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1 616.33-006 

С78 
Сташкевич  М. А.   

Біохімічні особливості дії 5-фторурацилу при різних способах 

введення пацієнтам з аденокарциномою шлунку [Текст] : автореф. 

дис. на здоб. наук. ступ. к.біолог. н.: спец. 14.01.32 "Медична біохімія" 

/ Марина Анатоліївна Сташкевич ; МОЗУ Луганський ДМУ. – 

Рубіжне, 2016. – 24 с. 

       

2 616.367-07 

С42 
Скалій  М. М.   

Вдосконалення мініінвазивних методів діагностики і лікування 

малосимптомних форм порушення прохідності термінального відділу 

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

14.01.03 "Хірургія" / Микола Миколайович Скалій ; МОЗУ ХМА 

післядипломної роботи. – Х., 2016. – 20 с. 

       

3 612.313 

М31 
Маслова  І. М.   

Вікова морфофункціональна характеристика великих слинних залоз 

щурів в постнатальному періоді в нормі та після внутрішньоутробної 

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

14.03.01 "Нормальна анатомія" / Ірина Миколаївна Маслова ; МОЗУ 

ЗДМУ. – Запоріжжя, 2016. – 20 с. 

 

4 618.3-084 

Р88 
Русалкіна С. Г.   

Диференційований підхід до профілактики невиношування у жінок з 

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

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

Георгіївна Русалкіна ; МОЗУ НМА післядипломної освіти ім. 

П.Л.Шупика. – К., 2016. – 20 с. 

 

5 616.14-007.

64 

О-43 

Однорог  С. І.   

Діагностика та лікувальна тактика при трофічних виразках нижніх 

кінцівок у хворих на варикозну хворобу вен і цукровий діабет 

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

"Хірургія" / Сергій Іванович Однорог ; МОЗУ НМА післядипломної 

освіти ім. П.Л.Шупика. – К., 2016. – 20 с. 

 

6 617.574 

Б19 
Баккар  Т.    

Діафізарні переломи кісток передпліччя та їх лікування [Текст] : 

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

та ортопедія" / Тарек Баккар ; НАМНУ Ін-т патології хребта та 

суглобів ім. проф. М.І.Ситенка. – Х., 2016. – 20 с. 

 



7 615.038 

В39 
Вєтрова  К. В.   

Експериментальне обгрунтування доцільності корекції токсичних 

ефектів протипухлинних препаратів похідними глюкозаміну та їх 

комбінацією з кверцетином [Текст] : автореф. дис. на здоб. наук. ступ. 

к.фарм. н.: спец. 14.03.05 "Фармакологія" / Катерина Вікторівна 

Вєтрова ; МОЗУ Нац. фарм. ун-т. – Х., 2015. – 22 с. 

 

8 617.741-00

4.1 

Г93 

Гудзенко  К. А.   

Експериментальне обгрунтування корекції метаболічних порушень 

для профілактики діабетичної катаракти [Текст] : автореф. дис. на 

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

Анатоліївна Гудзенко ; Ін-т очних хвороб і тканинної терапії ім. 

В.П.Філатова НАМНУ. – Одеса, 2015. – 18 с. 

 

9 617.5-007.4

3 

К64 

Кондратенко  Б. М.   

Етапне лікування хворих на рубцеву грижу з супутнім ожирінням 

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

"Хірургія" / Борис Миколайович Кондратенко ; МОЗУ ВНМУ ім. 

М.І.Пирогова. – Вінниця, 2016. – 20 с. 

 

10 617.55-002.

1 

П77 

Прихідько  Р. А.   

Клініко-діагностичне та прогностичне значення регуляторних 

компонентів вродженого імунітету (TLR-2,4) в розвитку 

гнійно-запальних ускладнень у хворих із гострою інтраабдомінальною 

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

14.01.03 "Хірургія" / Роман Анатолійович Прихідько ; МОЗУ ВНМУ 

ім. М.І.Пирогова. – Вінниця, 2016. – 20 с. 

 

11 616.314-77 

П14 
Палійчук  В. І.   

Клініко-експериментальне обгрунтування використання 

безмономерних базисних пластмас для виготовлення знімних 

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

к.м.н.: спец. 14.01.22 "Стоматологія" / Володимир Іванович Палійчук ; 

МОЗУ ІФНМУ. – Івано-Франківськ, 2015. – 24 с. 

 

12 616.24-002.

5 

Є70 

Єременчук  І. В.   

Клініко-імунологічні особливості мультирезистентного туберкульозу 

легень у вперше діагностованих хворих, ефективність та оптимізація 

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

14.01.26 "Фтизіатрія" / Інга Василівна Єременчук ; НАМНУ ДУ НІ 

фтизіатрії і пульмонології ім. Ф.Г.Яновського. – К., 2016. – 20 с. 

