
Нові надходження ( за січень ) 2017 року 

Автореферати 

 

1. 616.24-002 

Б48 

     Березняков В. І.  Ефективність ступінчастої терапії у хворих на 

негоспітальну пневмонію з супутньою хронічною серцевою 

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

14.01.02 "Внутрішні хвороби" / Владислав Ігорович Березняков ; 

МОЗУ ЗДМУ. – Запоріжжя, 2016. – 24с. 

       

2. 616.341-08

9 

Б69 

     Бліхарський Ю. З. Особливості резекції та анастомозу тонкої 

кишки в умовах загального перитоніту [Текст] : автореф. дис. на здоб. 

наук. ступ. к.м.н. : спец. 14.01.03 "Хірургія" / Юрій Зіновійович 

Бліхарський ; МОЗУ Ужгородський НУ. – Ужгород, 2016. – 20с. 

       

3. 616.441-08

9 

Б75 

     Боднар Т. В.  Клініко-експериментальне обгрунтування 

застосування високочастотного струму для гемостазу в хірургії 

вузлового та токсичного зоба [Текст] : автореф. дис. на здоб. наук. 

ступ. к.м.н. : спец. 14.01.03 "Хірургія" / Тетяна Вікторівна Боднар ; 

МОЗУ ТДМУ ім. І.Я. Горбачевського МОЗУ. – Тернопіль, 2017. – 20с. 

      

4. 616.367-00

6-089 

Б77 

     Бойко О. Г. Вибір методу біліарної декомпресії при обтурації 

дистального відділу загальної жовчної протоки пухлинного 

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

14.01.03 "Хірургія" / Олег Григорович Бойко ; НАМНУ НІ хірургії та 

трансплантології ім. О.О. Шалімова. – К., 2016. – 20с. 

 

5. 616.34-002-

053 

Б82 

     Борис О. Я. Удосконалення діагностики та хірургічного 

лікування некротичного ентероколіту у новонароджених [Текст] : 

автореф. дис. на здоб. наук. ступ. к.м.н. : спец. 14.01.09 "Дитяча 

хірургія" / Орест Ярославович Борис ; МОЗУ НМУ ім. О.О. 

Богомольця. – К., 2016. – 20с. 

       

6. 616.89-008.

1 

В19 

     Васильєва Н. Ю.  Судово-психіатрична оцінка психічних 

розладів у жінок, які скоїли злочини проти життя та здоров'я особи 

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

"Психіатрія" / Наталія Юріївна Васильєва ; МОЗУ УНДІ соціальної і 

судової психіатрії та наркології. – К., 2016. – 22с. 

       

7. 616.98:578.

828 

В64 

     Возна Х. І.  Клініко-патогенетичне значення змін 

функціонального стану серцево-судинної системи та ендотелію при 

ВІЛ-інфекції / СНІДі [Текст] : автореф. дис. на здоб. наук. ступ. к.м.н. 

: спец. 14.01.13 "Інфекційні хвороби" / Христина Ігорівна Возна ; 

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

       



8. 618.1-089 

В72 

     Волянська А. Г. Патогенетичне обгрунтування профілактики 

спайкового процесу при гінекологічних операціях у жінок 

репродуктивного віку ( клініко-експериментальне дослідження) 

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

"Акушерство та гінекологія" / Алла Георгіївна Волянська ; Ін-т 

педіатрії, акушерства і гінекології НАМНУ. – К., 2016. – 40с. 

       

9. 618.4-084 

Г12 

     Габорець Т. Л.  Профілактика і прогнозування акушерських та 

перинатальних ускладнень у жінок з ВІЛ-асоційованим туберкульозом 

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

"Акушерство та гінекологія" / Тетяна Леонідівна Габорець ; МОЗУ 

НАМ післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика. – К., 2016. – 24с. 

