
Нові надходження ( за березень ) 2019 року 

Автореферати 

1. 616.314-0

02.36-085 

А32 

     Адубецька А. Ю. Оптимізація лікування гнійно-запальних 

захворювань щелепно-лицевої ділянки у хворих з цукровим 

діабетом ( експериментально-клінічне дослідження) [Текст]: 

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

"Стоматологія" /Аліна Юріївна Адубецька; ДУ "Ін-т стоматології 

та щелепно-лицевої хірургії НАМНУ". – Одеса, 2019. – 20с. 

    

2. 616.831-0

05 

А66 

     Андрюшкова Н. Г. Значення ентеровірусної інфекції у 

розвитку гострого порушення мозкового кровообігу [Текст]: 

автореф. дис. на здоб. наук. ступ. к. м. н. : спец. 03.00.06 

"Вірусологія" /Наталя Григорівна Андрюшкова; НАМНУ ДУ "Ін-т 

епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л. В. Громашевського 

НАМНУ". – К., 2019. – 24с. 

      

3. 616.314-0

89.23 

Б61 

     Білоус М. К. Клініко-експериментальне обгрунтування 

взаємообумовленості трансверзальних аномалій оклюзії та 

постурального дисбалансу тіла [Текст]: автореф. дис. на здоб. 

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

Костянтинівна Білоус; МОЗУ НМА післядипломної освіти ім. П.Л. 

Шупика. – К., 2019. – 20с. 

       

4. 616.12-00

8.331.1 

Б77 

     Бойко В. В. Клініко-патогенетичні і генетичні аспекти 

обгрунтування метаболічних порушень та оптимізації їх корекції 

при артеріальній гіпертензії у поєднанні з ішемічною хворобою 

серця і цукровим діабетом типу 2 [Текст]: автореф. дис. на здоб. 

наук. ступ. к. м. н. : спец. 14.01.02 "Внутрішні хвороби" /Василь 

Васильович Бойко; МОЗУ ДВНЗ "ТДМУ ім. І. Я. Горбачевського". 

– Тернопіль, 2019. – 20с. 

      

5. 616.12-00

8.318 

В54 

     Витриховський А. І. Варіабельність та турбулентність 

серцевого ритму в діагностиці, лікуванні та профілактиці 

ускладнень в осіб із високим та дуже високим серцево-судинним 

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

14.01.11 "Кардіологія" /Андрій Ігорович Витриховський; МОЗУ 

ДВНЗ "ІФНМУ". – Івано-Франківськ, 2019. – 40с. 

       



6. 617.55 

В75 

     Воровський О. О. Прогнозування розвитку, лікування та 

профілактика дефектів черевної стінки у хворих похилого та 

старечого віку ( експериментально-клінічне дослідження) [Текст]: 

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

222 "Медицина" /Олег Олегович Воровський; МОЗУ ВНМУ ім. М. 

І. Пирогова. – Вінниця, 2019. – 40с. 

      

7. 547.856 

В76 

     Воскобойнік О. Ю. (1,2,4) Триазино (с)хіназоліни: синтез, 

перетворення, фізико-хімічні та біологічні властивості [Текст]: 

автореф. дис. на здоб. наук. ступ. д. фармацевт. н.: спец. 15.00.02 

"Фармацевтична хімія та фармакогнозія" /Олексій Юрійович 

Воскобойнік; МОЗУ ЗДМУ. – Запоріжжя, 2019. – 52с. 

       

8. 616.314.1

7-089.23 

В98 

     В'юн Г. І. Оптимізація методів ортопедичного лікування 

захворювань тканин пародонта із застосуванням незнімних 

шинуючих конструкцій [Текст]: автореф. дис. на здоб. наук. ступ. 

к. м. н. : спец. 14.01.22 "Стоматологія" /Ганна Ігорівна В'юн; 

МОЗУ НМА післядипломної освіти ім. П. Л. Шупика. – К., 2019. – 

20с. 

      

9. 616.34-00

6-089 

В98 

     В'юн С. В. Хірургічна тактика при високому ризику 

неспроможності стравохідно-кишкових анастомозів [Текст] : 

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

/Сергій Валерійович В'юн; МОЗУ ХМА післядипломної освіти. – 

Х., 2019. – 20с. 

