
Нові надходження ( за червень ) 2018 року 

Автореферати 

1. 616-006.0

4 

А65 

     Андріїв А. В.  Прогностичне та предиктивне значення 

NA+/I-симпортеру у хворих на рак молочної залози [Текст] : 

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

"Онкологія" / Аліна Володимирівна Андріїв ; НАНУ Ін-т 

експериментальної патології,онкології і радіобіології ім. Р.Є. 

Кавецького. – К., 2018. – 26с. 

       

2. 617.5-089

.844 

Б15 

     Бадюл П. О.  Реконструктивно-відновлювальна хірургія 

раньових дефектів покривних тканин з використанням 

перфорантних клаптів [Текст] : автореф. дис.на здоб.наук. ступ. 

д.м.н. : спец. 14.01.03 "Хірургія" / Павло Олексійович Бадюл ; 

МОЗУ ДЗ "Дніпропетровська МА МОЗУ". – Дніпро, 2018. – 36c. 

       

3. 616-089.2

3 

Б59 

     Біда О. В.  Диференційовані методи ортопедичного 

лікування та функціональної реабілітації хворих з дефектами 

зубних рядів, ускладнених зубощелепними деформаціями 

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

"Стоматологія" / Олексій Віталійович Біда ; МОЗУ ДВНЗ 

"ІФНМУ". – Івано-Франківськ, 2018. – 42с. 

      

4. 616.314-0

84 

Б72 

     Бобровська Н. П.  Обгрунтування профілактики 

порушень у структурі твердих тканин зубів робітників 

професійного ризику за свинцем (клініко-експериментальне 

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

спец. 14.01.22 "Стоматологія" / Наталія Павлівна Бобровська ; 

ДУ "Ін-т стоматології та щелепно-лицевої хірургії НАМНУ". – 

Одеса, 2018. – 20с. 

     

5. 618.39 

Б74 

     Богуславська Н. Ю.  Прогнозування ускладнень 

вагітності та пологів у жінок групи ризику з переношування 

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

спец. 14.01.01 "Акушерство і гінекологія" / Наталія Юріївна 

Богуславська ; МОЗУ ДЗ "Дніпропетровська МА МОЗУ". – 

Дніпро, 2018. – 20с. 

    



6. 616.379-0

08.64 

Г16 

     Галушко О. А.  Інтенсивна терапія хворих на гострий 

інсульт при супутньому цукровому діабеті [Текст] : автореф. 

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

інтенсивна терапія" / Олександр Анатолійович Галушко ; МОЗУ 

НМА післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика. – К., 2018. – 32с. 

       

7. 618.3-06 

Г65 

     Гонта Р. І.  Діагностика і профілактика маніфестних та 

загрозливих тромботичних ускладнень після кесаревого розтину 

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

"Акушерство та гінекологія" / Радіон Іванович Гонта ; МОЗУ 

ОНМУ. – Одеса, 2018. – 20с. 

     

8. 611.663 

Г93 

     Гузік О. В.  Морфогенез та анатомічні особливості шийки 

матки в пре- і постнатальному онтогенезі людини [Текст] : 

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

"Нормальна анатомія" / Олександра Віталіївна Гузік ; МОЗУ 

ВНМУ ім. М.І. Пирогова. – Вінниця, 2018. – 18с. 

       

9. 616.716.4

-089 

Г96 

     Гусейнов А. Н.  Хірургічне лікування уламкових 

переломів нижньої щелепи [Текст] : автореф. дис. на здоб. наук. 

ступ. к.м.н. : спец. 14.01.22 "Стоматологія" / Агіль Надірович 

Гусейнов ; МОЗУ НМУ ім. О.О. Богомольця. – К., 2018. – 16с. 

     

10. 616.318-0

89 

З-13 

     Завізіон Є. М.  Вибір методу завершення операції при 

виконанні релапаротомій [Текст] : автореф. дис. на здоб. наук. 

ступ. к.м.н. : спец. 14.01.03 "Хірургія" / Євген Миколайович 

Завізіон ; МОЗУ ДЗ"Дніпропетровська МА МОЗУ". – Дніпро, 

2018. – 20с. 

       

11. 616.24-00

2.5 

З-14 

     Загута Ю. Б.  Функціональні зміни гормональних систем 

адаптації та методи їх корекції у хворих на вперше 

діагностований туберкульоз легень в поєднанні з ВІЛ-інфекцією 

[Текст] : автореф.дис. на здоб.наук. ступ. к.м.н. : спец. 14.01.26 

"Фтизіатрія" / Юлія Борисівна Загута ; ДУ "НІ фтизіатрії і 

пульмонології ім. Ф.Г. Яновського НАМНУ". – К., 2018. – 18с. 

