
Нові надходження ( за квітень ) 2018 року 

Автореферати 

1. 618.3-06 

А50 

Аліпова Н. Ф. Оптимізація діагностики та профілактики гестаційних і 

перинатальних ускладнень при тиреоїдній дисфункції [Текст] : 
автореф. дис. на здоб. наук. ступ. к.м.н. : спец. 14.01.01 "Акушерство 

та гінекологія" / Наталія Федорівна Аліпова ; МОЗУ НМА 

післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика. – К., 2018. – 20с. 
       

2. 616.61 

А81 

Арійчук О. І. Патофізіологічний аналіз змін функції нирок, цитокінів 

та фібринолітичної активності сечі за умов літотрипсії ниркових 

каменів,шляхи патогенетичної корекції [Текст] : автореф. дис. на здоб. 
наук. ступ.к.м.н. : спец. 14.03.04 "Патологічна фізіологія" / Олександр 

Ігорович Арійчук ; МОЗУ ВДНЗУ "Буковинський ДМУ". – Чернівці, 

2018. – 20с. 

    
3. 618.25 

Б12 

Бабінчук О. В. Особливості перебігу вагітності та пологів, стан 

фетоплацентарного комплексу при багатоплідній вагітності, залежно 

від типу плацентації [Текст] : автореф. дис. на здоб. наук. ступ. к.м.н. : 
спец. 14.01.01 "Акушерство та гінекологія" / Олена Василівна 

Бабінчук ; МОЗУ Дніпропетровська МА МОЗУ. – Дніпро, 2018. – 20с. 

     

4. 616.33-00
6 

Б24 

Баранніков К. В. Ендоскопія та малоінвазивна хірургія у діагностиці 
та лікуванні раку шлунка на ранніх стадіях [Текст] : автореф. дис. на 

здоб. наук. ступ. д.м.н. : спец. 14.01.07 "Онкологія" / Костянтин 

Володимирович Баранніков ; МОЗУ ХМА післядипломної освіти. – 
Х., 2018. – 32с. 

       

5. 616-24-00

2.5 
Б53 

Бєсєда Я. В. Ефективність лікування хворих на вперше 

діагностований туберкульоз легень, ускладнений гепаторенальною 
дисфункцією [Текст] : автореф. дис. на здоб. наук. ступ. к.м.н. : спец. 

14.01.26 "Фтизіатрія" / Ярослав Віталійович Бєсєда ; НАМНУ НІ 

фтизіатрії і пульмонології ім. Ф.Г. Яновського НАМНУ. – К., 2018. – 
20с. 

      

6. 617.741-0

04.1 
Б66 

Биць Ю. Ю. Генетичні аспекти розвитку катаракти : вплив алельного 

поліморфізму генів кристаліну та протеасоми [Текст] : автореф. дис. 
на здоб. наук. ступ.к.м.н. : спец. 14.01.18 "Офтальмологія" / Юрій 

Юрійович Биць ; МОЗУ НМА післядипломної освіти ім. П.Л. 

Шупика. – К., 2018. – 20с. 
     



7. 616.318-0

91.8-003 

Б81 

Бондарчук В. І. Ремоделювання структурних компонентів щоки при 

впливі різних типів запальної реакції за умови експериментального 

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

: спец. 14.03.01 "Нормальна анатомія" / Валентина Іванівна 
Бондарчук ; МОЗУ ДВНЗ "ТДМУ ім. І.Я. Горбачевського". – 

Тернопіль, 2018. – 20с. 

       

8. 616.12-00
8.331.1 

Б86 

Бочар О. М. Особливості перебігу та оптимізація терапії у пацієнтів з 
артеріальною гіпертензією, поєднаною з ожирінням та неалкогольною 

жировою хворобою печінки [Текст] : автореф. дис. на здоб. наук. 

ступ.к.м.н. : спец.14.01.02 "Внутрішні хвороби" / Олеся Миронівна 
Бочар ; МОЗУ ДВНЗ "ІФНМУ". – Івано-Франківськ, 2018. – 20с. 

