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1. 616.127-0

05.8 

А56 

Аль Салім Аяд Абдуллах  Дисадипокінемія та поліморфізм гену 

лептинових рецепторів ( LEPR Q223R ) при ішемічній хворобі серця 

та її коморбідності з цукровим діабетом 2 типу [Текст] : автореф. 

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

/ Салім Аяд Абдуллах Аль ; МОЗУ ДВНЗ "ІФНМУ". – 

Івано-Франківськ, 2018. – 20с. 

 

2. 616.98:57

8.828 

Б61 

Білак-Лук'янчук В. Й. Медико-соціальне обгрунтування 

функціонально-організаційної моделі подолання стигми та 

дискримінації до людей, які живуть з ВІЛ ( на прикладі 

Закарпатської області) [Текст] : автореф. дис. на здоб. наук. ступ. 

д.філософії ( к.м.н.) : спец. 14.02.03 "Соціальна медицина" / Вікторія 

Йосипівна Білак-Лук'янчук ; МОНУ Ужгородський НУ. – Ужгород, 

2018. – 26с. 

 

3. 616.728.2 

Б81 

Бондаренко С. Є.  Ендопротезування в разі наслідків травм 

кульшової западини та проксимального відділу стегнової кістки 

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

"Травматологія та ортопедія" / Станіслав Євгенович Бондаренко ; 

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

НАМНУ". – Х., 2018. – 32с. 

 

4. 616.311.2

-002 

В21 

Ватаманюк Н. В.  Рання діагностика та превентивне лікування 

хронічного генералізованого пародонтиту на дорентгенологічній 

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

спец. 14.01.22 "Стоматологія" / Наталія Вікторівна Ватаманюк ; 

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

 

5. 618.333 

В75 

Воронкова Н. М.  Оптимізація відновлення репродуктивної 

функції жінок із завмерлою вагітністю в анамнезі та патологією 

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

14.01.01 "Акушерство та гінекологія" / Надія Михайлівна 

Воронкова ; МОЗУ НМА післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика. – 

К., 2018. – 20с. 

 



6. 616.441-0

06 

Г34 

Геник-Березовська С. О.  Значення поліморфізму генів репарації 

ДНК XRCC1 та XPD у дестабілізації геному соматичних клітин у 

хворих на рак щитоподібної залози, які зазнали дії іонізуючої 

радіації внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС [Текст] : автореф. 

дис. на здоб. наук. ступ. к.м.н. : спец. 03.00.01 "Радіобіологія ( 

медичні науки)" / Софія Олександрівна Геник-Березовська ; 

НАМНУ ДУ "Нац. наук. центр радіаційної медицини". – К., 2018. – 

24с. 

 

7. 616.995.1

32-053.2 

Д72 

Дралова О. А.  Клініко-імунологічні порушення при токсокарозній 

інвазії у дітей з ураженням дихальної системи і патогенетичне 

обгрунтування медикаментозної терапії [Текст] : автореф. дис. на 

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

"Медицина" / Олександра Анатоліївна Дралова ; МОЗУ ХМА 

післядипломної освіти. – Х., 2018. – 24с. 

 

8. 612.396 

Ж91 

Журавльова Ю.Б.  Комплексна ультразвукова оцінка змін 

васкуляризації органів - мішенєй при порушенні вуглеводного 

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

спец.14.01.23 "Променева діагностика та променева терапія" / Юлія 

Борисівна Журавльова ; МОЗУ НМА післядипломної освіти ім. П.Л. 

Шупика. – К., 2018. – 24с. 

 

9. 378.147 

І-74 

Іншакова Г. В.  Методика навчання біостатистики майбутніх 

лікарів в умовах безперервної медичної освіти [Текст] : автореф. 

дис. на здоб. наук.ступ. к.педагог.н. : спец. 13.00.02 "Теорія та 

методика навчання ( медичні та фармацевтичні дисципліни)" 

/ Ганна Вадимівна Іншакова ; МОЗУ НМУ ім. О.О. Богомольця. – 

К., 2018. – 24с. 

 

10. 547.856 

К61 

Коломоєць О. С.  Синтез, фізико-хімічні та біологічні властивості 

6-моно і 6, 6- дизаміщених 3- R- 6, 7 - дигідро-2Н-( 1,2,4) триазино- 

(2,3-с) хіназолін-2-онів [Текст] : автореф. дис. на здоб. наук. ступ. 

к.фармацевт. н.: спец. 15.00.02 "Фармацевт.хімія та фармакогнозія" 

/ Олександра Сергіївна Коломоєць ; МОЗУ ЗДМУ. – Запоріжжя, 

2018. – 28с. 

 



11. 616.36-07 

К64 

Кондратенко І. Д.  Оптимізація діагностики та тактики ведення 

вагітності у жінок з порушеннями об'єму навколоплідних вод 

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

"Акушерство та гінекологія" / Ірина Дамірівна Кондратенко ; МОЗУ 

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

 

12. 616.718 

К88 

Кубаш В. І.  Діагностика та лікування посттравматичного 

остеомієліту довгих кісток у хворих в умовах дефіциту йоду 

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

"Травматологія та ортопедія" / Володимир Іванович Кубаш ; 

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

НАМНУ". – Х., 2018. – 20с. 

