
Нові надходження (за липень-серпень) 2021 року 

Автореферати 

618.173-036.8-02 

А72 

     Антонюк Х. В. Особливості перебігу перименопаузального 

періоду у жінок з екстрагенітальною патологією та корекція 

виявлених порушень [Текст]: автореф. дис. на здоб. наук. ступ. 

к. м. н. : спец. 14.01.01 "Акушерство та гінекологія" /Христина 

Вікторівна Антонюк; МОЗУ Нац. ун-т охорони здоров'я України 

ім. П. Л. Шупика. – К., 2021. – 20с. 

       

618.5 

Б67 

     Бічевська Р. Г. Особливості імунопатогенезу та 

імунокорекції у жінок з невиношуванням вагітності на фоні 

хронічних захворювань гепатобіліарної системи [Текст]: 

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

"Акушерство та гінекологія" /Розалія Газізянівна Бічевська; 

МОЗУ ОНМУ. – Одеса, 2021. – 40с. 

 

616.348.002-053.2-07 

Б90 

     Букулова Н. Ю. Удосконалення комплексної діагностики 

та прогнозування ризику виникнення і клінічного перебігу 

виразкового коліту у дітей [Текст]: автореф. дис. на здоб. наук. 

ступ. к. м. н. : спец. 14.01.10 "Педіатрія" /Нана Юріївна 

Букулова; ДУ "Ін-т педіатрії, акушерства і гінекології ім. О.М. 

Лук'янової НАМНУ". – К., 2021. – 24с. 

 

615.31 

Б91 

     Бурлака Б. С. Теоретичне обгрунтування складу і 

експериментальні дослідження інтраназальних лікарських форм 

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

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

організація фармацевт. справи та судова фармація" 22 "Охорона 

здоров'я" /Богдан Сергійович Бурлака; МОЗУ ЗДМУ. – 

Запоріжжя, 2021. – 44с. 

 

618.1-007.1-02 

В31 

     Вереснюк Н. С. Корекція якості життя та репродуктивних 

розладів у жінок з аномаліями розвитку статевих органів 

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

"Акушерство та гінекологія" /Наталія Сергіївна Вереснюк; 

МОЗУ Нац. університет охорони здоров' я України ім. П. Л. 

Шупика. – К., 2021. – 40с. 

 



57.085.23 

Г19 

     Ганжа В. В. Вплив нейропротекторних та ушкоджуючих 

факторів на культивовані нейрони гіпокампу щурів при дії 

бета-амілоїду [Текст]: автореф. дис. на здоб. наук. ступ. к. 

біолог. н. : спец. 03.00.13 "Фізіологія людини та тварин" /Віта 

Вікторівна Ганжа; НАМНУ Ін-т фізіології ім. О. О. Богомольця. 

– К., 2021. – 26с. 

 

615.015.11 

Д36 

     Деркач Г. О. Синтез та вивчення кореляції "структура - 

біологічна активність" похідних 5-амінометилентіазолідинонів 

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

15.00.02 "Фармацевт. хімія та фармакогнозія" /Галина Олегівна 

Деркач; МОЗУ ЛНМУ ім. Д. Галицького. – Львів, 2020. – 24с. 

 

611.843 

Д58 

     Довга Н. З. Морфологічні зміни сітківки під впливом 

паклітакселу та за умов їхньої корекції [Текст]: автореф. дис. на 

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

анатомія" /Наталія Зіновіївна Довга; МОЗУ ТНМУ ім. І. Я. 

Горбачевського МОЗУ. – Тернопіль, 2021. – 16с. 

 

616.381-002 

Д75 

     Дроняк М. М. Хірургічне лікування хворих на 

післяопераційний перитоніт та його ускладнення 

(клініко-експериментальне дослідження) [Текст]: автореф. дис. 

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

Миколайович Дроняк; МОЗУ ТНМУ ім. І. Я. Горбачевського 

МОЗУ. – Тернопіль, 2021. – 36с. 

