
Нові надходження (жовтень 2015) 

Автореферати   

1 617.572-00

1.5-089 

А56 

     Аль-Масрі, Рамі А.Ф.  Хірургічне лікування хворих з 

багатоуламковими діафізарними переломами кісток кінцівок [Текст] : 

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

"Травматологія та ортопедія" / Рамі А.Ф. Аль-Масрі ; Ін-т 

травматології та ортопедії НАМНУ. – К., 2015. – 20с. 

       

2 616.314-08

9.23 

А76 

     Апєкунов Г. Ю.  Порівняльна оцінка стану периімплантатних 

тканин при фіксації ортопедичних конструкцій на 

внутрішньокісткових імплантатах [Текст] : автореф. дис. на здоб. 

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

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

2015. – 24с. 

       

3 616.12-008.

331.1 

Б14 

     Багрій В. В.  Неускладнена гіпертонічна хвороба у жінок, 

клініко-діагностичне значення поліморфізму гена ППАР-Y та 

плазмової концентрації судинорухових пептидів [Текст] : автореф. 

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

Володимирівна Багрій ; МОЗУ ІФНМУ. – Івано-Франківськ, 2015. – 

16с. 

       

4 616.36-002 

Б40 

     Безродна О. В.  Особливості перебігу HCY-асоційованого 

цирозу печінки в залежності від його стадії [Текст] : автореф. дис. на 

здоб. наук. ступ. к.м.н. : спец. 14.01.13 "Інфекційні хвороби" 

/ Олександра Вікторівна Безродна ; НАМНУ Ін-т епідеміології та 

інфекційних хвороб ім. Л.В. Громашевського. – К., 2015. – 24с. 

       

5 618.173 

Б59 

     Бібік О. О.  Удосконалення медичного супроводу жінок з 

ризиком втрати вагітності на фоні дисплазії сполучної тканини 

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

"Акушерство та гінекологія" / Олена Олександрівна Бібік ; МОЗУ 

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

       

6 616.314.17 

Б61 

     Білозецький І. І.  Клініко-патогенетичні механізми 

взаємозв'язку і взаємообтяження генералізованого пародонтиту у 

хворих з ревматоїдним артритом [Текст] : автореф. дис. на здоб. наук. 

ступ. к.м.н. : спец. 14.01.22 "Стоматологія" / Іван Ігорович 

Білозецький ; МОЗУ НМА післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика 

МОЗУ. – К., 2015. – 20с. 

       

7 616.89 

В75 

     Вороніна О. В.  Психічні та поведінкові розлади у студентів із 

тютюнопалінням ( діагностика, клініка, лікування та 

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

спец. 14.01.16 "Психіатрія" / Олександра Володимирівна Вороніна ; 

МОЗУ УНДІ соціальної і судової психіатрії та наркології. – К., 2015. – 

20с. 

       



8 618.36-06 

Г38 

     Герман Л. В.  Оптимізація діагностики та лікування 

плацентарної дисфункції у вагітних з невиношуванням [Текст] : 

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

та гінекологія" / Леся Василівна Герман ; МОЗУ НМА післядипломної 

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

       

9 614.253 

Г60 

     Голік О. В.  Формування у майбутніх лікарів предметних 

компетентностей з медичної деонтології засобами кооперативного 

навчання [Текст] : автореф. дис. на здоб. наук. ступ. к.пед.н. : спец. 

13.00.02 "Теорія та методика навчання ( медичні та фармацевтичні 

дисципліни)" / Олена Валентинівна Голік ; МОЗУ НМУ ім. О.О. 

Богомольця. – К., 2015. – 20с. 

       

10 612.8 

Г65 

     Гончарова К. О.  Вплив екзокринної панкреатичної 

недостатності та її корекції на стан нейронів СА1 зони гіпокампа 

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

"Фізіологія людини і тварин" / Катерина Олександрівна Гончарова ; 

НАМНУ Ін-т фізіології ім. О.О. Богомольця. – К., 2015. – 24с. 

       

11 616.12-007.

2 

Г95 

     Гур'янова В. Л.  МікроРНК-1 при експериментальній патології 

серця різного генезу [Текст] : автореф. дис. на здоб. наук. ступ. к.м.н. : 

спец. 14.03.04 "Патологічна фізіологія" / Вероніка Леонідівна 

Гур'янова ; НАНУ Ін-т фізіології ім. О.О. Богомольця. – К., 2015. – 

24с. 

