
Нові надходження ( за січень ) 2018 року  

Автореферати 

1. 616-073.7

-053.2 

А85 

     Арсенідзе Т. О.  Променева діагностика 

структурно-функціонального стану стегнової кістки при дисплазії 

кульшового суглоба у дітей раннього віку [Текст] : автореф. дис. 

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

та променева терапія" / Тетяна Олександрівна Арсенідзе ; МОЗУ 

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

       

2. 616.12-00

8 

Б36 

     Бевзюк Л. В.  Клініко-патогенетичне обгрунтування 

використання спіронолактону і триметазидину в лікуванні хворих 

з фібриляцією передсердь та супутньою вік-залежною патологією 

[Текст] : автореф. дис. на здоб. наук. ступ. к. м. н. : спец. 14.01.02 

"Внутрішні хвороби" / Любов Володимирівна Бевзюк ; МОЗУ 

НМУ ім. О.О. Богомольця. – К., 2018. – 18с. 

       

3. 616.12-00

9.72 

Б73 

     Богдан Т. В.  Порушення гуморального та клітинного 

імунітету, жирнокислотного спектру мембран тромбоцитів і 

лімфоцитів, амінокислотного спектру плазми крові у хворих на 

стабільну та нестабільну стенокардію, можливості 

медикаментозної корекції [Текст] : автореф. дис. на здоб. наук. 

ступ. д. м. н. : спец. 14.01.11 "Кардіологія" / Тетяна Вікторівна 

Богдан ; МОЗУ НМУ ім. О.О. Богомольця. – К., 2017. – 44с. 

      

4. 615.281 

Б90 

     Булига Л. О.  Експериментальне обгрунтування 

використання гелю з наночастками срібла та глюкозаміном для 

лікування гнійних ран [Текст] : автореф. дис. на здоб. наук. ступ 

.к. фармацевт. н. : спец. 14.03.05 "Фармакологія" / Лідія 

Олексіївна Булига ; МОЗУ Нац. фармацевт. ун-т. – Х., 2017. – 

22с. 

      

5. 614.2 

В97 

     Вежновець Т. А.  Соціально-психологічне моделювання 

кадрового менеджменту у сфері охорони здоров'я [Текст] : 

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

"Соціальна медицина" / Тетяна Андріївна Вежновець ; МОЗУ 

НМУ ім. О.О. Богомольця. – К., 2017. – 44с. 

       



6. 616.2 

Г24 

     Гацька Д. О.  Поширеність, структура, особливості 

перебігу, вікова еволюція алергічних захворювань серед дітей та 

молоді Вінницької області [Текст] : автореф. дис. на здоб. наук. 

ступ. к. м. н. : спец. 14.01.29 "Клінічна алергологія" / Дар'я 

Олегівна Гацька ; НАМНУ ДУ "Нац. ін-т фтизіатрії і 

пульмонології ім. Ф.Г. Яновського НАМНУ". – К., 2017. – 20с. 

    

7. 616.993.1

9 

Г83 

     Грижак І. Г.  Токсоплазмова інфекція у ВІЛ-інфікованих 

осіб: особливості перебігу, діагностики, оптимізація лікування 

[Текст] : автореф. дис. на здоб. наук. ступ. д. м. н. : спец. 14.01.13 

"Інфекційні хвороби" / Ігор Гнатович Грижак ; МОЗУ ДВНЗ 

"ТДМУ ім. І.Я. Горбачевського МОЗУ". – Тернопіль, 2018. – 44с. 

       

8. 616.34-00

7.272 

Д24 

     Дворник І. О.  Вдосконалення профілактики та 

хірургічного лікування гострої спайкової кишкової непрохідності 

( клініко-експериментальне дослідження) [Текст] : автореф. дис. 

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

Олександрович Дворник ; МОЗУ ХМА післядипломної освіти. – 

Х., 2017. – 20с. 

