
Нові надходження  ( за червень 2016 року ) 

Автореферати 

1 616.127-00

2 

А47 

     Алексевич К. О.  Особливості перебігу некротичного процесу в 

міокарді на тлі токсичного гепатиту [Текст] : автореф. дис. на здоб. 

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

Олегівна Алексевич ; Буковинський ДМУ. – Чернівці, 2016. – 20с. 

       

2 616.24-002-

053.2 

Б12 

     Бабік І.В.  Рання реабілітація дітей з позашпитальною 

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

14.01.10 "Педіатрія" / Іванна Володимирівна Бабік ; МОЗУ ЛНМУ ім. 

Д. Галицького. – Львів, 2016. – 24с. 

       

3 616.36-008.

811.6 

Б19 

     Бакунець Ю. П.  Діагностика, прогнозування та профілактика 

печінкової недостатності при резекції печінки [Текст] : автореф. дис. 

на здоб. наук. ступ. к.м.н. : спец. 14.01.03 "Хірургія" / Юрій Петрович 

Бакунець ; МОЗУ НМУ ім. О.О. Богомольця. – К., 2016. – 20с. 

      

4 616.37-006-

089 

Б19 

     Бакунець П. П.  Оцінка ефективності методів хірургічного 

лікування хворих на пухлини підшлункової залози з ураженням 

магістральних судин [Текст] : автореф. дис. на здоб. наук. ступ. к.м.н. : 

спец. 14.01.03 "Хірургія" / Петро Петрович Бакунець ; МОЗУ НМУ ім. 

О.О. Богомольця. – К., 2016. – 20с. 

      

5 616.153 

Б24 

     Барабанчик О. В.  Особливості клінічного перебігу, 

діагностики, лікування та профілактики порушення обміну сечової 

кислоти у пацієнтів з ожирінням в поєднанні з неалкогольним 

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

спец. 14.01.02 "Внутрішні хвороби" / Олена Володимирівна 

Барабанчик ; МОЗУ ТДМУ ім. І.Я. Горбачевського МОЗУ. – 

Тернопіль, 2016. – 20с. 

     

6 616.311.2-0

02 

Б48 

     Береза Б. М.  Мікробіологічне обгрунтування використання 

антисептиків для лікування гінгівіту та пародонтиту [Текст] : автореф. 

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

Миколайович Береза ; МОЗУ ВНМУ ім. М.І. Пирогова. – Вінниця, 

2016. – 20с. 

      

7 614.258 

Б59 

     Бідучак А. С.  Медико-соціальне обгрунтування оптимізованої 

моделі профілактики хвороб системи кровообігу в практиці сімейної 

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

14.02.03 "Соціальна медицина" / Анжела Степанівна Бідучак ; МОЗУ 

НМА післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика. – К., 2016. – 20с. 

       



8 614.2 

Б69 

     Бліхар В. Є.  Медико-соціальне обгрунтування удосконалення 

формулярної системи лікарських засобів в системі охорони здоров'я 

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

14.02.03 "Соціальна медицина" / Василь Євгенович Бліхар ; МОЗУ 

НМА післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика. – К., 2016. – 44с. 

       

9 618.36-008.

6 

Б79 

     Болотна М. А.  Діагностика та профілактика плацентарної 

дисфункції у юних жінок, які народжують вперше [Текст] : автореф. 

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

гінекологія" / Марина Анатоліївна Болотна ; МОЗУ НМА 

післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика. – К., 2016. – 20с. 

       

10 577.352 

Б79 

     Болдирєв О. І.  Експресія та функція низькопорогових 

кальцієвих каналів у таламусі та соматосенсорній корі головного 

мозку щурів в онтогенезі та в експериментальній моделі абсансної 

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

03.00.02 "Біофізика" / Олексій Ігорович Болдирєв ; НАМНУ Ін-т 

фізіології ім. О.О. Богомольця. – К., 2016. – 24с. 

       

11 615.357 

Б93 

     Бутко Я. О.  Експериментальне обгрунтування створення м'яких 

лікарських форм із керамідами для лікування запальних захворювань 

шкіри та ранового процесу [Текст] : автореф. дис. на здоб. наук. ступ. 

д.фармацевт. н. : спец. 14.03.05 "Фармакологія" / Ярослава 

Олександрівна Бутко ; МОЗУ Нац. фармацевт.у-ет. – Х., 2016. – 40с. 

       

12 618.11-006-

08 

В39 

     Ветох Г. В.  Оптимізація діагностики та лікування жінок з 

синдромом полікістозних яєчників на тлі запальних захворювань 

органів малого тазу [Текст] : автореф. дис. на здоб. наук. ступ. к.м.н. : 

спец. 14.01.01 "Акушерство та гінекологія" / Галина Василівна Ветох ; 

Ін-т педіатрії, акушерства і гінекології НАМНУ. – К., 2016. – 24с. 

       

13 612.826 

В58 

     Власова К. В.  Особливості морфофункціонального стану 

супраоптичних ядер гіпоталамуса за зміненого фотоперіоду [Текст] : 

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

анатомія" / Катерина Василівна Власова ; МОЗУ Буковинський 

ДМУ. – Чернівці, 2016. – 22с. 

