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ПЕРЕДМОВА  

Бюлетень нових надходжень інформує користувачів про видання (в т.ч. 

електронні), що надійшли до бібліотеки у січні-лютому 2020 року.  

Матеріал розташований за галузями знань, всередині розділів - в алфавіті 

авторів і назв. Опис кожного документа містить дані про розподіл 

примірників у фонди бібліотеки та підрозділи університету. Бюлетень 

складається у поточному режимі, по мірі надходження документів.  

 
МІСЦЯ ЗБЕРЕЖЕННЯ ДОКУМЕНТІВ 

 

НА абонемент наукової літератури 

ІБВ  інформаційно-бібліографічний відділ  

ЧЗ  читальна зала  

УА  абонемент навчальної літератури  

ПФ  бібліотека підготовчого факультету  

ХА  абонемент художньої літератури  

КС  відділ зберігання фондів  

ВІТ  відділ інформаційних технологій  

ФБ-2  філія читальної зали № 2  

ФБ-3  філія читальної зали № 3  

АБ  адміністрація бібліотеки  

ВД  відділ діловодства  

ВК  відділ кадрів  

БУ  бухгалтерія  

ЮД  юридичний департамент  

АГД  адміністративно-господарський 

департамент  
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БІОЛОГІЧНІ НАУКИ 

 

1. 
 

 

616.24-002.5(043.3) 

А 50 

 

Алієва, Наталя Миколаївна.  

Виявлення M. tuberculosis і визначення 

їх медикаментозної стійкості в умовах 

використання нових фено-генотипічних 

методів : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 

03.00.07 - Мікробіологія / Н. М. Алієва ; 

Вінниц. нац. мед. ун-т ім. М. І. Пирогова. - 

Вінниця, 2017. - 22 с.  

 

КС 

ФАРМАЦЕВТИЧНА ХІМІЯ 

 

2. 547.789(043.3) 

В 65 

 

Войтира, Магдалена Наталія.  

Синтез та біологічна активність 

похідних тіазолідину з піридиновим 

фрагментом у молекулах : автореф. дис. ... 

канд. фармац. наук : 15.00.02 - Фармацевтична 

хімія та фармакологія / М. Н. Войтира ; Львів. 

нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького. - Львів, 

2017. - 23 с.  

 

КС 

3. 547.856(043.3) 

В 76 

 

Воскобойнік, Олексій Юрійович.  

[1,2,4]триазино[c]хіназоліни: синтез, 

перетворення фізико-хімічні та біологічні 

властивості : автореф. дис. ... д-ра фармац. 

наук : 15.00.02 - Фармацевтична хімія та 

фармакогнозія / О. Ю. Воскобойнік ; Запоріз. 

держ. мед. ун-т. - Запоріжжя, 2019. - 51 с.  

 

КС 

4. 547.812(043.3) 

Г 83 

 

Григорів, Галина Валеріївна.  

Синтез та біологічна активність 

конденсованих 2-аміно-3-R-4H-піранів на 

основі 1,2-бензоксатіін-4(3H)-он 2,2-діоксиду : 

автореф. дис. ... канд. фармац. наук : 15.00.02 - 

Фармацевтична хімія та фармакогнозія / Г. В. 

Григорів ; Нац. фармац. ун-т. - Харків, 2019. - 

24 с.  

 

КС 

5. 615.214.32(043.3) 

Д 20 

 

Дармограй, Наталя Миколаївна.  

Хіміко-токсикологічне дослідження 

міртазапіну, агомелатину та їх метаболітів : 

автореф. дис. ... канд. фармац. наук : 15.00.02 - 

Фармацевтична хімія та фармакогнозія / Н. М. 

Дармограй ; Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила 

Галицького. - Львів, 2017. - 24 с.  

 

КС 

6. 547.856(043.3) 

К 61 

Коломоєць, Олександра Сергіївна.  

Синтез, фізико-хімічні та біологічні 

КС 
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 властивості 6-моно- і 6,6-дизаміщених 3-R-6,7-

дигідро-2H-[1,2,4]триазино[2,3-c]хіназолін-2-

онів : автореф. дис. ... канд. фармац. наук : 

15.00.02 - Фармацевтична хімія та 

фармакогнозія / О. С. Коломоєць ; Запоріз. 

держ. мед.ун-т. - Запоріжжя, 2018. - 27 с.  

 

7. 615.31'792.057(043.3) 

П 85 

 

Пругло, Євген Сергійович.  

Синтез та біологічні властивості 3-S-

заміщених 5-ALk-(Ar, Het)-4(H)-R-1,2,4-

тріазолу : автореф. дис. ... д-ра фармац. наук : 

15.00.02 - Фармацевтична хімія та 

фармакогнозія / Є. С. Пругло ; Запоріз. держ. 

мед. ун-т. - Запоріжжя, 2019. - 43 с.  

 

КС 

8. 547.792(043.3) 

Р 83 

 

Рудь, Адель Миколаївна.  

Пошук сполук гепатопротекторної дії 

серед (3-тіо-4-R-1,2,4-тріазол-5-іл)(феніл) 

метанолів та їх похідних : автореф. дис. ... 

канд. фармац. наук : 15.00.02 - Фармацевтична 

хімія та фармакогнозія / А. М. Рудь ; Запоріз. 

держ. мед. ун-т. - Запоріжжя, 2019. - 23 с.  

 

КС 

9. 547.831.7(043.3) 

Р 92 

 

Рущак, Надія Іванівна.  

Синтез, фізико-хімічні властивості та 

біологічна активність 3-(4-оксо-2-

метилхінолін-3-іл)пропанових кислот та їх 

похідних : автореф. дис. ... канд. фармац. наук 

: 15.00.02 - Фармацевтична хімія та 

фармакогнозія / Н. І. Рущак ; Нац. фармац. ун-

т. - Харків, 2018. - 24 с.  

 

КС 

10. 547.789(043.3) 

С 41 

 

Сич, Ігор Володимирович.  

Синтез, хімічні та біологічні 

властивості 5-заміщених похіних 2-тіо(аміно)-

1,3,4-тіадіазолу : автореф. дис. ... канд. фармац. 

наук : 15.00.02 - Фармацевтична хімія та 

фармакогнозія / І. В. Сич ; Нац. фармац. ун-т. - 

Харків, 2019. - 22 с.  

 

КС 

11. 547.752(043.3) 

С 98 

 

Сюмка, Євгенія Ігорівна.  

Синтез, хімічні та біологічні 

властивості моно- та біс-похідних спіро-2-

оксіндол[3,3']піролу : автореф. дис. ... канд. 

фармац. наук : 15.00.02 - Фармацевтична хімія 

та фармакогнозія / Є. І. Сюмка ; Нац. фармац. 

ун-т. - Харків, 2019. - 25 с.  

 

 

КС 
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12. 615.454.1(043.3) 

Ч-18 

 

Чан, Тетяна Михайлівна.  

Синтез, фізико-хімічні та біологічні 

властивості магнітокерованого нанокомпозиту 

Ag@Fe3О4 : автореф. дис. ... канд. фармац. 

наук : 15.00.02 - Фармацевтична хімія та 

фармакогнозія / Т. М. Чан ; Нац. фармац. ун-т. 

- Харків, 2017. - 24 с.  

 

КС 

ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА МЕДИЦИНА 

 

13. 616.379-008.64(043.3) 

А 18 

 

Авад Алі Ріядх. 
Морфофункціональні адаптації серця в 

умовах цукрового діабету без і на фоні 

введення алкілселенонафтиридина 

(експериментальне дослідження) : автореф. 

дис. ... канд. біол. наук : 14.03.04 - Патологічна 

фізіологія / Авад Алі Ріядх ; Сум. держ. пед. 

ун-т ім. А. С. Макаренка. - Суми, 2018. - 19 с.  

 

КС 

14. 611.43(043.3) 

А 79 

 

Аравіцький, Євген Олегович.  

Будова та морфогенез тимусу в 

постнатальному періоді після 

внутрішньоутробного введення 

стафілококового анатоксину та дексаметазону 

(анатомо-експериментальне дослідження) : 

автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.03.01 - 

Нормальна анатомія / Є. О. Аравіцький ; 

Запоріз. держ. мед. ун-т. - Запоріжжя, 2019. - 

20 с.  

 

КС 

15. 611.36.018(043.3) 

Б 73 

 

Богданов, Павло Валерійович.  

Морфологічні особливості печінки 

щурів після внутрішньоутробного введення 

антигену та глюкокортикоїду (анатомо-

експериментальне дослідження) : автореф. дис. 

... канд. мед. наук : 14.03.01 - Нормальна 

анатомія / П. В. Богданов ; Запоріз. держ. мед. 

ун-т. - Запоріжжя, 2019. - 20 с.  

 

КС 

16. 616-001.17(043.3) 

Б 90 

 

Булько, Ірина Віталіївна.  

Морфологічні зміни в селезінці у 

віддалені терміни після локальної опікової 

травми шкіри та її корекції в експерименті : 

автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.03.01 - 

Нормальна анатомія / І. В. Булько ; Вінниц. 

нац. мед. ун-т ім. М. І. Пирогова. - Вінниця, 

2018. - 20 с.  

 

КС 

17. 616.831.33-06- Гуменюк, Алла Володимирівна.  КС 
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018.1(043.3) 

Г 94 

 

Морфологічні зміни гіпокампу при 

реактивації вірусу простого герпесу 1 типу на 

тлі експериментального геморагічного 

інсульту та фармакокорекції : автореф. дис... 

канд. мед. наук : 14.03.09 - Гістологія, 

цитологія, ембріологія / А. В. Гуменюк ; Нац. 

мед. ун-т ім. О. О. Богомольця. - Київ, 2019. - 

20 с.  

 

18. 616.831.311/.313 

(043.3) 

К 52 

 

Кметь, Тарас Ігорович.  

Патогенез селективної чутливості 

різних відділів неокортекса до ішемічно-

реперфузійного пошкодження в щурів зі 

стрептозотоцин-індукованим цукровим 

діабетом : автореф. дис. ... д-ра мед. наук : 

14.03.04 - Патологічна фізіологія / Т. І. Кметь ; 

ВДНЗ України "Буков. держ. мед. ун-т". - 

Чернівці, 2017. - 40 с.  

 

КС 

19. 612.822.5(043.3) 

Л 87 

 

Лушнікова, Ірина Василівна.  

Міжклітинні взаємодії та ендогенні 

механізми нейропротекції у гіпокампі при 

моделюванні ішемічного пошкодження : 

автореф. дис. ... д-ра біол. наук : 03.00.13 - 

Фізіологія людини та тварин / І. В. Лушнікова 

; Ін-т фізіології ім. О. О. Богомольця. - Київ, 

2019. - 44 с.  

 

КС 

20. 616.831-005.4(043.3) 

Н 62 

 

Ніка, Ольга Михайлівна.  

Динаміка ішемічно-реперфузійного 

пошкодження клітин гіпокампа в щурів з 

експериментальним цукровим діабетом : 

автореф. дис. ... канд. мед.наук : 14.03.04 - 

Патологічна фізіологія / О. М. Ніка ; ВДНЗ 

України "Буков. держ. мед. ун-т". - Чернівці, 

2017. - 20 с. 

 

КС 

21. 616.831(043.3) 

О-54 

 

Олійник, Тетяна Миколаївна.  

Структурно-функціональні зміни кори 

великого мозку гіпертензивних щурів за умов 

геморагічного інсульту та комплексної 

фармакокорекції : автореф. дис. ... канд. мед. 

наук : 14.03.09 - Гістологія, цитологія та 

ембріологія / Т. М. Олійник ; Нац. мед. ун-т ім. 

О. О. Богомольця. - Київ, 2018. - 20 с.  

 

КС 

22. 616.831-005.4(043.3) 

П 42 

 

Повар, Мирослава Анатоліївна.  

Системні і органоспецифічні 

патобіохімічні зміни в щурів зі 

стрептозотоциніндукованим цукровим 

КС 
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діабетом, ускладненим неповною глобальною 

ішемією-реперфузією головного мозку : 

автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.03.04 - 

Патологічна фізіологія / М. А. Повар ; ВДНЗ 

України "Буков. держ. мед. ун-т". - Чернівці, 

2019. - 23 с.  

 

23. 611.77-018.2(043.3) 

Т 88 

 

Туркевич, Марта Олександрівна.  

Ефективність колагеногенезу шкіри при 

введенні імплантатів різної природи 

(експериментально-патоморфологічне 

дослідження) : автореф. дис. ... канд. мед. наук 

: 14.03.02 - Патологічна анатомія / М. О. 

Туркевич ; Харків. нац. мед. ун-т. - Харків, 

2019. - 20 с.  

 

КС 

24.  Холодкова, О. Л. 
Спосіб відтворення тканини печінки в 

експерименті при цирозі : інформ. лист / О. Л. 

Холодкова, О. І. Ромак, Т. І. Кожухаренко ; 

Одес. нац. мед. ун-т. - Київ : [б. в.], 2018. - [3] 

с. - (Інформаційний лист про нововведення в 

системі охорони здоров'я / 

Укрмедпатентінформ ; № 347-2018. Вип. 1, 

Морфологія людини).  

 

ІБВ 

25. 616.831.1(043.3) 

Я 72 

 

Яременко, Лілія Михайлівна.  

Зміни у корі півкуль великого мозку за 

умов моделювання ішемії та імунокорекції 

(імуногістохімічне дослідження) : автореф. 

дис... д-ра мед. наук : 14.03.09 - Гістологія, 

цитологія, ембріологія / Л. М. Яременко ; Нац. 

мед. ун-т ім. О.О. Богомольця. - Київ, 2019. - 

39 с.  

 

КС 

АНАТОМІЯ 

 

26. 616.316.5(043.3) 

Б 61 

 

Білецький, Денис Павлович.  

Морфофункціональні зміни привушної 

слинної залози в умовах загальної дегідратації 

у віковому аспекті (анатомо-експериментальне 

дослідження) : автореф. дис. ... канд. мед. наук 

: 14.03.01 - Нормальна анатомія / Д. П. 

