
Нові надходження ( за травень ) 2017 року 

Автореферати 

1. 616.557-08

9 

Б61 

     Білай  А. І. Ефективність модифікованої тотальної 

екстраперитонеоскопічної пластики у лікуванні пахвинної грижі 

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

"Хірургія" / Андрій Іванович Білай ; МОЗУ ЗМА післядипломної 

освіти МОЗУ. – Запоріжжя, 2017. – 22с. 

       

2. 616.718.4 

Б61 

     Білостоцький А. І. Клініко-біомеханічне обгрунтування вибору 

тактики хірургічного лікування пацієнтів з порушеннями консолідації 

переломів дистального відділу стегнової кістки [Текст] : автореф. дис. 

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

ортопедія" / Антон Ігорович Білостоцький ; НАМНУ Ін-т патології 

хребта та суглобів ім. М.І. Ситенка НАМНУ. – Харків, 2017. – 26с. 

      

3. 616.831.9-0

02 

Б83 

     Борщов  С. П.  Диференційна діагностика та комплексна 

інтенсивна терапія хворих на менінгоенцефаліти з використанням 

інтратекальних методів (клініко-експериментальне дослідження ) 

[Текст] : автореф. дис. на здоб. наук. ступ.д.м.н. : спец. 14.01.13 

"Інфекційні хвороби" 14.01.30 " Анестезіологія та інтенсивна терапія" 

/ Сергій Петрович Борщов ; НАМНУ Ін-т епідеміології та інфекційних 

хвороб ім. Л.В. Громашевського. – К., 2017. – 40с. 

       

4. 616.2-053.2 

Б91 

     Бурбела Е. І. Оптимізація діагностики та лікування бронхіальної 

астми у дітей шкільного віку із урахуванням їх психосоматичного 

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

"Педіатрія" / Емілія Ігорівна Бурбела ; МОЗУ ТДМУ ім. І.Я. 

Горбачевського МОЗУ. – Тернопіль, 2017. – 20с. 

       

5. 616.348-08-

053.2 

В21 

     Ватаманеску Л. І.  Обгрунтування комплексних методів 

лікування дітей з хронічним колостазом, обумовленого вродженими 

вадами ободової кишки ( експериментально- клінічне дослідження) 

[Текст] : автореф. дис. на здоб. наук. ступ. к.м.н. : спец. 14.01.09 

"Дитяча хірургія" / Лівій Іванович Ватаманеску ; МОЗУ ВНМУ ім. 

М.І. Пирогова. – Вінниця, 2017. – 22с. 

       

6. 616.831-00

6 

В79 

     Вотєва  В. Є.  Патоморфологічна диференційна діагностика 

основних гістологічних варіантів менінгіом головного мозку [Текст] : 

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

анатомія" / Ванда Євгенівна Вотєва ; МОЗУ ЗДМУ. – Запоріжжя, 

2017. – 20с. 

      



7. 618.177 

Г20 

     Гарбузенко Н. Д.  Оптимізація алгоритму диференційованого 

ведення безплідних жінок з гіперпластичними процесами матки 

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

"Акушерство та гінекологія" / Наталя Дмитрівна Гарбузенко ; МОЗУ 

ОНМУ. – Одеса, 2017. – 20с. 

       

8. 616.22-053.

2 

Г52 

     Гладченко  О. І. Клініко-імунологічна характеристика та 

ефективність лікування гострих стенозуючих ларинготрахеїтів при 

гострих респіраторних вірусних інфекціях у дітей [Текст] : автореф. 

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

Ігорівна Гладченко ; МОЗУ ЛНМУ ім. Д. Галицького. – Львів, 2017. – 

20с. 

      

9. 616.311.2-0

02-053.2 

Г68 

     Горзов  Л.Ф.  Клініко-лабораторне обгрунтування 

ефективності лікування хронічних гінгівітів у дітей 12-15 років з 

незнімною ортодонтичною апаратурою [Текст] : автореф. дис. на здоб. 

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

Горзов ; МОНУ ДВНЗ" Ужгородський НУ". – Ужгород, 2017. – 20с. 

       

10. 616.24-002 

Г94 

     Гуменюк  Г. Л. Саркоїдоз органів дихання в Україні : 

епідеміологія, структура, семіотика, алгоритми діагностики та 

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

14.01.27 "Пульмонологія" / Галина Львівна Гуменюк ; НАМНУ НІ 

фтизіатрії і пульмонології ім. Ф.Г. Яновського НАМНУ. – К., 2017. – 

32с. 

