Нові надходження ( за березень 2015 року)
Автореферати
1 617.741-00
Жабоєдов Д. Г. Хірургічна корекція аберацій оптичної
4.1-089
системи ока при лікуванні вікової катаракти [Текст] : автореф. дис. на
Ж12
здоб. наук. ступ. д.м.н.:спец.14.01.18 "Офтальмологія" / Дмитро
Геннадійович Жабоєдов ; Ін-т очних хвороб і тканинної терапії
ім.В.П.Філатова НАМНУ. – Одеса, 2015. – 36с.
2 616.37-092
Дуда К. М. Патогенетичні особливості перебігу гострого
Д81
пародонтиту на тлі стрептозотоцин-індукованого цукрового діабету
типу 2 [Текст] : автореф. дис. на здоб. наук. ступ. к. м. н.
:спец.14.03.04"Патологічна фізіологія" / Катерина Михайлівна Дуда ;
МОЗУ Буковинський ДМУ. – Чернівці, 2015. – 20с.
3 616.7
Д79

Дубецька Г. С. Клініко-патогенетичне значення ,вікові та
статеві особливості гіперурикемії при остеопорозі й подагрі [Текст] :
автореф. дис. на здоб. наук.ступ. к.м.н.:спец.14.01.12"Ревматологія"
/ Галина Сергіївна Дубецька ; МОЗУ НМУ ім.О.О.Богомольця. – К.,
2015. – 18с.

4 616.314.17Волінська Т. Б. Оптимізація комплексного лікування хворих
08
на генералізований пародонтит І-ІІ ступеня з використанням
В67
магнітно-лазерної терапії у поєднанні з антигомотоксичним
препаратом [Текст] : автореф. дис. на здоб. наук. ступ.
к.м.н.:спец.14.01.22"Стоматологія" / Тамара Борисівна Волінська ;
МОЗУ НМА післядипломної освіти ім.П.Л.Шупика. – К., 2015. – 20с.
5 617.713-00
Нікітчина Т. С. Оптимізація лікування хворих на герпетичні
2
кератити шляхом впливу на протеазно-інгібіторну систему [Текст] :
Н62
автореф. дис. на здоб. наук. ступ. к.м.н.:спец.14.01.18"Офтальмологія"
/ Тетяна Сергіївна Нікітчина ; МОЗУ НМА післядипломної освіти
ім.П.Л.Шупика. – К., 2015. – 18с.
6 616.65-006
Мухомор О. І. Комплексна трансректальна ультразвукова
М92
діагностика раку передміхурової залози на ранніх стадіях [Текст] :
автореф. дис. на здоб. наук. ступ. к.м.н.:14.01.23"Променева
діагностика та променева терапія" / Олександр Іванович Мухомор ;
МОЗУ ХИА післядипломної освіти. – Х., 2015. – 18с.
7 616.21-085
Мініна Г. Ю. Обгрунтування тактики лікування хворих на
М62
акустичну невриному в залежності від розташування пухлини у
внутрішньому слуховому ході [Текст] : автореф. дис. на здоб.
наук.ступ. к.м.н.:спец.14.01.19"Оториноларингологія" / Ганна Юріївна
Мініна ; НАМНУ Ін-т отоларингології ім.О.С.Коломійченка
НАМНУ. – К., 2015. – 20с.

