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варикозному розширенні вен нижніх кінцівок, промежини, 

пахового каналу та зовнішніх статевих органів у вагітних 

[Текст]: автореф. дис. на здоб. наук. ступ. д. м. н.: спец. 14. 01. 

03 "Хірургія" /Володимир Миколайович Антонюк-Кисіль; 
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[Текст]: автореф. дис. на здоб. наук. ступ. д. м. н.: спец. 14. 01. 
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/Лариса Юріївна Бідованець; МОЗУ ТНМУ ім. І. Я. 
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дитячі бактерійні інфекції [Текст]: автореф. дис. на здоб. 

наук. ступ. к. фармацевт. н.: спец. 15. 00. 01 "Технологія ліків, 

організація фармацевт. справи та судова фармація" /Ірина 

Петрівна Білик;  МОЗУ ЗДМУ. – Запоріжжя, 2021. – 24с. 
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чоловічої статі ( експериментальне дослідження) [Текст]: 

автореф. дис. на здоб. наук. ступ. д. біолог. н.: спец. 14. 01. 14 

"Ендокринологія" /Наталія Михайлівна Бречка; ДУ "Ін-т 

проблем ендокринної патології ім. В. Я. Данилевського 

НАМНУ". – Харків, 2021. – 42с. 
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пухлинами яєчників неендометріоїдного походження [Текст]: 

автореф. дис. на здоб. наук. ступ. к. м. н.: спец. 14. 01. 01 
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3-тіо-1,2,4-тріазолу в лікарських засобах та біологічних 

об'єктах [Текст]: автореф. дис. на здоб. наук. ступ. д. фармац. 

н.: спец. 15. 00. 02 "Фармацевтична хімія та фармакогнозія" 

/Борис Олександрович Варинський; МОЗУ Запорізький держ. 

мед. ун-т. – Запоріжжя, 2021. – 48 с. 

 

611.736 

В19 

Василик Т. П. Морфо-функціональне обгрунтування засобів 

фізичної реабілітації після герніопластики [Текст]: автореф. 

дис. на здоб. наук. ступ. к. м. н.: спец. 14. 03. 01 "Нормальна 

анатомія" /Тарас Петрович Василик; МОЗУ Івано- 

Франківський нац. мед. ун-т. – Івано-Франківськ, 2021. – 20 с. 

 



616-007-053.2-089 

В58 

Власов О. О. Анестезіологічне забезпечення при 

оперативному лікуванні вроджених вад у дітей [Текст]: 

автореф. дис. на здоб. наук. ступ. д. м. н.: спец. 14. 01. 30 

"Анестезіологія та інтенсивна терапія" /Олексій 

Олександрович Власов; МОЗУ Дніпропетровський ДМУ. – 

Дніпро, 2021. – 36с. 

 

616.94-07-08-084 

В58 

Власова О. В. Клініко-патогенетичне значення екологічних 

чинників для формування, перебігу і наслідків неонатального 

сепсису: удосконалення діагностики та лікувально- 

профілактичних заходів [Текст]: автореф. дис. на здоб. наук. 

ступ. д. м. н.: спец. 14. 01. 10 "Педіатрія" /Олена Василівна 

Власова; МОЗУ Буковинський держ. мед. ун-т. – Чернівці, 

2021. – 44 с. 

 

616.24-002.5-084 

Г15 

Галан І. О. Нутроціологічна корекція білкового обміну як 

спосіб вторинної профілактики у хворих на туберкульоз 

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

14. 02. 01 "Гігієна та професійна патологія" /Ірина Олегівна 

Галан; МОЗУ НМУ ім. О. О. Богомольця. – К., 2021. – 24с. 

 

616.366-003.7-089.819 

Г15 

Галей М. М. Обгрунтування безпеки та ергономіки 

виконання симультанних лапароскопічних операційних 

втручань у хворих з поєднаними хірургічними 

захворюваннями органів черевної порожнини і заочервинного 

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

спец. 14. 01. 03 "Хірургія" /Микола Михайлович Галей; 

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

2021. – 36с. 

 

616.441-006.04-091.8 

Г17 

Гальміз О. О. Структурно-метаболічні порушення клітинних 

мембран у пацієнтів з раком щитоподібної залози [Текст]: 

автореф. дис. на здоб. наук. ступ. к. м. н.: спец. 14. 03. 04 

"Патологічна фізіологія" /Олексій Олександрович Гальміз; 

МОЗУ Буковинський ДМУ. – Чернівці, 2021. – 22с. 

 

611.317/.318 

Г56 

Гнідик Ю. В. Морфологічні особливості та кровопостачання 

губи та слизової кута рота щура в нормі та при 

експериментальному цукровому діабеті [Текст]: автореф. дис. 

на здоб. наук. ступ. к. м. н.: спец. 14. 03. 01 "Нормальна 

анатомія" /Юлія Володимирівна Гнідик; МОЗУ ІФНМУ. – 

Івано-Франківськ, 2021. – 20с. 