       

10. 618.5-089.8

88.61 

Г93 

     Гузь В. І. Плацентарна дисфункція у жінок з рубцем на матці 

після кесарева розтину та консервативної міомектомії [Текст] : 

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

та гінекологія" / Володимир Ігорович Гузь ; МОЗУ НМА 

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

       

11. 616-002.78 

Д19 

     Даньчак С. В. Клініко-патогенетичне обгрунтування оптимізації 

лікування хворих на подагру в поєднанні з неалкогольним 

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

спец. 14.01.02 "Внутрішні хвороби" / Світлана Володимирівна 

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

2016. – 20с. 

       

12. 616.24-002 

Д31 

     Демчук А. В. Негоспітальна пневмонія на тлі поширених 

хронічних захворювань внутрішніх органів : перебіг, 

фармакоепідеміологічні аспекти [Текст] : автореф. дис. на здоб. наук. 

ступ. д.м.н. : спец. 14.01.02 "Внутрішні хвороби" / Анна Василівна 

Демчук ; МОЗУ ІФНМУ. – Івано-Франківськ, 2016. – 40с. 

       

13. 617.5-07-08 

Д64 

     Долгополов О. В.  Діагностика та хірургічне лікування 

ішемічної контрактури кінцівок (експериментально-клінічне 

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

14.01.21 "Травматологія та ортопедія" / Олексій Вікторович 

Долгополов ; Ін-т травматології та ортопедії НАМНУ. – К., 2016. – 

38с. 

       

14. 616.728.3-0

53 

Є80 

     Єршов Д. В. Експериментально-клінічне обгрунтування 

тимчасового однобічного блокування наросткових зон у лікуванні 

фронтальних епіметафізарних деформацій колінного суглоба в дітей 

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

"Травматологія та ортопедія" / Дмитро Валерійович Єршов ; НАМНУ 

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

2017. – 24с. 

       



15. 618.14-089 

Ж75 

     Жихарський Р.В.  Диференційований підхід до хірургічної 

тактики лікування лейоміоми матки у жінок репродуктивного віку 

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

та гінекологія" / Роман Володимирович Жихарський ; МОЗУ НМА 

післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика. – К., 2016. – 24с. 

     

16. 616.28-008.

14-053 

З-36 

     Заставна О. М.  Фізична реабілітація слабочуючих дітей 

старшого дошкільного віку після кохлеарної імплантації [Текст] : 

автореф. дис. на здоб. наук. ступ. к.н .з фізичн. вихов. та спорту : спец. 

24.00.03 "Фізична реабілітація" / Ольга Михайлівна Заставна ; МОНУ 

Прикарпатський НУ ім. В. Стефаника. – Івано-Франківськ, 2016. – 20с. 

       

17. 615.272 

З-62 

     Зімін С. М.  Експериментальне обгрунтування застосування 

нового комбінованого топічного крем-гелю при захворюваннях 

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

14.03.05 "Фармакологія" / Станіслав Михайлович Зімін ; МОЗУ Нац. 

фармацевт. ун-т. – Х., 2016. – 20с. 

       

18. 616.352-00

6-089 

К37 

     Кєтов В. Г.  Оптимізація хірургічного лікування аденокарцином 

анального каналу з використанням сфінктерозберігаючих технологій 

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

"Онкологія" / Валерій Геннадійович Кєтов ; МОЗУ ДНМУ ім. М. 

Горького. – Лиман, 2016. – 20с. 

       

19. 615.27 

К48 

     Клеванова В. С.  Гіпоглікемічна та гіполіпідемічна дія 

екстракту підземних органів чорноголовника родовикового (Poterium 

sangusorba L ) [Текст] : автореф. дис. на здоб. наук. ступ. к. фармацевт. 

н. : спец. 14.03.05 "Фармакологія" / Вікторія Сергіївна Клеванова ; 

МОЗУ Нац. фармацевт. у-т. – Х., 2016. – 20с. 

       

20. 616.711 

К59 

     Козирєв С. О. Передній шийний міжтіловий спондилодез 

цервікальними пристроями, які динамізують ( експериментально- 

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

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

Олександрович Козирєв ; НАМНУ Ін-т патології хребта та суглобів ім. 

