
                Нові надходження ( за вересень ) 2018 року 

Автореферати 

1 611.41 

А72 

     Антонець О. В.  Сонографічні параметри селезінки у 

практично здорових чоловіків і жінок першого зрілого віку різних 

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

спец. 14.03.01 "Нормальна анатомія" / Олена Володимирівна 

Антонець ; МОЗУ ВНМУ ім. М.І. Пирогова. – Вінниця, 2018. – 

16с. 

       

2 616.284-0

02 

Б39 

     Безега М. І.  Підвищення ефективності лікування пацієнтів з 

гострим середнім отитом, ускладненим мастоїдитом, із 

застосуванням модифікованих консервативної та хірургічної 

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

14.01.19 "Оториноларингологія" / Михайло Іванович Безега ; ДУ 

"Ін-т отоларингології ім. О.С. Коломійченка НАМНУ". – К., 

2018. – 20с. 

     

3 616.13/14

-053.2 

Б46 

     Бензар І. М.  Діагностика і тактика хірургічного лікування 

судинних аномалій у дітей [Текст] : автореф. дис. на здоб. наук. 

ступ. д.м.н. : спец. 14.01.09 "Дитяча хірургія" / Ірина Миколаївна 

Бензар ; НМУ ім.О.О. Богомольця. – К., 2018. – 32с. 

       

4 616.24-00

2.5 

Б67 

     Биченко О. В.  Ефективність глюкокортикостероїдної 

терапії хворих на вперше виявлений саркоїдоз з ураженням 

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

: спец. 14.01.27 "Пульмонологія" / Олеся Валентинівна Биченко ; 

ДУ "НІ фтизіатрії і пульмонології ім. Ф.Г. Яновського НАМНУ". – 

К., 2018. – 18с. 

    

5 617.557-0

7 

Б70 

     Блонський Р. І.  Клініка, діагностика та комплексне 

ортопедичне лікування синдрому пахвинного болю у спортсменів 

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

"Травматологія та ортопедія" / Роман Іванович Блонський ; ДУ 

"Ін-т травматології та ортопедії НАМНУ". – К., 2018. – 36с. 

       



6 616.314.1

8 

Б91 

     Бунятян Х. А.  Ефективність застосування одонтотропного 

матеріалу при лікуванні зворотних форм пульпіту постійних зубів 

з несформованими коренями [Текст] : автореф. дис. на здоб. наук. 

ступ. к.м.н. : спец. 14.01.22 "Стоматологія" / Христина Айказівна 

Бунятян ; МОЗУ ДЗ "Дніпропетровська МА МОЗУ". – Дніпро, 

2018. – 20с. 

     

7 611.428 

В16 

     Валько О. О.  Структурні зміни лімфатичних вузлів при дії 

на організм опіоїдів (експериментальне дослідження) [Текст] : 

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

анатомія" / Олеся Олексіївна Валько ; МОЗУ ДВНЗ "ІФНМУ". – 

Івано-Франківськ, 2018. – 20с. 

      

8 618.177-0

7 

Г14 

     Гак І. О.  Діагностика та лікування рецидивуючої 

плоскоепітеліальної дисплазії ендоцервіксу у жінок з 

трубно-перитонеальним фактором безпліддя [Текст] : автореф. 

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

гінекологія" / Ірина Олексіївна Гак ; МОЗУ НМА післядипломної 

освіти ім. П.Л. Шупика. – К., 2018. – 20с. 

       

9 616.314-7

7 

Г52 

     Глазунов А. О.  Клініко-функціональне обгрунтування 

методики отримання відбитків при повному знімному 

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

спец. 14.01.22 "Стоматологія" / Анатолій Олегович Глазунов ; ДЗ 

"Дніпропетровська медична академія  МОЗУ". – Дніпро, 2018. – 

20с. 

       

10 616.329-0

53.2 

Д21 

     Дац-Опока М. І.  Діагностичні маркери та психосоматичні 

фактори ризику формування гастроезофагеальної рефлюксної 

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

спец. 14.01.10 "Педіатрія" /  Марта Ігорівна Дац-Опока  ; МОЗУ 

ЛНМУ ім.Д. Галицького. – Львів, 2018. – 20с. 