Білецький ; Сум. держ. ун-т. - Суми, 2019. - 19 

с.  

 

КС 

27. 611.663.013-

053.3(043.3) 

Г 93 

Гузік, Олександра Віталіївна.  

Морфогенез та анатомічні особливості 

шийки матки в пре- і постнатальному 

КС 
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 онтогенезі людини : автореф. дис. ... канд. мед. 

наук : 14.03.01 - Нормальна анатомія / О. В. 

Гузік ; Вінниц. нац. мед. ун-т ім. М. І. 

Пирогова. - Вінниця, 2018. - 17 с.  

 

28. 611.631(043.3) 

Д 64 

 

Долинко, Неля Петрівна.  

Морфофункціональний стан яєчка і 

передміхурової залози у нормі, під впливом 

етанолової інтоксикації та її корекція : 

автореф. дис. ... канд. біол. наук : 14.03.01 - 

Нормальна анатомія / Н. П. Долинко ; ДВНЗ 

"Терноп. держ. мед. ун-т ім. І. Я. 

Горбачевського МОЗ України". - Тернопіль, 

2018. - 19 с.  

 

КС 

29. 611.651(043.3) 

К 61 

 

Колосова, Ірина Іванівна.  

Морфофункціональні зміни в яєчниках 

щурів під впливом ацетату свинцю в 

комбінації з цитратами заліза, золота та срібла 

: автореф. дис. ... канд. біол. наук : 14.03.01 - 

Нормальна анатомія / І. І. Колосова ; ДВНЗ 

"Терноп. держ. мед. ун-т ім. І. Я. 

Горбачевського МОЗ України". - Тернопіль, 

2017. - 20 с.  

 

КС 

30. 616.817.1(043.3) 

М 25 

 

Мар'єнко, Наталія Іванівна.  

Будова та індивідуальна анатомічна 

мінливість півкуль мозочка людини : автореф. 

дис. ... канд. мед. наук : 14.03.01 - Нормальна 

анатомія / Н. І. Мар'єнко ; Харків. нац. мед. ун-

т. - Харків, 2018. - 22 с.  

 

КС 

31. 611.315.013-

053.13(043.3) 

П 78 

 

Проданчук, Анна Іванівна.  

Анатомічні особливості твердого 

піднебіння в ранньому періоді онтогенезу : 

автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.03.01 - 

Нормальна анатомія / А. І. Проданчук ; ДВНЗ 

"Терноп. держ. мед. ун-т ім. І. Я. 

Горбачевського МОЗ України". - Тернопіль, 

2019. - 20 с.  

 

КС 

32. 611.316-018.2(043.3) 

Я 22 

 

Яворська-Скрабут, Ірина Михайлівна.  

Особливості морфофункціональної 

перебудови тканин і судинного русла великих 

слинних залоз щурів при гіперглікемії : 

автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.03.01 - 

Нормальна анатомія / І. М. Яворська-Скрабут ; 

ДВНЗ "Терноп. держ. мед. ун-т ім. І. Я. 

Горбачевського МОЗ України". - Тернопіль, 

2017. - 20 с.  

КС 
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ГІСТОЛОГІЯ 

 

33. 616.5-089(043.3) 

О-53 

 

Олешко, Олександр Миколайович.  

Анатомо-експериментальне 

обґрунтування використання хітозанових 

мембран для пластики механічних дефектів 

шкіри у віковому аспекті : автореф. дис. ... 

канд. мед.наук : 14.03.01 - Нормальна анатомія 

/ О. М. Олешко ; Сум. держ. ун-т. - Суми, 2017. 

- 20 с.  

 

КС 

34.  Спосіб проведення морфометрії 
нейронів на гістологічних препаратах 

спинномозкових вузлів : інформ. лист / А. Г. 

Нікіфоров [та ін.] ; Укр. мед. стомат. акад. - 

Київ : [б. в.], 2019. - [4] с. - (Інформаційний 

лист про нововведення в сфері охорони 

здоров'я / Укрмедпатентінформ ; № 101-2019. 

Вип. 1, Патологічна анатомія). 

 

ІБВ 

35. 616.314.5-001.4(043.3) 

Т 50 

 

Тодорова, Аліна Вячеславівна.  

Особливості мікроскопічної будови, 

хімічного складу та механічних властивостей 

емалі тимчасових та постійних молярів 

людини : автореф. дис... канд. мед. наук : 

14.03.09 - Гістологія, цитологія, ембріологія / 

А. В. Тодорова ; ДВНЗ "Івано-Франків. нац. 

мед. ун-т". - Івано-Франківськ, 2019. - 20 с.  

 

КС 

ФІЗІОЛОГІЯ 

 

36. 616-001.17(043.3) 

Б 90 

 

Булько, Ірина Віталіївна.  

Морфологічні зміни в селезінці у 

віддалені терміни після локальної опікової 

травми шкіри та її корекції в експерименті : 

автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.03.01 - 

Нормальна анатомія / І. В. Булько ; Вінниц. 

нац. мед. ун-т ім. М. І. Пирогова. - Вінниця, 

2018. - 20 с.  

 

КС 

37.  Засіб для підвищення активності 

адаптаційних систем організму : інформ. лист / 

О. М. Нікіпелова [та ін.] ; ДУ "Укр. НДІ мед. 

реабілітації та курортології МОЗ України". - 

Київ : [б. в.], 2018. - [3] с. - (Інформаційний 

лист про нововведення в системі охорони 

здоров'я / Укрмедпатентінформ ; № 242-2018. 

Вип. 2, Нормальна та патологічна фізіологія). 

ІБВ 
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38.  Пристрій для визначення чутливості 

смакових рецепторів язика у людини : інформ. 

лист / М. Я. Нідзельський [та ін.] ; ВДНЗ 

України "Укр. мед. стомат. акад.". - Київ : [б. 

в.], 2018. - [3] с. - (Інформаційний лист про 

нововведення в системі охорони здоров'я / 

Укрмедпатентінформ ; № 233-2018. Вип. 24, 

Стоматологія). 

 

ІБВ 

39. 612.17(043.3) 

С 87 

 

Струтинський, Руслан Борисович.  

Механізми кардіопротекторної дії 

активації SUR-рецепторів калієвих каналів : 

автореф. дис. ... д-ра біол. наук : 03.00.13 - 

Фізіологія людини та тварин / Р. Б. 

Струтинський ; Ін-т фізіології ім. О. О. 

Богомольця. - Київ, 2018. - 40 с.  

 

КС 

ГІГІЄНА 

 

40.  SQUID магнітометрія як експрес-

метод визначення накопичення заліза в печінці 

при інтоксикаціях сполуками свинцю : інформ. 

лист / Н. М. Дмитруха [та ін.] ; ДУ "Ін-т 

медицини праці ім. Ю. І. Кундієва НАМН", Ін-

т кібернетики ім. В. М. Глушкова НАН 

України. - Київ : [б. в.], 2018. - [4] с. - 

(Інформаційний лист про нововведення в сфері 

охорони здоров'я / Укрмедпатентінформ ; № 

372-2018. Вип. 3, Гігієна праці та 

профзахворювання). 

 

ІБВ 

41.  Антомонов, М. Ю. 
Інтегральна оцінка репродуктивного 

потенціалу жінок раннього фертильного віку : 

інформ. лист / М. Ю. Антомонов, Д. О. 

Калиниченко, О. О. Скиба ; ДУ "Ін-т громад. 

здоров'я ім. О. М. Марзєєва НАМН України", 

Сум. держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка. - 

Київ : [б. в.], 2019. - [5] с. - (Інформаційний 

лист про нововведення в системі охорони 

здоров'я / Укрмедпатентінформ ; № 012-2019. 

Вип. 3, Гігієна навколишнього середовища). 

 

ІБВ 

42.  Думанський, В. Ю. 
Методика орієнтовних розрахунків 

максимальних рівнів звуку на території 

населених пунктів при прольоті літаків 

цивільної авіації : інформ. лист / В. Ю. 

ІБВ 
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Думанський, Ю. Д. Думанський, П. В. 

Семашко ; ДУ "Ін-т громад. здоров'я ім. О. М. 

Марзєєва НАМН України". - Київ : [б. в.], 

2019. - [3] с. - (Інформаційний лист про 

нововведення в системі охорони здоров'я / 

Укрмедпатентінформ ; № 011-2019. Вип. 2, 

Гігієна навколишнього середовища).  

 

43.  Експрес-моніторинг стану системи 
обміну речовин у осіб, зайнятих на нічних 

роботах : інформ. лист / В. І. Чернюк [та ін.] ; 

ДУ "Ін-т медицини праці ім. Ю. І. Кундієва 

НАМН". - Київ : [б. в.], 2018. - [6] с. - 

(Інформаційний лист про нововведення в 

системі охорони здоров'я / 

Укрмедпатентінформ ; № 373-2018. Вип. 5, 

Гігієна праці та профзахворювання). 

 

ІБВ 

44.  Єльцова, Л. Б. 
Анкетно-опитувальний метод оцінки 

харчування населення : інформ. лист / Л. Б. 

Єльцова, С. Т. Омельчук ; Нац. мед. ун-т ім. О. 

О. Богомольця. - Київ : [б. в.], 2019. - [4] с. - 

(Інформаційний лист про нововведення в 

системі охорони здоров'я / 

Укрмедпатентінформ ; № 108-2019. Вип. 1, 

Гігієна харчування).  

 

ІБВ 

45. 616.32(043.3) 

З-17 

 

Зайцев, Вячеслав Володимирович.  

Обґрунтування програми моніторингу 

питної водопровідної води на підставі 

гігієнічної оцінки впливу хлорорганічних 

сполук на здоров'я міського населення 

промислового регіону : автореф. дис... канд. 

мед. наук : 14.02.01 - Гігієна та професійна 

патологія / В. В. Зайцев ; ДУ "Ін-т громад. 

здоров'я ім. О. М. Марзєєва НАМН України". - 

Київ, 2019. - 20 с.  

 

КС 

46. 613(043.3) 

К 64 

 

Кондратюк, Микола Васильович.  

Гігієнічне обґрунтування нормативів і 

регламентів безпечного застосування 

комбінованих фунгіцидів на зернових 

колосових культурах : автореф. дис... канд. 

мед. наук : 14.02.01 - Гігієна та професійна 

патологія / М. В. Кондратюк ; Нац. мед. ун-т 

ім. О. О. Богомольця. - Київ, 2019. - 24 с. 

 

КС 

47.  Мартіросова, В. Г.  
Нормалізація кількісних і якісних 

ІБВ 
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параметрів освітлення, створеного 

світильниками зі світлодіодними джерелами 

світла для приміщень загальноосвітніх 

навчальних закладів : інформ. лист / В. Г. 

Мартіросова, Г. М. Кожушко, Н. С. Смирнова ; 

ДУ "Ін-т медицини праці НАМН України", 

Полтав. ун-т економіки і торгівлі, ДП 

"Полтавстандартметрологія". - Київ : [б. в.], 

2019. - [4] с. - (Інформаційний лист про 

нововведення в системі охорони здоров'я / 

Укрмедпатентінформ ; № 041-2019. Вип. 1, 

Гігієна праці та профзахворювання). 

 

48.  Морфофункціональні критерії 

оцінки гепатотоксичної дії наночастинок 

металів : інформ. лист / I. М. Трахтенберг [та 

ін.] ; ДУ "Ін-т медицини праці ім. Ю. І. 

Кундієва НАМН". - Київ : [б. в.], 2018. - [4] с. - 

(Інформаційний лист про нововведення в 

системі охорони здоров'я / 

Укрмедпатентінформ ; № 371-2018. Вип. 4, 

Гігієна праці та профзахворювання). 

 

ІБВ 

49.  Особливості якості життя, фізичного 

розвитку та стану здоров'я учнів старших 

класів загальноосвітніх навчальних закладів, 

які розпочали навчання у шість та сім років : 

інформ. лист / М. І. Мізюк [та ін.] ; ДВНЗ 

"Івано-Франків. нац. мед. ун-т". - Київ : [б. в.], 

2018. - [4] с. - (Інформаційний лист про 

нововведення в системі охорони здоров'я / 

Укрмедпатентінформ ; № 156-2018. Вип. 6, 

Гігієна навколишнього середовища). 

 

ІБВ 

50. 613(043.3) 

П 16 

 

Панчук, Олександр Юхимович.  

Наукове обґрунтування теоретичних та 

методичних основ гігієнічної діагностики 

професійної придатності студентів закладів 

медичної освіти (на приладі стоматологічних 

спеціальностей) : автореф. дис. ... д-ра мед. 

наук : 14.02.01 - Гігієна та професійна 

патологія / О. Ю. Панчук ; ДУ "Ін-т 

громад.здоров'я ім. О. М. Марзєєва НАМН 

України". - Київ, 2018. - 44 с.  

 

КС 

51.  Рівень обізнаності студентської 
молоді щодо поведінкових факторів ризику 

розвитку неінфекційних захворювань : інформ. 

лист / М. П. Гуліч [та ін.] ; ДУ "Ін-т громад. 

здоров'я ім. О. М. Марзєєва НАМН України". - 

ІБВ 



БЮЛЕТЕНЬ НОВИХ НАДХОДЖЕНЬ                           СІЧЕНЬ-ЛЮТИЙ, 2020  

16 

 

Київ : [б. в.], 2018. - [3] с. - (Інформаційний 

лист про нововведення в системі охорони 

здоров'я / Укрмедпатентінформ ; № 255-2018. 

Вип. 9, Гігієна навколишнього середовища). 

 

52. 613(043.3) 

Р 83 

 

Руда, Тетяна Володимирівна.  

Гігієнічна оцінка та регламентування 

сучасних хімічних засобів захисту олійних 

культур : автореф. дис. ... канд. мед.наук : 

14.02.01 - Гігієна та професійна патологія / Т. 

В. Руда ; Нац. мед. ун-т ім. О. О. Богомольця. - 

Київ, 2018. - 24 с. 