 



13 616.314.17-

089.23 

М33 

Матвєєнко  Р. Ю.   

Клініко-математичне обгрунтування ортопедичних заходів в 

комплексному лікуванні захворювань пародонта [Текст] : автореф. 

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

/ Ростислав Юрійович Матвєєнко ; МОЗУ НМУ ім. О.О.Богомольця. – 

К., 2016. – 18 с. 

 

14 616.352-00

7.253 

Ц76 

Цодіков  В. В.   

Клініко-морфологічне обгрунтування лікування хворих на анальну 

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

14.01.03 "Хірургія" / Владислав Валентинович Цодіков ; МОЗУ ХМА 

післядипломної освіти. – Х., 2016. – 20 с. 

 

15 616.248 

Б65 
Бісюк  Ю. А.   

Клінічні, імунологічні та фармакогенетичні субтипи 

ендотоксин-залежного запалення у хворих на бронхіальну астму 

[Текст] : автореф. дис. на здоб. наук. ступ. д.м.н.: спец. 14.03.08 

"Імунологія та алергологія" / Юрій Анатолійович Бісюк ; МОЗ НМУ 

ім. О.О.Богомольця. – К., 2016. – 40 с. 

 

16 616.53-002 

В68 
Волошина  Н. О.   

Комплексне лікування хворих на вугри звичайні з урахуванням 

супутніх Helicobacter pylori-асоційованих захворювань та маніфестних 

форм герпесвірусних інфекцій [Текст] : автореф. дис. на здоб. наук. 

ступ. к.м.н.: спец. 14.01.20 "Шкірні та венеричні хвороби" / Наталія 

Олександрівна Волошина ; МОЗУ НМУ ім. О.О.Богомольця. – К., 

2016. – 20 с. 

 

17 616.351-00

6.6 

В19 

Васько  Л. М.   

Комплексний променевий моніторинг хіміопроменевої терапії 

місцевопоширеного раку прямої кишки [Текст] : автореф. дис. на здоб. 

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

терапія" / Лариса Миколаївна Васько ; МОЗУ ХМА післядипломної 

освіти. – Х., 2016. – 20 с. 

 

18 616.14-007.

64 

М89 

Музь  М. І.   

Комплексні методи хірургічного лікування трофічних виразок нижніх 

кінцівок при хронічній венозній недостатності [Текст] : автореф. дис. 

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

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

2016. – 24 с. 

 

19 614.2 

З-72 
Знаменська М. А.   

Медико-соціальне обгрунтування системи комунікацій в охороні 

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

14.02.03 "Соціальна медицина" / Марія Андріївна Знаменська ; МОЗ 

НМА післядипломної освіти ім. П.Л.Шупика. – К., 2016. – 40 с. 

 



20 616.316-09

2.9 

Г68 

Гордієнко  Л. П.   

Механізми розвитку патологічних змін у слинних залозах щурів за 

умов експериментального ожиріння [Текст] : автореф. дис. на здоб. 

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

Петрівна Гордієнко ; МОЗУ ЗДМУ. – Запоріжжя,, 2016. – 20 с. 

 

21 612.465 

Л76 
Лонський  К. Л.   

Морфологічна структура єдиної нирки при гідронефрозі та його 

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

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

/ Костянтин Леонідович Лонський ; МОЗУ НМУ ім. 

О.О.Богомольця. – К., 2016. – 20 с. 

 

22 616.314-08

9.843 

П19 

Пасечник  О. В.   

Обгрунтування сполученого застосування озонотерапії і мукозального 

гелю для лікування і профілактики ускладнень дентальної імплантації 

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

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

Владиславович Пасечник ; ДУ Ін-т стоматології НАМНУ. – Одеса, 

2016. – 20 с. 

 

23 616.346.2-0

02 

О-75 

Оссовський  О. В.   

Обгрунтування та оцінка ефективності відеолапароскопічних методів 

в лікуванні хворих на гострий апендицит (клініко-експериментальне 

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

14.01.03 "Хірургія" / Олексій Володимирович Оссовський ; МОЗУ 

НМУ ім. О.О.Богомольця. – К., 2016. – 20 с. 

 

24 617.735-08

5 

Л38 

Левченко  Л. І.   

Оптимізація лікування і профілактики виникнення проліферативної 

вітреоретинопатії при механічних травмах очного яблука в ранньому 

післятравматичному періоді [Текст] : автореф. дис. на здоб. наук. 

ступ. к. м.н.: спец. 14.01.18 "Офтольмологія" / Лариса Іванівна 

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

НАМНУ. – Одеса, 2015. – 20 с. 

 

25 616.381-00

2 

Б28 

Батавіл  Ахмед  Мохамед  Омер   

Особливості перитонеосанації у хворих похилого і старечого віку з 

гострим розлитим перитонітом, що ускладнився важким сепсисом 

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

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

Омер Батавіл ; МОЗУ НМА післядипломної освіти ім. П.Л.Шупика. – 

К., 2016. – 18 с. 

