
Нові надходження (за березень) 2021 року 

Автореферати 

1. 612.76 

А16 

Абрамович Т. І.  Активація м'язів рук людини у перебігу 

повільних двосуглобових рухів [Текст]: автореф. дис. на 

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

тварин" /Тетяна Ігорівна Абрамович; НАНУ Ін-т фізіології 

ім. О.О. Богомольця. – К., 2021. – 24с. 

 

2. 611.342 

Ю20 

Юзько Р.В.  Анатомічні особливості та синтопічні варіанти 

компонентів печінково-дванадцятипалокишкової зв'язки в 

перинатальному періоді онтогенезу [Текст]: автореф. дис. на 

здоб. наук. ступ. к. м. н.: спец. 14.03.01 "Нормальна 

анатомія" /Роман Володимирович Юзько; МОЗУ ТНМУ ім. 

І. Я. Горбачевського МОЗУ. – Тернопіль, 2021. – 20с. 

 

3. 618.145-007.61 

Г67 

Горбань Н. Є.  Гіперплазія ендометрія та поліп тіла матки у 

жінок репродуктивного віку (прогнозування, аспекти 

патогенезу, діагностика та лікування) [Текст]: автореф. дис. 

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

гінекологія" /Наталія Євгенівна Горбань; ДУ "Ін-т педіатрії, 

акушерства і гінекології ім. О.М. Лук'янової НАМНУ". – К., 

2021. – 34с. 

 

4. 618.11-006-07 

С13 

Савченко О. А.  Діагностичні критерії верифікації 

епітеліальних пухлин яєчників (імуноморфологічні аспекти) 

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

14.03.02 "Патологічна анатомія" /Оксана Анатоліївна 

Савченко; МОЗУ ЗДМУ. – Запоріжжя, 2021. – 20с. 

 

5. 615.214 

П45 

Подольський І. М.  Експериментальне обгрунтування 

застосування 3-N-R,R'- амінометилзаміщених похідних 

хінолів-4-онів як психотропних засобів [Текст]: автореф. 

дис. на здоб. наук. ступ. д.фармацевт. н.: спец. 14.03.05 

"Фармакологія" /Ілля Миколайович Подольський; Нац. 

фармацевт. у-ет МОЗУ. – Харків, 2021. – 44с. 

 

6. 618.15-002 

Д64 

Должикова О. В.  Експериментальне обгрунтування 

оптимізації лікування неспецифічних вагінітів 

кобінованими вагінальними супозиторіями з рослинними 

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

фармацевт. н.: спец. 14.03.05 "Фармакологія" /Олена 

Вікторівна Должикова; Нац. фармацевт. у-ет МОЗУ. – 

Харків, 2021. – 44с. 



7. 616.34-008.87 

Б72 

Бобир В.  В.  Ентеровіруси в структурі дисбіотичних 

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

спец. 03.00.06 "Вірусологія" /Віталій Васильович Бобир; 

НАМНУ ДУ "Ін-т епідеміології та інфекційних хвороб ім. 

Л.В. Громашевського НАМНУ". – К., 2021. – 40с. 

 

8. 616-006.6 

Г55 

Глянько М. В.  Індивідуалізація комбінованого лікування 

хворих на рак прямої кишки: молекулярно-біологічні 

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

спец. 14.01.07 "Онкологія" /Михайло Васильович Глянько; 

НАНУ Ін-т експериментальної патології, онкології і 

радіобіології ім. Р. Є. Кавецького. – К., 2021. – 24с. 

 

9. 616.728.2-

089.23 

П84 

Процюк В. В.  Кісткова алопластика при ревізійному 

ендопротезуванні кульшового суглоба після септичної та 

асептичної нестабільності ендопротеза [Текст]: автореф. 

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

"Травматологія та ортопедія" /Віктор Васильович Процюк; 

ДУ "Ін-т травматології та ортопедії НАМНУ". – К., 2021. – 

22с. 

 

10. 616.314.17-081 

Ш73 

Шмідт П. А.  Клініко-лабораторні особливості перебігу 

хронічного періодонтиту у військовослужбовців [Текст]: 

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

"Стоматологія" /Павло Андрійович Шмідт; ДУ "Ін-т 

стоматології та щелепно-лицьової хірургії НАМНУ". – 

Одеса, 2021. – 20с. 

 

11. 616.61-02 

П77 

 Приткова Г. В.  Клініко-патогенетична роль змін 

цитокінового профілю у формуванні доклінічних ознак 

ураження нирок у хворих на ранній ревматоїдний артрит, 

можливості фармакологічної корекції [Текст]: автореф. дис. 

