
Нові надходження ( за лютий ) 2018 року 

Автореферати 

1. 618.3-06 

А42 

     Аксьонова А. В.  Прогнозування розвитку 

прееклампсії на основі вивчення маркерів атерогенної 

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

: спец. 14.01.01 "Акушерство та гінекологія" / Анастасія 

Валеріївна Аксьонова ; МОЗУ НМУ ім. О.О. Богомольця. – 

К., 2018. – 20с. 

      

2. 611.316 

Б61 

     Білаш В. П.  Порівняльна морфологія 

піднижньощелепних слинних залоз людини та деяких 

лабораторних тварин [Текст] : автореф. дис. на здоб. наук. 

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

/ Валентина Павлівна Білаш ; МОЗУ ДВНЗ "ТДМУ ім. І.Я. 

Горбачевського МОЗУ". – Тернопіль, 2018. – 22с. 

      

3. 611-08 

Б69 

     Блищак  Н. Б.  Морфологічні особливості 

піднижньощелепної залози щурів в нормі та при 

експериментальному цукровому діабеті [Текст] : автореф. 

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

анатомія" / Назарій Богданович Блищак ; МОЗУ ДВНЗ 

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

       

4. 616.28-00

8.14 

В19 

     Васильєв  О. В.  Оптимізація лікувальної тактики 

при сенсоневральній приглухуватості судинного генезу 

шляхом вивчення її розвитку в експерименті [Текст] : 

автореф. дис. на здоб. наук. ступ. к. м. н. : спец. 14.01.19 

"Оториноларингологія" / Олександр Валерійович Васильєв ; 

НАМНУ ДУ "Ін-т отоларингології ім. О.С. Коломійченка 

НАМНУ". – К., 2018. – 20с. 

       

5. 616.61-07

4 

В73 

     Вонс  Л.З.  Підвищення ефективності лікування 

хворих на цукровий діабет та хронічну хворобу нирок з 

урахуванням клініко-лабораторних та психосоматичних 

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

спец. 14.01.02 "Внутрішні хвороби" / Людмила Зіновіївна 

Вонс ; МОЗУ ДВНЗ "ТДМУ ім. І.Я. Горбачевського 

МОЗУ". – Тернопіль, 2018. – 20с. 

       



6. 616.37-08

9 

Г68 

     Гордовський  В. А.  Комплексне лікування хворих на 

некротичний панкреатит та профілактика екзокринних 

порушень підшлункової залози [Текст] : автореф. дис. на 

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

/ Владислав Андрійович Гордовський ; ХМА 

післядипломної роботи. – Х., 2018. – 20с. 

       

7. 616-127-0

07.61 

Д14 

     Дагхар  Самауіль  Клініко-діагностичне і 

прогностичне значення рівня галектіну-3 у хворих на 

гіпертрофічну кардіоміопатію із супутньою 

серцево-судинною патологією [Текст] : автореф. дис. на 

здоб. наук. ступ. к. м. н. : спец. 14.01.11 "Кардіологія" 

/ Самауіль Дагхар ; МОЗУ ЗДМУ. – Запоріжжя, 2018. – 24с. 

       

8. 611.314-0

53 

Д21 

     Дахно  Л. О.  Вікові та статеві особливості структури 

кісткової тканини коміркового відростка верхньої щелепи в 

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

: спец. 14.03.01 "Нормальна анатомія" / Лариса 

Олександрівна Дахно ; МОЗУ ДВНЗ "ІФНМУ". – 

Івано-Франківськ, 2018. – 20с. 

       

9. 616.24-00

2-053.2 

Д43 

     Дзядик  Т. В.  Перебіг, діагностика та лікування 

вроджених пневмоній у новонароджених від матерів з 

TORCH- інфекціями [Текст] : автореф. дис. на здоб. наук. 

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

Владиславівна Дзядик ; ДУ "Ін-т педіатрії, акушерства і 

гінекології НАМНУ". – К., 2018. – 20с. 

