
Нові надходження (за травень ) 2018 року 

Автореферати 

1. 617.57 

А65 

     Андрєєв О. В. Оптимізація раннього хірургічного 

лікування відморожень кінцівок з урахуванням гендерних та 

вікових особливостей [Текст] : автореф. дис. на здоб. наук. ступ. 

к.м.н. : спец. 14.01.03 "Хірургія" / Олег Вадимович Андрєєв ; 

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

      

2. 616.34-00

7.272 

Б46 

     Бенедикт В. В. Клініко-патогенетичне обгрунтування 

лікувальної тактики на етапах хірургічного лікування хворих на 

гостру непрохідність тонкої кишки ( клініко-експериментальне 

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

спец. 14.01.03 "Хірургія" / Володимир Володимирович 

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

МОЗУ". – Тернопіль, 2018. – 36с. 

      

3. 618.39 

Б65 

     Бисага Н. Ю. Профілактика передчасних пологів у жінок 

із доброякісною патологією шийки матки в анамнезі [Текст] : 

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

"Акушерство та гінекологія" / Наталія Юріївна Бисага ; МОЗУ 

НМА післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика. – Ужгород, 

2018. – 24с. 

      

4. 617.7-001

.4 

Б81 

     Бондар Н. І. Оптимізація хірургічного лікування і 

прогнозування результату у хворих з відкритою травмою ока із 

залученням зони лімба [Текст] : автореф. дис. на здоб. наук. 

ступ. к.м.н. : спец. 14.01.18 "Офтальмологія" / Наталія Ігорівна 

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

К., 2018. – 20с. 

      

5. 615.214 

Б90 

     Букатару Ю. С. Антигіпоксантна та нейропротекторна 

активність похідних 2-бензамідо-2- (2-оксоіндолін-3-іліден ) 

оцтової кислоти [Текст] : автореф. дис. на здоб.наук. 

ступ.к.фармацевт.н.: спец. 14.03.05 "Фармакологія" / Юліана 

Сергіївна Букатару ; МОЗУ Нац.фармацевт.у-нт. – Х., 2018. – 

22с. 

     



6. 616.341 

Б91 

     Бурак А. Є. Оптимізація діагностики та лікування хворих 

на гостру спайкову непрохідність тонкої кишки [Текст] : 

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

"Хірургія" / Андрій Євгенович Бурак ; МОЗУ ДВНЗ "ТДМУ ім. 

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

 

7. 616.24-00

2.5 

В18 

     Варицька Г. О. Ефективність скороченого курсу 

антимікобактеріальної терапії у хворих на мультирезистентний 

туберкульоз легень [Текст] : автореф. дис. на здоб. наук. 

ступ.к.м.н.: спец. 14.01.26 "Фтизіатрія" / Ганна Олександрівна 

Варицька ; НАМНУ НІ фтизіатріїї і пульмонології ім. Ф.Г. 

Яновського НАМНУ. – К., 2018. – 22с. 

      

8. 611.42 

В19 

     Васильчук Н. Г. Морфофункціональна характеристика 

медіастинального лімфатичного вузла у новонароджених в 

нормі та після внутрішньоплідної дії антигенів ( 

анатомо-експериментальне дослідження) [Текст] : автореф. дис. 

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

анатомія" / Наталія Григорівна Васильчук ; МОЗУ ДВНЗ 

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

24с. 

   

9. 618.146 

Г63 

     Голюк Н. Я. Особливості патології шийки матки при 

застосуванні гормональних контрацептивів [Текст] : автореф. 

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

гінекологія" / Наталія Ярославівна Голюк ; МОЗУ ВНМУ ім. 

М.І. Пирогова. – Вінниця, 2018. 

       

10. 616-006 

Г68 

     Гордієнко І. М. Експресія та сигнальні властивості CD150 

рецептора у B-лімфоцитах при хронічному лімфолейкозі 

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

14.01.07 "Онкологія" / Інна Михайлівна Гордієнко ; НАМНУ 

Ін-т експериментальної патології, онкології і радіобіології 

ім.Р.Є. Кавецького. – К., 2018. – 28с. 

      



11. 617.7-001

.31 

Г90 

     Грубник Н. П. Прогнозування зорових функцій при 

контузії очного яблука з урахуванням мікроструктурних змін 

сітчастої та судинної оболонок ( клініко-експериментальне 

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

спец. 14.01.18 "Офтальмологія" / Наталія Павлівна Грубник ; 

Ін-т очних хвороб і тканинної терапії ім. В.П. Філатова 

НАМНУ. – Одеса, 2018. – 22с. 