на здоб. наук. ступ. к. м .н.: спец. 14.01.12 "Ревматологія" 

/Ганна Вадимівна Приткова ; МОЗУ ДНМУ. – Лиман, 

2021. – 24с. 

 

12. 616.24-002-06 

К38 

Кібар О. Д.  Клініко-патогенетичні аспекти поза-

госпітальної пневмонії залежно від йодозабезпечення 

організму у дітей [Текст]: автореф. дис. на здоб. наук. ступ. 

к. м. н.: спец. 14.01.10 "Педіатрія" / Ольга Дмитрівна Кібар; 

МОЗУ ТНМУ ім. І. Я. Горбачевського. – Тернопіль, 2021. – 

20с. 

13. 617.55-001-089 

Г37 

Герасименко О. С.  Клінічно-організаційні принципи 

надання хірургічної допомоги та спеціалізоване лікування 

поранених з бойовою травмою живота в умовах АТО 



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

14.01.03 "Хірургія" / Олег Сергійович Герасименко; 

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

Шалімова". – К., 2021. – 52с. 

 

14. 616.34-006 

П32 

Пілюгін Д. О.  Комбіноване лікування раку прямої кишки, 

ускладненого кровотечею, із застосуванням 

ендоваскулярних катетерних технологій [Текст]: автореф. 

дис. на здоб. наук. ступ. к. м. н.: спец. 14.01.07 "Онкологія" 

/Дмитро Олександрович Пілюгін; МОЗУ ХМА 

післядипломної освіти. – Харків, 2021. – 18с. 

 

15. 616.12-008 

К63 

Коморовський Р. Р.  Комплексний підхід до ведення 

пацієнтів з атеросклерозом коронарних і сонних артерій в 

умовах коморбідності [Текст]: автореф. дис. на здоб. наук. 

ступ. д.м.н.: спец. 14.01.02 "Внутрішні хвороби" / Роман 

Ростиславович Коморовський; МОЗУ ТНМУ ім. І.Я. 

Горбачевського. – Тернопіль, 2021. – 42с. 

 

16. 378.147 

К75 

Коцюба Р. Б.  Комп'ютерно орієнтована методика розвитку 

іншомовної комунікативної компетентності майбутніх 

спеціалістів лікувальної справи [Текст]: автореф. дис. на 

здоб. наук. ступ. к.педагог.н.: спец. 13.00.10 "Інформаційно-

комунікаційні технології в освіті" / Роман Богданович 

Коцюба; НАПНУ Ін-т інформаційних технологій і засоби 

навчання. – К., 2021. – 20с. 

 

17. 616.248-053.2-

085 

К78 

Кравцова О. М.  Контроль перебігу бронхіальної астми з 

різними фенотипами у дітей [Текст]: автореф. дис. на здоб. 

наук. ступ. к.м.н.: спец. 14.01.27 "Пульмонологія" / Оксана 

Миколаївна Кравцова; НАМНУ ДУ "НІ фтизіатрії і 

пульмонології ім. Ф.Г. Яновського НАМНУ". – К., 2020. – 

18с. 

 

18. 614.2 

Ч-75 

Чопчик В. Д.  Медико-соціальне обгрунтування 

концептуальної моделі університетської стоматологічної 

клініки на принципах державно-приватного партнерства 

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

14.02.03 "Соціальна медицина" /Віталій Дмитрович Чопчик; 

МОЗУ НМУ ім. О. О. Богомольця. – К., 2021. – 40с. 

 

19. 614-058 

Г70 

Горох В. В.  Медико-соціальне обгрунтування оптимізації 

моделі медичної допомоги дорослому населенню 

сільськогосподарського регіону з хворобами крові та 

кровотворних органів [Текст]: автореф. дис. на здоб. наук. 



ступ. к. м. н.: спец. 14.02.03 "Соціальна медицина" 

/ Володимир Васильович Горох; МОНУ Ужгородський 

НУ. – Ужгород, 2021. – 24с.     

 

20. 612.014.4 

П60 

Портніченко В. І.  Механізми розвитку гіпометаболічного 

стану при гіпоксії та нові підходи до патогенетичної 

корекції гіпоксичних і метаболічних порушень [Текст]: 

автореф. дис. на здоб. наук. ступ. д. м. н.: спец. 14.03.04 

"Патологічна фізіологія" /Володимир Ілліч Портніченко; 

НАНУ Ін-т фізіології ім. О. О. Богомольця. – К., 2021. – 44с. 