8 616.24-002Василишин Х. І. Клінічні та імунодисбіотичні особливості
053.2
негоспітальних пневмоній, асоційованих із залізодефіцитною анемією,
В19
у дітей переддошкільного і дошкільного віку [Текст] : автореф. дис. на
здоб. наук. ступ. к.м.н.:спец.14.01.10 "Педіатрія" / Христина Ігорівна
Василишин ; МОЗУ ТДМУ ім.І.Я.Горбачевського МОЗУ. – Тернопіль,
2015. – 20с.
9 616.24-002.
Варченко Ю. А. Ефективність застосування індуктора
5-085
інтерферону у комплексному лікуванні хворих на вперше
В18
діагностований туберкульоз легень [Текст] : автореф. дис. на здоб.
наук. ступ.к.м.н.:спец.14.01.26 ''Фтизіатрія'' / Юрій Анатолійович
Варченко ; НАМНУ Нац.ін-т фтизіатрії і пульмонології
ім.Ф.Г.Яновського НАМНУ. – К., 2015. – 16с.
10 616.34-053.
Вакуленко М. В. Хірургічна профілактика та корекція
2-089.87 наслідків обширних резекцій кишечнику у дітей [Текст] : автореф.
В14
дис. на здоб.наук. ступ. к.м.н.: спец.14.01.09"Дитяча хірургія"
/ Максим Валерійович Вакуленко ; МОЗУ НМУ ім.О.О.Богомольця. –
К., 2015. – 23с.
11 616.33/34-0
Бугаєнко О. О. Особливості перебігу , профілактика та
53.2
корекція функціональних порушень шлунково-кишкового тракту у
Б90
дітей із лифузним нетоксичним зобом [Текст] : авторе. дис. на здоб.
наук. ступ. к.м.н.:спец. 14.01.10"Педіатрія" / Оксана Олександрівна
Бугаєнко ; Ін-т педіатрії, акушерства і гінекології НАМНУ. – К.,
2015. – 20с.
12 618.15-002
Барановська Г. А. Неспецифічні інфекційно-запальні
Б24
захворювання піхви: діагностика і тактика лікування [Текст] :
автореф.дис.на здоб. наук.ступ. д.м.н.:спец.14.01.01"Акушерство та
гінекологія" / Галина Антонівна Барановська ; МОЗУ НМА
післядипломної освіти ім.П.Л.Шупика. – К., 2015. – 36с.
13 616.12-008.
Алипова О. Є. Клініко-патогенетичне обгрунтування
331.1
комплексного відновлювального лікування та вторинної профілактики
А50
артеріальної гупертензії у хворих похилого віку [Текст] : автореф. дис.
на здоб. наук. ступ. д.м.н.:спец.14.01.33"Медична реабілітація,
фізіотерапія та курортологія" / Олена Євгенівна Алипова ; МОЗУ
ОНМУ. – Одеса, 2015. – 40с.
14 616.133-07
Грущак Н. М. Діагностично-прогностичне обгрунтування
3
застосування мультидетекторної комп'ютерно-томографічної
Г91
ангіографії в оцінці стану судин головного мозку при артеріальній
гіпертензії [Текст] : автореф. дис. на здоб. наук. ступ.
к.м.н.:спец.14.01.23"Променева діагностика, променева терапія"
/ Наталія Миколаївна Грущак ; МОЗУ НМА післядипломної освіти. –
К., 2015. – 24с.

15 616.728.2-0
Калашніков О. В. Остеоартроз кульшового суглоба:
07.24
прогнозування перебігу та профілактика прогресування
К17
(клініко-експериментальне дослідження) [Текст] : автореф. дис. на
здоб. наук. ступ. д.м.н.:спец.14.01.21"Травматологія та ортопедія"
/ Олексій Валерійович Калашніков ; Ін-т травматології та ортопедії
НАМНУ. – К., 2015. – 46с.
16 612.014.46
Спаська Ю. С. Гігієнічна оцінка імунотоксичних ефектів за
С71
впливу ендогенно утворених нітрозамінів та їхніх попередників
(експериментальні дослідження) [Текст] : автореф. дис. на здоб. наук.
ступ. к.біолог.н.:спец.14.02.01"Гігієна та професійна патологія" / Юлія
Сергіївна Спаська ; Ін-т гігієни та мед екології ім.О.М.Марзєєва. – К.,
2015. – 18с.
17 613.955
С42

Скалецька Н. М. Гігієнічна оцінка мікроелементозів у дітей
молодшого шкільного віку, які проживають на геохімічній території
[Текст] : автореф.дис.на здоб. наук. ступ. к.м.н.:спец.14.02.01"Гігієна
та професійна патологія" / Наталія Михайлівна Скалецька ; Ін-т
гігієни та мед. екології ім.О.М.Марзєєва НАМНУ. – К., 2015. – 20с.