    ) 
14 613.25 

Г20 

     Гаркуша С. Л.  Наукове обгрунтування заходів профілактики 

ускладнень метаболічного синдрому шляхом використання у раціоні 

харчування шротів [Текст] : автореф. дис. на здоб. наук. ступ. к.м.н. : 

спец. 14.02.01 "Гігієна та професійна патологія" / Світлана Леонтіївна 

Гаркуша ; Ін-т громадського здоров'я ім. О.М. Марзєєва НАМНУ. – К., 

2016. – 20с. 

       



15 616.2-053.2 

Г37 

     Герасимчук Т. С.  Удосконалення профілактики респіраторних 

інфекцій у дітей раннього віку та прогнозування їх рекурентного 

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

14.01.10 "Педіатрія" / Тетяна Сергіївна Герасимчук ; МОЗУ ЗДМУ. – 

Запоріжжя, 2016. – 24с. 

       

16 613 

Г62 

     Голубятников М. І.  Наукове обгрунтування гігієнічних основ 

екологічної безпеки при морегосподарській діяльності [Текст] : 

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

професійна патологія" / Микола Іванович Голубятников ; Ін-т 

громадського здоров'я ім. О.М. Марзєєва НАМНУ. – К., 2016. – 40с. 

       

17 616.155.392

-08 

Г71 

     Горяінова Н. В.  Ризик-адаптована стратифікація та напрями 

оптимізації лікування гострої мієлоїдної лейкемії [Текст] : автореф. 

дис. на здоб. наук. ступ. д.м.н. : спец. 14.01.31 "Гематологія та 

трансфузіологія" / Надія Валеріївна Горяінова ; Укр. наук.-практичн. 

центр екстреної мед. допомоги та медицини катастроф МОЗУ. – К., 

2016. – 46с. 

      

18 616.33-005 

Г82 

     Гриб О. М.  Механізми змін шлункової мікроциркуляції у 

людей літнього віку з хронічною патологією шлунка [Текст] : автореф. 

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

фізіологія" / Оксана Миколаївна Гриб ; МОЗУ Буковинський ДМУ. – 

Чернівці, 2016. – 20с. 

       

19 616-092-05

3.2 

Г87 

     Громнацька Н. М.  Етіологічні та патогенетичні аспекти 

метаболічного синдрому у дітей і підлітків, його діагностика, 

профілактика і лікування [Текст] : автореф. дис. на здоб. наук. ступ. 

д.м.н. : спец. 14.01.10 "Педіатрія" / Наталія Миколаївна Громнацька ; 

МОЗУ ЛНМУ ім. Д. Галицького. – Львів, 2016. – 36с. 

      

20 618.17-06 

Г95 

     Гурженко О. Ю.  Діагностика,лікування та профілактика 

сексуальних порушень у жінок з віддаленими ускладненнями після 

кесаревого розтину [Текст] : автореф. дис. на здоб.наук.ступ. к.м.н.: 

спец.14.01.01."Акушерство та гінекологія" / Олена Юріівна 

Гурженко ; МОЗУ НМ А післядипломноі освіти ім. П.Л.Шупика. – К., 

2016. – 19 с. 

      

21 615.262.1 

Д13 

     Давішня Н. В.  Експериментальне обгрунтування 

комбінованого застосування глюкозаміну з кетопрофеном у формі 

крем-гелю при остеоартриті [Текст] : автореф. дис. на здоб. наук. ступ. 

к. фармацевт. н. : спец. 14.03.05 "Фармакологія" / Наталія 

Володимирівна Давішня ; МОЗУ Нац. фармацевт. у-ет. – Х., 2016. – 

20с. 

       



22 616.314-00

7 

Д18 

     Данилова Ю. Г.  Удосконалення апаратурно-хірургічного 

методу лікування пацієнтів з аномаліями положення зубів [Текст] : 

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

/ Юлія Геннадіївна Данилова ; Ін-т стоматології НАМНУ. – Одеса, 

2016. – 20с. 

       

23 611.45 

Д43 

     Дзевульська І. В.  Морфологічні особливості кіркової речовини 

надниркових залоз щурів при експериментальній опіковій травмі 

шкіри та за умов застосування інфузії комбінованих гіперосмолярних 

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

14.03.01 "Нормальна анатомія" / Ірина Вікторівна Дзевульська ; МОЗУ 

НМУ ім. О.О. Богомольця. – К., 2016. – 44с. 

       

24 616.314-08

9 

Д44 

     Дієва Т. В.  Основи наукового планування клінічного прийому і 

удосконалення системи обліку труда стоматологів-ортопедів [Текст] : 

автореф. дис. на здоб. наук. ступ. д.м.н. : спец. 14.01.22 

"Стоматологія" 14.02.03 "Соціальна медицина" / Тетяна Василівна 

Дієва ; Ін-т стоматології НАМНУ. – Одеса, 2016. – 36с. 

       

25 615.322 

Є30 

     Єгорова О. О.  Фармакологічне вивчення впливу 

поліфенольного препарату "Елгацин" на вікові зміни репродуктивної 

системи щурів самців [Текст] : автореф. дис. на здоб. наук. ступ. к. 

фармацевт. н. : спец. 14.03.05 "Фармакологія" / Олена Олександрівна 

Єгорова ; МОЗУ Нац. фармацевт. у-ет. – Х., 2016. – 20с. 