     

10. 618.2-084 

Д43 

     Дзьомбак  В. Б.  Профілактика акушерських та 

перинатальних ускладнень у жінок з порушенням 

менструальної функції в пубертатному періоді [Текст] : 

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

"Акушерство та гінекологія" / Володимир Богданович 

Дзьомбак ; МОЗУ ДВНЗ "ІФНМУ". – Івано-Франківськ, 

2018. – 20с. 

     



11. 618.3 

Д89 

     Диндар О. А.  Прогнозування і профілактика 

перинатальної патології у жінок з невиношуванням на тлі 

надлишкової маси тіла і метаболічного синдрому [Текст] : 

автореф. дис. на здоб. наук. ступ. д. м. н. : спец. 14.01.01 

"Акушерство та гінекологія" / Олена Анатоліївна Диндар ; 

МОЗУ НМУ ім. О.О. Богомольця. – К., 2018. – 40с. 

      

12. 618.36 

Д64 

     Дола Л. Л.  Профілактика гестаційних ускладнень у 

жінок із синдромом втрати плода на фоні тромбофілії 

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

14.01.01 "Акушерство та гінекологія" / Людмила Леонідівна 

Дола ; МОЗУ ДВНЗ "ІФНМУ". – Івано-Франківськ, 2017. – 

16с. 

       

13. 611.813 

З-63 

     Зінько А. В.  Вплив опіоїду на структуру білої 

речовини кінцевого мозку в експерименті [Текст] : автореф. 

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

анатомія" / Аксінія Володимирівна Зінько ; МОЗУ ВДНЗУ 

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

    

14. 616.98:57

8.828 

К14 

     Казека В. Г.  Оптимізація антиретровірусного 

лікування ВІЛ-інфікованих людей, які вживають ін'єкційні 

наркотики,агоністами опіоїдів [Текст] : автореф. дис. на 

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

хвороби" / Віталій Григорович Казека ; МОЗУ ДВНЗ 

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

20с. 

       

15. 618.3-07 

К56 

     Коваль С. Д.  Діагностика та профілактика 

ускладнень варикозної хвороби у вагітних та породіль 

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

14.01.01 "Акушерство та гінекологія" / Софія Дмитрівна 

Коваль ; ДУ "Ін-т педіатрії, акушерства і гінекології 

НАМНУ". – К., 2018. – 18с. 

      



16. 618.14-00

2 

К67 

     Корнієнко С. М.  Патологія ендометрія у жінок 

пізнього репродуктивного та пременопаузального віку ( 

діагностика, профілактика та лікування ) [Текст] : автореф. 

дис. на здоб. наук. ступ. д. м. н. : спец. 14.01.01 

"Акушерство та гінекологія" / Світлана Михайлівна 

Корнієнко ; ДУ "Ін-т педіатрії і гінекології НАМНУ". – К., 

2018. – 40с. 

   

17. 616.24-00

2.5-089 

К76 

     Кошак  Ю. Ф.  Діагностика та хірургічне лікування 

хворих із поєднаними формами туберкульозу і раку легень 

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

14.01.03 "Хірургія" / Юрій Феодосійович Кошак ; МОЗУ ДЗ 

"Дніпропетровська МА МОЗУ". – Дніпро, 2017. – 20с. 

       

18. 616.211-0

02 

К76 

     Кошель  І. В.  Поліпозний риносинусит, 

асоційований з непереносимістю аспірину : механізми 

формування, діагностика та лікування [Текст] : автореф. 

дис. на здоб. наук. ступ. д. м. н. : спец. 14.01.19 

"Оториноларингологія" / Іванна Василівна Кошель ; 

НАМНУ Ін-т отоларингології ім. О.С. Коломійченка 

НАМНУ. – К., 2018. – 40с. 

      

19. 616.31-00

1 

К78 

     Кравчук  П. О.  Клініко-мікробіологічне 

обгрунтування комплексного лікування пацієнтів з 

переломами нижньої щелепи [Текст] : автореф. дис. на здоб. 

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

Олександрович Кравчук ; МОЗУ НМА післядипломної 

освіти ім. П.Л. Шупика. – К., 2017. – 24с. 

