
Нові надходження (Травень) 

Автореферати 

 

1 616.89 

В31 

     Вербовий  П. П.  Порушення життєдіяльності сім'ї при 

безплідді у чоловіка ( клінічні прояви, механізми формування, 

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

19.00.04 " Медична психологія" / Павло Петрович Вербовий ; МОЗУ 

ХМА післядипломної освіти. – Х., 2015. – 24с. 

       

2 614.3 

Г85 

     Гринзовський А. М.  Санітарне законодавство України: генезис 

та тенденції розвитку [Текст] : автореф. дис. на здоб. наук. ступ. 

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

Михайлович Гринзовський ; МОЗУ НМУ ім. О.О. Богомольця. – К., 

2015. – 36с. 

       

3 616.12-008.

331.1 

Д81 

     Дудченко І. О.  Клінічна значимість поліморфізму генів B 

-адренорецепторів а-субодиниці G-білка у хворих на артеріальну 

гіпертензію, поєднану з аліментарним ожирінням [Текст] : автореф. 

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

/ Ірина Олександрівна Дудченко ; МОЗУ НМУ ім. О.О. Богомольця. – 

К., 2015. – 18с. 

     

4 612.766.1 

І-23 

     Іванченко О. З.  Випереджаючі зміни Н-рефлексів м'язів 

гомілки людини при довільних рухах контралатеральної нижньої 

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

03.00.13 " Фізіологія людини і тварин" / Олена Зенонівна Іванченко ; 

ЗДМУ. – Запоріжжя, 2015. – 24с. 

       

5 616.89-008.

441.44 

Є60 

     Ємяшева Ж. В.  Психологічні детермінанти суїцидальних 

тенденцій осіб, які страждають на хімічну залежність [Текст] : 

автореф. дис. на здоб. наук. ступ. к.психолог. н.:спец. 19.00.04 " 

Медична психологія" / Жанна Валентинівна Ємяшева ; МОЗУ ХМА 

післядипломної освіти. – Х., 2015. – 20с. 

       

6 616.366-00

2-089 

К61 

     Коломійцев В. І.  Мініінвазивна хірургія ускладнених форм 

гострого калькульозного холециститу [Текст] : автореф. дис. на здоб. 

наук. ступ. д.м.н.: спец. 14.01.03 " Хірургія" / Василь Іванович 

Коломійцев ; НАМНУ Нац. ін-т хірургії та трансплантології ім. О.О. 

Шалімова. – К., 2015. – 40с. 

 

7 616.721-08

9 

Н72 

     Новакович К. С.  Повторні оперативні втручання при 

дискогенній патології поперекового відділу хребта [Текст] : автореф. 

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

/ Катерина Степанівна Новакович ; НАМНУ Ін-т нейрохірургії ім. 

А.П. Ромоданова НАМНУ. – К., 2015. – 20с. 

       



 

 

 

 

8 616.89-008 

О-58 

     Онищенко І. В.  Клініко-психологічні особливості хворих на 

псоріаз та їх психокорекція [Текст] : автореф. дис. на здоб. наук. ступ. 

к.м.н.: спец. 19.00.04 " Медична психологія" / Інга Володимирівна 

Онищенко ; МОЗУ ХМА післядипломної освіти. – Х., 2015. – 20с. 

       

9 616.379-09

2.9 

П18 

     Парцхаладзе В. І.  Кардіоваскулярний ризик за цукрового 

діабету 2 типу на тлі нормальної маси тіла та оптимізація шляхів його 

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

14.01.14 " Ендокринологія" / Василь Іраклієвич Парцхаладзе ; Ін-т 

проблем ендокринної патології ім. В.Я. Данилевського НАМНУ. – Х., 

2015. – 20с. 

       

10 618.3 

П84 

     Прощенко О. М.  Прогнозування невиношування вагітності на 

основі оцінки генетичних та гемостазіологічних предикторів [Текст] : 

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

та гінекологія" / Ольга Миколаївна Прощенко ; МОЗУ НМУ ім. О.О. 

Богомольця. – К., 2015. – 22с. 

       

11 618.11-006 

С59 

     Сокол М. П.  Оптимізація методики відновлення 

репродуктивної функції у пацієнток із синдромом полікістозних 

яєчників та трубно-перитонеальним безпліддям [Текст] : автореф. дис. 

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

/ Марія Петрівна Сокол ; МОЗУ НМА післядипломної освіти ім. П.Л. 

Шупика. – К., 2015. – 20с. 

       

12 614.35 

Ш47 

     Шенцова М. О.  Гігієнічна оцінка референтних зразків на 

основі штамів біфідобактерій та ентерококів для контролю 

пробіотичних препаратів ( експериментальні дослідження) [Текст] : 

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

та професійна патологія" / Марина Олександрівна Шенцова ; Ін-т 

гігієни та мед. екології ім. О.М. Марзєєва НАМНУ. – К., 2015. – 20с. 

