; МОЗУ ХМА післядипломної освіти. – Х., 

2014. – 20с. 

 

18 616.37-00

2 

Д21 

     Дацюк О. І.  Оптимізація інфузійної підтримки та 

модуляція системної запальної реакції в комплексі 

інтенсивної терапії хворих на гострий панкреатит в ранній 

фазі (експериментально-клінічне дослідження) [Текст] : 

автореф. дис. на здоб. наук. ступ. 

д.м.н.:спец.14.01.30"Анестезіологія та інтенсивна терапія" 

/ Олександр Іванович Дацюк ; МОЗУ НМА післядипломної 

освіти ім. П.Л. Шупика. – К., 2015. – 44с. 

       

19 618.3-056

.7 

Д30 

     Демідова Н. С.  Акушерські аспекти вроджених вад 

розвитку і спадкових захворювань плода [Текст] : автореф. 

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

гінекологія" / Наталія Станіславівна Демідова ; МОЗУ НМА 

післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика. – К., 2015. – 20с. 

       

20 616.24-00

2 

Д43 

     Дзюблик Я. О.  Негоспітальні інфекції нижніх 

дихальних шляхів: технології етіологічної діагностики та 

оптимізація антимікробної хіміотерапії [Текст] : автореф. 

дис. на здоб. наук. ступ. 

д.м.н.:спец.14.01.27"Пульмонологія" / Ярослав 

Олександрович Дзюблик ; НАМНУ, "Нац. ін-т фтизіатрії і 

пульмонології ім. Ф.Г. Яновського НАМНУ". – К., 2015. – 

32с. 

       



21 616.711-0

01 

Д64 

     Долуда Я. А.  Післятравматичні деформації 

субаксіальних сегментів шийного відділу хребта внаслідок 

компресійних та дистракційно-флексійних ушкоджень: 

діагностика, тактика лікування [Текст] : автореф. дис. на 

здоб. наук. ступ. к.м.н.:14.01.21"Травматологія та ортопедія" 

/ Ярослав Анатолійович Долуда ; НАМНУ, "Ін-т патології 

хребта та суглобів ім. М.І. Ситенка НАМНУ". – Х., 2015. – 

20с. 

       

22 616.127-0

05.8 

Д79 

     Дубровінська Т. В.  Оптимізація гіполіпідемічної 

терапії у хворих на інфаркт міокарда у поєднанні з 

неалкогольним стеатогепатитом [Текст] : автореф. дис. на 

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

/ Тетяна Володимирівна Дубровінська ; МОЗУ , "ІФНМУ". – 

Івано-Франківськ, 2015. – 24с. 

       

23 616.728.2

-053.2 

З-48 

     Зеленецький І. Б.  Диспластичні синдроми 

кульшового суглоба у дітей, зумовлені спадковою 

схильністю (генезіс, діагностично-лікувальна тактика) 

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

д.м.н.:14.01.21"Травматологія та ортопедія" / Іван 

Борисович Зеленецький ; НАМНУ, "Ін-т патології хребта та 

суглобів ім. М.І. Ситенка НАМНУ". – Х., 2015. – 38с. 

       

24 616.89-00

8.1 

К43 

     Кирилюк С. С.  Диференційна діагностика 

депресивних розладів з урахуванням сучасної 

феноменологічної картини [Текст] : автореф. дис. на здоб. 

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

Сергійович Кирилюк ; МОЗУ УНДІ соц. і суд. психіатрії та 

наркології. – К., 2014. – 16с. 

 

25 616.89-00

8 

К48 

     Клебан К. І.  Хронобіологічні особливості 

непсихотичних психічних розладів у пацієнтів з 

метаболічним синдромом [Текст] : автореф. дис. на здоб. 

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

Ігорівна Клебан ; МОЗУ УНДІ соц. і суд. психіатрії та 

наркології. – К., 2015. – 18с. 

       



26 611.33 

К52 

     Ключко С. С.  Морфофункціональні особливості 

шлунка щурів в постнатальному онтогенезі в нормі та після 

введення антигена (анатомо-експериментальне 

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

к.м.н.:спец.14.03.01"Нормальна анатомія" / Світлана 

Сергіївна Ключко ; МОЗУ ЗДМУ. – Запоріжжя, 2015. – 20с. 

       

27 616.314-0

89.23 

К56 

     Коваль Є. А.  Клініко-лабораторний аналіз 

формування групової направляючої функції та відтворення 

її в незнімному зубному протезуванні [Текст] : автореф. дис. 

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

/ Євген Анатолійович Коваль ; МОЗУ НМУ ім. О.О. 

Богомольця. – К., 2015. – 20с. 

       

28 616.314-0

89.23 

К56 

     Ковшар І. П.  Клініко-лабораторне обгрунтування 

методу попередження ускладнень при ортопедичному 

лікуванні зубів з використанням вінірів [Текст] : автореф. 