18 616.37-002
Уваров В. Ю. Профілактика та лікування ускладнень гострого
У18
панкреатиту [Текст] : автореф. дис. на здоб. наук. ступ.
к.м.н.:спец.14.01.03"Хірургія" / Вадим Юрійович Уваров ; МОЗУ
НМУ ім.О.О.Богомольця. – К., 2015. – 20с.
19 617.557-08
Мялковський Д. С. Клінічна семіотика та хірургічні аспекти
9
синдрому хронічного пахвинного болю [Текст] : автореф. дис. на здоб.
М99
наук.ступ. к.м.н.:спец.14.01.03"Хірургія" / Дмитро Сергійович
Мялковський ; НАМНУ Нац.ін- хірургії та трансплантології
ім.О.О.Шалімова. – К., 2015. – 18c.
20 616.34-007.
Пащенко К. Ю. Відновлення прохідності кишечника у
272-053.2 новонароджених та немовлят з урахуванням патогенетичних
П22
особливостей нефункціонуючої кишки (експериментально-клінічне
дослідження) [Текст] : автореф. дис. на здоб. наук. ступ.
к.м.н.:спец.14.01.09"Дитяча хірургія" / Костянтин Юрійович
Пащенко ; МОЗУ ВНМУ ім.М.І.Пирогова. – Вінниця, 2015. – 20с.
21 616.24-002Давиденко Н. В. Мініінвазивна хірургія та адресна
053.2
антибактеріальна терапія в лікуванні гострих деструктивних
Д13
пневмоній у дітей (експериментально-клінічне дослідження) [Текст] :
автореф.дис. на здоб. наук. ступ. к.м.н.:спец.14.01.09''Дитяча хірургія''
/ Наталія В'ячеславівна Давиденко ; МОЗУ ВНМУ ім.М.І.Пирогова. –
Вінниця, 2015. – 20с.

22 616.43-092
Карнаух М. М. Морфофункціональний стан енкефалінергічної
К24
системи гіпоталамусу при експериментальному цукровому діабеті
[Текст] : автореф.дис.на здоб наук. ступ. к.м.н.:спец.
14.03.04"Патологічна фізіологія" / Марина Миколаївна Карнаух ;
МОЗУ ЗДМУ. – Запоріжжя, 2015. – 20с.
23 616.611-00
Хмара О. В. Комплексна морфологічна диференційна
2.524
діагностика мезангіокапілярного та дифузного вовчакового
Х64
гломерулонефритів [Текст] : автореф. дис. на здоб. наук. ступ.
к.м.н.:спец.14.03.02"Патологічна анатомія" / Олена Володимирівна
Хмара ; МОЗУ ЗДМУ. – Запоріжжя, 2015. – 20с.
24 616.36-002Пода О. А. Клініко-генетичні критерії прогнозування розвитку
053.2
та діагностики неалкогольної жирової хвороби печінки у дітей
П44
[Текст] : автореф. дис. на здоб. наук ступ.
к.м.н.:спец.14.01.10"Педіатрія" / Ольга Анатоліївна Пода ; Ін-т
педіатрії, акушерства та гунекології НАМНУ. – К., 2015. – 22с.
25 618.179
С17

Самойлова М. - В. В. Удосконалення методів діагностики та
лікування ендометріозу яєчників,профілактики рецидивів і
покращення репродуктивного прогнозу [Текст] : автореф. дис. на
здоб. наук. ступ. к.м.н.:14.01.01"Акушерство та гінекологія" / Марія
Валерія Віталіївна Самойлова ; МОЗУ НМУ ім.О.О.Богомольця. – К.,
2015. – 16с.