     

20. 618.39-02

1.3 

К85 

     Кривопустов  О. С.  Прогнозування та оптимізація 

лікування загрозливого аборту у жінок з урахуванням 

алельного поліморфізму гена рецептора прогестерону 

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

14.01.01 "Акушерство та гінекологія" / Олександр 

Сергійович Кривопустов ; МОЗУ НМУ ім. О.О. 

Богомольця. – К., 2018. – 20с. 

       



21. 617.58-08

9 

К89 

     Кузьменко О. В.  Ендовенозна лазерна коагуляція з 

різними типами світловодів у хірургічному лікуванні 

варикозної хвороби нижніх кінцівок [Текст] : автореф. дис. 

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

Володимирович Кузьменко ; МОЗУ НМУ ім. О.О. 

Богомольця. – К., 2018. – 20с. 

    

22. 616.34 

К96 

     Кушніренко  І. В.  Обгрунтування системи 

клінічного моніторингу хворих із кандидозним ураженням 

слизової оболонки верхнього відділу травного тракту в 

умовах коморбідності [Текст] : автореф. дис. на здоб. наук. 

ступ. д. м. н. : спец. 14.01.02 "Внутрішні хвороби" / Інеса 

Василівна Кушніренко ; МОЗУ НМУ ім. О.О. Богомольця. – 

К., 2018. – 40с. 

     

23. 618.3-06 

Л44 

     Леміш  Н. Ю.  Прогнозування гестаційного діабету 

та профілактика акушерських і перинатальних ускладнень у 

вагітних на тлі природної йодної недостатності [Текст] : 

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

"Акушерство та гінекологія" / Наталія Юріївна Леміш ; 

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

Ужгород, 2017. – 20с. 

     

24. 618.177-0

89.888.11 

Л64 

     Литвин  Н. В.  Діагностика та профілактика 

відшарування хоріона у жінок після застосування 

допоміжних репродуктивних технологій [Текст] : автореф. 

дис. на здоб. наук. ступ. к. м. н. : спец. 14.01.01 

"Акушерство та гінекологія" / Наталія Василівна Литвин ; 

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

     

25. 616.31-00

6-089 

Л64 

     Литвинець- Голутяк У. Є.  Особливості макро- і 

мікроелементного обміну організму та їх корекція при 

хірургічному лікуванні одонтогенних кист щелепно-лицевої 

ділянки у хворих Прикарпатського регіону [Текст] : 

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

"Стоматологія" /Литвинець- Голутяк Уляна Євгенівна ; 

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

    



26. 616.136-0

07.64 

Л56 

     Ліксунов  О. В.  Вдосконалення методів хірургічного 

лікування у хворих з інфраренальною аневризмою черевної 

частини аорти [Текст] : автореф. дис. на здоб. наук. ступ. к. 

м. н. : спец. 14.01.03 "Хірургія" / Олександр Вікторович 

Ліксунов ; НАМНУ ДУ "НІ хірургії та трансплантології ім. 

О.О. Шалімова". – К., 2018. – 24с. 

       

27. 617.751.6 

М47 

     Мелліна В. Б.  Ефективність лікування 

дисбінокулярної амбліопії при співдружній косоокості за 

допомогою призмових окулярів [Текст] : автореф. дис. на 

здоб. наук. ступ. к. м. н. : спец. 14.01.18 "Офтальмологія" 

/ Вікторія Борисівна Мелліна ; МОЗУ НМА післядипломної 

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

      

28. 616-056 

М65 

     Місюра  К. В.  Надлишкова маса тіла і ожиріння : 

популяційні, клінічні та гормональні особливості, механізми 

формування метаболічних ускладнень [Текст] : автореф. 

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

"Ендокринологія" / Катерина Василівна Місюра ; ДУ "Ін-т 

проблем ендокринної патології ім. В.Я. Данилевського 

НАМНУ". – Х., 2018. – 48с. 