 



616.441-008.64-06 

Г70 

Городинська О. Ю. Особливості діагностики та клінічного 

перебігу гіпотиреозу в поєднанні з ішемічною хворобою 

серця за використанням розробленої математичної моделі 

гіпотиреоїдного серця [Текст]: автореф. дис. на здоб. наук. 

ступ. к. м. н.: спец. 14. 01. 14 "Ендокринологія" /Олена 

Юріївна Городинська; Інститут проблем ендокринної 

патології ім. В. Я. Данилевського нац. акад. мед. наук 

України. – Х., 2021. – 24 с. 

 

615.011 

Г74 

Гоцуля А. С. Синтез, перетворення, фізико-хімічні та 

біологічні властивості в ряду N - та S - заміщених 1,2,4 - 

триазол -3- тіолу, які містять ядро піролу, піразолу, пурину та 

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

н.: спец. 15. 00. 02 "Фармацевтична хімія та фармакологія" 

/Андрій Сергійович Гоцуля; МОЗУ Запорізький держ. мед. 

ун-т. – Запоріжжя, 2021. – 44 с. 

 

616.36-006.6-089 

Г85 

Гриненко О. В. Хірургічне лікування гепатоцелюлярної 

карциноми з пухлинни тромбозом воротної вени [Текст]: 

автореф. дис. на здоб. наук. ступ. к. м. н.: спец. 14. 01. 03 

"Хірургія" /Олександр Валентинович Гриненко; НАМНУ ДУ 

"Нац. ін-т хірургії та трансплантології ім. О. О. Шалімова". – 

К., 2021. – 22с. 

 

616.21 

Г85 

Гринь Н. В. Клініко-лабораторна оцінка ефективності 

комплексного лікування хворих на рак гортаноглотки із 

застосуванням аргінінвмісних препаратів та методу 

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

н..: спец. 14. 01.19 "Оториноларингологія" /Наталія Вікторівна 

Гринь; НАМНУ ДУ "Ін-т отоларингології ім. О. С. 

Коломійченка НАМНУ". – К., 2021. – 20с. 
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Г93 

Гуз Л. О. Особливості перебігу та вдосконалення діагностики 

й терапії лямбліозу у дорослих [Текст]: автореф. дис. на здоб. 

наук. ступ. к. м. н.: спец. 16. 00. 11 "Медична паразитологія" 

222"Медицина" /Людмила Олександрівна Гуз; МОЗУ ХМА 

післядипломної освіти. – Харків, 2021. – 22с. 

 

612.46-036.1 

Д81 

Дудка Є. А. Роль мелатоніну при гострому пошкодженні 

нирок медикаментозного генезу [Текст]: автореф. дис. на 

здоб. наук. ступ. к. м. н.: спец. 14. 03. 04 "Патологічна 

фізіологія" /Євгенія Анатоліївна Дудка; МОЗУ Буковинський 

ДМУ. – Чернівці, 2021. – 24с. 

 



612.825.3 
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Запухляк О. С. Епілептиформна активність гіпокампа щурів 

за умов повної або часткової блокади синаптичної передачі 

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

03. 00. 13 "Фізіологія людини і тварин" /Ольга Сергіївна 

Запухляк; Нац. акад. наук України Ін-т фізіології ім. О. О. 

Богомольця. – К., 2021. – 26 с. 
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Ільків М. М. Клініко-патогенетичне обгрунтування 

застосування аутогелю фібрину збагаченого тромбоцитами в 

комплексному лікуванні генералізоваого пародонтиту [Текст]: 

автореф. дис. на здоб. наук. ступ. к. м. н.: спец. 14. 01. 22 

"Стоматологія" /Мар'яна Михайлівна Ільків; МОЗУ ІФНМУ. – 

Івано-Франківськ, 2021. – 20с. 
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К20 
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дорослого евакуйованого населення у віддаленому періоді 

після аварії на ЧАЕС, закономірності розвитку, вплив 

іонізуючого випромінювання [Текст]: автореф. дис. на здоб. 

наук. ступ. к. м. н.: спец. 03. 00. 01 "Радіобіологія" /Ольга 

Андріївна Капустинська; Нац. акад. мед. наук України 

"Національний науковий центр радіац. медицини". – К., 2021. 

– 25с. 
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К23 

Карімова М. М. Фармакоекоекономічні підходи оцінки 

якості життя дітей хворих на гастрит та дуоденіт [Текст]: 

автореф. дис. на здоб. наук. ступ. к. фармацевт. н.: спец. 15. 

00. 01 "Технологія ліків, організація фармацевт. справи та 

судова фармація" /Маліка Мухідінівна Карімова; МОЗУ 

ЗДМУ. – Запоріжжя, 2021. – 24с. 

 

612.22-053.2 

К49 

Кліщ О. В.  Клініко-діагностичне значення визначення 

показників кисель-залежного метаболізму і оксидативного 

стресу в прогнозуванні виходу перинатальної патології у 

глибоконедоношених новонароджених [Текст]: автореф. дис. 