       

13 616.211-00

2 

Ю68 

     Юревич Н. О.  Рання діагностика та удосконалення 

комплексного лікування хворих на цілорічний алергічний риніт з 

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

к.м.н.: спец. 14.01.19 " Оториноларингологія" / Надія Олександрівна 

Юревич ; НАМНУ Ін-т отоларингології ім. О.С. Коломіцченка 

НАМНУ. – К., 2015. – 20с. 

       



 

 

 

 

14 616.831-00

6-089 

Б17 

     Базунов М. В.  Пухлини області ІІІ шлуночка: рузультати 

хірургічного лікування та прогнозування наслідків [Текст] : автореф. 

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

/ Максим Володимирович Базунов ; НАМНУ Ін-т нейрохірургії ім. 

А.П. Ромоданова НАМНУ. – К., 2015. – 20с. 

       

15 616.37-002.

1-085 

М17 

     Максим'юк В. В.  Гострий панкреатит: патогенетичні 

механізми розвитку та нові підходи до діагностики, прогнозування 

перебігу і лікування ( експериментально-клінічне дослідження) 

[Текст] : автореф. дис. на здоб. наук. ступ. д.м.н.: спец. 14.01.03 " 

Хірургія" / Віталій Васильович Максим'юк ; МОЗУ ВНМУ ім. М.І. 

Пирогова. – Вінниця, 2015. – 38с. 

       

16 616.379-05

3.2 

М80 

     Морозов О. В.  Вплив рівня фізичної активності на перебіг 

цукрового діабету і типу та обгрунтування планування фізичних 

навантажень у хворих дитячого віку [Текст] : автореф. дис. на здоб. 

наук. ступ. к.м.н.: спец. 14.01.14 " Ендокринологія" / Олександр 

Володимирович Морозов ; Ін-т проблем ендокринної патології ім. 

В.Я. Данилевського НАМНУ. – Х., 2015. – 24с. 

       

17 616.127-00

5.8 

З-53 

     Земляний Я. В.  Удосконалення діагностики, лікування та 

прогнозування перебігу хронічної серцевої недостатності зі 

збереженою фракцією викиду у хворих, які перенесли Q- інфаркт 

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

14.01.11 " Кардіологія" / Ярослав Вадимович Земляний ; МОЗУ 

ЗДМУ. – Запоріжжя, 2015. – 24с. 

       

18 616.12-008.

331.1 

З-91 

     Зубко І. М.  Особливості ремоделювання сонних артерій у 

жінок з артеріальною гіпертензією, взаємозв'язок з факторами 

серцево- судинного ризику та впливом терапії [Текст] : автореф. дис. 

на здоб. наук. ступ. к.м.н.: спец. 14.01.11 " Кардіологія" / Ірина 

Миколаївна Зубко ; МОЗУ ЗДМУ. – Запоріжжя, 2015. – 20с. 

     

19 613.292 

Л86 

     Луценко О. Г.  Гігієнічна оцінка фактичного харчування дітей 

дошкільного віку, які проживають на радіоактивно забруднених та 

ендемічних на йод територіях [Текст] : автореф. дис. на здоб. наук. 

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

/ Олександр Геннадійович Луценко ; НАМНУ Ін-т гігієни та мед 

екології ім. О.М. Марзєєва. – К., 2015. – 20с. 

       



 

 

 

 

20 618.33 

К68 

     Коростіль М. О.  Прогнозування та профілактика затримки 

розвитку ( СЗРП ) у дітей, народжених з малою та дуже малою масою 

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

Акушерство та гінекологія" / Марія Олександрівна Коростіль ; МОЗУ 

НМУ ім. О.О. Богомольця. – К., 2015. – 24с. 

       

21 618.173-02 

С22 

     Саченко О. Г.  Диференційований підхід до корекції 

вегетативних і психосоматичних порушень у жінок з клімактеричним 

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

14.01.01 " Акушерство та гінекологія" / Ольга Георгіївна Саченко ; 

МОЗУ НМА післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика. – К., 2015. – 24с. 

       

22 618.19-006 

У74 

     Усачова С. П.  Порушення репродуктивної і менструальної 

функції у жінок з доброякісними захворюваннями молочних залоз : 

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

ступ. к.м.н.: 14.01.01." Акушерство та гінекологія" / Світлана Петрівна 

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

2015. – 20с. 

       

23 614.23 

К18 

     Камінська А. О.  Професійна дезадаптація лікарів хірургічного 

та терапевтичного профілю ( клінічна феноменологія, механізми 

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

ступ. к.м.н.: спец. 19.00.04 " Медична психологія" / Анна Олексіївна 

Камінська ; МОЗУ ХМА післядипломної освіти. – Х., 2015. – 20с. 

       

24 616.314.2 

Н56 

     Нестор Р. А. Клініко-технологічні особливості протезування 

хворих з часстковою відсутністю зубів та м' язово-суглобовими 

розладами ортопедичними конструкціями з телескопічними 

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

к.м.н.:спец. 14.01.22 "Стоматологія" / Роман Андрійович Нестор ; 

МОЗУ ЛНМУ ім. Д. Галицького. – Львів, 2015. – 18с. 

