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Автореферати 

1. 616.132-

007.64 

Б94 

     Бучнева О. В.  Комплексна тактика хірургічного лікування гострих 

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

спец. 14.01.03 "Хірургія" / Ольга Володимирівна Бучнева ; МОЗУ 

ХМА післядипломної освіти. – Харків, 2019. – 36с. 

       

2. 616.72-089 

В19 

     Василенко А. В.  Оптимізація хірургічного лікування тяжких 

переломів тип С3 дистального метаепіфізу променевої кістки [Текст] : 

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

"Травматологія та ортопедія". / Антон Володимирович Василенко ; ДУ 

"Ін-т травматології та ортопедії НАМНУ". – К., 2020. – 25с. 

       

3. 612.172 

Г71 

     Горячий О. В.  Патогенетичне обгрунтування та розробка 

технології катетерного лікування фібриляції передсердь в залежності 

від структурно-функціонального та електрофізіологічного 

ремоделювання лівого передсердя [Текст] : автореф. дис. на здоб. 

наук. ступ. д.м.н. : спец. 14.03.04 "Патологічна фізіологія" / Олексій 

Володимирович Горячий ; НАНУ Ін-т фізіології ім. О.О. 

Богомольця. – К., 2019. – 34с. 

       

4. 618.13/14-

008.6 

Г80 

     Грек Л. П.  Синдром хронічного тазового болю : етіопатогенез, 

діагностика, лікування та реабілітація [Текст] : автореф. дис. на здоб. 

наук. ступ. д.м.н. : спец. 14.01.01 "Акушерство та гінекологія" 

/ Людмила Прокофіївна Грек ; МОЗУ НМА післядипломної освіти 

ім.П.Л. Шупика. – К., 2019. – 40с. 

       

5. 618.13-002 

Д75 

     Дрогомирецька Н. В.  Оптимізація лікування хронічних запальних 

процесів репродуктивної системи у жінок з варикозним розширенням 

вен малого таза [Текст] : автореф. дис. на здоб. наук. ступ. к.м.н. : 

спец. 14.01.01 "Акушерство та гінекологія" / Наталія Василівна 

Дрогомирецька ; МОЗУ ІФНМУ. – Івано-Франківськ, 2019. – 20с. 

       

6. 618.5-

089.888.61 

І-19 

     Іванкова І. М.  Удосконалення методів діагностики та алгоритму 

розродження жінок з патологією плацентації [Текст] : автореф. дис. на 

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

/ Ірина Миколаївна Іванкова ; МОЗУ НМА післядипломної освіти ім. 

П.Л. Шупика. – К., 2019. – 24с. 

       

7. 616.8-085 

К82 

     Кріштафор А. А.  Інтенсивна терапія та фармакологічна 

профілактика післяопераційних та посткритичних когнітивних 

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

14.01.30 "Анестезіологія та інтенсивна терапія. Медицина" / Артур 

Анатолійович Кріштафор ; МОЗУ ДЗ "Дніпропетровська МА 

МОЗУ". – Дніпро, 2020. – 40с. 

       



8. 616.36/37-

006 

Л13 

     Лаврентьєва О. Ю.  Антеградні ендобіліарні та ендоваскулярні 

втручання у комплексному лікуванні новоутворень 

гепатопанкреатобіліарної зони , що ускладнені механічною 

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

14.01.03 "Хірургія" / Ольга Юріївна Лаврентьєва ; МОЗУ ХМА 

післядипломної освіти. – Харків, 2019. – 24с. 

 

9. 616.717.4-

001.6 

Л69 

     Логай В. А.  Малоінвазивне лікування звичного вивиху плеча у 

хворих старших вікових груп [Текст] : автореф. дис. на здоб. наук. 

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

Артурович Логай ; ДУ "Ін-т травматології та ортопедії". – К., 2020. – 

20с. 

       

10. 616.36-003 

Л98 

     Ляхович О. Д.  Клінічні та патогенетичні особливості перебігу 

неалкогольного стеатогепатиту та остеоартрозу у хворих на ожиріння 

, шляхи патогенетичної корекції [Текст] : автореф. дис. на здоб. наук. 

ступ. к.м.н.: спец. 14.01.02 "Внутрішні хвороби" / Оксана Дмитрівна 

Ляхович ; МОЗУ ТНМУ ім. І.Я. Горбачевського МОЗУ. – Тернопіль, 

2020. – 20с. 

       

11. 616.12-

005.4 

М17 

     Максимець Т. А.  Клініко-патогенетичні аспекти застосування 

статинів у пацієнтів з ішемічною хворобою серця та коморбідним 

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

14.01.02 "Внутрішні хвороби" / Тетяна Андріївна Максимець ; МОЗУ 

ТДМУ ім. І.Я. Горбачевського МОЗУ. – Тернопіль, 2020. – 20с. 

       

12. 616-44-

006.2-089 

М26 

     Маріна В. Н.  Ефективність і віддалені результати мініінвазивного 

лікування хворих з кістозними вузлами щитоподібної залози [Текст] : 

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

/ Володимир Нуцувич Маріна ; МОЗУ ІФНМУ. – Івано-Франківськ, 

2020. – 20с. 

       

13. 616.37-

008.6-089 

М79 

     Моргун А. С.  Вплив внутрішньочеревної гіпертензії на результати 

хірургічного лікування гострого панкреатиту [Текст] : автореф. дис. на 

здоб. наук. ступ. к.м.н. : спец.14.01.03 "Хірургія" / Андрій Степанович 

Моргун ; МОЗУ ВНМУ ім.М.І. Пирогова. – Вінниця, 2019. – 20с. 

