
Нові надходження ( за листопад ) 2016 року 

Автореферати 

1. 616.329-07 

А23 

     Агаєв Аріф Нариман Огли  Діагностика та хірургічне 

лікування дивертикулів стравоходу [Текст] : автореф. дис. на здоб. 

наук. ступ. к.м.н. : спец. 14.01.03 "Хірургія" / Аріф Нариман Огли 

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

2016. – 20с. 

       

2. 618.2-084 

А50 

     Аллахвердієв  Р. С.  Профілактика акушерських і 

перинатальних ускладнень у жінок з дефіцитом маси тіла [Текст] : 

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

та гінекологія" / Руслан Сабірович Аллахвердієв ; МОЗУ ВНМУ ім. 

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

       

3. 616.728.2 

А52 

     Алтанець О. В.  Диференційоване ендопротезування 

кульшового суглоба при асептичному некрозі головки стегнової 

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

"Травматологія та ортопедія" / Олексій Вікторович Алтанець ; 

Дніпропетровська мед. академія МОЗУ. – Дніпро, 2016. – 20с. 

    

4. 547.856 

А72 

     Антипенко О. М.  Тетразоло(1,5-с)хіназолін-(6Н)-5-они(тіони) : 

синтез,функціоналізація,фізико-хімічні та біологічні властивості 

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

15.00.02 "Фармацевтична хімія та фармакогнозія" / Олексій 

Миколайович Антипенко ; МОЗУ ЗДМУ. – Запоріжжя, 2016. – 28с. 

       

5. 616.727.2 

Б66 

     Біцадзе М. З.  Вдосконалення тактики хірургічного лікування 

хворих з нестабільністю плечового суглоба в разі поєднаних 

ушкоджень капсули та ушкодженні Hill-Sachs [Текст] : автореф. дис. 

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

ортопедія" / Маріанна Заурієвна Біцадзе ; НАМНУ Ін-т патології 

хребта та суглобів ім. М.І. Ситенка НАМНУ. – Х., 2016. – 18с. 

      

6. 616.3-08 

Б77 

     Бойчук В. Б.  Роль інтестинальних гормонів та пепсиногенів у 

розвитку гастроезофагеальної рефлюксної хвороби, що поєднується з 

ендемічним зобом в умовах йододефіциту та підходи до її 

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

к.м.н. : спец. 14.01.02 "Внутрішні хвороби" / Віра Богданівна Бойчук ; 

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

       

7. 612.233 

Б79 

     Болгова Т. В. Структурно-динамічні та функціональні 

особливості мітохондрій легень і серця при різних режимах 

інтервальних гіпоксичних тренувань [Текст] : автореф. дис. на здоб. 

наук. ступ. к. біолог.н. : спец. 03.00.13 "Фізіологія людини і тварин" 

/ Тетяна Вікторівна Болгова ; НАМНУ Ін-т фізіології ім. О.О. 

Богомольця. – К., 2016. – 24с. 

       



8. 616.14-007.

64 

Б81 

     Бондаренко Ю.І. Патогенетичне обгрунтування малоінвазивних 

флебооблітеруючих втручань у лікуванні варикозної хвороби ( 

експериментально-клінічна робота) [Текст] : автореф. дис. на здоб. 

наук.ступ. к.м.н.: спец. 14.01.03"Хірургія" / Юлія Ігорівна 

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

К., 2016. – 20с. 

       

9. 618.173-08 

Б91 

     Бунятова О. О. Оптимізація тактики лікування порушень 

менструальної функції на фоні хронічних запальних процесів 

репродуктивної системи у жінок, які багато народжують [Текст] : 

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

та гінекологія" / Олена Олексіївна Бунятова ; МОЗУ НМА 

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

      

10. 617.55-053 

В68 

     Волошин Ю. Л. Хірургічне лікування абдомінальної форми 

крипторхізму у дітей [Текст] : автореф. дис. на здоб. наук. ступ. к.м.н. 

: спец. 14.01.09 "Дитяча хірургія" / Юрій Любомирович Волошин ; 

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

     

11. 616.8-009 

В68 

     Волошин-Гапонов І. К.  Клініко- патогенетичні особливості 

ураження центральної нервової системи у хворих на 

гепатоцеребральну дистрофію [Текст] : автореф. дис. на здоб. наук. 