     

9. 616-001.1

7 
Б90 

Булько І. В. Морфологічні зміни в селезінці у віддалені терміни після 

локальної опікової травми шкіри та її корекції в експерименті [Текст] : 
автореф. дис. на здоб. наук. ступ. к.м.н. : спец. 14.03.01 "Нормальна 

анатомія" / Ірина Віталіївна Булько ; МОЗУ ВНМУ ім. М.І. 

Пирогова. – Вінниця, 2018. – 20с. 
     

10. 616-24-00

2.5 

В38 

Веселовський Л. В. Смертність хворих на туберкульоз легень, її 

структура, причини та організаційні заходи щодо зниження [Текст] : 

автореф. дис. на здоб. наук. ступ. к.м.н. : спец. 14.01.26 "Фтизіатрія" 
/ Леонід Вікторович Веселовський ; НАМНУ НІ фтизіатрії і 

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

     
11. 616.311.2 

В68 

Воловик І. А. Корекція гіпоксії в комплексному лікуванні 

захворювань пародонта [Текст] : автореф. дис. на здоб. наук. ступ. 

к.м.н. : спец. 14.01.22 "Стоматологія" / Ірина Анатоліївна Воловик ; 

МОЗУ НМА післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика. – К., 2018. – 20с. 
     

12. 614.2 

Г15 

Галієнко Л. І. Медико-соціальне обґрунтування комплексної 

міжвідомчої системи профілактики неінфекційних захворювань 
[Текст] : автореф. дис. на здоб. наук. ступ. д.м.н.: спец. 14.02.03 

"Соціальна медицина" / Людмила Іванівна Галієнко ; МОЗУ НМУ ім. 

О.О. Богомольця. – К., 2018. – 44с. 

       
 13. 616.345-0

89 

Г85 

Гриценко С. Й. Прогнозування та профілактика неспроможності 

колоректальних анастомозів у хворих на гостру обтураційну кишкову 

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

14.01.03 "Хірургія" / Степан Йосипович Гриценко ; МОЗУ ДВНЗ 
"ТДМУ ім. І.Я. Горбачевського МОЗУ". – Тернопіль, 2018. – 20с. 

     



14. 616.314-0

89.23-053

.2 

Г85 

Гришакова А. М. Оптимізація лікування гострого герпетичного 

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

спец. 14.01.22 "Стоматологія" / Анна Миколаївна Гришакова ; Ін-т 

стоматології та щелепно-лицевої хірургії НАМНУ. – Одеса, 2018. – 
20с. 

       

15. 547.79 

Д18 

Данільченко Д. М. Синтез, будова, хімічні перетворення та 

біологічна активність 5-( фуран-2-іл, 2-метилфуран-3-іл ) -4- аміно- 
1,2, 4 -тріазол -3 -тіонів [Текст] : автореф. дис. на здоб. наук. ступ. 

к.фармацевт.н. : спец. 15.00.01 "Фармацевт. хімія та фармакогнозія" 

/ Дмитро Михайлович Данільченко ; МОЗУ ЗДМУ. – Запоріжжя, 
2018. – 24с. 

     

16. 615.322 

Д29 

Делян Є. П. Фармакогностичне дослідження представників роду осот 

та розробка способів аналізу біологічно активних речовин [Текст] : 
автореф. дис. на здоб. наук. ступ. к.фармацевт. н. : спец. 15.00.02 

"Фармацевт. хімія та фармакогнозія" / Євген Петрович Делян ; МОЗУ 

ЗДМУ. – Запоріжжя, 2018. – 24с. 
    

17. 611.631 

Д64 

Долинко Н. П. Морфофункціональний стан яєчка і передміхурової 

залози у нормі, під впливом етанолової інтоксикації та її корекція 

[Текст] : автореф. дис. на здоб. наук. ступ. к. біолог. н. : спец. 14.03.01 
"Нормальна анатомія" / Неля Петрівна Долинко ; МОЗУ ДВНЗ 

"ТДМУ ім. І.Я. Горбачевського МОЗУ". – Тернопіль, 2018. – 20с. 

