
Нові надходження ( за листопад ) 2018 року 

Автореферати 

1. 616.24-00

2 

А21 

     Авраменко І. В.  Клініко-функціональний статус та 

прогнозування віддалених наслідків у хворих з негоспітальною 

пневмонією тяжкого перебігу [Текст]: автореф. дис. на здоб. наук. 

ступ. к. м. н.: спец. 14.01.27 "Пульмонологія" / Ірина Вікторівна 

Авраменко; ДУ "НІ фтизіатрії і пульмонології ім. Ф.Г. Яновського 

НАМНУ". – К., 2018. – 16с. 

      

2. 616.12-00

8.331.1 

А50 

     Аліфер О. О.  Оцінка якості життя пацієнтів з артеріальною 

гіпертензією в практиці сімейного лікаря [Текст]: автореф. дис. на 

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

медицина" / Ольга Олександрівна Аліфер; МОЗУ ДЗ "Запорізька 

МА післядипломної освіти МОЗУ". – Запоріжжя, 2018. – 24с. 

     

3. 616.381-0

89-053.2 

А72 

     Антонюк В. В.  Діагностика, клініка та лікування дітей з 

післяопераційними інтраабдомінальними інфільтратами [Текст]: 

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

хірургія" /Вадим Вікторович Антонюк; МОЗУ НМУ ім. О.О. 

Богомольця. – К., 2018. – 30с. 

       

4. 618.11-00

6 

А87 

     Архипкіна Т. Л.  Ендокринне безпліддя при синдромі 

полікістозних яєчників: гормонально-метаболічні аспекти 

патогенезу та шляхи підвищення ефективності лікування [Текст] : 

автореф. дис. на здоб. наук. ступ. д. м. н.: спец.14.01.14 

"Ендокринологія" /Тетяна Леонідівна Архипкіна; ДУ "Ін-т проблем 

ендокринної патології ім. В.Д. Данилевського НАМНУ". – Харків, 

2018. – 44с. 

       

5. 616.314-0

89.23-053

.2 

А95 

     Ахмад Салех Халяф Салама  Вплив функціонального стану 

щелепно-лицевої області у дітей на розвиток зубощелепних 

деформацій та можливості їх ранньої корекції [Текст] : автореф. 

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

/Салех Халяф Салама Ахмад; МОЗУ НМА післядипломної освіти 

ім. П.Л. Шупіка. – К., 2018. – 20с. 

       



6. 616.314-0

85 

Б42 

     Бекузарова Х. І. Клініко-лабораторне обгрунтування 

оптимізації адгезивної техніки відновлення зубів [Текст]: автореф. 

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

/Христина Ігорівна Бекузарова; МОЗУ НМА післядипломної освіти 

ім. П.Л. Шупика. – К., 2018. – 20с. 

       

7. 611.715 

Б83 

     Борута Н. В.  Структурна організація червоного кісткового 

мозку щурів в нормі та при введенні кріоконсервованої плаценти на 

тлі гострого асептичного запалення [Текст]: автореф. дис. на здоб. 

наук. ступ. к. біолог. н.: спец. 14.03.01 "Нормальна анатомія" 

/Наталія Володимирівна Борута; МОЗУ ДВНЗ "ТДМУ ім. І.Я. 

Горбачевського МОЗУ". – Тернопіль, 2018. – 20с. 

       

8. 618.173 

Б93 

     Бутіна Л. І.  Прогнозування.профілактика та лікування 

порушень в менопаузі у жінок з гіперпроліферативними процесами 

репродуктивної системи [Текст]: автореф. дис. на здоб. наук. ступ. 

д. м. н.: спец. 14.01.01 "Акушерство та гінекологія" / Людмила 

Іванівна Бутіна; ДУ "Ін-т педіатрії, акушерства і гінекології ім. О.М. 

Лук'янової НАМНУ". – К., 2018. – 36с. 

       

9. 616.314-0

89.23 

В43 

     Виклюк І. В.  Комплексне обгрунтування новітніх методик 

лікування хворих із відсутністю коронкової частини зуба [Текст]: 

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

"Стоматологія" /Ігор Васильович Виклюк; МОЗУ ДВНЗ "ІФНМУ". 

– Івано-Франківськ, 2018. – 20с. 