ступ. д.м.н. : спец. 14.01.15 "Нервові хвороби" / Іван Костянтинович 

Волошин-Гапонов ; МОЗУ НМА післядипломної освіти ім. П.Л. 

Шупика. – К., 2016. – 36с. 

   

12. 616.71-001.

5 

Г56 

     Гнатейко Н. О.  Роль багатомірних маркерів остеогенезу в 

діагностиці порушень консолідації переломів кісток та принципи їх 

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

14.01.21 "Травматологія та ортопедія" / Назар Олегович Гнатейко ; 

Ін-т травматології та ортопедії НАМНУ. – К., 2016. – 24с. 

     

13. 616.314.17 

Г59 

     Годована О. І.  Диференційна корекція глікозаміногліканів 

альвеолярної кістки при генералізованому пародонтиті у хворих з 

проявами системної остеопенії [Текст] : автореф. дис. на здоб. наук. 

ступ. д.м.н. : спец. 14.01.22 "Стоматологія" / Олеся Іванівна Годована ; 

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

      

14. 616.381-00

2 

Г93 

     Гудзь М. А. Динаміка імуно-цитокінового профілю в 

прогнозуванні перебігу та виборі лікувальної тактики гнійного 

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

14.01.03 "Хірургія" / Максим Анатолійович Гудзь ; МОЗУ ВНМУ ім. 

М.І. Пирогова. – Вінниця, 2016. – 24с. 

       



15. 616.33 

Д53 

     Дмитренко О. П. Лапароскопічна фундоплікація в хірургічному 

лікуванні хворих на гастроезофагеальну рефлюксну хворобу [Текст] : 

автореф. дис. на здоб. наук. ступ. к.м.н. : спец. 14.01.03 "Хірургія" 

/ Олена Петрівна Дмитренко ; НАМНУ Нац. ін-т хірургії та 

трансплантології ім. О.О. Шалімоваа. – К., 2016. – 20с. 

       

16. 616.711-00

7.5 

Д54 

     Дніпровська А. В. Діагностика функціональних порушень 

опорно-рухової системи пацієнтів з хворобою Шейермана та їх 

корекція засобами кінезіотерапії [Текст] : автореф. дис. на здоб. наук. 

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

Василівна Дніпровська ; Дніпропетровська мед. академія МОЗУ. – 

Дніпро, 2016. – 20с. 

       

17. 616.314-77 

Д72 

     Драмарецька С. І.  Клініко-лабораторне обгрунтування вибору 

конструкції адгезивних мостоподібних протезів [Текст] : автореф. дис. 

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

Ігорівна Драмарецька ; МОЗУ НМА післядипломної освіти ім. П.Л. 

Шупика. – К., 2016. – 20с. 

       

18. 615.281.9 

Д75 

     Дронова М.Л.  Фармакодинамічні особливості 

антибактеріальної дії нових похідних арилаліфатичних аміноспиртів 

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

14.03.05 "Фармакологія" / Марія Леонідівна Дронова ; МОЗУ Нац. 

фармацевт. у-ет. – Х., 2016. – 20с. 

       

19. 615.217.2 

Ж85 

     Жук Ю. М.  Розробка спектрофотометричних методик 

кількісного визначення лікарських речовин, що містять вторинну 

аліфатичну аміногрупу [Текст] : автореф. дис. на здоб. наук. ступ. к. 

фармацевт. н. : спец. 15.00.02 "Фармацевтична хімія та фармакогнозія" 

/ Юлія Миколаївна Жук ; МОЗУ ЗДМУ. – Запоріжжя, 2016. – 24с. 

       

20. 613.659 

І-45 

     Ільєнко І. М. Генна регуляція апоптозу, проліферації та старіння 

імунокомпетентних клітин людини у ранньому та віддаленому 

періодах після опромінення [Текст] : автореф. дис на здоб. наук. ступ. 

д.біолог. н. : спец. 03.00.01 "Радіобіологія " 03.00.15 "Генетика" / Ірина 

Миколаївна Ільєнко ; Нац.наук.центр радіаційної медицини 

НАМНУ. – К., 2016. – 38с. 