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

/ Ігор Петрович Ковшар ; "Ін-т стоматології НАМНУ". – 

Одеса, 2014. – 20с. 

       

29 616.31-08 

К60 

     Колесник Т. В.  Комлексна профілактика запальних 

захворювань пародонту у студентської молоді [Текст] : 

автореф. дис. на здоб. наук. ступ. 

к.м.н.:спец.14.01.22"Стоматологія" / Тетяна Вікторівна 

Колесник ; "Ін-т стоматології НАМНУ". – Одеса, 2015. – 

20с. 

      

30 616.12-00

2 

К61 

     Колтунова Г. Б.  Профілактика та лікування 

дихальної недостатності у хворих на інфекційнний 

ендокардит, оперованих в умовах штучного кровообігу 

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

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

/ Ганна Борисівна Колтунова ; МОЗУ НМА післядипломної 

освіти ім. П.Л. Шупика. – К., 2015. – 20с. 

       



31 612.46 

К65 

     Копчук Т. Г.  Патогенез структурно-функціональних 

змін нирок у динаміці розвитку гарячки [Текст] : автореф. 

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

фізіологія" / Тамара Григорівна Копчук ; МОЗУ 

Буковинський ДМУ. – Чернівці, 2014. – 20с. 

       

32 613.955 

К72 

     Костецька А. О.  Медико-організаційна технологія 

оптимізації моніторингу порушень зору у школярів [Текст] : 

автореф. дис. на здоб. наук. ступ. 

к.м.н.:спец.14.02.03"Соціальна медицина" / Анна 

Олександрівна Костецька ; МОЗУ НМА післядипломної 

освіти ім. П.Л. Шупика. – К., 2014. – 26с. 

       

33 612.46 

К77 

     Кравчук А. В.  Функціональний нирковий резерв у 

здорових осіб та хворих на хронічну хворобу нирок [Текст] : 

автореф. дис. на здоб. наук. ступ. 

к.м.н.:спец.14.03.04"Патологічна фізіологія" / Алла 

Вікторівна Кравчук ; МОЗУ Буковинський ДМУ. – 

Чернівці, 2015. – 20с. 

       

34 616.833.3

-001 

К95 

     Кучерук О. Є.  Травматичні ушкодження 

променевого нерва на різних рівнях [Текст] : автореф. дис. 

на здоб. наук. ступ. к.м.н.:спец.14.01.05"Нейрохірургія" 

/ Олександр Євгенійович Кучерук ; НАМНУ, "Ін-т 

нейрохірургії ім. А.П. Ромоданова НАМНУ". – К., 2014. – 

20с. 

       

35 616.711-0

89.87 

М12 

     Ма Конг  Діагностика змін динамічного 

постурального балансу та основні принципи їх корекції у 

хворих з дегенеративними деформаціями хребта після 

поперекового спондилодезу [Текст] : автореф. дис. на здоб. 

наук. ступ. к.м.н.:14.01.21"Травматологія та ортопедія" 

/ Конг Ма ; НАМНУ, "Ін-т патології хребта та суглобів ім. 

М.І. Ситенка НАМНУ". – Х., 2015. – 20с. 

       



36 616.351-0

89 

М17 

     Максимовський В. Є.  Малоінвазивне лікування 

хворих з печінковими метастазами колоректального раку 

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

к.м.н.:спец.14.01.03"Хірургія" / В'ячеслав Євгенійович 

Максимовський ; МОЗУ НМА післядипломної освіти ім. 

П.Л. Шупика. – К., 2015. – 22с. 

       

37 616.314.1

7-008.1 

М33 

     Матвійків Т. І.  Клініко-патогенетичне 

обгрунтування лікування хворих на генералізований 

пародонтит на тлі системної антибіотикотерапії [Текст] : 

автореф. дис. на здоб. наук. ступ. 

к.м.н.:спец.14.01.22"Стоматологія" / Тарас Ігорович 

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

       

38 613.955 

М66 

     Мітельова Т. Ю.  Гігієнічне обгрунтування 

технології регламентації комп'ютерних ігор (на прикладі 

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

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

/ Тетяна Юріївна Мітельова ; НАМНУ, "Ін-т гігієни та 

медичної екології ім. О.М. Марзєєва". – К., 2014. – 24с. 

       

39 618.14-00

6 

М91 

     Мусаєв Рамін Ісміхан Огли  Особливості клінічного 

перебігу, эфективності лікування та біології пухлини у 

хворих на рак эндометрія різних вікових груп [Текст] : 

автореф. дис. на здоб. наук. ступ. 

к.м.н.:спец.14.01.07"Онкологія" / Рамін Ісміхан Огли 

Мусаєв ; МОЗУ ХМА післядипломної освіти. – Х., 2014. – 

18с. 

