
Нові надходження (за травень) 2020 року 

Автореферати 

1. 616.37-

002.1-

085 

Б43 

Бєлих Л. С. Ефективність методів нутрітивної підтримки в 

комплексі інтенсивної терапії хворих на гострий важкий 

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

спец. 14.01.30 "Анестезіологія та інтенсивна терапія" /Людмила 

Сергіївна Бєлих; МОЗУ ДЗ "Дніпропетровська МА МОЗУ". – 

Дніпро, 2020. – 24с. 

 

2. 616.2-

053.2 

Б61 

Білоус Т. М. Оптимізація неінвазивної діагностики та 

індивідуалізованого лікування захворювань органів дихання у 

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

14.01.10 "Педіатрія" /Тетяна Михайлівна Білоус; МОЗУ ВДНЗУ 

"Буковинський ДМУ". – Чернівці, 2020. – 44с. 

 

3. 616.316-

008.64 

Б82 

Борис Г. З. Клініко-експериментальне обґрунтування 

профілактики і лікування захворювань слинних залоз у хворих з 

гепатобіліарною патологією [Текст]: автореф. дис. на здоб. наук. 

ступ. к. м. н.: спец. 14.01.22 "Стоматологія" /Галина Зіновіївна 

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

НАМНУ". – Одеса, 2020. – 20с. 

 

4. 616.314-

002 

Б83 

Бороденко Д. І. Клініко-експериментальне обґрунтування 

комплексного лікування хворих на генералізований пародонтит 

з ендодонто-пародонтальними ураженнями [Текст]: автореф. 

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

/Данило Ігорович Бороденко; ДУ "Ін-т стоматології та щелепно-

лицевої хірургії НАМНУ". – Одеса, 2020. – 20с. 

 

5. 618.14-

006.6-

089 

Б85 

Босенко К. В. Діагностика, профілактика та комплексна 

корекція тромбогеморагічних ускладнень в анестезіологічному 

забезпеченні гістеректомії у хворих на рак тіла матки [Текст]: 

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

"Анестезіологія та інтенсивна терапія" /Костянтин 

Влодимирович Босенко; МОЗУ ДЗ "Дніпропетровська МА 

МОЗУ". – Дніпро, 2020. – 24c. 

 

6. 615.225.2 

Б91 

Бурмака О. В. Розробка та валідація методик контролю якості 

активного фармацевтичного інгредієнта та готових лікарських 

форм енісаміуму йодиду [Текст]: автореф. дис. на здоб. наук. 

ступ. к. фармацевт. н.: спец. 15.00.02 "Фармацевтична хімія та 

фармакогнозія" /Олексій Васильович Бурмака; МОЗУ ЗДМУ. – 

Запоріжжя, 2020. – 24с. 

 



7. 616.24-

007.63-

089 

Г24 

Гафт К. Л. Відеоторакоскопічні втручання у хворих із різними 

формами бульозної емфіземи легень, ускладненої спонтанним 

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

н.: спец. 14.01.03 "Хірургія" /Костянтин Леонідович Гафт; 

МОЗУ ХА післядипломної освіти. – Харків, 2020. – 32с. 

 

8. 615.322 

Г95 

Гуртовенко І. О. Порівняльне фармакогностичне дослідження 

деяких видів роду Агастахе (Agastache J. Clayton ex Gronov) 

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

15.00.02 "Фармацевтична хімія та фармакогнозія" /Ірина 

Олександрівна Гуртовенко; МОЗУ ЗДМУ. – Запоріжжя, 2020. – 

28с. 

 

9 616.721-

007 

Д36 

Деркач Ю. В. Діагностика та хірургічне лікування пухлин 

спинномозкових нервів шийного відділу з паравертебральним 

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

спец. 14.01.05 "Нейрохірургія" /Юрій Володимирович Деркач; 

НАМНУ ДУ "Ін-т нейрохірургії ім. А. П. Ромоданова НАМНУ". 

– К., 2020. – 24с. 