       

11. 618.14-006-

07 

Д32 

     Дем'яненко  Л. В. Оптимізація методів діагностики та 

лікування доброякісних захворювань матки у жінок репродуктивного 

віку з метаболічним синдромом [Текст] : автореф. дис. на здоб. наук. 

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

Володимирівна Дем'яненко ; МОЗУ НМА післядипломної освіти ім. 

П.Л. Шупика. – К., 2017. – 20с. 

       

12. 616.65-084 

Д44 

     Дідик  І. В.  Медико-соціальне обгрунтування удосконалення 

організації попередження розвитку раку передміхурової залози 

[Текст] : автореф. дис. на здоб. наук. ступ. д.філософії (к.м.н.) / Іван 

Віталійович Дідик ; МОЗУ НМА післядипломної освіти ім. П.Л. 

Шупика. – К., 2017. – 24с. 

       

13. 616.311.2-0

53.2 

Д81 

     Дуда О. В.  Клініко-лабораторна оцінка ефективності 

профілактики і лікування захворювань тканин пародонта у дітей з 

соматичними захворюваннями [Текст] : автореф. дис. на здоб. наук. 

ступ. к.м.н. : спец. 14.01.22 "Стоматологія" / Ольга Віталіївна Дуда ; 

МОЗУ НМУ ім. О.О. Богомольця. – К., 2017. – 20с. 

       



14. 614.253 

Є27 

     Євтушенко  Ю. О.  Формування деонтологічної культури 

майбутніх лікарів у навчально-виховному процесі медичного ВНЗ 

[Текст] : автореф. дис. на здоб. наук. ступ. к.педагог. н. : спец. 13.00.04 

"Теорія і методика професійної освіти" / Юлія Олександрівна 

Євтушенко ; МОЗУ Луганський НУ ім. Т. Шевченка. – Старобільськ, 

2017. – 20с. 

       

15. 616.727 

К19 

     Канюка Є. В.  Оптимізація засобів фізичної реабілітації 

пацієнтів з наслідками травм дистальних відділів верхніх кінцівок 

[Текст] : автореф. дис. на здоб. наук. ступ. к.м.н. : спец. 14.01.24 

"Лікувальна фізкультура та спортивна медицина" / Євген Валерійович 

Канюка ; МОЗУ Дніпропетровська МА МОЗУ. – Дніпро, 2017. – 20с. 

       

16. 617.5-084 

К29 

     Кателян  О. В.  Особливості профілактики ускладнень та 

лікування операційних ран у пацієнтів з ожирінням [Текст] : автореф. 

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

Вікторівна Кателян ; МОЗУ ВНМУ ім. М.І. Пирогова. – Вінниця, 

2017. – 24с. 

       

17. 616.311-00

6 

К60 

     Коленко Ю. Г.  Наукове обгрунтування удосконалення 

діагностики, лікування та профілактики передракових захворювань 

слизової оболонки порожнини рота [Текст] : автореф. дис. на здоб. 

наук. ступ. д.м.н. : спец. 14.01.22 "Стоматологія" / Юлія Геннадіївна 

Коленко ; МОЗУ НМУ ім. О.О. Богомольця. – К., 2017. – 30с. 

       

18. 616.24-002.

5 

К70 

     Корчинська М. М.  Особливості ведення хворих на вперше 

виявлений туберкульоз легень із супутніми вірусними гепатитами В 

та/або С [Текст] : автореф. дис. на здоб. наук. ступ. к.м.н. : спец. 

14.01.26 "Фтизіатрія" / Марина Миколаївна Корчинська ; НАМНУ НІ 

фтизіатрії і пульмонології ім. Ф.Г. Яновського НАМНУ. – К., 2017. – 

20с. 

       

19. 616.2-07 

К78 

     Кравченко  Н. К.  Негоспітальні інфекції нижніх дихальних 

шляхів у вагітних : особливості діагностики та лікування [Текст] : 

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

"Пульмонологія" / Наталія Костянтинівна Кравченко ; НАМНУ НІ 

фтизіатрії і пульмонології ім. Ф.Г. Яновського НАМНУ. – К., 2017. – 

16с. 

       

20. 616-001 

К78 

     Крамарева  О. Г.  Оптимізація волемічної підтримки у 

постраждалих з тяжкою черепно-мозковою травмою [Текст] : автореф. 