М.І. Ситенка НАМНУ. – Х., 2017. – 20с. 

       

21. 616.381-00

2-089 

Л50 

     Лєсний В. В. Метод корекції ентеральної недостатності при 

гострому розлитому перитоніті [Текст] : автореф. дис. на здоб. наук. 

ступ. к.м.н. ; спец. 14.01.03 "Хірургія" / Вадим Вікторович Лєсний ; 

МОЗУ Луганський ДМУ. – Рубіжне, 2016. – 24с. 

       

22. 616.72-089.

5 

Л64 

     Літовченко А. В. Репаративні методики хірургічного лікування 

локальних дефектів хряща колінного суглоба 

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

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

/ Андрій Вікторович Літовченко ; Ін-т травматології та ортопедії 

НАМНУ. – К., 2016. – 22с. 

       



23. 616.895.8 

Л75 

     Ломтєва В. О.  Клініко-соціальна характеристика хворих на 

параноїдну шизофренію з різними варіантами самостигматизації 

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

"Психіатрія" / Вікторія Олександрівна Ломтєва ; МОЗУ УНДІ 

соціальної і судової психіатрії та наркології. – К., 2016. – 18с. 

       

24. 617.753.2-0

7 

М19 

     Малієва О. В.  Оптимізація діагностики різних типів міопії на 

основі морфометричних і функціональних показників органа зору 

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

"Офтальмологія" / Олена Володимирівна Малієва ; Ін-т очних хвороб і 

тканинної терапії ім. В.П. Філатова НАМНУ. – Одеса, 2016. – 22с. 

    

25. 616.831.9-0

02 

М69 

     Михалюк В. С. Діагностика і хірургічне лікування пара- та 

інтравентрикулярних лікворних кіст головного мозку у дітей [Текст] : 

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

"Нейрохірургія" / Володимир Святославович Михалюк ; НАМНУ Ін-т 

нейрохірургії ім. А.П. Ромоданова НАМНУ. – К., 2016. – 28с. 

       

26. 616.314-00

2 

М90 

     Мунтян О. В.  Порівняльна оцінка ефективності засобів та 

методів місцевого знеболення при лікуванні карієсу зубів та пульпіту 

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

"Стоматологія" / Олена Вікторівна Мунтян ; МОЗУ Ужгородський 

НУ. – Ужгород, 2016. – 20с. 

    

27. 616.366-00

2 

П12 

     Павловський С. А.  Вплив циркадних ритмів на перебіг 

запальних захворювань жовчного міхура, асоційованих з 

соматоформною дисфункцією вегетативної нервової системи [Текст] : 

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

хвороби" / Сергій Анатолійович Павловський ; МОЗУ ІФНМУ. – 

Івано-Франківськ, 2016. – 20с. 

       

28. 612.014.48 

П32 

     Пилипчук О. П.  Особливості впливу комутагенів на 

радіочутливість хромосом лімфоцитів периферичної крові людини 

[Текст] : автореф. дис. на здоб. наук. ступ. к. біолог. н. : спец. 03.00.01 

"Радіобіологія" / Олена Петрівна Пилипчук ; Нац. наук. центр 

радіаційної медицини НАМНУ. – К., 2016. – 24с. 

       

29. 615.281 

П32 

     Підченко В. Т.  Експериментальне обгрунтування 

імуномодуляторної активності та нешкідливості порошку біомаси 

гриба Ganoderma lucidum ( Curt.: Fr.) P. Karst [Текст] : автореф. дис. на 

здоб. наук. ступ. к.фармацевт. н. : спец. 14.03.05 "Фармакологія" 

/ Віталій Тарасович Підченко ; МОЗУ Нац. фармацевт. ун-т. – Х., 

2016. – 20с. 

    



30. 615.272 

П65 

     Почелова О. В.  Актопротекторні властивості похідних ( 

3-R-2-оксо-2Н-(1,2,4) триазино ( 2,3-С) хіназолін-6-іл ) 

алкілкарбонових кислот ( експериментальне дослідження) [Текст] : 

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

"Фармакологія" / Олена Володимирівна Почелова ; МОЗУ Нац. 