26 616.831-00
Зябченко В. І. Примітивні нейроектодермальні пухлини
6-053.2
супратенторіальної локалізації у дітей [Текст] : автореф.дис.на
З-99
здоб.наук.ступ.к.м.н.:спец.14.01.05"Нейрохірургія" / Вадим Іванович
Зябченко ; НАМНУ І-ут нейрохірургії ім.А.П.Ромоданова НАМН
України. – К., 2014. – 24с.
27 616.329-00
Коханюк Ю. В. Лікування гастроезофагеальної рефлюксної
8
хвороби у хворих на цукровий діабет типу 2 з урахуванням
К75
полыморфізму генів [Текст] : автореф.дис.на
здоб.наук.ступ.к.м.н.:спец.14.01.02"Внутрішні хвороби" / Юлія
Валеріївна Коханюк ; МОЗУ Тернопільський ДМУ ім.Горбачевського
МОЗУ. – Тернопіль, 2015. – 20с.
28 616.34-007.
Ільїна-Стогнієнко В. Ю. Лікування гострої спайкової
272
кишкової непрохідності у хворих з порушеннями функції печінки
І-46
[Текст] : автореф.дис.на здоб.наук.ступ.к.м.н.:спец.14.01.03"Хіріргія"
/ Стогнієнко Вікторія Юріївна Ільїна- ; МОЗУ Вінницький НМУ
ім.М.І.Пирогова. – Вінниця, 2015. – 16с.

29 616.72-002Яновська К. О. Структурно-функціональні порушення
053.2
біліарного тракту і підшлункової залози при реактивних артритах у
Я64
дітей [Текст] : автореф.дис.на
здоб.наук.ступ.к.м.н.:спец.14.01.10"Педіатрія" / Катерина
Олександрівна Яновська ; МОЗУ Запорізький ДМУ. – Запоріжжя,
2015. – 23с.
30 616.366-00
Колодій В. В. Ефективність інноваційної ліфтингової
2-089.87 технології в лапароскопчній хірургії гострого холецистита в осіб
К61
старших вікових груп [Текст] : автореф.дис.на
здоб.наук.ступ.к.м.н.:спец.14.01.03"Хірургія" / Валентин
Валентинович Колодій ; МОЗУ Вінницький НМУ ім.М.І.Пирогова. –
Вінниця, 2015. – 20с.
31 616.136-00
Криворчук І. Г. Гостра артеріальна мезентеріальна
5.4-089
ішемія:особливості діагностики,лікування та шляхи їх корекції
К82
[Текст] : автореф.дис.на здоб.наук.ступ.к.м.н.:спец.14.01.03'''Хірургія
/ Ігор Григорович Криворчук ; МОЗУ НМУ ім.О.О.Богомольця. – К.,
2015. – 20с.
32 616.314-08
Купчак О. І. Особливості медикаментозної обробки кореневих
5
каналів при лікуванні хронічного періодонтиту в осіб із запальними
К92
захворюваннями пародонту [Текст] : автореф.дис.на
здоб.наук.ступ.к.м.н.:спец.14.01.22"Стоматологія" / Ольга Ігорівна
Купчак ; І-ут стоматології НАМНУ. – Одеса, 2015. – 20с.
33 614.777
Л36

Левковська В. Ю. Наукове обгрунтування принципів
еколого-гігієнічної безпеки приморських рекреаційних зон
водокористування( на прикладі Одеської затоки) [Текст] :
автореф.дис.на здоб.наук. ступ. к.м.н.:спец.14.02.01"Гігієна та
професійна патологія" / Вікторія Юріївна Левковська ; Ін-ут гігієни та
мед.екології ім.О.М.Марзєєва НАМНУ. – К., "015. – 20с.

34 616.311.2-0
Макаренко М. В. Обгрунтування сумісного використання
02
озонотерапії і кверцитинвмісного гелю в комплексному лікуванні
М15
хронічного катарального гінгівіту в осіб молодого віку [Текст] :
автореф.дис.на здоб.наук.ступ.к.м.н.:спец.14.01.22"Стоматологія "
/ Максим Валерійович Макаренко ; Ін-т стоматології АМНУ. – Одеса,
2015. – 20с.
35 617.758.1-0
Мартинюк С. В. Діагностична значимість особливостей стану
53.2
акомодаційно-конвергентно-зіничної системи у дітей,хворих на
М29
акомодаційну збіжну співдружню косоокість [Текст] : автореф.дис.на
здоб.наук.ступ.к.м.н.:спец.14.01.18"Офтальмологія" / Світлана
Володимирівна Мартинюк ; Ін-т очних хворобі тканинної терапії
ім.В.П.Філатова НАМНУ. – Одеса, 2014. – 20с.

