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періоду у дівчаток, народжених від матерів з 

плацентарною дисфункцією [Текст] : автореф. дис. на 

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

гінекологія" / Оксана Віталіївна Наустінна ; МОЗУ, НМА 

післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика. – К., 2013. – 18 

с. 

     

71 616.831-005 

О-54 

     Олійник С. М.  Застосування ендоназального 

електрофорезу нейромідину в комплексному 

відновлювальному лікуванні хворих на дисциркуляторну 

енцефалопатію I та II стадій [Текст] : автореф. дис. на 

здоб. наук. ступ. к.м.н.:спец.14.01.33"Медична 

реабілітація, фізіотерапія та курортологія" / Світлана 

Михайлівна Олійник ; МОЗУ, "НДІ фізичних методів 

лікування і мед. кліматології ім. С.І. Георгієвського". – 

Ялта, 2013. – 24 с. 

     

72 616.89 

О-57 

     Омелянович В. Ю. Порушення психологічної 

адаптації до служби в органах внутрішніх справ 

(гендерні особливості, механізми формування, система 

психокорекції та психопрофілактики) [Текст] : автореф. 

дис. на здоб. наук. ступ. д.м.н.:спец.19.00.04"Медична 

психологія" / Віталій Юрійович Омелянович ; МОЗУ, 

ХМА післядипломної освіти. – Х., 2013. – 34 с. 

     

73 616.23/.24:616.61-

008.6 

О-58 

     Оніщенко Є. В.  Порушення бронхолегеневої системи 

у хворих з термінальною стадією хронічної ниркової 

недостатності під час проведення замісної ниркової 

терапії (діагностика та профілактика) [Текст] : автореф. 

дис. на здоб. наук. ступ. 

к.м.н.:спец.14.01.08"Трансплантологія та штучні органи" 

/ Євген Вікторович Оніщенко ; НАМНУ, Нац. ін-т 

хіріргії і трансплантології ім. О.О. Шалімова". – К., 

2013. – 16 с. 

    

74 616.714.4-089.843 

П12 

     Павличко Ю. Ю.  Лікування багатофрагментарних 

переломів проксимального відділу плечової кістки на 

рівні хірургічної шийки [Текст] : автореф. дис. на здоб. 

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

ортопедія" / Юрій Юрійович Павличко ; "Ін-т 

травматології та ортопедії НАМНУ". – К., 2013. – 16 с. 

   



75 616.24-008.4 

П25 

     Пендальчук Н. В.  Стан дифузійної функції легень та 

можливості її корекції у хворих на хронічне 

обструктивне захворювання легень [Текст] : автореф. 

дис. на здоб. наук. ступ. 

к.м.н.:спец.14.01.27"Пульмонологія" / Наталія 

Володимирівна Пендальчук ; "Нац. ін-т фтизіатрії і 

пульмонології ім. Ф.Г. Яновського НАМНУ". – К., 

2013. – 16 с. 

   

76 611.4 

П30 

     Петровський В. В.  Лімфатичне русло соматичних та 

вегетативних нервових утворень попереково-крижової 

ділянки [Текст] : автореф. дис. на здоб. наук. ступ. 

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

Валентинович Петровський ; МОЗУ, "Тернопільський 

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

2013. – 20 с. 

    

77 615.212.7 

П36 

     Пішель В. Я.  Андрогензалежні механізми розвитку 

та експериментальна терапія опіоїдної наркоманії 

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

д.м.н.:спец.14.03.05"Фармакологія" / Володимир 

Ярославович Пішель ; НАМНУ, "Ін-т фармакології та 

токсикології НАМНУ". – К., 2013. – 40 с. 

  

78 613.955 

П37 

     Платонова А. Г.  Просторово-часові та морфо-

функціональні зміни фізичного розвитку школярів 

України за 50 років [Текст] : автореф. дис. на здоб. наук. 

ступ. д.м.н.:спец.14.02.01"Гігієна та професійна 

патологія" / Аліна Георгіївна Платонова ; "Ін-т гігієни та 

мед. екології ім. О.М. Мерзєєва НАМНУ". – К., 2013. – 

40 c. 