      

10. 616-36.82 

Г14 

     Гайда І. М.  Медико-соціальне обгрунтування удосконалення 

системи медичної реабілітації військовослужбовців на 

регіональному рівні [Текст]: автореф. дис. на здоб. наук. ступ. к. м. 

н.: спец. 14.02.03 "Соціальна медицина" /Іван Михайлович Гайда; 

МОНУ Ужгородський НУ. – Ужгород, 2018. – 24с. 

       

11. 616.314-0

89 

Г31 

     Гелей В. М.  Клініко-лабораторне обгрунтування 

вдосконалення амбулаторного лікування одонтогенних періоститів 

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

14.01.22 "Стоматологія" /Віра Михайлівна Гелей; МОНУ ДВНЗ 

"Ужгородський НУ". – Ужгород, 2018. – 18с. 

       



12. 618.14-00

2 

Г65 

     Гончаренко О. М.  Комплексна реабілітація функції яєчників 

у жінок з рецидивним сальпінгоофоритом [Текст]: автореф. дис. на 

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

/Оксана Миколаївна Гончаренко; МОЗУ ВНМУ ім. М.І. Пирогова. – 

Вінниця, 2018. – 20с. 

       

13. 616.314.1

4-084 

Г70 

     Гороховський В. В.  Особливості профілактики гіперестезії 

зубів у дітей та осіб молодого віку, обумовленої демінералізацією 

твердих тканин зубів [Текст]: автореф. дис. на здоб. наук. ступ. к. м. 

н.: спец. 14.01.22 "Стоматологія" /Владислав Васильович 

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

НАМНУ". – Одеса, 2018. – 20с. 

      

14. 617.55-08

9 

Г82 

     Гривенко С. Г.  Реконструктивні хірургічні способи корекції 

естетичних ( косметичних) деформацій передньо-бокової стінки 

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

14.01.03 "Хірургія" /Сергій Геннадійович Гривенко; МОЗУ ДВНЗ 

"ТДМУ ім. І.Я. Горбачевського МОЗУ". – Тернопіль, 2018 . – 40с. 

       

15. 616.61-00

8.6 

Г85 

     Грицюк М. І.  Патофізіологічні механізми порушень 

парціальних функцій нирок в динаміці експериментального 

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

: спец. 14.03.04 "Патологічна фізіологія" /Мар'яна Іванівна Грицюк; 

МОЗУ ВДНЗУ "Буковинський ДМУ". – Чернівці, 2018. – 40с. 

     

16. 617.741 

Г95 

     Гуржій Ю. М.  Ефективність комбінованої операції 

факоемульсифікації з імплантацією щтучного кришталика з 

задньою мікровітректомією при синдромі мілкої передньої камери 

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

"Офтальмологія" /Юлія Максимівна Гуржій; МОЗУ НМА 

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

      

17. 616.71-00

1.5 

Д19 

     Данчин Г. О.  Вогнепальні поранення м'яких тканин 

склепіння черепа ( клініка, діагностика,лікування на етапах 

медичної евакуації) [Текст]: автореф. дис. на здоб. наук. ступ. к. м. 

н.: спец. 14.01.05 "Нейрохірургія" /Георгій Олександрович Данчин; 

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

К., 2018. – 28с. 

       



18. 616.72-00

2 

Д19 

     Даньків Л. В.  Клініко-патогенетична характеристика 

перебігу ревматоїдного артриту в поєднанні з неалкогольним 

стеатогепатитом: зв'язок з клінічними проявами та ефективністю 

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

спец.14.01.02 "Внутрішні хвороби" /Лілія Володимирівна Даньків; 

МОЗУ ДВНЗ "Тернопільський ДМУ ім. І.Я. Горбачевського 

МОЗУ". – Тернопіль, 2018. – 20с. 