       

9. 616.831 

Д27 

     Дейко Р. Д. Експериментальне вивчення 

церебропротекторних та психотропних властивостей нових 

циклічних і лінійних олігопептидів [Текст] : автореф. дис. на 

здоб. наук. ступ. к. фармацевт. н. : спец. 14.03.05 "Фармакологія" 

/ Роман Данилович Дейко ; МОЗУ Нац. фармацевт. ун-т. – Х., 

2017. – 24с. 

       

10. 616.37 

Д90 

     Дирда О. О. Прогнозування інфікування та хірургічна 

корекція локальних ускладнень у хворих на гострий некротичний 

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

спец.14.01.03 "Хірургія" / Олександр Олегович Дирда ; МОЗУ 

НМУ ім. О.О. Богомольця. – К., 2017. – 24с. 

       

11. 616.314.2

5 

Д69 

     Дорошенко Н. М.  Використання рухомих похилих 

площин при лікуванні сагітальних аномалій прикусу [Текст] : 

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

"Стоматологія" / Наталія Миколаївна Дорошенко ; МОЗУ НМА 

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

       



12. 616.379-0

08.64 

Е55 

     Елхадж Емхамед Алі Абдалслам Емхамед  Оптимізація 

інтравітреальних втручань у хворих на проліферативну 

діабетичну ретинопатію [Текст] : автореф. дис. на здоб. наук. 

ступ. к. м. н. : спец. 14.01.18 "Офтальмологія" / Емхамед Алі 

Абдалслам Емхамед Елхадж ; ДУ "Ін-т очних хвороб і тканинної 

терапії ім. В.П. Філатова НАМНУ". – Одеса, 2017. – 20с. 

       

13. 616.37-08

9 

І-19 

     Іванина В. В. Діагностика і хірургічна тактика у хворих на 

гострий біліарний панкреатит [Текст] : автореф. дис. на здоб. 

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

Васильович Іванина ; МОЗУ ДВНЗ "ІФНМУ". – 

Івано-Франківськ, 2017. – 20с. 

       

14. 615.217 

К12 

     Каврайський Д.П.  Експериментальне дослідження нових 

похідних піразоло( 3, 4 -d ) піримідин -4 - ону та триазолу як 

потенційних протисудомних препаратів [Текст] : автореф. дис. на 

здоб. наук. ступ. к. фармацевт. н. : спец. 14.03.05 "Фармакологія" 

/ Дмитро Павлович Каврайський ; МОЗУ Нац. фармацевт. ун-т. – 

Харків, 2017. – 24с. 

     

15. 615.32 

К17 

     Каленіченко Г. С.  Обгрунтування доцільності 

застосування екстракту з листя ліщини звичайної у якості 

флеботропного засобу [Текст] : автореф. дис. на здоб. наук. ступ. 

к. фармацевт. н. : спец. 14.03.05 "Фармакологія" / Ганна 

Станіславівна Каленіченко ; МОЗУ Нац. фармацевт. ун-т. – Х., 

2017. – 22с. 

       

16. 614.314.5 

К56 

     Ковтун Н. Я. Структурно-функціональна організація 

твердих тканин пришийкової ділянки малих кутніх зубів людини 

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

"Нормальна анатомія" / Наталія Ярославівна Ковтун ; МОЗУ 

ДВНЗ ""ТДМУ ім. Горбачевського МОЗУ. – Тернопіль, 2018. – 

20с. 

       

17. 618.12 

К75 

     Коцюбська І. Ю. Удосконалення підготовки ендометрія в 

програмах допоміжних репродуктивних технологій у жінок з 

трубноперитонеальним фактором безпліддя [Текст] : автореф. 

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

гінекологія" / Ірина Юріївна Коцюбська ; МОЗУ ВНМУ ім. М.І. 

Пирогова. – Вінниця, 2017. – 24с. 

       



18. 615.21/26 

К95 

     Кучерявий Ю. М.  Синтез, модифікація і властивості 5- ( 

феноксиметилен )-4-R- 1,2, 4 - тріазол - з - тіонів та їх похідних 

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

15.00.02 "Фармацевтична хімія та фармакогнозія" / Юрій 

Миколайович Кучерявий ; МОЗУ ЗДМУ. – Запоріжжя, 2018. – 

26с. 

