
 

Нові надходження (за березень ) 

Автореферати 

1 616.314.26-

007 

А64 

    Анан Абдаллах Мухаммед Ахмад  Особливості конструкції і 

показання до застосування ретенційних апаратів після 

ортодонтичного лікування зубощелепних аномалій [Текст] : автореф. 

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

Мухаммед Ахмад Анан ; МОЗУ НМУ ім. О.О.Богомольця. – К., 

2014. – 16с. 

 

2 616.31-089 

А92 

     Атмажов І. Д.  Клініко-лабораторне обгрунтування 

оптимального вибору ортопедичного лікування в осіб з хронічними 

захворюваннями слинних залоз [Текст] : автореф. дис. на здоб. наук. 

ступ. к.м.н.:спец.14.01.22"Стоматологія" / Іван Дмитрович Атмажов ; 

"Ін-т стоматології НАМНУ". – Одеса, 2014. – 20с. 

 

3 611.127 

Д40 

      Джалілова Е. А.  Морфологічні відмінності 

гемомікроциркуляторного русла міокарда в нормі та при 

експериментальному цукровому діабеті [Текст] : автореф. дис. на 

здоб. наук. ступ. к.м.н.:спец.14.03.01"Нормальна анатомія" / Ельвіра 

Айдинівна Джалілова ; МОЗУ НМУ ім. О.О.Богомольця. – К., 2014. – 

16с. 

      

4 616.125-08

5 

К17 

    Калашникова О. С.  Ефективність та безпека електричної 

кардіоверсії у хворих на фібриляцію передсердь [Текст] : автореф. 

дис. на здоб. наук. ступ. к.м.н.:спец.14.01.11"Кардіологія" / Оксана 

Сергіївна Калашникова ; МОЗУ ЗДМУ. – Запоріжжя, 2014. – 20с. 

       . 

5 616.895.8-0

8 

К68 

     Коровіна Л. Д.  Клініко-психопатологічна характеристика, 

лікування та реабілітація жінок, хворих на параноїдну шизофренію на 

тлі абдомінального ожиріння [Текст] : автореф. дис. на здоб. наук. 

ступ. к.м.н.:спец. 14.01.16"Психіатрія" / Лілія Дмитрівна Коровіна ; 

НАМНУ, "Ін-т неврології, психіатрії та наркології НАМНУ". – Х., 

2014. – 20с. 

       

6 616.12-08 

К82 

     Кривенко В. В.  Роль системного запалення та оксидативного 

стресу у розвитку кардіоваскулярних порушень та їх фармакологічна 

корекція у хворих з поєднаним перебігом хронічного обструктивного 

захворювання легень I-III стадії та гіпертонічної хвороби II стадії 

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

к.м.н.:спец.14.01.02"Внутрішні хвороби" / Віталій Віталійович 

Кривенко ; МОЗУ ЗДМУ. – Запоріжжя, 2014. – 20с. 

 

 



 

7 616.314-00

2-053.2 

М80 

  Морозов С. А.  Особливості профілактики карієсу зубів у дітей із 

затримкою внутрішньоутробного розвитку [Текст] : автореф. дис. на 

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

Анатолійович Морозов ; "Ін-т стоматології НАМНУ". – Одеса, 2014. – 

20с. 

          

8 611.77 

С87 

   Струс Х. І.  Морфофункціональна характеристика шкіри 

потомства самок щурів за умов експериментального гіпотирозу 

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

к.б.н.:спец.14.03.01"Нормальна анатомія" / Христина Ігорівна Струс ; 

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

Тернопіль, 2014. – 20с.           

9 616.718.4-0

01.5 

Г84 

   Гримайло М. С.  Клініко-біомеханічне обгрунтування 

блокованого інтрамедулярного остеосинтезу при переломах 

дистального відділу стегнової кістки [Текст] : автореф. дис. на здоб. 

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

Сергійович Гримайло ; НАМНУ, "Ін-т патології хребта та суглобів ім. 

М.І. Ситенка НАМНУ". – Х., 2014. – 24с. 

