
Нові надходження ( за червень ) 2019 року 

Автореферати 

1. 616.248-0

6-08 

Б43 

     Бєлан О. В.  Комплексне лікування хворих на бронхіальну 

астму з урахуванням ендотеліальної дисфункції на тлі ішемічної 

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

спец. 14.01.27 "Пульмонологія" /Оксана Василівна Бєлан; 

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

НАМНУ". – К., 2019. – 18с. 

       

2. 616.314-7

7-06 

Б59 

     Біда А. В. Профілактика загострення хронічної герпетичної 

інфекції у пацієнтів при проведенні дентальної імплантації 

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

"Стоматологія" /Андрій Валерійович Біда; ДУ "Ін-т стоматології 

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

       

3. 616.314-7

7 

Б90 

     Бульбук О. В. Клініко-експериментальне обгрунтування 

ортопедичного лікування пацієнтів із дефектами твердих тканин 

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

14.01.22 "Стоматологія" /Олена Василівна Бульбук; МОЗУ ДВНЗ 

"ІФНМУ". – Івано-Франківськ, 2019. – 20с. 

 

4. 616.314-0

7 

В70 

     Воляк Ю. М. Удосконалення методів ортодонтичного 

лікування дітей з патологією щелепної системи на тлі порушення 

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

н. : спец. 14.01.22 "Стоматологія" /Юрій Миколайович Воляк; 

МОЗУ ДВНЗ "ІФНМУ". – Івано-Франківськ, 2019. – 20с. 

      

5. 616-089.5 

В75 

     Воротинцев С. І. Анестезія та періопераційна інтенсивна 

терапія у хворих із ожирінням [Текст]: автореф. дис. на здоб. 

наук. ступ. д. м. н. : спец. 14.01.30 "Анестезіологія та інтенсивна 

терапія" /Сергій Іванович Воротинцев; МОЗУ ДЗ 

"Дніпропетровська МА МОЗУ". – Дніпро, 2019. – 36с. 

       

6. 616.314-0

85 

Г34 

     Геник Б. Л. Вдосконалення методів ортопедичного 

лікування хворих з акантолітичним ураженням тканин 

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

н. ; спец. 14.01.22 "Стоматологія" /Богдан Любомирович Геник; 

МОЗУ ДВНЗ "ІФНМУ". – Івано-Франківськ, 2019. – 18с. 

 



7. 616.31-00

2-085 

Д33 

     Денісова М. Т. Оптимізація діагностики та лікування 

хворих з багатоформною ексудативною еритемою, асоційованою 

з герпесвірусною інфекцією [Текст]: автореф. дис. на здоб. наук. 

ступ. к. м. н. : спец.14.01.22 "Стоматологія" /Мілюся Тімурівна 

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

НАМНУ". – Одеса, 2019. – 20с. 

  

8. 616.61-00

8.6 

Д72 

     Драчук В. М. Нефропротекторна активність похідних 

сірковмісних амінокислот ( адеметіоніну, таурину та глутатіону ) 

за умов експериментального гострого пошкодження нирок 

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

14.03.05 "Фармакологія" /Віра Михайлівна Драчук; МОЗУ Нац. 

фармацевт у-ет. – Харків, 2019. – 24с. 

      

9. 616.37-00

2-06 

Д75 

     Дроняк Ю. В. Клініко-патогенетичні особливості 

хронічного панкреатиту у коморбідності з аскаридозом, 

оптимізація лікування та реабілітації [Текст]: автореф. дис. на 

здоб. наук. ступ. к. м. н. : спец. 14.01.38 "Загальна практика- 

Сімейна медицина" /Юлія Володимирівна Дроняк; МОЗУ ДЗ 

"ЗМА післядипломної освіти МОЗУ". – Запоріжжя, 2019. – 20с. 

       

10. 615.451.1 

З-23 

     Залигіна Є. В. Експериментальне вивчення 

гастропротекторної дії густого екстракту з незрілих плодів горіха 

волоського (Juglans regia L.) [Текст]: автореф. дис. на здоб. наук. 

ступ. к. фармацевт. н. : спец. 14.03.05 "Фармакологія" /Євгенія 

Володимирівна Залигіна; МОЗУ Нац. фармацевт. у-ет. – Харків, 

2019. – 24с. 

     

11. 618.146-0

06.6-036.