 

616.12-009.72 

Е86 

     Екстрін С. І. Клітинна кардіоміопластика в комплексному 

лікуванні рефрактерної стенокардії ( експериментально-клінічне 

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

спец. 14.01.08 "Трансплантологія та штучні органи" /Сергій 

Ігорович Екстрін; НАМНУ ДУ "Нац. ін-т хірургії та 

трансплантології ім. О. О. Шалімова". – К., 2021. – 46с. 

 

616-248-053.2 

К56 

     Ковальчук М. П. Наукове обгрунтування заходів 

профілактики негативного впливу атмосферного повітря на 

захворюваність бронхіальною астмою дітей м. Києва [Текст]: 

автореф. дис. на здоб. наук. ступ. к. м. н.: спец. 14.02.01 "Гігієна 

та професійна патологія" /Марія Петрівна Ковальчук; НАМНУ 

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

К., 2021. – 20с. 

 



616.36-003.8 

К64 

     Кондро М. М. Механізми розвитку стеатогепатозу за умов 

вісцерального ожиріння різного генезу та його корекція [Текст]: 

автореф. дис. на здоб. наук. ступ. д. м. н.: спец. 14.03.03 

"Нормальна фізіологія" /Мар'яна Миронівна Кондро; МОЗУ 

ЛНМУ ім. Д. Галицького. – К., 2021. – 44c. 

 

614.2 

К68 

     Короленко В. В. Медико-соціальне обгрунтування 

удосконалення системи дерматовенерологічної допомоги 

населенню в умовах реформування охорони здоров'я [Текст]: 

автореф. дис. на здоб. наук. ступ. д. м. н.: спец. 14.02.03 

"Соціальна медицина" /Володимир Васильович Короленко; 

МОЗУ Нац. мед. ун-т ім. О. О. Богомольця. – К., 2021. – 44с. 

 

612.76 

Л38 

     Легедза О. В. Активація м'язів руки людини в умовах 

зорового відстеження базових параметрів двосуглобових рухів 

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

03.00.13 "Фізіологія людини і тварин" /Олексій Віталійович 

Легедза; НАНУ Ін-т фізіології ім. О. О. Богомольця. – К., 2021. – 

28с. 

 

616.133.33-007.64-08

9 

Л64 

     Литвак С. О. Індивідуалізація хірургічного лікування 

артеріальних аневризм головного мозку [Текст]: автореф. дис. 

на здоб. наук. ступ. д. м. н.: спец. 14.01.05 "Нейрохірургія" 

/Світлана Олегівна Литвак; НАМНУ ДУ "Ін-т нейрохірургії ім. 

А. П. Ромоданова НАМНУ". – К., 2021. – 44с. 

 

614.44 

М18 

     Малєєва Г. Ю. Вдосконалення методів завчасного 

попередження населення про небезпечну аероалергенну 

ситуацію, яка зумовлена пилком амброзії в атмосферному 

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

біолог. н. : спец. 14.02.01 "Гігієна та професійна патологія" 

/Ганна Юріївна Малєєва; НАМНУ ДУ "Ін-т громадського 

здоров'я ім. О. М. Марзєєва НАМНУ". – К., 2021. – 20с. 

 

613.6.027 

М19 

     Малишевська О. С. Наукове обгрунтування гігієнічних 

основ екологічної безпеки процесу утилізації полімерних 

побутових відходів для збереження здоров'я населення та 

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

біолог. н. : спец. 14.02.01 "Гігієна та професійна патологія" 

/ Ольга Степанівна Малишевська; НАМНУ ДУ "Ін-т 

громадського здоров'я ім. О. М. Марзєєва". – К., 2021. – 40с. 

 



612: 001.895 

М22 

      

     Мамотенко А. В. Нові підходи до корекції розладів 

адренокортикальної та репродуктивної систем щурів за умов змін 

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

біолог. н.: спец. 03.00.13 "Фізіологія людини і тварин" /Алла 

Віталіївна Мамотенко; НАНУ Ін-т фізіології ім. О. О. Богомольця. 

– К., 2021. – 22с. 

 

616-056.3-053.2 

М36 

     Мацюра О. І. IgE-залежна алергія до білків коров'ячого 

молока у дітей: особливості розвитку, перебігу, профілактики і 

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

14.01.10 "Педіатрія" /Оксана Іванівна Мацюра; МОЗУ ЛНМУ ім. 