     

19. 616.314-0

89.843 

Д44 

     Дієв Є. В.  Клініко-організаційні основи надання 

стоматологічної допомоги із застосуванням дентальних імплантатів 

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

"Стоматологія" 14.02.03 "Соціальна медицина" /Євген 

Вячеславович Дієв; ДУ ""Ін-т стоматології та щелепно-лицевої 

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

       

20. 616.314-1

7-085 

Д75 

     Дроник І. І.  Обгрунтування системної ензимотерапії в 

комплексному лікуванні хронічного генералізованого пародонтиту 

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

"Стоматологія" /Іван Іванович Дроник; МОЗУ ДЗ 

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

       

21. 616.441-0

08.64 

Ж79 

     Жалдак Д. О.  Особливості перебігу та лікування 

дисліпідемій у хворих на гіпотиреоз у поєднанні з неалкогольною 

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

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

/Дар'я Олександрівна Жалдак; МОЗУ ДЗ "Запорізька МА 

післядипломної освіти МОЗУ". – Запоріжжя, 2018. – 22с. 

       

22. 618.145-0

06.5 

З-28 

     Занько О. В.  Діагностика, лікування та профілактика 

гіперпроліферативних захворювань ендометрія у жінок в період 

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

спец. 14.01.01 "Акушерство та гінекологія" /Олена Василівна 

Занько; ДУ "Ін-т педіатрії, акушерства і гінекології ім. О.М. 

Лук’янової НАМНУ". – К., 2018. – 20с. 

     

23. 611.631 

І-47 

     Ільків О. П.  Особливості структурної перебудови яєчок 

після струмектомії у щурів [Текст]: автореф. дис. на здоб. наук. 

ступ. к. м. н.: спец. 14.03.01 "Нормальна анатомія" /Оксана 

Пантелеївна Ільків; МОЗУ ДВНЗ "ТДМУ ім. І.Я. Горбачевського". – 

Тернопіль, 2018. – 20с. 

       



24. 616-058 

К36 

     Керецман А. О.  Медико-соціальна оцінка демографічних 

втрат, спричинених хворобами органів травлення та обгрунтування 

функціонально-організаційної моделі їх мінімізації [Текст]: 

автореф. дис. на здоб. наук. ступ. к. м. н.: спец. 14.02.03 "Соціальна 

медицина" /Анжеліка Олексіївна Керецман; МОЗУ Ужгородський 

НУ. – Ужгород, 2018. – 26с. 

       

25. 616.728.4

-089 

К58 

     Кожем'яка М. О.  Експериментально-клінічне обгрунтування 

хірургічного лікування переломів кісточок з ушкодженням 

міжгомілкового синдесмозу [Текст]: автореф. дис. на здоб. наук. 

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

Олександрович Кожем'яка; НАМНУ ДУ "Ін-т патології хребта та 

суглобів ім. М.І. Ситенка НАМНУ". – Х., 2018. – 22с. 

       

26. 616.366-0

03.7 

К64 

     Кондратенко С. О.  Обгрунтування тактики 

периопераційного ведення хворих на гострий калькульозний 

холецистит з супутньою ішемічною хворобою серця [Текст]: 

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

/Сергій Олександрович Кондратенко; МОЗУ НМУ ім. О.О. 

Богомольця. – К., 2018. – 20с. 

       

27. 616.132.1 

К65 

     Кополовець І. І.  Клініко-лабораторне та інструментальне 

обгрунтування хірургічного лікування атеросклеротичних уражень 

гілок дуги аорти з метою лікування та профілактики гострих 

порушень мозкового кровообігу [Текст]: автореф. дис. на здоб. 

наук. ступ. д. м. н.: спец. 14.01.03 "Хірургія" /Іван Іванович 

Кополовець; МОНУ ДВНЗ "Ужгородський НУ". – Ужгород, 2018. – 

32с. 

       

28. 616.721 

К76 

     Кошак Б. О.  Оптимізація діагностики та лікування 

кардіопульмональних маніфестацій у хворих на анкілозивний 

спондилоартрит і артеріальну гіпертензію [Текст]: автореф. дис. на 

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

хвороби" /Богдан Олександрович Кошак; МОЗУ ДВНЗ 

"Тернопільський ДМУ ім. І.Я. Горбачевського МОЗУ". – Тернопіль, 

2018. – 20с. 

       



29. 616.716.4 

К78 

     Кравчук П. О.  Клініко-мікробіологічне обгрунтування 

комплексного лікування пацієнтів із травматичними переломами 

нижньої щелепи на фоні хронічної алкогольної інтоксикації [Текст]: 

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

"Стоматологія" /Павло Олександрович Кравчук; МОНУ ДВНЗ 

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

       

30. 617.736 

К94 

     Кустрин Т. Б.  Оптимізація лікування хворих на 

трансудативне відшарування пігментного епітелію сітківки при 

віковій дегенерації макули [Текст]: автореф. дис. на здоб. наук. 