       

21. 616.91 

Й46 

     Йосик Я. І.  Клініко-патогенетичні особливості гострих 

респіраторних інфекцій та оптимізація діагностики і терапії [Текст] : 

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

хвороби" / Ярина Іванівна Йосик ; МОЗУ ТДМУ ім. І.Я. 

Горбачевського МОЗУ. – Тернопіль, 2016. – 20с. 

 



22. 616.714-07

1 

К52 

     Кмита О. П. Клінічний перебіг черепно-мозкової травми 

залежно від -675 4G/5G поліморфізму гена інгібітора активатора 

плазміногену I типу [Текст] : автореф. дис. на здоб. наук. ступ. к.м.н. : 

спец. 14.01.05 "Нейрохірургія" / Олексій Петрович Кмита ; НАМНУ 

Ін-т нейрохірургії ім. А.П. Ромоданова НАМНУ. – К., 2016. – 22с. 

       

23. 616.316-08 

К61 

     Колосова К. Ю. Особливості перебігу та обгрунтування 

лікування червоного плескатого лишаю слизової оболонки порожнини 

рота у хворих на цукровий діабет ( клініко-лабораторне дослідження) 

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

"Стоматологія" / Катерина Юріївна Колосова ; МОЗУ НМА 

післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика. – К., 2016. – 18с. 

       

24. 616.314.17-

071 

К67 

     Корнійчук О. Є. Клініко-експериментальне обгрунтування 

застосування геропротекторів в комплексному лікуванні 

генералізованого пародонтита у чоловіків похилого віку [Текст] : 

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

/ Олександр Євгенійович Корнійчук ; Ін-т стоматології та 

щелепно-лицевої хірургії НАМНУ. – Одеса, 2016. – 20с. 

       

25. 616-006.03-

053 

К78 

     Кравчук Б. О. Сучасні підходи до діагностики та хірургічного 

лікування доброякісних утворів межистіння у дітей [Текст] : автореф. 

дис. на здоб. наук. ступ. д.м.н. : спец. 14.01.09 "Дитяча хірургія" 

/ Борис Олексійович Кравчук ; МОЗУ НМУ ім. О.О. Богомольця. – К., 

2016. – 40с. 

       

26. 616.2-084 

К96 

     Кушнір Є. М. Оптимізація профілактики ускладнень повного 

знімного зубного протезування в осіб з гіпосалівацією [Текст] : 

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

"Стоматологія" / Євген Миколайович Кушнір ; Ін-т стоматології та 

щелепно-лицевої хірургії НАМНУ. – Одеса, 2016. – 20с. 

       

27. 616.71-002 

Л84 

     Лук'яненко Д. М. Лікування та медична реабілітація дітей, 

хворих на метаепіфізарний остеомієліт ( експериментально-клінічне 

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

14.01.09 "Дитяча хірургія" / Дмитро Миколайович Лук'яненко ; МОЗУ 

ВНМУ ім. М.І. Пирогова. – Вінниця, 2016. – 24с. 

       

28. 616.714-08 

М91 

     Муравський А. В.  Черепно-мозкова травма у боксерів ( клініка, 

діагностика, прогноз) [Текст] : автореф. дис. на здоб. наук. ступ. д.м.н. 

: спец. 14.01.05 "Нейрохірургія" / Андрій Володимирович 

Муравський ; НАМНУ Ін-т нейрохірургії ім. А.П. Ромоданова 

НАМНУ. – К., 2016. – 44с. 

       

29. 618.3 

Н17 

     Надеждін М. В.  Профілактика дистреса плода у вагітних з 

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

спец. 14.01.01 "Акушерство та гінекологія" / Михайло Веніаминович 

Надеждін ; МОЗУ ВНМУ ім. М.І. Пирогова. – Вінниця, 2016. – 20с. 

      кільк.прим.:  1  (ІБВ – 1) 



30. 618.176-05

3 

Н36 

     Начьотова Т. А.  Вторинна аменорея у дівчат-підлітків (клінічні 

і гормонально-метаболічні аспекти, патогенез, діагностика та 

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

14.01.01 "Акушерство та гінекологія" / Тетяна Анатоліївна Начьотова ; 

МОЗУ ННМУ ім. М.І. Пирогова. – К., 2016. – 34с. 