      

19. 616.12 

Л59 

     Лінник О. О.  Порушення мітохондріального апарату 

кардіоміоцитів при доксорубіцин- індукованому оксидативному 

стресі : механізми та корекція [Текст] : автореф. дис. на здоб. 

наук. ступ. к. м. н. : спец. 14.03.04 "Патологічна фізіологія" 

/ Оксана Олександрівна Лінник ; НАНУ Ін-т фізіології ім. О.О. 

Богомольця. – К., 2018. – 24с. 

       

20. 616.718.5 

Л84 

     Лук'янцева Г. В.  Морфогенез кісток скелета після 

нанесення дефекту у великогомілкових кістках та на фоні 

тривалого введення бензоату натрію та тартразину ( 

анатомо-експериментальне дослідження) [Текст] : автореф. дис. 

на здоб. вчен. ступ. д. біолог. н. : спец. 14.03.01 "Нормальна 

анатомія" / Галина Володимирівна Лук'янцева ; МОЗУ ДВНЗ 

"ТДМУ ім. І.Я. Горбачевського МОЗУ". – Тернопіль, 2018. – 38с. 

     

21. 611.013.8 

М14 

     Майор В. В.  Морфофункціональний стан плаценти щурів 

під дією ацетату свинцю та його комбінації з цитратами металів 

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

14.03.01 "Нормальна анатомія" / Віра Валеріївна Майор ; МОЗУ 

ДВНЗ "ТДМУ ім.І.Я. Горбачевського МОЗУ". – Тернопіль, 

2018. – 20с. 

     

22. 616.314-0

53.2 

М14 

     Майструк П. О.  Удосконалення методів стабілізації зубів 

після резекції верхівки кореня у осіб молодого віку [Текст] : 

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

"Стоматологія" / Павло Олегович Майструк ; МОНУ ДВНЗ 

"Ужгородський НУ". – Ужгород, 2017. – 22с. 

      



23. 616.366-0

03.7 

М22 

     Мамчур Д. В. Клініко-експериментальне обгрунтування 

методу захисту печінки у хворих на жовчнокам'яну хворобу, яка 

ускладнена механічною жовтяницею, на етапах її хірургічного 

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

спец. 14.01.03 "Хірургія" / Дмитро Віталійович Мамчур ; МОЗУ 

Запорізька МА післядипломної освіти МОЗУ. – Запоріжжя, 

2017. – 20с. 

       

24. 615.322 

М23 

     Мандзій Т. П. Фармакогностичне дослідження видів роду 

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

: спец. 15.00.02 "Фармацевтична хімія та фармакогнозія" / Тарас 

Петрович Мандзій ; МОЗУ ЗДМУ. – Запоріжжя, 2017. – 22с. 

       

25. 616.379-0

08.64 

М38 

     Машура В. В. Непряма реваскуляризація нижніх кінцівок в 

комплексному лікуванні хронічної артеріальної ішемії у хворих 

на цукровий діабет [Текст] : автореф. дис. на здоб. наук. ступ. к. 

м. н. : спец. 14.01.03 "Хірургія" / Валерій Володимирович 

Машура ; МОНУ ДВНЗ ""Ужгородський НУ. – Ужгород, 2017. – 

20с. 

       

26. 616.12-00

5.4 

М52 

     Меркулова І. О.  Вплив антитромботичної терапії на 

фосфоліпіди мембран еритроцитів та тромбоцитів крові у хворих 

на ішемічну хворобу серця в поєднанні з фібриляцією передсердь 

[Текст] : автореф. дис. на здоб. наук. ступ. к. м. н. : спец. 14.01.11 

"Кардіологія" / Ірина Олегівна Меркулова ; МОЗУ НМУ ім. О.О. 

Богомольця. – К., 2017. – 20с. 

      

27. 616.12.-0

08.331 

М90 

     Муна Бен Абід  Особливості нейрогуморальних факторів 

та ендотеліальної функції судин у хворих на артеріальну 

гіпертензію з гіперсимпатикотонією : диференційований вибір 

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

спец. 14.01.11 "Кардіологія" / Бен Абід Муна ; ДЗ 

"Дніпропетровська МА МОЗУ "ДУ “ Ін-т гастроентерології 

НАМНУ ". – Дніпро, 2017. – 22с. 