на здоб. наук. ступ. к. м. н.: спец. 14. 01. 10 "Педіатрія" /Ольга 

Валеріївна Кліщ; МОЗУ ТНМУ ім. І. Я Горбачевського. – 

Тернопіль, 2021. – 24с. 
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лікування гене- ралізованого пародонтиту у хворих на 

ревматоїдний артрит, які проживають на екологічно 

несприятливих територіях [Текст]: автореф. дис. на здоб. 

наук. ступ. к. м. н.: спец. 14. 01. 22 "Стоматологія" /Христина 
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2021. – 20с 
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колінного суглоба [Текст]: автореф. дис. на здоб. наук. ступ. 

к. м. н.: спец. 14. 01. 21 "Травматологія та ортопедія" /Віталій 

Миколайович Ковальчук; ДУ "Ін-т травматології та ортопедії 

НАМНУ". – К., 2021. – 28с. 
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Ковпак А. В. Експериментальне обгрунтування оптимізації 
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Колесник В. В. Вікові особливості будови бічних шлуночків 

головного мозку людини [Текст]: автореф. дис. на здоб. наук. 
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використанням електрозварювальної технології 
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лікування безпліддя у жінок із генітальним ендометріозом у 

програмах допоміжних репродуктивних технологій [Текст]: 

автореф. дис. на здоб. наук. ступ. к. м. н.: спец. 14. 01. 01 

"Акушерство та гінекологія" /Ірина Ігорівна Кулик; МОЗУ 

Терноп. нац. мед. ун-т ім. Я. І Горбачевського МОЗ України. – 

Тернопіль, 2021. – 23 с. 

 



616.74-009.12 

К93 

Курбанов Т. А. Діагностика, профілактика та хірургічне 

лікування критичного підвищення тканинного тиску при 

глибоких опіках ( експериментально-клінічне дослідження) 

[Текст]: автореф. дис. на здоб. наук. ступ. к. м. н.: спец. 14. 01. 

03 "Хірургія" /Теймур Агалійович Курбанов; МОЗУ ХМА 

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

 

616.248.1-085-084 

К93 

Курик Л. М. Механізми формування адаптаційних 

можливостей та підходи до корекції їх порушень у хворих на 

бронхіальну астму [Текст]: автореф. дис. на здобут. наук. 

ступ. д. м. н.: спец. 14. 01. 27 "Пульмонологія" /Леся 

Михайлівна Курик; Нац. акад. мед. наук України. "Нац. ін-т 

фтизіатрії і пульмонології ім. Ф. Г. Яновського нац. академії 

мед. наук України". – К., 2021. – 34 с. 

 

618.3-06 

К95 

Кучеренко О. Ю. Прогнозування та профілактика 

гіпоксично-ішемічного ураження центральної нервової 

системи плода і новонародженого [Текст]: автореф. дис. на 

здоб. наук. ступ. к. м. н.: спец. 14. 01. 01 "Акушерство та 

гінекологія" /Олена Юріївна Кучеренко; МОЗУ ОНМУ. – 

Одеса, 2021. – 20с. 

 

616-092 

Л45 

Ленік Р. Г. Патогенетичне обгрунтування корекції 

ендотеліальної дисфункції як профілактики віддалених 

ускладнень гострого перитоніту [Текст]: автореф. дис. на 

здоб. наук. ступ. к. м. н.: спец. 14. 03. 04 "Патологічна 

фізіологія" /Руслан Григорович Ленік; МОЗУ 

ВНЗУ"Буковинський МУ". – Чернівці, 2021. – 24с. 

 

616.831-008.6 

Л63 

Ліснича В. М Оптимізація діагностики та інтенсивної терапії 

сепсис-асоційованої церебральної дисфункції [Текст]: 

автореф. дис. на здоб. наук. ступ. к. м. н.: спец. 14. 01.30 

"Анестезіологія та інтенсивна терапія" /Валентина 

Миколаївна Ліснича; МОЗУ Дніпропетровський ДМУ. – 

Дніпро, 2021. – 20с. 

 

616.98:578.828 

Л94 

Люльчук М. Г. Моніторинг резистентності ВІЛ до АРВ - 

препаратів в системі епіднагляду за ВІЛ-інфекцією в Україні 

[Текст]: автореф. дис. на здоб. наук. ступ. д. м. н.: спец. 14. 02. 

02 "Епідеміологія" /Марія Геннадіївна Люльчук; Нац. акад. 

мед. наук України "Ін-т епідеміології та інфекц. хвороб ім. Л. 

В. Громашевського НАМН України". – К., 2021. – 36 с. 

 



614.71/72 

М25 

Маремуха Т. П. Гігієнічна оцінка забруднення атмосферного 

повітря теплоенергетичними об'єктами [Текст]: автореф. дис. 