       

12. 615.28 

Д36 

     Деркач Н. М. Експериментальне обгрунтування 

доцільності застосування декаметоксину для лікування 

кишкових інфекцій [Текст] : автореф. дис. на здоб. наук. 

ступ.к.м.н. : спец.14.03.05 "Фармакологія" / Наталія Миколаївна 

Деркач ; МОЗУ Нац. фармацевт.у-нт. – Х., 2018. – 24с. 

  

13. 618.6 

Д70 

     Доскоч І. О. Оптимізація підходів до вибору методу 

контрацепції після пологів [Текст] : автореф. дис. на здоб. 

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

/ Інна Олександрівна Доскоч ; МОЗУ НМА післядипломної 

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

     

14. 615.322 

Е81 

     Есам Зургані Ахмед Зегхдані Експериментальне вивчення 

мазі на основі екстракту кореня солодки для лікування 

алергічних дерматитів [Текст] : автореф. дис. на здоб. наук. 

ступ. к.фармацевт. н. : спец. 14.03.05 "Фармакологія" / Зургані 

Ахмед Зегхдані Есам ; МОЗУ Нац.фармацевт. у-нт. – Х.        , 

2018. – 24с. 

       

15. 612.7 

Ж60 

     Жернокльов У. О. Сезонні відмінності реакції кісткової 

тканини на екзогенний мелатонін та нормобаричну гіпоксію 

саногенного рівня [Текст] : автореф. дис. на здоб. наук. ступ.к. 

біолог.н. : спец. 03.00.13 "Фізіологія людини і тварин" / Уляна 

Олександрівна Жернокльов ; НАМНУ Ін-т фізіології ім. О.О. 

Богомольця. – К., 2018. – 26с. 

       

16. 617.776 

І-25 

     Івженко Л. І. Особливості клініки та лікування дисфункції 

мейбомієвих залоз у хворих на діабетичну полінейропатію 

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

"Офтальмологія"222 "Медицина" / Людмила Ігорівна Івженко ; 

МОЗУ НМА післядипломної освіти. – К., 2018. – 20с. 

       



17. 616.89-00

8.47 

І-48 

     Ільницька Т. Ю. Клінічні особливості посттравматичного 

стресового розладу в учасників бойових дій з гіперкінетичним 

розладом у преморбіді [Текст] : автореф. дис. на здоб. наук. 

ступ. к.м.н. : спец. 14.01.16 "Психіатрія" / Тетяна Юріївна 

Ільницька ; МОЗУ УНДІ соціальної і судової психіатрії та 

наркології. – К., 2018. – 20с. 

       

18. 577.352.5 

К60 

     Колесник О. П. Регуляція короткотривалої пластичності 

гамк-ергічної синаптичної передачі між нейронами гіпокапа 

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

03.00.02 "Біофізика" / Оксана Павлівна Колесник ; НАНУ Ін-т 

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

      

19. 617.735-0

72.1 

К63 

     Комаровська І. В. Прогностична цінність дослідження 

адипонектину, резистину та сексстероїд зв'язуючого глобуліну 

на різних стадіях діабетичної ретинопатії у хворих на цукровий 

діабет 2 типу [Текст] : автореф. дис. на здоб. наук. ступ.к.м.н. : 

спец. 14.01.18 "Офтальмологія" / Інна Василівна Комаровська ; 

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

2018. – 18с. 

       

20. 616.311.2

-002 

К65 

     Копчак О. В. Патогенетичне обгрунтування нових 

підходів до лікування генералізованих захворювань пародонта у 

пацієнтів з ендотеліальною дисфункцією при кардіоваскулярній 

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

спец. 14.01.22 "Стоматологія" / Оксана Вікторівна Копчак ; 

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

2018. – 44с. 

       

21. 616.311.2

-002 

К73 

     Котельбан А. В. Клініко-імунологічна характеристика 

хронічного катарального гінгівіту в дітей, хворих на цукровий 

діабет, та шляхи його корекції [Текст] : автореф. дис. на здоб. 

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

Василівна Котельбан ; МОЗУ ДВНЗ "ІФНМУ". – 

Івано-Франківськ, 2018. – 20с. 