дис. на здоб. наук. ступ. к.м.н. : спец. 14.01.30 "Анестезіологія та 

інтенсивна терапія" / Ольга Геннадіївна Крамарева ; МОЗУ НМА 

післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика. – К., 2017. – 18с. 

       



21. 615.322 

К84 

     Крутських  А. А.  Фармакогностичне дослідження льонку 

звичайного (Linaria vulgaris Mill ) трави [Текст] : автореф. дис. на здоб. 

наук. ступ. к.фармацевт. н. : спец. 15.00.02 "Фармацевтична хімія та 

фармакогнозія" / Анна Андріївна Крутських ; МОЗУ ЗДМУ. – 

Запоріжжя, 2017. – 22с. 

       

22. 615.32 

Л46 

     Ленчик  Л. В.  Комплексне фармакогностичне вивчення 

сировини рослин родини розові та отримання фітозасобів на її основі 

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

15.00.02 "Фармацевтична хімія та фармакогнозія" / Лариса 

Володимирівна Ленчик ; МОЗУ ЗДМУ. – Запоріжжя, 2017. – 42с. 

     

23. 616.98:578.

828-053.2 

Л63 

     Лісний  А. Є.  Вплив забезпеченості організму дитини цинком 

та повноти проведення перинатальної антиретровірусної 

профілактики на частоту вертикальної трансмісії ВІЛ у Львівській 

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

14.01.10 "Педіатрія" / Андрій Євстахович Лісний ; МОЗУ ЛНМУ ім. Д. 

Галицького. – Львів, 2017. – 18с. 

       

24. 616.12-008 

М69 

     Міхєєва Т. М.  Особливості функціонального стану 

серцево-судинної системи та мікроциркуляції у дітей шкільного віку з 

хронічною гастродуоденальною патологією [Текст] : автореф. дис. на 

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

Миколаївна Міхєєва ; МОЗУ ВДНЗУ"БДМУ". – Чернівці, 2017. – 22с. 

      

25. 616.379-00

8.64 

М74 

     Мокрій  В. Я.  Патогенетична роль поліморфізму Pro 12 Ala 

гену рецептора активатора пероксисом в порушенні системи 

перекисного окиснення ліпідів при цукровому діабеті 2 типу [Текст] : 

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

фізіологія" / Володимирович Ярославович Мокрій ; МОЗУ 

Буковинський ДМУ. – Чернівці, 2017. – 20с. 

      

26. 616.345 

Н16 

     Нагієва  С. А.  Синдром подразненого кишківника : 

клініко-морфологічна характеристика різних варіантів перебігу, 

особливості їх патогенезу та лікування [Текст] : автореф. дис. на  

здоб. наук. ступ. к.м.н. : спец. 14.01.36 "Гастроентерологія" / Севіль 

Алінагіївна Нагієва ; МОЗУ НМУ ім. О.О. Богомольця. – К., 2017. – 

18с. 

       

27. 616.127-00

5.4 

О-54 

     Олійник  Т. В. Оптимізація діагностики та лікування ішемічної 

хвороби серця, коморбідної з гіпотиреозом, на підставі визначення 

клініко-патогенетичної ролі нейрогуморальних та імунозапальних 

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

14.01.02 "Внутрішні хвороби" / Тетяна Вікторівна Олійник ; МОЗУ 

ЗДМУ. – Запоріжжя, 2017. – 24с. 

       



28. 616.1-053.2 

П27 

     Перижняк А. І.  Оптимізація діагностики та лікування 

порушень функціонального стану серцево-судинної системи у 

новонароджених при перинатальній патології [Текст] : автореф. дис. 

на здоб. наук. ступ. к.м.н. : спец. 14.01.10 "Педіатрія" / Алла Іванівна 

Перижняк ; МОЗУ Буковинський ДМУ. – Чернівці, 2017. – 26с. 

       

29. 616.718.4 

П33 

     Пирогов Є. М. Хірургічне лікування пацієнтів із медіальними 

переломами шийки стегнової кістки шляхом малоінвазивного 

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

14.01.21 "Травматологія та ортопедія" / Євген Миколайович Пирогов ; 

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

Харків, 2017. – 18с. 

       

30. 616.37-08 

П32 

     Підгірний Б. Я.  Перехресні механізми запалення і гемостазу в 

лікуванні хворих на гострий панкреатит [Текст] : автореф. дис. на 

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

Ярославович Підгірний ; МОЗУ Ужгородський НУ. – Ужгород, 

2017. – 22с. 