ступ. к. м. н.: спец. 14.01.18 "Офтальмологія" /Тарас Богданович 

Кустрин; ДУ "Ін-т очних хвороб і тканинної терапії ім. В.П. 

Філатова НАМНУ". – Одеса, 2018. – 20с. 

       

31. 616.342-0

53.2 

Л13 

     Лавренчук О. В.  Оптимізація діагностики і лікування 

хронічних гастродуоденітів у дітей з дисплазією сполучної тканини 

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

"Педіатрія" /Оксана Валентинівна Лавренчук; ДУ "Ін-т педіатрії, 

акушерства і гінекології ім. О.М. Лук'янової НАМНУ". – К., 2018. – 

20с. 

       

32. 616.348-0

89 

Л47 

     Леошик О. В.  Парастомічні ускладнення у хворих з одно- та 

дводульними ентеро-колостомами [Текст]: автореф. дис. на здоб. 

наук. ступ. к. м. н.: спец. 14.01.03 "Хірургія" /Олексій Вячеславович 

Леошик; МОЗУ ДВНЗ "Ужгородський НУ". – Ужгород, 2018. – 20с. 

       

33. 616.24-00

2.5 

Л64 

     Литвиненко Н. А.  Антимікобактеріальна терапія хворих на 

мультирезистентний туберкульоз легень з новими та раніше 

лікованими випадками захворювання [Текст]: автореф. дис. на здоб. 

наук. ступ. д. м. н : спец. 14.01.26 "Фтизіатрія" / Наталія 

Анатоліївна Литвиненко; НАМНУ ДУ "НІ фтизіатрії і 

пульмонології ім. Ф.Г. Яновського НАМНУ". – К., 2018. – 34с. 

       

34. 616.314-0

85 

Л66 

     Личковська О. Л.  Клініко-лабораторне обгрунтування 

використання фотодинамотерапії в комплексному лікуванні хворих 

на генералізований пародонтит [Текст]: автореф. дис. на здоб. наук. 

ступ. к. м. н.: спец. 14.01.22 "Стоматологія" / Олександра 

Любомирівна Личковська; МОЗУ ДВНЗ "ІФНМУ". – 

Івано-Франківськ, 2018. – 20с. 

       



35. 616.728.2

-07 

Л86 

     Луцишин В. Г.  Рання діагностика та профілактика 

прогресування післятравматичного та ідіопатичного коксартрозу у 

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

14.01.21 "Травматологія та ортопедія" /Вадим Григорович 

Луцишин; ДУ "Ін-т травматології та ортопедії НАМНУ". – К., 2018. 

– 40с. 

       

36. 616.921.5 

М22 

     Мамедалієв Новруз Али Огли  Патогенетичне 

обгрунтування захисної дії поляризованого поліхроматичного 

світла при грипі та гострих респіраторних вірусних інфекціях 

[Текст]: автореф. дис. на здоб. наук. ступ. к. м. н.: спец. 14.03.04 

"Патологічна фізіологія" /Новруз Али Огли Мамедалієв; МОЗУ 

ВДНЗУ "Буковинський ДМУ". – Чернівці, 2018. – 22с. 

       

37. 616.341-0

89 

М29 

     Мартиць Ю. М.  Етіопатогенетичне обгрунтування 

комплексного лікування бруксизму у осіб молодого віку [Текст]: 

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

"Стоматологія" /Юрій Миколайович Мартиць; МОНУ ДВНЗ 

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

       

38. 616.98:57

8.835.2 

М31 

     Маслова В. С.  Оптимізація лікування хворих на грип та інші 

гострі респіраторні вірусні інфекції з використанням інгаляційної 

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

14.01.13 "Інфекційні хвороби" 222 "Медицина" /Валентина 

Степанівна Маслова; МОЗУ ХМА післядипломної освіти. – Х., 

2018. – 24с. 