 

КС 

53. 613.955(043.3) 

С 13 

 

Савінова, Катерина Борисівна.  

Медико-психологічні аспекти 

здоров'язберігаючих технологій у дітей 

молодшого шкільного віку : автореф. дис. ... 

канд. мед. наук : 14.01.10 - Педіатрія / К. Б. 

Савінова ; ДУ "Ін-т педіатрії, акушерства і 

гінекології ім. акад. О. М. Лук'янової НАМН 

України". - Київ, 2019. - 22 с.  

 

КС 

54.  Семашко, П. В. 
Методика розрахунку акустичних 

характеристик потоків залізничного 

транспорту : інформ. лист / П. В. Семашко, В. 

Ю. Думанський, С. В. Біткін ; ДУ "Ін-т громад. 

здоров'я ім. О. М. Марзєєва НАМН України". - 

Київ : [б. в.], 2018. - [7] с. - (Інформаційний 

лист про нововведення в системі охорони 

здоров'я / Укрмедпатентінформ ; № 102-2018. 

Вип. 7, Гігієна навколишнього середовища).  

 

ІБВ 

55. 613(043.3) 

С 40 

 

Сирота, Аліна Ігорівна.  

Наукове обґрунтування методичних 

підходів до токсиколого-гігієнічної оцінки 

комбінованої дії бентіавалікарб-ізопропілу та 

фолпету, діючих речовин препарату Вінкеа, 

ВГ : автореф. дис... канд. мед. наук : 14.02.01 - 

Гігієна та професійна патологія / А. І. Сирота ; 

Нац. мед. ун-т ім. О. О. Богомольця. - Київ, 

2019. - 23 с.  

 

КС 

56. 613.6(043.3) 

С 60 

 

Солоха, Ніна Валеріївна.  

Фізіолого-гігієнічні і токсикологічні 

аспекти профілактики впливу нанопорошків 

дисиліциду хрому та нітриду титану на 

організм працівників : автореф. дис. ... канд. 

мед. наук : 14.02.01 - Гігієна та професійна 

патологія / Н. В. Солоха ; Нац. мед. ун-т ім. О. 

КС 
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О. Богомольця. - Київ, 2018. - 24 с.  

 

57.  Спосіб попередження порушень 
окисного метаболізму та формування 

нестабільності геному соматичних клітин за дії 

канцерогенонебезпечних чинників 

навколишнього середовища : інформ. лист / В. 

М. Михайленко [та ін.] ; Ін-т експерим. 

патології, онкології і радіобіології ім. Р. Є. 

Кавецького НАН України". - Київ : [б. в.], 2018. 

- [4] с. - (Інформаційний лист про 

нововведення в системі охорони здоров'я / 

Укрмедпатентінформ ; № 370-2018. Вип. 8, 

Гігієна навколишнього середовища). 

 

ІБВ 

58. 613(043.3) 

С 76 

 

Ставніченко, Павло Вікторович.  

Гігієнічна оцінка і регламентація 

комбінованих фунгіцидів на основі 

дифеноконазолу та нової діючої речовини 

цифлуфенаміну : автореф. дис... канд. мед. 

наук : 14.02.01 - Гігієна та професійна 

патологія / П. В. Ставніченко ; Нац. мед. ун-т 

ім. О. О. Богомольця. - Київ, 2019. - 23 с.  

 

КС 

59. 613.72(043.3) 

Т 35 

 

Терещенко, Тетяна Олександрівна.  

Оптимізація лікарського контролю за 

футбольними арбітрами високої кваліфікації : 

автореф. дис. ... канд. мед.наук : 14.01.24 - 

Лікувальна фізкультура та спортивна 

медицина / Т. О. Терещенко ; ДЗ "Дніпропетр. 

мед. акад. МОЗ України". - Дніпро, 2017. - 24 

с.  

 

КС 

60.  Хоменко, І. М. 
Заходи з медичного забезпечення 

населення зон спостереження діючих об'єктів 

атомної енергетики України : інформ. лист / І. 

М. Хоменко, Н. В. Закладна ; Нац. мед. акад. 

післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика. - Київ : 

[б. в.], 2019. - [3] с. - (Інформаційний лист про 

нововведення в системі охорони здоров'я / 

Укрмедпатентінформ ; № 030-2019. Вип. 2, 

Гігієна праці та профзахворювання). 

 

ІБВ 

СОЦІАЛЬНА МЕДИЦИНА 

 

61. 616.98:578.828ВІЛ(04

3.3) 

Б 61 

Білак-Лук'янчук, Вікторія Йосипівна.  

Медико-соціальне обгрунтування 

функціонально-організаційної моделі 

КС 
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 подолання стигми та дискримінації до людей, 

які живуть з ВІЛ (на прикладі Закарпатської 

області) : автореф. дис. ... д-ра філософії (канд. 

мед. наук) : 14.02.03 - Соціальна медицина / В. 

Й. Білак-Лук'янчук ; Ужгород. нац. ун-т. - 

Ужгород, 2018. - 25 с.  

 

62. 614.2(043.3) 

В 26 

 

Вежновець, Тетяна Андріївна.  

Соціально-психологічне моделювання 

кадрового менеджменту у сфері охорони 

здоров'я : автореф. дис. ... д-ра мед. наук : 

14.02.03 - Соціальна медицина / Т. А. 

Вежновець ; Нац. мед. ун-т ім. О. О. 

Богомольця. - Київ, 2017. - 44 с.  

 

КС 

63.  Визначення проблемних регіонів 
України за захворюваністю на парентеральні 

вірусні гепатити на основі динаміки їх змін та 

короткострокових прогнозних тенденцій : 

інформ. лист / Н. В. Медведовська [та ін.] ; 

Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. 

Шупика МОЗ України, ДУ "Укр. ін-т 

стратегічних досліджень МОЗ України". - Київ 

: [б. в.], 2018. - [7] с. - (Інформаційний лист про 

нововведення в системі охорони здоров'я / 

Укрмедпатентінформ ; № 275-2018. Вип. 1, 

Загальна практика-сімейна медицина). 

 

ІБВ 

64.  Волкова, Ю. В. 
Система заходів щодо зниження ризику 

для здоров'я населення від впливу зважених 

твердих часток дрібнодисперсних фракцій : 

інформ. лист / Ю. В. Волкова, A. I. Севальнєв ; 

Запоріз. держ. мед. ун-т. - Київ : [б. в.], 2019. - 

[6] с. - (Інформаційний лист про нововведення 

в системі охорони здоров'я / 

Укрмедпатентінформ ; № 119-2019. Вип. 4, 

Гігієна навколишнього середовища).  

 

ІБВ 

65. 614.2(043.3) 

Г 15 

Галієнко, Людмила Іванівна.  

Медико-соціальне обгрунтування 

комплексної міжвідомчої системи 

профілактики неінфекційних захворювань : 

автореф. дис. ... д-ра мед. наук : 14.02.03 - 

Соціальна медицина / Л. І. Галієнко ; Нац. мед. 

ун-т ім. О. О. Богомольця. - Київ, 2018. - 44 с.  

 

КС 

66.  Закрутько, Л. І.  
Дослідження щодо забезпечення 

науковою продукцією закладів охорони 

ІБВ 
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здоров'я України для впровадження нових 

розробок у їх практичну діяльність за 

результатом наукової діяльності : інформ. лист 

/ Л. І. Закрутько, Л. Г. Білан, Н. О. Мовчун. - 

Київ : [б. в.], 2018. - [4] с. - (Інформаційний 

лист про нововведення в системі охорони 

здоров'я / Укрмедпатентінформ ; № 005-у-

2018. Вип. 5, Соціальна медицина).  

 

67.  Критерії оцінки придатності 
санаторно-курортного закладу для здійснення 

лікувально-оздоровчого туризму : інформ. лист 

/ К. Д. Бабов [та ін.] ; ДУ "Укр. НДІ мед. 

реабілітації та курортології МОЗ України". - 

Київ : [б. в.], 2018. - [4] с. - (Інформаційний 

лист про нововведення в системі охорони 

здоров'я / Укрмедпатентінформ ; № 271-2018. 

Вип. 6, Соціальна медицина). 

 

ІБВ 

68. 614.25(043.3) 

К 88 

 

Кудря, Андрій Віталійович.  

Медико-соціальне обґрунтування 

функціонально-організаційної моделі 

удосконалення роботи лікаря загальної 

практики - сімейного лікаря : автореф. дис. ... 

канд. мед. наук : 14.02.03 - Соціальна 

медицина / А. В. Кудря ; Нац. мед. акад. 

післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика. - Київ, 

2018. - 24 с.  

 

КС 

69.  Проблема безпеки пацієнтів у світі та 

Україні : інформ. лист / Ю. М. Скалецький [та 

ін.] ; ДУ "Ін-т громад. здоров'я ім. О. М. 

Марзєєва НАМН України", ДУ "Ін-т мед. 

радіології ім. С. П. Григор'єва НАМН 

України", Нац. мед. ун-т ім. О. О. Богомольця. 

- Київ : [б. в.], 2018. - [4] с. - (Інформаційний 

лист про нововведення в системі охорони 

здоров'я / Укрмедпатентінформ ; № 307-2018. 

Вип. 7, Соціальна медицина) 

 

ІБВ 

70. 614.2(043.3) 

С 60 

 

Соломчак, Дмитро Богданович.  

Медико-соціальне обґрунтування 

удосконаленої системи профілактики та 

медичної допомоги хворим на сечокам'яну 

хворобу : автореф. дис. ... д-ра мед. наук : 

14.02.03 - Соціальна медицина / Д. Б. 

Соломчак ; Нац. мед. акад. післядиплом. 

освіти ім. П.Л. Шупика. - Київ, 2018. - 40 с.  

 

КС 

71. 614.2(477)(043.3) Шафранський, Віктор Вікторович.  КС 
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Ш 30 

 

Медико-соціальне обґрунтування 

системи громадського здоров'я в Україні : 

автореф. дис. ... д-ра мед. наук : 14.02.03 - 

Соціальна медицина / В. В. Шафранський ; 

Нац. мед. ун-т ім. О. О. Богомольця . - Київ, 

2018. - 44 с.  

 

72. 614.2(043.3) 

Ш 83 

 

Шпита, Олександр Олександрович.  

Медико-соціальне обґрунтування 

моделі первинної медико-санітарної допомоги 

при інфекційних та паразитарних хворобах : 

автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.02.03 - 

Соціальна медицина / О. О. Шпита ; Нац. мед. 

ун-т ім. О. О. Богомольця. - Київ, 2017. - 24 с.  

 

КС 

ФАРМАЦІЯ 

 

73. 615.1(043.3) 

Б 20 

 

Балинська, Марина Володимирівна.  

Наукове обгрунтування 

фармакоекономічних підходів до лікування 

ентеритів вірусного походження у дітей за 

умов медичного страхування : автореф. дис. ... 

канд. фармац. наук : 15.00.01 - Технологія 

ліків, організація фармацевтичної справи та 

судова фармація / М. В. Балинська ; Нац. 

фармац. ун-т. - Харків, 2018. - 24 с.  

 

КС 

74. 615.07(043.3) 

Б 36 

 

Бевз, Олена Валеріївна.  

Наукове обґрунтування атестації 

фармакопейних стандартних зразків з 

використанням термічних методів аналізу : 

автореф. дис. ... канд. фармац. наук : 15.00.03 - 

Стандартизація та організація виробництва 

лікарських засобів / О. В. Бевз ; Нац. фармац. 

ун-т. - Харків, 2019. - 24 с.  

 

КС 

75.  Блажеєвський, М. Є. 
Спосіб визначення активності ензиму 

холінестерази з використанням n-фенетидину : 

інформ. лист / М. Є. Блажеєвський, О. В. 

Ковальська, В. В. Дядченко ; Нац. фармац. ун-

т. - Київ : [б. в.], 2018. - [4] с. - (Інформаційний 

лист про нововведення в системі охорони 

здоров'я / Укрмедпатентінформ ; № 385-2018. 

Вип. 56, Фармація) 

 

ІБВ 

76.  Гала, Л. О. 
Обґрунтування теоретико-прикладних 

підходів до розробки національного стандарту 

ІБВ 
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аптечної практики в Україні : інформ. лист / Л. 

О. Гала ; Нац. мед. ун-т ім. О. О. Богомольця. - 

Київ : [б. в.], 2019. - [4] с. - (Інформаційний 

лист про нововведення в системі охорони 

здоров'я / Укрмедпатентінформ ; № 115-2019. 

Вип. 3, Фармація).  

 

77. 615.456.014.47(043.3) 

Г 59 

 

Гой, Андрій Михайлович.  

Розробка і впровадження універсальної 

моделі організації виробництва 

парентеральних лікарських засобів на засадах 

проектного менеджменту : автореф. дис. ... 

канд. фармац. наук : 15.00.01 - Технологія 

ліків, організація фармацевтичної справи та 

судова фармація / А. М. Гой ; Нац. фармац. ун-

т. - Харків, 2018. - 24 с.  

 

КС 

78. 615.2/.4(043.3) 

Д 67 

 

Донченко, Анастасія Олександрівна.  

Застосування похідних хінону для 

розробки спекрофотометричних методик 

кількісного визначення лікарських засобів : 

автореф. дис. ... канд. фармац. наук : 15.00.02 - 

Фармацевтична хімія та фармакогнозія / А. О. 

Донченко ; Запоріз. держ. мед. ун-т. - 

Запоріжжя, 2019. - 23 с.  

 

КС 

79.  Дорошенко, О. В.  
Інноваційні перспективи використання 

оригінального нефропротекторного фітозбору 

: інформ. лист / О. В. Дорошенко, C. M. 

Марчишин ; Терноп. держ. мед. ун-т ім. І. Я. 

Горбачевського МОЗ України. - Київ : [б. в.], 

2018. - [4] с. - (Інформаційний лист про 

нововведення в системі охорони здоров'я / 

Укрмедпатентінформ ; № 041-2018. Вип. 5, 

Фармація).  