      

11 616.24-07 

Д58 

     Довгань А. О. Соматопсихічний фенотип хронічного 

обструктивного захворювання легень : діагностика та ефективність 

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

14.01.27 "Пульмонологія" / Аліна Олександрівна Довгань ;  ДУ 

"НІ фтизіатрії і пульмонології ім. Ф.Г. Яновського НАМНУ". – К., 

2018. – 20с. 

     



12 616.681-0

53.2 

Д71 

     Доценко Ю. Р.  Оптимізація тактики хірургічного лікування 

дітей з абдомінальною ретенцією яєчка [Текст] : автореф. дис. на 

здоб. наук. ступ.к.м.н. : спец. 14.01.09 "Дитяча хірургія" / Юрій 

Романович Доценко ; МОЗУ ВНМУ ім. М.І. Пирогова. – Вінниця, 

2018. – 24с. 

      

13 616.37-00

2.1-07 

З-15 

     Задорожна К. О.  Оптимізація діагностично-лікувальної 

тактики при гострому панкреатиті у хворих з ожирінням [Текст] : 

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

/ Крістіна Олегівна Задорожна ; МОЗУ НМУ ім. О.О. 

Богомольця. – К., 2018. – 26с. 

       

14 611-013.8

4 

З-36 

     Заставний І. І.  Морфофункціональні особливості та роль 

глікому ворсинок хоріона ембріонів людини, завмерлих внаслідок 

спорадичного та звичного невиношування вагітності [Текст] : 

автореф. дис. на здоб. наук. ступ. к.м.н. : спец. 14.03.09 

"Гістологія, цитологія, ембріологія" / Ігор Ігорович Заставний ; 

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

       

15 614.71 

К17 

     Калінічева В. В.  Гігієнічна оцінка свинцю як фактора 

ризику розвитку остеопатій у населення промислових територій 

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

"Гігієна та професійна патологія" / Вікторія Василівна Калінічева ; 

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

2018. – 24с. 

      

16 612.17 

К56 

     Ковальчук В. В.  Показники кардіоінтервалографії у 

практично здорових юнаків і дівчат з різними типами 

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

спец. 14.03.03 "Нормальна фізіологія" / Всеволод Віталійович 

Ковальчук ; МОЗУ ВНМУ ім.М.І. Пирогова. – Вінниця, 2018. – 

20с. 

     

17 616.127-0

05.4 

К85 

     Кричкевич В.А.  Патоморфологія міокарда хворих на 

хронічну ішемічну хворобу серця при вираженому 

атеросклеротичному стенозі його магістральної артерії та поза 

басейном її кровопостачання [Текст] : автореф. дис. на здоб. наук. 

ступ. к.м.н. : спец. 14.03.02 "Патологічна анатомія" / Вікторія 

Анатоліївна Кричкевич ; МОЗУ НМУ ім. О.О. Богомольця. – К., 

2018. – 20с. 

       



18 614.777 

К90 

     Куліш Т. В.  Порівняльна гігієнічна оцінка небезпеки летких 

та нелетких хлорорганічних сполук, що утворюються при 

хлоруванні питної води, та ризики для здоров'я населення [Текст] : 

автореф. дис. на здоб. наук.ступ. к.біолог.н. : спец. 14.02.01 

"Гігієна та професійна патологія" / Тетяна Василівна Куліш ; ДУ 

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

2018. – 26с. 

      

19 616-001.2

6 

К95 

     Куц К. В.  Нейрокогнітивний дефіцит при хронічній 

цереброваскулярній патології в осіб, які зазнали дії іонізуючого 

випромінювання в діапазоні малих доз внаслідок Чорнобильської 

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

03.00.01 "Радіобіологія" / Костянтин Володимирович Куц ; 

НАМНУ ДУ "Нац. наук. центр радіаційної медицини". – К., 2018. – 

24с. 