       

26 615.849.2 

Є30 

     Єгорова Т. М.  Морфологічні зміни у печінці щурів за умов 

аутоімунного пошкодження та при радонотерапії [Текст] : автореф. 

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

/ Тетяна Миколаївна Єгорова ; МОЗУ ВНМУ. – Вінниця, 2016. – 20с. 

     

27 616.72-002.

77 

Ж35 

     Жарка А. Ю.  Особливості перебігу, патогенезу та ефективності 

лікування ревматоїдного артриту, що розпочався у дитячому та 

дорослому віці, еволюція ювенільного ідіопатичного артриту [Текст] : 

автореф. дис. на здоб. наук. ступ. к.м.н. : спец. 14.01.12 "Ревматологія" 

/ Анастасія Юріївна Жарка ; МОЗУ ДНМУ ім. М. Горького. – Лиман, 

2016. – 20с. 

       

28 616.34-002 

Ж59 

     Жеребятьєв О. С.  Імуноопосередковані механізми розвитку 

експериментальних запальних захворювань кишківника та можливості 

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

14.03.04 "Патологічна фізіологія" / Олександр Сергійович 

Жеребятьєв ; МОЗУ ЗДМУ. – Запоріжжя, 2016. – 20с. 

      

29 612.68 

З-12 

     Забуга О. Г.  Вплив обмеження харчування в період розвитку на 

параметри життєздатності та тривалість життя. Drosophila 

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

спец. 03.00.13 "Фізіологія людини і тварин" / Оксана Геннадіївна 

Забуга ; НАНУ Ін-т фізіології ім. О.О. Богомольця. – К., 2016. – 24с. 

    



30 616.61-08 

З-13 

     Заводовський Є. С.  Профілактика та лікування хірургічних 

ускладнень перитонеального діалізу у хворих з термінальними 

стадіями хронічного захворювання нирок [Текст] : автореф. дис. на 

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

Заводовський ; МОЗУ НМУ ім. О.О. Богомольця. – К., 2016. – 18с. 

       

31 616.36-006 

З-91 

     Зубко М. Д.  Рак печінки : мікроскопічні і імуногістохімічні 

диференційні та прогностичні характеристики [Текст] : автореф. дис. 

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

/ Марія Дмитрівна Зубко ; МОЗУ ЗДМУ. – Запоріжжя, 2016. – 20с. 

      

32 616.71-001.

5 

І-20 

     Іванов О. М.  Застосування кріоконсервованого хоріона при 

розладах репаративного остеогенезу ( експериментально-клінічне 

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

14.01.21 "Травматологія та ортопедія" / Олексій Миколайович Іванов ; 

Ін-т травматології та ортопедії НАМНУ. – К., 2016. – 22с. 

       

33 612.12 

К18 

     Камінський Р. Ф.  Вплив малих доз ртуті та кардіопротекторів 

на міокард щурів [Текст] : автореф. дис. на здоб. наук. ступ. к.м.н. : 

спец. 14.03.09 "Гістологія, цитологія, ембріологія" / Ростислав 

Феліксович Камінський ; МОЗУ НМУ ім. О.О. Богомольця. – К., 

2016. – 20с. 

      

34 614.876 

К30 

     Качко Г. О.  Гігієнічна оцінка поєднаного впливу радіаційного 

чинника та тютюнопаління на процеси відтворення населення 

радіоактивно забруднених територій [Текст] : автореф. дис. на здоб. 

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

патологія" / Галина Олександрівна Качко ; Ін-т громадського здоров'я 

ім. О.М. Марзєєва НАМНУ. – К., 2016. – 20с. 

       

35 616.127-00

5.8 

К44 

     Кисельов С. М.  Інфаркт міокарда, ускладнений аневризмою 

лівого шлуночка: клінічні і структурно-функціональні особливості 

перебігу, діагностичні, терапевтичні та прогностичні аспекти [Текст] : 

автореф. дис. на здоб. наук. ступ. д.м.н. : спец. 14.01.11 "Кардіологія" 

/ Сергій Михайлович Кисельов ; МОЗУ ЗДМУ. – Запоріжжя, 2016. – 

40с. 

       

36 618.5 

К55 

     Кобилецька Н. А.  Профілактика аномалій пологової діяльності 

та перинатальної патології з використанням партнерських пологів 

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

"Акушерство та гінекологія" / Наталія Анатоліївна Кобилецька ; 

МОЗУ НМА післядипломної освіти ім. П.Л.Шупика. – К., 2016. – 20с. 

      

37 616.8-053.2 

К56 

     Ковтюк Н.І.  Якість життя дітей із хронічною неврологічною 

патологією : оцінка, корекція та медична реабілітація [Текст] : 

автореф. дис. на здоб. наук. ступ. д.м.н. : спец. 14.01.10 "Педіатрія" 

/ Наталія Іванівна Ковтюк ; МОЗУ ТДМУ ім. І.Я Горбачевського 

МОЗУ. – Тернопіль, 2016. – 36с. 

       



38 612.017 

К56 

     Коваль Г. Д.  Імунопатогенез ендометріозу, асоційованого з 

безпліддям: нові методи діагностики та підходи до лікування [Текст] : 

автореф. дис. на здоб. наук. ступ. д.м.н. : спец. 14.03.08 "Імунологія та 

алергологія" / Галина Данилівна Коваль ; МОЗУ НМУ ім. О.О. 

