
Нові надходження листопад 2015 

Автореферати 

1 617.753.2 

У51 

     Ульянова Н. А.  Висока осьова міопія: патогенез.діагностика, 

профілактика та лікування ( клініко-експериментальне дослідження) 

[Текст] : автореф. дис. на здоб. наук. ступ. д.м.н. : спец. 14.01.18 

"Офтальмологія" / Надія Анатоліївна Ульянова ; Ін-т очних хвороб у 

тканинної терапії ім. В.П. Філатова НАМНУ. – Одеса, 2015. – 32с. 

       

2 611.018.8 

Ш38 

     Шевченко М. В.  Вплив гіпотермічного зберігання на поведінку 

ізольованих нервових клітин новонароджених щурів при 

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

спец. 03.00.19 "Кріобіологія" / Марія Володимирівна Шевченко ; 

НАМНУ Ін-т проблем кріобіології і кріомедицини. – Х., 2015. – 20с. 

       

3 616.3-089 

С91 

     Сухін І. А.  Диференційований вибір методів розділення тканин 

та гемостазу в умовах запального інфільтрату черевної порожнини ( 

експериментально- клінічне дослідження) [Текст] : автореф. дис. на 

здоб. наук. ступ. д.м.н. : спец. 14.01.03 "Хірургія" / Ігор Анатолійович 

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

Шалімова. – К., 2015. – 32с. 

       

4 616.33-002 

Б91 

     Бурий О. М.  Діагностична і лікувальна гастроінтестинальна 

ендоскопія при ерозивно-виразкових та неопластичних 

захворюваннях шлунка I дванадцятипалої кишки [Текст] : автореф. 

дис. на здоб. наук. ступ. д.м.н. : спец. 14.01.03 "Хірургія" / Олександр 

Миколайович Бурий ; НАМНУ Нац. ін-т хірургії та трансплантології 

ім. О.О. Шалімова. – К., 2015. – 40с. 

       

5 616.24-002.

5 

М30 

     Марченко Н. А.  Ефективність та переносимість 

антимікобактеріальної хіміотерапії на фоні антиретровірусної терапії 

у хворих з новими випадками ко-інфекції туберкульоз/ВІЛ [Текст] : 

автореф. дис. на здоб. наук. ступ. к.м.н. : спец. 14.01.26 "Фтизіатрія" 

/ Наталія Анатоліївна Марченко ; НАМНУ Нац. ін-т фтизіатрії і 

пульмонології ім. Ф.Г. Яновського НАМНУ. – К., 2015. – 18с. 

       

6 617.713-00

2 

Ч-75 

     Чорнобай М. О.  Ефективність фотодинамічної терапії в 

лікуванні бактеріальних кератитів з врахуванням змін 

кислотно-лужного балансу слізної плівки [Текст] : автореф. дис. на 

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

Олексіївна Чорнобай ; Ін-т очних хвороб і тканинної терапії ім. В.П. 

Філатова НАМНУ. – Одеса, 2015. – 16с. 

       



7 617.7-007.6

81 

С32 

     Сердюк В. М.  Клініко-експериментальне обгрунтування 

нейропротекції в комплексі лікування хворих на первинну 

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

д.м.н. : спец. 14.01.18 "Офтальмологія" / Валерій Миколайович 

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

НАМНУ. – Одеса, 2015. – 36с. 

       

8 616.211-00

2.2 

Т19 

     Тарасюк П. М.  Клініко-морфологічні прояви патоморфозу 

хронічного риніту [Текст] : автореф. дис. на здоб. наук. ступ. к.м.н. : 

спец. 14.01.19 "Оториноларингологія" / Петро Миколайович Тарасюк ; 

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

2015. – 18с. 

       

9 616.3-053.2 

Г55 

     Глушко К. Т.  Клініко-параклінічні особливості перебігу 

хронічної гастродуоденальної та гепатобіліарної патології на фоні 

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

спец. 14.01.10 "Педіатрія" / Катерина Теодозіївна Глушко ; МОЗУ 

ТДМУ ім. І.Я. Горбачевського МОЗУ. – Тернопіль, 2015. – 20с. 

       

10 616.85 

З-86 

     Зорій І. А.  Клінічно-діагностичні особливості діабетичної 

полінейропатії у хворих на цукровий діабет 2-го типу залежно від 

поліморфізму гена ендотеліальної NO- синтази [Текст] : автореф. дис. 

на здоб. наук. ступ. к.м.н. : спец. 14.01.15 "Нервові хвороби" / Ірина 

Анатоліївна Зорій ; НАМНУ Ін-т неврології, психіатрії та наркології. – 

Х., 2015. – 20с. 