3 

К31 

     Каштальян Н. М. Оптимізація ведення жінок 

репродуктивного віку з цервікальною інтраепітеліальною 

неоплазією, асоційованою з папіломавірусною інфекцією [Текст]: 

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

"Акушерство та гінекологія" /Наталія Михайлівна Каштальян; 

МОЗУ ОНМУ. – Одеса, 2019. – 20с. 

       

12. 616.728.2

-001.5 

К31 

     Каяфа А. М. Ендопротезування кульшового суглоба у 

людей літнього та старечого віку при переломах стегнової кістки 

у вертлюговій ділянці [Текст]: автореф. дис. на здоб. наук. ступ. 

к. м. н. : спец. 14.01.21 "Травматологія та ортопедія" /Андрій 

Миколайович Каяфа; ДУ "Ін-т травматології та ортопедії 

НАМНУ". – К., 2019. – 20с. 

       



13. 616-001.5

14 

К56 

     Ковалишин І. В. Інфекційні ускладнення у постраждалих з 

політравмою в результаті дорожньо-транспортних пригод 

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

"Травматологія та ортопедія" /Іван Володимирович Ковалишин; 

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

НАМНУ". – Харків, 2019. – 22с. 

       

14. 615.1 

К64 

     Коновалова Л. В. Методика навчання фармакоекономіки у 

процесі підготовки майбутніх провізорів у закладах вищої 

медичної освіти [Текст]: автореф. дис. на здоб. наук. ступ. к. 

педагог. н. : спец. 13.00.02 "Теорія та методика навчання ( 

медичні та фармацевт. дисципліни)" /Людмила Володимирівна 

Коновалова; МОЗУ НМУ ім. О. О. Богомольця. – К., 2019. – 24с. 

       

15. 616.727.2

-001.64-0

7 

Л74 

     Ломко В. М. Діагностика та лікування задньої 

нестабільності плечового суглоба [Текст]: автореф. дис. на здоб. 

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

/Віталій Михайлович Ломко; ДУ ""Ін-т травматології та ортопедії 

НАМНУ. – К., 2019. – 24с. 

       

16. 616.716.4

-001.5-08 

М13 

     Маджді Аліакбар Застосування брекет-системи при 

лікуванні переломів нижньої щелепи у хворих на запальні 

захворювання пародонта [Текст]: автореф. дис. на здоб. наук. 

ступ. к. м. н. : спец. 14.01.22 "Стоматологія" /Аліакбар Маджді; 

МОЗУ ДЗ "Дніпропетровська МА МОЗУ". – Дніпро, 2019. – 20с. 

      

17. 616.71/72

-018.3-06 

М13 

     Маєвська Т. Г. Клініко-патогенетичні особливості перебігу 

первинного остеоартрозу у поєднанні з хронічним панкреатитом, 

оптимізація лікування та реабілітації [Текст]: автореф. дис. на 

здоб. наук. ступ. к. м. н. : спец. 14.01.38 "Загальна практика- 

сімейна медицина" /Тетяна Григорівна Маєвська; МОЗУ ДЗ 

"ЗМА післядипломної освіти МОЗУ". – Запоріжжя, 2019. – 24с. 

      

18. 616.314.1

7-084 

М19 

     Малиновський В. Г. Профілактика оклюзійних порушень 

при ортопедичному лікуванні генералізованого пародонтиту 

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

"Стоматологія" /Віталій Григорович Малиновський; МОЗУ ДЗ 

"Дніпропетровська МА МОЗУ". – Дніпро, 2019. – 20с. 

      



19. 616.379-0

08.64 

М23 

     Мандрика Я. А. Оптимізація лікування ентеропатії у 

хворих на цукровий діабет 2-го типу із застосуванням природних 

і преформованих чинників курорту "Миргород" [Текст]: автореф. 

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

хвороби" /Ярослав Андрійович Мандрика; МОЗУ ДВНЗ 

"ІФНМУ". – Івано-Франківськ, 2019. – 22с. 

     

20. 616.211-0

02-053.2-

07-08 

М33 

     Матвєєва С. Ю. Оптимізація діагностики та лікування дітей 

з полінозом та перехресною харчовою алергією [Текст]: автореф. 

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

/Світлана Юріївна Матвєєва; ДУ "Ін-т педіатрії, акушерства і 

гінекології ім. О. М. Лук'янової НАМНУ". – К., 2019. – 24с. 