 

13. 616.98:57

9.852.15 

К93 

Курлан Н. Ю.  Клінічні та імунопатогенетичні особливості 

шигельозу у дітей, інфікованих Helicobacter pylori [Текст] : автореф. 

дис. на здоб. наук. ступ. к.м.н. : спец. 14.01.13 "Інфекційні хвороби" 

/ Наталія Юріївна Курлан ; МОЗУ ХМА післядипломної освіти. – 

Х., 2018. – 22с. 

 

14. 617.371 

М29 

Мартинюк Д. І.  Клініко-патогенетичне обгрунтування методів 

лікування передньої ішемічної оптичної нейропатії [Текст] : 

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

"Офтальмологія" 222 "Медицина" / Дар'я Ігорівна Мартинюк ; 

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

22с. 

 

15. 618.11-00

6 

Н50 

Немальцова К. В.  Діагностична значущість пухлинасоційованого 

маркеру не-4 у хворих на рак яєчників [Текст] : автореф. дис. на 

здоб. наук. ступ. к.м.н. : спец. 14.01.07 "Онкологія" / Катерина 

Володимирівна Немальцова ; МОЗУ ХМА післядипломної освіти. – 

Х., 2018. – 20с. 

 

16. 616.379-0

08.64 

П90 

Путілін Д. А.  Механізми змін функціонального стану клітин 

панкреатичних лімфатичних вузлів та парапанкреатичної жирової 

тканини при експериментальному цукровому діабеті та після 

введень метформіну [Текст] : автореф. дис. на здоб. наук. 

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

Анатолійович Путілін ; МОЗУ ЗДМУ. – Запоріжжя, 2018. – 24с. 

 



17. 615.15 

Р32 

Рева Т. Д.  Теоретико-методичні засади реалізації 

компетентнісного підходу у навчанні хімічних дисциплін майбутніх 

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

спец. 13.00.02 "Теорія та методика навчання ( мед. та фармацевт. 

дисципліни)" / Тетяна Дмитрівна Рева ; МОЗУ НМУ ім.О.О. 

Богомольця. – К., 2018. – 42с. 

 

18. 616.12-00

8 

С16 

Салижин Т. І.  Оптимізація лікування серцевої недостатності у 

хворих на хронічну хворобу нирок V стадії, кореговану програмним 

гемодіалізом, з урахуванням основних патогенетичних шляхів її 

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

14.01.02 "Внутрішні хвороби" / Тетяна Іванівна Салижин ; МОЗУ 

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

 

19. 615.322 

С20 

Сас І. А.  Фармакогностичне дослідження видів роду Буквиця 

(Betonica L.) флори України [Текст] : автореф. дис. на здоб. наук. 

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

фармакогнозія" / Ірина Анатоліївна Сас ; МОЗУ ЗДМУ. – 

Запоріжжя, 2018. – 28с. 

 

20. 618.19-00

6 

Х69 

Ходжуж Мохаммад І.М.  Обгрунтування ефективності системного 

лікування раку молочної залози в залежності від індексу маси тіла 

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

"Онкологія" / Мохаммад І.М. Ходжуж ; ХМА післядипломної 

освіти МОЗУ. – Харків, 2018. – 20с. 

 

21. 613.8 

Ц93 

Цибулін О. С.  Біологічні ризики низькоінтенсивного 

мікрохвильового випромінювання та метаболічні шляхи їх 

реалізації на моделі ембріогенезу [Текст] : автореф. дис. на 

здоб.наук. ступ. д.біолог.н.: спец. 03.00.01 "Радіобіологія" 

/ Олександр Сергійович Цибулін ; НАМНУ ДУ "Нац.наук.центр 

радіаційної медицини НАМНУ". – К., 2018. – 38с. 

 

22. 618.11-00

6 

Ш24 

Шаповал О. С.  Репродуктивне здоров'я жінок з доброякісними 

пухлиноподібними утвореннями яєчників : прогнозування, тактика 

лікування та профілактика рецидивів [Текст] : автореф. дис. на здоб. 

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

/ Ольга Сергіївна Шаповал ; МОЗУ НМА післядипломної освіти ім. 

П.Л. Шупика. – К., 2018. – 36с. 

 



23. 616.314-7

7 

Ш97 

Шутурмінський В. Г.  Патогенетичне обгрунтування 

профілактики протезних стоматитів у хворих зі знімними зубними 

пластинковими протезами [Текст] : автореф. дис. на здоб. наук. 

ступ. д.м.н. : спец. 14.01.22 "Стоматологія" / Віталій Григорович 

Шутурмінський ; ДУ "Ін-т стоматології та щелепно-лицевої хірургії 

НАМНУ". – Одеса, 2018. – 36с. 

 

 
 