       

40 613.955 

Н50 

     Нємцева Ю. В.  Гігієнічна оцінка умов надання 

корекційно-реабілітаційної допомоги дітям дошкільного 

віку з порушеннями зору та мовлення [Текст] : автореф. дис. 

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

професійна патологія" / Юлія Віталіївна Нємцева ; НАМНУ, 

"Ін-т гігієни та медичної екології ім. О.М. Марзєєва". – К., 

2014. – 24с. 

       



41 618.19-00

6 

О-44 

     Одошевська О. М.  Вдосконалення скринінгу раку 

грудної залози в умовах Закарпатської області [Текст] : 

автореф. дис. на здоб. наук. ступ. 

к.м.н.:спец.14.01.07"Онкологія" / Олена Михайлівна 

Одошевська ; МОЗУ ХМА післядипломної освіти. – Х., 

2014. – 20с. 

       

42 796.011.3 

О-76 

     Остафійчук  Я. Ф.  Формування валеологічних 

компетенцій у студентів медичних коледжів у процесі 

фізичного виховання [Текст] : автореф. дис. на здоб. наук. 

ступ. к.м.н. фіз. вих. та спорту:спец.24.00.02"Фізична 

культура, фізичне виховання різних груп населення" 

/ Ярослав Федорович Остафійчук ; ЛДУ фізичної 

культури. – Львів, 2014. – 20с. 

       

43 616.31-08

3 

О-77 

     Островський  А.В.  Оптимізація методів професійної 

та індивідуальної гігієни порожнини рота в комплексному 

лікуванні запальних захворювань пародонта [Текст] : 

автореф. дис. на здоб. наук. ступ. 

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

Островський ; "Ін-т стоматології НАМНУ". – Одеса, 2015. – 

20с. 

       

44 616.314.1

63-74 

П14 

     Паламарчук  С. І.  Стимуляція процесів регенерації 

кісткової тканини періапікальної ділянки в лікуванні 

хронічних форм періодонтиту [Текст] : автореф. дис. на 

здоб. вченого ступ. к.м.н.:спец.14.01.22"Стоматологія" 

/ Сергій Іванович Паламарчук ; МОЗУ НМУ ім. О.О. 

Богомольця. – К., 2015. – 14с. 

       

45 618.17-08

4 

П14 

     Палапа  В. В.  Особливості діагностики та корекції 

набрякової форми передменструального синдрому у жінок 

раннього репродуктивного віку (клінічне дослідження) 

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

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

Васильович Палапа ; МОЗУ ВНМУ ім. М.І. Пирогова. – 

Вінниця, 2014. – 20с. 

       



46 576.8 

П16 

     Панас  М. А.  Вплив низькоінтенсивного лазерного 

випромінювання на умовно-патогенні мікробні симбіонти 

ротової порожнини [Текст] : автореф. на здоб. наук. ступ. 

к.м.н.:спец.03.00.07"Мікробіологія" / Марта Андріївна 

Панас ; МОЗУ ВНМУ ім. М.І. Пирогова. – Вінниця, 2015. – 

18с. 

       

47 613.63 

П30 

     Петринич  В. В.  Характер токсичних ефектів у 

щурів з різною швидкістю ацетилювання за умов 

підгострого впливу марганцю хлориду і свинцю ацетату та 

профілактика інтоксикацій за допомогою кверцетину 

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

к.м.н.:спец.14.03.06"Токсикологія" / Володимир 

Володимирович Петринич ; МОЗУ, "Науковий центр 

превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки ім. 

Л.І. Медведя МОЗУ". – К., 2015. – 22с. 

 

48 618.5-089

.888.61 

П53 

     Полуянова  О. М.  Оптимізація прегравідарної 

підготовки у жінок з рубцем на матці після кесаревого 

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

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

Михайлівна Полуянова ; МОЗУ НМА післядипломної 

освіти ім. П.Л. Шупика. – К., 2015. – 20с. 

       

49 378:61 

П82 

     Проскуркіна Я. І.  Допрофесійна підготовка 

іноземних абітурієнтів до навчання в медичних 

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

к.пед.н:спец.13.00.04"Теорія і методика професійної освіти" 

/ Яна Іванівна Проскуркіна ; НАПНУ Ін-т педагогічної 

освіти і освіти дорослих. – К., 2014. – 24с. 

       

50 614.2 

С44 

     Скороход  А. В.  Медико-соціальне обгрунтування 

моделі добровільного медичного страхування в системі 

бюджетно-страхової медицини (на прикладі Сумської 

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

к.м.н.:спец.14.02.03"Соціальна медицина" / Андрій 

Валерійович Скороход ; МОЗУ НМА післядипломної освіти 

ім. П.Л. Шупика. – К., 2015. – 22с. 