       

31. 616.98 

О-66 

     Орлова О. О. Медико-соціальне обгрунтування моделі 

планування сім'ї ВІЛ-інфікованих жінок [Текст] : автореф. дис. на 

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

Олександрівна Орлова ; МОЗУ НМА післядипломної освіти ім. П.Л. 

Шупика. – К., 2016. – 24с. 

       

32. 618.25 

П49 

     Поладич І. В.  Профілактика перинатальних ускладнень при 

багатоплідній вагітності внаслідок допоміжних репродуктивних 

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

14.01.01 "Акушерство та гінекологія" / Ірина Володимирівна 

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

      

33. 615.33 

Р19 

     Ракетська О.О.  Експериментальні дослідження 

кардіопротекторних властивостей похідних бурштинової кислоти 

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

"Фармакологія" / Олена Олександрівна Ракетська ; НАМНУ Ін-т 

фармакології та токсикології НАМНУ. – К., 2016. – 24с. 

 

34. 616.89-008.

1 

Р27 

     Рахманов Р. В.  Психічні розлади у батьків тяжкохворих дітей ( 

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

к.м.н. : спец. 14.01.16 "Психіатрія" / Рагіф Вагіфович Рахманов ; 

МОЗУ УНДІ соціальної і судової психіатрії та наркології. – К., 2016. – 

22с. 

       

35. 616.716.4-0

8 

Р49 

     Рибачук А.В. Обгрунтування комплексного лікування і 

профілактики гнійно-запальних ускладнень травматичних переломів 

нижньої щелепи місцевим застосуванням субстанції наночастинок 

срібла і золота ( лабораторно-експериментальне дослідження) 

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

"Стоматологія" / Анна Володимирівна Рибачук ; МОЗУ НМУ ім. О.О. 

Богомольця. – К., 2016. – 20с. 

       

36. 616.61 

Р66 

     Рокутова М. К.  Особливості ураження нирок у хворих на 

абдомінальне ожиріння,їх взаємозв'язок з факторами 

серцево-судинного ризику та впливом терапії [Текст] : автореф. дис. 

на здоб. наук. ступ. к.м.н. : спец. 14.01.02 "Внутрішні хвороби" / Марія 

Кяміліївна Рокутова ; МОЗУ ЗДМУ. – Запоріжжя, 2016. – 24с. 

       



37. 613.95 

Р83 

     Рудницька О. П.  Гігієнічні принципи оптимізації системи 

динамічного спостереження за станом здоров'я дитячого населення 

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

"Гігієна та професійна патологія" / Ольга Петрівна Рудницька ; 

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

2016. – 20с. 

       

38. 617.586 

Р98 

     Рябоконь П. В. Остеосинтез внутрішньосуглобових переломів 

п'яткової кістки блокованим стрижнем [Текст] : автореф. дис. на здоб. 

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

Володимирович Рябоконь ; Ін-т травматології та ортопедії НАМНУ. – 

К., 2016. – 20с. 

       

39. 615.21 

С13 

     Савченко М. А.  Розробка методів аналітичної діагностики 

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

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

фармакогнозія" / Максим Анатолійович Савченко ; МОЗУ ЗДМУ. – 

Запоріжжя, 2016. – 24с. 

       

40. 615.272 

С30 

     Семененко О. М.  Вплив HAES-LX-5% на процеси 

енергетичного метаболізму і вільнорадикального окислення в нирках 

в ранній період опікової хвороби [Текст] : автореф. дис на здоб. наук. 

ступ. к.м.н. : спец. 14.03.05 "Фармакологія" / Оксана Миколаївна 

Семененко. – К., 2016. – 20с. 

41. 616.379-00

8.64 

С32 

     Сергієнко В. О.  Автономна нейропатія серця у хворих на 

цукровий діабет 2 типу : патогенез, діагностика, класифікація, 

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

14.01.14 "Ендокринологія" / Вікторія Олександрівна Сергієнко ; Ін-т 

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

2016. – 48с. 

       

42. 615.214 

С34 

     Сидоренко А. Г.  Пошук антидепресантів серед похідних 

2-оксоіндолін-3-гліоксилової кислоти [Текст] : автореф. дис. на здоб. 