      



12. 616.61-00

8.6 

І-22 

     Іваночко Р. Б.  Стан системи L- аргінін/NO- 

синтаза/аргіназа та особливості оксидативних процесів у хворих 

з хронічною нирковою недостатністю за умов гемодіалізу 

[Текст] : автореф. дис. на здоб. наук. ступ. к.м.н. : спец.14.01.32 

"Медична біохімія" / Руслана Богданівна Іваночко ; МОЗУ 

ВНМУ ім.М.І. Пирогова. – Вінниця, 2018. – 20с. 

    

13. 616.314-0

89.23 

К49 

     Клим'юк Ю. В.  Особливості планування конструкцій 

незнімних протезів за об'єктивною оцінкою функціональної 

здатності опорних зубів [Текст] : автореф. дис. на здоб. наук. 

ступ.к.м.н. : спец. 14.01.22 "Стоматологія" / Юрій Васильович 

Клим'юк ; МОЗУ ДВНЗ "ІФНМУ". – Івано-Франківськ, 2018. – 

20с. 

   

14. 616.831-0

01.34 

К55 

     Кобилецький О. Я.  Роль нейрогенних біомаркерів в 

прогнозуванні наслідків тяжкої черепно-мозкової травми 

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

"Нейрохірургія" / Олег Ярославович Кобилецький ; НАМНУ ДУ 

"Ін-т нейрохірургії ім. А.П. Ромоданова НАМНУ". – К., 2018. – 

24с. 

       

15. 616.12-00

8.331.1 

К59 

     Козовий Р. В. Артеріальна гіпертензія і остеоартроз у 

довгожителів Прикарпаття : вплив спадкових, 

еколого-географічних, соціальних факторів на тривалість життя 

і стан здоров'я [Текст] : автореф. дис. на здоб. наук. ступ. д.м.н. : 

спец. 14.01.02 "Внутрішні хвороби" / Руслан Васильович 

Козовий ; МОЗУ ДВНЗ "ІФНМУ". – Івано-Франківськ, 2018. – 

36с. 

    

16. 616.361-0

53.2 

Л12 

     Лабінський П. А.  Харчовий статус та мікронутрієнтний 

баланс у дітей з функціональними розладами біліарного тракту 

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

"Педіатрія" / Павло Андрійович Лабінський ; МОЗУ ЛНМУ ім. 

Д. Галицького. – Львів, 2018. – 20с. 

     

17. 616.314.9

-053.2 

Л96 

     Лютіков О. І.  Клініко-експериментальне обгрунтування 

вибору реставраційних матеріалів для тимчасових молярів 

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

"Стоматологія" / Олександр Ігорович Лютіков ; МОЗУ НМУ ім. 

О.О. Богомольця. – К., 2018. – 20с. 

    



18. 617.75-05

3.2 

М30 

     Марюхніч Н. В.  Лікарський контроль фізичного стану та 

рухових можливостей при фізичних тренуваннях школярів з 

ослабленим зором [Текст] : автореф. дис. на здоб.наук. ступ. 

к.м.н. : спец. 14.01.24 "Лікувальна фізкультура та спортивна 

медицина" / Надія Володимирівна Марюхніч ; МОЗУ ДЗ 

"Дніпропетровська МА МОЗУ". – Дніпро, 2018. – 24с. 

       

19. 616.379-0

08.64 

Н59 

     Нечитайло О. Ю.  Патофізіологічні механізми 

формування ендотеліальної дисфункції та порушень 

мікроциркуляції у хворих на цукровий діабет поєднаний з 

гнійно-некротичними ускладненнями [Текст] : автореф. дис. на 

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

/ Олена Юріївна Нечитайло ; МОЗУ ВДНЗУ"Буковинський 

ДМУ". – Чернівці, 2018. – 20с. 

     

20. 616.714.3

-08 

П12 

     Павлов А. І.  Травматичні внутрішньочерепні гематоми 

задньої черепної ямки. Краніометричні характеристики, 

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

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

Павлов ; НАМНУ ДУ "Ін-т нейрохірургії ім. А.П. Ромоданова 

НАМНУ". – К., 2018. – 24с. 

      

21. 616.248 

П30 

     Петренко Л. В.  Фунгальна сенсибілізація у хворих на 

бронхіальну астму та ефективність протифунгальної 

алерген-специфічної імунотерапії [Текст] : автореф. дис. на 

здоб. наук. ступ.к.м.н. : спец. 14.01.29 "Клінічна алергологія" 

/ Людмила Володимирівна Петренко ; НАМНУ ДУ ""НІ 

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

2018. – 22с. 