     



22. 612.83 

К83 

     Кротов В. В. Зміни функціювання нейронної мережі 

поверхневих пластин спинного мозку при хронічному болю 

різного генезу [Текст] : автореф. дис. на здоб. наук. ступ. 

к.біолог.н. : спец. 03.00.02 "Біофізика" / Володимир Вадимович 

Кротов ; НАМНУ Ін-т фізіології ім.О.О. Богомольця. – К., 

2018. – 24с. 

      

23. 614.25 

К88 

     Кудря А. В. Медико-соціальне обгрунтування 

функціонально-організаційної моделі удосконалення роботи 

лікаря загальної практики- сімейного лікаря [Текст] : автореф. 

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

медицина" / Андрій Віталійович Кудря ; МОЗУ НМА 

післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика. – К., 2018. – 24с. 

      

24. 616.12-00

5.4 

К90 

     Кулинич Т. О. Особливості перебігу, оптимізація 

діагностики та лікування ішемічної хвороби серця після 

перенесеної негоспітальної пневмонії [Текст] : автореф. дис. на 

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

/ Таміла Олегівна Кулинич ; МОЗУ ЗДМУ. – Запоріжжя, 2018. – 

24с. 

       

25. 616.36-07 

К93 

     Курінна О. Г. Удосконалення діагностики та 

прогнозування перебігу неалкогольної жирової хвороби печінки 

на тлі ожиріння шляхом визначення клініко-патогенетичної ролі 

прозапальної активації [Текст] : автореф. дис. на здоб. наук. 

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

Григорівна Курінна ; МОЗУ ЗДМУ. – Запоріжжя, 2018. – 20с. 

      

26. 616.24-00

2.5 

Л64 

     Литвинюк О. П. Туберкульоз у медичних працівників : 

захворюваність, структура, клінічні особливості, результати 

лікування, прогнозування ризику розвитку [Текст] : автореф. 

дис. на здоб. наук. ступ. к.м.н. : спец. 14.01.26 "Фтизіатрія" 

/ Оксана Петрівна Литвинюк ; НАМНУ НІ фтизіатрії і 

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

    

27. 618.1 

Л94 

     Люлько А. О. Оптимізація хірургічного лікування жінок з 

пролапсом органів малого тазу і нетриманням сечі [Текст] : 

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

"Акушерство та гінекологія" / Анастасія Олексіївна Люлько ; 

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

Запоріжжя, 2018. – 20с. 

  



28. 616.124-0

53.2 

М20 

     Мальська А. А. Клінічні особливості перебігу та віддалені 

результати оперативного лікування атріовентрикулярної 

комунікації у дітей раннього віку [Текст] : автореф. дис. на здоб. 

наук. ступ. к.м.н. : спец. 14.01.10 "Педіатрія" / Андріана 

Андріївна Мальська ; МОЗУ ЛНМУ ім. Д. Галицького. – Львів, 

2018. – 20с. 

       

29. 616.131 

М33 

     Матвєєв С. О. Тромболітична терапія у лікуванні 

тромбоемболії легеневої артерії [Текст] : автореф. дис. на здоб. 

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

Олександрович Матвєєв ; МОЗУ ДЗ "ЗМА післядипломної 

освіти". – Запоріжжя, 2018. – 20с. 

       

30. 615.21 

М35 

     Матюшкіна М. В. Фармакологічна активність нових 

координаційних сполук металів з лимонною кислотою [Текст] : 

автореф. дис. на здоб. наук. ступ. к.фармацевт. н. : спец. 14.03.05 

"Фармакологія" / Марина Володимирівна Матюшкіна ; МОЗУ 

Нац.фармацевт. у-ет. – Харків, 2018. – 24с. 

      

31. 616.233-0

02 

М48 

     Мельник-Шеремета О. П. Ефективність застосування 

імуномодулятора мурамілпептидного ряду в комплексному 

лікуванні хворих на інфільтративний туберкульоз легень у 

поєднанні з хронічним бронхітом [Текст] : автореф. дис. на здоб. 

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

Мельник-Шеремета ; НАМНУ ДУ "НІ фтизіатрії і пульмонології 

ім. Ф.Г. Яновського НАМНУ". – К., 2018. – 16с. 

      

32. 615.073 

Н30 

     Нароха В. П. Експериментальне дослідження 

фармакодинаміки координаційних сполук германію при 

антрацикліновій інтоксикації [Текст] : автореф. дис. на здоб. 

