
                                    Нові надходження ( травень 2016 року ) 

Автореферати 

 

1 618.5-089.8

88.61 

В54 

     Вітренко Д.В.  Кесарів розтин та репродуктивне здоров'я жінок 

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

"Акушерство та гінекологія" / Дмитро Васильович Вітренко ; МОЗУ 

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

       

2 616.71-007.

234 

Г20 

     Гаркуша  М. А. Діагностика та патогенетично обгрунтована 

корекція порушень структурно-функціонального стану кісткової 

тканини в жінок із закритими переломами кісток дистального відділу 

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

14.01.21 "Травматологія та ортопедія" / Максим Анатолійович 

Гаркуша ; НАМНУ Ін-т патології хребта та суглобів ім. М.І. Ситенка 

НАМНУ. – Х., 2016. – 20с. 

       

3 613.644 

Г25 

     Гвоздецький  В. А.  Визначення особливостей впливу 

промислового шуму на стан периферичного та центральних відділів 

слухового аналізатора та профілактика його порушень [Текст] : 

автореф. дис. на здоб. наук. ступ. к.м.н. : спец. 14.02.01 "Гігієна та 

професійна патологія" / Віктор Анатолійович Гвоздецький ; Ін-т 

медицини праці НАМН. – К., 2016. – 24с. 

       

4 618.17-02 

Г56 

     Гнип  І. П.  Оптимізація діагностики і лікування аденоміозу та 

порушень репродуктивної функції [Текст] : автореф. дис. на здоб. 

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

Петрівна Гнип ; МОЗУ НМА післядипломної освіти ім. П.Л. 

Шупика. – К., 2016. – 20с. 

       

5 617.7-007.6

81 

Г65 

     Гончарь О. М.  Ефективність застосування донатора оксиду 

азоту в лікуванні хворих на первинну відкритокутову глаукому 

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

"Офтальмологія" / Олена Миколаївна Гончарь ; Ін-т очних хвороб і 

тканинної терапії ім. В.П. Філатова НАМНУ. – Одеса, 2016. – 18с. 

       

6 617.582-00

1.6 

Г87 

     Громов А. Б.  Корекція деформацій великого вертлюга в 

хірургічному лікуванні патології кульшового суглоба у дітей [Текст] : 

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

"Травматологія та ортопедія" / Артем Борисович Громов ; НАМНУ 

Ін-т патології хребта та суглобів ім. М.І. Ситенка НАМНУ. – Х., 

2016. – 24с. 

       



7 616.74 

Д43 

     Дзерович  Н. І.  Саркопенія та остепороз у жінок старших 

вікових груп: механізми розвитку, діагностика, профілактика та 

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

14.01.21 "Травматологія та ортопедія" / Наталія Іванівна Дзерович ; 

МОЗУ Д НМУ ім.М.Горького. – Лиман, 2016. – 35с. 

       

8 611.77 

Д48 

     Дісковський  І. С.  Морфологічні особливості шкіри та 

процесів репарації під впливом опіоїду в експерименті [Текст] : 

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

анатомія" / Іван Сергійович Дісковський ; МОЗУ ІФНМУ. – 

Івано-Франківськ, 2016. – 20с. 

       

9 616.12.331.

1-07 

Д64 

     Долінна  М. О. Удосконалення діагностики та лікування 

ураження клубочкового апарату та тубулоінтерстиціальної тканини 

нирок у хворих на гіпертонічну хворобу та хронічний 

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

спец. 14.01.02 "Внутрішні хвороби" / Марія Олександрівна Долінна ; 

МОЗУ ЗДМУ. – Запоріжжя, 2016. – 24с. 

      

10 612.766.1 

Д75 

     Дроздовська  С. Б. Фізіологічні та молекулярно-генетичні 

фактори фізичної працездатності у спорті [Текст] : автореф. дис. на 

здоб. наук. ступ. д.біолог. н. : спец. 03.00.13 "Фізіологія людини і 

тварин" / Світлана Богданівна Дроздовська ; НАМНУ Ін-т фізіології 

ім. О.О. Богомольця. – К., 2016. – 44с. 

       

11 616.22-006-

085 

Ж86 

     Жукова Т.О.  Ефективність комплексного лікування 

місцевопоширеного раку гортані при застосуванні індукційної хіміо- 

та мультифракційної променевої терапії [Текст] : автореф. на здоб. 

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

променева терапія" / Тетяна Олександрівна Жукова ; МОЗУ ХМА 

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

      

12 616.327-00

6.6-089 

З-17 

     Зайцева М. О.  Клініка, діагностика і лікування хворих на 

новоутворення фаринго-парафарингеальної ділянки [Текст] : автореф. 