   

28. 616.34-00

2 

Н16 

     Нагурна Я. В.  Фактори ризику хронічних захворювань 

кишечнику серед населення Західного регіону України [Текст] : 

автореф. дис. на здоб. наук. ступ. к. м. н. : спец. 14.01.36 

"Гастроентерологія" / Ярина Володимирівна Нагурна ; 

Дніпропетровська МА МОЗУ Ін-т гастроентерології НАМНУ. – 

Дніпро, 2017. – 20с. 

      



29. 616.36-00

4 

Н48 

     Некрут Д. О. Роль інсуліноподібного фактору росту-1 та 

гідроген сульфіду в механізмах прогресування і корекції 

неалкогольної жирової хвороби печінки, асоційованої з 

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

к. м. н. : спец. 14.01.32 "Медична біохімія" / Дар'я Олександрівна 

Некрут ; МОЗУ ВНМУ ім. М.І. Пирогова. – Вінниця, 2017. – 24с. 

    

30. 617.55-08

4 

Н90 

     Нурдінов Х.Н.  Профілактика та лікування 

шлунково-кишкових кровотеч у хворих з поєднаною 

абдомінальною травмою [Текст] : автореф. дис. на здоб. наук. 

ступ. к. м. н. : спец. 14.01.03 "Хірургія" / Хайрулло Нізомідінович 

Нурдінов ; МОЗУ ДВНЗ "ТДМУ ім. І.Я. Горбачевського 

МОЗУ". – Тернопіль, 2018. – 20с. 

      

31. 616.833-0

7 

О-65 

     Оржешковський В. В. Полінейропатії (патогенетичні 

механізми, клініко-параклінічні особливості, діагностичні 

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

14.01.15 "Нервові хвороби" / Василь Володимирович 

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

Шупика. – К., 2018. – 32с. 

       

32. 616.34-00

8.1 

П19 

     Пасічна І. О.  Антибіотикоасоційовані порушення функції 

кишечника та їх роль у розвитку синдрому подразненої кишки 

[Текст] : автореф. дис. на здоб. наук. ступ. к. м. н. : спец. 14.01.36 

"Гастроентерологія" / Ірина Олександрівна Пасічна ; ДЗ 

"Дніпропетровська МА МОЗУ" Ін-т гастроентерології НАМНУ. – 

Дніпро, 2017. – 20с. 

       

33. 616.314-0

89.23 

П31 

     Пехньо В. В.  Особливості стоматологічного 

ортопедичного лікування вагітних та жінок у післяпологовому 

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

14.01.22 "Стоматологія" / Василь Васильович Пехньо ; МОЗУ 

НМА післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика. – К., 2017. – 16с. 

     

34. 616.24-00

2.5-053.2 

П34 

     Піскур З. І.  Діагностика та прогнозування перебігу 

позагрудного туберкульозу, поєднаного зі специфічним 

ураженням органів дихання у дітей [Текст] : автореф. дис. на 

здоб. наук. ступ. к. м. н. : спец. 14.01.26 "Фтизіатрія" / Зоряна 

Іванівна Піскур ; НАМНУ ДУ "Нац. ін-т фтизіатрії і 

пульмонології ім. Ф.Г. Яновського НАМНУ". – К., 2017. – 20с. 

       



35. 615.322 

С13 

     Савич А. О. Фармакологічне та фітохімічне обгрунтування 

використання антидіабетичного рослинного збору в терапії 

цукрового діабету [Текст] : автореф. дис. на здоб. наук. ступ. к. 

фармацевт. н. : спец. 14.03.05 "Фармакологія" / Альона 

Олександрівна Савич ; МОЗУ Нац. фармацевт. ун-т. – Х., 2017. – 

24с. 