       

12 616.71-001 

Д36 

     Деркач Р. В.  Організаційні та клінічні проблеми надання 

медичної допомоги постраждалим з травмою опорно-рухового 

апарату при ДТП [Текст] : автореф. дис. на здоб. наук. ступ. к.м.н. : 

спец. 14.01.21 "Травматологія та ортопедія" / Роман Володимирович 

Деркач ; Ін-т травматології та ортопедії НАМНУ. – К., 2015. – 24с. 

       

13 616.914-05

3.2 

Д26 

     Дєєв В. В'.  Вітряна віспа у дітей: особливості патогенезу, 

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

спец. 14.01.13 "Інфекційні хвороби" / Володимир В'ячеславович Дєєв ; 

Ін-т епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л.В. Громашевського 

НАМНУ. – К., 2015. – 20с. 

       

14 617.735-00

2 

Д69 

     Дорохова О. Е.  Особливості проявів і ступінь вираженості 

нейродегенеративних змін сітківки при різних моделях цукрового 

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

14.01.18 "Офтальмологія" / Олександра Едуардівна Дорохова ; Ін-т 

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

2015. – 18с. 

       



15 616.832.9-0

89 

Є50 

     Єлєйник М. В.  Хірургічна корекція та профілактика порушень 

ліквородинаміки при лікуванні розривів артеріальних аневризм 

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

спец. 14.01.05 "Нейрохірургія" / Максим Валерійович Єлєйник ; 

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

20с. 

       

16 616.727.1-0

01 

З-12 

     Забєлін І. М.  Клініко- експериментальне обгрунтування 

відновлення дзьобоподібно-ключичної зв'язки при ушкодженнях 

акроміально-ключичного суглоба [Текст] : автореф. дис. на здоб. наук. 

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

Миколайович Забєлін ; НАМНУ Ін-т патології хребта та суглобів ім. 

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

       

17 616-022.7-0

53.2 

З-12 

     Забігайло Ю. Ю.  Особливості ротавірусної інфекції, що 

перебігає з дисахаридазною недостатністю, у дітей [Текст] : автореф. 

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

Юріївна Забігайло ; МОЗУ ЗДМУ. – Запоріжжя, 2015. – 20с. 

       

18 617.7-007.6

81 

З-15 

     Задорожна А. І.  Ефективність нового метода лікування хворих 

на первинну відкритокутову глаукому з урахуванням балансу 

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

к.м.н. : спец. 14.01.18 "Офтальмологія" / Алла Іванівна Задорожна ; 

Ін-т очних хвороб і тканинної терапії ім. В.П. Філатова НАМНУ. – 

Одеса, 2015. – 18с. 

       

19 618.1-022 

К31 

     Кащенко І. М.  Диференційований підхід до лікування 

генітального герпесу у жінок репродуктивного віку з урахуванням 

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

: спец. 14.01.01 "Акушерство та гінекологія" / Ірина Миколаївна 

Кащенко ; МОЗУ НМА післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика 

МОЗУ. – К., 2015. – 18с. 

       

20 616.34-007.

272 

К56 

     Ковальчук  Н. Є.  Морфо-функціональний стан 

гемомікроциркуляторного русла та нервового апарату тонкої кишки у 

інтактних щурів та при странгуляційній непрохідності [Текст] : 

автореф. дис. на здоб. наук. ступ. к.м.н. : спец. 14.03.01 "Нормальна 

анатомія" / Наталія Євгенівна Ковальчук ; МОЗУ ІФНМУ. – 

Івано-Франківськ, 2015. – 20с. 

 

21 616.728.3-0

01 

К72 

     Костогриз О. А.  Діагностика та лікування ушкоджень хряща 

колінного суглоба ( експериментально-клінічне дослідження) [Текст] : 

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

"Травматологія та ортопедія" / Олег Анатолійович Костогриз ; Ін-т 

травматології та ортопедії НАМНУ. – К., 2015. – 36с. 

       



22 616.75 

К78 

     Краснопьоров С. М.  Діагностика та хірургічне лікування 

свіжих ушкоджень зв'язкового апарату латерального відділу 

надп'ятково-гомілкового суглоба ( клініко-експериментальне 

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

14.01.21 "Травматологія та ортопедія" / Сергій Миколайович 

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

Ситенка НАМНУ. – Х., 2015. – 24с. 