Богомольця. – К., 2016. – 38с. 

    

39 616.831 

К59 

     Козлова Ю. В.  Морфо-функціональний стан гіпокампу в 

динаміці розвитку експериментальної кардіоміопатії [Текст] : автореф. 

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

фізіологія" / Юлія Василівна Козлова ; МОЗУ ЗДМУ. – Запоріжжя, 

2016. – 20с. 

      

40 616.12-008.

331.1 

К60 

     Колесник Е. Л.  Пружно-еластичні властивості артеріальної 

стінки у хворих на гіпертонічну хворобу помірного та високого 

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

к.м.н. : спец. 14.01.11 "Кардіологія" / Етері Ладівна Колесник ; МОЗУ 

ЗДМУ. – Запоріжжя, 2016. – 24с. 

     

41 612.8 

К68 

     Коровіна Л. Д.  Патогенетичні зв'язки аліментарних і 

мікросоціальних чинників із станом автономної нервової системи у 

студентів-медиків молодших курсів [Текст] : автореф. дис. на здоб. 

наук. ступ. к.біолог.н. : спец. 14.03.04 "Патологічна фізіологія" / Лідія 

Дмитрівна Коровіна ; МОЗУ Луганський ДМУ. – Рубіжне, 2016. – 20с. 

      

42 616.8 

К69 

     Корсак А. В.  Регенерація органів нервової системи за умов 

пошкодження, фармакологічної корекції та використання 

електрохірургічного інструменту [Текст] : автореф. дис. на здоб. наук. 

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

/ Аліна Вадимівна Корсак ; МОЗУ НМУ ім. О.О. Богомольця. – К., 

2016. – 44с. 

       

43 616.379-00

8.64 

К73 

     Котик Т. Л.  Морфофункціональний стан піднижньощелепної 

залози в інтактних щурів та за умови розвитку експериментального 

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

спец. 14.03.01 "Нормальна анатомія" / Тарас Любомирович Котик ; 

МОЗУ ІФНМУ. – Івано-Франківськ, 2016. – 20с. 

       

44 614.3 

К77 

     Кравчук Ю. А.  Соцекосистемний аналіз захворюваності на 

лептоспіроз у Тернопільській області та удосконалення системи 

санітарно-епідеміологічного нагляду [Текст] : автореф. дис. на здоб. 

наук. ступ. к.м.н. : спец. 14.02.02 "Епідеміологія" / Юлія Анатоліївна 

Кравчук ; НАМНУ Ін-т епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л.В. 

Громашевського НАМНУ. – К., 2016. – 20с. 

       

45 618.396-08

4 

К83 

     Кротік О. І.  Профілактика передчасних пологів на тлі 

істміко-цервікальної недостатності [Текст] : автореф. дис. на здоб. 

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

Ігорівна Кротік ; МОЗУ НМА післядипломної освіти. – К., 2016. – 24с. 

       



46 616.314-77 

К95 

     Кучера М. В.  Корекція порушень функції жувальних м'язів при 

незнімному протезуванні односторонніх включених дефектів зубних 

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

"Стоматологія" / Мар'яна Володимирівна Кучера ; МОЗУ НМА 

післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика. – К., 2016. – 20с. 

      

47 616.831-00

5 

Л27 

     Латоха І. О.  Ефективність надання медичної допомоги хворим 

з гострими порушеннями мозкового кровообігу, які не були 

госпіталізовані до профільного стаціонару [Текст] : автореф. дис. на 

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

Олександрович Латоха ; МОЗУ НМА післядипломної освіти ім. П.Л. 

Шупика. – К., 2016. – 20с. 

       

48 617.5-001 

Л58 

     Лимар Є. А.  Полісистемні пошкодження у вагітних [Текст] : 

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

"Травматологія та ортопедія" / Євген Анатолійович Лимар ; НАМНУ 

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

2016. – 20с. 

       

49 616.314.17-

089 

Л63 

     Лисенко О. С.  Клініко-експериментальне обгрунтування 

використання модифікованої біокераміки при хірургічному лікуванні 

хворих на генералізований пародонтит [Текст] : автореф. дис. на здоб. 

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

Сергійович Лисенко ; МОЗУ НМУ ім. О.О. Богомольця. – К., 2016. – 

16с. 

       

50 616.314-00

7 

Л65 

     Лихота К. М.  Клініко-лабораторне обгрунтування 

комплексного лікування та профілактики сагітальних зубощелепних 

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

14.01.22 "Стоматологія" / Костянтин Миколайович Лихота ; МОЗУ 

НМА післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика. – К., 2016. – 34с. 

       

51 616.147.3-0

89 

Л77 

     Лопіт В. М.  Тактика хірургічного лікування гострого 

варикотромбофлебіту в басейні малої підшкірної вени [Текст] : 

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

/ Василь Михайлович Лопіт ; МОЗУ Ужгородський нац. у-ет. – 

Ужгород, 2016. – 22с. 