       

11 616.727-02

2.7 

Б12 

     Бабко А. М.  Комплексне ортопедичне лікування хворих на 

ревматоїдний артрит з ураженням верхньої кінцівки [Текст] : автореф. 

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

ортопедія" / Андрій Миколайович Бабко ; Ін-т травматології та 

ортопедії НАМНУ. – К., 2015. – 48с. 

       

12 616.31--006

-053.2 

К44 

     Кисельова Н. В.  Комплексні діагностика та лікування 

гемангіом щелепно-лицевої ділянки у дітей [Текст] : автореф. дис. на 

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

Валентинівна Кисельова ; МОЗУ НМУ ім. О.О. Богомольця. – К., 

2015. – 20с. 

       

13 616.717-00

1.5 

Г97 

     Гуцуляк В. І.  Лікування хворих з переломами кісток гомілки з 

використанням апарата зовнішньої фіксації з можливістю адаптації 

форми до конфігурації кінцівки [Текст] : автореф. дис. на здоб. наук. 

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

Іванович Гуцуляк ; Ін-т травматології та ортопедії НАМНУ. – К., 

2015. – 28с. 

       



14 616.517-08

5 

А50 

     Алі Ло'ай Хасан Мустафа  Лікування хворих на артропатичний 

псоріаз з урахуванням клінічних проявів захворювання [Текст] : 

автореф. дис. на здоб. наук. ступ. к.м.н. : спец. 14.01.20 "Шкірні та 

венеричні хвороби" / Ло'ай Хасан Мустафа Алі ; МОЗУ НМУ ім. О.О. 

Богомольця. – К., 2015. – 20с. 

       

15 616.12-005.

8 

У72 

     Урсуляк Ю. В.  Лікування хворих на гострий коронарний 

синдром з урахуванням поліморфізму генів [Текст] : автореф. дис. на 

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

Урсуляк ; МОЗУ ІФНМУ. – Івано-Франківськ, 2015. – 24с. 

       

16 616.839-00

8.6 

В29 

     Веньовцева Н. Ю.  Медико-психологічний супровід підлітків із 

соматоформною вегетативною дисфункцією серцево-судинної 

системи на етапі стаціонарного лікування [Текст] : автореф. дис. на 

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

Юріївна Веньовцева ; МОЗУ ХМА післядипломної освіти. – Х., 

2015. – 20с. 

       

17 612.01 

Г94 

     Гуніна Л. М.  Механізми реалізації ергогенних властивостей 

антиоксидантних засобів за інтенсивних фізичних навантажень у 

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

д.біолог..н. : спец. 14.03.04 "Патологічна фізіологія" / Лариса 

Михайлівна Гуніна ; МОЗУ ЛДМУ. – К., 2015. – 48с. 

       

18 616.12-008.

331.1 

С59 

     Соколенко А. А.  Молекулярно- генетичні та метаболічні 

особливості діагностики і прогнозування артеріальної гіпертензії у 

поєднанні з ожирінням залежно від поліморфізму генів [Текст] : 

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

хвороби" / Аліна Андріївна Соколенко ; МОЗУ ТДМУ ім. І.Я. 

Горбачевського МОЗУ. – Тернопіль, 2015. – 20с. 

       

19 616.343-01

8 

Ш48 

     Шепітько К. В.  Морфофункціональна характеристика стінки 

тонкої кишки в нормі і після введення кріоконсервованої плаценти на 

тлі гострого експериментального асептичного запалення очеревини у 

щурів [Текст] : автореф. дис. на здоб. наук. ступ. д.м.н. : спец. 14.03.09 

"Гістологія, цитологія, ембріологія" / Костянтин Володимирович 

Шепітько ; МОЗУ НМУ ім. О.О. Богомольця. – К., 2015. – 38с. 

       

20 611.631 

П50 

     Поливкан М. І.  Морфо-функціональний стан яєчка, над'яєчка і 

передміхурової залози в нормі, умовах розладів кровообігу та його 

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

14.03.01 "Нормальна анатомія" / Мар'яна Іванівна Поливкан ; МОЗУ 

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

       



21 616.24-018 

С13 

     Савчук Р. М.  Морфо-функціональні зміни в легенях при дії 

забруднювачів атмосферного повітря [Текст] : автореф. дис. на здоб. 

наук. ступ. к.м.н. : спец. 14.03.09 "Гістологія, цитологія, ембріологія" 

/ Руслан Миколайович Савчук ; МОЗУ ІФНМУ. – Івано-Франківськ, 

2015. – 20с. 

       

22 614.78 

М36 

     Махнюк В. М.  Наукове обгрунтування нових гігієнічних 

підходів до сучасного містобудування в Україні [Текст] : автореф. дис. 

