
Нові надходження ( за вересень ) 2017 року 

Автореферати 

1. 616.24-00

2.5 

А50 

     Алієва Н. М.  Виявлення M.tuberculosis і визначення 

їх медикаментозної стійкості в умовах використання нових 

фено-генотипічних методів [Текст] : автореф. дис. на здоб. 

наук. ступ. к.м.н. : спец. 03.00.07 "Мікробіологія" / Наталя 

Миколаївна Алієва ; МОЗУ ВНМУ ім. М.І. Пирогова. – 

Вінниця, 2017. – 24с. 

       

2. 616.12-03

9 

А52 

     Алтуніна Н. В.  Комплексна оцінка гемодинамічних 

та метаболічних порушень у хворих на ішемічну хворобу 

серця, поєднану з цукровим діабетом 2-го типу, та 

можливості їх медикаментозної корекції [Текст] : автореф. 

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

хвороби" / Наталія Валеріївна Алтуніна ; МОЗУ НМУ ім. 

О.О. Богомольця. – К., 2017. – 44с. 

       

3. 616.8 

Б48 

     Березіна Л. В.  Фотонні технології в терапії 

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

д.м.н. : спец. 14.01.13 "Інфекційні хвороби" / Лариса 

Вячеславівна Березіна ; НАМНУ Ін-т епідеміології та 

інфекційних хвороб ім. Л.В. Громашевського НАМНУ. – К., 

2017. – 40с. 

       

4. 616.316-0

7 

Б48 

     Берідзе Бека  Доброякісні пухлини привушних та 

піднижньощелепних слинних залоз ( клініка, діагностика, 

лікування, профілактика ускладнень) [Текст] : автореф. дис. 

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

/ Бека Берідзе ; МОЗУ НМА післядипломної освіти ім. П.Л. 

Шупика. – К., 2017. – 20с. 

       

5. 614.2-084 

Б72 

     Бобкова О. В.  Медико-соціальне обгрунтування 

удосконалення профілактики захворювань підлітків в 

"Клініках дружніх до молоді" [Текст] : автореф. дис. на 

здоб. наук. ступ. д.філософії ( к.м.н.) : спец. 14.02.03 

"Соціальна медицина" / Ольга Вікторівна Бобкова ; МОЗУ 

НМА післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика. – К., 2017. – 

24с. 

      



6. 616.992-0

7 

Г57 

     Говорова Д.В.  Інвазивні мікози, викликані 

дріжджеподібними грибами роду Candida spp. i Cryptococcus 

spp.: особливості клініки, діагностики і лікування [Текст] : 

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

"Інфекційні хвороби" / Дар'я Володимирівна Говорова ; 

НАМНУ Ін-т епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л.В. 

Громашевського НАМНУ. – К., 2017. – 24с. 

       

7. 616.24-00

7.23 

Г93 

     Губа Ю. В.  Принципи ведення хворих на хронічне 

обструктивне захворювання легень з урахуванням наявності 

соматопсихічних порушень [Текст] : автореф. дис. на здоб. 

наук. ступ. к.м.н. : спец. 14.01.27 "Пульмонологія" / Юлія 

Василівна Губа ; НАМНУ НІ фтизіатрії і пульмонології ім. 

Ф.Г. Яновського НАМНУ. – К., 2017. – 20с. 

      

8. 616.314-0

8 

Ж46 

     Жегулович З. Є.  Ортопедичне лікування, 

прогнозування та профілактика оклюзійних порушень 

жувального апарату [Текст] : автореф. дис. на здоб. наук. 

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

Єгорівна Жегулович ; МОЗУ НМА післядипломної освіти. – 

К., 2017. – 34с. 

     

9. 616.717.4

-089 

К56 

     Ковальчук  В. М.  Оптимізація хірургічного 

лікування внутрішньосуглобових переломів 

проксимального відділу плечової кістки [Текст] : автореф. 

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

"Травматологія та ортопедія" / Володимир Миколайович 

Ковальчук ; НАМНУ Ін-т травматології та ортопедії 

НАМНУ. – К., 2017. – 20с. 

       

10. 616.61-05

3.2 

К59 

     Кокоркін О. Д.  Рання діагностика та хірургічне 

лікування вад розвитку нирок і верхніх сечових шляхів у 

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

спец. 14.01.09 "Дитяча хірургія" / Олексій Дмитрович 

Кокоркін ; МОЗУ НМУ ім. О.О. Богомольця. – К., 2017. – 

20с. 

       



11. 618.146-0

8 

К60 

     Колесник Н. М.  Оптимізація лікування 

істміко-цервікальної недостатності [Текст] : автореф. дис. на 

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

гінекологія" / Наталія Миколаївна Колесник ; Ін-т педіатрії, 

акушерства і гінекології НАМНУ. – К., 2017. – 20с. 