       

39. 616.127-0

05.8 

М34 

     Матузок О. Е.  Клінічні та прогностичні чинники перебігу 

інфаркту міокарда у хворих , яким проведена тромболітична терапія 

[Текст]: автореф. дис. на здоб. наук. ступ. к. м. н.: спец. 14.01.11 

"Кардіологія" /Ольга Едуардівна Матузок; МОЗУ ЗДМУ. – 

Запоріжжя, 2018. – 20с. 

       

40. 616.37-00

2 

М42 

     Медвідь І. І.  Особливості вегетативного статусу, лікування 

та реабілітації при коморбідності гіпертонічної хвороби з 

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

к. м. н.: спец. 14.01.38 "Загальна практика-сімейна медицина" /Ігор 

Ігорович Медвідь; МОЗУ ДЗ "Запорізька МА післядипломної освіти 

МОЗУ". – Запоріжжя, 2018. – 24с. 

      



41. 616.831.3 

М55 

     Мехрзі Мохамед Камель  Менінгіоми бічних шлуночків: 

клініка, діагностика і хірургічне лікування [Текст]: автореф. дис. на 

здоб. наук. ступ. к. м. н.: спец. 14.01.05 "Нейрохірургія" /Мохамед 

Камель Мехрзі; НАМНУ ДУ "Ін-т нейрохірургії ім. А.П. 

Ромоданова НАМНУ". – К., 2018. – 24с. 

       

42. 616.831-0

53.2 

М79 

     Моргун В. В.  Вікові особливості медулобластом мозочку у 

дітей та результати їх комбінованого лікування [Текст]: автореф. 

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

/Віктор Володимирович Моргун; НАМНУ ДУ "Ін-т нейрохірургії 

ім. А. П. Ромоданова НАМНУ". – К., 2018. – 22с. 

       

43. 617.7-007

.681-089 

Н72 

     Новак Н. В.  Ефективність модифікованого двоетапного 

методу хірургічного лікування хворих на вторинну неоваскулярну 

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

14.01.18 "Офтальмологія" /Наталія Василівна Новак; МОЗУ НМА 

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

       

44. 612.411 

О-95 

     Очеретна Н. П.  Морфологічні зміни селезінки у ранні 

терміни після опіку шкіри та за умов застосування інфузійних 

комбінованих гіперосмолярних розчинів (експериментальне 

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

спец. 14.03.01 "Нормальна патологія" /Наталія Петрівна Очеретна; 

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

       

45. 616.314-0

84 

П12 

     Павленко Е. М.  Особливості стоматологічного статусу у 

людей похилого та старечого віку та шляхи вдосконалення 

організації лікувально-профілактичних заходів [Текст]: автореф. 

дис. на здоб. наук. ступ. к. м. н.: спец. 14.01.22 "Стоматологія" /Елла 

Михайлівна Павленко; МОЗУ НМА післядипломної освіти ім. П. Л. 

Шупика. – К., 2018. – 22с. 

       

46. 616.34-00

8.314.4-0

7 

Р15 

     Радушинська Т. Ю.  Оптимізація дагностики та лікування 

хронічної діареї, обумовленої лактазною недостатністю у дітей 

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

спец. 14.01.10 "Педіатрія" /Тетяна Юріївна Радушинська; ДУ "Ін-т 

педіатрії, акушерства і гінекології ім. О.М. Лукянової НАМНУ". – 

К., 2018. – 18с. 

       



47. 616.127 

Р15 

     Радьога Р. В.  Морфологічні зміни міокарда лівого шлуночка 

у ранні терміни після опікової травми шкіри та за умов 

застосування інфузійних розчинів ( експериментальне дослідження) 

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

"Нормальна анатомія" /Руслан Володимирович Радьога; МОЗУ 

ВНМУ ім. М. І. Пирогова. – Вінниця, 2018. – 16с. 

      

48. 617.736 

Р69 

     Романова Т. О.  Диференційований підхід до вибору методу 

лікування хворих з набряком макули внаслідок ретинальної оклюзії 

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

"Офтальмологія" /Тетяна Олександрівна Романова; ДУ ""Ін-т очних 

хвороб і тканинної терапії ім. В. П. Філатова НАМНУ. – Одеса, 

2018. – 20с. 

       

49. 612.13 

С30 

     Семенченко В. В.  Кореляції антропометричних параметрів 

здорових чоловіків та жінок різних соматотипів із показниками 

церебрального кровообігу [Текст]: автореф. дис. на здоб. наук. ступ. 