       



51 617.581-0

22.7 

С67 

     Сотников  А. В.  Комплексне хірургічне лікування 

хворих на анаеробну неклостридіальну інфекцію тазу 

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

к.м.н.:спец.14.01.03"Хірургія" / Артур Васильович 

Сотников ; МОЗУ НМА післядипломної освіти ім. П.Л. 

Шупика. – К., 2014. – 18с. 

       

52 616.716-0

01.5 

Т41 

     Тімощенко  Н. М.  Лікування переломів вилицевого 

комплексу з корекцією стану нейро-м'язового апарату 

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

к.м.н.:спец.14.01.22"Стоматологія" / Наталія Михайлівна 

Тімощенко ; МОЗУ НМУ ім. О.О. Богомольця. – К., 2015. – 

18с. 

       

53 579.8 

Т76 

     Трофіменко  Ю. Ю.  Біологічні властивості 

мікрофлори, що колонізує ендотрахеальні інтубаційні 

трубки у відділеннях інтенсивної терапії [Текст] : автореф. 

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

/ Юлія Юріївна Трофіменко ; МОЗУ ВНМУ ім. М.І. 

Пирогова. – Вінниця, 2015. – 20с. 

       

54 616.833-0

01 

Ц61 

     Цимбалюк  Ю. В.  Відновне нейрохірургічне 

лікування ушкоджень периферичних нервів із 

застосуванням довготривалої електростимуляції [Текст] : 

автореф. дис. на здоб. наук. ступ. 

д.м.н.:спец.14.01.05"Нейрохірургія" / Юлія Віталіївна 

Цимбалюк ; НАМНУ, "Ін-т нейрохірургії ім. А.П. 

Ромоданова НАМНУ". – К., 2014. – 40с. 

       

55 614.2 

Ч-44 

     Чепурнова  Н. В.  Медико-соціальне обгрунтування 

оптимізації моделі організації допоміжних репродуктивних 

технологій дискордантним парам [Текст] : автореф. дис. на 

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

/ Наталія Василівна Чепурнова ; МОЗУ НМА 

післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика. – К., 2015. – 20с. 

       



56 616.1/.9 

Ч-64 

     Чирва О. В.  Клінічні варіанти поєднання 

нейроциркуляторної дистонії і функціональних захворювань 

органів травлення та їх корекція у осіб молодого віку 

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

к.м.н.:спец.14.01.02"Внутрішні хвороби" / Ольга 

Володимирівна Чирва ; МОЗУ, "ІФНМУ". – 

Івано-Франківськ, 2014. – 22с. 

       

57 616.37-00

2 

Ч-75 

     Чорномидз  А. В.  Діагностика, прогнозування та 

профілактика розвитку важкого панкреатиту [Текст] : 

автореф. дис. на здоб. наук. ступ. 

к.м.н.:спец.14.01.03"Хірургія" / Андрій Васильович 

Чорномидз ; МОЗУ ВНМУ ім. М.І. Пирогова. – Вінниця, 

2014. – 24с. 

       

58 616.342-0

01 

Ч-81 

     Чубар І. В. Травматичні пошкодження 

дванадцятипалої кишки-діагностика, хірургічна тактика 

лікування (експериментально-клінічне дослідження) 

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

к.м.н.:спец.14.01.03."Хірургія" / Іван Вікторович Чубар ; 

МОЗУ ВНМУ ім. М.І. Пирогова. – Вінниця, 2015. – 16с. 

       

59 616-053.2 

Ч-87 

     Чуйко М. М.  Оптимізація перинатальної допомоги 

недоношеним новонародженим з групи ризику розвитку 

внутрішньошлуночкових крововиливів: профілактика, 

діагностика, лікування [Текст] : автореф. дис. на здоб. наук. 

ступ. д.м.н.:спец.14.01.10"Педіатрія" / Марія Миколаївна 

Чуйко ; "Ін-т педіатрії, акушерства і гінекології НАМНУ". – 

К., 2014. – 32с. 

       

60 616.31 

Ш13 

     Шаблій  Д. М.  Рання діагностика і лікування 

травматичного невриту нижнього альвеолярного нерву 

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

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

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

       



61 616.13-00

4.6 

Я47 

     Яковлева Л. М.  Мультифокальний атеросклероз у 

хворих на ішемічну хворобу серця: генетичні чинники, 

клінічні прояви, прогноз [Текст] : автореф. дис. на здоб. 

наук. ступ. д.м.н.:спец.14.01.11"Кардіологія" / Лариса 

Миколаївна Яковлева ; "ДМА МОЗУ", "Ін-т 

гастроентерології НАМНУ". – Дніпропетровськ, 2015. – 40с. 

       
 
     