фармацевт. ун-т. – Х., 2016. – 20с. 

     

31. 616.914-07

1 

П75 

     Прикуда Н. М.  Клініко-епідеміологічна та імунологічна 

характеристика вітряної віспи у дітей, прогнозування розвитку 

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

к.м.н.: спец.14.01.13 "Інфекційні хвороби" / Надія Михайлівна 

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

      

32. 616.127-00

5.4 

П86 

     Псарьова О. В.  Оптимізація гіполіпідемічної терапії у хворих 

на ішемічну хворобу серця з ожирінням залежно від генотипу за 

є2/є3/є4 поліморфізмом гена аполіпопротеїну Е [Текст] : автореф. дис. 

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

Вячеславівна Псарьова ; МОЗУ ІФНМУ. – Івано-Франківськ, 2016. – 

20с. 

      

33. 617.723-00

6 

П90 

     Пухлік О. С.  Клініко-експериментальне обгрунтування 

застосування високочастотного електрозварювання біологічних 

тканин при енуклеації очного яблука з приводу увеальної меланоми 

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

"Офтальмологія" / Олена Сергіївна Пухлік ; Ін-т очних хвороб і 

тканинної терапії ім. В.П. Філатова НАМНУ. – Одеса, 2016. – 20с. 

      

34. 618.39-084 

Р15 

     Радько  В. Ю. Профілактика невиношування вагітності у жінок 

з хронічним ендометритом в анамнезі [Текст] : автореф. дис. на здоб. 

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

/ Віталій Юрійович Радько ; МОЗУ НМА післядипломної освіти ім. 

П.Л. Шупика. – К., 2016. – 20с. 

       

35. 616.12-009.

72-08 

С97 

     Себов Д.М.  Мікроваскулярна стенокардія : 

поширеність,клініко-генетичні ознаки,особливості лікування та 

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

14.01.11 "Кардіологія" / Денис Михайлович Себов ; Дніпропетровська 

МА МОЗУ Ін-т гастроентерології НАМНУ. – Дніпро, 2016. – 14с. 

       

36. 616.71-007.

15 

С35 

     Сикал О. О. Мінеральна щільність кістки, ризик перелому та 

репаративний остеогенез у разі цукрового діабету 2 типу ( 

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

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

/ Олександр Олександрович Сикал ; НАМНУ Ін-т патології хребта та 

суглобів ім. М.І. Ситенка НАМНУ. – Х., 2017. – 18с. 

       



37. 615.33 

С37 

     Сімонов П. В. Експериментальне дослідження фармакологічних 

властивостей наночастинок міді та їх кон'югату з цефтріаксоном 

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

14.03.05 "Фармакологія" / Павло Вадимович Сімонов ; МОЗУ Нац. 

фармацевт. ун-т. – Х., 2016. – 20с. 

       

38. 616.98-056.

265 

С60 

     Соловйов О. С. Травматична хвороба у ВІЛ-інфікованих 

постраждалих з полісистемними та поліорганними пошкодженнями 

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

"Травматологія та ортопедія" / Олексій Станіславович Соловйов ; 

МОЗУ ДНМУ ім. М. Горького. – Лиман, 2016. – 32с. 

      

39. 618.14-006 

Т35 

     Терехов В. А.  Диференційований підхід до хірургічного 

лікування міоми матки великих розмірів [Текст] : автореф. дис. на 

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

/ Володимир Андрійович Терехов ; МОЗУ НМА післядипломної 

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

       

40. 616.12-008.

331.1 

Т51 

     Токаренко О. О.  Особливості мікроциркуляції, вегетативної 

регуляції та кардіоваскулярного ремоделювання у хворих на 

артеріальну гіпертензію з ураженням органів-мішеней : оптимізація 

діагностики та лікування [Текст] : автореф. дис. на здоб. наук. ступ. 