 

21. 616.98-07 

Б77 

 Бойко І. Б.  Мікробіологічна діагностика гонококової 

інфекції, антибіотикорезистентність та геномна 

епідеміологія Neisseria gonorrhoeae в Україні [Текст]: 

автореф. дис. на здоб. наук. ступ. к .м. н.: спец. 03.00.07 

"Мікробіологія" / Ірина Борисівна Бойко; МОЗУ ВНМУ ім. 

М. І. Пирогова. – Вінниця, 2021. – 20с. 

 

22. 612.741 

К61 

Колосова О. В.  Модуляційні впливи на Н-рефлекс у 

фізично нетренованих та тренованих людей [Текст]: 

автореф. дис. на здоб. наук. ступ. к. біолог. н.: спец. 03.00.13 

"Фізіологія людини і тварин" / Олена Вікторівна Колосова; 

НАНУ Ін-т фізіології ім. О.О. Богомольця. – К., 2021. – 24с. 

 

23. 577.352.2 

Л84 

Лунько О. В.  Модуляція катіонних каналів великої 

провідності внутрішньої мембрани ядер нейронів пуркіньє 

мозочка щурів [Текст]: автореф. дис. на здоб. наук. ступ. 

к.біолог. н.: спец. 03.00.02 "Біофізика" / Олеся 

Володимирович Лунько; НАМНУ Ін-т фізіології ім.О.О. 

Богомольця. – К., 2021. – 24с. 

 

24. 616.8 

Г65 

Гончаров С. В.  Молекулярно-генетичні механізми 

порушення протеасомного протеолізу при артеріальній 

гіпертензії та підходи до її корекції [Текст]: автореф. дис. на 

здоб. наук. ступ. к. м. н.: спец. 14.03.04 "Патологічна 

фізіологія" / Сергій Вікторович Гончаров; НАНУ Ін-т 

фізіології ім. О. О. Богомольця. – К., 2021. – 28с. 

 

25. 611.018 

М15 

Макарова М. Б.  Морфологічні зміни тканин рогівки при 

експериментальному кератиті за умов впливу наночастинок 

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

спец. 14.03.09 "Гістологія, цитологія, ембріологія". / Марія 

Борисівна Макарова ; МОЗУ ІФНМУ. – Івано-Франківськ, 

2021. – 24с. 

 



26. 617.51-001-051 

П85 

Прус Р. В.  Морфологічні особливості головного мозку, 

печінки,міокарду та нирок щурів різного віку за умов 

експериментальної черепно-мозкової травми легкого 

ступеня тяжкості [Текст]: автореф. дис. на здоб. наук. ступ. 

к. м. н.: спец. 14.03.01 "Нормальна анатомія" /Руслан 

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

Вінниця, 2021. – 20с. 

 

27. 613.2-057 

Є58 

Єльцова Л. Б.  Наукове обгрунтування шляхів корекції 

дефіциту основних есенціальних нутрієнтів у харчуванні 

студентської молоді [Текст]: автореф. дис. на здоб. наук. 

ступ. к. м. н.: спец. 14.02.01 "Гігієна та професійна 

патологія" / Любов Борисівна Єльцова; МОЗУ НМУ ім. О. 

О. Богомольця. – К., 2021. – 24с. 

 

28. 616.9-036.22-

022.3 

П58 

Попов О. О.  Оптимізація дезінфектологічних технологій 

профілактики інфекцій, пов'язаних з наданням медичної 

допомоги, в опіковому відділенні [Текст]: автореф. дис. на 

здоб. наук. ступ. к.м.н.: спец. 14.02.02 "Епідеміологія" 

/Олександр Олександрович Попов; НАМНУ ДУ "Ін-т 

епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л. В. 

Громашевського НАМНУ". – К., 2021. – 26с. 

 

29. 618.11-006.2 

Х65 

Хміль М. С.  Оптимізація протоколів контрольованої 

овуляторної стимуляції у пацієнток із синдромом 

полікістозних яєчників [Текст]: автореф. дис. на здоб. наук. 

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

/Марія Стефанівна Хміль; МОЗУ ТНМУ ім. І. Я. 

Горбачевського МОЗУ. – Тернопіль, 2021. – 24с. 

 

30. 616.147.3-

005.4-089 

З-35 

Зарудний О. О.  Оптимізація хірургічного лікування 

гострої ішемії нижніх кінцівок з урахуванням важкості 

реперфузійного синдрому [Текст]: автореф. дис. на здоб. 