36 616.831-08
Зінькевич Я. П. Диференційована діагностика та лікування
9.11
вогнищевих уражень головного мозку з застосуванням
З-63
стереотаксичних втручань [Текст] : автореф.дис.на
здоб.наук.ступ.к.м.н.:спец.14.01.05"Нейрохірургія" / Ярослав
Павлович Зінькевич ; НАМНУ Ін-т нейрохірургії ім.А.П.Ромоданова
НАМНУ. – К., 2014. – 24с.
37 616.314.17Шемелько М. Л. Хірургічні методики лікування та
08
профілактика післяопераційних ускладнень як підготовчий етап
Ш46
ортопедичної реабілітації пацієнтів з генералізованим пародонтитом
[Текст] :
автореф.дис.на.здоб.наук.ступ.к.м.н.:спец.14.01.22"Стоматологія"
/ Мар'яна Любомирівна Шемелько ; МОЗУ НМА післядипломної
освіти ім.П.Л.Шупика. – К., 2015. – 24с.
38 618.17
Р69

Романчук Т. Б. Диференційований підхід до використання
гормональної контрацепції у молодих жінок з ектопією шийки матки,
які не народжували [Текст] : автореф.дис.на
здоб.наук.ступ.к.м.н.:спец.14.01.01"Акушерство та гінекологія"
/ Тетяна Богданівна Романчук ; МОЗУ НМА післядипломної освіти
ім.П.Л.Шупика. – К., 2015. – 20с.

39 616.36-002Рябоконь Ю. Ю. Хронічний гепатит С з позапечінковими
08
проявами:клініко-патогенетична роль нейрогуморальної та
Р98
ендотеліальної дисфункції, оптимізація діагностики і лікування
[Текст] : автореф.дис.на
здоб.наук.ступ.д.м.н.:спец.14.01.13"Інфекційні хвороби" / Юрій
Юрійович Рябоконь ; МОЗУ ТДМУ ім.І.Я.Горбачевського МОЗУ. –
Тернопіль, 2015. – 40с.
40 616.718.4-0
Ніршберг О. Є. Особливості перебігу та диференційована
02.4-089 лікувальна тактика у хворих на асептичний некроз головки стегнової
Н68
кістки [Текст] : автореф. дис. на здоб. наук. ступ.
к.м.н.:спец.14.01.21"Травматологія та ортопедія" / Олександр
Євгенович Ніршберг ; Ін-т травматології та ортопедії НАМНУ. – К.,
2015. – 20с.
41 616.71
О-52

Оксимець В. М. Клітинно-тканинні технології в лікуванні
порушень репаративного остеогенезу та дефектів кісткової тканини:
теоретичне обгрунтування та можливості клінічного застосування(
експериментально-клінічне дослідження) [Текст] : автореф. дис. на
здоб. наук. ступ. д.м.н.:спец. 14.01.21"Травматологія та ортопедія"
/ Володимир Михайлович Оксимець ; НАМНУ Ін-т патології хребта та
суглобів ім.М.І.Ситенка НАМНУ. – Х., 2015. – 40с.

42 614.2
Х20

Харитонюк Р. О. Медико-соціальне обгрунтування концепції
оптимізації медичної допомоги інфекційним хворим на регіональному
рівні [Текст] : автореф. дис. на здоб. наук. ступ. к.м.н.:спец.
14.02.03"Соціальна медицина" / Раїса Олександрівна Харитонюк ;
МОЗУ НМА післядипломної освіти ім.П.Л.Шупика. – К., 2015. – 22с.

