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Автореферати 

1. 616.728.3-

009 

Б25 

Барков О. О. Вдосконалення діагностики та лікування 

стійких розгинальних контрактур колінного суглоба, що 

виникли після діафізарних переломів стегнової кістки  

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

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

та ортопедія" /Олександр Олександрович Барков; НАМНУ 

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

НАМНУ". – Харків, 2020. – 20с. 

 

2. 616.314. 

18-002.4 

Б38 

Беденюк О. С. Патогенетичні особливості розвитку 

генералізованого пародонтиту на тлі атрофічного гастриту: 

механізми метаболічних порушень та їх комплексна корекція 

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

14.03.04 "Патологічна фізіологія" /Олена Сергіївна Беденюк; 

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

2020. – 20с. 

 

3. 616.12-

008.313 

Б46 

Бен Салем Федія Клініко-прогностичне значення фібриляції 

передсердь у хворих з гострим коронарним синдромом 

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

14.01.11 "Кардіологія" /Салем Федія Бен; ДЗ 

"Дніпропетровська МА МОЗУ", ДУ "Ін-т гастроентерології 

НАМНУ". – Дніпро, 2020. – 20с. 

 

4. 616.36-

002 

Б77 

Бойко В. В. Патогенетичне значення цитокінової 

регуляторної мережі та генотипу вірусу у формуванні 

клінічного перебігу вірусного гепатиту А [Текст]: автореф. 

дис. на здоб. наук. ступ. к. м. н.: спец. 14.01.13 "Інфекційні 

хвороби" 222 "Медицина" /Володимир Васильович Бойко; 

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

 

5. 616.34-

053.2-07 

Г14 

Гайдучик Г. А. Патогенетичні механізми формування, 

особливості перебігу та оптимізація діагностики і лікування 

алергічних захворювань шлунково-кишкового тракту у дітей 

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

н.: спец.14.01.10 "Педіатрія" /Галина Андріївна Гайдучик; ДУ 

"Ін-т педіатрії, акушерства і гінекології ім. О. М. Лук'янової 

НАМНУ". – К., 2020. – 36с. 

 



6. 618.177-

089.888. 

11 

Г85 

Гриценко Г. С. Оптимізація алгоритму ведення безплідних 

пацієнток з ендометріоїдними кістками яєчників та зниження 

оваріальним резервом в циклах запліднення in vitro [Текст]: 

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

"Акушерство та гінекологія" /Ганна Сергіївна Гриценко; 

МОЗУ ТНМУ ім. І. Я. Горбачевського. – Тернопіль, 2020. – 

20с. 

 

7. 612.812 

Г85 

Грищенко О. В. Впливи мутацій кальційзв'язуючих білків та 

змін депозалежного входу іонів кальцію на функціювання 

збудливих та незбудливих клітин [Текст]: автореф. дис. на 

здоб. наук. ступ. д. біолог. н.: спец. 03.00.13 "Фізіологія 

людини і тварин" /Олексій Вадимович Грищенко; НАНУ  

Ін-т фізіології ім. О. О. Богомольця. – К., 2020. – 38с. 

 

8. 616-053.2-

085 

Є30 

Єгоров С. В. Особливості інфузійної терапії 

періопераційного періоду у дітей при ургентній 

абдомінальній патології [Текст]: автореф. дис. на здоб. наук. 

ступ. к. м. н.: спец. 14.01.30 "Анестезіологія та інтенсивна 

терапія" /Сергій Валерійович Єгоров; МОЗУ ДЗ 

"Дніпропетровська МА МОЗУ". – Дніпро, 2020. – 20с. 

 

9. 616.345-

089 

А13 

Кадір А. А. Вибір методу реконструктивно-відновної 

операції при радикальному хірургічному лікуванні 

непухлинних захворювань товстої кишки [Текст]: автореф. 

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

14.01.03 "Хірургія" /Кадір Абдулрахман Абдул; МОЗУ НМУ 

ім. О. О. Богомольця. – К., 2020. – 24с. 

 

10. 616.718.4-

001.5-089 

К17 

Кальченко А. В. Хірургічне лікування вертлюгових 

переломів стегнової кістки в осіб похилого та старечого віку 

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

14.01.21 "Травматологія та ортопедія" /Андрій Вікторович 

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

М. І. Ситенка НАМНУ". – Харків, 2020. – 24с. 