         

10 613.86 

Д81 

Дударенко О. Б.  Гігієнічні аспекти прогностичної оцінки і корекції 

осбливостей особистості чоловіків, інфікованих вірусом 

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

к.м.н.:14.02.01"Гігієна та професійна патологія" / Оксана Борисівна 

Дударенко ; НАМНУ, "Ін-т гігієни та мед. екології ім. О.М. 

Марзєєва". – К., 2014. – 20с            

11 613.86 

М84 

. Мостова О. П.  Гігієнічна діагностика та прогностична оцінка 

закономірностей перебігу процесів психічної і психофізіологічної 

адаптації школярів 14-17 років [Текст] : автореф. дис. на здоб. наук. 

ступ. к.м.н.:14.02.01"Гігієна та професійна патологія" / Ольга Петрівна 

Мостова ; НАМНУ, "Ін-т гігієни та мед. екології ім. О.М. Марзєєва". – 

К., 2014. – 20с. 

 

       

12 617.713-00

2 

Т70 

Тройченко Л. Ф.  Ефективність удосконаленого методу лікування 

персистуючих епітеліальних дефектів та торпідних виразок рогівки 

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

к.м.н.:14.01.18"Офтальмологія" / Людмила Федорівна Тройченко ; 

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

Одеса, 2013. – 20с. 

     

13 617.736-08

5 

Ч-46 

     Черепенко Г. О.  Оптимізація медикаментозного лікування 

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

к.м.н.:14.01.18"Офтальмологія" / Ганна Олександрівна Черепенко ; 

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

Одеса, 2013. – 20с. 

      



 

14 616.314.17 

А56 

Альберт  Є. Л.  Оптимізація лікування хворих на генералізований 

пародонтит з використанням знімних конструкцій шин-протезів 

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

к.м.н.:спец.14.01.22"Стоматологія" / Євгеній Леонідович Альберт ; 

МОЗУ НМА післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика. – К., 2014. – 16с.    

15 616.314-74 

Б82 

Борисенко Д. А.  Розробка та клінічне впровадження 

композиційного цементу подвійної полімеризації незнімних зубних 

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

к.м.н.:спец.14.01.22"Стоматологія" / Денис Анатолійович Борисенко ; 

МОЗУ НМА післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика. – К., 2014. – 16с 

       

16 616.24-002.

5 

В41 

     Вівчар І. С.  Імунна дисфункція в патогенезі туберкульозу 

легень у дітей і підлітків із радіаційно забруднених територій [Текст] : 

автореф. дис. на здоб. наук. ступ. к.м.н.:спец.14.03.04"Патологічна 

фізіологія" / Ірина Степанівна Вівчар ; Буковинський ДМУ. – 

Чернівці, 2014. – 20с. 

 

       

17 616.314-77 

Г37 

     Герасименко П. І.  Рання діагностика і профілактика 

ускладнень у пацієнтів з дентальними імплантатами і нікотиновою 

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

к.м.н.:спец.14.01.22"Стоматологія" / Пилип Іванович Герасименко ; 

МОЗУ НМА післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика. – К., 2014. – 16с. 

 

18 614.2 

Г83 

Григоренко А. А.  Медико-соціальне обгрунтування системи 

протидії тютюнопалінню в Україні [Текст] : автореф. дис. на здоб. 

наук. ступ. к.м.н.:спец.14.02.03"Соціальна медицина" / Алла 

Анатоліївна Григоренко ; МОЗУ НМА післядипломної освіти ім. П.Л. 

Шупика. – К., 2014. – 24с. 

     

       

19 614.2 

З-78 

     Зозуля А. І.  Медико-соціальне обгрунтування якісно нової 

системи спеціалізованої допомоги хворим з судинною патологією 

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

д.м.н.:спец.14.02.03"Соціальна медицина" / Андрій Іванович Зозуля ; 

МОЗУ НМА післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика. – К., 2014. – 36с. 