       

10. 616.145 

Г12 

     Гаврищук Ю. М. Структурно-функціональна перебудова 

судин і кори головного мозку щурів при експериментальній 

оклюзії аорто-клубового сегмента та його реканалізації [Текст]: 

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

"Нормальна анатомія" /Юрій Миколайович Гаврищук; МОЗУ 

ДВНЗ "ТДМУ ім. І. Я. Горбачевського МОЗУ". – Тернопіль, 2019. 

– 20с. 

       

11. 616.314-0

84 

Г14 

     Гайошко О. Б. Профілактика альвеолітів [Текст]: автореф. 

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

/Олена Богданівна Гайошко; МОЗУ ДВНЗ "ІФНМУ". – 

Івано-Франківськ, 2019. – 20с. 

       



12. 616.3-008

.6-06-053.

2 

Д40 

     Джагіашвілі О. В. Вікові особливості синтропної патології 

при функціональних розладах органів травлення у дітей [Текст]: 

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

"Педіатрія" /Ольга Володимирівна Джагіашвілі; МОЗУ ОНМУ. – 

Одеса, 2019. – 20с. 

      

13. 615.2 

Д67 

     Донченко А. О. Застосування похідних хінону для розробки 

спектрофотометричних методик кількісного визначення 

лікарських засобів [Текст]: автореф. дис. на здоб. наук. ступ. к. 

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

/Анастасія Олександрівна Донченко; МОЗУ ЗДМУ. – Запоріжжя, 

2019. – 24с. 

       

14. 616.211-0

02.1-053.

2 

К26 

     Карпенко Г. В. Клініко-імунологічне обгрунтування 

диференційованого підходу до профілактики бактеріальних 

ускладнень у дітей, хворих на гострі респіраторні вірусні інфекції 

[Текст]: автореф. дис. на здоб. наук. ступ. к. м. н. : спец. 14.01.10 

"Педіатрія" /Ганна Володимирівна Карпенко; ДЗ 

"Дніпропетровська МА МОЗУ" ДУ "Ін-т гастроентерології 

НАМНУ". – Дніпро, 2019. – 20с. 

      

15. 616.24-00

2-008.9-0

53.2 

К56 

     Коваль Л. І. Стан клітинно-енергетичного метаболізму при 

позалікарняних пневмоніях у дітей різного віку [Текст]: автореф. 

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

Іванівна Коваль; МОЗУ ОНМУ. – Одеса, 2019. – 20с. 

       

16. 616.14-00

5.6 

К85 

     Кривокульський Б. Д. Оптимізація діагностичної та 

хірургічної тактики при венозних тромбоемболіях у хворих на рак 

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

спец. 14.01.07 "Онкологія" /Богдан Дмитрович Кривокульський; 

МОЗУ ХМА післядипломної освіти. – Х., 2019. – 20с. 

       

17. 616.12-00

9.72 

Л38 

     Левчик О. І. Оптимізація менеджменту пацієнтів з 

коморбідністю, які перенесли перкутанне коронарне втручання з 

приводу гострого коронарного синдрому [Текст]: автореф. дис. на 

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

/Олена Іванівна Левчик; МОЗУ ДВНЗ "ТДМУ ім. І.Я. 

Горбачевського". – Тернопіль, 2019. – 20с. 

       



18. 613.32 

Л80 

     Лотоцька О. В. Гігієнічні проблеми охорони поверхневих і 

підземних вод від антропотехногенного забруднення та їх 

використання в питному водопостачанні в західному регіоні 

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

14.02.01 "Гігієна то професійна патологія" /Олена Володимирівна 

Лотоцька; НАМНУ ДУ "Ін-т громадського здоров'я ім. О. М. 

Марзєєва НАМНУ". – К., 2019. – 40с. 

       

19. 611.451-0

18 

Л86 

     Луцик С. О. Морфофункціональна та лектиногістохімічні 

особливості надниркових залоз потомства щурів, що розвивалося 

за умов тироїдної патології материнського організму 

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

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

/Святослав Олександрович Луцик; МОЗУ ДВНЗ "ТДМУ ім. І.Я. 