 

ІБВ 

80.  Євтіфєєва, О. А. 
Ідентифікація та визначення чистоти 

активних фармацевтичних інгредієнтів інуліну 

рослинного походження методом 

тонкошарової хроматографії : інформ. лист / О. 

А. Євтіфєєва, С. М. Губарь, Н. М. Смєлова ; 

Нац. фармац. ун-т. - Київ : [б. в.], 2018. - [5] с. - 

(Інформаційний лист про нововведення в 

системі охорони здоров'я / 

Укрмедпатентінформ ; № 205-2018. Вип. 46, 

Фармація).  

 

ІБВ  

81.  Зуйкіна, Є. В.  ІБВ 
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Технологія виготовлення в умовах 

аптек емульсійної основи для м'яких 

лікарських та косметичних засобів : інформ. 

лист / Є. В. Зуйкіна, Н. П. Половко ; Нац. 

фармац. ун-т. - Київ : [б. в.], 2018. - [4] с. - 

(Інформаційний лист про нововведення в 

системі охорони здоров'я / 

Укрмедпатентінформ ; № 381-2018. Вип. 51, 

Фармація).  

 

82.  Кабачний, В. І. 
Спосіб відбору субстанцій для 

цілеспрямованого пошуку оригінальних 

фармакологічно активних сполук аналептичної 

дії на моделі тіопенталового наркозу : інформ. 

лист / В. І. Кабачний, С. М. Дроговоз, І. В. 

Кабачна ; Нац. фармац. ун-т. - Київ : [б. в.], 

2018. - [6] с. - (Інформаційний лист про 

нововведення в системі охорони здоров'я / 

Укрмедпатентінформ ; № 093-2018. Вип. 12, 

Фармація).  

 

ІБВ 

83.  Київська, Ю. О. 
Комплекс ефірних олій як 

потенційний коректор неспецифічного 

імунітету при ринітах різного генезу : інформ. 

лист / Ю. О. Київська, C. І. Крижна ; Нац. 

фармац. ун-т. - Київ : [б. в.], 2018. - [5] с. - 

(Інформаційний лист про нововведення в 

системі охорони здоров'я / 

Укрмедпатентінформ ; № 141-2018. Вип. 14, 

Фармація). 

 

ІБВ 

84. 615.12(043.3) 

К 72 

 

Костюк, Володимир Григорович.  

Наукове обґрунтування соціально-

економічних принципів управління товарною 

політикою виробничих фармацевтичних 

підприємств : автореф. дис. ... канд. фармац. 

наук : 15.00.01 - Технологія ліків, організація 

фармацевтичної справи та судова фармація / В. 

Г. Костюк ; Нац. фармац. ун-т. - Харків, 2018. - 

24 с.  

 

КС 

85. 615.322.011:615.275(0

43.3) 

К 85 

 

Крюкова, Анна Ігорівна.  

Розробка та стандартизація 

комбінованих рослинних засобів для 

застосування при ревматичних захворюваннях 

суглобів : автореф. дис. ... канд. фармац. наук : 

15.00.03 - Стандартизація та організація 

виробництва лікарських засобів / А. І. Крюкова 

КС 
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; Нац. фармац. ун-т. - Харків, 2019. - 24 с.  

 

86.  Луць, В. В. 
Виготовлення мазі для зовнішнього 

застосування з діючою речовиною хінозол в 

умовах аптеки : інформ. лист / В. В. Луць, В. 

В. Гладишев, A. Д. Дюдюн ; Запоріз. держ. 

мед. ун-т. - Київ : [б. в.], 2018. - [4] с. - 

(Інформаційний лист про нововведення в 

системі охорони здоров'я / 

Укрмедпатентінформ ; № 356-2018. Вип. 28, 

Фармація).  

 

ІБВ 

87. 615.454.012.07(043.3) 

Л 97 

 

Ляпунова, Анна Миколаївна.  

Фармацевтичіна розробка і 

стандартизація м'яких лікарських засобів 

мометазону фуроату для лікування дерматозів : 

автореф. дис. ... канд. фармац. наук : 15.00.03 - 

Стандартизація та організація виробництва 

лікарських засобів / А. М. Ляпунова ; Нац. 

фармац. ун-т. - Харків, 2019. - 25 с.  

 

КС 

88.  Методика оцінки аудиторів систем 

управління якістю на підприємствах 

фармацевтичного профілю : інформ. лист / Т. 

В. Карамаврова [та ін.] ; Нац. фармац. ун-т. - 

Київ : [б. в.], 2018. - [3] с. - (Інформаційний 

лист про нововведення в системі охорони 

здоров'я / Укрмедпатентінформ ; № 331-2018. 

Вип. 33, Фармація).  

 

ІБВ 

89.  Немченко, А. С. 
Клініко-економічний аналіз 

фармацевтичного забезпечення хворих на 

серцево-судинні захворювання в 

амбулаторних умовах : інформ. лист / А. С. 

Немченко, В. М. Назаркіна, Ю. Є. Куриленко ; 

Нац. фармац. ун-т. - Київ : [б. в.], 2018. - [5] с. - 

(Інформаційний лист про нововведення в 

системі охорони здоров'я / 

Укрмедпатентінформ ; № 336-2018. Вип. 26, 

Фармація).  

 

ІБВ 

90.  Процесна модель інтегрованої 
системи управління аптечного закладу та 

фармацевтичної служби лікувального закладу : 

інформ. лист / В. В. Трохимчук [та ін.] ; Нац. 

мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. 

Шупика. - Київ : [б. в.], 2019. - [3] с. - 

(Інформаційний лист про нововведення в 

ІБВ 
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системі охорони здоров'я / 

Укрмедпатентінформ ; № 026-2019. Вип. 5, 

Фармація). 

 

91.  Редькіна, Є. А. 
Виготовлення супозиторіїв з діючою 

речовиною клопідогрель в умовах аптеки : 

інформ. лист / Є. А. Редькіна, В. В. Гладишев, 

І. Л. Кечін ; Запоріз. держ. мед. ун-т. - Київ : [б. 

в.], 2018. - [4] с. - (Інформаційний лист про 

нововведення в системі охорони здоров'я / 

Укрмедпатентінформ ; № 355-2018. Вип. 27, 

Фармація). 

 

ІБВ 

92.  Режим контролю лікарських засобів 

для фармакотерапії гіпертонічної хвороби у 

пацієнтів з дуальними розладами : інформ. 

лист / В. О. Шаповалова [та ін.] ; Харків. мед. 

акад. післядиплом. освіти. - Київ : [б. в.], 2018. 

- [4] с. - (Інформаційний лист про 

нововведення в системі охорони здоров'я / 

Укрмедпатентінформ ; № 183-2018. Вип. 20, 

Фармація). 

 

ІБВ 

93.  Рубан, О. А. 
Технологія виготовлення порошку для 

нашкірного використання (присипки) 

сорбуючої, антимікробної та знеболюючої дії 

для лікування та профілактики захворювань 

шкіри : інформ. лист / О. А. Рубан, В. Д. 

Рибачук ; Нац. фармац. ун-т. - Київ : [б. в.], 

2018. - [4] с. - (Інформаційний лист про 

нововведення в системі охорони здоров'я / 

Укрмедпатентінформ ; № 334-2018. Вип. 34, 

Фармація).  

 

ІБВ 

94.  Семченко, К. В.  
Склад та технологія приготування 

протигельмітного збору для лікування 

цестодозів в аптечних умовах : інформ. лист / 

К. В. Семченко, Л. I. Вишневська ; Нац. 

фармац. ун-т. - Київ : [б. в.], 2018. - [3] с. - 

(Інформаційний лист про нововведення в 

системі охорони здоров'я / 

Укрмедпатентінформ ; № 377-2018. Вип. 53, 

Фармація).  

 

ІБВ 

95.  Семченко, К. В. 
Склад та технологія приготування 

протигельмінтного збору для лікування 

ІБВ 



БЮЛЕТЕНЬ НОВИХ НАДХОДЖЕНЬ                           СІЧЕНЬ-ЛЮТИЙ, 2020  

25 

 

нематодозів в аптечних умовах : інформ. лист / 

К. В. Семченко, Л. І. Вишневська ; Нац. 

фармац. ун-т МОЗ України. - Київ : [б. в.], 

2018. - [3] с. - (Інформаційний лист про 

нововведення в системі охорони здоров'я / 

Укрмедпатентінформ ; № 379-2018. Вип. 43, 

Фармація).  

 

96.  Семченко, К. В. 
Склад та технологія приготування 

протигельмінтного збору в аптечних умовах : 

інформ. лист / К. В. Семченко, Л. І. 

Вишневська ; Нац. фармац. ун-т МОЗ України. 

- Київ : [б. в.], 2018. - [3] с. - (Інформаційний 

лист про нововведення в системі охорони 

здоров'я / Укрмедпатентінформ ; № 378-2018. 

Вип. 42, Фармація).  

 

ІБВ 

97. 615.1(043.3) 

С 60 

 

Соловйов, Олексій Станіславович.  

Науково-практичне та теоретичне 

обґрунтування системи заходів забезпечення 

фармацевтичного права у сфері обігу, промоції 

лікарських засобів і парафармацевтичної 

продукції : автореф. дис. ... д-ра фармац. наук : 

15.00.01 - Технологія ліків, організація 

фармацевтичної справи та судова фармація / О. 

С. Соловйов ; Нац. фармац. ун-т. - Харків, 

2018. - 44 с.  

 

КС 

98.  Товчига, О. В. 
Інноваційні перспективи підвищення 

ефективності та безпечності метформіну 

шляхом його комбінованого використання з 

препаратом рослинного походження - 

настойкою надземної частини яглиці звичайної 

: інформ. лист / О. В. Товчига, С. Ю. Штриголь 

; Нац. фармац. ун-т. - Київ : [б. в.], 2018. - [3] с. 

- (Інформаційний лист про нововведення в 

системі охорони здоров'я / 

Укрмедпатентінформ ; № 084-2018. Вип. 13, 

Фармація). 

 

ІБВ 

99.  Толочко, В. М.  
Термінологічне визначення 

корпоративної (організаційної) депривації 

спеціалістів фармації як елементу адаптивного 

управління персоналом у фармацевтичних 

закладах : інформ. лист / В. М. Толочко, Т. О. 

Артюх ; Нац. фармац. ун-т. - Київ : [б. в.], 

2018. - [4] с. - (Інформаційний лист про 

ІБВ 
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нововведення в системі охорони здоров'я / 

Укрмедпатентінформ ; № 326-2018. Вип. 31, 

Фармація).  

 

100.  Толочко, В. М. 
Термінологічне визначення хронофагів 

у діяльності спеціалістів фармації як елементу 

корпоративного управління часом 

фармацевтичних закладів : інформ. лист / В. М. 

Толочко, Т. О. Артюх ; Нац. фармац. ун-т. - 

Київ : [б. в.], 2018. - [3] с. - (Інформаційний 

лист про нововведення в системі охорони 

здоров'я / Укрмедпатентінформ ; № 206-2018. 

Вип. 45, Фармація).  

 

ІБВ 

101.  Толочко, В. М. 
Класифікація хронофагів у діяльності 

спеціалістів фармації як об'єкту 

корпоративного управління часом 

фармацевтичних закладів : інформ. лист / В. М. 

Толочко, Т. О. Артюх ; Нац. фармац. ун-т. - 

Київ : [б. в.], 2018. - [3] с. - (Інформаційний 

лист про нововведення в системі охорони 

здоров'я / Укрмедпатентінформ ; № 207-2018. 

Вип. 44, Фармація).  

 

ІБВ 

ФАРМАЦЕВТИЧНА БОТАНІКА. ФАРМАКОГНОЗІЯ 

 

102. 615.322(043.3) 

Г 96 

 

Гусак, Людмила Володимирівна.  

Фармакогностичне дослідження 

чистецю Зібольда (Stachys sieboldii MIQ) : 

автореф. дис. ... канд. фармац. наук : 15.00.02 - 

Фармацевтична хімія та фармакогнозія / Л. В. 

Гусак ; Нац. фармац. ун-т. - Харків, 2018. - 20 

с. 

 

КС 

103. 615.322(043.3) 

Д 58 

 

Довгаль, Євгеній Олександрович.  

Фармакогностичне дослідження рогозу 

вузьколистого (Typha angustifolia L.) : автореф. 

дис. ... канд. фармац. наук : 15.00.02 - 

Фармацевтична хімія та фармакогнозія / Є. О. 

Довгаль ; Нац. фармац. ун-т. - Харків, 2018. - 

24 с.  

 

КС 

104. 615.322(043.3) 

Е 81 

 

Есам Зургані Ахмед Зегхдані. 
Експериментальне вивчення мазі на 

основі екстракту кореня солодки для лікування 

алергічних дерматитів : автореф. дис. ... канд. 

фармац. наук : 14.03.05 - Фармакологія / Есам 

КС 
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Зургані Ахмед Зегхдані ; Нац. фармац. ун-т. - 

Харків, 2018. - 23 с.  

 

105. 615.322(043.3) 

І 46 

 

Ільїнська, Нонна Ігорівна.  

Фармакогностичне вивчення сортів 

роду жоржина (Dahlia Cav.) : автореф. дис. ... 

канд. фармац. наук : 15.00.02 - Фармацевтична 

хімія та фармакогнозія / Н. І. Ільїнська ; Нац. 

фармац. ун-т. - Харків, 2018. - 23 с.  

 

КС 

106.  Кініченко, А. О.  
Макро- та мікроскопічні ознаки 

надземної частини портулаку городнього 

(Portulaca oleracea L.) : інформ. лист / А. О. 

Кініченко, С. Д. Тржецинський ; Запоріз. держ. 

мед. ун-т. - Київ : [б. в.], 2019. - [4] с. - 

(Інформаційний лист про нововведення в 

системі охорони здоров'я / 

Укрмедпатентінформ ; № 078-2019. Вип. 2, 

Фармація). 

 

ІБВ 

107. 615.322(043.3) 

К 63 

 

Комісаренко, Микола Андрійович.  

Фітохімічне вивчення листя брусниці 

звичайної та створення на їх основі нових 

лікарських засобів : автореф. дис. ... канд. 