       

52 611.018 

М14 

     Майстренко А. М.  Участь гіпоксія-індукованого фактору в 

молекулярних механізмах нейропротекції клітин гіпокампа [Текст] : 

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

"Фізіологія людини і тварини" / Анастасія Михайлівна Майстренко ; 

НАНУ Ін-т фізіології ім. О.О. Богомольця. – К., 2016. – 24с. 

      



53 616.314-08

9.23 

М17 

     Максимів О. О.  Особливості протезування хворих на цукровий 

діабет повними знімними пластинковими протезами [Текст] : автореф. 

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

Олегович Максимів ; МОНУ Ужгородський нац. у-ет. – Ужгород, 

2016. – 22с. 

     

54 616.717-00

5 

М21 

     Мальченко О. А.  Патогенетичне обгрунтування підходів до 

корекції пошкоджень тканин кінцівки при експериментальному 

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

к.м.н. : спец. 14.03.04 "Патологічна фізіологія" / Ольга Анатоліївна 

Мальченко ; НАМНУ Ін-т фізіології ім. О.О. Богомольця. – К., 2016. – 

24с. 

       

55 616.37-002.

1-089 

М33 

     Матвеєв Р. М.  Еферентні та мініінвазивні методи у 

комплексному лікуванні хворих з деструктивними формами гострого 

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

14.01.03 "Хірургія" / Роман Миколайович Матвеєв ; МОЗУ НМУ ім. 

О.О. Богомольця. – К., 2016. – 20с. 

       

56 615.322 

М58 

     Мізюк Р. М.  Дослідження протимікробної активності 

культивованих і дикоростучих лікарських рослин Галичини відносно 

основних збудників гнійно-септичних інфекцій [Текст] : автореф. на 

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

Михайлович Мізюк ; МОЗУ ВНМУ ім. М.І. Пирогова. – Вінниця, 

2016. – 24с. 

     

57 616.379-00

8.64-089 

М69 

     Михалойко І. Я.  Комплексне диференційоване хірургічне 

лікування синдрому діабетичної стопи з урахуванням вираженості 

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

к.м.н. : спец. 14.01.03 "Хірургія" / Ігор Ярославович Михалойко ; 

МОЗУ ІФНМУ. – Івано-Франківськ, 2016. – 24с. 

       

58 616.895.8-0

8 

М88 

     Мруг О. Ф.  Клінічні особливості формування та 

терапевтичного супроводу ремісій у хворих на шизофренію на 

ініціальному етапі хвороби [Текст] : автореф. дис. на здоб. наук. ступ. 

к.м.н. : спец. 14.01.16 "Психіатрія" / Олена Федорівна Мруг ; МОЗУ 

УНДІ соціальної та судової психіатрії та наркології. – К., 2016. – 24с. 

     

59 616.53-002-

07 

Н34 

     Наумова Л. О.  Диференційована терапія вугрової хвороби у 

жінок з урахуванням особливостей ендокринного стану, 

гормонального статусу організму та клінічного перебігу захворювання 

[Текст] : автореф. дис. на здоб. наук. ступ. к.м.н. : спец. 14.01.20 

"Шкірні та венеричні хвороби" / Людмила Олександрівна Наумова ; 

МОЗУ НМУ ім. О.О. Богомольця. – К., 2016. – 32с. 

       



60 617.741-00

4.1-053.2 

Н56 

     Нестерець О. Л.  Оптимізація хірургічного лікування катаракти 

при хронічному передньому увеїті у дітей [Текст] : автореф. дис. на 

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

Леонідівна Нестерець ; Ін-т очних хвороб і тканинної терапії ім. В.П. 

Філатова НАМНУ. – Одеса, 2016. – 16с. 

       

61 618.14-006.

36 

О-54 

     Олійник Н. С.  Диференційований підхід до використання 

інноваційних технологій в лікуванні міоми матки [Текст] : автореф. 

дис. на здоб. наук. ступ. к.м.н. : спец. 14.00.01 "Акушерство та 

гінекологія" / Наталія Сергіївна Олійник ; МОЗУ НМА 

післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика. – К., 2016. – 20с. 

       

62 617.736 

П18 

     Пархоменко О. Г.  Оптимізація діагностики діабетичної 

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

14.01.18 "Офтальмологія" / Олег Георгійович Пархоменко ; МОЗУ 

НМА післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика. – К., 2016. – 20с. 

       

63 616.314-74 

П18 

     Парій В. В.  Диференційна діагностика та патогенетично 

спрямоване лікування патологічних станів, зумовлених 

користуванням металовмісними зубними протезами [Текст] : автореф. 

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

Валентинович Парій ; МОЗУ НМУ ім. О.О. Богомольця. – К., 2016. – 

18с. 

       

64 611.959 

П32 

     Пінчук С. В.  Вікові та конституціональні особливості розмірів 

поперекового відділу хребта у практично здорових юнаків і дівчат 

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

14.03.01 "Нормальна анатомія" / Сергій Віталійович Пінчук ; МОЗУ 

НМУ ім.О.О. Богомольця. – К., 2016. – 26с. 

       

65 616.233-00

2-053.2 

П37 

     Плахута В. А.  Стан імунної системи, мінерального обміну та 

мікробіоценозу товстої кишки у дітей раннього віку з тимомегалією, 

хворих на обструктивний бронхіт [Текст] : автореф. дис. на здоб. наук. 