 

11. 615.9 

К62 

Колянчук Я. В. Репродуктивна токсичність генеричних 

зразків синтетичного піретроїду лямбда-цигалотрину для 

щурів Wistar Hannover при дії в період гаметогенезу [Текст]: 

автореф. дис. на здоб. наук. ступ. к. біолог. н.: спец. 14.03.06 

"Токсикологія" /Яна Віталіївна Колянчук; ДП "НЦ 

превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки ім. Л. 

І. Медведя МОЗУ".– К., 2020. – 20с. 

 



12. 612.812 

К65 

Копач О. В. Клітинні та молекулярні спінальні механізми 

ноцицепції як мішені для корегування хронічних больових 

синдромів [Текст]: автореф. дис. на здоб. наук. ступ. д. біолог. 

н.: спец. 03.00.13 "Фізіологія людини і тварин" /Ольга 

Володимирівна Копач; НАМНУ Ін-т фізіології ім. О. О. 

Богомольця. – К., 2020. – 38с. 

 

13. 616.8-

009.17 

К82 

Криничко В. В. Обґрунтування використання сенсорної 

депривації в реабілітації хворих з нейрогеним порушенням 

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

м. н.: спец. 14.01.33 "Мед. реабілітація, фізіотерапія та 

курортологія" 222 "Медицина" /Валерія Василівна Криничко; 

МОЗУ ХМА післядипломної освіти. – Харків, 2020. – 26с. 

 

14. 616.329-

009.1-089 

К93 

Курбанов А. К. Порівняльна оцінка віддалених результатів 

малоінвазивних та відкритих методів хірургічного лікування 

ахалазії стравоходу [Текст]: автореф. дис. на здоб. наук. ступ. 

к. м. н.: спец. 14.01.03 "Хірургія" /Антон Костянтинович 

Курбанов; МОЗУ НМУ ім. О. О. Богомольця. – К., 2020. – 22с. 

 

15. 616.12-

005.4 

Л57 

Лілевська А. А. Оптимізація діагностики та прогнозування 

ризику виникнення ішемічної хвороби серця у хворих на 

хронічне обструктивне захворювання легень [Текст]: 

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

"Внутрішні хвороби" /Анастасія Анатоліївна Лілевська; 

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

2020. – 22с. 

 

16. 612.172 

Л87 

Лучкова А. Ю. Роль сірководню (H2S) у регуляції 

кальцієвого гомеостазу та функцій мітохондрій серця 

дорослих і старих щурів [Текст]: автореф. дис. на здоб. наук. 

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

/Аліна Юріївна Лучкова; МОНУ Ін-т фізіології ім. О. О. 

Богомольця НАНУ. – К., 2020. – 24с. 

 

17. 616-001.5-

031 

М34 

Матолінець Н. В. Волемічна підтримка та нутритивне 

забезпечення в комплексі інтенсивної терапії пацієнтів з 

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

н.: спец. 14.01.30 "Анестезіологія та інтенсивна терапія" 

/Наталія Василівна Матолінець; МОЗУ ДЗ "Дніпропетровська 

МА МОЗУ". – Дніпро, 2020. – 40с. 

 



18. 614. 

71/777 

М74 

Могильний С. М. Обґрунтування гігієнічних критеріїв та 

принципів розміщення автомобільних заправних станцій на 

сельбищних територіях в сучасних умовах [Текст]: автореф. 

дис. на здоб. наук. ступ. к. біолог. н.: спец. 14.02.01 "Гігієна та 

професійна патологія" /Сергій Миколайович Могильний; 

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

НАМНУ". – К., 2020. – 24с. 

 

19. 616.311.2-

002 

М99 

Мялківський К. О. Обґрунтування диференційованого 

вибору засобів індивідуальної гігієни порожнини рота при 

захворюваннях пародонта в осіб молодого віку [Текст]: 

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

"Стоматологія" /Костянтин Олегович Мялківський; 

Міжнародний гуманітарний ун-т. – Одеса, 2020. – 20с. 

 

20. 618.146-

002 

П21 

Пацков А. О. Оптимізація тактики ведення жінок раннього 

репродуктивного віку з ектопією циліндричного епітелію 

шийки матки на тлі інфікування вірусом папіломи людини 

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

14.01.01 "Акушерство та гінекологія" /Андрій Олександрович 

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

2020. – 20с. 