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

/ Марина Олександрівна Зайцева ; НАМНУ Ін-т отоларингології ім. 

О.С. Коломійченка НАМНУ. – К., 2016. – 20с. 

       

13 618.14-006 

З-33 

     Запорожченко М. Б.  Патогенетичне обгрунтування 

профілактики та лікування лейоміоми матки проліферативного типу у 

жінок репродуктивного віку [Текст] : автореф. дис. на здоб. наук. ступ. 

д.м.н. : спец. 14.01.01 "Акушерство та гінекологія" / Марина Борисівна 

Запорожченко ; МОЗУ ВНМУ ім. М.І. Пирогова. – Вінниця, 2016. – 

36с. 

       



14 616.314-00

9 

З-91 

     Зубачик  О.В.  Клініко-лабораторне обгрунтування 

диференційованого підходу до лікування і профілактики гіперестезії 

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

"Стоматологія" / Орися Володимирівна Зубачик ; Ін-т стоматології 

НАМНУ. – Одеса, 2016. – 20с. 

    

15 616.366-00

2-089.87 

І-23 

     Іванцок В. М.  Хірургічне лікування ускладнених форм 

гострого холециститу з використанням лапароскопічної техніки у осіб 

похилого та старечого віку з супутньою ішемічною хворобою серця 

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

"Хірургія" / Володимир Михайлович Іванцок ; МОЗУ НМУ ім. О.О. 

Богомольця. – К., 2016. – 20с. 

       

16 616.747 

К56 

     Ковальчук  Д. Ю. Діагностика та лікування стенозуючого 

лігаментиту пальців кисті [Текст] : автореф. дис. на здоб. наук. ступ. 

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

Юрійович Ковальчук ; Ін-т травматології та ортопедії НАМНУ. – К., 

2016. – 24с. 

       

17 616.35-002.

44 

К59 

     Козловська І. М. Комплексне хірургічне лікування ускладнених 

форм хронічних анальних тріщин [Текст] : автореф. дис. на здоб. наук. 

ступ. к.м.н. : спец. 14.01.03 "Хірургія" / Ірина Михайлівна 

Козловська ; МОЗУ Буковинський ДМУ. – Чернівці, 2016. – 24с. 

       

18 616.12-008.

331.1 

К60 

     Колесник М. Ю.  Рання діагностика ураження міокарда лівого 

шлуночка та лікування гіпертонічної хвороби в поєднанні з 

порушеннями метаболізму глюкози ( клініко-експериментальне 

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

14.01.11 "Кардіологія" / Михайло Юрійович Колесник ; 

Дніпропетровська МА МОЗУ Ін-т гастроентерології НАМНУ. – 

Дніпропетровськ, 2016. – 44с. 

      

19 618.17 

К63 

     Комісарова І. В.  Корекція репродуктивного здоров'я при 

йоддефіцитних захворюваннях [Текст] : автореф. дис. на здоб. наук. 

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

Валентинівна Комісарова ; МОЗУ НМА післядипломної освіти ім. 

П.Л. Шупика. – К., 2016. – 20с. 

       

20 616.728.3-0

07.24 

К83 

     Крочак  С. П.  Фактори ризику, особливості клінічного 

перебігу та лікування первинного остеоартрозу колінних суглобів у 

жінок старших вікових груп з порушеннями 

структурно-функціонального стану кісткової тканини [Текст] : 

автореф. дис. на здоб. наук. ступ. к.м.н. : спец. 14.01.12 "Ревматологія" 

/ Святослава Петрівна Крочак ; МОЗУ ДНМУ ім. М. Горького. – 

Лиман, 2016. – 20с. 

       



21 618.5 

К89 

     Кукуруза І. Л. Оперативне вагінальне розродження та його 

вплив на здоров'я матері та дитини [Текст] : автореф. дис. на здоб. 

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

Леонідівна Кукуруза ; МОЗУ ВНМУ ім. М. І Пирогова. – Вінниця, 

2016. – 20с. 

       

22 616.314-08

9.843 

К93 

     Куріцин А. В.  Обгрунтування та удосконалення методики 

дентальної імплантації у пацієнтів із складними анатомічними 

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

14.01.22 "Стоматологія" / Андрій Віталійович Куріцин ; Ін-т 

стоматології НАМНУ. – Одеса, 2016. – 20с. 