на здоб. наук. ступ. к. м. н.: спец. 14. 02. 01 "Гігієна та 

професійна патологія" /Тетяна Петрівна Маремуха; Нац. акад. 

мед. наук України "Інститут горомадського здоров'я ім. О. М. 

Марзєєва НАМН України". – К., 2021. – 22 с. 

 

616.36-004 

М34 

Матковська Н. Р. Алкогольний цироз печінки в поєднанні з 

ожирінням: клініко-патогенетичні особливості та комплексна 

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

спец. 14. 01. 02 "Внутрішні хвороби", 222 "Медицина" 

/Наталія Романівна Матковська; МОЗУ ІФНМУ. – 

Івано-Франківськ, 2021. – 32с. 

 

617.764.6-002.3-089 

М62 

Міняєв О. О. Підвищення ефективності ендоназального 

хірургічного лікування хворих з непрохідністю 

сльозовідвідних шляхів при хронічному гнійному 

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

н.: спец. 14. 01. 19 "Оториноларингологія" /Олексій 

Олександрович Міняєв; НАМНУ ДУ "Ін-т отоларингології ім. 

О. С. Коломійченка НАМНУ". – К., 2021. – 20с. 

 

617.753-053.2 

М92 

Мухіна Г. Ю. Оптимізація діагностики рефракційної 

амбліопії у хворих з вродженою міопією [Текст]: автореф. 

дис. на здоб. наук. ступ. к. м. н.: спец. 14. 01. 18 

"Офтальмологія" /Ганна Юріївна Мухіна; ДУ "Ін-т очних 

хвороб і тканинної терапії ім. В. П. Філатова НАМНУ". – 

Одеса, 2021. – 20с. 

 

617.735/.747-089.87 

Н19 

Назаретян Р. Е. Значення температури іригаційної рідини в 

оптимізації трансциліарної вітректомії у хворих з 

вітреоретинальною патологією (експериментальне і клінічне 

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

н.: спец. 14. 01. 18 "Офтальмологія" /Рудольф Едуардович 

Назаретян; ДУ "Ін-т очних хвороб і тканинної терапії ім. В. П. 

Філатова НАМНУ". – Одеса, 2021. – 20с. 

 

612.73 

Н31 

Насібян Л. С. Механізм дії пептидоглікану Золотистого 

стафілококу на скоротливу активність міометрія щурів 

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

03. 00. 13 "Фізіологія людини та тварин" /Ліліт Седраківна 

Насібян; Нац. акад. наук. України ін-т фізіології ім. О. О. 

Богомольця. – К., 2021. – 18 с. 

 



616.24-007.271-036 

Н63 

Ніколаєва К. Л. Оптимізація лікування хворих з легеневою 

гіпертензією на фоні хронічного обструктивного 

захворювання легень у поєднанні з гіпертонічною хворобою 

[Текст]: автореф. дис. на здоб. наук. ступ. к. м. н.: спец. 14. 01. 

02 "Внутрішні хвороби" /Катерина Леонідівна Ніколаєва; 

МОЗУ ЗДМУ. – Запоріжжя, 2021. – 24с. 

 

616-073.75 

Н84 

Носик О. В. Оптимізація медичного опромінення пацієнтів в 

проекційній рентгенодіагностиці [Текст]: автореф. дис. на 

здоб. наук. ступ. к. біолог. н.: спец. 03. 00. 01 "Радіобіологія" 

/Ольга Валеріївна Носик; ДУ "Нац. наук. центр радіаційної 

медицини НАМНУ". – К., 2021. – 24с. 

616.14-002.44-089.843 

О-54 

Оліник Ю. В. Трансплантація клітин кордової крові в 

комплексному лікуванні хворих з хронічними трофічними 

виразками венозної етіології [Текст]: автореф. дис. на здоб. 

наук. ступ. к. м. н.: спец. 14. 01. 03 "Хірургія" /Юрій 

Васильович Оліник; НАМНУ ДУ "Нац. ін-т хірургії та 

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

 

616.37-002.4-07-089 

П16 

Паньків К. М. Прогнозування важкості перебігу та ризик 

розвитку ускладнень у пацієнтів з гострим панкреатитом 

аліментарного генезу [Текст]: автореф. дис. на здоб. наук. 

ступ. к. м. н.: спец.14. 01. 03 "Хірургія" /Катерина Михайлівна 

Паньків; МОЗУ ІФНМУ. – Івано-Франківськ, 2021. – 20с. 

 

617.55-089 

П18 

Пархоменко К. Ю. Симультанні операції при сполучених 

захворюваннях органів черевної порожнини, малого таза та 

передньої черевної стінки в герніології [Текст]: автореф. дис. 

на здоб. наук. ступ. д. м. н.: спец. 14. 01. 03 "Хірургія" 

/Кирило Юрійович Пархоменко; МОЗУ ХМА післядипломної 

освіти. – Харків, 2021. – 40с. 