ступ. к.м.н. : спец. 14.01.10 "Педіатрія" / Валентина Анатоліївна 

Плахута ; МОЗУ ТДМУ ім. І.Я. Горбачевського МОЗУ. – Тернопіль, 

2016. – 20с. 

       

66 504.05 

П41 

     Побережна Л.Я.  Оцінка екологічних ризиків в районах 

ліквідованих гірничо-хімічних підприємств ( на прикладі м. Калуш) 

[Текст] : автореф. дис. на здоб. наук. ступ. к.техн. н. : спец. 21.06.01 

"Екологічна безпека" / Любов Ярославівна Побережна ; МОЗУ 

ІФНТУНГ. – Івано-Франківськ, 2016. – 20с. 

       



67 616.839 

П42 

     Повєткіна Т. М.  Особливості функціонального стану 

вегетативної нервової системи у механізмах формування термінової 

адаптації до внутрішнього застосування мінеральної води Нафтуся у 

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

к.м.н. : спец. 14.03.04 "Патологічна фізіологія" / Тетяна Миколаївна 

Повєткіна ; МОЗУ ЗДМУ. – Запоріжжя, 2016. – 20с. 

       

68 616.24-008.

4 

П67 

     Поясник І. М.  Клініко-діагностичні критерії венозної 

енцефалопатії та особливості її лікування у хворих з хронічним 

обструктивним захворюванням легень [Текст] : автореф. дис. на здоб. 

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

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

2016. – 20с. 

       

69 615.015 

П77 

     Прискока А.О.  Експериментальне обгрунтування 

фармакологічних властивостей наночастинок срібла [Текст] : автореф. 

дис. на здоб. наук. ступ. к.фармацевт. н. : спец. 14.03.05 

"Фармакологія" / Андрій Олегович Прискока ; МОЗУ Нац.фармацевт. 

у-ет. – Х., 2016. – 20с. 

       

70 618.146-00

8.6 

П80 

     Прокіп У. Є.  Удосконалення діагностично-терапевтичних 

заходів при ідіопатичній істміко-цервікальній недостатності [Текст] : 

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

гінекологія" / Уляна Євгенівна Прокіп ; МОЗУ ЛНМУ ім. Д. 

Галицького. – Львів, 2016. – 20с. 

      

71 611.957 

Р49 

     Рибальченко І. Г.  Хірургічне лікування новонароджених дітей 

з синдромом збільшеної калитки [Текст] : автореф. дис. на здоб. наук. 

ступ. к.м.н. : спец. 14.01.09 "Дитяча хірургія" / Інна Геннадіївна 

Рибальченко ; МОЗУ НМУ ім. О.О. Богомольця. – К., 2016. – 20с. 

     

72 618.146-08

5 

С13 

     Саврун С. С. Комплексна діагностика та лікування 

плоскоклітинних дисплазій епітелію шийки матки [Текст] : автореф. 

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

гінекологія" / Степан Степанович Саврун ; МОЗУ НМА 

післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика. – К., 2016. – 20с. 

       

73 616.13-002 

С28 

     Сєдая Л. В.  Клініко-патогенетичні особливості 

серцево-судинних змін при ANCA- асоційованих системних 

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

14.01.12 "Ревматологія" / Лілія Валеріївна Сєдая ; МОЗУ ДНМУ ім. М. 

Горького. – Лиман, 2016. – 20с. 

      

74 616.379-00

8.64 

С42 

     Скиба О. В.  Патогенетичні аспекти профілактики та лікування 

стоматологічних захворювань при цукровому діабеті [Текст] : 

автореф. дис. на здоб. наук. ступ. д.м.н. : спец. 14.01.22 

"Стоматологія" / Олександра Василівна Скиба ; МОЗУ НМА 

післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика. – К., 2016. – 32с. 

       



75 616.153 

С56 

     Сова О. А.  Кінетика 131І в організмі лабораторних щурів, 

дозоутворення та біологічні ефекти опромінення за перорального 

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

спец. 03.00.01 "Радіобіологія" / Олена Анатоліївна Сова ; НАМНУ 

Нац. наук. центр радіаційної медицини. – К., 2016. – 22с. 

       

76 618.3/.5-06 

С59 

     Соколова М. І.  Тактика ведення вагітності і пологів у жінок, 

інвазованих нематодами і лямбліями [Текст] : автореф. дис. на здоб. 

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

/ Марина Ігорівна Соколова ; МОЗУ НМА післядипломної освіти ім. 

П.Л. Шупика. – К., 2016. – 20с. 

      

77 616.697 

С72 

     Співак Ж. С.  Безпліддя при гіпотиреозі у чоловіків, 

оптимізація його терапії [Текст] : автореф. дис. на здоб. наук. ступ. 

к.м.н. : спец. 14.01.14 "Ендокринологія" / Жанна Сергіївна Співак ; 

Ін-т проблем ендокринної патології ім. В.Я. Данилевського НАМНУ. – 

Х., 2016. – 24с. 

       

78 613.155 

С79 

     Стеблій Н. М.  Удосконалення гігієнічних критеріїв оцінки 

систем вентиляції житлових будинків [Текст] : автореф. дис. на здоб. 