       

23 614.876 

К95 

     Куцак  А. В.  Радіаційно-гігієнічна оцінка доз опромінення 

населення Запорізької області та обгрунтування шляхів зменшення 

радіаційних ризиків для здоров'я населення [Текст] : автореф. дис. на 

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

патологія" / Алла Валеріївна Куцак ; Ін-т громадського здоров'я ім. 

О.М. Марзєєва НАМНУ. – К., 2016. – 20с. 

      

24 615.21/26 

К95 

     Кучина Л. К. Розробка складу й технології м'яких лікарських 

засобів антигіпертензивної й антиангінальної дії з дилтіаземом 

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

15.00.01 "Технологія ліків, організація фармацевтичної справи та 

судова фармація" / Лариса Костянтинівна Кучина ; МОЗУ ЗДМУ. – 

Запоріжжя, 2016. – 22с. 

       

25 616.517-08

5 

Л64 

     Литинська Т. О. Комплексне лікування хворих на хронічні 

дерматози ( псоріаз, екзема) з урахуванням стану органів травлення 

[Текст] : автореф. дис. на здоб. наук. ступ. д.м.н. : спец. 14.01.20 

"Шкірні та венеричні хвороби" / Тетяна Олександрівна Литинська ; 

МОЗУ НМУ ім.О.О. Богомольця. – К., 2016. – 32с. 

       

26 616.61-002.

2 

Л55 

     Лівенцова К. В.  Зв'язок поширеності, особливостей перебігу і 

лікування системного червоного вовчака з екологічними чинниками 

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

14.01.12 "Ревматологія" / Катерина Валентинівна Лівенцова ; МОЗУ 

ДНМУ ім. М. Горького. – Лиман, 2016. – 20с. 

       

27 613.27 

Л93 

     Любарська Л. С.  Гігієнічна оцінка забезпечення харчового 

раціону населення України цинком і міддю [Текст] : автореф. дис. на 

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

патологія" / Любов Сергіївна Любарська ; Ін-т громадського здоров'я 

ім. О.М. Марзєєва НАМНУ. – К., 2016. – 20с. 

       



28 617.741-00

4.1 

М29 

     Матропляс  К. В. Оптимізація тактики факоемульсифікації 

діабетичної катаракти у хворих на цукровий діабет ІІ типу [Текст] : 

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

"Офтальмологія" / Костянтин Віталійович Матропляс ; Ін-т очних 

хвороб і тканинної терапії ім. В.П. Філатова НАМНУ. – Одеса, 2016. – 

24с. 

      

29 616.12-082 

М80 

     Мороз  Д. М.  Обгрунтування моделі оптимізації кардіологічної 

допомоги в сучасних умовах [Текст] : автореф. дис. на здоб. наук. 

ступ. к.м.н. : спец. 14.02.03 "Соціальна медицина" / Діана Миколаївна 

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

2016. – 24с. 

       

30 616.71-007.

234 

О-66 

     Орлик Т. В.  Вертебральний больовий синдром у людей 

старших вікових груп при системному остеопорозі : фактори ризику, 

діагностика, лікування, профілактика [Текст] : автореф. дис. на здоб. 

наук. ступ. д.м.н. : спец.14.01.21 "Травматологія і ортопедія" / Тетяна 

Василівна Орлик ; МОЗУ ДНМУ ім. М. Горького. – Лиман, 2016. – 

44с. 

       

31 577.1 

П14 

     Паламар А.О. Синтез і біологічна активність 4-тіозаміщених 

5-формілімідазолів та їх похідних [Текст] : автореф. дис. на здоб. наук. 

ступ. к. фармацевт. н. : спец. 15.00.02 "Фармацевтична хімія та 

фармакогнозія" / Аліна Олександрівна Паламар ; МОЗУ ЗДМУ. – 

Запоріжжя, 2016. – 24с. 

      

32 616.24-002-

053.2 

П32 

     Пилюк І. І. Пневмонія у дітей, які часто хворіють на гострі 

респіраторні захворювання : клініко-патогенетична характеристика. 

оптимізація лікування та профілактичних заходів [Текст] : автореф. 

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

Ігорівна Пилюк ; МОЗУ ІФНМУ. – Івано-Франківськ, 2016. – 20с. 

       

33 617.723-01

8 

П32 

     Підвальна У. Є. Структурні зміни судинної оболонки очного 

яблука під впливом опіоїду ( експериментальне дослідження) [Текст] : 

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

анатомія" / Уляна Євгенівна Підвальна ; МОЗУ ІФНМУ. – 

Івано-Франківськ, 2016. – 20с. 