       

23 614.2 

К79 

     Крекотень О. М.  Медико-соціальне обгрунтування оптимізації 

системи профілактики інвалідизації працюючих [Текст] : автореф. 

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

/ Олена Миколаївна Крекотень ; МОЗУ НМА післядипломної освіти 

ім. П.Л. Шупика. – К., 2015. – 42с. 

       

24 616.432-00

6.55-089 

М14 

     Майданник О. В.  Хірургічне лікування велетенських аденом 

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

14.01.05 "Нейрохірургія" / Олег Володимирович Майданник ; 

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

22с. 

       

25 616.36-002.

2 

М22 

     Мамедова Е. С.  Можливості оптимізації лікування хронічного 

гепатиту С у ВІЛ- інфікованих хворих залежно від стадії 

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

14.01.13 "Інфекційні хвороби" / Ельміра Сартипівна Мамедова ; 

МОЗУ ІФНМУ. – Івано-Франківськ, 2015. – 20с. 

       

26 616.895.8 

М29 

     Марункевич Я. Ю.  Особливості лікування та реабілітації 

хворих на шизофренію з урахуванням соматичної патології [Текст] : 

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

/ Ярослава Юріївна Марункевич ; МОЗУ УНДІ соціальної і судової 

психіатрії та наркології. – К., 2015. – 20с. 

       

27 616.311.2-0

02-053.2 

М30 

     Марченко О. А.  Клініко-мікробіологічне обгрунтування 

диференційованих підходів до лікування хронічного генералізованого 

катарального гінгівіту у дітей шкільного віку [Текст] : автореф. дис. 

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

Анатоліївна Марченко ; МОЗУ НМА післядипломної освіти ім. П.Л. 

Шупика. – К., 2015. – 20с. 

       

28 618.11-008.

64 

М30 

     Мар'янчик Н. А.  Оптимізація тактики ведення пацієнток з 

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

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

Анатоліївна Мар'янчик ; МОЗУ НМА післядипломної освіти ім. П.Л. 

Шупика. – К., 2015. – 20с. 

 



29 616.728.3-0

02 

Н59 

     Нечипоренко Р. В.  Ортопедичне лікування синовіту колінного 

суглоба у хворих на ревматоїдний артрит [Текст] : автореф. дис. на 

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

/ Роман Володимирович Нечипоренко ; Ін-т травматології та ортопедії 

НАМНУ. – К., 2015. – 24с. 

     

30 614.2 

О-44 

     Одринський В. А.  Медико-соціальне обгрунтування моделі 

первинної медико-санітарної допомоги сільському населенню на рівні 

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

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

Анатолійович Одринський ; МОЗУ НМА післядипломної освіти ім. 

П.Л. Шупика. – К., 2015. – 28с. 

       

31 616.37-002 

О-96 

     Ошмянська Н. Ю.  Морфофункціональні особливості 

острівцевого апарату підшлункової залози в залежності від її 

фіброзної трансформації при хронічному панкреатиті [Текст] : 

автореф. дис. на здоб. наук. ступ. к.м.н. : спец. 14.03.02 "Патологічна 

анатомія" / Наталія Юріївна Ошмянська ; МОЗУ ЗДМУ. – Запоріжжя, 

2015. – 20с. 

       

32 616.314-00

2-053.2 

П32 

     Пинда М. Я.  Особливості перебігу і профілактики карієсу зубів 

у дітей дошкільного віку за умов дефіциту фтору в питній воді 

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

"Стоматологія" / Мар'яна Ярославівна Пинда ; Ін-т стоматології 

НАМНУ. – Одеса, 2015. – 20с. 

       

33 616.22-072 

П48 

     Покришень Д. О.  Обгрунтування використання 

високочастотної струминної вентиляції легень під час ендоскопічних 

мікрохірургічних втручань з приводу паралітичного стенозу гортані 

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

"Анестезіологія та інтенсивна терапія" / Денис Олегович Покришень ; 

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

       

34 616.314-00

2-053.2 

Р63 

     Рожко О. П.  Профілактика карієсу зубів у дітей з дифузним 

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

спец. 14.01.22 "Стоматологія" / Ольга Павлівна Рожко ; Ін-т 

стоматології НАМНУ. – Одеса, 2015. – 18с. 