     

       

20 614.2 

К43 

     Кириченко А. Г.  Медико-соціальне обгрунтування 

оптимізованої моделі запобігання та зменшення первинної 

інвалідності працездатного населення України ( на прикладі 

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

д.м.н.:спец.14.02.03"Соціальна медицина" / Алла Григорівна 

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

К., 2014. – 36с. 

    

       



 

21 616.311.2-0

02 

К61 

     Колодницька Г. Б.  Патогенетичні аспекти перебігу і лікування 

генералізованого пародонтиту, асоційованого з цукровим діабетом 

(експериментальне дослідження) [Текст] : автореф. дис. на здоб. наук. 

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

Колодницька ; Буковинський ДМУ. – Чернівці, 2014. – 24с. 

      

       

22 614.2 

М13 

 Мазепа Ю. С.  Медико-соціальне обгрунтування системи 

застосування енергосорбентів в закладах охорони здоров'я [Текст] : 

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

медицина" / Юлія Святославівна Мазепа ; МОЗУ НМА 

післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика. – К., 2014. – 24с. 

     

23 616.711-00

6.04 

М50 

     Менсіа Касем  Диференційний підхід до лікування хворих з 

метастатичним ураженням кісток [Текст] : автореф. дис. на здоб. наук. 

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

Менсіа ; НАМНУ, "Ін-т патології хребта та суглобів ім. М.І. Ситенка 

НАМНУ". – Х., 2014. – 24с. 

           

24 616.379-00

8.64 

М82 

Москва Х. А.  Патогенетичні особливості інсулінорезистентності 

при гіпотиреозі в умовах коригуючих впливів [Текст] : автореф. дис. 

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

/ Христина Андріївна Москва ; Буковинський ДМУ. – Чернівці, 

2014. – 20с. 

      

25 617.581 

Р82 

     Рубленко А. М.  Оцінка ризиків виникнення та профілактика 

венозних тромбоемболічних і геморагічних ускладнень при 

ендопротезуванні кульшового суглоба [Текст] : автореф. дис. на здоб. 

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

Михайлович Рубленко ; НАМНУ, "Ін-т патології хребта та суглобів 

ім. М.І. Ситенка НАМНУ". – Х., 2014. – 24с. 

       

26 618.431 

С30 

     Семеринська  І. О.  Перинатальна охорона плода з обвиттям 

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

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

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

К., 2014. – 18с. 

           

27 618.145-00

2.18 

С79 

     Степанова Є. В.  Тактика ведення жінок репродуктивного віку з 

гіперпластичними процесами ендометрія на фоні гіпотиреозу [Текст] : 

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

гінекологія" / Євгенія Василівна Степанова ; МОЗУ НМА 

післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика. – К., 2014. – 20с. 

      



 

28 616.314.18 

Я22 

Яворська  Л. В.  Обгрунтування сполученого використання 

пробіотичних та дезінтоксикаційних засобів у комплексному 

лікуванні генералізованого пародонтиту [Текст] : автореф. дис. на 

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

Віталіївна Яворська ; МОЗУ НМА післядипломної освіти ім. П.Л. 

Шупика. – К., 2014. – 20с. 

            

29 616.216-08

9 

А35 

Азізов Елвін Гусейнхан Огли  Оптимізація хірургічного лікування 

хворих на ускладнені синусити з використанням фотогемотерапії 

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

к.м.н.:спец.14.01.19"Оториноларингологія" / Елвін Гусейнхан Огли 

Азізов ; "Ін-т отоларингології ім. О.С. Коломійченка НАМНУ". – К., 

2014. – 24с. 

            

30 616.37-053.

2 

Ж72 

Жиляк О. В. Особливості нейро-гуморальної регуляції та 

функціонального стану підшлункової залози у дітей з 

функціональними і органічними захворюваннями кишечника та їх 

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

к.м.н.:спец.14.01.10"Педіатрія" / Олександра Василівна Жиляк ; 

Буковинський ДМУ. – Чернівці, 2014. – 20с. 