фармац. наук : 15.00.02 - Фармацевтична хімія 

та фармакогнозія / М. А. Комісаренко ; Нац. 

фармац. ун-т. - Харків, 2018. - 22 с.  

 

КС 

108.  Кречун, А. В. 
Оптимальні терміни заготівлі 

кореневищ іриса угорського (Iris hungarica 

Waldst. et Kit.) : інформ. лист / А. В. Кречун, О. 

О. Михайленко, C. В. Ковальов ; Нац. фармац. 

ун-т. - Київ : [б. в.], 2018. - [3] с. - 

(Інформаційний лист про нововведення в 

системі охорони здоров'я / 

Укрмедпатентінформ ; № 374-2018. Вип. 47, 

Фармація). 

 

ІБВ 

109.  Линда, О. С. 
Визначення антиоксидантних 

властивостей сухого екстракту з хости 

ланцетолистої : інформ. лист / О. С. Линда, Л. 

С. Фіра, П. Г. Лихацький ; Терноп. держ. мед. 

акад. ім. І. Я. Горбачевського МОЗ України. - 

Київ : [б. в.], 2018. - [4] с. - (Інформаційний 

лист про нововведення в системі охорони 

здоров'я / Укрмедпатентінформ ; № 218-2018. 

Вип. 22, Фармація).  

ІБВ 
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110.  Оптимальні терміни заготівлі трави 

Thymus pulegioides L. : інформ. лист / Я. М. 

Стешенко [та ін.] ; Запоріз. держ. мед. ун-т. - 

Київ : [б. в.], 2019. - [4] с. - (Інформаційний 

лист про нововведення в системі охорони 

здоров'я / Укрмедпатентінформ ; № 104-2019. 

Вип. 8, Фармація). 

 

ІБВ 

111.  Оптимальні умови вирощування 
лікарської та ефіроолійної сировини 

кореневищ сортових ірисів (Iris hybrida hort.) в 

Україні : інформ. лист / О. О. Михайленко [та 

ін.] ; Нац. фармац. ун-т. - Київ : [б. в.], 2018. - 

[3] с. - (Інформаційний лист про нововведення 

в системі охорони здоров'я / 

Укрмедпатентінформ ; № 375-2018. Вип. 48, 

Фармація). 

 

ІБВ 

112.  Петровська, У. В.  
Макро- та мікроскопічні ознаки листя 

прикореневої розетки шпинату городнього 

(Spinacia oleracea L.) : інформ. лист / У. В. 

Петровська, I. O. Журавель, В. С. Кисличенко ; 

Нац. фармац. ун-т. - Київ : [б. в.], 2018. - [4] с. - 

(Інформаційний лист про нововведення в 

системі охорони здоров'я / 

Укрмедпатентінформ ; № 368-2018. Вип. 52, 

Фармація). 

 

ІБВ 

113.  Прискорені умови сушіння трави 

чебрецю блошиного (Thymus pulegioides L.) : 

інформ. лист / Я. М. Стешенко [та ін.] ; Запоріз. 

держ. мед. ун-т. - Київ : [б. в.], 2019. - [4] с. - 

(Інформаційний лист про нововведення в 

системі охорони здоров'я / 

Укрмедпатентінформ ; № 105-2019. Вип. 7, 

Фармація). 

 

ІБВ 

114. 615.322(043.3) 

С 20 

 

Сас, Ірина Анатоліївна.  

Фармакогностичне дослідження видів 

роду Буквиця (Betonica L.) флори України : 

автореф. дис. ... канд. фармац. наук : 15.00.02 - 

Фармацевтична хімія та фармакогнозія / І. А. 

Сас ; Запоріз. держ. мед. ун-т. - Запоріжжя, 

2018. - 27 с.  

 

КС 

115. 615.322(043.3) 

С 77 

 

Старченко, Галина Юріївна.  

Фармакогностичне дослідження вересу 

звичайного (Calluna vulgaris (L.) Hull.) : 

КС 
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автореф. дис. ... канд. фармац. наук : 15.00.02 - 

Фармацевтична хімія та фармакогнозія / Г. Ю. 

Старченко ; Запоріз. держ. мед. ун-т. - 

Запоріжжя, 2019. - 24 с.  

 

116.  Чорна, Н. С. 
Розробка ефективних фітозасобів 

нефропротекторної дії на основі густого 

екстракту з листя берези бородавчатої : 

інформ. лист / Н. С. Чорна, Т. І. Єрмоленко, Л. 

В. Яковлєва ; Харків. нац. мед. ун-т. - Київ : [б. 

в.], 2019. - [4] с. - (Інформаційний лист про 

нововведення в системі охорони здоров'я / 

Укрмедпатентінформ ; № 150-2019. Вип. 14, 

Фармація).  

 

ІБВ 

117. 615.322(043.3) 

Ш 25 

 

Шаріфов, Хуршед Шералійович.  

Експериментальне дослідження 

фармакологічних властивостей екстракту з 

листя персика звичайного : автореф. дис. ... 

канд. фармац. наук : 14.03.05 - Фармакологія / 

Х. Ш. Шаріфов ; Нац. фармац. ун-т. - Харків, 

2018. - 24 с.  

 

КС 

118.  Яременко, М. С. 
Терміни заготівлі листя лепехи 

звичайної (Acorus Calamus L.) : інформ. лист / 

М. С. Яременко, T. М. Гонтова, Е. Е. Котова ; 

Нац. фармац. ун-т. - Київ : [б. в.], 2018. - [3] с. - 

(Інформаційний лист про нововведення в 

системі охорони здоров'я / 

Укрмедпатентінформ ; № 367-2018. Вип. 40, 

Фармація).  

 

ІБВ 

ТЕХНОЛОГІЯ ЛІКІВ 

 

119. 615.214(043.3) 

А 45 

 

Ал Нукарі Абдулкарім. 
Теоретичне та експериментальне 

обґрунтування створення назальної м'якої 

лікарської форми з вазопресином для 

ноотропної терапії : автореф. дис. ... канд. 

фармац. наук : 15.00.01 - Технологія ліків, 

організація фармацевтичної справи та судова 

фармація / Ал Нукарі Абдулкарім ; Запоріз. 

держ. мед. ун-т. - Запоріжжя, 2019. - 24 с.  

 

КС 

120.  Бисага, Є. І.  
Технологія виготовлення капсул для 

профілактики та лікування запальних 

ІБВ 
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захворювань органів сечовиділення : інформ. 

лист / Є. І. Бисага, Л. I. Вишневська ; Нац. 

фармац. ун-т МОЗ України. - Київ : [б. в.], 

2018. - [4] с. - (Інформаційний лист про 

нововведення в системі охорони здоров'я / 

Укрмедпатентінформ ; № 380-2018. Вип. 57, 

Фармація).  

 

121.  Вишневська, Л. I.  
Склад та технологія виготовлення в 

умовах аптеки комбінованого гелю для 

лікування запальних захворювань суглобів : 

інформ. лист / Л. I. Вишневська, В. В. Постой ; 

Нац. фармац. ун-т. - Київ : [б. в.], 2018. - [3] с. - 

(Інформаційний лист про нововведення в 

системі охорони здоров'я / 

Укрмедпатентінформ ; № 383-2018. Вип. 55, 

Фармація).  

 

ІБВ 

122. 615.451.012/.014 

(043.3) 

К 30 

 

Качапут, Олександр Іванович.  

Розробка складу і технології 

гормональних лікарських засобів у формі 

суспензій для парентерального застосування : 

автореф. дис. ... канд. фармац. наук : 15.00.01 - 

Технологія ліків, організація фармацевтичної 

справи та судова фармація / О. І. Качапут ; 

Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького. - 

Львів, 2018. - 23 с.  

 

КС 

123.  Коноваленко, І. С.  
Склад та технологія виготовлення в 

умовах аптек збору для корекції 

клімактеричних розладів : інформ. лист / І. С. 

Коноваленко, Н. П. Половко ; Нац. фармац. ун-

т. - Київ : [б. в.], 2018. - [4] с. - (Інформаційний 

лист про нововведення в системі охорони 

здоров'я / Укрмедпатентінформ ; № 382-2018. 

Вип. 54, Фармація). 

 

ІБВ 

124. 615.014.2(043.3) 

К 64 

 

Коношевич, Людмила Володимирівна.  

Теоретичне обгрунтування 

удосконалення технології очних крапель 

прополісу : автореф. дис. ... канд. фармац. наук 

: 15.00.01 - Технологія ліків, організація 

фармацевтичної справи та судова фармація / Л. 

В. Коношевич ; Нац. фармац. ун-т. - Харків, 

2018. - 24 с.  

 

КС 

125. 615.014.2(043.3) 

К 88 

Кудрик, Богдан Тарасович.  

Розробка складу та технології 

СК 
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 лікарської форми імуномоделюючої дії на 

основі продуктів бджільництва : автореф. дис. 

... канд. фармац. наук : 15.00.01 - Технологія 

ліків, організація фармацевтичної справи та 

судова фармація / Б. Т. Кудрик ; Нац. фармац. 

ун-т. - Харків, 2017. - 24 с.  

 

126. 615.454.1.012/.014 

(043.3) 

Л 86 

 

Луць, Вікторія Вікторівна.  

Розробка складу, технології і 

дослідження м'яких лікарських форм для 

комплексної терапії мікозів стоп : автореф. дис. 

... канд. фармац. наук : 15.00.01 - Технологія 

ліків, організація фармацевтичної справи та 

судова фармація / В. В. Луць ; Запоріз. держ. 

мед. ун-т. - Запоріжжя, 2019. - 24 с.  

 

КС 

127.  Орловецька, Н. Ф.  
Технологія очної мазі з Sulfacetamidum 

natricum : інформ. лист / Н. Ф. Орловецька, О. 

С. Данькевич, В. В. Бикасова ; Нац. фармац. 

ун-т. - Київ : [б. в.], 2018. - [4] с. - 

(Інформаційний лист про нововведення в 

системі охорони здоров'я / 

Укрмедпатентінформ ; № 386-2018. Вип. 41, 

Фармація).  

 

ІБВ 

128.  Орловецька, Н. Ф.  
Технологія м'яких лікарських засобів з 

Pix liquida за утрудненими екстемпоральними 

прописами : інформ. лист / Н. Ф. Орловецька, 

О. С. Данькевич, Д. А. Мацагорова ; Нац. 

фармац. ун-т. - Київ : [б. в.], 2018. - [4] с. - 

(Інформаційний лист про нововведення в 

системі охорони здоров'я / 

Укрмедпатентінформ ; № 140-2018. Вип. 15, 

Фармація). 

 

ІБВ 

129. 615.014.2(043.3) 

П 88 

 

Пуртов, Олексій Вікторович.  

Фармацевтична розробка та 

дослідження рідких лікарських засобів з 

бензалконію хлоридом : автореф. дис. ... канд. 

фармац. наук : 15.00.01 - Технологія ліків, 

організація фармацевтичної справи та судова 

фармація / О. В. Пуртов ; Нац. фармац. ун-т. - 

Харків, 2017. - 24 с.  

 

КС 

130.  Рубан, О. А.  
Технологія виготовлення гранул 

ентеросорбтивної дії для лікування отруєнь та 

захворювань, що супроводжуються 

ІБВ 



БЮЛЕТЕНЬ НОВИХ НАДХОДЖЕНЬ                           СІЧЕНЬ-ЛЮТИЙ, 2020  

32 

 

ендотоксикозом : інформ. лист / О. А. Рубан, В. 

Д. Рибачук ; Нац. фармац. ун-т. - Київ : [б. в.], 

2018. - [4] с. - (Інформаційний лист про 

нововведення в системі охорони здоров'я / 

Укрмедпатентінформ ; № 335-2018. Вип. 35, 

Фармація).  

 

131. 615.014.23(043.3) 

Ш 31 

 

Шахмаєв, Антон Євгенович.  

Розробка технології одержання 

ліпосомальної ін'єкційної форми 

убідекаренону, що має кардіопротекторну дію : 

автореф. дис. ... канд. фармац. наук : 15.00.01 - 

Технологія ліків, організація фармацевтичної 

справи та судова фармація / А. Є. Шахмаєв ; 

Нац. фармац. ун-т. - Харків, 2017. - 24 с.  

 

КС 

132. 615.014.2(043.3) 

Ш 71 

 

Шмалько, Олександр Олександрович.  

Розробка складу та технології 

фітосиропу гепатопротекторної та жовчогінної 

дії : автореф. дис. ... канд. фармац. наук : 

15.00.01 - Технологія ліків, організація 

фармацевтичної справи та судова фармація / О. 

О. Шмалько ; Нац. фармац. ун-т. - Харків, 

2017. - 23 с.  

 

КС 

ФАРМАКОЛОГІЯ 

 

133. 615.225(043.3) 

Б 90 

 

Букатару, Юліана Сергіївна.  

Антигіпоксантна та нейропротекторна 

активність похідних 2-бензамідо-2-(2-

оксоіндолін-3-іліден)оцтової кислоти : 

автореф. дис. ... канд. фармац. наук : 14.03.05 - 

Фармакологія / Ю. С. Букатару ; Нац. фармац. 

ун-т. - Харків, 2018. - 22 с.  

 

КС 

134.  Вплив лефлуноміду на серцево-

судинну систему за комбінованого 

застосування з диклофенаком та амлодипіном 

на тлі експериментального ревматоїдного 

артриту, асоційованого з артеріальною 

гіпертензією : інформ. лист / Н. М. 

Серединська [та ін.] ; ДУ "Ін-т фармакології та 

токсикології НАМН України". - Київ : [б. в.], 

2019. - [9] с. - (Інформаційний лист про 

нововведення в системі охорони здоров'я / 

Укрмедпатентінформ ; № 072-2019. Вип. 1, 

Фармакологія). 

 

ІБВ 

135. 616.831(043.3) Дейко, Роман Данилович.  КС 
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Д 27 

 

Експериментальне вивчення 

церебропротекторних та психотропних 

властивостей нових циклічних і лінійних 

олігопептидів : автореф. дис. ... канд. фармац. 