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

патологія" / Наталія Миколаївна Стеблій ; Ін-т громадського здоров'я 

ім. О.М. Марзєєва НАМНУ. – К., 2016. – 22с. 

    

79 616.61-036 

С90 

     Сусла О. Б.  Клініко- патогенетичне обгрунтування шляхів 

оптимізації діагностики, лікування і профілактики кальцифікації 

серцево-судинної системи у хворих на хронічну хворобу нирок 

[Текст] : автореф. дис. на здоб. наук. ступ. д.м.н. : спец. 14.01.02 

"Внутрішні хвороби" / Олександр Богданович Сусла ; МОЗУ ТДМУ 

ім. І.Я. Горбачевського МОЗУ. – Тернопіль, 2016. – 44с. 

      

80 577.35 

С91 

     Суханова Х. Ю.  Механізми кальцієвої сигналізації в 

артеріальних гладеньком'язових клітинах при активації іонотропніх 

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

к.біолог.н. : спец.03.00.02 "Біофізика" / Христина Юріївна Суханова ; 

НАНУ Ін-т фізіології ім. О.О. Богомольця. – К., 2016. – 20с. 

      

81 616.314-76 

Т35 

     Терещук О. Г.  Клінічна діагностика, ортопедичне лікування 

оклюзійних порушень, які виникли або були спровоковані внаслідок 

проведеного ортопедичного лікування [Текст] : автореф. дис. на здоб. 

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

Терещук ; МОЗУ НМУ ім. О.О. Богомольця. – К., 2016. – 20с. 

       

82 616.43/45-0

92 

Т41 

     Тимофій О. В.  Патогенез порушень гіпоталамо-епіфізарних 

взаємовідносин, індукованих змінами фотоперіоду [Текст] : автореф. 

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

фізіологія" / Олег Васильович Тимофій ; МОЗУ Буковинський ДМУ. – 

Чернівці, 2016. – 20с. 

     



83 616.147.3 

Т45 

     Тітова Ю. П.  Патоморфологічна характеристика венозних 

судин при їх індукованому склерозуванні [Текст] : автореф. дис. на 

здоб. наук. ступ. к.м.н. : спец. 14.03.02 "Патологічна анатомія" / Юлія 

Павлівна Тітова ; МОЗУ ЗДМУ. – Запоріжжя, 2016. – 20с. 

       

84 616.37-053.

2 

Т56 

     Томків З. В.  Порушення функції підшлункової залози у дітей з 

хелікобактер-асоційованою гастродуоденальною патологією та їх 

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

14.01.10 "Педіатрія" / Зоряна Василівна Томків ; МОЗУ ЛНМУ ім. Д. 

Галицького. – Львів, 2016. – 20с. 

      

85 616.341 

Т58 

     Топол І. О.  Функціональний стан кишково-асоційованої 

лімфоїдної тканини щурів в умовах соціального стресу і при модуляції 

складу кишкової мікрофлори [Текст] : автореф. дис. на здоб. наук. 

ступ. к.біолог.н. : спец. 14.03.04 "Патологічна фізіологія" / Інна 

Олександрівна Топол ; НАМНУ Ін-т фізіології ім. О.О. Богомольця. – 

К., 2016. – 20с. 

       

86 616.33-008.

1-053.2 

Т80 

     Трухальська В. В.  Оптимізація діагностики та лікування 

гастроезофагеальної рефлюксної хвороби у дітей раннього віку 

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

"Педіатрія / Вікторія Вікторівна Трухальська ; Ін-т педіатрії 

акушерства і гінекології НАМНУ. – К., 2016. – 20с. 

     

87 618.3 

Т81 

     Тудай В. М.  Профілактика акушерських та перинатальних 

ускладнень у жінок з синдромом подразненого кишечника [Текст] : 

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

та гінекологія" / Віталій Миколайович Тудай ; Ін-т педіатрії, 

акушерства і гінекології НАМНУ. – К., 2016. – 20с. 

       

88 616.728.2-0

53.2 

Ф53 

     Філіпчук В. В.  Синдром фемороацетабулярного конфлікту в 

пацієнтів дитячого,підліткового та юнацького віку : хірургічні методи 

профілактики і лікування [Текст] : автореф. дис. на здоб. наук. ступ. 

д.м.н. : спец. 14.01.21 "Травматологія та ортопедія" / Віктор 

Васильович Філіпчук ; Ін-т травматології та ортопедії НАМНУ. – К., 

2016. – 36с. 

       

89 616.314-08

9 

Ф95 

     Фурман Р. Л.  Клініко-експериментальне обгрунтування 

комплексного лікування пацієнтів з переломами нижньої щелепи, що 

супроводжуються пошкодженням нижньоальвеолярного нерва 

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

"Стоматологія" / Руслан Леонідович Фурман ; МОЗУ НМА 

післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика. – К., 2016. – 20с. 

      

90 617.584-08

9 

Х46 

     Хіміч О. М.  Ампутація гомілки у пацієнтів із облітеруючими 

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

14.01.21 "Травматологія та ортопедія" / Олександр Миколайович 

Хіміч ; Ін-т травматології та ортопедії НАМНУ. – К., 2016. – 20с. 