 

616.36-002.2-036.8 

П22 

Пашков І. В. Клініко-епідеміологічна характеристика 

перебігу хронічного вірусного гепатиту В у південному 

регіоні України та ефективність застосування нуклеотидних, 

нуклеозидних аналогів [Текст]: автореф. дис. на здоб. наук. 

ступ. к. м. н.: спец. 14. 01. 13 "Інфекційні хвороби" /Ігор 

Володимирович Пашков; Нац. акад. мед. наук "Ін-т епідеміол. 

та інф. хвороб ім. Л. В. Громашевського". – К., 2021. – 24 с. 

 



616.37-006-089.87 

П27 

Перерва Л. О. Розширені резекції в лікуванні хворих з 

місцеворозповсюдженими пухлинами підшлункової залози 

[Текст]: автореф. дис. на здоб. наук. ступ. д. м. н.: спец. 14. 01. 

03 "Хірургія" /Людмила Олександрівна Перерва; НАМНУ ДУ 

"Нац. ін-т хірургії та трансплантології ім. О. О. Шалімова". – 

К., 2021. – 48с. 

 

616-002-773 

П29 

Петелицька Л. Б. Удосконалення діагностики і 

прогнозування перебігу вузликового поліартеріїту та 

анца-асоційованих системних васкулітів на основі вивчення 

особливостей клінічних проявів, імунобіохімічних маркерів 

запалення та ураження судинної стінки [Текст]: автореф. дис. 

на здоб. наук. ступ. к. м. н.: спец. 14. 01. 12 "Ревматологія" 

/Любов Богданівна Петелицька; МОЗУ Нац. мед. ун-т ім. О. 

О. Богомольця. – К., 2021. – 20с. 

 

614.71/72 

П31 

Петросян А. А. Наукове обгрунтування системи гігієнічної 

оцінки якості атмосферного повітря [Текст]: автореф. дис. на 

здоб. наук. ступ. д. біолог. н.: спец. 14. 02. 01 "Гігієна та 

професійна патологія" /Аріна Агасіївна Петросян; Нац. акад. 

мед. наук України "Інститут громадського здоров'я ім. О. М. 

Марзаєва НАМН України". – К., 2021. – 41 с. 

 

616.28-008.14-001 

П31 

Петрук Л. Г. Діагностика і лікування сенсоневральних 

слухових та вестибулярних порушень у осіб, які отримали 

акутравму в зоні проведення бойових дій [Текст]: автореф. 

дис. на здоб. наук. ступ. д. м. н.: спец. 14. 01. 19 

"Оториноларингологія" /Любов Геннадіївна Петрук; НАМНУ 

ДУ "Ін-т отоларингології ім. О. С. Коломійченка НАМНУ". – 

К., 2021. – 36с. 

 

616.36-003.8 

П 

Півторак К. В. Діагностика, прогнозування та 

фармакологічна корекція ендотеліальної дисфункції при 

неалкогольній жировій хворобі печінки (клініко- 

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

здоб. наук. ступ. д. м. н.: спец. 14. 01. 36 "Гастроентерологія" 

/Катерина Володимирівна Півторак; МОЗУ Нац. мед. ун-т ім. 

О. О. Богомольця. – К., 2021. – 36с. 

 



615.838 

П37 

Плакіда О. Л. Стратегія вибору немедикаментозних методів 

відновлювального лікування на санаторному етапі 

реабілітації на основі особливостей адаптаційних реакцій 

організму на фізичні навантаження різного напрямку та 

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

н.: спец. 14. 01. 33 "Медична реабілітація, фізіотерапія та 

курортологія" /Олександр Леонідович Плакіда; МОЗУ 

ОНМУ. – Одеса, 2021. – 44с. 

 

616.6-003.6-084 

П41 

Побережна Н. М. Гігієнічне обгрунтування критеріїв ризику 

розвитку дисметаболічного синдрому у осіб молодого і 

середнього віку для профілактики його ускладнень [Текст]: 

автореф. дис. на здоб. наук. ступ. к. м. н.: спец. 14. 02. 01 

"Гігієна та професійна патологія" /Наталія Михайлівна 

Побережна; МОЗУ НМУ ім. О. О. Богомольця. – К., 2021. – 

24с. 

 

616.711-006-089 

П58 

Попов А. І. Хірургічне відновлення опорної функції хребта в 

пацієнтів із пухлинними ураженнями грудного та 

поперекового відділів [Текст]: автореф. дис. на здоб. наук. 

ступ. д. м. н.: спец. 14. 01. 21 "Травматологія та ортопедія" 

/Андрій Іванович Попов; НАМНУ ДУ "Ін-т патології хребта 

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

 

615.322 

П61 

Посацька Н. М. Фармакогностичне дослідження видів роду 

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

н.: спец. 15. 00. 02 "Фармацевтична хімія та фармакогнозія" 

/Наталія Миколаївна Посацька; МОЗУ Запорізьк. держ. мед. 

ун-т. – Запоріжжя, 2021. – 24 с. 