       

20 611.61 

Л29 

     Лахтадир Т. В.  Структурні зміни кіркової речовини нирок 

щурів при експериментальній опіковій травмі шкіри та за умов 

застосування інфузійних розчинів [Текст] : автореф. дис. на здоб. 

наук. ступ. к.м.н. : спец. 14.03.01 "Нормальна анатомія" / Тетяна 

Валеріївна Лахтадир ; МОЗУ НМУ ім.О.О. Богомольця. – К., 

2018. – 20с. 

       

21 616.345-0

53.2 

Л84 

     Лукіянець О. О.  Хірургічна корекція порушень функції 

дистальних відділів товстої кишки у дітей [Текст] : автореф. дис. 

на здоб. наук. ступ. к.м.н. : спец. 14.01.09 "Дитяча хірургія" / Олег 

Олександрович Лукіянець ; МОЗУ ВНМУ ім. М.І. Пирогова. – 

Вінниця, 2018. – 28с. 

    

22 616.216.1

-07 

М13 

     Мазур О. О.  Діагностика та лікування хронічного гнійного 

верхньощелепного синуситу у хворих на цукровий діабет 1-го 

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

14.01.19 "Оториноларингологія " / Ольга Олександрівна Мазур ; 

ДУ "Ін-т отоларингології ім. О.С. Коломійченка НАМНУ". – К., 

2018. – 20с. 

       



23 616.34-00

8.1 

М35 

     Матяш Л. О.  Особливості поєднаного перебігу 

гастроезофагеальної рефлюксної хвороби та синдрому подразненої 

кишки залежно від кишкового мікробіому [Текст] : автореф. дис. 

на здоб.наук. ступ к.м.н. : спец. 14.01.36 "Гастроентерологія" 

/ Людмила Олександрівна Матяш ; ДЗ "Дніпропетровська медична 

академія  МОЗУ," ДУ "Ін-т гастроентерології НАМНУ". – Дніпро, 

2018. – 24с. 

       

24 616-001.4

5 

М69 

     Михайлусов Р. М.  Діагностика та лікування вогнепальних 

ран м'яких тканин ( експериментально-клінічне дослідження) 

[Текст] : автореф. дис. на здоб. наук. ступ. д.м.н. : спец. 14.01.03 

"Хірургія" / Ростислав Миколайович Михайлусов ; МОЗУ ХМА 

післядипломної освіти. – Харків, 2018. – 40с. 

    

25 616.314-0

89 

М69 

     Михальченко С. В.  Патогенетичне обгрунтування 

профілактики та лікування захворювань пародонту у робітників 

шинного виробництва [Текст] : автореф. дис. на здоб. наук. ступ. 

к.м.н. : спец. 14.01.22 "Стоматологія" / Сергій Вікторович 

Михальченко ; ДУ "Ін-т стоматології та щелепно-лицевої хірургії 

НАМНУ". – Одеса, 2018. – 20с. 

    

26 616.127-0

05.8 

М86 

     Мохамед Мохамед Феді  Турбулентність і варіабельність 

серцевого ритму, системне запалення та ремоделювання серця у 

хворих на інфаркт міокарда [Текст] : автореф. дис. на здоб. наук. 

ступ. к.м.н. : спец. 14.01.11 "Кардіологія" / Мохамед Феді 

Мохамед ; ДЗ "Дніпропетровська медична академія  МОЗУ" ,ДУ 

"Ін-т гастроентерології НАМНУ". – Дніпро, 2018. – 24с. 

  

27 616.724-0

8 

П14 

     Паливода Р. С.  Лікування хворих на переломи 

виросткового відростка нижньої щелепи з врахуванням стану 

скронево-нижньощелепного суглоба [Текст] : автореф. дис. на 

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

Станіславович Паливода ; МОЗУ НМУ ім. О.О. Богомольця. – К., 

2018. – 20с. 

     

28 616-001.4

-089-053.

2 

П21 

     Пахольчук О. П. Хірургічне лікування інфікованих та 

гнійних ран у дітей на підставі діагностики стадій ранового 

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

14.01.09 "Дитяча хірургія" / Олексій Петрович Пахольчук ; МОЗУ 

НМУ ім.О.О. Богомольця. – К., 2018. – 24с. 