       

25 613.952 

С32 

     Сергета Д. П.  Гігієнічна оцінка фізичного розвитку та 

морфофункціонального стану новонароджених дітей [Текст] : 

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

професійна патологія" / Діна Петрівна Сергета ; НАМНУ Ін-т гігієни 

та мед екології ім. О.М. Марзєєва. – К., 2015. – 20с. 

 

26 616.728.3-0

01.5 

С44 

     Скобенко Є. О.  Оптимізація лікування переломів 

проксимального епіметафізу великогомілкової кістки [Текст] : 

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

та ортопедія" / Євгеній Олександрович Скобенко ; Ін-т травматології 

та ортопедії НАМНУ. – К., 2015. – 26с. 

       



 

 

 

 

27 617.55-089 

Б60 

     Бик П. Л.  Профілактика та лікування злукової хвороби 

очеревини при відкритих абдомінальних операціях з розкриттям 

просвіту травного каналу [Текст] : автореф. дис. на здоб. наук. ступ. 

к.м.н. спец.: 14.01.03 " Хірургія" / Павло Леонідович Бик ; МОЗУ 

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

       

28 617.55-089 

Н19 

     Назаренко І. А.  Хірургічне лікування ускладнень естетичної 

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

14.01.03 " Хіріргія" / Інна Андріївна Назаренко ; МОЗУ НМА 

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

       

29 616.22-006.

6 

С38 

     Сінайко І. О.  Оптимізація комбінованого лікування хворих на 

рак гортані шляхом патогенетично обгрунтованої профілактики 

місцевих запальних ускладнень [Текст] : автореф. дис. на здоб. наук. 

ступ. к.м.н.: 14.01.19 "Оториноларингологія" / Ірина Олександрівна 

Сінайко ; НАМНУ Ін-т отоларингології ім. О.С. Коломійченка 

НАМНУ. – К., 2015. – 20с. 

       

30 616.12-005.

4 

С34 

     Сідь Є. В.  Вплив медикаментозної корекції на рецидиви 

персистуючої фібриляції передсердь у хворих на ішемічну хворобу 

серця в поєднанні з гіпертонічною хворобою [Текст] : автореф. дис. на 

здоб. наук. ступ. к.м.н.:спец. 14.01.11 " Кардіологія" / Євген 

Володимирович Сідь ; ДМАМОЗУ Ін-т гастроентерології НАМНУ. – 

Дніпропетровськ, 2015. – 24с. 

       

31 618.39 

Т76 

     Трохимович О. В.  ранні втрати вагітності: патогенетичні 

аспекти, діагностичні та лікувальні заходи [Текст] : автореф. дис. на 

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

/ Ольга Віталіївна Трохимович ; Ін-т педіатрії,акушерства і генікології 

НАМНУ. – К., 2015. – 40с. 

       

32 617.7-007.6

81 

Н73 

     Новицький М. І.  Ефективність дозованої ендотрабекулоектомії 

при відкритокутовій глаукомі [Текст] : автореф. дис. на здоб. 

наук.ступ. к.м.н.: спец. 14.01.18 " Офтальмологія" / Маркіян Ігорович 

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

К.,  2015. – 20с. 

       

33 616.12-005.

4 

Б93 

     Бутинець Ж. С.  Зміни функціонального стану ендотелію при 

хронічній серцевій недостатності у осіб похилого віку, хворих на 

ішемічну хворобу серця, шляхи корекції [Текст] : автореф. дис. на 

здоб. наук. ступ. к.м. н.:спец. 14.01.11 " Кардіологія" / Жанна 

Степанівна Бутинець ; МОЗУ НМУ ім. О.О. Богомольця. – К., 2015. – 

20с. 

 



 

 

 

 

34 618.3 

П30 

     Петрова Г. А.  Профілактика акушерських та перинатальних 

ускладнень у жінок, оперованих на щитовидній залозі під час 

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

14.01.01 " Акушерство та гінекологія" / Галина Андріївна Петрова ; 

Ін-т педіатрії, акушерства і гінекології НАМНУ. – К., 2015. – 18с. 

       

35 613.955 

К64 

     Кондратюк О. С.  Гігієнічна оцінка навчального процесу з 

уроком плавання в початковій школі [Текст] : автореф. дис. на здоб. 

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

/ Олександра Сергіївна Кондратюк ; Ін-т гігієни та мед. екології ім. 

О.М. Марзєєва НАМНУ. – К., 2015. – 20с. 

 

36 613.954 

З-13 

     Завадська М. М.  Фізіолого-гігієнічна оцінка формування 

графомоторних навичок у дітей 5-8 років [Текст] : автореф. дис. на 

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

/ Марина Миколаївна Завадська ; Ін-т гігієни та мед. екології ім. О.М. 

Марзєєва НАМНУ. – К., 2015. – 20с. 