 

616.127-005.8 

П77 

Притуляк О. М. Клініко-прогностичні закономірності 

відновного лікування хворих, що перенесли інфаркт міокарда 

[Текст]: автореф. дис. на здоб. наук. ступ. к. м. н.: спец. 14. 01. 

11 "Кардіологія" /Оксана Михайлівна Притуляк; МОЗУ 

ІФНМУ. – Івано-Франківськ, 2021. – 20с. 

 

612.12 

П79 

Прозорова Т. М. Функціональний стан лімфоцитів 

брижового лімфатичного вузла у нащадків щурів з 

експериментальним гестаційним діабетом і в умовах індукції 

оральної толерантності до інсуліну [Текст]: автореф. дис. на 

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

фізіологія" /Тетяна Михайлівна Прозорова; МОЗУ ЗДМУ. – 

Запоріжжя, 2021. – 20с. 

 



616.718.46-001.5 

П85 

Прудніков Ю. В. Малоінвазивний спосіб лікування 

переломів задньої стінки кульшової западини [Текст]: 

автореф. дис. на здоб. наук. ступ. к. м. н.: спец. 14 01. 21 

"Травматологія та ортопедія" /Юрій Вікторович Прудніков; 

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

Ситенка НАМНУ". – Харків, 2021. – 18с. 

 

616.329-002 

Р36 

Рекун Т. О. Порівняльна морфологічна характеристика 

клітинних диферонів епітелію стравохідно-шлункового 

переходу у пренатальному онтогенезі людини [Текст]: 

автореф. дис. на здоб. наук. ступ. к. м. н.: спец. 14. 03. 09 

"Гістологія, цитологія, ембріологія" /Тетяна Олександрівна 

Рекун; МОЗУ ІФНМУ. – Івано-Франківськ, 2021. – 20с. 

 

617.58-005.4-089 

С13 

Савін В. В. Клітинна стимуляція ангіогенезу в комплексному 

лікуванні хворих на хронічну ішемію кінцівок [Текст]: 

автореф. дис. на здоб. наук. ступ. к. м. н.: спец. 14. 01. 03 

"Хірургія" /Володимир Васильович Савін ; НАМНУ ДУ "Нац. 

ін-т хірургії та трансплантології ім. О. О. Шалімова". – К., 

2021. – 22с. 

 

616.1/.2-008 

С24 

Світлицька О. А. Кардіореспіраторні порушення у хворих з 

поєднаним перебігом обструктивного апное сну та 

гастроезофагеальної рефлюксної хвороби: діагностика та 

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

спец. 14. 01. 02 "Внутрішні хвороби" /Оксана Анатоліївна 

Світлицька; МОЗУ ЗДМУ. – Запоріжжя, 2021. – 24с. 

 

618.5-089.888.61-089.5 

С32 

Середенко Н. П. Оптимізація вибору методу 

анестезіологічного забезпечення при абдомінальному 

розродженні шляхом операції кесарів розтин [Текст]: автореф. 

дис. на здоб. наук. ступ. к. м. н.: спец. 14. 01. 30 

"Анестезіологія та інтенсивна терапія" /Наталія Павлівна 

Середенко; МОЗУ ХМА післядипломної освіти. – Харків, 

2021. – 24с. 

 

616-053.2-02 

С38 

Синенко В. В. Психофізичний розвиток та особливості 

біоенергетичного метаболізму у дітей, народжених внаслідок 

допоміжних репродуктивних технологій [Текст]: автореф. 

дис. на здоб. наук. ступ. к. м. н.: спец. 14. 01. 10 "Педіатрія" 

/Віталій Володимирович Синенко; МОЗУ ОНМУ. – Одеса, 

2021. – 20с. 

 



616.831-053.2 

С59 

Соколова К. Ю. Рання діагностика та прогноз перебігу 

гіпоксично-ішемічних уражень центральної нервової системи 

у доношених новонароджених з важкою асфіксією [Текст]: 

автореф. дис. на здоб. наук. ступ. к. м. н.: спец. 14. 01. 10 

"Педіатрія" /Катерина Юріївна Соколова; ДЗ 

"Дніпропетровська МА МОЗУ" ДУ "Ін-т гастроентерології 

НАМНУ". – Дніпро, 2021. – 20с. 

 

616-006.6-073.7 

С82 

Сторожук Ю. О. Конусно-променева комп'ютерна 

томографія, телерентгенографія, ортопантомографія в 

діагностиці і плануванні ортодонтичного лікування аномалій 

співвідношення зубних дуг і положення зубів [Текст]: 

автореф. дис. на здоб. наук. ступ. к. м. н.: спец. 14. 01. 23 

"Променева діагностика та променева терапія /Юлія 

Олександрівна Сторожук; МОЗУ Націон. ун-т охорони 

здоров'я України ім. П. Л. Шупика. – К., 2021. – 24 с. 