Д. Галицького. – Львів, 2021. – 36с. 

 

616-006.04 

П14 

     Палійчук О. В. Клініко-генетичні критерії оптимізації 

діагностики пухлин органів жіночої репродуктивної системи у 

хворих з агрегацією злоякісної патології [Текст]: автореф. дис. на 

здоб. наук. ступ. д. м. н.: спец. 14.01.07 "Онкологія" /Ольга 

Володимирівна Палійчук; НАНУ Ін-т експериментальної 

патології, онкології і радіобіології ім. Р. Є. Кавецького. – К., 2021. 

– 48с. 

 

616.314-089 

П16 

     Пантус А. В. Розробка нових методик остеопластики щелеп з 

використанням біокаркасів [Текст]: автореф. дис. на здоб. наук. 

ступ. д. м. н.: спец. 14.01.22 "Стоматологія" /Андрій 

Володимирович Пантус; МОЗУ ІФНМУ. – Івано-Франківськ, 2021. 

– 36с. 

 

616.22-002-007-05

3.2 

Р69 

     Романько М. Р. Вплив забезпеченості організму вітаміном D 

на перебіг і ефективність профілактики гострого обструктивного 

ларингіту у дітей раннього віку [Текст]: автореф. дис. на здоб. 

наук. ступ. к. м. н.: спец. 14.01.10 "Педіатрія" /Марія Романівна 

Романько; ДУ "Ін-т педіатрії, акушерства і гінекології ім. О. М. 

Лук'янової НАМНУ". – К., 2021. – 18с. 

 

616.314.19-002-08

5 

С30 

     Семенова І. С. Клініко-лабораторне обгрунтування 

застосування озону при лікуванні періодонтиту [Текст]: автореф. 

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

/Ілона Сергіївна Семенова; Міжнародний гуманітарний ун-т. – 

Одеса, 2021. – 20с. 

 



615.014.2 

Т19 

     Тарасенко В. О. Науково-практичне та експериметальне 

обгрунтування складу та технології антимікробних лікарських 

засобів з анестезуючою дією для потреб медичної служби 

Збройних сил України [Текст]: автореф. дис. на здоб. наук. ступ. д. 

фармацевт. н.: спец. 15.00.01 "Технологія ліків, організація 

фармацевт. справи та судова фармація" /Вікторія Олександрівна 

Тарасенко; МОЗУ Нац. ун-т охорони здоров'я України ім. П. Л. 

Шупика. – К., 2021. – 46с. 

 

612.4 

Т48 

     Ткаченко В. М. Морфофункціональні особливості тимуса, 

надниркових залоз і показники крові щурів на тлі механічної рани 

при тютюновій інтоксикації їхніх батьків [Текст]: автореф. дис. на 

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

тварин" /Вікторія Миколаївна Ткаченко; НАНУ Ін-т фізіології ім. 

О. О. Богомольця. – К., 2021. – 22с. 

 

612.172 

Ф32 

     Федічкіна Р. А. Роль різних шляхів метаболізму L-цистеїну в 

реакціях серця на навантаження [Текст]: автореф. дис. на здоб. 

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

тварин" /Раїса Андріївна Федічкіна; МОНУ Ін-т фізіології ім. О. О. 

Богомольця НАНУ. – К., 2021. – 26с. 

 

613.5 

Ч-15 

     Чайка А. В. Гігієнічна оцінка умов розміщення та 

експлуатації закладів охорони здоров'я, вбудованих в житлові 

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

спец. 14.02.01 "Гігієна та професійна патологія" /Анна 

Володимирівна Чайка; НАМНУ ДУ "Ін- т громадського здоров'я 

ім. О. М. Марзєєва". – К., 2021. – 24с. 

 

616.716-001 

Ч-44 

     Чепурний Ю. В. Клініко-експериментальне обгрунтування 

методів комплексного лікування дефектів і деформацій 

вилицевого комплексу та орбіти [Текст]: автореф. дис. на здоб. 

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

Володимирович Чепурний; МОЗУ Дніпропетровський ДМУ. – 

Дніпро, 2021. – 36с. 

 
 


