
Нові надходження ( за липень-серпень ) 2017 року 

Автореферати 

1. 616.24-00

6 

Б27 

     Басилайшвілі  С. Ю.  Оптимізація комбінованого 

лікування місцеворозповсюдженого недрібноклітинного 

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

: спец. 14.01.07 "Онкологія" / Станіслав Юрійович 

Басилайшвілі ; МОЗУ ХМА післядипломної освіти. – Х., 

2017. – 20с. 

       

2. 616.61-00

2 

Б36 

     Бевзенко Т. Б.  Ураження нирок при системних 

васкулітах : клінічні, лабораторні та морфологічні 

особливості перебігу, фактори ризику, питання патогенезу 

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

14.01.12 "Ревматологія" / Тетяна Борисівна Бевзенко ; 

МОЗУ ДНМУ. – Лиман, 2017. – 32с. 

       

3. 616.895.8 

Д78 

     Дрюченко М. О.  Особливості батьківсько-дитячої 

взаємодії в родинах, де мати хворіє на параноїдну 

шизофренію (феноменологія, механізми формування , 

психокорекція) [Текст] : автореф. дис. на здоб. наук. ступ. 

к.м.н. : спец. 19.00.04 "Медична психологія" 225 "Медична 

психологія" / Майя Олександрівна Дрюченко ; МОЗУ ХМА 

післядипломної освіти. – Х., 2017. – 24с. 

       

4. 616.896-0

53.2 

Д79 

     Дубовик  М. О.  Психологічні і поведінкові складові 

сексуальності у підлітків з розладами аутистичного спектру 

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

спец. 19.00.04 "Медична психологія" 053 "Психологія" 

/ Марія Олександрівна Дубовик ; МОЗУ ХМА 

післядипломної освіти. – Х., 2017. – 20с. 

       

5. 617.7 

Є30 

     Єгорова К. С.  Нейроофтальмологічні аспекти 

клінічного перебігу ідіопатичної внутрішньочерепної 

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

спец. 14.01.18 "Офтальмологія" / Катерина Сергіївна 

Єгорова ; МОЗУ НМА післядипломної освіти ім. П.Л. 

Шупика. – К., 2017. – 20с. 

      



6. 616-058 

К43 

     Киричук І. М.  Медико-соціальне обгрунтування 

оптимізації моделі стаціонарної медичної допомоги при 

інфекційних захворюваннях [Текст] : автореф. дис. на здоб. 

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

/ Іван Миколайович Киричук ; МОЗУ НМУ ім. О.О. 

Богомольця. – К., 2017. – 24с. 

     

7. 616.33-00

2 

К56 

     Коваленко О.М. Клініко-біохімічні та 

морфо-функціональні особливості хронічного рефлюкс 

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

спец. 14.01.36 "Гастроентерологія" / Олександра Миколаївна 

Коваленко ; Дніпропетровська МА МОЗУ Ін-т 

гастроентерології НАМНУ. – Дніпро, 2017. – 20с. 

       

8. 616-022.8

-053.2 

К56 

     Ковалик С. З.  Особливості сезонної алергії та 

оптимізація підходів до її контролю у дітей Львівської 

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

спец. 14.01.10 "Педіатрія" / Соломія Земомиславівна 

Ковалик ; МОЗУ ЛНМУ ім. Д. Галицького. – Львів, 2017. – 

20с. 

    

9. 616.891.6 

К59 

     Козира П. В.  Дезадаптивні стани та їх корекція у 

співробітників МВС України - учасників бойових дій 

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

спец. 19.00.04 "Медична психологія" 053 "Психологія" 

/ Петро Володимирович Козира ; МОЗУ ХМА 

післядипломної освіти. – Х., 2017. – 24с. 

       

10. 616.13-00

7.64 

К64 

     Конотопчик  С. В.  Ендоваскулярне лікування 

хворих з церебральними аневризмами з використанням 

асистуючих методів [Текст] : автореф. дис. на здоб. наук. 