Горбачевського МОЗУ". – Тернопіль, 2019. – 20с. 

    

20. 618.146-0

07.41 

М13 

     Мазур Ю. Ю. Особливості перебігу та профілактика 

рецидивування ектопії шийки матки в умовах порушень 

мікробіоти піхви та папіломавірусного інфікування [Текст]: 

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

"Акушерство та гінекологія" /Юлія Юріївна Мазур; МОЗУ ВНМУ 

ім. М. І. Пирогова. – Вінниця, 2019. – 22с. 

       

21. 618.14-00

6-07 

М62 

     Мініна О. Ю. Проліферативні процеси ендометрія у жінок у 

постменопаузі: оптимізація діагностики, лікування та реабілітації 

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

"Акушерство та гінекологія" /Ольга Юріївна Мініна; МОЗУ НМА 

післядипломної освіти ім. П. Л. Шупика. – К., 2019. – 20с. 

       

22. 618.3-06 

М93 

     Мушак Н. І. Удосконалення профілактики акушерських 

ускладнень у вагітних із первинною артеріальною гіпертензією в 

умовах ендемічного йодного дефіциту [Текст]: автореф. дис. на 

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

гінекологія" /Наталія Іванівна Мушак; МОЗУ НМА 

післядипломної освіти ім. П. Л. Шупика. – К., 2019. – 24с. 

     



23. 616.314-0

89 

О-36 

     Огієнко С. А. Удосконалення операції 

мукогінгівоостеопластики при лікуванні хворих на 

генералізований пародонтит ІІ- ІІІ ступеня [Текст]: автореф. дис. 

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

/Святослав Анатолійович Огієнко; МОЗУ ДВНЗ "ІФНМУ". – 

Івано-Франківськ, 2019. – 20с. 

     

24. 615.15 

О-57 

     Омельчук М. А. Формування професійної компетентності з 

надання першої долікарської допомоги у майбутніх провізорів 

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

13.00.04 "Теорія і методика професійної освіти" /Михайло 

Анатолійович Омельчук; МОНУ ВДПУ ім. М. Коцюбинського. – 

Вінниця, 2019. – 20c. 

       

25. 613.2-053

.2-07 

П21 

     Пахольчук О. П. Диференційований підхід до діагностики, 

лікування та профілактики харчової гіперчутливості у дітей 

[Текст]: автореф. дис. на здоб. наук. ступ. д. м. н. : спец. 14.01.10 

"Педіатрія" /Ольга Петрівна Пахольчук; МОЗУ ЗДМУ. – 

Запоріжжя, 2019. – 36с. 

    

26. 616.314-0

02 

П50 

     Поліщук С. С. Патогенетичне обгрунтування комплексного 

лікування хворих з травмами щелепно-лицевої ділянки на фоні 

патології гепатобіліарної системи ( експериментально-клінічне 

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

спец. 14.01.22 "Стоматологія" /Сергій Степанович Поліщук; ДУ 

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

2019. – 36с. 

       

27. 616.711-0

01.5-089 

П58 

     Попсуйшапка К. О. Лікування переломів тіл хребців 

грудного та поперекового відділів хребта 

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

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

ортопедія" /Костянтин Олексійович Попсуйшапка; НАМНУ ДУ 

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

Харків, 2019. – 38с. 

       



28. 616-37-00

2-089 

Р79 

     Ротар О. В. Хірургічна тактика, прогнозування ускладнень та 

корекція порушень бар'єрної функції кишечнику в лікуванні 

гострого некротичного панкреатиту [Текст]: автореф. дис. на здоб. 

наук. ступ. д. м. н. : спец. 14.01.03 "Хірургія" /Олександр 

Васильович Ротар; НАМНУ ДУ "НІ хірургії та трансплантології 

ім. О. О. Шалімова". – К., 2019. – 48с. 

       

29. 615.31 

Р83 

     Рудь А. М. Пошук сполук гепатопротекторної дії серед ( 

3-тіо-4-R-1,2,4- тріазол-5-іл) (феніл) метанолів та їх похідних 

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

15.00.02 "Фармацевт. хімія та фармакогнозія" /Адель Миколаївна 

Рудь; МОЗУ ЗДМУ. – Запоріжжя, 2019. – 24с. 