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

патологія" / Валентина Михайлівна Махнюк ; Ін-т гігієни та медичної 

екології ім. О.М. Марзєєва НАМНУ. – К., 2015. – 40с. 

       

23 614.23 

М48 

     Мельник В. В.  Наукове обгрунтування удосконалення 

кадрового забезпечення системи громадського здоров'я України 

фахівцями мікробіологічного профілю в умовах реформування 

[Текст] : автореф. дис. на здоб. наук. ступ. к.м.н. : спец. 14.02.03 

"Соціальна медицина" / Валентина Володимирівна Мельник ; МОЗУ 

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

       

24 616.14-002 

Б90 

     Бузмаков Д. Л.  Обгрунтування вибору мініінвазивного 

хірургічного втручання у хворих на післятромботичну хворобу 

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

"Хірургія" / Дмитро Леонідович Бузмаков ; НАМНУ Нац. ін-т хірургії 

та трансплантології ім. О.О. Шалімова. – К., 2015. – 20с. 

       

25 616.314-77 

Г68 

     Гордієнко С. А.  Обгрунтування удосконалених 

лікувально-профілактичних заходів при протезуванні незнімними 

конструкціями стоматологічних хворих з артеріальною гіпертензією ( 

клініко-лабораторне дослідження) [Текст] : автореф. дис. на здоб. 

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

Анатоліївна Гордієнко ; Ін-т стоматології НАМНУ. – Одеса, 2015. – 

20с. 

       

26 616.351-08

9.873 

М80 

     Мороз С. В.  Оптимізація сфінктерозберігаючих методик при 

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

ступ. к.м.н. : спец. 14.01.03 "Хірургія" / Сергій Вікторович Мороз ; 

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

       

27 617.7-007.6

81 

Т76 

     Трофімова Н. Б.  Оптимізація хірургічного лікування 

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

к.м.н. : спец. 14.01.18 "Офтальмологія" / Наталя Борисівна Трофімова ; 

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

Одеса, 2015. – 20с. 

       



28 616.24-002 

Г65 

     Гончаров К. А.  Особливості діагностики і лікування 

негоспітальної пневмонії вірусно-бактеріальної етіології нетяжкого 

перебігу у військовослужбовців Збройних сил України [Текст] : 

автореф. дис. на здоб. наук. ступ. к.м.н. : спец. 14.01.27 

"Пульмонологія" / Костянтин Анатолійович Гончаров ; НАМНУ Нац. 

ін-т фтизіатрії і пульмонології ім. Ф.Г. Яновського НАМНУ. – К., 

2015. – 16с. 

       

29 616.71-053.

2 

В35 

     Вертегел А. О.  Особливості остеогенезу в залежності від стану 

системи імунітету і гормональної регуляції кальцій-фосфорного 

обміну при респіраторній патології у дітей [Текст] : автореф. дис. на 

здоб. наук. ступ. д.м.н. : спец. 14.01.10 "Педіатрія" / Андрій 

Олександрович Вертегел ; МОЗУ ЗДМУ. – Запоріжжя, 2015. – 36с. 

       

30 616.31-053.

2 

С32 

     Сергієнко О. П.  Особливості профілактики і лікування 

основних стоматологічних захворювань у дітей з дитячим 

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

к.м.н. : спец.14.01.22 "Стоматологія" / Ольга Павлівна Сергієнко ; Ін-т 

стоматології НАМНУ. – Одеса, 2015. – 20с. 

     

31 616.284-00

2 

Х82 

     Хоружий І. В.  Патоморфологічне та клініко-біохімічне 

обгрунтування тактики лікування гострого середнього отиту 

ускладненого сенсоневральною приглухуватістю ( 

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

здоб. наук. ступ. к.м. н. : спец. 14.01.19 "Оториноларингологія" / Ігор 

Володимирович Хоружий ; НАМНУ Ін-т отоларингології ім. О.С. 

Коломійченка НАМНУ. – К., 2015. – 20с. 

       

32 616.126.42 

К89 

     Кузнецова М. А.  Первинний пролапс мітрального клапану у 

осіб молодого віку як прояв сполучнотканинної дисплазії серця 

[Текст] : автореф. дис. на здоб. наук. ступ. к.м.н. : спец. 14.01.11 

"Кардіологія" / Марина Андріївна Кузнецова ; ДМА МОЗУ Ін-т 

гастроентерології НАМНУ. – Дніпропетровськ, 2015. – 24с. 

       

33 618.5-089.8

88.61 

Ш68 

     Шлапак І. М.  Повторний кесарів розтин: діагностика і 

профілактика перинатальної патології, відновлення репродуктивного 

здоров'я [Текст] : дис. на здоб. наук. ступ. д.м.н. : спец. 14.01.01 

"Акушерство та гінекологія" / Ігор Михайлович Шлапак ; МОЗУ НМА 

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

       

34 616.12-007.

