
Нові надходження ( за жовтень) 2016 року 

Автореферати 

1. 617.735-00

2 

А30 

     Аджадж Самер Мохамед Фарід Алі  Оптимізація моніторингу та 

лікування непроліферативної діабетичної ретинопатії при цукровому 

діабеті 2 типу [Текст] : автореф. дис. на здоб. наук. ступ. к.м.н. : 

14.01.18 "Офтальмологія" / Самер Мохамед Фарід Алі Аджадж ; Ін-т 

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

2016. – 16с. 

       

2. 616.12-008 

В19 

     Васкул Н. В. Клініко-лабораторні особливості перебігу 

хронічного гепатиту С у пацієнтів із підвищеним сумарним ризиком 

серцево-судинної патології та лікувальна корекція [Текст] : автореф. 

дис. на здоб. наук. ступ. к.м.н. : спец. 14.01.13 "Інфекційні хвороби" 

/ Надія Василівна Васкул ; МОЗУ ДВНЗ "ІФНМУ". – 

Івано-Франківськ, 2016. – 20с. 

     

3. 616.31-053 

Г59 

     Годованець О. І.  Оптимізація принципів діагностики, лікування 

та профілактики стоматологічних захворювань у дітей із супутньою 

патологією щитоподібної залози [Текст] : автореф. дис. на здоб. наук. 

ступ. д.м.н. : спец. 14.01.22 "Стоматологія" / Оксана Іванівна 

Годованець ; МОЗУ ДВНЗ "ІФНМУ". – Івано-Франківськ, 2016. – 30с. 

      

4. 618.14-006 

Г83 

     Грідчін С. В.  Субмукозна міома матки : тактика лікування та 

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

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

Васильович Грідчін ; МОЗУ НМА післядипломної освіти ім. П.Л. 

Шупика. – К., 2016. – 20с. 

     

5. 617.753 

Д33 

     Денисова О. О.  Ефективність нового способу лікування 

оптичної нейропатії при високій ускладненій короткозорості [Текст] : 

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

"Офтальмологія" / Ольга Олегівна Денисова ; Ін-т очних хвороб і 

тканинної терапії ім. В.П. Філатова НАМНУ. – Одеса, 2016. – 20с. 

       

6. 616.314.18 

К31 

     Кашівська Р. С. Стан тканин пародонта у хворих на 

генералізований пародонтит при захворюваннях гепатобіліарної 

системи та обгрунтування медикаментозної корекції виявлених 

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

14.01.22 "Стоматологія" / Роксолана Степанівна Кашівська ; МОЗУ 

ДВНЗУ "ІФНМУ". – Івано-Франківськ, 2016. – 20с. 

      

7. 577.3 

К75 

     Коченов А. В.  Збудливість гладеньком'язової клітини : вплив 

співвідношення іонотропних і метаботропних механізмів ( модельні 

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

спец. 03.00.02 "Біофізика" / Артем Веніамінович Коченов ; НАМНУ 

Ін-т фізіології ім. О.О. Богомольця. – К., 2016. – 24с. 

     



8. 616.21-006.

08 

К77 

     Кравченко Д. А. Вдосконалення діагностики та хірургічного 

лікування хворих на рак голосника І-ІІІ стадії [Текст] : автореф. дис. 

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

/ Діана Анатоліївна Кравченко ; НАМНУ Ін-т отоларингології ім. О.С. 

Коломійченка НАМНУ. – К., 2016. – 16с. 

      

9. 617.711-00

4 

К82 

     Крицун Н. Ю.  Високочастотне електрозварювання біологічних 

тканин в оптимізації хірургічного лікування первинного птеригіуму 

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

"Офтальмологія" / Наталія Юріївна Крицун ; Ін-т очних хвороб і 

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

       

10. 616.211-00

2 

К84 

     Крук М.М.  Діагностика хронічних негнійних середніх отитів 

при тубарній дисфункції у хворих на алергічні риніти [Текст] : 

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

"Оториноларингологія" / Мирослав Мирославович Крук ; НАМНУ 

Ін-т отоларингології ім. О.С. Коломійченка НАМНУ. – К., 2016. – 20с. 

     

11. 618.146 

К92 

     Купчак І. М. Ендоцервікоз; особливості діагностики, лікування та 

профілактики у жінок, що не народжували [Текст] : автореф. дис. на 

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

/ Ірина Маноліївна Купчак ; МОЗУ НМА післядипломної освіти ім. 

П.Л. Шупика. – К., 2016. – 20с. 

      

12. 617.713-00

2 

К95 

     Кутайні М. А. Ефективність нового методу лікування хворих 

бактеріальним кератокон'юнктивітом [Текст] : автореф. дис. на здоб. 

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

Абдульрахман Кутайні ; Ін-т очних хвороб і тканинної терапії ім. В.П. 

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

       

13. 81 

К96 

     Кушнір В.С.  Критеріально-орієнтоване оцінювання 

сформованості професійно орієнтованої лінгвістичної компетентності 

майбутніх медиків [Текст] : автореф. дис. на здоб. наук. ступ. к.пед.н. : 

спец. 13.00.02 "Теорія та методика навчання(медичні та 

фармацевтичні дисципліни)" / Валентина Сергіївна Кушнір ; МОЗУ 

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

     

14. 616.314.13-

053.2 

Л12 

     Лабій Ю. А.  Шляхи підвищення резистентності емалі зубів у 

дітей, хворих на системну гіпоплазію, що проживають в районах із 

різним антропогенним забрудненням [Текст] : автореф. дис. на здоб. 