к.м.н. : спец. 14.01.11 "Кардіологія" / Олександр Олександрович 

Токаренко ; Дніпропетровська МА МОЗУ Ін-т гастроентерології 

НАМНУ. – Дніпро, 2016. – 22с. 

       

41. 615.32 

Ф27 

     Фаттал Анас  Експериментальне обгрунтування використання 

таблеток екстракту кори осики при виразкових захворюваннях 

кишечника [Текст] : автореф. дис. на здоб. наук. ступ. к.фармацевт. н. : 

спец. 14.03.05 "Фармакологія" / Анас Фаттал ; МОЗУ Нац. фармацевт. 

ун-т. – Х., 2016. – 20с. 

    

42. 615.017 

Х98 

     Хуарі Самєр Зухєйрович  Пошук та фармакологічне вивчення 

рослинних гепатопротекторів для корекції лікарських уражень 

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

здоб. наук. ступ. к.фармацевт.н. : спец. 14.03.05 "Фармакологія" 

/ Самєр Зухєйрович Хуарі ; МОЗУ Нац. фармацевт. ун-т. – Х., 2016. – 

20с. 

       

43. 615.213 

Ц58 

     Цивунін В. В.  Пошук нових антиконвульсантів рослинного 

походження ( експериментальне дослідження) [Текст] : автореф. дис. 

на здоб. наук. ступ. к.фармацевт. н. : спец. 14.03.05 "Фармакологія" 

/ Вадим Володимирович Цивунін ; МОЗУ Нац. фармацевт. ун-т. – Х., 

2016. – 20с. 

    



44. 618.173-07 

Ш19 

     Шамрай В. А. Поєднана патологія геніталій у жінок 

постменопаузального періоду : діагностика і тактика хірургічного 

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

14.01.01 "Акушерство та гінекологія" / Володимир Анатолійович 

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

2016. – 36с. 

       

45. 616.12-008.

331.1 

Ш35 

     Швець Н. В.  Особливості перебігу артеріальної гіпертензії, 

поєднаної з остеоартрозом, у пацієнтів з ожирінням, оптимізація 

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

спец. 14.01.02 "Внутрішні хвороби" / Наталія Валентинівна Швець ; 

МОЗУ ЗДМУ. – Запоріжжя, 2016. – 24с. 

       

46. 616.12-008.

46-08 

Я49 

     Якушев А. В. Трансплантація мононуклеарних стовбурових 

клітин пуповинної крові в комплексі консервативного лікування 

рефрактерної форми серцевої недостатності [Текст] : автореф. дис. на 

здоб. наук. ступ. к.м.н.: спец.14.01.08 "Трансплантологія та штучні 

органи" / Андрій Володимирович Якушев ; НАМНУ НІ хірургії та 

трансплантології ім. О.О. Шалімова. – К., 2017. – 24с. 

       

47. 616.831-08

9 

Я75 

     Ярмолюк Є. С. Вплив тканинної трансплантації на ангіогенез в 

ділянці ішемічного ушкодження головного мозку в експерименті 

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

"Нейрохірургія" / Євгеній Сергійович Ярмолюк ; НАМНУ Ін-т 

нейрохірургії ім. А.П. Ромоданова НАМНУ. – К., 2016. – 26с. 

    

48. 617.577-08

9 

Я76 

     Ярова М. Л.  Двохетапна пластика сухожилків глибоких 

згиначів пальців кисті у І-ІІ зонах при їх ізольованому ушкодженні 

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

"Травматологія та ортопедія" / Марина Леонідівна Ярова ; Ін-т 

травматології та ортопедії НАМНУ. – К., 2016. – 22с. 

       

49. 616.37-071 

Я77 

     Ярошенко Л. О.  Клініко-патогенетична роль порушення 

обміну магнію і його корекція при хронічному панкреатиті у 

сполученні з хронічним бронхітом [Текст] : автореф. дис. на здоб. 

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

Олександрівна Ярошенко ; МОЗУ ЛНМУ ім. Д. Галицького. – Львів, 

2016. – 20с. 

       

 

     