      

34 616.61-002 

С79 

     Степанченко  М. С. Особливості морфофункціональних 

порушень ураженої та контрлатеральної нирок за однобічного 

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

спец. 14.03.04 "Патологічна фізіологія" / Маркіян Святославович 

Степанченко ; МОЗУ Буковинський ДМУ. – Чернівці, 2016. – 20с. 

       



35 616.314-08

9.843 

С81 

     Столяр В. Г.  Обгрунтування та оцінка ефективності 

лікувально-гігієнічних заходів на етапах імплантації та протезування 

пацієнтів похилого віку [Текст] : автореф. дис. на здоб. наук. ступ. 

к.м.н. : спец. 14.01.22 "Стоматологія" / Вікторія Григорівна Столяр ; 

МОЗУ НМА післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика. – К., 2016. – 16с. 

       

36 616.248-05

3.2 

Ф47 

     Фещук О.Є.  Клінічно-генетичні особливості бронхіальної 

астми у дітей залежно від стану неспецифічної гіперсприйнятливості 

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

14.01.10 "Педіатрія" / Оксана Євгеніївна Фещук ; МОЗУ Буковинський 

ДМУ. – Чернівці, 2016. – 20с. 

      

37 614.71 

Ч-49 

     Черненко Л. М. Наукове обгрунтування медико-екологічних 

заходів щодо вдосконалення управління якістю атмосферного повітря 

[Текст] : автореф. дис. на здоб. наук. ступ. к.м.н. : спец. 14.02.01 

"Гігієна та професійна патологія" / Людмила Миколаївна Черненко ; 

Ін-т громадського здоров'я ім. О.М. Марзєєва НАМНУ. – К., 2016. – 

21с. 

       

38 618.5-005.1 

Ч-49 

     Чернов А. В.  Оптимізація процесу визначення та оцінки об'єму 

крововтрати в послідовому та післяпологовому періодах [Текст] : 

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

та гінекологія" / Артем Володимирович Чернов ; МОЗУ НМА 

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

       

39 616.345-08

9.844 

Ш18 

     Шалигін С.М.  Оптимізація реконструктивно-відновлюючих 

операцій на товстій кишці [Текст] : автореф. дис. на здоб. наук. ступ. 

к.м.н. : спец. 14.01.03 "Хірургія" / Сергій Михайлович Шалигін ; 

МОЗУ Буковинський ДМУ. – Чернівці, 2016. – 20с. 

       

40 616.281-08 

Ш38 

     Шевченко Т. О. Обгрунтування сучасної комплексної терапії 

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

спец. 14.01.19 "Оториноларингологія" / Тетяна Олександрівна 

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

2016. – 20с. 

       

41 616.12-009.

72 

Ш64 

     Широкова С. В. Порівняльна ефективність застосування 

бета-адреноблокаторів та інгібітора If-каналів івабрадину у пацієнтів 

зі стабільною стенокардією [Текст] : автореф. дис. на здоб. наук. ступ. 

к.м.н. : спец. 14.01.11 "Кардіологія" / Світлана Вікторівна Широкова ; 

МОЗУ ІФНМУ. – Івано-Франківськ, 2015. – 22с. 

       

42 616.314-05

5.1 

Ш62 

     Шінкарук-Диковицька М. М. Показники захворюваності зубів 

та їх залежність від фенотипічних особливостей соматично здорових 

чоловіків із різних регіонів України [Текст] : автореф. дис. на здоб. 

наук. ступ. д.м.н. : спец. 14.01.22 "Стоматологія" / Марія Михайлівна 

Шінкарук-Диковицька ; МОЗУ НМА післядипломної освіти ім. П.Л. 

Шупика. – К., 2016. – 36с. 

       



43 616.216.1-0

02 

Ш67 

     Школьнік Е. Я. Антропометричні та соматотипологічні 

параметри юнаків і чоловіків Поділля в нормі та при гаймориті 

[Текст] : автореф. дис. на здоб. наук. ступ. к.м.н. : спец. 14.03.01 

"Нормальна анатомія" / Есфір Яківна Школьнік ; МОЗУ ВНМУ ім. М.І 

Пирогова. – Вінниця, 2016. – 20с. 

       

44 616.22-006 

Ю69 

     Юренко К. О. Оптимізація лікування хворих на поліпи та 

гранульоми гортані, які асоційовані з ларингофарингеальним 

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

14.01.19 "Оториноларингологія" / Катерина Олександрівна Юренко ; 

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

2016. – 18с. 

      

45 618.3-008.6 

Я76 

     Яроцька Ю. О. Оптимізація профілактики виникнення та 

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

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

Яроцька ; МОЗУ НМУ ім. О.О. Богомольця. – К., 2016. – 20с. 

       

 

    