       

30. 616.25-00

2.3-08 

С13 

     Савченко С. І. Лікувально-діагностична тактика у хворих на 

гостру неспецифічну парапневмонічну емпієму плеври [Текст]: 

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

/Сергій Ігорович Савченко; МОЗУ ДЗ "Запорізька МА МОЗУ". – 

Запоріжжя, 2019. – 20с. 

      

31. 616.831-0

01 

С16 

     Салій З. В. Клініко-патогенетична характеристика 

віддаленого періоду черепно-мозкової травми [Текст]: автореф. 

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

/Зоя Василівна Салій; МОЗУ НМА післядипломної освіти ім. П. Л. 

Шупика. – К., 2019. – 40с. 

       

32. 613 

С40 

     Сирота А. І. Наукове обгрунтування методичних підходів до 

токсиколого - гігієнічної оцінки комбінованої дії бентіавалікарб - 

ізопропілу та фолпету, діючих речовин препарату Вінкеа, ВГ 

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

"Гігієна та професійна патологія" /Аліна Ігорівна Сирота; МОЗУ 

НМУ ім. О. О. Богомольця. – К., 2019. – 24с. 

       

33. 612.66 

С44 

     Скоробогатов А. М. Вікові особливості росту, будови та 

формоутворення кісток скелету після впливу на організм летючих 

компонентів епоксидних смол (анатомо - експериментальне 

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

спец. 14.03.01 "Нормальна анатомія" /Андрій Миколайович 

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

МОЗУ". – Тернопіль, 2019. – 38с. 

       



34. 613 

С76 

     Ставніченко П. В. Гігієнічна оцінка і регламентація 

комбінованих фунгіцидів на основі дифеноконазолу та нової 

діючої речовини цифлуфенаміду [Текст]: автореф. дис. на здоб. 

наук. ступ. к. м. н. : спец. 14.02.01 "Гігієна та професійна 

патологія" /Павло Вікторович Ставніченко; МОЗУ НМУ ім. О. О. 

Богомольця. – К., 2019. – 24с. 

      

35. 616.36-08

9.87-06 

Т23 

     Татарчук Л. В. Особливості ремоделювання структур 

дванадцятипалої, порожньої та клубової кишок при резекціях 

різних об'ємів паренхіми печінки і корекції післяопераційних 

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

спец. 14.03.01 "Нормальна анатомія" /Людмила Василівна 

Татарчук; МОЗУ ДВНЗ "ТДМУ ім. І. Я. Горбачевського МОЗУ". – 

Тернопіль, 2019. – 36с. 

       

36. 618.3-084 

Ф29 

     Фахрутдінова Т. Д. Профілактика акушерської та 

перинатальної патології в жінок з надмірною надбавкою маси тіла 

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

: спец. 14.01.01 "Акушерство та гінекологія" /Тетяна Дамірівна 

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

Шупика. – К., 2019. – 22с. 

       

37. 618.5-002

.3-06-02 

Ф36 

     Фейта Ю. Р. Оцінка ризику та профілактика післяпологових 

гнійно-септичних ускладнень у жінок з ускладненим перебігом 

вагітності та пологів [Текст]: автореф. дис. на здоб. наук. ступ. к. 

м. н. : спец. 14.01.01 "Акушерство та гінекологія" /Юлія 

Русланівна Фейта; МОЗУ НМА післядипломної освіти ім. П. Л. 

Шупика. – К., 2019. – 20с. 

       

38. 616.124-0

7 

Х76 

     Хомич А. В. Удосконалення діагностики обструктивного 

атеросклерозу коронарних артерій та оцінки сегментарної 

систолічної функції лівого шлуночка у хворих з ішемічною 

хворобою серця після стентування коронарних артерій [Текст]: 

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

"Кардіологія" /Аліна Василівна Хомич; ДЗ "Дніпропетровська МА 

МОЗУ" ДУ "Ін-т гастроентерології НАМНУ". – Дніпро, 2019. – 

22с. 

       

 