       
18. 616.72 

Є31 

Єгудіна Є. Д. Особливості перебігу, морфологічних проявів і 

патогенезу ангіопатії при системних автоімунних ревматичних 

захворюваннях ( клініко-експериментальне дослідження) [Текст] : 

автореф. дис. на здоб. наук. ступ. д.м.н. : спец. 14.01.12 "Ревматологія" 
/ Єлизавета Давидівна Єгудіна ; МОЗУ ДНМУ. – Лиман, 2017. – 36с. 

       

19. 616.379-0
08.64 

І-23 

Іванців О. Р. Морфофункціональні зміни острівців підшлункової 
залози при експериментальному цукровому діабеті та за умов його 

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

14.03.01 "Нормальна анатомія" / Ольга Романівна Іванців ; МОЗУ 

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



20. 616.98:57

8.828 

К56 

Коваль Т. І. ВІЛ-інфекція і хронічний гепатит С у коінфікованих 

пацієнтів: клініко-епідеміологічна характеристика та оптимізація 

лікувально-діагностичної тактики [Текст] : автореф. дис. на здоб. 

наук. ступ. д.м.н. : спец. 14.01.13 "Інфекційні хвороби" / Тетяна 
Ігорівна Коваль ; МОЗУ ХМА післядипломної освіти. – Х,, 2018. – 

44с. 

     

21. 616.336-0
89 

К64 

Кондакова О. Ю. Хірургічне лікування хворих з поєднаними 
захворюваннями органів черевної порожнини та птозом її передньої 

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

14.01.03 "Хірургія" / Олена Юріївна Кондакова ; МОЗУ НМУ ім. О.О. 
Богомольця. – К., 2018. – 20с. 

       

22. 616.14-00

7.64 
К75 

Кохан Р. С. Ендовенозна лазерна коагуляція варикозних вен нижніх 

кінцівок : попередження ускладнень та рецидивів [Текст] : автореф. 
дис. на здоб.наук. ступ. к.м.н. : спец. 14.01.03 "Хірургія" / Роман 

Степанович Кохан ; МОЗУ ДВНЗ "ТДМУ ім. І.Я. Горбачевського 

МОЗУ". – Тернопіль, 2018. – 24с. 
    

23. 616.12-00

8.331 

К88 

Кувікова І. П. Гіпергомоцистеїнемія та асоційовані з нею метаболічні 

порушення як фактори ризику ураження судин у хворих на 

антифосфоліпідний синдром [Текст] : автореф.дис. на здоб. наук. ступ. 
к.м.н. : спец. 14.01.12 "Ревматологія" / Інна Петрівна Кувікова ; МОЗУ 

ДНМУ. – Лиман, 2018. – 20с. 

   
24. 616.98:57

8.828 

К89 

Кузнєцова А. А. Оптимізація діагностики та корекції порушень 

еритропоезу у ВІЛ-інфікованих осіб [Текст] : автореф. дис. на здоб. 

наук. ступ. к.м.н. : спец. 14.01.13 "Інфекційні хвороби",222 

"Медицина" / Анастасія Анатоліївна Кузнєцова ; МОЗУ ХМА 
післядипломної освіти. – Х., 2018. – 28с. 

      

25. 616.211 
Л68 

Лобурець А. В. Прогнозування та попередження стенозування 
лобово-носового співустя при хірургічному лікуванні пацієнтів з 

хронічним фронтитом [Текст] : автореф. дис. на здоб. наук. ступ. 

к.м.н. : спец. 14.01.19 "Оториноларингологія" / Андрій Валерійович 

Лобурець ; НАМНУ ДУ "Ін-т отоларингології ім. О.С. Коломійченка 
НАМНУ". – К., 2018. – 20с. 