ступ. к.м.н. : спец. 14.01.05 "Нейрохірургія" / Станіслав 

Вікторович Конотопчик ; НАМНУ Ін-т нейрохірургії ім. 

А.П. Ромоданова НАМНУ. – К., 2017. – 28с. 

       

11. 618.2-082 

К75 

     Коцабин Н. В.  Диференційований підхід до 

покращення імплантаційного потенціалу ендометрію у 

жінок із невдалими спробами запліднення in vitro в анамнезі 

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

"Акушерство та гінекологія" / Наталія Володимирівна 

Коцабин ; МОЗУ ІФНМУ. – Івано-Франківськ, 2017. – 20с. 

       



12. 616.98 

К75 

     Коцюбайло Л. П. Особливості гострих респіраторних 

вірусних інфекцій коронавірусної етіології у дорослих : 

клініка, діагностика та лікування [Текст] : автореф. дис. на 

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

/ Любов Петрівна Коцюбайло ; НАМНУ Ін-т епідеміології 

та інфекційних хвороб ім. Л.В. Громашевського НАМНУ. – 

К., 2017. – 20с. 

       

13. 616.716.4 

К90 

     Кулицька О. В.  Оптимізація лікування хворих з 

переломами підборідного відділу нижньої щелепи з 

урахуванням її філо-та онтогенетичних особливостей ( 

клініко-експериментальне дослідження) [Текст] : автореф. 

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

"Стоматологія" / Олеся Вікторівна Кулицька ; Ін-т 

стоматології та щелепно-лицевої хірургії НАМНУ. – Одеса, 

2017. – 20с. 

      

14. 616.428 

К92 

     Купчак  І. М.  Оптимізація застосування 

відеоторакоскопії при внутрішньогрудній лімфаденопатії 

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

14.01.03 "Хірургія" / Ірина Миронівна Купчак ; МОЗУ НМА 

післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика. – К., 2017. – 20с. 

       

15. 616-018 

Л82 

     Лу Чжоу  Можливості використання матеріалів на 

основі вуглецю для заповнення кісткових порожнин ( 

експериментальне дослідження з клінічною апробацією) 

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

14.01.21 "Травматологія та ортопедія" / Чжоу Лу ; НАМНУ 

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

Х., 2017. – 16с. 

       

16. 616.728.2 

М19 

     Малик  Р. В. Біомеханічне обгрунтування вибору 

тактики хірургічного лікування хворих на злоякісні пухлини 

проксимального відділу стегнової кістки [Текст] : автореф. 

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

"Травматологія та ортопедія" / Роман Васильович Малик ; 

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

НАМНУ. – Х., 2017. – 24с. 

       



17. 613.861 

М26 

     Марков А. Р. Психологічна корекція дезадаптивних 

станів у пацієнтів первинної медичної мережі в умовах 

інформаційно-психологічної війни [Текст] : автореф. дис. на 

здоб. наук. ступ. к.психолог. н. : спец. 19.00.04 "Медична 

психологія" 053 "Психологія" / Артур Рубенович Марков ; 

МОЗУ ХМА післядипломної освіти. – Х., 2017. – 24с. 

      

18. 616.891 

М26 

     Маркова А. С. Особливості порушень психологічного 

здоров'я та його корекція у членів родин, які займаються 

спільним бізнесом [Текст] : автореф. дис. на здоб. наук. 

ступ. к.психолог. н. : спец. 19.00.04 "Медична психологія" 

053 "Психологія" / Анна Сергіївна Маркова ; МОЗУ ХМА 

післядипломної освіти. – Х., 2017. – 24с. 