            

31 616.22-002 

З-93 

Зуєтір Самір  Діагностика та лікування хворих на хронічний 

ларингіт на тлі персистуючої герпесвірусної інфекції з використанням 

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

к.м.н.:спец.14.01.19"Оториноларингологія" / Самір Зуєтір ; "Ін-т 

отоларингології ім. О.С. Коломійченка НАМНУ". – К., 2014. – 20с. 

 

32 616.28-008.

1 

К64 

Коновалов С. Е.  Оптимізація діагностики та комплексного 

лікування слухових порушень у хворих з екстравазальною компресією 

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

к.м.н.:спец.14.01.19"Оториноларингологія" / Сергій Едуардович 

Коновалов ; "Ін-т отоларингології ім. О.С. Коломійченка НАМНУ". – 

К., 2014. – 20с. 

       

33 616.37-002 

К66 

Коритна  Г. Ю.  Роль та місце екстракорпоральної детоксикації в 

комплексному лікуванні гострого деструктивного панкреатиту 

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

к.м.н.:спец.14.01.03"Хірургія" / Ганна Юріївна Коритна ; МОЗУ 

ВНМУ ім. М.І. Пирогова. – Вінниця, 2014. – 20с. 

      

       

34 618.177 

Л90 

Льовкіна О. Л.  Корекція стану ендометрію у жінок 

репродуктивного віку із первинним стрес-індукованим непліддям 

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

к.м.н.:спец.14.01.01"Акушерство і гінекологія" / Олена Леонідівна 

Льовкіна ; МОЗУ ВНМУ ім. М.І. Пирогова. – Вінниця, 2014. – 18с. 

      



 

35 618.177 

О-52 

Оксюта В. М.  Відновлення репродуктивної функції у жінок із 

безпліддям при гіпотиреозі (клінічне дослідження) [Текст] : автореф. 

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

гінекологія" / Валерій Миколайович Оксюта ; МОЗУ ВНМУ ім. М.І. 

Пирогова. – Вінниця, 2014. – 20с. 

 

36 616.831-00

1.34 

П12 

     Павленко І. А.  Механізми саногенезу при інфузійній терапії 

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

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

Павленко ; Буковинський ДМУ. – Чернівці, 2014. – 20с. 

       

37 616.831-00

5 

С13 

     Савчук Т. П.  Патохімічні та патоморфологічні зміни в 

лімбіко-гіпоталамічних структурах мозку щурів зі 

стрептозотоцин-індукованим цукровим діабетом при гострому 

порушенні кровообігу в басейні сонних артерій [Текст] : автореф. дис. 

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

/ Тетяна Павлівна Савчук ; Буковинський ДМУ. – Чернівці, 2014. – 

20с. 

 

38 616.33-002-

053.2 

Х60 

     Хлуновська Л. Ю.  Предиктори прогнозування перебігу та 

ефективність лікування виразкової хвороби у дітей [Текст] : автореф. 

дис. на здоб. наук. ступ. к.м.н.:спец.14.01.10"Педіатрія" / Людмила 

Юріївна Хлуновська ; Буковинський ДМУ. – Чернівці, 2014. – 20с. 

      

39 616.3 

Ч-91 

Чундак С. С.  Поєднана абдомінальна травма у постраждалих 

внаслідок дорожньо-транспортних пригод: догоспітальний етап 

надання медичної допомоги [Текст] : автореф. дис. на здоб. наук. ступ. 

к.м.н.:спец.14.01.03"Хірургія" / Степан Степанович Чундак ; МОЗУ 

ВНМУ ім. М.І. Пирогова. – Вінниця, 2014. – 20с. 

           

40 616.211-00

6 

Я72 

 Яремчук С. Е.  Діагностика та лікування ринітів у жінок із 

порушенням гомеостазу статевих гормонів [Текст] : автореф. дис. на 

здоб. наук. ступ. д.м.н.:спец.14.01.19"Оториноларингологія" / Світлана 

Едуардівна Яремчук ; "Ін-т отоларингології ім. О.С. Коломійченка 

НАМНУ". – К., 2014. – 20с. 

