
Нові надходження (за грудень) 2020 року 

Автореферати 

1. 616.58-08 

Б12 

Бабинкін А. Б. Оптимізація лікування гострої ішемії нижніх 

кінцівок із використанням ендоваскулярних втручань [Текст]: 

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

"Хірургія" /Андрій Борисович Бабинкін; МОЗУ ХМА 

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

 

2. 617.753.29

-039.38 

Б68 

Блавацька О. М. Оптимізація антиангіогенного лікування 

пацієнтів з субретинальною неоваскуляризацією при високій  

ускладненій короткозорості[Текст]: автореф. дис. на здоб. 

наук. ступ. к. м. н.: спец. 14.01.18 "Офтальмологія" /Оксана 

Миколаївна Блавацька; ДУ "Ін-т очних хвороб і тканинної 

терапії ім. В. П. Філатова НАМНУ". – Одеса, 2020. – 20c. 

 

3. 618.33-07-

08 

Б81 

Бондаренко Н. П. Діагностика, лікування, профілактика та 

прогнозування перинатальних ускладнень В19-парвовірусної 

інфекції у вагітних жінок [Текст]: автореф. дис. на здоб. наук. 

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

/Наталія Петрівна Бондаренко; МОЗУ НМУ ім. О. О. 

Богомольця. – К., 2020. – 32с. 

 

4. 616.314.14

-084 

В21 

Ватанха Т. В. Профілактика та лікування уражень пародонту 

у жінок, які приймають гормональні контрацептиви [Текст]: 

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

"Стоматологія" /Тетяна Василівна Ватанха; МОЗУ НМУ ім. О. 

О. Богомольця. – К., 2020. – 20с. 

 

5. 618.17-

036.82 

Г24 

Гафійчук С. М. Порушення менструального циклу в дівчаток-

підлітків із патологією щитоподібної залози: діагностика, 

лікування, профілактика [Текст]: автореф. дис. на здоб. наук. 

ступ. к. м. н.: пец. 14.01.01 "Акушерство та гінекологія" 

/Світлана Мирославівна Гафійчук; МОЗУ ІФНМУ. – Івано-

Франківськ, 2020. – 20с. 

 

6. 616.831-

005.4 

Г93 

Гудар'ян Ю. І. Клініко-нейропсихологічні і гемодинамічні 

зміни та їх вплив на якість життя у відновному періоді 

інфаркту мозку [Текст]: автореф. дис. на здоб. наук. ступ. к. м. 

н.: спец. 14.01.15 "Нервові хвороби" /Юлія Ігорівна Гудар'ян; 

МОЗУ НМА післядипломної освіти. – К., 2020. – 24с. 

 



7. 616.33/.34

2-002.44-

089 

Д84 

Дутка І. І. Диференційоване ендоскопічне лікування хворих на 

кровоточиві виразки шлунка та дванадцятипалої кишки 

[Текст]: автореф. дис. на здоб. наук. ступ. к. м. н.: спец. 14.01.03 

"Хірургія" /Іван Іванович Дутка; МОЗУ ІФНМУ. – Івано-

Франківськ, 2020. – 24c. 

 

8. 616.36-

031.81 

К64 

Коненко І. С. Предиктори прогресування фіброзу у хворих на 

хронічні дифузні захворювання печінки [Текст]: автореф. дис. 

на здоб. наук. ступ. к. м. н.: спец. 14.01.36 "Гастроентерологія" 

/Ірина Сергіївна Коненко; ДЗ "Дніпропетровська МА МОЗУ 

"ДУ "Ін-т гастроентерології НАМНУ". – Дніпро, 2020. – 20с. 

 

9. 618.33-036 

К72 

Костів М. О. Перебіг вагітності та функція фетоплацентарного 

комплексу у жінок із дифузним токсичним зобом [Текст]: 

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

"Акушерство та гінекологія" /Максим Олександрович Костів; 

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

2020. – 20с. 