 

616.831-006.328-009 

С88 

Студеняк Т. О. Предиктори розвитку та динаміка 

епілептичних нападів у пацієнтів із супратенторіальними 

менінгіомами головного мозку [Текст]: автореф. дис. на здоб. 

наук. ступ. к. м. н.: спец. 14. 01. 15 "Нервові хвороби" /Тарас 

Олександрович Студеняк; МОНУ ДВНЗ "Ужгородський нац. 

ун-т". – Ужгород, 2021. – 24с. 

 

616.432-006-033.2-089 

Т36 

Тесленко Д. С. Метастатичне ураження гіпофіза. 

Ретроспективний аналіз результатів хірургічного лікування 

[Текст]: автореф. дис. на здоб. наук. ступ. к. м. н.: спец. 14. 01. 

05 "Нейрохірургія" /Дмитро Сергійович Тесленко; НАМНУ 

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

2021. – 28с. 

 

616.341-089.86 

Т41 

Тимченко М. Є. Комплексне лікування неспроможності 

анастомозів в хірургії тонкої кишки (експериментально- 

клінічне дослідження) [Текст]: автореф. дис. на здоб. наук. 

ступ. д. м. н.: спец. 14. 01. 03, 222 "Медицина" /Михайло 

Євгенович Тимченко; МОЗУ Харківська мед. акад. післяд. 

освіти. – Х., 2021. – 36 с. 

 

616.831-005 

Т89 

Турчина Н. С.  Клініко-експериментальне обгрунтування 

ролі вірусної інфекції в розвитку, перебігу та наслідках 

гострих ішемічних порушень мозкового кровообігу [Текст]: 

автореф. дис. на здоб. наук. ступ. д. м. н.: спец. 14. 01. 15 

"Нервові хвороби" /Наталія Степанівна Турчина; МОЗУ Нац. 

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

36с. 

 



616.61-008.64-085 

У58 

Унгурян Т. М. Роль церулоплазміну в патогенезі гострої 

ниркової недостатності [Текст]: автореф. дис. на здоб. наук. 

ступ. к. м. н.: спец. 14. 03. 04 "Патологічна фізіологія" /Тетяна 

Миколаївна Унгурян; МОЗУ Буковинський ДМУ. – Чернівці, 

2021. – 24с. 

 

616.24-008.64-053.2 

Ф52 

Філик О. В.  Клініко-фізіологічне обгрунтування процесу 

відлучення від штучної вентиляції легень у дітей з різними 

формами дихальної недостатності [Текст]: автореф. дис. на 

здобут. наук. ступ. д. м. н.: спец. 14. 01. 30 "Анестезіологія та 

інтенсивна терапія" /Ольга Володимирівна Філик; МОЗУ 

Харків. акад. післядиплом. освіти. – Х., 2021. – 44 с. 

 

616.12-005.4 

Ф55 

Філоненко О. В. Диференційований підхід до вибору 

програми реабілітації хворих на ішемічну хворобу серця, 

враховуючи композиційний склад тіла, на санаторному етапі з 

використанням нордичної ходьби [Текст]: автореф. дис. на 

здоб. наук. ступ. к. м. н.: спец. 14. 01. 33 "Мед. реабілітація , 

фізіотерапія та курортологія" /Олена В'ячеславівна 

Філоненко; ОНМУ МОЗУ. – Одеса, 2021. – 20с. 

 

616.714-092.9 

Х98 

Худолій С. О. Вплив центральних холінергічних систем на 

перебіг гострого періоду черепно-мозкової травми [Текст]: 

автореф. дис. на здоб. наук. ступ. к. м. н.: спец. 14. 03. 04 

"Патологічна фізіологія" /Сергій Олександрович Худолій; 

МОЗУ Буковинський ДМУ. – Чернівці, 2021. – 24с. 

 

615.322 

Ц36 

 

 

Цеменко К. В. Експериментальне вивчення фармакологічних 

активностей екстрактів з листя брусниці звичайної (vaccinium 

vitis-idaea) [Текст]: автореф. дис. на здоб. наук. ступ. к. 

фармац. н.: спец. 14. 03. 05 "Фармакологія" /Карина 

Володимирівна Цеменко; МОЗУ Націон. фармац. ун-т. – Х., 

2021. – 23 c. 

 

617.723-006.81 

Ц85 

Цуканова І. В. Ефективність модифікованої методики 

транспупілярної термотерапії в лікуванні меланоми хоріоідеї 

стадії Т1 N0 М0 [Текст]: автореф. дис. на здоб. наук. ступ. к. 

м. н.: спец. 14. 01. 18 "Офтальмологія" /Інна Веніамінівна 

Цуканова; ДУ "Ін-т очних хвороб і тканинної терапії ім. В. П. 

Філатова НАМНУ". – Одеса, 2021. – 20с. 

 



616.721.1-003.8 

Ц98 

Цюрупа О. В. Морфологічні особливості будови тканин 

міжхребцевих дисків при експериментальному 

дегенеративно-дистрофічному ураженні хребта та після його 

корекції збагаченою тромбоцитами плазмою [Текст]: автореф. 