 

10. 616.711-

07-08 

Д87 

Дибкалюк С. В. Дегенеративно-дистрофічні ураження хребта з 

синдромом компресії хребтової артерії. Діагностика і лікування 

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

"Травматологія та ортопедія" /Сергій Віталійович Дибкалюк; 

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

Ситенка". – Харків, 2020. – 38с. 

 

11. 616.72-

002.78 

Д81 

Дуда М. С. Комплексне ортопедичне лікування хворих на 

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

14.01.21 "Травматологія та ортопедія" /Максим Сергійович 

Дуда; ДУ "Ін-т травматології та ортопедії НАМНУ". – К., 2020. 

– 22с. 

 

12. 616.61-

002.3-

053.2 

І-91 

Іськів М. Ю. Особливості перебігу пієлонефриту у дітей з 

недиференційованою дисплазією сполучної тканини [Текст]: 

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

"Педіатрія" /Мар'яна Юріївна Іськів; МОЗУ ЛНМУ ім. Д. 

Галицького. – Львів, 2020. – 20с. 

 

13. 616.329-

089 

К49 

Клімас А. С. Інвагінаційний механічний езофагогастро-

анастомоз у хірургічному лікуванні раку стравоходу та 

кардіоезофагіального переходу: [Текст]: автореф. дис. на здоб. 

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

Клімас; НАМНУ ДУ "НІ хірургії та трансплантології ім. О. О. 

Шалімова". – К., 2020. – 22с. 

 



14. 616.718. 

5/.6-089 

К56 

Коваль О. А. Клініко-біомеханічне обґрунтування 

малоінвазивних технологій остеосинтезу в разі переломів 

дистального метаепіфіза кісток гомілки [Текст]: автореф. дис. на 

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

ортопедія" /Олександр Анатолійович Коваль; НАМНУ ДУ "Ін-т 

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

Харків, 2020. – 20с. 

 

15. 616.72-

07 

К72 

Костогриз Ю. О. Діагностика та лікування пігментного 

віллонодулярного синовіту колінного суглоба [Текст]: автореф. 

дис. на здоб. наук. ступ. к. м. н. (доктора філософії): спец. 

14.01.21 "Травматологія та ортопедія" /Юрій Олегович 

Костогриз; ДУ "Ін-т травматології та ортопедії НАМНУ". – К., 

2020. – 22с. 

 

16. 577.352. 

465 

К73 

Котик О. А. Електрофізіологічні властивості катіонних каналів 

великої провідності та інозитол-1,4,5- трифосфатних рецепторів 

ядерної мембрани кардіоміоцитів [Текст]: автореф. дис. на здоб. 

наук. ступ. к. біолог. н.: спец. 03.00.13 "Фізіологія людини і 

тварин" /Олена Адамівна Котик; НАНУ Ін-т фізіології ім. О. О. 

Богомольця. – К., 2020. – 24с. 

 

17. 616.33-

071 

Л72 

Лозюк І. Я. Клінічно-морфологічні особливості запальних 

захворювань верхніх відділів шлунково-кишкового тракту, 

асоційованих із цитотоксичними штамами H. pylori , у дітей у 

поєднанні з харчовою алергією [Текст]: автореф. дис.на здоб. 

наук. ступ. к. м. н.: спец. 14.01.10 "Педіатрія" /Ірина Ярославівна 

Лозюк; МОЗУ ВДНЗУ "Буковинський ДМУ". – Чернівці, 2020. 

– 24с. 

 

18. 616.33-

072.1-

089 

М82 

Москаленко В. В. Лапароскопічне міні-шунтування шлунка в 

лікуванні хворих на морбідне ожиріння [Текст]: автореф. дис. на 

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

Вікторович Москаленко; НАМНУ ДУ "НІ хірургії та 

трансплантології ім. О. О. Шалімова". – К., 2020. – 24с. 

 

19. 616.314-

002-089 

М86 

Мочалов Ю. О. Комплексне обґрунтування вдосконалення 

лікування зубів з дефектами твердих тканин в умовах розвитку 

імпортозаміщення пломбувальних матеріалів [Текст]: автореф. 