       

37 616.233-02

2-053.2 

Р83 

     Руденко С. М.  Вірусне інфікування та сенсибілізація у дітей 

перших шести років життя , хворих на обструктивний бронхіт і 

бронхіальну астму, та шляхи їх корекції [Текст] : автореф. дис. на 

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

Миколайович Руденко ; Ін-т педіатрії, акушерства і гінекології 

НАМНУ. – К., 2015. – 22с. 

       

38 616.211-08

9 

Б87 

     Бреславець А. В.  Застосування васкуляризованих невільних 

аутохрящових трансплантатів в естетичній ринопластиці [Текст] : 

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

Володимирович Бреславець ; МОЗУ НМА післядипломної освіти ім. 

П.Л. Шупика. – К., 2015. – 20с. 

       

39 617.711-00

2 

Ш50 

     Шерстюк А. І.  Імунологічні та біохімічні особливості перебігу 

аденовірусних кон'юнктивітів та їх лікування [Текст] : автореф. дис. 

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

Іванович Шерстюк ; МОЗУ НМА післядипломної освіти ім. П.Л. 

Шупика. – К., 2015. – 16с. 

       

40 616.31-053.

2 

Ш83 

     Шпак С. В.  Клініко-лабораторне обгрунтування комплексної 

профілактики основних стоматологічних захворювань у сліпих дітей 

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

Стоматологія" / Сергій Васильович Шпак ; Ін-т стоматології 

НАМНУ. – Одеса, 2015. – 20с. 

       



 

 

 

 

41 616.311-05

3.2 

Г27 

     Гевкалюк Н. О.  Імунобіологічні аспекти патогенезу, 

профілактики та лікування уражень слизової оболонки порожнини 

рота і слинних залоз у дітей при грипі та інших респіраторних 

вірусних інфекціях [Текст] : автореф. дис. на здоб. наук. ступ. д.м.н.: 

спец. 14.01.22 " Стоматологія" / Наталія Олександрівна Гевкалюк ; 

Ін-т стоматології НАМНУ. – Одеса, 2015. – 36с. 

       

42 613.2 

Х76 

     Хоменко І. М.  Гігієнічне обгрунтування організації харчування 

в системі протирадіаційного захисту населення при 

великомасштабних радіаційних аваріях [Текст] : автореф. дис. на здоб. 

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

/ Ірина Михайлівна Хоменко ; Ін-т гігієни та мед. екології ім. О.М. 

Марзєєва НАМНУ. – К., 2015. – 40с. 

       

43 616.314-08

9.23 

Ч-15 

     Чайка В. Г.  Лікування хворих із повною втратою зубів 

знімними пластинковими протезами з амортизаційними 

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

14.01.22 " Стоматологія" / Віталій Григорович Чайка ; МОЗУ НМА 

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

       

44 618.3-022.1 

Х76 

     Хоменко О. Ю.  Оптимізація інтенсивної терапії у вагітних з 

тяжким перебігом гострої респіраторної вірусної інфекції та грипу 

[Текст] : автореф. дис. на здоб. наук. ступ. к.м.н.:спец. 14.01.30 " 

Анестезіологія та інтенсивна терапія" / Олена Юріївна Хоменко ; 

МОЗУ НМА післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика. – К., 2015. – 18с. 

       

45 616.12-008.

1 

Ш67 

     Шкумбатюк О. В.  Роль мелатоніну в холінергічній регуляції 

серця щурів різної статі за умов адреналінового пошкодження 

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

"Патологічна фізіологія" / Олена Василівна Шкумбатюк ; МОЗУ 

Буковинський ДМУ. – Чернівці, 2015. – 20с. 

       

46 616.22-008.

5 

Ш46 

     Шемлі Мохамед  Прогнозування перебігу функціональної 

гіпотонусної дисфонії на основі даних електрофізіологічних 

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

14.01.19 " Оториноларингологія" / Мохамед Шемлі ; НАМНУ Ін-т 

отоларингології ім. О.С. Коломійченка НАМНУ. – К., 2015. – 20с. 

       



 

 

 

 

47 616.61-006 

С79 

     Степаненко Н. О.  Мультидетекторна комп'ютерна томографія 

в діагностиці і діагностичному супроводі хворих на малі 

інцидентальні об'ємні утворення нирок [Текст] : автореф. дис. на здоб. 

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

променева терапія" / Наталія Олександрівна Степаненко ; МОЗУ НМА 

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

       

48 616.126-05

3.2 

П59 

     Порохня Н. Г.  Клініко-ехокардіографічна діагностика і 

прогнозування розвитку клапанних вад серця при ендокардитах у 

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

Педіатрія" / Наталія Григорівна Порохня ; ДМА МОЗУ Ін-т 

гастроентерології НАМНУ. – Дніпропетровськ, 2015. – 20с. 

      

49 613.471 

Б91 

     Бурлака А. І.  Гігієнічне обгрунтування використання сучасних 

методів знезаражування води плавальних басейнів при 

навчально-виховних закладах [Текст] : автореф. дис. на здоб наук. 