наук : 14.03.05 - Фармакологія / Р. Д. Дейко ; 

Нац. фармац. ун-т. - Харків, 2017. - 23 с.  

 

136.  Єрмоленко, Т. І. 
Застосування мазі тіотриазоліну для 

підвищення ефективності фармакотерапії 

опікових ран : інформ. лист / Т. І. Єрмоленко, 

О. В. Кривошапка ; Харків. нац. мед. ун-т. - 

Київ : [б. в.], 2018. - [4] с. - (Інформаційний 

лист про нововведення в системі охорони 

здоров'я / Укрмедпатентінформ ; № 366-2018. 

Вип. 39, Фармація).  

 

ІБВ 

137.  Маміна, О. О. 
Визначення анаприліну у сечі 

хроматографічними методами : інформ. лист / 

О. О. Маміна, В. І. Кабачний ; Нац. фармац. ун-

т. - Київ : [б. в.], 2018. - [4] с. - (Інформаційний 

лист про нововведення в системі охорони 

здоров'я / Укрмедпатентінформ ; № 325-2018. 

Вип. 30, Фармація).  

 

ІБВ 

138. 616.127(043.3) 

Н 30 

 

Нароха, Віолетта Петрівна.  

Експериментальне дослідження 

фармакодинаміки координаційних сполук 

германію при антрацикліновій інтоксикації : 

автореф. дис. ... канд. фармац. наук : 14.03.05 - 

Фармакологія / В. П. Нароха ; Нац. фармац. ун-

т. - Харків, 2018. - 24 с.  

 

КС 

139. 615.015(043.3) 

О-95 

 

Очеретнюк, Анна Олександрівна.  

Експериментальне обгрунтування 

корекції колоїдно-гіперосмолярним розчином 

HAES-LX 5% функціонального стану легень в 

умовах опікового шоку : автореф. дис. ... канд. 

фармац. наук : 14.03.05 - Фармакологія / А. О. 

Очеретнюк ; Нац. фармац. ун-т. - Харків, 2016. 

- 20 с.  

 

КС 

140.  Режим контролю лікарських засобів 

для фармакотерапії бронхіальної астми : 

інформ. лист / В. О. Шаповалова [та ін.] ; 

Харків. мед. акад. післядиплом. освіти. - Київ : 

[б. в.], 2018. - [6] с. - (Інформаційний лист про 

нововведення в системі охорони здоров'я / 

Укрмедпатентінформ ; № 279-2018. Вип. 10, 

ІБВ 
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Клінічна фармакологія і клінічна фармація). 

 

141.  Спосіб підвищення ефективності 
нефропротекторної дії кверцетину шляхом 

комбінованого застосування з аміноцукрами : 

інформ. лист / С. К. Шебеко [та ін.] ; Нац. 

фармац. ун-т. - Київ : [б. в.], 2018. - [5] с. - 

(Інформаційний лист про нововведення в 

системі охорони здоров'я / 

Укрмедпатентінформ ; № 330-2018. Вип. 8, 

Клінічна фармакологія і клінічна фармація). 

 

ІБВ 

ЗАГАЛЬНА ТЕРАПІЯ. ФІЗІОТЕРАПІЯ 

 

142. 615.327(477.83)(043.3) 

К 59 

 

Козявкіна, Наталія Володимирівна.  

Нейрогуморальна регуляція 

тиреотропних ефектів мінеральної води 

Нафтуся (експериментально-клінічне 

дослідження) : автореф. дис. ... канд. мед. наук 

: 14.03.04 - Патологічна фізіологія / Н. В. 

Козявкіна ; ДВНЗ "Терноп. держ. мед. ун-т ім. 

І. Я. Горбачевського МОЗ України". - 

Тернопіль, 2018. - 20 с.  

 

КС 

143. 615.327(477.83)(043.3) 

К 59 

 

Козявкіна, Ольга Володимирівна.  

Вегетотропні ефекти біоактивної води 

Нафтуся та їх ендокринний, метаболічний і 

імунний супровід (експериментально-клінічне 

дослідження) : автореф. дис. ... канд. мед. наук 

: 14.03.04 - Патологічна фізіологія / О. В. 

Козявкіна ; ДВНЗ "Терноп. держ. мед. ун-т ім. 

І. Я. Горбачевського МОЗ України". - 

Тернопіль, 2018. - 20 с.  

 

КС 

ПАТОЛОГІЯ. ПАТОЛОГІЧНА АНАТОМІЯ 

 

144. 616-008.9-

003.84(043.3) 

М 82 

 

Москаленко, Роман Андрійович.  

Патоморфологічні особливості 

біомінералізації м'яких тканин : автореф. дис. 

... д-ра мед. наук : 14.03.02 - Патологічна 

анатомія / Р. А. Москаленко ; Харків. нац. мед. 

ун-т. - Харків, 2018. - 41 с.  

 

КС 

ПАТОЛОГІЧНА ФІЗІОЛОГІЯ 

 

145. 616-003.96(043.3) 

Г 70 

 

Горша, Василь Іванович.  

Патогенетичні основи порушення 

регуляторних механізмів адаптації у осіб з 

КС 
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високим рівнем професійно обумовленого 

психоемоційного навантаження : автореф. дис. 

... канд. мед. наук : 14.03.04 - Патологічна 

фізіологія / В. І. Горша ; Одес. нац. мед. ун-т. - 

Одеса, 2018. - 20 с.  

 

146. 616-008.7-085(043.3) 

Г 94 

 

Гуніна, Лариса Михайлівна.  

Механізми реалізації ергогенних 

властивостей антиоксидантних засобів за 

інтенсивних фізичних навантажень у 

кваліфікованих спортсменів : автореф. дис. ... 

д-ра біол. наук : 14.03.04 - Патологічна 

фізіологія / Л. М. Гуніна ; ДЗ "Луган. держ. 

мед.ун-т". - Київ, 2015. - 48 с.  

 

КС 

147.  Коновчук, В. М.  
Спосіб оцінки перебігу ендогенної 

інтоксикації : інформ. лист / В. М. Коновчук, 

А. В. Андрущак, Н. О. Максимчук ; Буков. 

держ. мед. ун-т МОЗ України. - Київ : [б. в.], 

2017. - [4] с. - (Інформаційний лист про 

нововведення в системі охорони здоров'я / 

Укрмедпатентінформ ; № 126-2017. Вип. 9, 

Анестезіологія).  

 

ІБВ 

148.  Кононенко, Н. М. 
Антидіабетичні властивості сухого 

екстракту імбиру : інформ. лист / Н. М. 

Кононенко, М. В. Сорокіна, В. В. Чікіткіна ; 

Нац. фармац. ун-т. - Київ : [б. в.], 2018. - [3] с. - 

(Інформаційний лист про нововведення в 

системі охорони здоров'я / 

Укрмедпатентінформ ; № 209-2018. Вип. 24, 

Фармація).  

 

ІБВ 

149. 616-008.9(043.3) 

М 65 

 

Місюра, Катерина Василівна.  

Надлишкова маса тіла і ожиріння: 

популяційні, клінічні та гормональні 

особливості, механізми формування 

метаболічних ускладнень : автореф. дис. ... д-ра 

мед. наук : 14.01.14 - Ендокринологія / К. В. 

Місюра ; ДУ "Ін-т пробл. ендокрин. патології 

ім. В. Я. Данилевського НАМН України". - 

Харків, 2018. - 47 с.  

 

КС 

150. 616.2-002-008 

(043.3) 

П 32 

 

Пиндус, Володимир Богданович.  

Патофізіологічні механізми 

формування експериментального алергічного 

альвеоліту при адреналіновому пошкодженні 

міокарда та фармакологічна корекція : автореф. 

КС 
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дис. ... канд. мед.наук : 14.03.04 - Патологічна 

фізіологія / В. Б. Пиндус ; ДВНЗ "Терноп. 

держ. мед. ун-т ім. І. Я. Горбачевського МОЗ 

України". - Тернопіль, 2017. - 23 с.  

 

151. 615.322(043.3) 

С 81 

 

Стойко, Лілія Іллівна.  

Фармакогностичне дослідження 

золототисячника звичайного (Centaurium 

erythraea Rafn.) і тирлича хрещатого (Gentiana 

cruciata L.) родини Gentianaceae : автореф. дис. 

... канд. фармац. наук : 15.00.02 - 

Фармацевтична хімія та фармакогнозія / Л. І. 

Стойко ; Нац. фармац. ун-т. - Харків, 2018. - 19 

с. 

 

КС 

ТРАВМАТОЛОГІЯ 

 

152.  Бодня, О. І. 
Спосіб малоінвазивного остеосинтезу 

переломів п'яткової кістки : інформ. лист / О. І. 

Бодня ; Одес. нац. мед. ун-т. - Київ : [б. в.], 

2018. - [4] с. - (Інформаційний лист про 

нововведення в системі охорони здоров'я / 

Укрмедпатентінформ ; № 189-2018. Вип. 5, 

Ортопедія і травматологія).  

 

ІБВ 

153. 616.728.2-001.5-

053.8(043.3) 

К 31 

 

Каяфа, Андрій Миколайович.  

Ендопротезування кульшового суглоба 

у людей літнього та старечого віку при 

переломах стегнової кістки у вертлюговій 

ділянці : автореф. дис... канд. мед. наук : 

14.01.21 - Травматологія та ортопедія / А. М. 

Каяфа ; ДУ "Ін-т травматології та ортопедії 

НАМН України". - Київ, 2019. - 20 с.  

 

КС 

154. 616.717.5(043.3) 

Л 63 

 

Лісунов, Станіслав Вікторович.  

Комплексне лікування хворих з 

переломами дистального метаепіфіза 

променевої кістки на ранньому амбулаторному 

етапі : автореф. дис... канд. мед. наук : 14.01.21 

- Травматологія та ортопедія / С. В. Лісунов ; 

Донец. нац. мед. ун-т. - Лиман, 2017. - 20 с.  

 

КС 

155. 616.717.4-089(043.3) 

М 69 

 

Міхановський, Дмитро Олександрович.  

Комбінована система фіксації 

модульного ендопротеза проксимального 

відділу плечової кістки (експериментально-

клінічне дослідження) : автореф. дис... канд. 

мед. наук : 14.01.21 - Травматологія та 

КС 
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ортопедія / Д. О. Міхановський ; ДУ "Ін-т 

патології хребта та суглобів ім. проф. М. І. 

Ситенка НАМН України". - Харків, 2018. - 21 

с.  

 

156. 617.584(043.3) 

Н 50 

 

Немеш, Михайло Михайлович.  

Діагностика та ортопедичне лікування 

пацієнтів з хворобою Ерлахера-Блаунта : 

автореф. дис... канд. мед. наук : 14.01.21 - 

Травматологія та ортопедія / М. М. Немеш ; 

ДУ "Ін-т травматології та ортопедії НАМН 

України". - Київ, 2019. - 21 с.  

 

КС 

157. 616.714.35-001(043.3) 

П 12 

 

Павлов, Андрій Ігорович.  

Травматичні внутрішньочерепні 

гематоми задньої черепної ямки. 

Краніометричні характеристики, діагностика і 

лікування : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 

14.01.05 - Нейрохірургія / А. І. Павлов ; ДУ "Ін-

т нейрохірургії ім. акад. А. П. Ромоданова 

НАМН України". - Київ, 2018. - 24 с.  

 

КС 

158. 616.711-001.5-

089(043.3) 

П 58 

 

Попсуйшапка, Костянтин Олексійович.  

Лікування переломів тіл хребців 

грудного та поперекового відділів хребта 

(клініко-експериментальне обгрунтування) : 

автореф. дис... д-ра мед. наук : 14.01.21 - 

Травматологія та ортопедія / К. О. 

Попсуйшапка ; ДУ "Ін-т патології хребта та 

суглобів ім. М. І. Ситенка НАМН України". - 

Харків, 2019. - 38 с.  

 

КС 

159.  Спосіб корекції метаболічного 
ацидозу в нирках та легенях при термічній 

травмі : інформ. лист / Л. Г. Нетюхайло [та ін.] 

; ВДНЗ України "Укр. мед. стомат. акад.". - 

Київ : [б. в.], 2018. - [2] с. - (Інформаційний 

лист про нововведення в системі охорони 

здоров'я / Укрмедпатентінформ ; № 272-2018. 

Вип. 1, Нормальна та патологічна фізіологія). 

ІБВ 

ОНКОЛОГІЯ 

 

160. 616.33-006.6-

085.277.3(043.3) 

А 13 

 

Абдуллаев, Амир Гусейнович.  

Опыт применения гипертермической 

интраперитонеальной химиотерапии при раке 

желудка, псевдомиксоме и перитонеальной 

мезотелиоме : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 

14.01.12 - Онкология / А. Г. Абдуллаев ; Росс. 

онкол. науч. центр им. Н. Н. Блохина РАМН . - 

КС 
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Москва, 2010. - 32 с.  

 

161.  Алгоритм діагностичного супроводу 
хворих з йод-негативними метастазами 

диференційованого раку щитовидної залози : 

інформ. лист / О. I. Солодянникова [та ін.] ; 

Нац. ін-т раку. - Київ : [б. в.], 2019. - [7] с. - 

(Інформаційний лист про нововведення в 

системі охорони здоров'я / 

Укрмедпатентінформ ; № 044-2019. Вип. 7, 

Медична радіологія). 

 

ІБВ 

162. 618.19-006-08(043.3) 

А 65 

 

Андріїв, Аліна Володимирівна.  

Прогностичне предиктивне значення 

NA+/I⁻симпортеру у хворих на рак молочної 

залози : автореф. дис... канд. мед. наук: 

14.01.07 - Онкологія / А. В. Андріїв ; Ін-т 

експерим. патології, онкології і радіобіології 

ім. Р. Є. Кавецького НАН України". - Київ, 

2018. - 25 с.  

 

КС 

163. 616.24-006.6(043.3) 

В 19 

 

Васильєв, Леонід Леонідович.  