       

22. 616.379-0

08.64-089 

П95 

     Пиптюк В. О.  Комплексне хірургічне лікування 

гнійно-некротичних форм діабетичної стопи в умовах 

неоперабельного периферичного артеріального русла [Текст] : 

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

"Хірургія" / Володимир Олександрович Пиптюк ; МОЗУ ДВНЗ 

"Ужгородський НУ". – Ужгород, 2018. – 20с. 

      



23. 616.314-0

89.23 

С30 

     Семенов Є. І.  Обгрунтування та шляхи підвищення 

ефективності надання ортопедичної допомоги хворим з 

використанням дентальних імплантатів [Текст] : автореф. дис. на 

здоб. наук. ступ. д.м.н. : спец. : 14.01.22 "Стоматологія" / Євген 

Іванович Семенов ; ДУ "Ін-т стоматології та щелепно-лицевої 

хірургії НАМНУ". – Одеса, 2018. – 36с. 

       

24. 616.831-0

89 

С32 

     Сергієнко Ю. Г.  Хірургічне лікування 

гіперваскуляризованих менінгіом з передопераційною 

емболізацією судин пухлин [Текст] : автореф. дис. на здоб. наук. 

ступ. к.м.н. : спец. 14.01.05 "Нейрохірургія" / Юлія Геннадіївна 

Сергієнко ; НАМНУ ДУ "Ін-т нейрохірургії ім. А.П. Ромоданова 

НАМНУ". – К., 2018. – 24с. 

       

25. 616.329 

С34 

     Сидюк О. Є.  Післяопераційне знеболення у хворих зі 

злоякісними захворюваннями стравоходу [Текст] : автореф. дис. 

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

інтенсивна терапія" / Олена Євгенівна Сидюк ; МОЗУ НМА 

післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика. – К., 2018. – 22с. 

       

26. 615.1 

С47 

     Сліпчук В. Л.  Тенденції професійної підготовки фахівців 

фармацевтичної галузі в Україні ( ХХ- початок ХХІ століття) 

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

13.00.04 "Теорія і методика професійної освіти" / Валентина 

Леонідівна Сліпчук ; Київський у-ет ім. Б. Грінченка. – К., 

2018. – 40с. 

     

27 616.728.3

-08 

С51 

     Смоліна Л. О.  Оптимізація лікування гонартрозу в 

практиці сімейного лікаря [Текст] : автореф. дис. на здоб. наук. 

ступ. к.м.н. : спец. 14.01.38 "Загальна практика -сімейна 

медицина" / Людмила Олександрівна Смоліна ; МОЗУ ДЗ 

"Запорізька МА післядипломної освіти МОЗУ". – Запоріжжя, 

2018. – 22с. 

     

28. 612.432 

С77 

     Стародубська О. О.  Нейрогормональні механізми 

порушень вищої нервової діяльності при черепно-мозковій 

травмі та шляхи їх патогенетичної корекції [Текст] : автореф. 

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

фізіологія" / Олександра Олексіївна Стародубська ; МОЗУ 

ВДНЗУ "Буковинський ДМУ". – Чернівці, 2018. – 20с. 

      



29. 616.361 

Ф53 

     Філіппова О. Ю.  Стеатоз та стеатогепатит у пацієнтів з 

ожирінням і патологією біліарного тракту : 

клініко-патогенетичні аспекти діагностики, прогнозування та 

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

спец. 14.01.02 "Внутрішні хвороби" / Олександра Юріївна 

Філіппова ; МОЗУ ДЗ "ЗМА післядипломної освіти МОЗУ". – 

Запоріжжя, 2018. – 40с. 

      

30. 612.13 

Х19 

     Хапіцька О. П.  Особливості периферичної гемодинаміки 

у спортсменів різних конституціональних типів і видів спорту 

[Текст] : автореф. дис. на здоб. наук. ступ. к.м.н. : спец. 14.03.03 

"Нормальна фізіологія" / Ольга Петрівна Хапіцька ; МОЗУ 

ВНМУ ім. М.І. Пирогова. – Вінниця, 2018. – 20с. 

       

31. 616.12-00

8.331.1 

Х65 

     Хмель О. С.  Функція тромбоцитів та ендотелію судин у 

хворих на остеоартроз в поєднанні з артеріальною гіпертензією 

під впливом лікування [Текст] : автореф. дис. на здоб. наук. 

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

Станіславівна Хмель ; МОЗУ ДЗ "ЗМА післядипломної освіти 

МОЗУ". – Запоріжжя, 2018. – 20с. 

    

32. 616.311.2

-002 

Ш79 

     Шостенко А. А.  Обгрунтування комплексного 

поетапного лікування хворих на генералізований катаральний 

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

14.01.22 "Стоматологія" / Алла Анатоліївна Шостенко ; МОЗУ 

ДЗ "Дніпропетровська МА МОЗУ". – Дніпро, 2018. – 20с. 

       

 

     