наук. ступ. к.м.н. : спец. 14.01.22 "Стоматологія" / Юрій Анатолійович 

Лабій ; МОЗУ ДВНЗ ІФНМУ. – Івано-Франківськ, 2016. – 20с. 

     

15. 616.213 

С19 

     Сапронова О. В.  Ендоназальна модифікована мікрохірургія у 

реабілітації хворих з патологією в клиноподібній пазусі [Текст] : 

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

"Оториноларингологія" / Олена Вікторівна Сапронова ; НАМНУ Ін-т 

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

       



16. 616.314.17 

С30 

     Семенюк Г. Д. Клініко-лабораторне обгрунтування застосування 

синбіотиків у комплексному лікуванні хворих на генералізований 

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

14.01.22 "Стоматологія" / Ганна Дмитрівна Семенюк ; МОЗУ ДВНЗУ 

"ІФНМУ. – Івано-Франківськ, 2016. – 20с. 

     

17. 616.831-00

5.1 

С68 

     Сохор Н. Р.  Клініко-патогенетична характеристика підтипів 

ішемічного інсульту у гострому періоді [Текст] : автореф. дис. на здоб. 

наук. ступ. д.м.н. : спец. 14.01.15 "Нервові хвороби" / Наталія 

Романівна Сохор ; МОЗУ НМА післядипломної освіти ім. П.Л. 

Шупика. – К., 2016. 

       

18. 616-092.9 

Т51 

     Токарук Н.С. Морфофункціональна характеристика сечового 

міхура щурів у нормі та при експериментальному цукровому діабеті 

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

"Нормальна анатомія" / Надія Степанівна Токарук ; МОЗУ ДВНЗУ 

"ІФНМУ". – Івано-Франківськ, 2016. – 20с. 

       

19. 616.441-00

6.5 

Т89 

     Турчина С. І.  Імуно-гормональні механізми та фактори ризику 

несприятливого перебігу дифузного нетоксичного зоба у 

пубертатному періоді [Текст] : автореф. дис. на здоб. наук. ступ. д.м.н. 

: спец. 14.01.14 "Ендокринологія" / Світлана Ігорівна Турчина ; Ін-т 

проблем ендокринної патології ім. В.Я. Данилевського НАМНУ. – Х., 

2016. – 44с. 

     

20. 616.438 

Ч-48 

     Черкасов Е. В.  Структурні зміни в тимусі за умов 

експериментальної опікової хвороби [Текст] : автореф. дис. на здоб. 

наук. ступ. д.м.н. : спец. 14.03.09 "Гістологія, цитологія, ембріологія" 

/ Ельдар Вікторович Черкасов ; МОЗУ ДВНЗ ІФНМУ. – 

Івано-Франківськ, 2016. – 44с. 

    

21. 616.127-00

5.4 

Ч-49 

     Черних М. О.  Ішемічна хвороба серця на тлі 

недиференційованої дисплазії сполучної тканини : особливості 

перебігу,аспекти діагностики та прогнозу [Текст] : автореф. дис. на 

здоб. наук. ступ. к.м.н. : спец. 14.01.11 "Кардіологія" / Марія 

Олександрівна Черних ; МОЗУ ДВНЗ ІФНМУ. – Івано-Франківськ, 

2016. – 20с. 

      

22. 616.1-053 

Ш28 

     Шатинська Т. В.  Клінічні особливості, механізми розвитку 

антрациклінових кардіоміопатій у дітей із гострою лейкемією,їх 

профілактика та лікування [Текст] : автореф. дис. на здоб. наук. ступ. 

к.м.н. : спец.14.01.10 "Педіатрія" / Тетяна Василівна Шатинська ; 

МОЗУ ДВНЗУ "ІФНМУ". – Івано-Франківськ, 2016. – 20с. 

       



23. 618.14 

Ш42 

     Шелигін М. С.  Поєднана доброякісна патологія матки і 

молочних залоз у жінок репродуктивного віку: діагностика і тактика 

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

14.01.01 "Акушерство та гінекологія" / Михайло Сергійович Шелигін ; 

МОЗУ НМА післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика. – К., 2016. – 36с. 

       

24. 616.718.5/.

6 

Ш71 

     Шмагой В. Л. Оптимізація хірургічної тактики при лікуванні 

переломів з сповільненою консолідацією та хибних суглобів кісток 

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

14.01.21 "Травматологія та ортопедія" / Василь Леонідович Шмагой ; 

Ін-т травматології та ортопедії НАМНУ. – К., 2016. – 20с. 

      кільк.прим.:  1  (БВ – 1) 

25. 617.582 

Ю94 

     Юхимчук О. А. Лікування переломів стегнової кістки з 

використанням імплантатів із цирконієво-титанового сплаву [Текст] : 

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

"Травматологія та ортопедія" / Олег Аркадійович Юхимчук ; Ін-т 

травматології та ортопедії НАМНУ. – К., 2016. – 18с. 

     

 

   


