
Нові надходження (вересень 2015 року) 

Автореферати 

1 613.11 

Г52 

     Глазков Е. О.  Адаптаційні реакції організму при зміні 

клімато-географічних умов перебування у громадян з середньої та 

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

14.03.04 "Патологічна фізіологія" / Едуард Олександрович Глазков ; 

МОЗУ Луганський ДМУ. – Рубіжне, 2015. – 40с. 

       

2 616.831.9-0

02.5 

Т49 

     Тлустова Т. В.  Особливості діагностики та лікування 

туберкульозного менінгоенцефаліту у ВІЛ-інфікованих хворих 

[Текст] : автореф. дис.на здоб. наук. ступ.к.м.н : спец. 14.01.26 

"Фтизіатрія" / Тетяна Володимирівна Тлустова ; НАМНУ НІ 

фтизіатрії і пульмонології ім. Ф.Г. Яновського НАМНУ. – К., 2015. – 

18с. 

      

3 613.5 

М69 

     Михіна Л. І.  Удосконалення методів визначення та критеріїв 

гігієнічної оцінки хімічного забруднення повітря приміщень житлових 

та громадських будинків [Текст] : автореф. дис. на здоб. наук. ступ. 

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

/ Людмила Іванівна Михіна ; Ін-т гігієни та мед. екології ім. О.М. 

Марзєєва НАМНУ. – К., 2015. – 20с. 

       

4 616.33-008.

6 

К66 

     Корендович І. В.  Функціональна диспепсія : клініка, 

морфологічна характеристика слизової оболонки шлунка, особливості 

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

спец.14.01.36 "Гастроентерологія" / Ірина Володимирівна 

Корендович ; Дніпропетровська МА МОЗУ Ін-т гастроентерології 

НАМНУ. – Дніпропетровськ, 2015. – 20с. 

       

5 616.832-00

7.43-089 

П37 

     Плавський П. М.  Невідкладна хірургія спінальних дизрафій, 

ускладнених ліквореєю чи її загрозою [Текст] : автореф. дис. на здоб. 

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

Миколайович Плавський ; НАМНУ Ін-т нейрохірургії ім. А.П. 

Ромоданова НАМНУ. – К., 2015. – 24с. 

       

6 616.831-00

5.1 

Г73 

     Готін О. С.  Диференційоване лікування травматичних 

внутрішньомозкових крововиливів [Текст] : автореф. дис. на 

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

Сеоїргієвич Готін ; НАМНУ Ін-т нейрохірургії ім. А.П. Ромоданова 

НАМНУ. – К., 2015. – 20с. 

       

7 616.61-008.

6 

З-48 

     Зеленюк В. Г.  Нефропротекторні властивості статинів при 

гострій нирковій недостатності (експериментальне дослідження) 

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

14.03.05 "Фармакологія" / Володимир Георгійович Зеленюк ; МОЗУ 

Нац. фармацевт. ун-т. – Х., 2015. – 20с. 

       



8 614.878 

А65 

     Андрійчук Н. Й.  Токсиколого-гігієнічна оцінка та 

профілактика шкідливого впливу наночастинок срібла, отриманих 

методом фотостимульованого синтезу [Текст] : автореф. дис. на здоб. 

наук. ступ. к.м.н. : спец. 14.02.01 "Гігієна та професійна патологія" 

/ Надія Йосипівна Андрійчук ; Ін-т гігієни та мед. екології ім. О.М. 

Марзєєва НАМНУ. – К., 2015. – 20с. 

       

9 616.98-097 

Б20 

     Баланюк І. В.  Клініко-мікробіологічна оцінка порушень 

біоценозу товстої кишки при ВІЛ-інфекції/ СНІДі та оптимізація 

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

14.01.13 "Інфекційні хвороби" / Ірина Володимирівна Баланюк ; 

МОЗУ ТДМУ ім. І.Я. Горбачевського МОЗУ. – Тернопіль, 2015. – 20с. 