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

Іванівна Бурлака ; Ін-т гігієни та мед. екології ім. О.М. Марзєєва. – К., 

2015. – 20с. 

       

50 616.895.8 

Б40 

     Безсмертний О. В.  Хроно-динамічні особливості 

автобіографічної пам'яті хворих на параноїдну шизофренію [Текст] : 

автореф. дис. на здоб. наук. ступ. к.психол. н.:спец.19.00.04 " Медична 

психологія" / Олександр Володимирович Безсмертний ; МОЗУ ХМА 

післядипломної освіти. – Х., 2015. – 20с. 

       

51 616.36-089 

Г96 

     Гусєв А. В.  Резекційні методи хірургічного лікування 

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

к.м.н.: спец. 14.01.03 " Хірургія" / Андрій Віталійович Гусєв ; НАМНУ 

Нац. ін-т хірургії та трансплантології ім. О.О.Шалімова. – К., 2015. – 

16с. 

       

52 618.177-08

9.888 

Б12 

     Бабенко І. В.  М'які стимуляції фолікулярного росту в 

програмах запліднення in vitro - альтернатива стандартним 

протоколам [Текст] : авторе. дис. на здоб. наук. ступ. к.м.н.: спец. 

14.01.01 " Акушерство та гінекологія" / Ірина Володимирівна 

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

2015. – 20с. 

       



 

 

 

 

53 618.3 

Б46 

     Бенюк С. В.  Особливості перебігу вагітності, пологів та стан 

плода у вагітних з холестатичним гепатозом [Текст] : автореф. дис. на 

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

/ Світлана Василівна Бенюк ; МОЗУ НМУ ім. О.О. Богомольця. – К., 

2015. – 20с. 

       

54 616.314.18-

002 

Б61 

     Біла Н. Ф.  Визначення факторів ризику виникнення гаймориту 

при ендодонтичному лікуванні зубів [Текст] : автореф. дис. на здоб. 

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

Біла ; Ін-т стоматології НАМНУ. – Одеса, 2015. – 20с. 

       

55 617.37-006-

089 

В62 

     Вододюк Р. Ю.  Ефективність пункційних і лапароскопічних 

втручань у комплексному лікуванні псевдокіст підшлункової залози 

[Текст] : автореф. дис. на здоб. наук. ступ. к.м.н.: спец. 14.01.03 " 

Хірургія" / Роман Юрійович Вододюк ; МОЗУ НМА післядипломної 

освіти ім. П.Л.Шупика. – К., 2015. – 22с. 

       

56 616.31-008 

В19 

     Васадзе Натіа  Обгрунтування вибору конструкційних 

матеріалів при консервативному і хірургічному лікуванні переломів 

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

спец. 14.01.22 " Стоматологія" / Натіа Васадзе ; МОЗУ НМА 

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

       

57 616.34-002-

089 

Г77 

     Грасюкова Н. І.  Ефективність ранньої хірургічної корекції 

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

14.01.09 " Дитяча хірургія" / Наталія Іванівна Грасюкова ; МОЗУ 

ВНМУ ім. М.І.Пирогова. – Вінниця, 2015. – 20с. 

       

58 616.351-08

9 

Д26 

     Дегтяренко С. П.  Вибір методу хірургічного лікування 

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

ступ. к.м.н.: спец. 14.01.03 " Хірургія" / Сергій Петрович Дегтяренко ; 

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

       

59 618.14-006 

Д67 

     Донська Ю. В.  Диференційований підхід до лікування 

гіперплазії ендометрія у жінок з лейоміомою матки [Текст] : автореф. 

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

гінекологія" / Юлія Віталіївна Донська ; МОЗУ НМА післядипломної 

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

       



 

 

 

 

60 618.14-002 

Є41 

     Єжова А.В.  Генітальний ендометріоз у жінок з неплідністю: 

прогнозуванняі рання діагностика [Текст] : автореф. дис. на здоб. 

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

Валеріївна Єжова ; МОЗУ НМА післядипломної освіти ім. 

П.Л.Шупика. – К., 2015. – 20с. 

       

61 616.314-08

9.843 

С90 

     Суржанський К. С.  Клініко-технологічне обгрунтування 

застосування дентальних імплантатів нової конструкції з Т-подібною 

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

14.01.22 " Стоматологія" / Костянтин Станіславович Суржанський ; 

МОЗУ НМА післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика. – К., 2015. – 18с. 

       

62 616.12-008.

331.1 

Т19 

     Таранчук В. В.  Когнітивна функція та 

структурно-функціональні зміни міокарда у хворих на гіпертонічну 

хворобу з різними факторами ризику на фоні антигіпертензивного 

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

14.01.11 " Кардіологія" / Валентин Валентинович Таранчук ; МОЗУ 

НМУ ім. О.О. Богомольця. – К., 2015. – 22с. 