43 616.25-005.
Хащина В. О. Оптимізація хірургічної тактики при
1-089
внутрішньоплевральних післятравматичних кровотечах [Текст] :
Х29
автореф. дис. на здоб. наук. ступ. к.м.н.:спец. 14.01.03 "Хірургія"
/ Василь Олексійович Хащина ; МОЗУ ХМА післядипломної освіти. –
Х., 2015. – 20с.
44 616.322-00
Ханс Мані Оптимізація органозберігаючого лікування
2-085
хронічного тонзиліту з використанням високоенергетичного лазера
Х19
[Текст] : автореф. дис. на здоб. наук. ступ. к.м.н. :спец.
14.01.19"Оториноларингологія" / Мані Ханс ; НАМНУ Ін-т
отоларингології ім.О.С.Коломійченка НАМНУ. – К., 2014. – 20с.
45 616.895.8
О-75

Осокіна О. І. Перший епізод психозу у хворих на шизофренію:
клініко-психопатологічні, психологічні та екзистенційно-особистісні
закономірності відновлення соціального функціонування [Текст] :
автореф. дис.на здоб. наук. ступ. д.м.н.:спец. 14.01.16 "Психіатрія"
/ Ольга Ігорівна Осокіна ; НАМНУ Ін-т неврології, психіатрії та
наркології НАМНУ. – Х., 2015. – 38с.

46 613.27
Х22

Харченко О. О. Гігієнічна оцінка цитратів
біометалів,отриманих за допомогою аквананотехнології [Текст] :
автореф. дис. на здоб. наук. ступ. к.біолог.н.:спец. 14.02.01"Гігієна та
професійна патологія" / Ольга Олегівна Харченко ; НАМНУ Ін-т
гігієни та мед. екології ім.О.М.Марзєєва. – К., 2015. – 20с.

47 616.24-002Самофалов Д. О. Діагностика, прогнозування перебігу та
053.2
лікування бактеріальної деструкції легень у дітей [Текст] :
С17
автореф.дис.на здоб.наук.ступ.к.м.н.:спец.14.01.09"Дитяча хірургія"
/ Дмитро Олександрович Самофалов ; МОЗУ ВНМУ
ім.М.І.Пирогова. – Вінниця, 2015. – 20с.
48 618.3-06
С25

Свята О. П. Профілактика та лікування ускладнень вагітності у
жінок з інфекціями статевих органів в амбулаторних умовах [Текст] :
автореф.дис.на здоб.наук.ступ.к.м.н.:спец.14.01.01"Акушерство та
гінекологія" / Ольга Павлівна Свята ; Ін-т педіатрії, акушерства і
гінекології НАМНУ. – К., 2015. – 20с.

49 618.2-002
Саідова Д. Х. Тактика ведення жінок, які багато народжують, з
С14
хронічною урогенітальною інфекцією і порушенням репродуктивної
функції [Текст] : автореф. дис. на здоб. наук.ступ. к.м.н.:спец.
14.01.01"Акушерство та гінекологія" / Дільбар Холмуродовна
Саідова ; МОЗУ НМА післядипломної освіти ім.П.Л.Шупика. – К.,
2015. – 20с.
50 616.348-00
Мартинюк Т. В. Діагностика та хірургічне лікування
2.4-053.2 новонароджених з некротичним ентероколітом [Текст] : автореф. дис.
М29
на здоб. наук. ступ. к.м.н.:спец.14.01.09 "Дитяча хірургія" / Тарас
Валентинович Мартинюк ; МОЗУ ВНМУ ім.М.І.Пирогова. – Вінниця,
2015. – 24с.
51 616.24-008.
Савеліхіна І. О. Особливості клінічних,
4-08
морфо-функціональних та імунологічних порушень у хворих на хозл
С12
тяжкого ступеня бронхообструкції в процесі тривалої базової терапії
[Текст] : автореф. дис. на здоб. наук. ступ. к.м.н.: спец.
14.01.27"Пульмонологія" / Ірина Олександрівна Савеліхіна ; НАМНУ
Нац. ін-т фтизіатрії і пульмонології ім.Ф.Г.Яновського НАМНУ. – К.,
2015. – 16с.
52 616.12-008.
Соболь В. О. Вплив агоністів дофамінових рецепторів на
331.1
клініко-гемодинамічні, нейрогуморальні показники у хворих на
С54
артеріальну гіпертензію з супутнім ожирінням та порушенням
дофамінового обміну [Текст] : автореф. дис. на здоб. наук. ступ.
к.м.н.: спец. 14.01.11"Кардіологія" / Вікторія Олегівна Соболь ; МОЗУ
НМУ ім. О.О.Богомольця. – К., 2015. – 22с.
53 618.3-06
У72