наук. ступ.к.фармацевт.н. : спец.14.03.05 "Фармакологія" 

/ Віолетта Петрівна Нароха ; МОЗУ Нац.фармацевт.у-нт. – Х., 

2018. – 24с. 

      

33. 618.19-00

6 

Н69 

     Нітефор Л. В. Саркома молочної залози : оптимізація 

діагностики та лікування хворих [Текст] : автореф. дис. на здоб. 

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

Василівна Нітефор ; МОЗУ ДНМУ. – Лиман, 2018. – 24с. 

    



34. 615.31 

О-42 

     Одинцова В. М. Синтез, перетворення та біологічна 

активність похідних 3- (адамантан-1-іл)-1Н- та 

3-(адамантал-1-іл)-4-R-1H-1,2,4-тріазол-5(4Н)-тіонів. [Текст] : 

автореф. дис. на здоб. наук. ступ. д.фармацевт.н.: спец. 15.00.02 

"Фармацевт.хімія та фармакогнозія" / Віра Миколаївна 

Одинцова ; МОЗУ ЗДМУ. – Запоріжжя, 2018. – 44с. 

       

35. 616.314.2

-089 

О-53 

     Олекшій П. В. Імунологічні предиктори саногенезу при 

імплантації зубів на верхніх щелепах [Текст] : автореф. дис. на 

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

/ Петро Васильович Олекшій ; МОЗУ ВДНЗУ"БДМУ". – 

Чернівці, 2018. – 22с. 

       

36. 616.25-00

2 

О-53 

     Олещенко Г. П. Роль ультрасоноскопії у ранньому 

виявленні плеврального випоту туберкульозного та іншого 

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

14.01.26 "Фтизіатрія" / Галина Павлівна Олещенко ; НАМНУ 

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

НАМНУ". – К., 2018. – 18с. 

      

37. 616.831-0

05 

О-54 

     Олійник Т. М. Структурно-функціональні зміни кори 

великого мозку гіпертензивних щурів за умов геморагічного 

інсульту та комплексної фармакокорекції [Текст] : автореф. дис. 

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

ембріологія" / Тетяна Миколаївна Олійник ; МОЗУ НМУ ім. 

О.О. Богомольця. – К., 2018. – 20с. 

       

38. 616.89-00

8.441.1 

П30 

     Петров В. А. Роль вегетативної нервової системи в 

патогенезі синдрому відміни внаслідок вживання алкоголю 

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

"Патологічна фізіологія" / Володимир Андрійович Петров ; 

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

       

39. 618.1 

П45 

     Подольський В. В. Стан репродуктивного здоров'я жінок 

фертильного віку з порушеннями вегетативного гомеостазу 

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

"Акушерство та гінекологія" / Володимир Васильович 

Подольський ; МОЗУ ЛНМУ ім. Д. Галицького. – Львів, 2018. – 

40с. 

      



40. 616.34-00

8.314.4 

П64 

     Поцілуйко Н. М. Клініко-лабораторна характеристика та 

особливості лікування гострих кишкових інфекцій вірусної 

етіології у дітей перших трьох років життя [Текст] : автореф. 

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

хвороби" / Наталія Михайлівна Поцілуйко ; МОЗУ ДВНЗ 

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

       

41. 616.36-00

2 

П77 

     Присяжнюк В. П. Клінічно-патогенетичні, вікові та 

генетичні аспекти хронічних дифузних захворювань печінки, 

коморбідних процесів і гіпотиреозу,    диференційовані 

підходи до лікування [Текст] : автореф. дис. на здоб. наук. 

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

Петрович Присяжнюк ; МОЗУ ЛНМУ ім.Д. Галицького. – Львів, 

2018. – 40с. 

       

42. 616-002.7 

Р69 

     Романченко М. І. Підвищення ефективності лікування 

подагри з артеріальною гіпертензією на основі використання 

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

спец. 14.01.12 "Ревматологія" / Максим Ігорович Романченко ; 

МОЗУ ДНМУ. – Лиман, 2018. – 20с. 

     

43. 616.12-00

8.46 

С13 

     Савіцька Ю. В. Рівень якості життя в інтегральній оцінці 

стану хворих та обгрунтування оптимального варіанту 

діуретичної терапії торасемідом у пацієнтів із хронічною 

серцевиною недостатністю [Текст] : автореф. дис. на 

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

Володимирівна Савіцька ; МОЗУ ДВНЗ "ІФНМУ". – 

Івано-Франківськ, 2018. – 20с. 