       

29. 616.12-00

8.331.1 

М79 

     Морєва  Д. Ю.  Особливості перебігу та лікування 

артеріальної гіпертензії у поєднанні з хронічною ішемічною 

хворобою серця у хворих з гастроезофагеальною 

рефлюксною хворобою [Текст] : автореф. дис. на здоб. наук. 

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

Юріївна Морєва ; МОЗУ НМА післядипломної освіти ім. 

П.Л. Шупика. – К., 2018. – 18с. 

      

30. 616.5-002 

М86 

     Мочульська  О.М.  Клініко-патогенетичне 

обгрунтування індукції імунологічної толерантності на фоні 

проведення специфічної імунотерапії в дітей, хворих на 

атопічний дерматит [Текст] : автореф. дис. на здоб. наук. 

ступ. к. м. н. : спец. 14.01.10 "Педіатрія" / Оксана 

Миколаївна Мочульська ; МОЗУ ДВНЗ " ТДМУ ім. І.Я. 

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

       



31. 616.137-0

05.4 

М99 

     М'ясоєдов  К. В.  Оптимізація хірургічного лікування 

хворих на критичну ішемію нижніх кінцівок шляхом 

використання дезоблітеруючих методів [Текст] : автореф. 

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

/ Кирило Валерійович М'ясоєдов ; МОЗУ ХМА 

післядипломної освіти. – Х., 2018. – 20с. 

  

32. 616.71-00

1.5 

Н35 

     Нацевич  Р. О.  Клініко-організаційні засади 

лікування постраждалих внаслідок дорожньо-транспортних 

пригод на догоспітальному та ранньому госпітальному 

етапах із застосуванням концепції притрасової лікарні 

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

14.01.21 "Травматологія та ортопедія" / Руслан 

Олександрович Нацевич ; Ін-т травматології та ортопедії 

НАМНУ. – К., 2018. – 22с. 

    

33. 618.36 

О-35 

     Овчарук  В. В.  Клініко-патогенетичні аспекти 

діагностики плацентарної дисфункції [Текст] : автореф. дис. 

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

гінекологія" / Віктор Вікторович Овчарук ; МОЗУ ДВНЗ 

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

      

34. 616.33-00

2 

О-58 

     Онищук  Л. О.  Диференційовані патогенетичні 

підходи до профілактики та лікування гастропатій, 

індукованих прийомом нестероїдних протизапальних 

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

: спец. 14.01.02 "Внутрішні хвороби" / Людмила 

Олександрівна Онищук ; МОЗУ НМУ ім. О.О. 

Богомольця. – К., 2018. – 20с. 

     

35. 616.21-00

8.313 

О-91 

     Офорі  Ішмаель Ніі  Особливості формування та 

лікування фібриляції передсердь в залежності від 

гемодинамічних, клінічних та електрокардіографічних 

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

: спец. 14.01.11 "Кардіологія" / Ішмаель Ніі Офорі ; МОЗУ 

ДВНЗ "ІФНМУ". – Івано-Франківськ, 2018. – 18с. 

  



36. 616.33-08

9 

П38 

     Плегуца О. І.  Лапароскопічна рукавна резекція 

шлунка в лікуванні хворих на ожиріння [Текст] : автореф. 

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

/ Олександр Іларійович Плегуца ; НАМНУ ДУ "НІ хірургії 

та трансплантології ім. О.О. Шалімова". – К., 2018. – 26с. 

     

37. 616.24-00

2.5 

Р59 

     Рогожин А. В.  Прогнозування тяжкості перебігу та 

ефективності лікування хіміорезистентного туберкульозу 

легень в залежності від різних генотипів мікобактерій 

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

н. : спец. 14.01.26 "Фтизіатрія" / Антон Вікторович 

Рогожин ; НАМНУ НІ фтизіатрії і пульмонології ім. Ф.Г. 

Яновського НАМНУ. – К., 2018. – 20с. 