       



26 616.12-008.

331.1 

Г95 

Гура  Е. Ю.   

Особливості ремоделювання міокарда та ендотеліальна дисфункція у 

хворих на гіпертонічну хворобу та цукровий діабет 2 типу, їх 

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

к.м.н.: спец. 14.01.02 "Внутрішні хвороби" / Еліна Юріївна Гура ; 

МОЗУ ЗМА післядипломної освіти. – Запоріжжя, 2016. – 20 с. 

 

27 617.559-00

1.6 

Я72 

Яремин  С. Ю.  

Особливості формування траєкторії переміщення загального центру 

мас людини у людей із захворюваннями поперекового відділу хребта 

[Текст] : автореф. дис. на здоб. наук. ступ. к.м.н.: спец. 14.01.21 

"Травматологія та ортопедія" / Станіслав Юрійович Яремин ; НАМНУ 

Ін-т патології хребта та суглобів ім. М.І.Ситенка. – Х., 2016. – 20 с. 

 

28 616.24-002.

5 

Ч-75 

Чоботар  А. О.   

Патогенетичне обгрунтування диференційованоголікування вперше 

діагностованого туберкульозу легень залежно від тиреоїдного, 

глюкокортикоїдного гомеостазу та цитокіно-апоптичної регуляції 

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

"Фтизіатрія" / Антоніна Олександрівна Чоботар ; НАМНУ ДУ НІ 

фтизіатрії і пульмонології ім. Ф.Г.Яновського. – К., 2016. – 20 с. 

 

29 616.216-00

2.2 

Ц18 

Царик  В. В.   

Патогенетичне обгрунтування лікування хронічних риносинуситів, 

асоційованих з дефіцитом імуноглобуліну Е [Текст] : автореф. дис. на 

здоб. наук. ступ. к.м.н.: спец. 14.03.08 "Імунологія та алергологія" 

/ Владислав Вікторович Царик ; МОЗУ НМУ ім О.О.Богомольця. – К., 

2016. – 20 с. 

 

30 617.735-00

2 

К80 

Кресюн  Н. В.   

Патогенетичне обгрунтування методів активації структур головного 

мозку в комплексному лікуванні діабетичної ретинопатії ( 

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

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

/ Наталія Валентинівна Кресюн ; МОЗУ ЗДМУ. – Запоріжжя, 2016. – 

40 с. 

 

31 

 

616.314-00

2-053.2 

К56 

Ковальчук  В. В.   

Патогенетичне обгрунтування профілактики раннього дитячого 

карієсу у дітей непромислового регіону [Текст] : автореф. дис. на 

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

Вікторівна Ковальчук ; ДУ Ін-т стоматології НАМНУ. – Одеса, 2016. – 

20 с. 

 



32 618.3-084 

З-14 
Загородня  О. С.   

Передчасні пологи - патогенез, прогнозування та профілактика 

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

спец. 14.01.01 "Акушерство та гінекологія" / Олександра Сергіївна 

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

2016. – 36 с. 

 

33 617.5-001.1 

Ф57 
Філь  А. Ю.   

Поєднані пошкодження скелета. Травмогенез, причини виникнення 

летального результату, шляхи підвищення виживання постраждалих 

на догоспітальному та ранньому госпітальному етапі [Текст] : 

автореф. дис. на здоб. наук. ступ. д.м.н.: спец. 14.01.21 "Травматологія 

та ортопедія" / Адріан Юрійович Філь ; НАНУ ДУ Ін-т патології 

хребта та суглобів ім. проф. М.І.Ситенка. – Х., 2016. – 36 с. 

 

34 616.12-008.

331.1 

С91 

Сухонос  В. А. 

Порушення структурно-функціонального стану серця, судин і печінки 

у хворих на гіпертонічну хворобу з ожирінням та їх корекція [Текст] : 

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

хвороби" / Валентина Андріївна. Сухонос ; МОЗУ ІФНМУ. – 

Івано-Франківськ, 2015. – 24 с. 

 

35 617.57/58-0

01.5 

Є15 

Євдошенко  В. П.   

Пошкодження довгих кісток у постраждалих внаслідок 

дорожньо-транспортних пригод [Текст] : автореф. дис. на здоб. наук. 

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

Петрович Євдошенко ; НАМНУ ДУ Ін-т патології хребта та суглобів 

ім. проф. М.І.Ситенка. – Х., 2016. – 20 с. 

 

36 615.038 

К67 
Корнієнко  В. І.   

Пошук та розробка засобу для фармакологічної корекції нефро- та 

кардіопатії серед N-C8-заміщених і конденсованих похідних ксантину 

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