     

12. 611.651 

К61 

     Колосова І. І.  Морфофункціональні зміни в яєчниках 

щурів під впливом ацетату свинцю в комбінації з цитратами 

заліза, золота та срібла [Текст] : автореф. дис. на здоб. наук. 

ступ. к.біолог. н. : спец. 14.03.01 "Нормальна анатомія" 

/ Ірина Іванівна Колосова ; МОЗУ ТДМУ ім. І.Я. 

Горбачевського МОЗУ. – Тернопіль, 2017. – 20с. 

     

13. 611.21 

К89 

     Кузняк Н. Б.  Порівняльний ембріогенез носової 

ділянки людини і деяких ссавців [Текст] : автореф. дис. на 

здоб. наук. ступ. д.м.н. : спец. 14.03.01 "Нормальна 

анатомія" / Наталія Богданівна Кузняк ; МОЗУ ТДМУ ім. 

І.Я. Горбачевського МОЗУ. – Тернопіль, 2017. – 36с. 

      

14. 616.748 

К90 

     Кулева О. В.  Транспозиція м'язів при ушкодженні 

Ахіллового сухожилка [Текст] : автореф. дис. на здоб. наук. 

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

/ Олександр Валерійович Кулева ; Ін-т травматології та 

ортопедії НАМНУ. – К., 2017. – 18с. 

       

15. 618.5-089

.888.61 

К90 

     Кульчицький Д. В.  Комплексна профілактика інтра- 

та післяопераційних ускладнень при кесаревому розтині 

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

14.01.01 "Акушерство та гінекологія" / Дмитро Вікторович 

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

Шупика. – К., 2017. – 20с. 

       

16. 616.233-0

02 

К95 

     Кучер С. В.  Ентеросорбційна терапія в комплексному 

лікуванні хворих на хронічне обструктивне захворювання 

легень у фазі загострення з клініко-лабораторними 

проявами ендогенної інтоксикації [Текст] : автореф. дис. на 

здоб. наук. ступ. к.м.н. : спец. 14.01.27 "Пульмонологія" 

/ Світлана Вікторівна Кучер ; НАМНУ НІ фтизіатрії і 

пульмонології ім. Ф.Г. Яновського НАМНУ. – К., 2017. – 

18с. 

       



17. 616.345-0

7 

Л17 

     Лазарчук В. М. Ендоскопічна діагностика та 

малоінвазивні ендохірургічні втручання при неоплазіях 

товстої кишки [Текст] : автореф. дис. на здоб. наук. ступ. 

к.м.н. : спец. 14.01.03 "Хірургія" / Віталій Миколайович 

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

Шупика. – К., 2017. – 20с. 

       

18. 612.014.5

-053.2 

М15 

     Макарчук І. М.  Конституціональні особливості 

юнаків і дівчат Поділля хворих на вугрову хворобу [Текст] : 

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

"Нормальна анатомія" / Ірина Миколаївна Макарчук ; 

МОЗУ ВНМУ ім. М.І.Пирогова. – Вінниця, 2017. – 20с. 

      

19. 616.832 

М42 

     Медведєв В. В.  Спастичність при травмі спинного 

мозку: патогенетичні механізми та шляхи нейрохірургічної 

корекції засобами тканинної інженерії ( експериментальне 

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

д.м.н. : спец. 14.01.05 "Нейрохірургія" / Володимир 

Вікторович Медведєв ; НАМНУ Ін-т нейрохірургії ім. А.П. 

Ромоданова НАМНУ. – К., 2017. – 48с. 

      

20. 617.7-007

.681 

М42 

     Медведчук С. П.  Ефективність хірургічного 

лікування первинної відкритокутової глаукоми з супутньою 

катарактою за допомогою імплантації мікродренуючого 

пристрою в комбінації з факоемульсифікацією [Текст] : 

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

"Офтальмологія" / Сергій Павлович Медведчук ; МОЗУ 

НМА післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика. – К., 2017. – 

18с. 

       

21. 612.014.5 

М48 

     Мельник М. П.  Морфометричні параметри печінки, 

жовчного міхура та підшлункової залози у чоловіків і жінок 

в залежності від особливостей будови тіла [Текст] : автореф. 

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

анатомія" / Марина Петрівна Мельник ; МОЗУ ВНМУ ім. 

М.І. Пирогова. – Вінниця, 2017. – 20с. 

       



22. 618.33 

М48 

     Мельник Ю. М.  Оптимізація внутрішньоутробного 

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

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

Миколайович Мельник ; МОЗУ НМА післядипломної 

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

       

23. 616.714 

Н34 

     Нахаба О. О.  Відстрочена краніопластика 

післяопераційних дефектів черепа ( експериментальні 

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

к.м.н. : спец. 14.01.05 "Нейрохірургія" / Олександр 

Олександрович Нахаба ; НАМНУ Ін-т нейрохірургії ім. А.П. 