       

19. 616.727.2 

П12 

     Паздніков Р. В.  Анкерна стабілізація капсули в разі 

передньої травматичної нестабільності плечового суглоба 

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

14.01.21 "Травматологія та ортопедія" / Роман 

Володимирович Паздніков ; НАМНУ Ін-т патології хребта 

та суглобів ім. М.І. Ситенка НАМНУ. – Х., 2017. – 20с. 

      

20. 616.85 

П16 

     Панченко М. С.  Медико-психологічна 

характеристика факторів ризику виникнення 

кардіоваскулярної патології (сучасний патоморфоз, 

скринінг-діагностика, психокорекція) [Текст] : автореф. дис. 

на здоб. наук. ступ. д.м.н.:спец. 19.00.04 "Медична 

психологія" 225 "Медична психологія" / Микола Сергійович 

Панченко ; МОЗУ ХМА післядипломної освіти. – Х., 2017. – 

44с. 

       

21. 616.31-00

2 

П65 

     Почтар В. М.  Патогенетичні аспекти лікування 

хворих з багатоформною ексудативною еритемою слизової 

оболонки порожнини рота [Текст] : автореф. дис. на здоб. 

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

Миколаївна Почтар ; Ін-т стоматології та щелепно-лицевої 

хірургії НАМНУ. – Одеса, 2017. – 36с. 

      



22. 616-073.7 

Р58 

     Робак К. О.  Дифузійно-тензорна магнітно-резонансна 

томографія при внутрішньомозкових пухлинах головного 

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

спец. 14.01.23 "Променева діагностика та променева 

терапія" / Крістіана Олегівна Робак ; МОЗУ НМА 

післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика. – К., 2017. – 22с. 

       

23. 616.314.1

7 

С12 

     Савєльєва Н. М.  Особливості клініки, діагностики і 

лікування генералізованого пародонтиту у хворих з 

паразитарною інвазією [Текст] : автореф. дис. на здоб. наук. 

ступ. д.м.н. : спец. 14.01.22 "Стоматологія" / Наталія 

Миколаївна Савєльєва ; Ін-т стоматології та 

щелепно-лицевої хірургії НАМНУ. – Одеса, 2017. – 34с. 

       

24. 616.89-00

8.48 

С13 

     Савіна М. В.  Порушення здоров'я сім'ї та аддиктивна 

поведінка у жінок ( механізми формування, взаємозв'язки, 

система психологічної корекції) [Текст] : автореф. дис. на 

здоб. наук. ступ. д.м.н. : спец. 19.00.04 "Медична 

психологія" 225 "Медична психологія" / Майя Василівна 

Савіна ; МОЗУ ХМА післядипломної освіти. – Х., 2017. – 

44с. 

     

25. 616.36 

С32 

     Серватович  А. М.  Морфофункціональні порушення 

печінки в період пізніх проявів краніоскелетної травми та 

ефективність корекції рослинним екстрактом [Текст] : 

автореф. на здоб. наук. ступ. к.м.н. : спец. 14.03.04 

"Патологічна фізіологія" / Ангеліна Миколаївна 

Серватович ; МОЗУ Буковинський ДМУ. – Чернівці, 2017. – 

20с. 

      

26. 616.72-00

2.77 

С38 

     Синенький О. В.  Вплив дефіциту вітаміну D на 

перебіг ревматоїдного артриту та шляхи його корекції 

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

спец.14.01.12 "Ревматологія" / Омелян Володимирович 

Синенький ; МОЗУ ДНМУ. – Лиман, 2017. – 24с. 

   



27. 617.57 

С89 

     Супрун О. С.  Обгрунтування активної хірургічної 

тактики у хворих зі скальпованими та комбінованими 

пошкодженнями кінцівок ( клініко-експериментальне 

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

к.м.н. : спец. 14.01.03 "Хірургія" / Олександр Сергійович 

Супрун ; МОЗУ ХМА післядипломної освіти. – Х., 2017. – 

20с. 

      

28. 616.711-0

07.5-053.