      



91 611.13 

Ц28 

     Цвинтарний А. В.  Вікові, статеві та соматотипологічні 

особливості реографічних показників стегна у практично здорових 

юнаків і дівчат [Текст] : автореф. дис. на здоб наук. ступ. к.м.н. : 

спец.14.03.03 "Нормальна фізіологія" / Андрій Володимирович 

Цвинтарний ; МОЗУ ВНМУ ім. М.І. Пирогова. – Вінниця, 2016. – 20с. 

       

92 616.12-008.

331.1 

Ц61 

     Цимбалюк І. Л.  Оптимізація лікування та профілактики 

серцево-судинних порушень у хворих на артеріальну гіпертензію, 

поєднану з тиреотоксикозом [Текст] : автореф. дис. на здоб. наук. 

ступ. к.м.н. : спец. 14.01.02 "Внутрішні хвороби" / Ірина Леонідівна 

Цимбалюк ; МОЗУ ЗДМУ. – Запоріжжя, 2016. – 24с. 

       

93 616.314.19-

085.27 

Ч-15 

     Чайковський І. Г.  Клініко-експериментальне обгрунтування 

вибору методу тривимірної обтурації кореневих каналів зубів [Текст] : 

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

"Стоматологія" / Ігор Григорович Чайковський ; МОЗУ НМА 

післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика. – К., 2016. – 20с. 

       

94 617.3-053.2 

Ч-49 

     Чернишова І.М.  Обгрунтування застосування реципрокного 

ортеза в реабілітації дітей з порушенням функції опори та ходьби 

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

"Травматологія та ортопедія" / Ірина Миколаївна Чернишова ; 

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

Х., 2016. – 22с. 

     

95 616.379-00

8 

Ч-49 

     Черняєва А. О.  Діагностична значимість фактора некрозу 

пухлин а для розвитку кардіоваскулярних ускладнень у хворих на 

цукровий діабет 2 типу з неалкогольною жировою хворобою печінки 

[Текст] : автореф. дис. на здоб. наук. ступ. к.м.н. : спец. 14.01.14 

"Ендокринологія" / Анна Олександрівна Черняєва ; Ін-т проблем 

ендокринної патології ім. В.Я. Данилевського НАМНУ. – Х., 2016. – 

24с. 

       

96 616.718-00

6.4 

Ш38 

     Шевченко І. В.  Модульне ендопротезування в лікуванні 

злоякісних пухлин дистального відділу стегнової кістки [Текст] : 

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

"Травматологія та ортопедія" / Ігор Володимирович Шевченко ; 

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

Х., 2016. – 20с. 

       

97 611.82 

Ш67 

     Школьніков В. С.  Закономірності розвитку структур спинного 

мозку людини у пренатальному періоді онтогенезу та при 

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

спец. 14.03.01 "Нормальна анатомія" / Володимир Семенович 

Школьніков ; МОЗУ ВНМУ ім. М.І. Пирогова. – Вінниця, 2016. – 40с. 

       



98 616.89-008.

46 

Ш71 

     Шманько О. В.  Клініко-діагностичні предиктори розвитку 

когнітивних порушень та їх корекція у хворих на артеріальну 

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

14.01.02 "Внутрішні хвороби" / Олег Володимирович Шманько ; 

МОЗУ ТДМУ ім. І.Я. Горбачевського МОЗУ. – Тернопіль, 2016. – 20с. 

       

99 616.12-009.

86 

Ю20 

     Юзич І. А.  Клініко-функціональна діагностика і 

патофізіологічні механізми виникнення вторинних дилатаційних 

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

14.01.11 "Кардіологія" / Іванна Андріївна Юзич ; МОЗУ ЛНМУ ім. Д. 

Галицького. – Львів, 2016. – 20с. 

       

100 616.98:758.

826.6 

Ю75 

     Юрко К. В.  Діагностична значимість імуно-генетичних 

механізмів у розвитку метаболічних порушень у ВІЛ-інфікованих 

осіб, хворих на хронічний гепатит С [Текст] : автореф. дис. на здоб. 

наук. ступ. д.м.н. : спец. 14.01.13 "Інфекційні хвороби" / Катерина 

Володимирівна Юрко ; МОЗУ ХМА післядипломної освіти. – Харків, 

2016. – 40с. 

    

101 616.12-005.

4 

Я47 

     Яковлев Б. Ф.  Біохімічні чинники мікроциркуляторних 

порушень при ішемічній хворобі серця у осіб похилого віку ; корекція 

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

спец. 14.01.32 "Медична біохімія" / Борис Федорович Яковлев ; МОЗУ 

ВНМУ ім. М.І. Пирогова. – Вінниця, 2016. – 20с. 

      

102 618.15-007.

44 

Я92 

     Яцентюк В. В.  Оптимізація хірургічного лікування 

рецидивуючого цистоцеле і генітального пролапсу [Текст] : автореф. 

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

гінекологія" / Віталіна Віталіївна Яцентюк ; МОЗУ НМА 

післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика. – К., 2016. – 20с. 

      кільк.прим.:  1  (БВ – 1) 
103 616.94-053.

2 

Я95 

     Ячник І. М.  Рання діагностика органної недостатності у дітей з 

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

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

Миколайович Ячник ; МОЗУ НМА післядипломної освіти ім. П.Л. 

Шупика. – К., 2016. – 20с. 

       

 
    