       

35 618.3 

Р85 

     Рукомеда Н. В.  Профілактика невиношування і перинатальної 

патології у жінок з лейоміомою матки [Текст] : автореф. дис. на здоб. 

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

/ Наталія Володимирівна Рукомеда ; МОЗУ НМА післядипломної 

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

       



36 616.831-00

6.31-089 

С51 

     Смоланка А. В.  Клініко-діагностичні особливості та тактика 

лікування каверном головного мозку [Текст] : автореф. дис. на здоб. 

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

Володимирович Смоланка ; НАМНУ Ін-т нейрохірургії ім. А.П. 

Ромоданова НАМНУ. – К., 2015. – 24с. 

 

37 616.831-00

5.4-053.2 

С52 

     Смульська  Н. О.  Клінічні особливості, 

молекулярно-генетичні та інші фактори ризику розвитку і перебігу 

інсультів у дітей [Текст] : автореф. дис. на здоб. наук. ступ. к.м.н. : 

спец. 14.01.15 "Нервові хвороби" / Наталія Омелянівна Смульська ; 

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

       

38 616.12-005.

4 

С54 

     Собокарь В. О.  Порівняльна оцінка комбінованої анестезії на 

основі високої епідуральної блокади та центральної аналгезії при 

операціях аорто-коронарного шунтування з штучним кровообігом 

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

"Анестезіологія та інтенсивна терапія" / Віталій Олексійович 

Собокарь ; МОЗУ ХМА післядипломної освіти. – Х., 2015. – 24с. 

       

39 616.284 

С75 

     Сребняк І. А.  Сучасні підходи до діагностики та лікування 

хворих із передхолестеатомними станами та холестеатомою скроневої 

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

14.01.19 "Оториноларингологія" / Ілона Анатоліївна Сребняк ; 

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

2015. – 34с. 

       

40 617.57 

Т23 

     Татарчук М. М.  Повторні диференційовані хірургічні 

втручання у хворих з травмою периферичних нервів верхніх кінцівок 

[Текст] : автореф. дис. на здоб. наук. ступ. к.м.н. : спец. 14.01.05 

"Нейрохірургія" / Михайло Михайлович Татарчук ; НАМНУ Ін-т 

нейрохірургії А.П. Ромоданова НАМНУ. – К., 2015. – 22с. 

       

41 616.89-06 

Ф32 

     Федак Б. С.  Розлади психічної сфери у хворих з гострими 

соматичними станами ( клінічна феноменологія, модель 

психопатогенезу, система раннього медико-психологічного супроводу 

) [Текст] : автореф. дис. на здоб. наук. ступ. д.м.н. : спец. 19.00.04 

"Медична психологія" / Богдан Степанович Федак ; МОЗУ ХМА 

післядипломної освіти. – Х., 2015. – 36с. 

       

42 618.4-08 

Ц28 

     Цвігун М. В.  Особливості перебігу і тактика ведення вагітності 

та пологів у жінок з оперованою шийкою матки [Текст] : автореф. дис. 

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

/ Марина Віталіївна Цвігун ; Ін-т педіатрії, акушерства і гінекології 

НАМНУ. – К., 2015. – 20с. 

       



43 616.24-006.

04 

Ш16 

     Шадріна О. В.  Захворюваність на саркоїдоз органів дихання в 

південному і північному регіонах України, клінічні форми та стадії, 

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

: спец. 14.01.27 "Пульмонологія" / Ольга Володимирівна Шадріна ; 

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

НАМНУ. – К., 2015. – 16с. 

       

44 618.1-002.2 

Щ61 

     Щербак М. О.  Діагностика та лікування порушень 

репродуктивного здоров'я у жінок з хронічними запальними 

хворобами органів малого таза, спричинених хламідіями [Текст] : 

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

та гінекологія" / Марія Олександрівна Щербак ; МОЗУ НМА 

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

       

45 616.216-08

4 

Ю72 

     Юрін О. С.  Оптимізація профілактики і лікування ранніх 

променевих уражень навколоносових реконструйованих порожнин 

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

"Оториноларингологія " / Олександр Сергійович Юрін ; НАМНУ Ін-т 

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

       

 
 