      

79 616.89-008.44 

П53 

     Полшкова С. Г.  Психічні та психосоматичні розлади 

в осіб небезпечних видів професій (аутоагресивні 

механізми формування, діагностика, клініка, лікування) 

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

д.м.н.:спец.14.01.16"Психіатрія" / Світлана Геннадіївна 

Полшкова ; МОЗУ УНДІ соц. і суд. психіатрії та 

наркології. – К., 2013. – 26 с. 

      

80 616.314-74 

П55 

     Помойницька М. В.  Клініко-експериментальне 

обгрунтування оптимальних параметрів дентину 

каріозної порожнини при пломбуванні композитами 

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

к.м.н.:спец.14.01.22"Стоматологія" / Маріанна Вікторівна 

Помойницька ; МОЗУ, "Укр. мед. стомат. академія". – 

Полтава, 2013. – 20 с. 

   



81 618.14-006.36 

П83 

     Протас Р.В. Стан репродуктивного здоров'я у жінок 

після емболізації маткових артерій з приводу лейоміоми 

матки [Текст] : автореф. дис. на здоб. наук. 

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

/ Руслан Вікторович Протас ; "Ін-т ПАГ НАМНУ". – К., 

2013. – 20 с. 

     

82 616.314.1 

П88 

     Пудяк В. Є. Клініко-лабораторне обгрунтування 

профілактики та комплексного лікування захворювань 

тканин пародонта у працівників виробництва побутової 

хімії [Текст] : автореф. дис. на здоб. наук. ступ. 

к.м.н.:спец.14.01.22"Стоматологія" / Володимир 

Євгенович Пудяк ; МОЗУ, ЛНМУ ім. Д. Галицького. – 

Львів, 2013. – 16 с. 

  

83 616.31-08 

П98 

     Пюрик Я. В.  Підвищення остеогенного потенціалу 

штучних замінників кістки аутологічним кістковим 

мозком при усуненні порожнинних дефектів щелеп 

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

к.м.н.:спец.14.01.22"Стоматологія" / Ярослав Васильович 

Пюрик ; МОЗУ, НМА післядипломної освіти ім. П.Л. 

Шупика. – К., 2013. – 16 с. 

  

84 618.2-036 

Р51 

     Ринжук В. Є. Прогнозування акушерських та 

перинатальних ускладнень при безсимптомній 

бактеріурії [Текст] : автореф. дис. на здоб. наук. ступ. 

к.м.н.:спец.14.01.01"Акушерство та гінекологія" / Василь 

Єфремович Ринжук ; МОЗУ, НМА післядипломної 

освіти ім. П.Л. Шупика. – К., 2013. – 20 с. 

  

85 616.24-002.5-036.1 

Р61 

     Роєнко Г. М.  Особливості перебігу рецидивів 

туберкульозу у ВІЛ-інфікованих хворих і профілактика 

їх виникнення [Текст] : автореф. дис. на здоб. наук. ступ. 

к.м.н.:спец.14.01.26"Фтизіатрія" / Галина Миколаївна 

Роєнко ; "Нац. ін-т фтизіатрії і пульмонології ім. Ф.Г. 

Яновського НАМНУ". – К., 2013. – 18 с. 

  

86 616.314-084 

Р83 

     Рудинська С. М. Медико-соціальне обгрунтування 

оптимізації стоматологічної допомоги 

військовослужбовцям збройних сил України з хворобами 

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

к.м.н.:спец.14.02.03"Соціальна медицина" / Софія 

Михайлівна Рудинська ; МОЗУ, НМА після дипломної 

освіти ім. П.Л. Шупика. – К., 2013. – 24 с. 

  



87 616.314.18-002.4 

С18 

     Саноян В.В.  Оцінка ефективності лікування 

хронічного генералізованого пародонтиту у хворих на 

цукровий діабет типу 2 шляхом застосування фізичних та 

імунологічних показників ротової рідини [Текст] : 

автореф. дис. на здоб. наук. ступ. 