       

10 617.572-00

1.6 

Г64 

     Гомонай І. В.  Хірургічне лікування звичного звиху плеча 

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

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

/ Ігор Васильович Гомонай ; Ін-т травматології та ортопедії 

НАМНУ. – К., 2015. – 22с. 

       

11 616.37-002.

1 

К49 

     Клименко М. В.  Діагностичне та прогностичне значення 

цитокінової реактивності у виборі хірургічної тактики при гострому 

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

14.01.03 "Хірургія" / Михайло Вікторович Клименко ; МОЗУ ХМА 

післядипломної освіти. – Х., 2015. – 20с. 

       

12 616.12-008.

331.1 

Л63 

     Лісова О. О.  Діагностичне та прогностичне значення 

показників ремоделювання серця та судин у хворих на артеріальну 

гіпертензію після ішемічного мозкового інсульту [Текст] : автореф. 

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

Олександрівна Лісова ; Дніпропетровська МА МОЗУ Ін-т 

гастроентерології НАМНУ. – Дніпропетровськ, 2015. – 24с. 

     

13 615.31 

М69 

     Михайлюк Є. О.  Фармакологічна активність нових похідних 

4-R-5 ( алкін-, арил-, гетерил- ) - 1.2,4- тріазолу при 

експериментальному токсичному гепатиті [Текст] : автореф. дис. на 

здоб. наук. ступ. к.фарм.н.: спец. 14.03.05 "Фармакологія" / Євгеній 

Олегович Михайлюк ; МОЗУ Нац. фармац. ун-т. – Х., 2015. – 20с. 

       

14 613.2 

М82 

     Москальчук Л. В.  Гігієнічна оцінка забезпеченості дорослого 

населення України фолієвою кислотою та розробка заходів з 

профілактики фолієводефіцитних станів [Текст] : автореф. дис. на 

здоб. наук. ступ.к.м.н. : спец. 14.02.01 "Гігієна та професійна 

патологія" / Людмила Володимирівна Москальчук ; МОЗУ НМУ 

ім.О.О. Богомольця. – К., 2015. – 20с. 

       



15 616.74-089 

П19 

     Пастух В. В.  Профілактика післятравматичного спайкового 

процесу навколо сухожиль [Текст] : автореф. дис. на здоб. наук. ступ. 

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

Вікторович Пастух ; НАМНУ Ін-т патології хребта та суглобів ім. М.І. 

Ситенка НАМНУ. – Х., 2015. – 20с. 

       

16 616.12-073.

7 

О-76 

     Острась О. В.  Пренатальна ехокардіографія як метод ранньої 

діагностики та прогнозування виникнення коарктації аорти у 

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

спец. 14.01.23 "Променева діагностика та променева терапія" 

/ Олексій Віталійович Острась ; МОЗУ НМА післядипломної освіти 

ім. П.Л. Шупика. – К., 2015. – 20с. 

       

17 616.14-002-

089 

Р83 

     Руденко К. О.  Удосконалення методів хірургічного лікування 

варикозної хвороби нижніх кінцівок з урахуванням порушень 

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

спец. 14.01.03 "Хірургія" / Катерина Олександрівна Руденко ; МОЗУ 

ХМА післядипломної освіти. – Х., 2015. – 20с. 

       

18 616.314.16

3-085 

Л34 

     Левандовський Р. А.  Ортопедична реабілітація хворих на 

складну щелепно-лицеву патологію із застосуванням дентальних 

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

14.01.22 "Стоматологія" / Роман Адамович Левандовський ; МОЗУ 

НМУ ім. О.О. Богомольця. – К, 2015. – 40с. 

       

19 616.314-08

9.23-053.2 

Г70 

     Горохівський В. Н.  Патогенетичне обгрунтування оптимізації 

процесів ремоделюванняв кістковій тканині щелеп та профілактика 

ускладнень при ортодонтичному лікуванні дітей з флюорозом зубів 

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

"Стоматологія" / Володимир Несторович Горохівський ; Ін-т 

стоматології НАМНУ. – Одеса, 2015. – 32с. 