     



26. 615.23 

М38 

Машейко А. М. Фармакоекономічні аспекти оптимізації застосування 

лікарських засобів для лікування гострих форм тонзиліту та фарингіту 

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

15.00.01 "Технологія ліків, організація фармацевтичної справи та 
судова фармація" / Альона Миколаївна Машейко ; МОЗУ ЗДМУ. – 

Запоріжжя, 2018. – 28с. 

      

27. 616.24-00
8.4-053.2 

М51 

Меньшикова А. О. Неінвазійна дихальна підтримка 
глибоконедоношених новонароджених з дихальними розладами : 

механізми дії і клінічне застосування [Текст] : автореф. дис. на здоб. 

наук. ступ.к.м.н. : спец. 14.01.10 "Педіатрія" / Анна Олексіївна 
Меньшикова ; МОЗУ ЛНМУ ім.Д.Галицького. – Львів, 2018. – 20с. 

      

28. 616.727-0

7 
М81 

Моселіані Хатіа Променева діагностика ускладнень зрощення 

діафізарних переломів кісток гомілки [Текст] : автореф. дис. на здоб. 
наук. ступ. к.м.н.: спец. 14.01.23 "Променева діагностика та променева 

терапія" / Хатіа Моселіані ; МОЗУ ХМА післядипломної освіти. – 

Харків, 2018. – 20с. 
      

29. 618.39-08

4 

Н14 

Набхан О. В. Профілактика невиношування вагітності у ІІ триместрі у 

жінок, які багато народжують [Текст] : автореф. дис. на здоб. наук. 

ступ. к.м.н. : спец. 14.01.01 "Акушерство та гінекологія" / Олена 
Володимирівна Набхан ; МОЗУ НМА післядипломної освіти ім. П.Л. 

Шупика. – К., 2018. – 24с. 

       
30. 616-001.5

14 

П14 

Палагнюк К. В. Травма хребта у постраждалих з політравмою в 

результаті дорожньо-транспортної пригоди [Текст] : автореф. дис. на 

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

/ Костянтин Валентинович Палагнюк ; МОЗУ ДНМУ. – Лиман, 
2018. – 24с. 

      

31. 616.125 
П34 

Писаревська К. О. Фактори ризику рецидиву аритмії у хворих з 
фібриляцією передсердь неклапанного генезу після відновлення 

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

спец. 14.01.11 "Кардіологія" / Кіра Олександрівна Писаревська ; 

Дніпропетровська МА МОЗУ Ін-т гастроентерології НАМНУ. – 
Дніпро, 2018. – 22с. 

      



32. 616.314-0

84-053.2 

Р35 

Рейзвіх О. Е. Наукове обгрунтування стратегії антидисбіотичної 

профілактики основних стоматологічних захворювань у дітей [Текст] : 

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

/ Ольга Едуардівна Рейзвіх ; Ін-т стоматології та щелепно-лицевої 
хірургії НАМНУ. – Одеса, 2018. – 40с. 

       

33. 617.5-089 

Т35 

Тертишний С. В. Комплексне хірургічне лікування поранених з 

гнійними ускладненнями вогнепальних ран м'яких тканин [Текст] : 
автореф. дис. на здоб. наук. ступ. к.м.н. : спец. 14.01.03 "Хірургія" 

/ Сергій Володимирович Тертишний ; НАМНУ ДУ " НІ хірургії та 

трансплантології ім. О.О. Шалімова". – К., 2018. – 24с. 
      

34. 616.31-08

9 

У95 

Ушко Н. О. Патогенез, диференційна діагностика, хірургічне 

лікування та профілактика ускладнень у хворих з амелобластомами 

щелеп [Текст] : автореф. дис. на здоб. наук. ступ. д.м.н. : спец. 
14.01.22 "Стоматологія" / Наталія Олексіївна Ушко ; МОЗУ НМА 

післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика. – К., 2018. – 38с. 