       

63 617.52-089 

Т48 

     Ткач О. С.  Хірургічне лікування естетичних деформацій 

верхньої частини обличчя (клініко-експериментальне дослідження) 

[Текст] : автор. дис. на здоб. наук. ступ. к.м.н.: спец. 14.01.03 " 

Хірургія" / Олег Сергійович Ткач ; МОЗУ НМА післядипломної 

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

       

64 616.757-08

9 

У71 

     Уровський О. О.  Прогнозування перебігу та хірургічне 

лікування контрактури дюпюітрена [Текст] : автореф. дис. на здоб. 

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

/ Олександр Олександрович Уровський ; Ін-т травматології та 

ортопедії НАМНУ. – К., 2015. – 20с. 

       

65 618.3-06 

Ф69 

     Флаксемберг М. А.  Обгрунтування тактики ведення вагітності, 

що не розвивається [Текст] : автореф. дис. на здоб. наук. ступ. к.м.н.: 

спец. 14.01.01 " Акушерство та гінекологія" / Майя Аркадіївна 

Флаксемберг ; Ін-т педіатрії, акушерства і гінекології НАМНУ. – К., 

2015. – 20с. 

       

66 616.248-08 

Ч-90 

     Чумак Ю. Ю.  Оптимізація лікування та медична реабілітація 

хворих на бронхіальну астму, поєднану з хронічним неалькогольним 

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

к.м.н.:спец. 14.01.27 " Пульмонологія" / Юлія Юріївна Чумак ; 

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

НАМНУ. – К., 2015. – 20с. 

       



 

 

 

 

67 618.39 

К65 

     Коньков Д. Г.  Патогенез та профілактика перинатальних втрат 

що обумовлені ендотеліальною дисфункцією [Текст] : автореф. дис. 

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

/ Дмитро Геннадійович Коньков ; МОЗУ ВНМУ ім. М.І. Пирогова. – 

Вінниця, 2015. – 38с. 

       

68 616.89-008.

441.3 

К64 

     Кононенко О. М.  Молекулярна адаптація нейротрансмітерних 

систем мозку людини при алкоголізмі [Текст] : автореф. дис. на здоб. 

наук. ступ. к.біолог. н.: спец. 03.00.13 " Фізіологія людини та тварин" 

/ Ольга Миколаївна Кононенко ; НАНУ Ін-т фізіології ім. О.О. 

Богомольця. – К., 2015. – 28с. 

       

69 612.015.3 

К85 

     Крячок Т. А.  Характер взаємозв'язку між патогенетичними 

факторами синдрому інсулінорезистентності в експериментальній 

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

14.03.04 " Патологічна фізіологія" / Тетяна Анатоліївна Крячок ; 

НАМНУ Ін-т фізіології ім. О.О. Богомольця. – К., 2015. – 20с. 

       

70 618.2-07 

К93 

     Курташ Н. Я.  Оцінка та корекція порушень фетоплацентарного 

комплексу у вагітних з НВV-інфекцією [Текст] : автореф. дис. на здоб. 

наук. ступ. к.м.н.:спец. 14.01.01 " Акушеоство та гінекологія / Наталія 

Ярославівна Курташ ; МОЗУ НМУ ім. О.О. Богомольця. – К., 2015. – 

20с. 

       

71 617.582-05

3.2 

Л96 

     Люткевич М. І.  Хірургічна профілактика та лікування 

підвивиху та вивиху в дітей, хворих на дитячий церебральний параліч 

[Текст] : автореф. дис. на здоб. наук. ступ. к.м.н.:спец. 14.01.21 " 

Травматологія та ортопедія" / Микола Іванович Люткевич ; НАМНУ 

Ін-т патології хребта та суглобів ім. М.І. Ситенка НАМНУ. – Х., 

2015. – 24с. 

       

72 616.8-089 

М89 

     Мсаллам Мохаммад Ах мад Дж.  Застосування мезенхімальних 

клітин кісткового мозку при експериментальному паркінсоподібному 

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

14.01.05 " Нейрохірургія" / Мохаммад Ах мад Дж. Мсаллам ; НАМНУ 

Ін-т нейрохірургії ім. А.П. Ромоданова НАМНУ. – К., 2015. – 20с. 

       

73 615.322 

М48 

     Мельникова Н. В.  Розробка складу, технології та дослідження 

м'яких лікарських засобів протимікотичної дії з олією чебрецю 

[Текст] : автореф. дис. на здоб. наук. ступ. к.м.фарм. н.:спец. 15.00.01 " 

Технологія ліків, організація фрмацевтичної справи та судова 

фармація" / Наталія Валентинівна Мельникова ; МОЗУ ЗДМУ. – 

Запоріжжя, 2015. – 24с. 

       



 

 

 

 

74 616.31-02 

Н53 

     Непряхіна О. В.  Профілактика ускладнень при комплексному 

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

к.м.н.:спец. 14.01.22 " Стоматологія" / Оксана Валентинівна 

Непряхіна ; Ін-т стоматології НАМНУ. – Одеса, 2015. – 20с. 