 

10. 616.36-

003.826 

К89 

Кузьмінська О. Б. Клінічні та патогенетичні особливості 

коморбідного перебігу неалкогольного стеатогепатиту та 

ішемічної хвороби серця, оптимізація лікування [Текст]: 

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

"Внутрішні хвороби" /Ольга Борисівна Кузьмінська; МОЗУ 

ТНМУ ім. І. Я Горбачевського МОЗУ. – Тернопіль, 2020. – 24с. 

 

11. 617.711.95

9-089 

Л55 

Лизогуб М. В. Анестезіологічне забезпечення оперативних 

втручань на поперековому відділі хребта у прон-позиції: 

обґрунтування вибору методів періопераційного знеболення 

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

"Анестезіологія та інтенсивна терапія" /Микола Віталійович 

Лизогуб; МОЗУ ХМА післядипломної освіти. – Хаоків, 2020. – 

38с. 

 

12. 616.5-006-

084 

О-96 

Ошивалова О. О. Клініко-патогенетичне та медико-соціальне 

обґрунтування удосконалення вторинної профілактики 

актинічного кератозу [Текст]: автореф. дис. на здоб. наук. ступ. 

д. м. н.: спец. 14.02.03 "Соціальна медицина" 14.01.20 "Шкірні 

та венеричні хвороби" /Олена Олександрівна Ошивалова; 

МОЗУ НМУ ім. О. О. Богомольця. – К., 2020. – 36с. 

 



13. 616.12-

007.2-

053.2 

П12 

Павлова А. О. Комплексна пренатальна діагностика судинних 

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

14.01.23 "Променева діагностика та променева терапія" /Анна 

Олександрівна Павлова; МОЗУ НМА післядипломної освіти 

ім. П. Л. Шупика. – К., 2020. – 20с. 

 

14. 616.31-002 

П58 

Попович І. Ю. Прогнозування функціональних можливостей 

зубо-пародонтального комплексу у пацієнтів із 

генералізованим пародонтитом [Текст]: автореф. дис. на здоб. 

наук. ступ. д. м. н.: спец. 14.01.22 "Стоматологія" /Іван 

Юрійович Попович; МОЗУ Укр. мед. стомат. академія. – 

Полтава, 2020. – 36с. 

 

15. 616.441-

002-07 

Р34 

Рєзмак Мохаммед К. Ф. Діагностичне значення активності 

матричних металопротеїназ у пацієнтів з кістою 

верхньощелепної пазухи [Текст]: автореф. дис. на здоб. наук. 

ступ. к. м. н.: спец. 14.01.19 "Оториноларингологія" 

/Мохаммед К. Ф. Рєзмак; НАМНУ ДУ "Ін-т отоларингології ім. 

О. С. Коломійченка НАМНУ". – К., 2020. – 16с. 

 

16. 617.53-

001.4 

С95 

Сизий М. Ю. Хірургічна тактика та лікування постраждалих з 

пораненнями внутрішніх структур шиї [Текст]: автореф. дис. 

на здоб. наук. ступ. д. м. н.: спец. 14.01.03 "Хірургія" /Максим 

Юрійович Сизий; МОЗУ ХМА післядипломної освіти. – 

Харків, 2020. – 40с. 

 

17. 616.37-

006.6 

Ф51 

Філатов М. С. Паліативне хірургічне лікування хворих на рак 

головки підшлункової залози, ускладнений механічною 

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

спец. 14.01.03 "Хірургія" /Микола Сергійович Філатов ; МОЗУ 

НМУ ім. О. О. Богомольця. – К., 2020. – 22с. 

 

18. 616.831.9-

053.2 

Х76 

Хомин О. Я. Клініко-лабораторні та імунологічні особливості 

гострих менінгітів у дітей [Текст]: автореф. дис. на здоб. наук. 

ступ. к. м. н.: спец. 14.01.13 "Інфекційні хвороби" /Олена 

Ярославівна Хомин ; МОЗУ ТНМУ ім. І. Я. Горбачевського. – 

Тернопіль, 2020. – 20с. 

 

 