       

20 616.728.3 

М92 

     Муц В. Я.  Дефіцит та недостатність вітаміну D у людей 

старших вікових груп, хворих на первинний системний остеопороз та 

остеоартроз колінних суглобів [Текст] : автореф. дис. на здоб. наук. 

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

Ярославович Муц ; НАМНУ Ін-т патології хребта та суглобів ім. М.І. 

Ситенка НАМНУ. – Х., 2015. – 24с. 

       

21 616.379-00

8.64 

П99 

     Пятковський В. М.  Діагностика та лікування діабетичної 

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

: спец. 14.01.21 "Травматологія та ортопедія" / Володимир 

Михайлович Пятковський ; Ін-т травматології та ортопедії НАМНУ. – 

К., 2015. – 22с. 

       



22 616.379-00

8.64 

П27 

     Перцева Н. О.  Функція ендотелію та тромбоцитарний гемостаз 

у хворих цукровим діабетом 2 типу з різним рівнем компенсації та 

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

д.м.н. ; спец. 14.01.14." Ендокринологія" / Наталія Олегівна Перцева ; 

Ін-т проблем ендокринної патології ім. В. Я. Данилевського 

НАМНУ. – Х., 2015. – 40с. 

       

23 611.08 

М15 

     Макарова О. І.  Морфологічні зміни в легенях щурів у 

віддалений період після опіку шкіри та за умов його корекції 

комплексними інфузійними препаратами [Текст] : автореф. дис. на 

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

ембріологія" / Ольга Ігорівна Макарова ; МОЗУ НМУ ім. О.О. 

Богомольця. – К., 2015. – 20с. 

       

24 616.12-007.

2-053.1 

Я51 

     Ялинська Т. А.  Магнітно- резонансна та мультидетекторна 

комп`ютерна томографія в діагностиці та діагностичному супроводі 

лікування вроджених вад серця у дітей [Текст] : автореф. дис. на здоб. 

наук. ступ. д.м.н.: спец. 14.01.23 "Променева діагностика та променева 

терапія" / Тетяна Анатоліївна Ялинська ; МОЗУ НМА післядипломної 

освіти ім. П.Л.Шупика. – К., 2015. – 44с. 

       

25 616.12-005.

4 

Н17 

     Надорак О. П.  Предиктори виникнення та прогнозування 

перебігу післяопераційної фібриляції передсердь у хворих на 

ішемічну хворобу серця [Текст] : автореф. дис. на здоб. наук. ступ. 

к.м.н. спец. : 14.01.11 "Кардіологія" / Ольга Павлівна Надорак ; МОЗУ 

НМУ ім. О.О. Богомольця. – К., 2015. – 20с. 

     

26 618.3-008.6 

С17 

     Сампара С. Р.  Патогенетичне обгрунтування застосування 

модулятора синтезу оксиду азоту для корекції ускладнень 

гестаційного антифосфоліпідного синдрому ( експериментальне 

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

14.03.04 "Патологічна фізіологія" / Софія Ростиславівна Сампара ; 

МОЗУ Буковинський ДМУ. – Чернівці, 2015. – 20с. 

       

27 614.2 

Ц16 

     Цанько І. І.  Медико-соціальне обгрунтування моделі 

удосконалення організації вторинної профілактики артеріальної 

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

14.02.03 "Соціальна медицина" / Іван Іванович Цанько ; МОЗУ НМА 

післядипломної освіти ім. П.Л.Шупика. – К., 2015. – 22с. 

       

28 616.74-002.

2 

П45 

     Подольський О. В.  Комплексна реабілітація хворих на 

есенціальну артеріальну гіпертензію з синдромом психоемоційного 

напруження із застосуванням магнітолазерної терапії та 

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

к.м.н. спец. : 14.01.33 " Медична реабілітація, фізіотерапія та 

курортологія" / Олександр Васильович Подольський ; МОЗУ ХМА 

післядипломної освіти. – Х., 2015. – 22с. 

