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Автореферати 

1. 613.955 

А18 

Авдієвська О. Г. Гігієнічна оцінка умов формування 

здоров'язбережуючого середовища в родинах учнів 

закладів середньої освіти [Текст]: автореф. дис. на 

здоб. наук. ступ. к. м. н.: спец. 14.02.01 "Гігієна та 

професійна патологія" /Олена Георгіївна Авдієвська; 

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

Марзєєва НАМНУ". – К., 2021. – 20с. 

 

2. 616.36-002.17-06 

Г12 

Гаврилюк Н. М. Особливості фіброзування печінки у 

хворих з надлишковою масою тіла і ожирінням та 

можливості корекції [Текст]: автореф. дис. на здоб. 

наук. ступ. к. м. н.: спец. 14.01.02 "Внутрішні хвороби" 

/Надія Михайлівна Гаврилюк; МОЗУ ТНМУ ім. І. Я. 

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

 

3. 616.895. 

1/.4 

З-91 

Зубатюк О. В. Прогностична оцінка порушень 

соціального функціонування хворих з депресивно-

параноїдною симптоматикою [Текст]: автореф. дис. на 

здоб. наук. ступ. к. м. н.: спец. 14.01.16 "Психіатрія" 

/Оксана Вікторівна Зубатюк; МОЗУ ДУ "НДІ 

психіатрії МОЗУ". – К., 2021. – 22с. 

 

4. 616.36-085 

І-31 

Іжа Г. М. Клініко-експериментальне обґрунтування 

застосування природних та преформованих чинників в 

лікуванні хворих на хронічний вірусний гепатит С із 

супутньою неалкогольною жировою хворобою печінки 

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

14.01.33 "Медична реабілітація, фізіотерапія та 

курортологія" /Ганна Миколаївна Іжа; МОЗУ ОНМУ. – 

Одеса, 2021. – 40с. 

 

5. 618.3-018.74-008.6 

К68 

Коровай С. В. Роль інтегративних систем та 

ендотеліальної дисфункції в патогенезі передчасних 

пологів та шляхи їх запобігання [Текст]: автореф. дис. 

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

"Акушерство та гінекологія" /Сергій Вікторович 

Коровай; МОЗУ Нац. ун-т охорони здоров'я України. – 

К., 2021. – 32с. 

 



6. 616.98 

М48 

Мельник Л. П. Клініко-патогенетичні аспекти 

поєднання Лайм-бореліозу, туберкульозу і лямбліозу 

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

14.01.13 "Інфекційні хвороби" /Лариса Павлівна 

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

Тернопіль, 2021. – 20с. 

 

7. 616.13-004.6 

Р47 

Решетило В. А. Комплексна хірургічна профілактика і 

лікування тромбозів шунтів після реконструктивних 

операцій з приводу облітеруючих захворювань артерій 

нижніх кінцівок [Текст]: автореф. дис. на здоб. наук. 

ступ. к. м. н.: спец. 14.01.03 "Хірургія" /Віталій 

Анатолійович Решетило; МОЗУ ІФНМУ. – Івано-

Франківськ, 2021. – 20с. 

 

8. 616.36-002.17 

Р69 

Ромак О. І. Патогенетичні механізми регенерації 

тканини печінки за умов корекції експериментально 

індукованого хронічного гепатиту та цирозу печінки 

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

14.03.04 "Патологічна фізіологія" /Олег Ігорович 

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

 

9. 611.724-018.4 

Р82 

Рубас Л. В. Морфофункціональні особливості 

ремоделювання тканин скронево-нижньощелепного 

суглоба при гіперглікемії [Текст]: автореф. дис. на 

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

анатомія" /Леся Василівна Рубас; МОЗУ ТДМУ ім. І. 

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

 

10. 616.83-008-092 

С84 

Стрельбицька І. В. Патогенетичні особливості 

розвитку ентеральної дисфункції за умов гострої 

крововтрати, ускладненої ішемією-реперфузією 

кінцівки, та її корекція [Текст]: автореф. дис. на здоб. 

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

фізіологія" /Ірина Василівна Стрельбицька; МОЗУ 

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

 

11. 616.248-085 

Ч-46 

Чередніченко Н. А. Особливості ведення та 

прогнозування ефективності лікування хворих на 

бронхіальну астму з урахуванням поліморфізму гена 

лейкотрієн С4-синтетази [Текст]: автореф. дис. на 

здоб. наук. ступ. к. м. н.: спец. 14.01.27 

"Пульмонологія" /Наталія Анатоліївна Чередніченко; 

НАМНУ ДУ "НІ фтизіатрії і пульмонології ім. Ф. Г. 

Яновського НАМНУ". – К., 2021. – 18с. 

 
 