Топометричний супровід при 

прецизійній променевій терапії раку легені : 

автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.23 - 

Променева діагностика та променева терапія / 

Л. Л. Васильєв ; Харків. мед. акад. 

післядиплом. освіти. - Харків, 2018. - 20 с.  

 

КС 

164.  Визначення тактики лікування 
кісткових метастазів 153Sm-оксабіфором для 

зниження ризиків ускладнення : інформ. лист / 

Г. В. Грушка [та ін.] ; ДУ "Ін-т мед. радіології 

ім. С. П. Григор'єва НАМН України". - Київ : 

[б. в.], 2018. - [5] с. - (Інформаційний лист про 

нововведення в системі охорони здоров'я / 

Укрмедпатентінформ ; № 223-2018. Вип. 3, 

Медична радіологія) 

. 

ІБВ 

165.  Використання джерела 192ірідію при 

HDR брахітерапії хворих на вторинний рак 

вагіни : інформ. лист / B. C. Іванкова [та ін.] ; 

Нац. ін-т раку. - Київ : [б. в.], 2019. - [4] с. - 

(Інформаційний лист про нововведення в 

системі охорони здоров'я / 

Укрмедпатентінформ ; № 042-2019. Вип. 5, 

Медична радіологія). 

 

ІБВ 

166. 616-006.04(043.3) 

Г 19 

Ганусевич, Ірина Іванівна.  

Желатинази як редокс-залежні маркери 

КС 
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 метастазування та молекули-мішені 

протипухлинної терапії : автореф. дис. ... д-ра 

біол. наук : 14.01.07 - Онкологія / І. I. 

Ганусевич ; Ін-т експерим. патології, онкології 

і радіобіології ім. Р. Є. Кавецького. - Київ, 

2019. - 48 с.  

 

167.  Ковтуненко, О. В.  
Клініко-морфологічне обґрунтування 

вибору варіанту лікування хворих на рак 

верхньощелепної пазухи : інформ. лист / О. В. 

Ковтуненко, А. А. Бакаєв ; ДЗ "Дніпропетр. 

мед. акад. МОЗ України". - Київ : [б. в.], 2019. - 

[4] с. - (Інформаційний лист про нововведення 

в системі охорони здоров'я / 

Укрмедпатентінформ ; № 023-2019. Вип. 1, 

Отоларингологія).  

 

ІБВ 

168.  Лісова, І. Г.  
Обгрунтування проведення етапів 

онкологічного профілактичного огляду 

щелепно-лицевої ділянки : інформ. лист / І. Г. 

Лісова, Т. В. Ткач ; Харків. мед. акад. 

післядиплом. освіти. - Київ : [б. в.], 2018. - [4] 

с. - (Інформаційний лист про нововведення в 

системі охорони здоров'я / 

Укрмедпатентінформ ; № 362-2018. Вип. 46, 

Стоматологія).  

 

ІБВ 

169.  Метод лікування пацієнтів з 

метастатичним, прогресуючим 

диференційованим раком щитовидної залози, 

рефрактерним до лікування радіоактивним 

йодом : інформ. лист / О. I. Солодянникова [та 

ін.] ; Нац. ін-т раку. - Київ : [б. в.], 2019. - [4] с. 

- (Інформаційний лист про нововведення в 

системі охорони здоров'я / 

Укрмедпатентінформ ; № 043-2019. Вип. 6, 

Медична радіологія). 

 

ІБВ 

170. 618.19-006(043.3) 

Н 69 

 

Нітефор, Лариса Василівна.  

Саркома молочної залози: оптимізація 

діагностики та лікування хворих : автореф. 

дис... канд. мед. наук: 14.01.07 - Онкологія / Л. 

В. Нітефор ; Донец. нац. мед. ун-т. - Лиман, 

2018. - 24 с.  

 

КС 

171.  Спосіб лікування місцевопоширеного 
раку гортані та гортаноглотки : інформ. лист / 

Т. О. Жукова [та ін.] ; ВДНЗУ "Укр. мед. 

ІБВ 
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стомат. акад.". - Київ : [б. в.], 2019. - [3] с. - 

(Інформаційний лист про нововведення в 

системі охорони здоров'я / 

Укрмедпатентінформ ; № 014-2019. Вип. 8, 

Медична радіологія). 

 

172.  Спосіб неінвазивного визначення 
гормонально-рецепторного статусу пухлин у 

хворих на рак молочної залози : інформ. лист / 

В. Ф. Чехун [та ін.] ; Ін-т експерим. патології, 

онкології і радіобіології ім. Р. Є. Кавецького 

НАН України", Київ. міськ. клініч. онкологіч. 

центр . - Київ : [б. в.], 2018. - [3] с. - 

(Інформаційний лист про нововведення в 

системі охорони здоров'я / 

Укрмедпатентінформ ; № 352-2018. Вип. 8, 

Онкологія).  

 

ІБВ 

173.  Спосіб оцінки ризику розвитку 

рецидивів у хворих на рак передміхурової 

залози : інформ. лист / В. Ф. Чехун [та ін.] ; Ін-т 

експерим. патології, онкології і радіобіології 

ім. Р. Є. Кавецького НАН України", Київ. 

міськ. клініч. онкологіч. центр . - Київ : [б. в.], 

2018. - [4] с. - (Інформаційний лист про 

нововведення в системі охорони здоров'я / 

Укрмедпатентінформ ; № 353-2018. Вип. 9, 

Онкологія). 

 

ІБВ 

174.  Спосіб персоналізованого прогнозу 
агресивності перебігу раку молочної залози : 

інформ. лист / Н. Ю. Лук'янова [та ін.] ; Ін-т 

експерим. патології, онкології і радіобіології 

ім. Р. Є. Кавецького НАН України", Київ. 

міськ. клініч. онкологіч. центр . - Київ : [б. в.], 

2018. - [4] с. - (Інформаційний лист про 

нововведення в системі охорони здоров'я / 

Укрмедпатентінформ ; № 354-2018. Вип. 10, 

Онкологія). 

 

ІБВ 

175.  Спосіб прогнозування метастазів 
раку гортані : інформ. лист / О. В. Ковтуненко 

[та ін.] ; ДЗ "Дніпропетр. мед. акад. МОЗ 

України". - Київ : [б. в.], 2019. - [4] с. - 

(Інформаційний лист про нововведення в 

системі охорони здоров'я / 

Укрмедпатентінформ ; № 068-2019. Вип. 2, 

Отоларингологія). 

 

ІБВ 

176.  Спосіб прогнозування перебігу ІБВ 
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базального молекулярного підтипу раку 

молочної залози : інформ. лист / В. Ф. Чехун 

[та ін.]. ; Ін-т експерим. патології, онкології і 

радіобіології ім. Р. Є. Кавецького НАН 

України", Київ. міськ. клініч. онкологіч. центр . 

- Київ : [б. в.], 2018. - [3] с. - (Інформаційний 

лист про нововведення в системі охорони 

здоров'я / Укрмедпатентінформ ; № 351-2018. 

Вип. 7, Онкологія). 

 

177.  Спосіб прогнозування перебігу 
захворювання у хворих на рак передміхурової 

залози : інформ. лист / Н. Ю. Лук'янова [та ін.] 

; Ін-т експерим. патології, онкології і 

радіобіології ім. Р. Є. Кавецького НАН 

України", Нац. ін-т раку МОЗ України. - Київ : 

[б. в.], 2018. - [3] с. - (Інформаційний лист про 

нововведення в системі охорони здоров'я / 

Укрмедпатентінформ ; № 350-2018. Вип. 6, 

Онкологія). 

 

ІБВ 

178. 616.24-006(043.3) 

С 79 

 

Степко, Валерія Анатоліївна.  

Ефективність та ускладнення 

хіміотерапії у хворих на рак легені, оптимізація 

лікування і прогностичні критерії : автореф. 

дис... канд. мед. наук: 14.01.07 - Онкологія / В. 

А. Степко ; Донец. нац. мед. ун-т. - Лиман, 

2018. - 18 с.  

 

КС 

179. 616.8(043.3) 

Ф 83 

 

Франкова, Ірина Олександрівна.  

Феномен соціальної самоізоляції у 

пацієнтів з невротичними розладами та 

непатологічною трансформацією поведінки : 

автореф. дис. ... канд. мед. наук : 19.00.04 - 

Медична психологія / І. О. Франкова ; Харків. 

мед. акад. післядиплом. освіти. - Харків, 2018. - 

20 с.  

 

КС 

180. 618.11-006.6-

089(043.3) 

Х 22 

 

Харченко, Катерина Володимирівна.  

Роль циторедуктивних операцій в 

комбінованому лікуванні рецидиву раку 

яєчника : автореф. дис. ... д-ра мед. наук : 

14.01.07 - Онкологія / К. В. Харченко ; Харків. 

мед. акад. післядиплом. освіти. - Харків, 2019. - 

36 с.  

 

КС 

181. 618.19-006.6-07(043.3) 

Ц 27 

 

Цвєтаєва-Берест, Дар'я Андріївна.  

Предиктивна та прогностична 

значимість АВС-транспортерів (Pgp, MRP1, 

BCRP) у хворих на рак молочної залози : 

КС 
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автореф. дис... канд. мед. наук: 14.01.07 - 

Онкологія / Д. А. Цвєтаєва-Берест ; Харків. 

мед. акад. післядиплом. освіти. - Харків, 2017. - 

16 с.  

 

182. 616.831-005.1-

085.851(043.3) 

Я 64 

 

Яновська, Світлана Яківна.  

Когнітивні чинники обмеження 

життєдіяльності та їх психокорекція у хворих, 

які перенесли ішемічний інсульт на тлі 

артеріальної гіпертензії : автореф. дис. ... канд. 

мед. наук : 19.00.04 - Медична психологія / С. 

Я. Яновська ; Харків. мед. акад. післядиплом. 

освіти. - Харків, 2018. - 24 с. 

 

КС 

ПЕДІАТРІЯ 

 

183.   

Спосіб лікування гострого гнійного 

лімфаденіту щелепно-лицевої ділянки у дітей : 

інформ. лист / П. І. Ткаченко [та ін.] ; Укр. мед. 

стомат. акад. - Київ : [б. в.], 2019. - [4] с. - 

(Інформаційний лист про нововведення в 

системі охорони здоров'я / 

Укрмедпатентінформ ; № 074-2019. Вип. 3, 

Стоматологія). 

 

ІБВ 

184.  Алгоритм діагностики первинних 
дефектів антитілоутворення лікарем першого 

контакту : інформ. лист / О. Р. Боярчук [та ін.] ; 

ДВНЗ "Терноп. держ. мед. ун-т ім. І. Я. 

Горбачевського МОЗ України". - Київ : [б. в.], 

2019. - [3] с. - (Інформаційний лист про 

нововведення в системі охорони здоров'я / 

Укрмедпатентінформ ; № 045-2019. Вип. 5, 

Педіатрія). 

 

ІБВ 

185.  Алгоритм діагностики первинних 
дефектів фагоцитозу : інформ. лист / О. Р. 

Боярчук [та ін.] ; Терноп. нац. мед. ун-т ім. І. Я. 

Горбачевського. - Київ : [б. в.], 2019. - [5] с. - 

(Інформаційний лист про нововведення в 

системі охорони здоров'я / 

Укрмедпатентінформ ; № 083-2019. Вип. 15, 

Педіатрія). 

 

ІБВ 

186.  Алгоритм прогнозу перебігу гострих 

лейкемій у дітей залежно від рівня 

сироваткового феритину та тактика терапії при 

надлишку заліза в організмі : інформ. лист / В. 

ІБВ 
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Г. Бебешко [та ін.] ; ДУ "Нац. наук. центр 

радіаційної медицини НАМН України". - Київ : 

[б. в.], 2018. - [4] с. - (Інформаційний лист про 

нововведення в системі охорони здоров'я / 

Укрмедпатентінформ ; № 305-2018. Вип. 1, 

Гематологія та трансфузіологія). 

 

187. 615.349-053.2(043.3) 

А 85 

 

Арсенідзе, Тетяна Олександрівна.  

Променева діагностика структурно-

функціонального стану стегнової кістки при 

дисплазії кульшового суглоба у дітей раннього 

віку : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.23 

- Променева діагностика та променева терапія / 

Т. О. Арсенідзе ; Харків. мед. акад. 

післядиплом. освіти. - Харків, 2017. - 20 с.  

 

КС 

188.  Боярчук, О. Р. 
Алгоритм діагностики автозапальних 

захворювань у дітей : інформ. лист / О. Р. 

Боярчук, Н. Ю. Щербатюк ; ДВНЗ "Терноп. 

держ. мед. ун-т ім. І. Я. Горбачевського МОЗ 

України". - Київ : [б. в.], 2019. - [4] с. - 

(Інформаційний лист про нововведення в 

системі охорони здоров'я / 

Укрмедпатентінформ ; № 056-2019. Вип. 12, 

Педіатрія).  

 

ІБВ 

189.  Боярчук, О. Р. 
Алгоритм проведення промивання 

товстого кишечника при закрепах у дітей із 

spina bifida : інформ. лист / О. Р. Боярчук, К. Т. 

Глушко, М. І. Кінаш ; ДВНЗ "Терноп. держ. 

мед. ун-т ім. І. Я. Горбачевського МОЗ 

України". - Київ : [б. в.], 2019. - [3] с. - 

(Інформаційний лист про нововведення в 

системі охорони здоров'я / 

Укрмедпатентінформ ; № 049-2019. Вип. 1, 

Педіатрія).  

 

ІБВ 

190.  Боярчук, О. Р. 
Алгоритм спостереження та 

проведення чистої періодичної катетеризації 

при нейрогенному сечовому міхурі у дітей із 

spina bifida : інформ. лист / О. Р. Боярчук, К. Т. 

Глушко, М. І. Кінаш ; ДВНЗ "Терноп. держ. 

мед. ун-т ім. І. Я. Горбачевського МОЗ 

України". - Київ : [б. в.], 2019. - [3] с. - 

(Інформаційний лист про нововведення в 

системі охорони здоров'я / 

Укрмедпатентінформ ; № 050-2019. Вип. 6, 

ІБВ 
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Педіатрія).  