       



29 616.831-00

1.31 

В68 

     Волошина Д. М.  Стани залежності у хворих з 

психопатологічними наслідками черепно-мозкових травм [Текст] : 

автореф. на здоб. наук. ступ. к.м.н. спец. : 14.01.16 "Психіатрія" 

/ Діана Миколаївна Волошина ; НАМНУ Ін-т неврології, психіатрії та 

наркології НАМНУ. – Х., 2015. – 20с. 

       

30 611.314 

Г55 

     Глушак А. А.  Морфологічні особливості зубної дуги і 

одонтометричні показники у підлітків з ортогнатичним прикусом у 

залежності від форми голови і типу обличчя [Текст] : автореф. дис. на 

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

Анатоліївна Глушак ; МОЗУ НМУ ім. О.О. Богомольця. – К., 2015. – 

20с. 

       

31 612.821 

Х72 

     Холін В. О.  Вплив емоційно-когнитивної стимуляції на 

функціональний стан центральної нервової системи при старінні 

[Текст] : автореф. дис. на здоб. наук. ступ. к.м.н. спец. : 14.03.03. 

"Нормальна фізіологія" / Віктор Олександрович Холін ; НАМНУ Ін-т 

геронтології ім. Д.Ф. Чеботарьова НАМНУ. – К., 2015. – 20с. 

       

32 618.11-006-

089 

Ч-86 

     Чужик О. І.  Оптимізація передопераційного ведення жінок 

репродуктивного віку з ендометріоїдними кістами яєчників [Текст] : 

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

та гінекологія" / Олена Ігорівна Чужик ; МОЗУ НМА післядипломної 

освіти ім. П.Л. Шупика. – К., 2015. – 20с. 

       

33 618.14-002 

М76 

     Молчанова О. В.  Роль розладів мікробіоценозу піхви в 

клінічному перебігу генітального ендометріозу [Текст] : автореф. дис. 

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

/ Олена Вікторівна Молчанова ; МОЗУ НМА післядипломної освіти 

ім. П.Л. Шупика. – К., 2015. – 20с. 

       

34 616.211 

Ш65 

     Шиян С. П.  Клініко-біохімічне обгрунтування антиоксидантної 

терапії у хворих на поліпозні риносинусити [Текст] : автореф. дис. на 

здоб. наук. ступ.к.м.н. спец. : 14.01.19 "Оториноларингологія" / Сергій 

Петрович Шиян ; НАМНУ Ін-т отоларингології ім. О.С. Коломійченка 

НАМНУ. – К., 2015. – 20с. 

       

35 616.211-00

2 

Н34 

     Наумова О. О.  Підвищення якості діагностики та 

прогнозування ефективності лікування хворих на сезонний алергічний 

риніт на основі використання молекулярної алергодіагностики 

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

"Оториноларингологія" / Ольга Олександрівна Наумова ; НАМНУ 

Ін-т отоларингології ім. О.С. Коломійченка НАМНУ. – К., 2015. – 20с. 

       



36 616.12-001.

28 

Г70 

     Гороть І. В.  Особливості ультраструктурної організації і 

метаболізму реактивних форм кисню та азоту в серцево-судинній 

системі за постійної дії низьких доз радіації ( експериментальне 

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

03.00.01 "Радііобіологія" / Ірина Василівна Гороть ; НАМНУ Нац. 

наук. центр радіаційної медицини. – К., 2015. – 24с. 

       

37 616.12-001.

28 

П38 

     Плескач Г. В.  Роль поліморфізму SNP83 гена фосфодіестерази 

4D у генетичній схильності до розвитку інфаркту міокарда у 

постраждалих внаслідок аварії на ЧАЕС [Текст] : автореф. дис. на 

здоб. наук. ступ. к.м.н. спец. : 03.00.01 "Радіобіологія" / Гліб 

Вадимович Плескач ; НАМНУ Нац. наук. центр радіац. медицини. – 

К., 2015. – 22с. 