       

31. 617.55-089 

Р93 

     Рибін М. С.  Обгрунтування ефективності та безпеки 

використання ТАР-блоку після абдомінальної гістеректомії [Текст] : 

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

"Анестезіологія та інтенсивна терапія" / Михайло Сергійович Рибін ; 

МОЗУ НМА післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика. – К., 2017. – 18с. 

       

32. 618.29 

С21 

     Сафонова  І. М.  Антенатальні ехографічні моніторинги і 

визначення ступеня перинатального ризику для оптимізації ведення 

вагітності та постнатальної тактики [Текст] : автореф. дис. на здоб. 

наук. ступ. д.м.н. : спец. 14.01.23 "Променева діагностика, променева 

терапія" / Інесса Миколаївна Сафонова ; МОЗУ НМА післядипломної 

освіти ім. П.Л.Шупика. – К., 2017. – 40с. 

       

33. 616.24-002.

5 

С30 

     Сем'янів І. О. Комплексне лікування хворих на вперше 

діагностований туберкульоз легень залежно від супутньої патології 

гепато-панкреато-біліарної системи та поліморфізму генів глутатіон - 

S - трансферази [Текст] : автореф. дис. на здоб. наук. ступ. к.м.н. : 

14.01.26 "Фтизіатрія" / Ігор Олександрович Сем'янів ; НАМНУ НІ 

фтизіатрії і пульмонології ім. Ф.Г. Яновського НАМНУ. – К., 2017. – 

18с. 

       

34. 616.523 

С59 

     Соколенко М. О.  Клініко-імунологічні особливості 

ВІЛ-асоційованої герпетичної інфекції та оптимізація лікування 

[Текст] : автореф. дис. на здоб. наук. ступ. к.м.н. : спец. 14.01.13 

"Інфекційні хвороби" / Максим Олександрович Соколенко ; МОЗУ 

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

       



35. 616-072.7 

С89 

     Сулій  Л. М.  Комплексна нейропсихологічна та 

нейрофізологічна діагностика когнітивних порушень у хворих з 

хронічною ішемією головного мозку [Текст] : автореф. дис. на здоб. 

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

Миколаївна Сулій ; МОЗУ НМА післядипломної освіти ім. П.Л. 

Шупика. – К., 2017. – 24с. 

       

36. 616.831 

Т55 

     Толмачов О. А.  Психічні розлади у хворих на гіпертензивну 

енцефалопатію: клініка, діагностика, лікування [Текст] : автореф. дис. 

на здоб. наук. ступ. к.м.н. : спец. 14.01.16 "Психіатрія" / Олексій 

Анатолійович Толмачов ; МОЗУ УНДІ соціальної і судової психіатрії 

та наркології. – К., 2017. – 18с. 

       

37. 616.98:578.

828-053.2 

Т76 

     Троцький  Г. М.  Особливості перебігу та лікування гострих 

розладів травлення у дітей, народжених від ВІЛ-інфікованих матерів 

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

"Педіатрія" / Григорій Михайлович Троцький ; МОЗУ ЛНМУ ім. Д. 

Галицького. – Львів, 2017. – 20с. 

       

38. 616-007.1-0

89 

Ч-42 

     Чемерис  Ю. О.  Передопераційна підготовка та 

післяопераційна інтенсивна терапія дітей раннього віку з хірургічною 

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

14.01.30 "Анестезіологія та інтенсивна терапія" / Юлія Олександрівна 

Чемерис ; МОЗУ Дніпропетровська МА МОЗУ. – Дніпро, 2017. – 24с. 

       

39. 618.14-006 

Ч-44 

     Чепець О. В. Патоморфологічна і молекулярно-генетична 

характеристика інвазивно-метастатичних властивостей 

ендометріоїдної аденокарциноми матки [Текст] : автореф. дис. на 

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

/ Олександр Вікторович Чепець ; МОЗУ ЗДМУ. – Запоріжжя, 2017. – 

20с. 

      

40. 616.12-008.

331.1 

Ш67 

     Школовий  В. В.  Кардіогемодинамічні та нейрогуморальні 

особливості перебігу артеріальної гіпертензії, асоційованої з 

оклюзійно-стенотичними ураженнями брахіоцефальних артерій, та 

можливості медикаментозної корекції [Текст] : автореф. дис. на здоб. 

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

Володимирович Школовий ; МОЗУ ЗДМУ. – Запоріжжя, 2017. – 24с. 

     
 