дис. на здоб. наук. ступ. к. м. н.: спец. 14. 03. 01 "Нормальна 

анатомія" /Олександр Володимирович Цюрупа; МОЗУ ВНМУ 

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

 

616.314-084 

Ч-49 

Черниш А. В. Особливості телерентгенографічних 

показників визначених за методами Бурстоне, Рікетса та 

Харвольда в юнаків і дівчат із ортогнатичним прикусом 

[Текст]: автореф. дис. на здоб. наук. ступ. к. м. н.: спец. 14. 03. 

01 "Нормальна анатомія" /Андрій Володимирович Черниш; 

МОЗУ ВНМУ ім. М. І. Пирогова. – Вінниця, 2021. – 26с. 

 

618.145-007.61-006.6 

Ч-90 

Чумак З. В. Мікроциркуляторно-тканинні, клітинні та 

ендокринні фактори в розвитку проліферативних процесів 

ендометрію в перименопаузальному періоді [Текст]: автореф. 

дис. на здоб. наук. ступ. д. м. н.: спец. 14. 01. 01 "Акушерство 

та гінекологія" /Зінаїда Василівна Чумак; ОНМУ МОЗУ. – 

Одеса, 2021. – 40с. 

 

611.651-006.04 

Ш19 

Шамрай Д. В. Структурні зміни у яєчнику щурів при 

моделюванні передпухлинного стану та його гормональної 

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

14. 03. 09 "Гістологія, цитологія, ембріологія"/Дмитро 

Вікторович Шамрай; МОЗУ Івано-Франківський нац. мед. 

ун-т. – Івано-Франківськ, 2021. – 20 с. 

 

616.12-07 

Ш24 

Шаповал Л. А.  Комплексна ехокардіографія як ізольований 

метод оцінки морфо-функціональних особливостей 

атріовентрикулярної комунікації та результатів хірургічної 

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

спец. 14. 01. 23 "Променева діагностика та променева терапія" 

/Людмила Анатоліївна Шаповал; МОЗУ Нац. ун-т охорони 

здоров'я України ім. П. Л. Шупика. – К., 2021. – 28с. 

 

614.2 

Ш38 

Шевчук Г. А. Медико-соціальне обгрунтування застосування 

принципу визначення безпеки лікарень [Текст]: автореф. дис. 

на здоб. наук. ступ. к. м. н.: спец. 14. 02. 03 "Соціальна 

медицина" /Ганна Андріївна Шевчук; МОЗУ Нац. ун-т 

охорони здоров'я ім. П. Л. Шупика. – К., 2021. – 22с. 

 



616.345-006.5-091.8 

Ш65 

Шишкін М. А. Молекулярно- генетичні і імуногістохімічні 

параметри прогресування поліпів та раку товстої кишки 

[Текст]: автореф. дис. на здоб. наук. ступ. д. м. н.: спец. 14. 03. 

02 "Патологічна анатомія" /Максим Андрійович Шишкін; 

МОЗУ ЗДМУ. – Запоріжжя, 2021. – 32с. 

 

616.98-08 

Ш66 

Шкільна М. І. Клініко-епідеміологічні та імунологічні 

аспекти лайм-бореліозу, вдосконалення діагностики і терапії 

[Текст]: автореф. дис. на здоб. наук. ступ. д. м. н.: спец. 14. 01. 

13 "Інфекційні хвороби" /Марія Іванівна Шкільна; МОЗУ 

ТНМУ ім. І. Я. Горбачевського. – Тернопіль, 2021. – 40с. 

 

614.252 

Ш84 

Шпортько В. О. Розвиток професійної культури майбутніх 

військових лікарів у системі військово-медичної освіти 

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

13. 00. 04 "Теорія і методика проф. освіти" /Володимир 

Олексійович Шпортько; НАПНУ Ін-т професійно-технічної 

освіти. – К., 2021. – 20с. 

 

615.015.1 

Щ64 

Щербина Р. О. Спрямований синтез, вивчення 

фізико-хімічних та біологічних властивостей нових похідних 

4-R-5-(морфолінометил)-3-ТІО - 1, 2, 4 - триазолів [Текст]: 

автореф. дис. на здоб. наук. ступ. д. фармац. н.: спец. 15. 00. 

02 "Фармацевтична хімія та фармакогнозія" /Роман 

Олександрович Щербина; МОЗУ Запорізьк. держ. мед. ун-т". 

– Запоріжжя, 2021. – 45 с. 

 

617.7-007.681-07-089 

Я45 

Якименко І. В. Удосконалення діагностики та патогенетично 

обгрунтованого хірургічного лікування первинної 

відкритокутової глаукоми [Текст]: автореф. дис. на здоб. 

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

Василівна Якименко; МОЗУ Нац. у-ет охорони здоров'я 

України ім. П. Л. Шупика. – К., 2021. – 20с. 

 

 

 