к. м. н.: спец. 14.03.01 "Нормальна анатомія" /Віталій 

Володимирович Семенченко; МОЗУ ВНМУ ім. М. І. Пирогова. – 

Вінниця, 2018. – 16с. 

       

50. 616.314.1

63-08 

С34 

     Сидорак Х. Т.  Профілактика ускладнень ендодонтичного 

лікування кореневих каналів зубів [Текст]: автореф. дис. на здоб. 

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

Тарасівна Сидорак; МОЗУ НМА післядипломної освіти ім. П. Л. 

Шупика. – К., 2018. – 22с. 

       

51. 616.311.2 

С48 

     Слобода М. Т.  Прогнозування розвитку та профілактика 

захворювань пародонта в осіб молодого віку з деформуючими 

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

спец. 14.01.22 "Стоматологія" /Мар'яна Тарасівна Слобода; МОЗУ 

ЛНМУ ім. Д. Галицького. – Львів, 2018. – 20с. 

       

52. 617.741-0

04.1-089 

С79 

     Стебловська І. С.  Оптимізація хірургічного лікування 

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

спец. 14.01.18 "Офтальмологія" /Ірина Сергіївна Стебловська; 

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

18с. 

       



53. 617.735 

Т24 

     Таха Салах Ахмад  Клініко-імунологічне обгрунтування 

застосування сполучення аргініну та антиоксидантів у лікуванні 

хворих з непроліферативною діабетичною ретинопатією [Текст]: 

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

"Офтальмологія" /Салах Ахмад Таха; МОЗУ НМА післядипломної 

освіти ім. П. Л. Шупика. – К., 2018. – 18с. 

       

54. 615.32 

Ф33 

     Федосов А. І. Теоретичне обгрунтування та практичне 

вирішення проблеми розробки та виробництва лікарських засобів 

для лікування органів травлення [Текст]: автореф. дис. на здоб. 

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

фармакогнозія" /Андрій Ігоревич Федосов; МОЗУ ЗДМУ. – 

Запоріжжя, 2018. – 44с. 

     

55. 616.831-0

01.34 

Ф44 

     Фесенко Г. Д.  Визначення перебігу та особливостей 

медико-соціальної реабілітації у пацієнтів з наслідками закритої 

черепно-мозкової травми [Текст]: автореф. дис. на здоб. наук. ступ. 

к. м. н.: спец. 14.01.15 "Нервові хвороби" /Галина Дмитрівна 

Фесенко; МОНУ ДВНЗ "Ужгородський НУ". – Ужгород, 2018 . – 

20с. 

       

56. 616-001.1

7-089 

Ф53 

     Філіп Ж. В.  Особливості інтенсивної терапії етапного 

оперативного лікування тяжких опіків [Текст]: автореф. дис. на 

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

інтенсивна терапія" /Жанна Володимирівна Філіп; МОЗУ ДЗ 

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

       

57. 616.717.8

-08 

Ц94 

     Циганков М. А.  Оптимізація лікування хворих з переломами 

II-V п'ясних кісток (клініко-експериментальне дослідження) 

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

"Травматологія та ортопедія" /Максим Анатолійович Циганков; ДУ 

"Ін-т травматології та ортопедії НАМНУ". – К., 2018. – 22с. 

      

58. 616.36 

Ч-16 

     Чалий М. В.  Клініко-лабораторні та інструментальні критерії 

диференційної діагностики печінкової і позапечінкової портальної 

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

14.01.36 "Гастроентерологія" /Микола Вікторович Чалий; ДЗ 

"Дніпропетровська МА МОЗУ" ДУ "Ін-т гастроентерології 

НАМНУ". – Дніпро, 2018. – 24с. 

       



59. 616.12-00

5.4 

Щ61 

     Щербак О. В.  Оптимізація лікування хворих на ішемічну 

хворобу серця у поєднанні з неалкогольним стеатогепатитом з 

урахуванням функціонального стану печінки [Текст]: автореф. дис. 

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

/Ольга Василівна Щербак; МОЗУ ДВНЗ "ІФНМУ". – 

Івно-Франківськ, 2018. – 20с. 

       
 
     