      

21. 616.314-0

89.23 

М48 

     Мельник А. О. Клініко-фонетичні особливості 

зубощелепних деформацій, їх ортодонтичне лікування та 

корекція мовної функції [Текст]: автореф. дис. на здоб. наук. 

ступ. к. м. н. : спец. 14.01.22 "Стоматологія" /Альона 

Олександрівна Мельник; МОЗУ НМУ ім. О. О. Богомольця. – К., 

2019. – 16с. 

      

22. 616.12-00

7.2-053.2 

М87 

     Мошківська Л. В. Захист легень під час штучного 

кровообігу у дітей з вродженими вадами серця [Текст]: автореф. 

дис. на здоб. наук. ступ. к. м. н. : спец. 14.01.30 "Анестезіологія та 

інтенсивна терапія" /Людмила Вікторівна Мошківська; МОЗУ 

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

       

23. 616.833-0

01.93-092

.9 

П30 

     Петрів Т. І. Вплив трансплантації стовбурових клітин 

нервового гребеня на регенерацію периферичного нерва при його 

травматичному ураженні в експерименті [Текст]: автореф. дис. на 

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

Ігорович Петрів; НАМНУ ДУ "Ін-т нейрохірургії ім. А. П. 

Ромоданова НАМНУ". – К., 2019. – 22с. 

    

24. 615.31 

П85 

     Пругло Є. С. Синтез та біологічні властивості 

3-S-заміщених 5- Аlk-(Ar-, Het-) -R-1,2,4-тріазолу [Текст] : 

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

"Фармацевтична хімія та фармакогнозія" /Євген Сергійович 

Пругло; МОЗУ ЗДМУ. – Запоріжжя, 2019. – 44с. 

      



25. 616.728.3 

Р93 

     Рибінський М. В. Комплексне лікування хворих із 

гонартрозом І-ІІ стадії та локальними хрящовими дефектами 

колінних суглобів на основі використання збагаченої 

тромбоцитами плазми ( експериментально-клінічне дослідження) 

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

"Травматологія та ортопедія" /Максим Володимирович 

Рибінський; НАМНУ ДУ "Ін-т патології хребта та суглобів ім. М. 

І. Ситенка НАМНУ". – Харків, 2019. – 20с. 

      

26. 616.24-00

2-085 

С13 

     Савченко Л. В. Оптимізація лікування хворих на хронічне 

обструктивне захворювання легень в поєднанні з ожирінням на 

основі вивчення клініко-патогенетичних особливостей поєднаної 

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

14.01.02 "Внутрішні хвороби" /Леся Володимирівна Савченко; 

МОЗУ ЗДМУ. – Запоріжжя, 2019. – 20с. 

       

27. 616.12-00

8.331.1 

С17 

     Саморукова В. В. Інформативність різних методів 

моніторування артеріального тиску в оцінці ефективності 

антигіпертензивної терапії в практиці сімейного лікаря [Текст]: 

автореф. дис. на здоб. наук. ступ. к. м. н. : спец. 14.01.38 

"Загальна практика- сімейна медицина"/Вікторія Володимирівна 

Саморукова ; МОЗУ ДЗ "Запорізька МА післядипломної освіти 

МОЗУ". – Запоріжжя, 2019. – 20с. 

     

28. 616.37-00

2-06 

С30 

     Семенова І. В. Клініко-патогенетичні предиктори 

формування остеодефіциту при хронічному панкреатиті : шляхи 

оптимізації корекції та прогнозування [Текст]: автореф. дис. на 

здоб. наук. ступ. к. м. н. : спец. 14.01.38 "Загальна практика- 

сімейна медицина" /Ірина Василівна Семенова; МОЗУ ДЗ "ЗМА 

післядипломної освіти МОЗУ". – Запоріжжя, 2019. – 20с. 

      

29. 615.225 

С41 

     Ситник І. М. Фармакологічне обгрунтування застосування 

N-ацетилцистеїну та лозартану при кардіальних порушеннях 

цукрового діабету 1 типу [Текст]: автореф. дис. на здоб. наук. 

ступ. к. фармацевт. н. : спец. 14.03.05 "Фармакологія" /Інна 

Миколаївна Ситник; МОЗУ Нац. фармацевт. у-нт. – Харків, 2019. 

– 24с. 