       

38. 613.63 

Р83 

     Руда Т. В.  Гігієнічна оцінка та регламентування 

сучасних хімічних засобів захисту олійних культур [Текст] : 

автореф. дис. на здоб. наук. ступ. к. м. н. : спец. 14.02.01 

"Гігієна та професійна патологія" / Тетяна Володимирівна 

Руда ; МОЗУ НМУ ім. О.О. Богомольця. – К., 2018. – 24с. 

       

39. 616.124 

С13 

     Савчук Т.  В.  Патоморфологічні зміни лівого 

шлуночка при синдромі лівобічної гіпоплазії серця [Текст] : 

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

"Патологічна анатомія" / Тетяна Василівна Савчук ; МОЗУ 

НМУ ім. О.О. Богомольця. – К., 2018. – 24с. 

     

40. 611.45 

С44 

     Скотаренко Т. А.  Вплив кріоконсервованої плаценти 

на морфофункціональний стан надниркових залоз в нормі та 

при експериментальному перитоніті [Текст] : автореф. дис. 

на здоб. наук. ступ. к. м. н. : спец. 14.03.09 "Гістологія, 

цитологія, ембріологія" / Тетяна Анатоліївна Скотаренко ; 

МОЗУ НМУ ім.О.О. Богомольця. – К., 2018. – 20с. 

      

41. 613.6 

С60 

     Солоха  Н. В.  Фізіолого-гігієнічні і токсикологічні 

аспекти профілактики впливу нанопорошків дисиліциду 

хрому та нітриду титану на організм працівників [Текст] : 

автореф. дис. на здоб. наук. ступ. к. м. н. : спец. 14.02.01 

"Гігієна та професійна патологія" / Ніна Валеріївна Солоха ; 

МОЗУ НМУ ім. О.О. Богомольця. – К., 2018. – 24с. 

       



42. 616.379-0

08.64 

Т48 

     Ткачук  О. Ю.  Урогенітальна форма діабетичної 

автономної нейропатії у жінок з цукровим діабетом : 

особливості діагностики і лікування [Текст] : автореф. дис. 

на здоб. наук. ступ. к. м. н. : спец. 14.01.14 

"Ендокринологія" / Олена Юріївна Ткачук ; ДУ "Ін-т 

проблем ендокринної патології ім. В.Я. Данилевського 

НАМНУ". – Х., 2018. – 24с. 

       

43. 616.24-00

2.5 

Ф51 

     Філатова  О. В.  Ефективність лікування хворих на 

вперше діагностований хіміорезистентний туберкульоз 

легень залежно від термінів його діагностики, стану імунної 

та антиоксидантної систем [Текст] : автореф. дис. на здоб. 

наук. ступ. к. м. н. : спец. 14.01.26 "Фтизіатрія" / Олена 

Вікторівна Філатова ; НАМНУ НІ фтизіатрії і пульмонології 

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

       

44. 611.018.8

2 

Ц86 

     Цупиков  О. М.  Вплив трансплантації стовбурових 

клітин на процеси регенерації нервової тканини після 

ішемічного ушкодження головного мозку [Текст] : автореф. 

дис. на здоб. наук. ступ. д. м. н. : спец. 14.03.04 

"Патологічна фізіологія" / Олег Михайлович Цупиков ; 

НАНУ Ін-т фізіології ім. О.О. Богомольця. – К., 2018. – 42с. 

      

45. 616-058 

Ш30 

     Шафранський  В. В.  Медико-соціальне 

обгрунтування системи громадського здоров'я в Україні 

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

14.02.03 "Соціальна медицина" / Віктор Вікторович 

Шафранський ; МОЗУ НМУ ім. О.О. Богомольця. – К., 

2018. – 44с. 

      

46. 616.728.2

-089 

Ш92 

     Штонда  Д. В.  Діагностика і лікування 

перипротезних переломів стегнової кістки після 

ендопротезування кульшового суглоба [Текст] : автореф. 

дис. на здоб. наук. ступ. к. м. н. : спец. 14.01.21 

"Травматологія та ортопедія" / Дмитро Володимирович 

Штонда ; Ін-т травматології та ортопедії НАМНУ. – К., 

2018. – 20с. 

      

. 

    