2 

Т12 

     Таєр Джамал Іззат Арар  Діагностика та 

консервативне лікування диспластичного сколіозу у дітей 

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

14.01.21 "Травматологія та ортопедія" / Джамал Іззат Арар 

Таєр ; МОЗУ ДНМУ. – Лиман, 2017. – 20с. 

      

29. 616.711 

Т19 

     Тарасенко О. М.  Хребетно-спинномозкова травма ( 

клінічна епідеміологія, довгострокові результати лікування, 

медико-соціальна експертиза та реабілітація) [Текст] : 

автореф. дис. на здоб. наук. ступ. д.м.н. : спец. 14.01.05 

"Нейрохірургія" / Олег Миколайович Тарасенко ; НАМНУ 

Ін-т нейрохірургії А.П. Ромоданова НАМНУ. – К., 2017. – 

36с. 

     

30. 615.851 

Ф19 

     Фальова О. Є.  Психологія самореалізації жінки в 

умовах порушення сімейного функціонування : 

психодіагностика і психологічна корекція [Текст] : автореф. 

дис. на здоб. наук. ступ. д.психолог. н. : спец. 19.00.04 

"Медична психологія" 053 "Психологія" / Олена Євгенівна 

Фальова ; МОЗУ ХМА післядипломної освіти. – Х., 2017. – 

44с. 

       

31. 616.743-0

8 

Ф86 

     Фрейдман М. Ю.  Мікрохірургічна денервація в 

хірургічному лікуванні спастичної кривошиї [Текст] : 

автореф. дис. на здоб. наук. ступ. к.м.н. : спец. 14.01.05 

"Нейрохірургія" / Марк Юрійович Фрейдман ; НАМНУ Ін-т 

нейрохірургії ім. А.П. Ромоданова НАМНУ. – К., 2017. – 

20с. 

    



32. 616.31-05

3.2 

Ц91 

     Цушко І. О.  Клініко-експериментальне 

обгрунтування профілактики основних стоматологічних 

захворювань у дітей з надмірною масою тіла [Текст] : 

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

"Стоматологія" / Ілона Олександрівна Цушко ; Ін-т 

стоматології та щелепно-лицевої хірургії НАМНУ. – Одеса, 

2017. – 20с. 

   

33. 617.3-053

.2 

Ч-42 

     Чемерис О. А.  Діагностика та лікування порушень 

формування кульшових суглобів у новонароджених та 

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

спец. 14.01.09 "Дитяча хірургія" / Олена Адріанівна 

Чемерис ; МОЗУ ВНМУ ім. М.І. Пирогова. – Вінниця, 

2017. – 20с. 

  

34. 616.832-0

04.2 

Ч-92 

     Чуприна Г. М.  Розсіяний склероз : 

клініко-патогенетичні характеристики та терапевтичні 

підходи з урахуванням коморбідності [Текст] : автореф. дис. 

на здоб. наук. ступ. д.м.н. : спец. 14.01.15 "Нервові хвороби" 

/ Геннадій Миколайович Чуприна ; МОЗУ НМА 

післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика. – К., 2017. – 38с. 

       

35. 616.981 

Ш47 

     Шендрик В. Г. Лікування ускладнених форм бешихи з 

застосуванням хірургічних методів та оксиду азоту [Текст] : 

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

"Хірургія" / Владислав Григорович Шендрик ; МОЗУ НМА 

післядипломної освіти. – К., 2017. – 24с. 

       

36. 616-022.8

-053.2 

Ш75 

     Шмуліч О.В.  Особливості метаболічного профілю та 

гормональної регуляції у дітей з атопічними 

захворюваннями [Текст] : автореф. дис. на здоб. наук. ступ. 

к.м.н. : спец. 14.01.32 "Медична біохімія" / Олеся Вадимівна 

Шмуліч ; МОЗУ ВНМУ ім. М.І. Пирогова. – Вінниця, 

2017. – 24с. 

    

 