      

38 612.275 

П39 

     Плотнікова Л. М.  Вплив парціального тиску кисню та донора 

сірководню на проліферацію соматичних клітин людини лінії 4BL 

[Текст] : автореф. дис. на здоб. наук. ступ. к.м.н. спец.: 03.00.13 

"Фізіологія людини та тварин" / Лідія Миколаївна Плотнікова ; НАНУ 

Ін-т фізіології ім. О.О. Богомольця. – К., 2015. – 20с. 

       

39 612.06 

Л64 

     Литвиненко А. П.  Скоротливість міометрія матки при 

експериментальній імунокомплексемії та залізодефіцитній анемії у 

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

03.00.13 "Фізіологія людини і тварин" / Аліна Петрівна Литвиненко ; 

НАНУ Ін-т фізіології ім. О.О. Богомольця. – К., 2015. – 24с. 

       

40 616.155.19

4 

Ц18 

     Царалунга В. М.  Залізодефіцитна анемія у хворих з хронічною 

серцевою недостатністю і ефективність її корекції за допомогою 

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

к.м.н. спец. : 14.01.02 "Внутрішні хвороби" / Віра Миколаївна 

Царалунга ; МОЗУ НМУ ім. О.О. Богомольця. – К., 2015. – 20с. 

       

41 616.314-08

9.23 

Я45 

     Якимець А. В.  Клініко-морфологічне обгрунтування вибору 

методів реабілітації пацієнтів із адентією верхніх латеральних різців 

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

"Стоматологія" / Анжеліка Вікторівна Якимець ; МОЗУ НМА 

післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика. – К., 2015. – 20с. 

       

42 616.24-002.

5 

Я81 

     Ясінський Р. М.  Комплексна терапія хворих на ко-інфекцію 

туберкульоз/ВІЛ з урахуванням факторів ризику прогресування 

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

14.01.26 "Фтизіатрія" / Роман Миколайович Ясінський ; НАМНУ Нац. 

ін-т фтизіатрії і пульмонології ім. Ф.Г. Яновського НАМНУ. – К., 

2015. – 20с. 

       



43 616.379-00

8.64 

Т46 

     Тихонова Т. М.  Повільно прогресуючий автоімунний діабет 

дорослих : етапи розвитку, клініко-імунологічні та генетичні маркери, 

обгрунтування патогенетичної терапії [Текст] : автореф. дис. на здоб. 

наук. ступ. д.м.н. : спец. 14.01.14 "Ендокринологія" / Тетяна 

Михайлівна Тихонова ; Ін-т проблем ендокринної патології ім. В.Я. 

Данилевського НАМНУ. – Х., 2015. – 44с. 

       

44 615.2 

З-94 

     Зупанець М. В.  Пошук нових протизапальних препаратів в 

ряду нітро- та оксамоїлзаміщення N-фенілантранілових кислот 

[Текст] : автореф. дис. на здоб. наук. ступ. к.фарм.н. : спец. 14.03.05 

"Фармакологія" / Максим Володимир Зупанець ; МОЗУ Нац. 

фармацевт. у-ет. – Х., 2015. – 20с. 

       

45 613.32 

Ф33 

     Федорів О. Є.  Експериментальне дослідження характеру 

ізольованої та комбінованої дії наночастинок і ацетату свинцю зі 

стеаратами натрію та калію за умов перорального надходження в 

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

14.02.01 "Гігієна та професійна патологія" / Ольга Євгенівна Федорів ; 

Ін-т гігієни та медичної екології ім. О.М. Марзєєва НАМНУ. – К., 

2015. – 20с. 

       

46 616.314-05

4.2-084 

Ц67 

     Ципан С. Б.  Особливості профілактики основних 

стоматологічних захворювань у дітей із аутизмом [Текст] : автореф. 

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

Борисович Ципан ; МОЗУ НМА післядипломної освіти ім. П.Л. 

Шупика. – К., 2015. – 20с. 

       

47 616.12-005.

4 

Ш16 

     Шаєнко З. О.  Клінічна ефективність та динаміка показників 

системного запалення і інсулінорезистентності у хворих на ішемічну 

хворобу серця та цукровий діабет 2 типу при поєднанному 

застосуванні метформіну і піоглітазону [Текст] : автореф. дис. на здоб. 