к.м.н.:спец.14.01.22"Стоматологія" / Вікторія 

Володимирівна Саноян ; МОЗУ, "Укр. мед. стомат. 

академія". – Полтава, 2013. – 20 с. 

   

88 613.955 

С24 

     Свєтлова  О.Д.  Фізіолого-гігієнічна оцінка 

організації фізичного виховання дітей із порушеннями в 

стані здоров'я [Текст] : автореф. дис. на здоб. наук. ступ. 

к.б.н.:спец.14.02.01"Гігієна та професійна патологія" 

/ Олена Дмитрівна Свєтлова ; "Ін-т гігієни та мед. 

екології ім. О.М. Мерзєєва НАМНУ". – К., 2013. – 20 c. 

   

89 616.34-007.43 

С24 

     Свиридовський  С. А.  Порівняльна оцінка 

ефективності алопластики при пахвинних грижах 

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

к.м.н.:спец.14.01.03"Хірургія" / Сергій Анатолійович 

Свиридовський ; МОЗУ, НМА після дипломної освіти ім. 

П.Л. Шупика. – К., 2013. – 18 с. 

  

90 616.31-083 

С24 

     Світлична  О. М.  Розробка та обгрунтування 

регіональної програми профілактики основних 

стоматологічних захворювань [Текст] : автореф. дис на 

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

/ Оксана Миколаївна Світлична ; "Ін-т стоматології 

НАМНУ". – Одеса, 2013. – 20 с. 

    

91 616.43 

С32 

     Сергієнко Л. Ю.  Соціально-емоційний стрес матерів 

на ранніх етапах вагітності як причина ендокринопатій та 

порушень у гормонально залежних системах нащадків 

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

на здоб. наук. ступ. д.м.н.:спец.14.01.14"Ендокринологія" 

/ Лоріана Юріївна Сергієнко ; "Ін-т проблем ендокринної 

патології ім. В.Я. Данилевського НАМНУ". – Х., 2013. – 

42 с. 

     

92 616.61-092 

С48 

     Слободян К.В.  Вікові особливості функцій нирок за 

умов надлишку і дефіциту іонів натрію при сулемовій 

нефропатії [Текст] : автореф. дис. на здоб. наук. ступ. 

к.м.н.:спец.14.03.04"Патологічна фізіологія" / Ксенія 

Валеріївна Слободян ; МОЗУ, Буковинський ДМУ. – 

Чернівці, 2013. – 20 с. 

     



93 616.323-089 

С50 

     Сміянов  Є. В.  Діагностика, клініко-морфологічні 

особливості та лікування аденоїду у дорослих [Текст] : 

автореф. дис. на здоб. наук. ступ. 

к.м.н.:спец.14.01.19"Оториноларингологія" / Євген 

Владиславович Сміянов ; "Ін-т отоларингології ім. О.С. 

Коломійченка НАМНУ". – К., 2013. – 18 с. 

     

94 616.718-001.5-089.5 

С86 

     Строгуш  О. М.  Оптимізація мультимодального 

знеболювання після ортопедо-травматологічних 

оперативних втручань на нижніх кінцівках [Текст] : 

автореф. дис. на здоб. наук. ступ. 

к.м.н.:спец.14.01.30"Анестезіологія та інтенсивна 

терапія" / Олег Михайлович Строгуш ; МОЗУ, НМА 

після дипломної освіти ім. П.Л. Шупика. – К., 2013. – 24 

с. 

    

95 616.314-76 

Т46 

     Тихонов Д. О. Клініко-лабораторне обгрунтування 

шляхів перерозподілу жувального навантаження при 

частковому знімному протезуванні [Текст] : автореф. 

дис. на здоб. наук. ступ. 

к.м.н.:спец.14.01.22"Стоматологія" / Дмитро Олексійович 

Тихонов ; МОЗУ, НМА післядипломної освіти ім. П.Л. 

Шупика. – К., 2013. – 16 с. 

  

96 616.314-001.4 

Т48 

     Ткаченко І.М.  Концептуальні основи профілактики 

та лікування підвищеної стертості тканин зубів [Текст] : 

автореф. дис. на здоб. наук. ступ. 

