
Нові надходження (за січень) 2022 року 

Автореферати 

1. 616.325-007.61-085 

А65 

Андрєєв О. В. Гіпертрофія язикового мигдалика і 

можливість її корекції фізичним чинником [Текст]: 

автореф. дис. на здоб. наук. ступ. к. м. н.: спец. 14.01.19 

"Оториноларингологія" /Олександр Вікторович Андрєєв; 

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

Коломійченка НАМНУ". – К., 2021. – 16с. 

 

2. 616.381-002-036.11 

В31 

Вервега Б. М. Особливості розвитку гострого 

поширеного перитоніту на тлі цукрового діабету та їх 

фармакокорекція [Текст]: автореф. дис. на здоб. наук. 

ступ. д. м. н.: спец. 14.03.04 "Патологічна фізіологія" 

/Богдана Михайлівна Вервега; МОЗУ Буковинський 

ДМУ. – Чернівці, 2021. – 42с. 

 

3. 616.379-008.64-053.2 

Г85 

Грицан І. І. Порушення системи гемостазу та зміни 

антиоксидантного захисту як предиктори розвитку 

ускладнень мікроциркуляторного русла на тлі цукрового 

діабету ( експериментальне дослідження) [Текст]: 

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

"Патологічна фізіологія" /Іванна Ігорівна Грицан; МОЗУ 

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

 

4. 616-036.22 

Г93 

Гудзенко Н. А. Аналітичні епідеміологічні дослідження 

стохастичних ефектів опромінення в учасників ліквідації 

наслідків аварії на ЧАЕС в Україні [Текст]: автореф. дис. 

на здоб. наук. ступ. д. м. н.: спец. 03.00.01 "Радіобіологія" 

/Наталія Анатоліївна Гудзенко; НАМНУ ДУ "Нац. наук. 

центр радіаційної медицини". – К., 2021. – 38с. 

 

5. 616.321/322-002-07-08 

Д79 

Дубецька Т. О. Клінічне значення реакцій 

еозинофільних гранулоцитів в оптимізації менеджменту 

бронхіальної астми у дітей [Текст]: автореф. дис. на здоб. 

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

Олександрівна Дубецька; МОЗУ Буковинський ДМУ. – 

Чернівці, 2021. – 24с. 

 



6. 618.3-02 

Ж51 

Железов Д. М. Прогнозування і профілактика 

акушерських та перинатальних ускладнень у жінок з 

оперованою маткою [Текст]: автореф. дис. на здоб. наук. 

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

/Дмитро Миколайович Железов; МОЗУ ОНМУ. – Одеса, 

2021. – 36с. 

 

7. 616.381-072.1 

М59 

Микитин В. З. Лапароскопічний вісцероліз у поєднанні з 

ендоскопічною назогастральною інтубацією кишківника 

при гострій злуковій хворобі [Текст]: автореф. дис. на 

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

/Василь Зіновійович Микитин; МОЗУ ХМА 

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

 

8. 616-002.525.2-018.2 

М59 

Мікукстс В. Я. Синдром ендогенно-екзогенної 

інтоксикації при системній склеродермії: перебіг і 

патогенез (клініко-експериментальне дослідження) 

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

14.01.12 "Ревматологія" /Вікторія Янісівна Мікукстс; 

МОЗУ НМУ ім. О.О. Богомольця. – К., 2021. – 20с. 

 

9. 611.711.5.013-053.31 

Н30 

Нарсія В. І. Особливості морфогенезу та топографії 

шийного відділу хребтового стовпа в пренатальному 

періоді онкогенезу людини [Текст]: автореф. дис. на 

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

анатомія" /Валентин Іванович Нарсія; МОЗУ ІФНМУ. – 

Івано-Франківськ, 2021. – 20с. 

 

10. 611.732.7 

П64 

Потяк О. Ю. Морфологічна характеристика жувального 

м'яза в нормі та під дією загальної глибокої гіпотермії 

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

14.03.01 "Нормальна анатомія" /Олеся Юріївна Потяк; 

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

 
 