2-053.2 

К56 

     Коваль О. П.  Прогностична значимість токсичних металів та 

металоїдів у формуванні вроджених вад серця та магістральних судин 

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

14.01.10 "Педіатрія" / Олександра Павлівна Коваль ; Ін-т педіатрії, 

акушерства і гінекології НАМНУ. – К., 2015. – 20с. 

       



35 618.3-02 

М76 

     Молчанова О. О.  Профілактика акушерських та перинатальних 

ускладнень у жінок після екстракорпорального запліднення методом 

інтрацитоплазматичного введення сперматозоїдів у яйцеклітину 

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

"Акушерство та гінекологія" / Олена Олександрівна Молчанова ; Ін-т 

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

       

36 616.351-00

6 

К17 

     Калінін Є. В.  Розширені та комбіновані хірургічні втручання в 

комплексному лікуванні розповсюджених форм раку прямої кишки 

[Текст] : автореф. дис. на здоб. наук. ступ. д.м.н. : спец. 14.01.07 

"Онкологія" / Євген Володимирович Калінін ; МОЗУ ХМА 

післядипломної освіти. – Х., 2015. – 35с. 

       

37 616.72-002 

М48 

     Мельник О. В.  Роль NO-та Na+ - АТФ- залежних регуляторних 

систем у патогенезі реативного артриту [Текст] : автореф. дис. на 

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

/ Оксана Володимирівна Мельник ; МОЗУ Буковинський ДМУ. – 

Чернівці, 2015. – 20с. 

       

38 616.12-099 

К95 

     Кучирка Л. І.  Роль мелатоніну в холінергічній регуляції 

пошкодженого адреналіном серця гонадектомованих щурів різної 

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

"Патологічна фізіологія" / Леся Ігорівна Кучирка ; МОЗУ 

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

       

39 616.12-008 

Г61 

     Головач Н. А.  Роль системи оксиду азоту в холінергічній 

регуляції серця щурів різної статі при стрептозотоциновому 

цукровому діабеті [Текст] : автореф. дис. на здоб. наук. ступ. к.м.н. : 

спец. 14.03.04 "Патологічна фізіологія" / Неля Андріївна Головач ; 

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

       

40 618.1 

К12 

     Каграманян А. Л.  Стан репродуктивного здоров'я жінок 

фертильного віку, мешканок сільськогосподарського регіону України 

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

"Акушерство та гінекологія" / Арміне Людвіківна Каграманян ; Ін-т 

педіатрії, акушерства і гінекології НАМНУ. – К., 2015. – 24с. 

       

41 614.3 

С30 

     Семенюк О. А.  Статево-вікові особливості смертності 

населення працездатного віку та шляхи її попередження [Текст] : 

автореф. дис. на здоб. наук. ступ. к.м.н. : спец. 14.02.03 "Соціальна 

медицина" / Олександр Андрійович Семенюк ; МОЗУ НМА 

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

       



42 616.71-089.

23 

З-62 

     Зима А. М.  Структурно-функціональний стан кісткової тканини 

та ортопедичне лікування недосконалого остеогенезу [Текст] : 

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

"Травматологія та ортопедія" / Андрій Миколайович Зима ; Ін-т 

травматології та ортопедії НАМНУ. – К., 2015. – 40с. 

       

43 616.314-00

7 

С13 

     Савіцька Т. Д.  Удосконалення профілактики і лікування 

зубощелепних аномалій у дітей з дитячим церебральним паралічем 

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

"Стоматологія" / Тамара Дмитрівна Савіцька ; Ін-т стоматології 

НАМНУ. – Одеса, 2015. – 20с. 

       

44 616.718.5/6

-001.5 

С81 

     Стойко І. В.  Фізіологічна технологія лікування пацієнтів з 

переломами дистальних метаепіфізів кісток гомілки ( переломами 

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

"Травматологія та ортопедія" / Іван Вікторович Стойко ; НАМНУ Ін-т 

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

20с. 

       

45 578.828 

Б90 

     Бугаєнко Н. С.  Характеристика епідемічного процесу 

ВІЛ-інфекції в мегаполісі та вдосконалення протиепідемічних і 

профілактичних заходів ( на прикладі м. Києва) [Текст] : автореф. дис. 

на здоб. наук. ступ. к.м.н. : спец. 14.02.02 "Епідеміологія" / Наталія 

Станіславівна Бугаєнко ; НАМНУ Ін-т епідеміології та інфекційних 

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

       

 
     