       
35. 616.311.2

-002 

Ф28 

Фаустова М. О. Мікробіологічне обгрунтування застосування 

антисептичних препаратів для профілактики та лікування 

інфекційно-запальних ускладнень одонтоімплантації [Текст] : 

автореф. дис. на здоб. наук. ступ. к.м.н. : спец. 03.00.07 
"Мікробіологія" / Марія Олексіївна Фаустова ; МОЗУ ВНМУ ім. М.І. 

Пирогова. – Вінниця, 2018. – 20с. 

       
36. 613.84-05

3.2 

Ф48 

Фіалковська А. О. Клініко-функціональна характеристика та 

прогностичні критерії ризику розвитку хронічного бронхіту у 

підлітків, які курять [Текст] : автореф. дис. на здоб. наук.ступ.к.м.н. : 

спец. 14.01.10 "Педіатрія" / Анастасія Олександрівна Фіалковська ; ДЗ 
"Дніпропетровська МА МОЗУ " ДУ "Ін-т гастроентерології 

НАМНУ". – Дніпро, 2018. – 20с. 

     
37. 617.7-007

.681 

Х14 

Хадрі Вассім  Оптимізація двоетапного методу лікування хворих на 

первинному відкритокутову глаукому в поєднанні з катарактою 

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

"Офтальмологія" / Вассім Хадрі ; МОЗУ НМА післядипломної освіти 
ім. П.Л. Шупика. – К., 2018. – 20с. 

     



38. 616.13 

Х86 

Хохлов А. В. Стентування та ангіопластика ниркових артерій при 

лікуванні вазоренальної гіпертензії [Текст] : автореф. дис. на здоб. 

наук. ступ. к.м.н. : спец. 14.01.03 "Хірургія" / Андрій Валерійович 

Хохлов ; НАМНУ ДУ "НІ хірургії та трансплантології ім. О.О. 
Шалімова". – К., 2018. – 24с. 

      

39. 616.33-00

6 
Х93 

Христенко Т. О. Молекулярно-імуногістохімічна характеристика 

гіперпластичних поліпів та аденокарциноми шлунка кишкового типу 
[Текст] : автореф. дис. на здоб. наук. ступ. к.м.н. : спец. 14.03.02 

"Патологічна анатомія" / Тетяна Олексіївна Христенко ; МОЗУ 

ЗДМУ. – Запоріжжя, 2018. – 20с. 
       

40. 616.831-0

05-053.9 

Ч-46 

Чередніченко Н. В. Диференціальна діагностика м'яких 

нейрокогнітивних розладів у осіб похилого та старечого віку [Текст] : 

автореф. дис. на здоб. наук. ступ. к.м.н. : спец. 14.01.16 "Психіатрія" 
/ Наталія Валеріївна Чередніченко ; МОЗУ УНДІ соціальної і судової 

психіатрії та наркології. – К., 2018. – 26с. 

       
41. 616.831 

Ш62 

Шинкаренко Т. В. Патоморфологічна характеристика та оптимізація 

діагностики дифузних гліом головного мозку ( імуногістохімічні 

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

14.03.02 "Патологічна анатомія" / Тимофій Вікторович Шинкаренко ; 
МОЗУ ЗДМУ. – Запоріжжя, 2018. – 20с. 

       

42. 616-001.5 
Я75 

Ярмолюк Ю. О. Система відновного лікування постраждалих із 
множинними переломами довгих кісток [Текст] : автореф. дис. на 

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

/ Юрій Олександрович Ярмолюк ; НАМНУ Ін-т патології хребта та 

суглобів ім. М.І. Ситенка НАМНУ. – Харків, 2018. – 36с. 
       

43. 616.311.2

-002 
Я75 

Ярмошук І. Р. Клініко-лабораторне обгрунтування використання 

остеопластичного матеріалу і антирезорбенту в комплексному 
лікуванні генералізованого пародонтиту у хворих з остеопенією 

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

"Стоматологія" / Ірина Романівна Ярмошук ; МОЗУ ДЗНЗ 

"ІФНМУ". – Івано-Франківськ, 2018. – 20с. 
       

 

   