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

Олексіївна Шаєнко ; МОЗУ НМУ ім. О.О. Богомольця. – К., 2015. – 

20с. 

       

48 616.314.17-

089.23 

К75 

     Кочкіна Н. А.  Клініко-лабораторне обгрунтування 

застосування вдосконалених зубних протезів у комплексному 

лікуванні захворювань тканин пародонта ( клініко-лабораторне 

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

14.01.22 "Стоматологія" / Наталія Анатолоіївна Кочкіна ; МОЗУ НМА 

післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика. – К., 2015. – 20с. 

       

49 616.314-00

8.4 

Д81 

     Дуднікова М. О.  Клініко-лабораторне обгрунтування вибору 

методів корекції змін кольору твердих тканин зубів та оцінка їх 

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

14.01.22 "Стоматологія" / Марія Олегівна Дуднікова ; МОЗУ НМА 

післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика. – К., 2015. – 16с. 

       



50 616.441-00

8.64-06 

Д59 

     Доголіч О. І.  Особливості формування коморбідності та 

гіпотиреозу у хворих на подагру : рання діагностика, вікові, гендерні 

та метаболічні аспекти, шляхи оптимізації лікування [Текст] : 

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

хвороби" / Олександра Ігорівна Доголіч ; МОЗУ ІФНМУ. – 

Івано-Франківськ, 2015. – 20с. 

       

51 616.98 : 

578.828 

Ж66 

     Живиця Д. Г.  ВІЛ- інфекція : предиктори прогресування, 

підвищення ефективності високоактивної антиретровірусної терапії і 

віддалений прогноз захворювання [Текст] : автореф. дис. на здоб. 

наук. ступ. д.м.н. : спец. 14.01.13 "Інфекційні хвороби" / Дмитро 

Георгійович Живиця ; МОЗУ ТДМУ ім. І.Я. Горбачевського МОЗУ. – 

Тернопіль, 2015. – 40с. 

 

52 616.248-06 

К52 

     Кмита В. В.  Вплив Вс11 поліморфізму гена 

глюкокортикоїдного рецептора на клінічний перебіг та терапевтичну 

тактику у хворих на бронхіальну астму із ожирінням [Текст] : 

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

хвороби" / Владислава Володимирівна Кмита ; МОЗУ НМУ ім. О.О. 

Богомольця. – К., 2015. – 20с. 

       

53 616.284-08

9 

К78 

     Кравченко С. В.  Підвищення ефективності сануючих операцій 

на середньому вусі за допомогою комбінованої мастоїдопластики ( 

експериментально-клінічне дослідження) [Текст] : автореф. дис. на 

здоб. наук. ступ. к.м.н. : спец. 14.01.19 "Оториноларингологія" 

/ Світлана Володимирівна Кравченко ; НАМНУ Ін-т отоларингології 

ім. О.С. Коломійченка НАМНУ. – К., 2015. – 20с. 

       

54 616.993-07

8 

К64 

     Кондратюк В. В.  Тропічна малярія в осіб з немалярійної зони : 

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

наук. ступ. к.м.н. : спец. 14.01.13 "Інфекційні хвороби" / Вадим 

Валентинович Кондратюк ; МОЗУ ХМА післядипломної освіти. – Х., 

2015. – 24с. 

       

55 616.314-08

9.843 

К49 

     Климентьєв В. Г.  Оптимізація хірургічного етапу дентальної 

імплантації при формуванні ложа у пацієнтів зі складними 

анатомо-топографічними умовами [Текст] : автореф. дис. на здоб. 

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

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

К., 2015. – 20с. 

       

56 616.31-084 

Г12 

     Гаврищук А. В.  Обгрунтування комплексної профілактики 

основних стоматологічних захворювань у робітників металургійної 

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

14.01.22 "Стоматологія" / Анастасія Володимирівна Гаврищук ; Ін-т 

стоматології НАМНУ. – Одеса, 2015. – 20с. 

       

 



     