Ромоданова НАМНУ. – К., 2017. – 28с. 

       

24. 616.133-0

07.64 

Н57 

     Нетлюх А. М.  Хірургічне лікування хворих з 

розривами внутрішньочерепних артеріальних аневризм з 

ускладненим клінічним перебігом [Текст] : автореф. дис. на 

здоб. наук. ступ. д.м.н. : спец. 14.01.05 "Нейрохірургія" 

/ Андрій Михайлович Нетлюх ; НАМНУ Ін-т нейрохірургії 

ім. А.П. Ромоданова НАМНУ. – К., 2017. – 40с. 

       

25. 618.177-0

89.888.11 

П31 

     Петропавловська В. О.  Тактика проведення 

допоміжних репродуктивних технологій у пацієнток з 

надлишковою масою тіла та метаболічним синдромом 

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

14.01.01 "Акушерство та гінекологія" / Вікторія Олегівна 

Петропавловська ; МОЗУ НМА післядипломної освіти. – К., 

2017. – 20с. 

       

26. 614 

П84 

     Процюк О. В.  Наукове обгрунтування оптимізації 

системи профілактики вродженої патології при наданні 

первинної медико-санітарної допомоги [Текст] : автореф. 

дис. на здоб. наук. ступ. д.м.н. : спец. 14.02.03 "Соціальна 

медицина" 03.00.15 "Генетика" / Ольга Вікторівна Процюк ; 

МОЗУ НА післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика. – К., 

2017. – 44с. 

       



27. 617.741-0

04.1 

С20 

     Саржевський А. С.  Оптимізація хірургічного 

лікування катаракти,  ускладненої сублюксацією 

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

к.м.н. : спец. 14.01.18 "Офтальмологія" / Андрій Сергійович 

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

Шупика. – К., 2017. – 20с. 

       

28. 616.71-01

8.4 

С97 

     Се-Фей  Вплив радіальної ударно-хвилоьвої терапії на 

репаративну регенерацію кісткової тканини 

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

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

ортопедія" / Се-Фей ; Ін-т травматології та ортопедії 

НАМНУ. – К., 2017. – 20с. 

       

29. 615.327 

С34 

     Сидорук  Н. О.  Патофізіологія стреслімітуючих 

ефектів біоактивної води типу Нафтуся (експериментально- 

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

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

Олександрівна Сидорук ; МОЗУ Буковинський ДМУ. – 

Чернівці, 2017. – 20с. 

       

30. 618.39-08

4 

С83 

     Страшко  І. В.  Профілактика септичних ускладнень 

пологів та післяпологового періоду у роділь з передчасним 

розривом плодових оболонок при недоношеній вагітності 

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

14.01.01 "Акушерство та гінекологія" / Ірина Володимирівна 

Страшко ; МОЗУ НМУ ім. О.О. Богомольця. – К., 2017. – 

20с. 

       

31. 611.818 

Т46 

     Тихолаз  В. О. Закономірності розвитку структур 

довгастого мозку людини у пренатальному періоді 

онтогенезу та при мальформаціях [Текст] : автореф. дис. на 

здоб. наук. ступ. д.м.н. : спец. 14.03.01 "Нормальна 

анатомія" / Віталій Олександрович Тихолаз ; МОЗУ ВНМУ 

ім. М.І. Пирогова. – Вінниця, 2017. – 40с. 

       



32. 616.133-0

7-089 

Т47 

     Тиш І. І.  Діагностика та вибір методу лікування 

оклюзійно-стенотичної патології сонних артерій у пацієнтів 

з кардіоваскулярним ризиком [Текст] : автореф. дис. на 

здоб. наук. ступ. к.м.н. : спец. 14.01.05 "Нейрохірургія" 

/ Ігор Іванович Тиш ; НАМНУ Ін-т нейрохірургії ім. А.П. 

Ромоданова НАМНУ. – К., 2017. – 26с. 

       

33. 612.766 

Т47 

     Тищенко І. В.  Вікові та статеві особливості патерну 

ходьби людини в умовах різних фізіологічних парадигм 

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

14.03.03 "Нормальна фізіологія" / Ігор Віталійович 

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

2017. – 20с. 

       

34. 616.342-0

8 

Ш48 

     Шепетько-Домбровський  О. Г.  Малоінвазивні 

технології в лікуванні хворих з перфоративною виразкою 

дванадцятипалої кишки [Текст] : автореф. на здоб. наук. 

ступ. к.м.н. : спец. 14.01.03 "Хірургія" / Олексій Георгійович 

Шепетько-Домбровський ; МОЗУ НМА післядипломної 

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

     

 

     