      

44. 616.147 

С38 

     Синяченко Ю. О. Оптимізація ендоваскулярної лазерної 

коагуляції при варикозній хворобі нижніх кінцівок [Текст] : 

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

"Хірургія" / Юрій Олегович Синяченко ; МОЗУ ХМА 

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

       

45. 616.24 

С38 

     Синько У. В. Особливості комплексної терапії хворих на 

хронічні обструктивні захворювання легень, що поєднуються з 

ішемічною хворобою серця [Текст] : автореф. дис. на здоб. наук. 

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

Володимирівна Синько ; МОЗУ ДВНЗ "ІФНМУ". – 

Івано-Франківськ, 2018. – 20с. 

       



46. 616.62-00

2 

С60 

     Соломчак Д. Б.  Медико-соціальне обгрунтування 

удосконаленої системи профілактики та медичної допомоги 

хворим на сечокам'яну хворобу [Текст] : автореф. дис. на здоб. 

наук. ступ. д.м.н. : спец. 14.02.03 "Соціальна медицина" 

/ Дмитро Богданович Соломчак ; МОЗУ НМА післядипломної 

освіти ім. П.Л. Шупика. – К., 2018. – 40с. 

      

47. 616.24-00

6 

С79 

     Степко В. А. Ефективність та ускладнення хіміотерапії у 

хворих на рак легені, оптимізація лікування і прогностичні 

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

14.01.07 "Онкологія" / Валерія Анатоліївна Степко ; МОЗУ 

ДНМУ. – Лиман, 2018. – 18с. 

      

48. 612.17 

С87 

     Струтинський Р. Б. Механізми кардіопротекторної дії 

активації SUR-рецепторів калієвих каналів [Текст] : автореф. 

дис. на здоб. наук. ступ. д.біолог.н. : спец. : 03.00.13 "Фізіологія 

людини і тварин" / Руслан Борисович Струтинський ; НАМНУ 

Ін-т фізіології ім.О.О. Богомольця. – К., 2018. – 40с. 

    

49. 617.735-0

07.281 

У52 

     Уманець М. М. Експериментальне та клінічне 

обгрунтування застосування високочастотного 

електрозварювання біологічних тканин у вітреоретинальній 

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

14.01.18 "Офтальмологія" / Микола Миколайович Уманець ; Ін-т 

очних хвороб і тканинної терапії ім. В.П. Філатова НАМНУ. – 

Одеса, 2018. – 34с. 

       

50. 616.74-00

2-084 

Ф95 

     Фусс Ю. О. Оптимізація профілактики та лікування 

бактерійних гнійно-запальних захворювань м'яких тканин у 

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

спец. 14.01.03 "Хірургія" / Юлія Олегівна Фусс ; МОЗУ ДВНЗ 

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

       

51. 616.314-0

02 

Ч-17 

     Чамата В. В. Порівняльна характеристика технологій 

непрямих реставрацій фронтальної групи зубів [Текст] : 

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

"Стоматологія" / Вікторія Валеріївна Чамата ; МОЗУ НМА 

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

       



52. 618.177-0

89 

Ш65 

     Шиянова С. В. Тактика допоміжних репродуктивних 

технологій у жінок з вродженими аномаліями розвитку матки 

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

"Акушерство та гінекологія" / Світлана Володимирівна 

Шиянова ; МОЗУ НМА післядипломної освіти ім. П.Л. 

Шупика. – К., 2018. – 20с. 

      

53. 615.322 

Щ95 

     Щукіна Н. М. Експериментальне обгрунтування 

гастропротекторної дії сухого екстракту з надземної частини 

капусти броколі [Текст] : автореф. дис. на здоб. наук. ступ. 

к.м.н. : спец. 14.03.05 "Фармакологія" / Наталія Миколаївна 

Щукіна ; МОЗУ Нац.фармацевт. у-нт. – Х., 2018. – 24с. 

       

54. 611.841 

Щ98 

     Щур М. Б.  Морфофункціональна та лектиногістохімічна 

характеристика функціональних апаратів очного яблука в нормі 

та за умов дисфункції щитоподібної залози ( експериментальне 

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

спец. 14.03.09 "Гістологія, цитологія, ембріологія" / Марта 

Богданівна Щур ; МОЗУ ДВНЗ "ІФНМУ". – Івано-Франківськ, 

2018. – 20с. 

     

 

     