наук. ступ. к.м.н. : спец. 14.03.05 "Фармакологія" / Антоніна 

Григорівна Сидоренко ; МОЗУ Нац. фармацевт.у-ет. – Х., 2016. – 20с. 

     

43. 616.314-08

4-053 

С45 

     Скрипник Ю. В. Особливості профілактики основних 

стоматологічних захворювань у дітей із затримкою психічного 

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

14.01.22 "Стоматологія" / Юрій Валентинович Скрипник ; МОЗУ 

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

       

44. 618.2-07 

С47 

     Сливка Е. В.  Діагностика та лікування недостатності 

лютеїнової фази у жінок з варикозним розширенням вен 

репродуктивних органів малого тазу [Текст] : автореф. дис. на здоб. 

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

Валеріївна Сливка ; МОЗУ ВНМУ ім. М.І. Пирогова. – Вінниця, 

2016. – 24с. 

      



45. 617.55 

С50 

     Сміщук  В. В. Інтраабдомінальна алопластика післяопераційних 

вентральних гриж великого та гігантського розмірів ( 

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

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

Володимирович Сміщук ; МОЗУ НМА післядипломної освіти ім. П.Л. 

Шупика. – К., 2016. – 20с. 

       

46. 616.34-007.

272-053 

С78 

     Стахов В. В. Хірургічне лікування інвагінації кишечника у дітей 

[Текст] : автореф. дис. на здоб. наук. ступ. к.м.н. : спец. 14.01.09 

"Дитяча хірургія" / Володимир Володимирович Стахов ; МОЗУ НМУ 

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

      

47. 616.37 

С79 

     Стешенко А.О. Оцінка ефективності паренхімозберігаючих 

операцій у хворих на хронічний панкреатит з протоковою 

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

14.01.03 "Хірургія" / Андрій Олександрович Стешенко ; МОЗУ ЗМА 

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

       

48. 614.2 

С82 

     Стоян Н. В. Наукове обгрунтування психогігієнічних основ 

здоров'язберігаючих технологій у вищих навчальних закладах 

[Текст] : автореф. дис. на здоб. наук. ступ. к.м.н. : 14.02.01 "Гігієна та 

професійна патологія" / Наталія Вікторівна Стоян ; НАМНУ Ін-т 

громадського здоров'я ім. О.М. Марзєєва. – К., 2016. – 20с. 

      

49. 617.5-089.8

44 

Т48 

     Ткаченко А. Є. Диференційне хірургічне лікування 

постраждалих з поєднаною краніо-абдомінальною травмою [Текст] : 

автореф. дис. на здоб. наук. ступ. к.м.н. : спец. 14.01.03 "Хірургія" 

/ Андрій Євгенович Ткаченко ; МОЗУ НМА післядипломної освіти ім. 

П.Л. Шупика. – К., 2016. – 18с. 

       

50. 616.379-00

8.64 

Т48 

     Ткаченко В. І. Наукове обгрунтування та шляхи оптимізації 

ведення пацієнтів з цукровим діабетом 2 типу на етапі первинної 

медичної допомоги [Текст] : автореф. дис. на здоб. наук. ступ. д.м.н. : 

спец. 14.01.38 "Загальна практика-сімейна медицина" / Вікторія 

Іванівна Ткаченко ; МОЗУ ЗМА післядипломної освіти МОЗУ. – 

Запоріжжя, 2016. – 40с. 

      

51. 618.14-002 

Ф24 

     Фаранак Парсаі  Оптимізація тактики лікування бактеріального 

вагінозу у жінок репродуктивного віку [Текст] : автореф. дис. на здоб. 

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

Фаранак ; МОЗУ НМУ ім. О.О. Богомольця. – К., 2016. – 16с. 

       

52. 617.555 

Ш35 

     Швець  І. М.  Обгрунтування застосування методики 

лапароскопічної інтраабдомінальної герніопластики в лікуванні 

пупкових гриж ( клініко-експериментальне дослідження) [Текст] : 

автореф. дис. на здоб. наук. ступ. к.м.н. : спец. 14.01.03 "Хірургія" 

/ Ірина Миколаївна Швець ; МОЗУ НМУ ім. О.О. Богомольця. – К., 

2016. – 16с. 

       



 
     