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

Олександрович Зарудний; МОЗУ ХМА післядипломної 

освіти. – Харків, 2021. – 20с. 

 

31. 615..22 

Б18 

Байгуш Ю. В. Організаційно-економічне обгрунтування 

ринкового потенціалу лікарських препаратів 

антигіпертензивної дії [Текст]: автореф. дис. на здоб. наук. 

ступ. к. фармацевт. н.: спец. 15.00.01 "Технологія ліків, 

організація фармацевт справи та судова фармація" / Юлія 

Валеріївна Байгуш; МОЗУ НМА післядипломної освіти ім. 

П.Л. Шупика. – К., 2021. – 24с. 

 



32. 618.14-006 

С37 

Сімбірьова А. С.  Особливі топометричної підготовки до 

променевої терапії хворих на рак тіла матки І-ІІ стадії з 

використанням дозиметрії in vivo [Текст]: автореф. дис. на 

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

діагностика та променева терапія" / Анна Сергіївна 

Сімбірьова; МОЗУ ХМА післядипломної освіти. – Харків, 

2021. – 20с. 

 

33. 616.137.8-

005.4-007 

В31 

Вересюк Т. О.  Особливості морфофункціональної 

перебудови судинного русла та м'яких тканин задніх 

кінцівок щурів за умов ішемії-реперфузії та корекції 

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

м. н.: спец. 14.03.01 "Нормальна анатомія" /Тарас Орестович 

Вересюк; МОЗУ ТНМУ ім. І. Я. Горбачевського МОЗУ. – 

Тернопіль, 2021. – 20с. 

 

34. 616.71-001.5-

089.2 

Ч-75 

Чорний В.М.  Остеосинтез імплантатами зі сплаву на 

основі магнію [Текст]: автореф. дис. на здоб. наук. ступ. д. 

м. н.: спец. 14.01.21 "Травматологія та ортопедія" /Вадим 

Миколайович Чорний; НАМНУ ДУ "Ін-т патології хребта та 

суглобів ім. М. І. Ситенка НАМНУ". – Харків, 2021. – 34с. 

 

35. 616.314-089.23 

Р63 

Рожко П. Д.  Патогенетичне обгрунтування профілактики 

ускладнень в осіб з цукровим діабетом при ортопедичному 

лікуванні на дентальних імплантатах (клініко- 

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

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

/ Павло Дмитрович Рожко; ДУ "Ін-т стоматології та 

щелепно-лицевої хірургії НАМНУ". – Одеса, 2021. – 36с. 

 

36. 616.379-008.64-

06 

А21 

Авраменко Ю. М.  Патоморфологічна характеристика 

церебральних мікросудин у хворих на цукровий діабет ІІ 

типу, ускладнений ішемічним півкульовим інфарктом мозку 

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

14.03.02 "Патологічна анатомія" / Юлія Миколаївна 

Авраменко; МОЗУ ЗДМУ. – Запоріжжя, 2021. – 20с. 

 

37. 618.26-008.6-02 

Б48 

Бербець А. М.  Плацентарна дисфункція при порушенні 

роботи шишкоподібної залози: патогенез, діагностика, 

профілактика, ведення вагітності та пологів [Текст]: 

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

"Акушерство та гінекологія" /Андрій Миколайович Бербець; 

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

2021. – 36с. 

 



38. 616.12-007.61 

К18 

Каменщик А. В.  Прогностичне значення генетичних, 

біохімічних, імунологічних та гемодинамічних факторів у 

ремоделюванні лівого шлуночка серця у дітей з 

двостулковим аортальним клапаном [Текст]: автореф. дис. 

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

/Андрій Володимирович Каменщик; МОЗУ ЗДМУ. – 

Запоріжжя, 2021. – 30с. 

 

39. 616.711-002.1 

Д36 

Дереш Н. В.  Променева диференційна діагностика 

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

н.: спец. 14.01.23 "Променева діагностика та променева 

терапія" /Наталія Володимирівна Дереш; МОЗУ Нац. у-ет. 

охорони здоров'я України ім. П. Л. Шупика. – К., 2021. – 

20с. 

 

40. 616.727.2-

007.2-07 

С32 

Сергієнко Р. О.  Профілактика, діагностика та лікування 

остеоартрозу плечового суглоба [Текст]: автореф. дис. на 

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

ортопедія" /Руслан Олексійович Сергієнко; ДУ "Ін-т 

травматології та ортопедії НАМНУ". – К., 2021. – 44с. 