       

36. 617.713-0

02 

С32 

     Середа К. В. Ефективність трансплантації амніотичної 

мембрани при бактеріальних кератитах [Текст] : автореф. дис. на 

здоб. наук. ступ. к. м. н. : спец. 14.01.18 "Офтальмологія" 

/ Катерина Віталіївна Середа ; ДУ "Ін-т очних хвороб і тканинної 

терапії ім. В.П. Філатова НАМНУ". – Одеса, 2017. – 20с. 

       

37. 616.12-00

8.331.1 

С38 

     Синиця Ю. П. Оцінка структурно-функціонального стану 

серцево-судинної системи у хворих на первинну подагру в 

поєднанні з артеріальною гіпертензією та його корекція [Текст] : 

автореф. дис. на здоб. наук. ступ. к. м. н. : спец. 14.01.02 

"Внутрішні хвороби" / Юлія Павлівна Синиця ; МОЗУ НМУ ім. 

О.О. Богомольця. – К., 2018. – 24с. 

       

38. 616.831-0

05 

С45 

     Скрипченко О. Г. Характеристика факторів ризику та 

особливості функціонального стану центральної нервової 

системи у осіб середнього віку з початковими проявами 

цереброваскулярної патології [Текст] : автореф. дис. на здоб. 

наук. ступ. к. м. н. : спец. 14.01.15 "Нервові хвороби" / Олександр 

Георгійович Скрипченко ; МОЗУ НМА післядипломної освіти ім. 

П.Л. Шупика. – К., 2018. – 20с. 

       

39. 616-092.4 

С75 

     Срібна В. О.  Розлад оваріальної функції в умовах 

експериментального імунокомплексного ушкодження [Текст] : 

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

"Патологічна фізіологія" / Валентина Олександрівна Срібна ; 

НАМНУ Ін-т фізіології ім. О.О. Богомольця. – К., 2018. – 24с. 

       

40. 616.314.2

5 

С82 

     Стороженко К. В. Удосконалення диференційної 

діагностики прогенічних форм прикусу та прогнозування 

результатів ортодонтичного лікування у пацієнтів різного віку 

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

"Стоматологія" / Катерина Валеріївна Стороженко ; МОЗУ НМА 

післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика. – К., 2017. – 16с. 

    



41. 616.314.9

-053.2 

С88 

     Стулікова В. С.  Клініко-експериментальне обгрунтування 

лікування пульпіту тимчасових зубів у дітей із застосуванням 

сучасних ампутаційних методів [Текст] : автореф. дис. на здоб. 

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

Сергіївна Стулікова ; МОЗУ ДНМУ. – Лиман, 2017. – 20с. 

       

42. 617.53 

С89 

     Сулейманова В. Г.  Диференційоване хірургічне лікування 

хворих з флегмонами шиї із застосуванням багатокомпонентної 

сорбційної нанокомпозиції [Текст] : автореф. дис. на здоб. наук. 

ступ. к. м. н. : спец. 14.01.03 "Хірургія" / Василиса Геннадіївна 

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

2017. – 20с. 

     

43. 617.5 

Т18 

     Танасієнко О. М.  Обгрунтування 

лікувально-діагностичної тактики при сепсисі у постраждалих з 

полісистемними пошкодженнями [Текст] : автореф. дис. на здоб. 

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

/ Ольга Миколаївна Танасієнко ; МОЗУ ДНМУ. – Лиман, 2017. – 

24с. 

     

44. 616.34-00

2-053.2 

Т48 

     Ткалик О. М. Особливості порушень функціонального 

стану гепатобіліарної системи та прогнозування їх розвитку у 

дітей з запальними захворюваннями кишечника [Текст] : автореф. 

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

/ Олена Миколаївна Ткалик ; Ін-т педіатрії, акушерства і 

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

       

45. 615.276 

Т48 

     Ткаченко К. М.  Експериментальне обгрунтування 

застосування комбінації глюкозаміну з доксицикліном при 

запальних захворюваннях суглобів [Текст] : автореф. дис. на 

здоб. наук. ступ. к. м. н. : спец. 14.03.05 "Фармакологія" 

/ Катерина Михайлівна Ткаченко ; МОЗУ Нац.фармацевт.ун-т. – 

Х., 2017. – 22с. 