       

14. 617.731-06 

Н63 

     Ніколаєнко М. М.  Особливості змін прозапальних та 

протизапальних цитокінів і желатинази в при увеїтах, ускладнених 

ураженням зорового нерва [Текст] : автореф. дис. на здоб. наук. ступ. 

к.м.н. : спец. 14.01.18 "Офтальмологія" / Марина Миколаївна 

Ніколаєнко ; МОЗУ НМА післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика. – 

К., 2020. – 24с. 

       

15. 616.147.3-

089 

О-50 

     Оклей Д. В.  Індивідуалізація хірургічних технологій лікування 

гострого тромбозу глибоких вен нижніх кінцівок з урахуванням 

порушень флебогемодинаміки [Текст] : автореф. дис. на здоб. наук. 

ступ. д.м.н. : спец. 14.01.03 "Хірургія" / Денис Вікторович Оклей ; 

МОЗУ ХМА післядипломної освіти. – Харків, 2019. – 40с. 

       



16. 618.177-

089.888.1 

П78 

     Продан Т. А.  Оптимізація результатів програм допоміжних 

репродуктивних технологій у протоколах донації ооцитів [Текст] : 

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

та гінекологія" / Тетяна Анатоліївна Продан ; МОЗУ НМА 

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

       

17. 616.993.161 

П84 

     Процик А. Л.  Клініко-патогенетичні зміни функціонального стану 

печінки, біоценозу кишечника та оптимізація лікування хворих на 

лямбліоз і аскаридоз [Текст] : автореф. дис. на здоб. наук. ступ. к.м.н. : 

спец. 14.01.13 "Інфекційні хвороби" / Андрій Любомирович Процик ; 

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

       

18. 617.55-

007.49-06 

Р18 

     Райляну С. І.  Оптимізація хірургічного лікування хворих на 

защемлені грижі передньої черевної стінки, ускладнені гострою 

кишковою непрохідністю [Текст] : автореф. дис. на здоб. наук. ступ. 

к.м.н. : спец. 14.01.03 "Хірургія" / Світлана Іллівна Райляну ; МОЗУ 

ІФНМУ МОЗУ. – Івано-Франківськ, 2020. – 20с. 

       

19. 616.12-

005.4 

С44 

     Скочко О. В.  Клінічний перебіг ішемічної хвороби серця під 

впливом корекції традиційних та додаткових факторів ризику [Текст] : 

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

/ Ольга Вікторівна Скочко ; ДЗ "Дніпропетровська МА МОЗУ" ДУ 

"Ін-т гастроентерології НАМНУ". – Дніпро, 2019. – 22с. 

       

20. 616.24-002 

С47 

     Слєсаренко Ю. О.  Етіологічна діагностика та оптимізація 

лікування вірусно-бактеріальної пневмонії у мобілізованих для 

проходження служби в зоні проведення антитерористичної операції/ 

операції об'єднаних сил [Текст] : автореф. дис. на здоб. наук. ступ. 

к.м.н. : спец. 14.01.27 "Пульмонологія" / Юрій Олександрович 

Слєсаренко ; НАМНУ ДУ "НІ фтизіатрії і пульмонології ім.Ф.Г. 

Яновського НАМНУ". – К., 2019. – 20с. 

       

21. 618.173-

039 

С79 

     Степаненко Т. О.  Оптимізація методів терапії у жінок з 

патологічним клімаксом [Текст] : автореф. дис. на здоб. наук. ступ. 

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

Олександрівна Степаненко ; МОЗУ НМА післядипломної освіти ім. 

П.Л. Шупика. – К., 2019. – 20с. 

       

22. 613.6 

Т48 

     Ткачишина Н. Ю.  Профілактика та корекція структурно-

функціональних змін в органах і системах працівників локомотивних 

бригад з різним стажем роботи [Текст] : автореф. дис. на здоб. наук. 

ступ. д.м.н. : спец. 14.02.01 "Гігієна та професійна патологія" / Наталія 

Юріївна Ткачишина ; МОЗУ НМУ ім. О.О. Богомольця. – К., 2019. – 

40с. 

       

23. 616.379-

008.64 

Т48 

     Ткачук Н. П.  Клініко-патогенетичні особливості синдрому 

неспокійних ніг у хворих з діабетичною поліневропатією, лікувальна 

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

14.01.15 "Нервові хвороби" / Наталія Павлівна Ткачук ; МОЗУ 

Ужгородський НУ. – Ужгород, 2019. – 20с. 

       



24. 616.65-

006.6 

Т76 

     Трофимов А. В.  Передпроменева підготовка до прецизійної 

дистанційної радіотерапії раку простати [Текст] : автореф. дис. на 

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

променева терапія" / Артем Віталійович Трофимов ; ХМА 

післядипломної освіти. – Харків, 2020. – 20с. 

       

25. 617.753.2-

08-053.2 

Ц56 

     Цибульська Т. Є.  Функціональні, біометричні та біомеханічні 

зміни параметрів ока при міопії у дітей : особливості лікування та 

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

спец. 14.01.18 "Офтальмологія" / Таміла Євгенівна Цибульська ; 

МОЗУ НМА післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика. – К., 2020. – 36с. 

       

26. 616-057.87 

Ч-42 

     Чемерис Н. М.  Медико-соціальне обгрунтування оптимізованої 

моделі профілактики вживання психоактивних речовин студентською 

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

14.02.03 "Соціальна медицина" / Наталія Михайлівна Чемерис ; 

МОНУ Ужгородський НУ. – Ужгород, 2019. – 24с. 

       

 