       

75 615.468.6 

Н19 

     Назарчук Г. Г.  Розробка та застосування шовних матеріалів з 

антимікробними властивостями в офтальмології [Текст] : автореф. 

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

Григорівна Назарчук ; МОЗУ НМУ ім. О.О. Богомольця. – К., 2015. – 

24с. 

       

76 576.807 

Н73 

     Новицький А. О.  Оптимізація мікробіологічного виявлення 

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

спец. 03.00.07 " Мікробіологія" / Андрій Олександрович Новицький ; 

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

       

77 616.8-089 

П24 

     Педаченко Ю. Є.  Хірургічне лікування нейрокомпресійних 

синдромів при стенозі хребтового каналу на поперековому рівні у 

хворих різних вікових груп [Текст] : автореф. дис. на здоб. наук. ступ. 

д.м.н. :спец. 14.01.05 " Нейрохірургія" / Юрій Євгенович Педаченко ; 

Нац. ін-т хірургії та трансплантології ім. О.О. Шалімова НАМНУ. – 

К., 2015. – 36с. 

 

78 617.735-00

2 

П32 

     Пількевич Т. С.  Експериментально-клінічне обгрунтування 

застосування рекомбінантного еритропоетину в лікуванні діабетичної 

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

14.01.18 " Офтальмологія" / Тетяна Сергіївна Пількевич ; Ін-т очних 

хвороб і тканинної терапії ім. В.П. Філатова НАМНУ. – Одеса, 2015. – 

18с. 

       

79 617.731 

П31 

     Петрушенко Д. О.  Експериментально- клінічне обгрунтування 

детоксикації ретробульбарної клітковини в комплексному лікуванні 

алкогольної токсичної нейроретинопатії [Текст] : автореф. дис. на 

здоб. наук. ступ. к.м.н.:спец. 14.01.18 " Офтальмологія" / Дар'я 

Олексіївна Петрушенко ; Ін-т очних хвороб і тканинної терапії ім. 

В.П.Філатова НАМНУ. – Одеса, 2015. – 20с. 

       

80 616.24-002.

5 

Р21 

     Рамзан Н. І.  Ефективність лінезоліну в комплексному лікуванні 

хворих на мультирезистентний туберкульоз і туберкульоз із 

розширеною резистентністю [Текст] : автореф. дис. на здоб. наук. 

ступ. к.м.н.:спец. 14.01.26 " Фтизіатрія" / Ніна Ігорівна Рамзан ; 

НАМНУ Ін-т фтизіатрії і пульмонології ім. Ф.Г. Яновського 

НАМНУ. – К., 2015. – 18с. 

       



 

 

 

 

81 616.24-001.

17 

С91 

     Сухомлин Т. А.  Біохімічні зміни в тканинах легень за умов 

експериментальної опікової хвороби та їх корекція ліпіном [Текст] : 

автореф. дис. на здоб. наук. ступ. к.м.н.:спец. 14.01.32 " Медична 

біохімія" / Тетяна Анатоліївна Сухомлин ; МОЗУ ВНМУ ім. М.І. 

Пирогова. – Вінниця, 2015. – 20с. 

       

82 616.381-00

2 

Ф79 

     Форманчук А. М.  Профілактика гнійно-запальних ускладнень 

та лікування післяопераційних лапаротомних ран черевної стінки 

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

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

Миколайович Форманчук ; МОЗУ ВНМУ ім. М.І. Пирогова. – 

Вінниця, 2015. – 20с. 

       

83 616.314-00

2 

Ц56 

     Цибульська В.А.  Клініко-лабораторне обгрунтування 

профілактики вторинного карієсу при різному ступені ураження зубів 

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

Стоматологія" / Вікторія Анатоліївна Цибульська ; Ін-т стоматології 

НАМНУ. – Одеса, 2015. – 20с. 

       

84 616.12-007.

2 

Ж78 

     Жовнір В. А.  Аутогемотрансфузійні технології в неонатальній 

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

14.01.30 " Анестезіологія та інтенсивна терапія" / Володимир 

Аполлінарійович Жовнір ; МОЗУ НМА післядипломної освіти. – К., 

2015. – 44с. 

       

85 616.8-089 

Г24 

     Гацький О. О.  Комбінована пластика периферичних нервів при 

їх великих дефектах ( експериментальне дослідження) [Текст] : 

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

Нейрохірургія" / Олександр Олександрович Гацький ; НАМНУ Ін-т 

нейрохірургії ім. А.П. Ромоданова НАМНУ. – К., 2015. – 24с. 

       

86 618.33-085 

А86 

     Артьоменко В. В.  Фетальна патологія : прогнозування, 

діагностика і медикаментозна корекція [Текст] : автореф. дис. на здоб. 

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

/ Володимир Вікторович Артьоменко ; МОЗУ ОНМУ. – Одеса, 2015. – 

36с. 