     

 

 

 

 

 

 

 



 

41 611.61 

А39 

Акиншевич І. Ю.  Пренатальний органогенез нирок щурів, що 

розвиваються в умовах прийому вагітними самками інгібіторів АПФ і 

блокаторів кальцієвих каналів [Текст] : автореф. дис. на здоб. наук. ступ. 

к.м.н.:спец.14.03.09"Гістологія, цитологія, ембріологія" / Ігор Юрійович 

Акиншевич ; МОЗУ, "Кримський ДМУ ім. С.І. Георгієвського". – 

Сімферополь, 2014. – 20с. 

42 611.82 

Г22 

     Гасанова І. Х.  Вікові особливості будови судинних сплетень 

шлуночків головного мозку при парентеральному введенні ксеногенної 

спинномозкової рідини (анатомо-експериментальне дослідження) [Текст] : 

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

/ Ілаха Халіс Гасанова ; МОЗУ, "Кримський ДМУ ім. С.І. Георгієвського". – 

Сімферополь, 2014. – 20с. 

 

43 616.12-0

08.331.1 

Т88 

Турна Е. Ю.  Порівняльна ефективність комбінованої антигіпертензивної 

терапії у хворих на артеріальну гіпертензію з ішемічним інсультом в 

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

к.м.н.:спец.14.01.11"Кардіологія" / Ельвіра Юсуфівна Турна ; МОЗУ, 

"Кримський ДМУ ім. С.І. Георгієвського". – Сімферополь, 2014. – 20с. 

 

44 616.24-0

07.61 

Б27 

Басіна Б. О.  Прогнозування перебігу хронічного обструктивного 

захворювання легень на етапах спостереження хворих [Текст] : автореф. 

дис. на здоб. наук. ступ. к.м.н.:спец.14.01.27"Пульмонологія" / Богдана 

Олександрівна Басіна ; МОЗУ, "НДІ фіз. методів лікування і мед. 

кліматології ім. І.М. Сєченова", "Кримський МУ ім. С.І. Георгієвського ". – 

Ялта, Сімферополь, 2014. – 24с. 

 

45 616.831 

К70 

Коршняк В. О.  Клініко-патогенетичне обгрунтування використання 

надвисокочастотної терапії та транскраніальної електроаналгезії хворим з 

синдромом вегетативної дистонії внаслідок закритої черепно-мозкової 

травми, вірусної нейроінфекції (грипозної) та іонізуючого [Текст] : автореф. 

дис. на здоб. наук. ступ. д.м.н.:спец.14.01.33"Медична реабілітація, 

фізіотерапія та курортологія" / Володимир Олексійович Коршняк ; МОЗУ, 

"НДІ фіз. методів лікування і мед. кліматології ім. І.М. Сєченова", 

"Кримський ДМУ ім. С.І. Георгієвського МОЗУ". – Ялта, Сімферополь, 

2014. – 32с. 

 

46 616.233-

002 

С18 

Саніна Н. А.  Стимуляція дихальної мускулатури у реабілітації хворих та 

інвалідів внаслідок хронічного обструктивного захворювання легень 

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

к.м.н.:спец.14.01.27"Пульмонологія" / Наталія Анатоліївна Саніна ; МОЗУ, 

"НДІ фіз. методів лікування і мед. кліматології ім. І.М. Сєченова", 

"Кримський МУ ім. С.І. Георгієвського ". – Ялта, Сімферополь, 2014. – 20с. 

 

47 616-006-

053.2 

Я66 

Янченко Т. С.  Санаторно-курортна реабілітація дітей в періоді ремісії 

онкогематологічних і онкологічних захворювань з урахуванням 

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

д.м.н.:спец.14.01.33"Медична реабілітація, фізіотерапія і курортологія" 

/ Тетяна Станіславівна Янченко ; МОЗУ, "НДІ фіз. методів лікування і мед. 



 

кліматології ім. І.М. Сєченова", "Кримський МУ ім. С.І. Георгієвського ". – 

Ялта, Сімферополь, 2014. – 32с. 

 

  