     



29 616.311-0

8 

П32 

     Пиндус Т. О.  Патогенетичне обгрунтування комплексного 

лікування та профілактики ускладнень захворювань пародонта при 

метаболічному синдромі [Текст] : автореф. дис.на здоб. наук. ступ. 

д.м.н. : спец. 14.01.22 "Стоматологія" / Тетяна Олексіївна Пиндус ; 

ДУ "Ін-т стоматології та щелепно-лицевої хірургії НАМНУ". – 

Одеса, 2018. – 36с. 

       

30 613.659 

П84 

     Прохорова Є. М.  Особливості радіобіологічних ефектів у 

потомства щурів, що зазнали впливу інкорпорованого I [Текст] : 

автореф. дис. на здоб. наук. ступ. к.біолог. н.: спец. 03.00.01 

"Радіобіологія" / Євгенія Михайлівна Прохорова ; ДУ "Нац.наук. 

центр радіаційної медицини НАМУ". – К., 2018. – 24с. 

    

31 616.314-0

89.23 

Р81 

     Рощук О. І.  Клініко-функціональне обгрунтування 

ортопедичного лікування незнімними зубними протезами хворих 

на виразкову хворобу шлунка та дванадцятипалої кишки [Текст] : 

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

"Стоматологія" / Олександра Ігорівна Рощук ; МОЗУ НМУ ім. 

О.О. Богомольця. – К., 2018. – 20с. 

      

32 616.127 

С47 

     Слабий О. Б.  Особливості ремоделювання камер та 

судинного русла серця при гіпертензії в малому колі кровообігу в 

залежності від типів кровопостачання, гемодинаміки та 

вегетативної регуляції серцевого м'яза [Текст] : автореф. дис. на 

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

/ Олег Богданович Слабий ; МОЗУ ВНМУ ім. М.І. Пирогова. – 

Вінниця, 2018. – 36с. 

    

33 614.718 

С47 

     Слаутенко Є. Г.  Гігієнічна оцінка забруднення 

атмосферного повітря в районах розташування свинокомплексів 

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

"Гігієна та професійна патологія" / Євген Григорович Слаутенко ; 

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

2018. – 22с. 

       

34 617.3-07 

С50 

     Смірнов Д. О.  Діагностика та лікування синдрому 

медіопателярної складки колінного суглоба [Текст] : автореф. дис. 

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

ортопедія" / Дмитро Олексійович Смірнов ; ДУ "Ін-т травматології 

та ортопедії НАМНУ". – К., 2018. – 24с. 

   



35 616.14-00

6 

Т48 

     Ткачук Т. В.  Оптимізація периферичних судинних доступів 

для проведення системної хіміотерапії [Текст] : автореф. дис. на 

здоб. наук. ступ. к.м.н. : спец. 14.01.07 "Онкологія" / Тетяна 

Володимирівна Ткачук ; МОЗУ ХМА післядипломної освіти. – Х., 

2018. – 18с. 

       

36 616.5-002

.3 

Ч-19 

     Чаплик-Чижо І. О.  Конституціональні відмінності між 

практично здоровими і хворими на піодермії чоловіками та 

жінками Західного регіону України [Текст] : автореф. дис. на здоб. 

наук. ступ. к.м.н. : спец. 14.03.01 "Нормальна анатомія" / Ірина 

Остапівна Чаплик-Чижо ; МОЗУ ВНМУ ім. М.І. Пирогова. – 

Вінниця, 2018. – 20с. 

       

37 616-001.1
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Ч-49 

     Чернякова Г. М.  Експериментальне обгрунтування 

застосування антибактеріальних препаратів у комбінації з 

нанокомпозитами для лікування опікових інфекцій [Текст] : 

автореф. дис. на здоб. наук. ступ.к.м.н. : спец. 03.00.07 

"Мікробіологія" / Ганна Михайлівна Чернякова ; МОЗУ ВНМУ ім. 

М.І. Пирогова. – Вінниця, 2018. – 20с. 

    
 
   