 

21. 616.37-

008.6 

-053.2 

Р59 

Роговик Н. В. Діагностика і корекція порушень вмісту 

жиророзчинних вітамінів та мікроелементів в організмі дітей, 

хворих на муковісцидоз [Текст]: автореф. дис. на здоб. наук. 

ступ. к. м. н.: спец. 14.01.10 "Педіатрія" /Наталія 

Володимирівна Роговик; МОЗУ ЛНМУ ім. Д. Галицького. – 

Львів, 2020. – 20с. 

 

22. 616.718-

089.884-

053.2 

Р66 

Рокутов В. С. Блокування наросткової зони довгих кісток для 

корекції різниці довжини нижніх кінцівок 

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

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

та ортопедія" /Віктор Сергійович Рокутов; НАМНУ ДУ "Ін-т 

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

Харків, 2020. – 22с. 

 

23. 618.3-084 

Т35 

Тертична-Телюк С. В. Профілактика акушерських та 

перинатальних ускладнень у вагітних-переміщених осіб 

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

14.01.01 "Акушерство та гінекологія" /Світлана Вікторівна 

Тертична-Телюк; ДУ "Ін-т педіатрії, акушерства і гінекології 

ім. О. М. Лук'янової НАМНУ". – К., 2020. – 24с. 

 



24. 612.135 

Т41 

Тимошенко К. Р. Структурно-функціональні перебудови 

мікрогемодинаміки при адаптації до фізичного навантаження 

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

03.00.13 "Фізіологія людини і тварин" /Катерина Русланівна 

Тимошенко; НАНУ Ін-т фізіології ім. О. О. Богомольця. – К., 

2020. – 24с. 

 

25. 613.95 

Т41 

Тимощук О. В. Наукові основи комплексної гігієнічної 

оцінки якості життя та адаптаційних можливостей учнівської 

і студентської молоді, що перебуває в умовах сучасних 

закладів освіти різних типів [Текст]: автореф. дис. на здоб. 

наук. ступ. д. м. н.; спец. 14.02.01 "Гігієна та професійна 

патологія" /Оксана Василівна Тимощук; НАМНУ ДУ "Ін-т 

громадського здоров'я ім. О. М. Марзєєва". – К., 2020. – 44с. 

 

26. 616.833.3-

089 

Ц29 

Цзян Хао Хірургічне лікування хворих із синдромом 

грудного виходу [Текст]: автореф. дис. на здоб. наук. ступ. к. 

м. н.: спец. 14.01.05 "Нейрохірургія" /Хао Цзян; НАМНУ ДУ 

"Ін-т нейрохірургії ім. А. П. Ромоданова НАМНУ". – К., 2020. 

– 24с. 

 

27. 618.3-084 

Ч-49 

Чернієвська С. Г. Профілактика перинатальної патології у 

вагітних з ізоімунним конфліктом [Текст]: автореф. дис. на 

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

гінекологія" /Світлана Григорівна Чернієвська; МОЗУ 

ОНМУ. – Одеса, 2020. – 20с. 

 

28. 616.12-

008.331.1 

Ш67 

Шкуренко О. О. Обґрунтування застосування 

галоаерозольної та магнітолазерної терапії у комплексному 

відновлювальному лікуванні хворих на бронхіальну астму у 

сполученні з ішемічною хворобою серця [Текст]: автореф. 

дис. на здоб. наук. ступ. к. м. н.: спец. 14.01.33 "Медична 

реабілітація, фізіотерапія та курортологія" /Олена 

Олександрівна Шкуренко; ОНМУ МОЗУ. – Одеса, 2020. – 

20с. 

 

29. 618.14-

089 

Ю83 

Юрченко О. М. Вибір методу превентивної інтраопераційної 

анестезії при вишкрібанні порожнини матки [Текст]: автореф. 

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

та інтенсивна терапія" /Ольга Миколаївна Юрченко; МОЗУ 

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

 



30. 616.329 

Я90 

Яхницька М. М. Особливості електролітного обміну в 

пацієнтів з гастроезофагеальною рефлюксною хворобою 

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

14.01.36 "Гастроентерологія" /Мар'яна Михайлівна Яхницька; 

ДЗ "Дніпропетровська МА МОЗУ" ДУ "Ін-т гастроентерології 

НАМНУ". – Дніпро, 2020. – 20с. 

 
 