     

46. 616-006.0

4-07 

Т81 

     Туз Є. В. Оптимізація діагностики та лікування хворих на 

пухлини стегнової кістки [Текст] : автореф. дис. на здоб. наук. 

ступ. к. м. н. : спец. 14.01.07 "Онкологія" / Євген Валерійович 

Туз ; НАНУ Ін-т експериментальної патології, онкології і 

радіобіології ім. Р.Є. Кавецького. – К., 2018. – 28с. 

      



47. 616.12-00

8.331.1 

Т88 

     Турлюн Т. С.  Особливості ендотеліальної функції у 

хворих на артеріальну гіпертензію з різним кардіоваскулярним 

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

14.01.11 "Кардіологія" / Тамара Сергіївна Турлюн ; 

Дніпропетровська МА МОЗУ Ін-т гастроентерології НАМНУ. – 

Дніпро, 2017. – 24с. 

       

48. 616.37-08

9 

Ф33 

     Федорків М. Б. Легеневі ускладнення та їх корекція в 

комплексному хірургічному лікуванні хворих на тяжкий гострий 

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

спец. 14.01.03 "Хірургія" / Мар'яна Богданівна Федорків ; МОЗУ 

ДВНЗ "ІФНМУ". – Івано - Франківськ, 2018. – 20с. 

       

49. 616.12-00

5.4 

Ф53 

     Філімонова І. В.  Особливості клінічного перебігу, 

прогнозування та оптимізація лікування хворих на ішемічну 

хворобу серця, постінфарктний кардіосклероз з 

тривожно-депресивними розладами після реваскуляризації 

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

14.01.11 "Кардіологія" / Інна Володимирівна Філімонова ; МОЗУ 

ЗДМУ. – Запоріжжя, 2017. – 20с. 

       

50. 616.717.5/

6 

Ф55 

     Філоненко Є. А.  Лікування пацієнтів із переломами 

ліктьового відростка за методикою блокованого остеосинтезу 

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

"Травматологія та ортопедія" / Євген Андрійович Філоненко ; 

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

НАМНУ. – Х., 2018. – 20с. 

       

51. 616.72-00

2 

Х15 

     Хайменова Г. С.  Клініко-патогенетичні механізми 

перебігу та оптимізація терапії коморбідної патології: хронічне 

обструктивне захворювання легень і остеоартрит [Текст] : 

автореф. дис. на здоб. наук. ступ. к. м. н. : спец. 14.01.02 

"Внутрішні хвороби" / Галина Сергіївна Хайменова ; МОЗУ 

ДВНЗ "ІФНМУ. – Івано-Франківськ, 2017. – 20с. 

      



52. 616.37-07 

Ч-49 

     Чернявський В. В.  Науково-практичне обгрунтування 

неінвазивних діагностично-лікувальних підходів при 

захворюваннях езофагогастродуоденальної зони, печінки, 

підшлункової залози та кишки [Текст] : автореф. дис. на здоб. 

наук. ступ. д. м. н. : спец. 14.01.36 "Гастроентерологія" 

/ Володимир Володимирович Чернявський ; МОЗУ НМУ ім. О.О. 

Богомольця. – К., 2018. – 32с. 

       

53. 616.12-07 

Ч-63 

     Чінйєренва Окара  Особливості діагностики, 

клініко-гемодинамічні характеристики та якість життя хворих з 

постінфарктними аневризмами лівого шлуночка [Текст] : 

автореф. дис. на здоб. наук. ступ. к. м. н. : спец. 14.01.11 

"Кардіологія" / Окара Чінйєренва ; МОЗУ ДВНЗ "ІФНМУ". – 

Івано-Франківськ, 2017. – 18с. 

     

54. 616.366 

Ш24 

     Шаповалова К. І.  Балонна дилатація великого 

дуоденального соска в лікуванні холедохолітіазу 

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

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

Ігорівна Шаповалова ; МОЗУ ХМА післядипломної освіти. – Х., 

2017. – 20с. 

    

 