д.м.н.:спец.14.01.22"Стоматологія" / Ірина Михайлівна 

Ткаченко ; МОЗУ, "Укр. мед. стомат. академія". – 

Полтава, 2013. – 20 с. 

  

97 615.276 

Т56 

     Томашевська Ю. О.Експериментальне вивчення 

фармакологічної дії комбінованого рослинного засобу 

"Фітовенол" [Текст] : автореф. дис. на здоб. наук. ступ. 

к.фарм. н.:спец.14.03.05"Фармакологія" / Юлія 

Олександрівна Томашевська ; МОЗУ, Нац. фарм. ун-

тет. – Х., 2013. – 20 с. 

      

98 616.8-053.2 

Т57 

     Тонких Н. О. Диференційний підхід до діагностики, 

лікування і профілактики синкопе кардіоваскулярного 

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

к.м.н.:спец.14.01.10"Педіатрія" / Наталя Олександрівна 

Тонких ; МОЗУ, ДНМУ ім. М. Горького. – Донецьк, 

2013. – 22 с. 

      



99 616.718.5/.6-00.5-

089.84 

Т80 

     Труфанов І. І. Малоінвазивне лікування переломів 

дистального епіметафіза великогомілкової кістки 

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

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

Іванович Труфанов ; НАМНУ, "Ін-т патології хребта та 

суглобів ім. М.І. Ситенка НАМНУ". – Х., 2013. – 22 с. 

     

100 616.126.3-089.5 

Ф35 

     Федько В. В.  Анастезіологічне забезпечення 

операцій у хворих на інфекційний ендокардит з 

післяінсультними змінами головного мозку [Текст] : 

автореф. дис. на здоб. наук. ступ. 

к.м.н.:спец.14.01.30"Анестезіологія та інтенсивна 

терапія"" / Валентин Вікторович Федько ; МОЗУ, НМА 

після дипломної освіти ім. П.Л. Шупика. – К., 2013. – 18 

с. 

     

101 616.12-008.331.1-06 

Ф84 

     Франчук С.В.  Успадкування гена рецептора 

ангіотензину II першого типу та плазмові рівні 

натрійуретичних пептидів у жінок з гіпертонічною 

хворобою, які перенесли інфаркт міокарда або мозковий 

інсульт, роль в прогнозуванні та діагностиці [Текст] : 

автореф. дис. на здоб. наук. ступ. 

к.м.н.:спец.14.01.11"Кардіологія" / Світлана Віталіївна 

Франчук ; МОЗУ ЗДМУ. – Запоріжжя, 2013. – 22 с. 

      

102 616.876 

Ф88 

     Фризюк М. А.  Наукове обгрунтування оптимізації 

протирадонових заходів для громадських будівель (на 

прикладі дитячих навчальних закладів Кіровоградської 

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

к.б.н.:спец.14.02.01"Гігієна та професійна патологія" 

/ Мирослава Анатоліївна Фризюк ; "Ін-т гігієни та мед. 

екології ім. О.М. Мерзєєва НАМНУ". – К., 2013. – 20 c. 

      

103 616.36-004-06 

Ф96 

     Футько Х. В. Діагностичний алгоритм та 

прогнозування розвитку гепаторенального синдрому у 

хворих на цироз печінки [Текст] : автореф. дис. на здоб. 

наук.ступ. к.м.н.:спец.14.01.36"Гастроентерологія" 

/ Христина Володимирівна Футько ; МОЗУ", "ДМА 

МОЗУ", "Ін-т гастроентерології НАМНУ". – 

Дніпропетровськ, 2013. – 20 с. 

      



104 616-001.18 

Х52 

     Хитрий Г.П. Клініко-експериментальне 

обгрунтування інтенсивної терапії при гіпотермічних 

ушкодженнях [Текст] : автореф. дис. на здоб. наук. ступ. 

д.м.н.:спец.14.01.30"Анестезіологія та інтенсивна 

терапія" / Григорій Павлович Хитрий ; МОЗУ, НМА 
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