       

87 617.735-00

7.281 

А13 

     Абдулхаді Мохаммад  Оптимізація лікування хворих на 

регматогенне відшарування сітківки, ускладнене відшаруванням 

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

к.м.н.:спец. 14.01.18 " Офтальмологія" / Мохаммад Абдулхаді ; Ін-т 

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

2015. – 20с. 

       



 

 

 

 

88 613.62 

К23 

     Карлова О. О.  Маркери розвитку порушень гомеостазу та 

стратифікація прогнозу ступеня ризику ускладнень при 

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

спец. 14.02.01 " Гігієна та професійна патологія" / Олена 

Олександрівна Карлова ; МОЗУ НМУ ім. О.О. Богомольця. – К., 

2015. – 38с. 

       

89 616.895.4 

К43 

     Кирєєва О. М.  Медико- психологічні предиктори рекурентного 

депресивного розладу як мішені психотерапії та психопрофілактики 

[Текст] : автореф. дис. на здоб. наук. ступ. к.м.н.: спец. 19.00.04 " 

Медична психологія" / Олена Миколаївна Кирєєва ; МОЗУ ХМА 

післядипломної роботи. – Х., 2015. – 20с. 

       

90 616.895.8 

К71 

     Косенко К. А.  Психосоціальна реабілітація жінок, хворих на 

параноїдну шизофренію, при різних моделях родинної взаємодії 

[Текст] : автореф. дис. на здоб. наук. ступ. к.м.н.: спец. 14.01.16 " 

Психіатрія" / Корнелія Артурівна Косенко ; НАМНУ Ін-т неврології, 

психіатрії та наркології НАМНУ. – Х., 2015. – 24с. 

       

91 618.173 

К46 

     Кишакевич І. Т.  Природна менопауза у різні вікові періоди : 

якість життя і тактика лікувально-профілактичних заходів [Текст] : 

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

та гінекологія" / Ірина Тарасівна Кишакевич ; МОЗУ НМА 

післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика. – К., 2015. – 36с. 

      

92 618.14-006 

К60 

     Колесніченко І. С.  Удосконалення методів лікування 

лейоміоми матки у жінок репродуктивного віку [Текст] : автореф. дис. 

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

/ Іванна Сергіївна Колесніченко ; Ін-т педіатрії, акушерства та 

гінекології НАМНУ. – К., 2015. – 18с. 

 

93 616.314-00

2-053.2 

К84 

     Крупей В. Я.  Особливості профілактики і лікування карієсу 

зубів та хронічного катарального гінгівіту у дітей з патологією 

шлунково-кишкового тракту [Текст] : автореф. дис. на здоб. наук. 

ступ. к.м.н.: спец. 14.01.22 " Стоматологія" / Василь Ярославович 

Крупей ; Ін-т стоматології НАМНУ. – Одеса, 2015. – 20с. 

 

94 616.314-00

7 

О-75 

     Оснач Р. Г.  Обгрунтування диференційованих підходів до 

лікування хворих з дефектами зубних рядів, ускладнених 

зубощелепними деформаціями та їх профілактика [Текст] : автореф. 

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

Григорович Оснач ; МОЗУ НМА післядипломної освіти ім. П.Л. 

Шупика. – К., 2015. – 20с. 

       



 

 

 

 

95 616.895.8 

П33 

     Пирогов І. Ф.  Клініко-психопатологічні та 

медико-психологічні аспекти диференційної діагностики 

шизофреноподібного розладу внаслідок вживання психоактивних 

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

19.00.04 " Медична психологія" / Ігор Феліксович Пирогов ; МОЗУ 

ХМА післядипломної освіти. – Х., 2015. – 20с. 

       

96 618.3 

С16 

     Салламі Мохамед Амін  Профілактика та лікування 

перинатальних ускладнень у багатонароджуючих жінок [Текст] : 

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

та гінекологія" / Мохамед Амін Салламі ; МОЗУ НМУ ім. О.О. 

Богомольця. – К., 2015. – 18с. 

 

97 616.321-00

6.6 

Р98 

     Рябошапка А.М.  Особливості перебігу та лікування 

плоскоклітинного раку ротової порожнини і ротоглотки, 

асоційованого з вірусом папіломи людини [Текст] : автореф. дис. на 

здоб. наук. ступ. к.м.н.: спец. 14.01.07 " Онкологія" / Андрій 

Миколайович Рябошапка ; МОЗУ ХМА післядипломної освіти. – Х., 

2015. – 20с. 

       

98 616.24-006.

6 

К13 

     Каджоян А. В.  Оптимізація консервативного лікування хворих 

на недрібноклітинний рак легені ІІІ-ІV стадій шляхом застосування 

високодозової тамоксифенотерапії [Текст] : автореф. дис. на здоб. 

наук. ступ. к.м.н.: спец. 14.01.07 " Онкологія" / Артем Валерійович 

Каджоян ; МОЗУ ХМА післядипломної освіти. – Х., 2015. – 20с. 

       

 
     