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

14.02.03 "Соціальна медицина" /Юрій Олександрович Мочалов; 

МОНУ ДВНЗ "Ужгородський НУ". – Ужгород, 2020. – 40с. 

 



20. 617.55-

001.45 

М91 

Мурадян К. Р. Інтервенційна сонографія в діагностиці та 

хірургічному лікуванні бойової травми живота [Текст]: автореф. 

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

Рубенович Мурадян; НАМНУ ДУ "НІ хірургії та 

трансплантології ім. О. О. Шалімова". – К., 2020. – 26с. 

 

21. 616.715. 

22-006 

Н62 

Никифорак З. М. Хірургічне лікування менінгіом 

навколоселярної локалізації [Текст]: автореф. дис. на здоб. наук. 

ступ. к. м. н.: спец. 14.01.05 "Нейрохірургія" /Зіновій 

Михайлович Никифорак; НАМНУ ДУ "Ін-т нейрохірургії ім. А. 

П. Ромоданова НАМНУ". – К., 2020. – 24с. 

 

22. 618.14-

006.36 

П18 

Парубіна Д. Ю. Особливості корекції мікробіоценозу статевих 

органів жінок репродуктивного віку, хворих на лейоміому матки 

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

"Акушерство та гінекологія" /Діана Юріївна Парубіна; МОЗУ 

ВНМУ ім. М. І. Пирогова. – Вінниця, 2020. – 22с. 

 

23. 616.831-

02 

Р81 

Рощупкіна Т. М. Пароксизмальні стани в структурі 

алкогольних енцефалопатій [Текст]: автореф. дис. на здоб. наук. 

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

Миколаївна Рощупкіна; МОНУ Ужгородський НУ. – Ужгород, 

2020. – 22с. 

 

24. 616.718. 

8-089 

Р83 

Руденко Р. І. Хірургічне лікування тяжких форм hallux valgus 

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

14.01.21"Травматологія та ортопедія"; 222 "Медицина" /Роман 

Ігорович Руденко; ДУ "Ін-т травматології та ортопедії 

НАМНУ". – К., 2020. – 20с. 

 

25. 616.34-

007.44-

053.2 

С12 

Савенко М. В. Оптимізація хірургічного та консервативного 

лікування інвагінації кишечника у дітей (клініко- 

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

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

Володимирович Савенко; МОЗУ ВНМУ ім. М. І. Пирогова. – 

Вінниця, 2020. – 22с. 

 

26. 617.711-

004.1 

У74 

Усенко К. О. Ефективність нових методів діагностики та 

прогнозування рецидивування птеригіуму після хірургічного 

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

спец. 14.01.18"Офтальмологія"; 222"Медицина" /Катерина 

Олександрівна Усенко; НМА післядипломної освіти ім. П. Л. 

Шупика. – К., 2020. – 20с. 

 



27. 617.55-

007.4-

089 

Х73 

Холодов І. Г. Покращення ефективності хірургічного лікування 

гриж черевної стінки у хворих із застосуванням алопластики 

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

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

Георгійович Холодов; МОЗУ ВНМУ ім. М. І. Пирогова. – 

Вінниця, 2020. – 16с. 

 

28. 617.55-

001.45-

089 

Ш63 

Шипілов С. А. Удосконалення методів діагностики та 

хірургічного лікування поранених з вогнепальними 

ушкодженнями діафрагми [Текст]: автореф. дис. на здоб. наук. 

ступ. к. м. н.: спец. 14.01.03 "Хірургія" /Сергій Анатолійович 

Шипілов; МОЗУ ХМА післядипломної освіти. – Харків, 2020. – 

20с. 

 

29. 616.12-

008. 

331.1 

Я51 

Яловенко М. І. Прогнозування розвитку постійної форми 

фібриляції передсердь та госпіталізацій хворих з ішемічною 

хворобою серця у поєднанні з артеріальною гіпертензією 

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

"Кардіологія" /Марія Ігорівна Яловенко; ДЗ "Дніпропетровська 

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

2020. – 20с. 

 
 