Урсакі Н. О. Діагностика і профілактика перинатальної
патології при аномальній плацентації [Текст] : автореф. дис. на здоб.
наук. ступ. к.м.н.:спец. 14.01.01"Акушерство та гінекологія" / Наталія
Олегівна Урсакі ; МОЗУ НМА післядипломної освіти
ім.П.Л.Шупика. – К., 2015. – 20с.

54 616.34-007.
Унгурян А. М. Профілактика спайкової кишкової
272-053.2 непрохідності після перенесеного перитоніту апендикулярного
У58
походження у дітей (експериментально-клінічне дослідження)
[Текст] : автореф. дис. на здоб. наук.ступ. к.м.н.:спец.14.01.09 "Дитяча
хїрургія" / Андрій Михайлович Унгурян ; МОЗУ ВНМУ ім.
М.І.Пирогова. – Вінниця, 2015. – 24с.
55 616.366-00
Ткаченко О. І. Малоінвазивні оперативні втручання при
3.7-089.85 патології жовчних проток [Текст] : автореф. дис.на здоб. наук.ступ.
Т48
д.м.н.:спец. 14.01.03"Хірургія" / Олександр Іванович Ткаченко ;
МОЗУ ХМА післядипломної освіти. – Х., 2015. – 36с.

56 616.37-006.
Шевченко В. Г. Ефективність мініінвазивних методів в
2
хірургічному лікуванні псевдокіст підшлункової залози [Текст] :
Ш38
автореф. дис. на здоб. наук.ступ. к.м.н.:спец.14.01.03"Хірургія"
/ Валерія Геннадіївна Шевченко ; МОЗУ ВНМУ ім.М.І.Пирогова. –
Вінниця, 2015. – 20с.
57 618.14-005.
Ходан А. Г. Прогнозування та профілактика рецидивів
1
ановуляторних пубертатних маткових кровотеч [Текст] : автореф. дис.
Х69
на здоб. наук. ступ. к.м.н.:спец.14.01.01"Акушерство та гінекологія"
/ Андрій Георгійович Ходан ; МОЗУ НМА післядипломної освіти
ім.П.Л.Шупика. – К., 2015. – 20с.
58 613.6
Р60

Родінкова В. В. Наукове обргунтування системи моніторингу
та профілактики впливу алергенних чинників біологічного
походження на стан здоров'я міського населення України [Текст] :
автореф. дис. на здоб. наук. ступ. д.м.н.:спец. 14.02.01"Гігієна та
професійна патологія" / Вікторія Валеріївна Родінкова ; НАМНУ Ін-т
гігієни та мед.екології ім.О.М.Марзєєва. – К., 2015. – 40с.

59 618.173-00
Радченко В. В. Перебіг, лікувальна тактика та профілактика
8.3
ускладнень вагітності та пологів при тиреоїдній патології [Текст] :
Р15
автореф. дис. на здоб. наук. ступ. к.м.н.:спец.14.01.01"Акушерство та
гінекологія" / Віталій Володимирович Радченко ; МОЗУ НМА
післядипломної освіти ім.П.Л.Шупика. – К., 2015. – 20с.
60 616.28-008.
Петрук Л. Г. Сенсоневральні та гемодинамічні порушення при
14
акутравмі [Текст] : автореф. дис. на здоб. наук. ступ.
П31
к.м.н.:спец.14.01.19 "Оториноларингологія" / Любов Генадіївна
Петрук ; НАМНУ Ін-т отоларингології ім.О.С.Коломійченка
НАМНУ. – К., 2014. – 20с.