       



30. 617.559-0

07.17 

С42 

     Скіданов А. Г. Клініко-експериментальне обгрунтування 

впливу змін паравертебральних м'язів на результати хірургічного 

лікування пацієнтів із дегенеративними захворюваннями 

поперекового відділу хребта [Текст]: автореф. дис. на здоб. наук. 

ступ. д. м. н. : спец. 14.01.21 "Травматологія та ортопедія"/Артем 

Геннадійович Скіданов; НАМНУ ДУ "Ін-т патології хребта та 

суглобів ім. М. І. Ситенка НАМНУ". – Харків, 2019. – 34с. 

      

31. 616.33-00

2.44 

С65 

     Сорокіна М. В. Фармакологічне обгрунтування 

застосування сухого екстракту імбиру при цукровому діабеті 2 

типу та метаболічному синдромі [Текст]: автореф. дис. на здоб. 

наук. ступ. к. фармацевт. н. :спец. 14.03.05 "Фармакологія" /Марія 

Вікторівна Сорокіна; МОЗУ Нац. фармацевт. у-нт. – Харків, 2019. 

– 24с. 

      

32. 616.858-0

92 

С77 

     Старовойтова Г. О. Клініко-патогенетичні особливості 

різних фенотипів хвороби Паркінсона на основі співставлення 

рухових, немоторних проявів та особистісних рис хворих [Текст]: 

автореф. дис. на здоб. наук. ступ. к. м. н. : спец. 14.01.15 "Нервові 

хвороби" /Галина Олександрівна Старовойтова; МОЗУ НМА 

післядипломної освіти ім. П. Л. Шупика. – К., 2019. – 22с. 

     

33. 616.127-0

05.4 

С89 

     Судакевич С. М. Вплив глибини анестезії та режимів 

перфузії на стан когнітивних функцій хворих на ішемічну 

хворобу серця, оперованих в умовах штучного кровообігу 

[Текст]: автореф. дис. на здоб. наук. ступ. к. м. н. : спец. 14.01.30 

"Анестезіологія та інтенсивна терапія" /Сергій Миколайович 

Судакевич; МОЗУ НМА післядипломної освіти ім. П. Л. Шупика. 

– К., 2019. – 20с. 

      

34. 616.721-0

07.43 

Ф95 

     Фурман А. М. Диференційоване хірургічне лікування 

дискогенних нейрокомпресійних синдромів при множинних 

грижах шийного відділу хребта [Текст]: автореф. дис. на здоб. 

наук. ступ. к. м. н. : спец. 14.01.05 "Нейрохірургія" /Андрій 

Миколайович Фурман; НАМНУ ДУ "І-ут нейрохірургії ім. А. П. 

Ромоданова НАМНУ". – К., 2019. – 24с. 

     



35. 616-001.1

8 

Ц20 

     Царьов О. В. Терапевтична гіпотермія та методи управління 

терморегуляцією при критичних та термінальних станах [Текст] : 

автореф. дис. на здоб. наук. ступ. д. м. н. : спец. 14.01.30 " 

Анестезіологія та інтенсивна терапія" / Олександр 

Володимирович Царьов; МОЗУ ДЗ "Дніпропетровська МА 

МОЗУ". – Дніпро, 2019. – 36с. 

      

36. 616.858-0

36.1-06 

Ч-34 

     Чеборака Т. О. Особливості перебігу хвороби Паркінсона 

при поєднанні з аутоімунним тиреоїдитом [Текст]: автореф. дис. 

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

/Тетяна Олександрівна Чеборака; МОЗУ НМА післядипломної 

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

       

37. 543-057 

Ч-97 

     Чхало О. М. Методика навчання аналітичної хімії студентів 

фармацевтичних спеціальностей з використанням інформаційних 

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

н. : спец. 13.00.02 "Теорія та методика навчання ( медичні та 

фармацевтичні дисципліни)" /Оксана Миколаївна Чхало; МОЗУ 

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

       

38. 616.24-00

7.271 

Я92 

     Яценко О. В. Жорсткість легеневої артерії та 

ремоделювання правого шлуночка при коморбідному перебігу 

гіпертонічної хвороби і хронічного обструктивного захворювання 

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

14.01.02 "Внутрішні хвороби" /Олег Вадимович Яценко; МОЗУ 

ЗДМУ. – Запоріжжя, 2019. – 20с. 

     

 