 

41. 616.37-089.87 

К89 

Кузьменко В. О.  Раннє ентеральне харчування в концепції 

мультимодальної програми прискореного відновлення при 

панкреатодуоденальній резекції [Текст]: автореф. дис. на 

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

Олександрівна Кузьменко; НАМНУ ДУ "НІ хірургії та 

трансплантології ім. О. О. Шалімова". – К., 2021. – 24с. 

 

42. 612.172 

М95 

 Мись Л. А.  Роль активації синтезу ендогенного 

сірководню у відновленні функціонального стану серцево-

судинної системи у старих щурів [Текст]: автореф. дис. на 

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

людини та тварин" / Лідія Анатоліївна Мись; НАНУ Ін-т 

фізіології ім. О.О. Богомольця. – К., 2021. – 26с. 

 

43. 615.015 

Д69 

Дорошенко А. І.  Сорбційна та протимікробна ефективність 

композиту нанодисперсного кремнезему з полігексаме-

тиленгуанідину гідрохлоридом [Текст]: автореф. дис. на 

здоб. наук. ступ. к. фармацевт. н.: спец. 14.03.05 

"Фармакологія" /Анна Ігорівна Дорошенко; МОЗУ 

Нац.фармацевт. у-ет. – Харків, 2021. – 22с. 

 

44. 616.714.3-

006.328 

К84 

Кручок І. В.  Стереотаксична радіохірургія менінгіом 

основи черепа [Текст]: автореф. дис. на здоб. наук. ступ. 

к.м.н.: спец. 14.01.23 "Променева діагностика та променева 



терапія" / Ірина Володимирівна Кручок; МОЗУ Нац.у-ет 

охорони здоров'я України ім. П .Л. Шупика. – К., 2021. – 

26с. 

 

45. 616-001.1 

М64 

 Міронов Є. В.  Структурні зміни в шкірі після термічного 

опіку та їх корекція колоїдно-гіперосмолярним розчином 

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

здоб. наук. ступ. к .м. н.: спец. 14.03.09 "Гістологія, 

цитологія, ембріологія" /Євгеній Вікторович Міронов; 

МОЗУ ДЗ "Дніпропетровська МА МОЗУ". – Дніпро, 2021. – 

20с. 

 

46. 616.31 

О-74 

Осипчук Н. О.  Топографічні особливості колонізації 

грибами роду Candida біотопу ротової порожнини [Текст]: 

автореф. дис. на здоб. наук. ступ. к. біолог. н.: спец. 03.00.07 

"Мікробіологія" / Надія Олексіївна Осипчук; МОЗУ НМУ 

ім. О. О. Богомольця. – К., 2021. – 24с. 

 

47. 616.718.4-001.5 

З-91 

Зубач О. Б.  Фактори ризику, методи його прогнозування та 

летальність хворих з переломами проксимального відділу 

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

м. н.: спец. 14.01.21 "Травматологія та ортопедія" /Остап 

Богданович Зубач; МОЗУ ДНМУ. – Лиман, 2021. – 20с. 

 

48. 615.014.07 

П52 

Полонець О. В.  Фармакогностичне дослідження 

хризантеми садової багаторічної (Chrysanthemum+hortorum 

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

фармацевт. н.: спец. 15.00.02 "Фармацевт.хімія та 

фармакогнозія" / Ольга Віталіївна Полонець; МОЗУ 

ЗДМУ. – Запоріжжя, 2021. – 24с. 

 

49. 615.322 

Б33 

Башар Джабар Алі Аль- Сахлані  Фармакологічна 

активність екстрактів, отриманих з сливи домашньої 

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

спец. 14.03.05 "Фармакологія" /Джабар Алі Аль- Сахлані 

Башар; МОЗУ Нац. фармацевт. у-ет. – Харків, 2020. – 24с. 

 

50. 616.13/.14-

089.819 

Б12 

Бабинкіна І. Б.  Хірургічне лікування декомпенсованих 

форм хронічної венозної недостатності нижніх кінцівок з 

урахуванням корекції показників флебогемодинаміки 

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

14.01.03 "Хірургія" /Ірина Борисівна Бабинкіна; МОЗУ 

ХМА післядипломної освіти. – Харків, 2021. – 20с. 

 



51. 616.831-005.1 

Ф50 

Фікс Д. О.  Якість надання допомоги при гострому 

мозковому інсульті: оцінка на основі госпітальних регістрів 

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

14.01.15 "Нервові хвороби" /Дмитро Олександрович Фікс; 

МОЗУ ДВНЗ "Ужгородський НУ". – Ужгород, 2021. – 24с. 

 
 

 