 

191. 616.98-053.2-

084(043.3) 

В 61 

 

Вовк, Вікторія Миколаївна.  

Ефективність профілактики 

захворювань, що викликані Streptococcus 

pneumoniae, у дітей з недиференційованою 

дисплазією сполучної тканини : автореф. дис. 

... канд. мед. наук : 14.01.10 - Педіатрія / В. М. 

Вовк ; ДУ Ін-т педіатрії, акушерства і 

гінекології ім. акад. О. М. Лук'янової НАМН 

України. - Київ, 2019. - 20 с.  

 

КС 

192.  Волянська, Л. А. 
Алгоритм ранньої діагностики та 

динамічного спостереження дітей зі 

синдромом Маршала : інформ. лист / Л. А. 

Волянська, О. Р. Боярчук ; ДВНЗ "Терноп. 

держ. мед. ун-т ім. І. Я. Горбачевського МОЗ 

України". - Київ : [б. в.], 2019. - [4] с. - 

(Інформаційний лист про нововведення в 

системі охорони здоров'я / 

Укрмедпатентінформ ; № 055-2019. Вип. 11, 

Педіатрія). 

 

ІБВ 

193.  Гаріян, Т. В. 
Алгоритм діагностики синдрому 

Ніймеген у дітей : інформ. лист / Т. В. Гаріян, 

О. Р. Боярчук, М. І. Кінаш ; ДВНЗ "Терноп. 

держ. мед. ун-т ім. І. Я. Горбачевського МОЗ 

України". - Київ : [б. в.], 2019. - [3] с. - 

(Інформаційний лист про нововведення в 

системі охорони здоров'я / 

Укрмедпатентінформ ; № 048-2019. Вип. 2, 

Педіатрія). 

 

ІБВ 

194.  Дац-Опока, М. І. 
Прогностична математична модель 

розрахунку ризику формування 

гастроезофагеальної рефлюксної хвороби у 

дітей з урахуванням генетичних чинників : 

інформ. лист / М. І. Дац-Опока, О. 3. Гнатейко ; 

Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького. - 

Київ : [б. в.], 2018. - [4] с. - (Інформаційний 

лист про нововведення в системі охорони 

здоров'я / Укрмедпатентінформ ; № 129-2018. 

Вип. 7, Педіатрія).  

 

ІБВ 

195. 617.557-007.43-

053.2(043.3) 

Д 24 

Дворакевич, Андрій Орестович.  

Порівняльна характеристика 

традиційних і мало-інвазивних методів 

КС  
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 лікування пахвинних гриж у дітей : автореф. 

дис. ... канд. мед. наук : 14.01.09 - Дитяча 

хірургія / А. О. Дворакевич ; Нац. мед. ун-т ім. 

О. О. Богомольця. - Київ, 2017. - 22 с.  

 

196. 617.55-002.3-089-

053.2(043.3) 

Д 30 

 

Демиденко, Юрій Григорович.  

Профілактика, діагностика, лікування 

абсцесів та інфільтратів черевної порожнини у 

дітей : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 

14.01.09 - Дитяча хірургія / Ю. Г. Демиденко ; 

Нац. мед. ун-т ім. О. О. Богомольця. - Київ, 

2017. - 20 с.  

 

КС 

197. 617.586(043.3) 

Д 30 

 

Дем'ян, Юрій Юрійович.  

Гнучка плоска стопа та її ортопедичне 

лікування у дітей з гіпермобільністю суглобів : 

автореф. дис... канд. мед. наук : 14.01.21 - 

Травматологія та ортопедія / Ю. Ю. Дем'ян ; 

ДУ "Ін-т травматології та ортопедії НАМН 

України". - Київ, 2019. - 24 с.  

 

КС 

198. 616.24-053.1(043.3) 

Д 43 

 

Дзядик, Тетяна Владиславівна.  

Перебіг, діагностика та лікування 

вроджених пневмоній у новонароджених від 

матерів з TORCH-інфекціями : автореф. дис. ... 

канд. мед. наук : 14.01.10 - Педіатрія / Т. В. 

Дзядик ; Ін-т педіатрії, акушерства і гінекології 

НАМН України. - Київ, 2018. - 20 с.  

 

КС 

199.  Діагностика коморбідних станів у 

дітей із ювенільним ідіопатичним  

артритом : інформ. лист / Л. Ф. Богмат 

[та ін.] ; ДУ "Ін-т охорони здоров'я дітей та 

підлітків НАМН України". - Київ : [б. в.], 2018. 

- [4] с. - (Інформаційний лист про 

нововведення в системі охорони здоров'я / 

Укрмедпатентінформ ; № 219-2018. Вип. 17, 

Педіатрія). 

 

ІБВ 

200.  Етапи обстеження дитини при 

порушеннях розвитку статі та невизначеній 

будові зовнішніх статевих органів, що 

унеможливлює встановити стать : інформ. лист 

/ Н. Б. Зелінська [та ін.] ; Укр. НПЦ ендокрин. 

хірургії та трансплантації ендокрин. органів і 

тканин МОЗ України. - Київ : [б. в.], 2018. - [4] 

с. - (Інформаційний лист про нововведення в 

системі охорони здоров'я / 

Укрмедпатентінформ ; № 302-2018. Вип. 5, 

Ендокринологія). 

ІБВ 
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201.  Ефективність застосування 

препаратів бетаїн-аргінінового комплексу для 

профілактики та лікування неалкогольної 

жирової хвороби печінки у дітей з ожирінням : 

інформ. лист / Т. О. Крючко [та ін.] ; ВДНЗ 

України "Укр. мед. стомат. акад.", ДЗ 

"Дніпропетр. мед. акад. МОЗ України". - Київ : 

[б. в.], 2018. - [3] с. - (Інформаційний лист про 

нововведення в системі охорони здоров'я / 

Укрмедпатентінформ ; № 181-2018. Вип. 16, 

Педіатрія). 

 

ІБВ 

202. 616.61-07-089-

053.2(043.3) 

К 59 

 

Кокоркін, Олексій Дмитрович.  

Рання діагностика та хірургічне 

лікування вад розвитку нирок і верхніх сечових 

шляхів у дітей : автореф. дис. ... канд. мед. наук 

: 14.01.09 - Дитяча хірургія / О. Д. Кокоркін ; 

Нац. мед. ун-т ім. О. О. Богомольця. - Київ, 

2017. - 20 с.  

 

КС 

203.  Комплексна діагностика атопічного 
дерматиту у дітей : інформ. лист / О. Р. 

Боярчук [та ін.] ; ДВНЗ "Терноп. держ. мед. ун-

т ім. І. Я. Горбачевського МОЗ України", ДВНЗ 

"Івано-Франків. нац. мед. ун-т". - Київ : [б. в.], 

2018. - [5] с. - (Інформаційний лист про 

нововведення в системі охорони здоров'я / 

Укрмедпатентінформ ; № 338-2018. Вип. 11, 

Дерматологія та венерологія). 

 

ІБВ 

204.  Комплексне лікування атопічного 
дерматиту у дітей : інформ. лист / О. Р. 

Боярчук [та ін.] ; ДВНЗ "Терноп. держ. мед. ун-

т ім. І. Я. Горбачевського МОЗ України", ДВНЗ 

"Івано-Франків. нац. мед. ун-т". - Київ : [б. в.], 

2018. - [5] с. - (Інформаційний лист про 

нововведення в системі охорони здоров'я / 

Укрмедпатентінформ ; № 339-2018. Вип. 12, 

Дерматологія та венерологія). 

 

ІБВ 

205.  Кузнєцов, С. В.  
Алгоритм ранньої діагностики 

хламідійних пневмоній у дітей : інформ. лист / 

С. В. Кузнєцов, О. О. Кучеренко ; Харків. нац. 

мед. ун-т. - Київ : [б. в.], 2018. - [4] с. - 

(Інформаційний лист про нововведення в 

системі охорони здоров'я / 

Укрмедпатентінформ ; № 157-2018. Вип. 12, 

Інфекційні та паразитарні хвороби). 

ІБВ 
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206.  Кузнєцов, С. В.  
Спосіб лікування дітей, хворих на 

ешерихіоз та інфікованих вірусом Епштейна-

Барр : інформ. лист / С. В. Кузнєцов, Є. С. 

Ольховський ; Харків. нац. мед. ун-т. - Київ : 

[б. в.], 2018. - [4] с. - (Інформаційний лист про 

нововведення в системі охорони здоров'я / 

Укрмедпатентінформ ; № 158-2018. Вип. 13, 

Інфекційні та паразитарні хвороби).  

 

ІБВ 

207.  Курлан, Н. Ю.  
Спосіб діагностики хелікобактерної 

інфекції у дітей, хворих на шигельоз : інформ. 

лист / Н. Ю. Курлан, О. M. Ольховська ; 

Харків. нац. мед. ун-т. - Київ : [б. в.], 2018. - [4] 

с. - (Інформаційний лист про нововведення в 

системі охорони здоров'я / 

Укрмедпатентінформ ; № 159-2018. Вип. 14, 

Інфекційні та паразитарні хвороби).  

 

ІБВ 

208. 615.825(043.3) 

М 25 

 

Марюхніч, Надія Володимирівна.  

Лікарський контроль фізичного стану 

та рухових можливостей при фізичних 

тренуваннях школярів з ослабленим зором : 

автореф. дис. ... канд. мед.наук : 14.01.24 - 

Лікувальна фізкультура та спортивна медицина 

/ Н. В. Марюхніч ; ДЗ "Дніпропетр. мед. акад. 

МОЗ України". - Дніпро, 2018. - 24 с.  

 

КС 

209.  Можливість корекції дефіциту 
вітаміну D у дітей раннього віку, схильних до 

повторних епізодів бронхообструктивного 

синдрому : інформ. лист / Ю. К. Больбот [та 

ін.] ; ДЗ "Дніпропетр. мед. акад. МОЗ України". 

- Київ : [б. в.], 2018. - [4] с. - (Інформаційний 

лист про нововведення в системі охорони 

здоров'я / Укрмедпатентінформ ; № 144-2018. 

Вип. 8, Педіатрія). 

 

ІБВ 

210. 616.62-089-

053.2(043.3) 

Н 22 

 

Наконечний, Ростислав Андрійович.  

Клініко-діагностичні критерії 

ефективності мініінвазивної хірургічної 

корекції міхурово-сечовідного рефлюксу у 

дітей : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 

14.01.09 - Дитяча хірургія / Р. А. Наконечний ; 

Нац. мед. ун-т ім. О. О. Богомольця. - Київ, 

2017. - 28 с.  

 

КС 

211.  Оптимізація лікування гострих ІБВ 
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кишкових інфекцій у дітей : інформ. лист / O. 

К. Колоскова [та ін.] ; ВДНЗ України "Буковин. 

держ. мед. ун-т". - Київ : [б. в.], 2018. - [4] с. - 

(Інформаційний лист про нововведення в 

системі охорони здоров'я / 

Укрмедпатентінформ ; № 228-2018. Вип. 15, 

Інфекційні та паразитарні хвороби). 

 

212.  Оцінка аліментарного забезпечення 
дітей із соматичною патологією вітаміном D і 

кальцієм : інформ. лист / О. Р. Боярчук [та ін.] ; 

ДВНЗ "Терноп. держ. мед. ун-т ім. І. Я. 

Горбачевського МОЗ України". - Київ : [б. в.], 

2019. - [3] с. - (Інформаційний лист про 

нововведення в системі охорони здоров'я / 

Укрмедпатентінформ ; № 047-2019. Вип. 3, 

Педіатрія). 

 

ІБВ 

213.  Профілактика порушень 

репродуктивного здоров'я дітей і підлітків : 

інформ. лист / В. П. Неділько [та ін.] ; ДУ "Ін-т 

педіатрії, акушерства і гінекології ім. акад. О. 

М. Лук'янової НАМН України". - Київ : [б. в.], 

2018. - [3] с. - (Інформаційний лист про 

нововведення в системі охорони здоров'я / 

Укрмедпатентінформ ; № 309-2018. Вип. 20, 

Педіатрія). 

 

ІБВ 

214.  Режим контролю лікарських засобів 

для фармакотерапії бронхіальної астми у дітей 

: інформ. лист / В. О. Шаповалова [та ін.] ; 

Харків. мед. акад. післядиплом. освіти. - Київ : 

[б. в.], 2018. - [6] с. - (Інформаційний лист про 

нововведення в системі охорони здоров'я / 

Укрмедпатентінформ ; № 280-2018. Вип. 7, 

Загальна практика - сімейна медицина). 

 

ІБВ 

215.  Романишин, Я. Ю. 
Поетапна діагностика целіакії у дітей : 

інформ. лист / Я. Ю. Романишин, Л. В. 

Костюченко ; Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила 

Галицького. - Київ : [б. в.], 2018. - [4] с. - 

(Інформаційний лист про нововведення в 

системі охорони здоров'я / 

Укрмедпатентінформ ; № 111-2018. Вип. 13, 

Педіатрія).  

 

ІБВ 

216. 616.149-008.341.1-

053.2(043.3) 

С 65 

Соручан, Валерія Петрівна.  

Мезокавальне шунтування в 

хірургічному лікуванні портальної гіпертензії у 

КС 
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 дітей : автореф. дис. ... канд. мед.наук : 

14.01.09 - Дитяча хірургія / В. П. Соручан ; 

Нац. мед. ун-т ім. О. О. Богомольця. - Київ, 

2017. - 18 с.  

 

217.  Спосіб диференціальної діагностики 
порушень серцевого ритму та провідності у 

доношених новонароджених з асфіксією : 

інформ. лист / Т. К. Знаменська [та ін.] ; Укр. 

мед. стомат. акад., ДУ "Ін-т педіатрії, 

акушерства і гінекології НАМН України". - 

Київ : [б. в.], 2019. - [4] с. - (Інформаційний 

лист про нововведення в системі охорони 

здоров'я / Укрмедпатентінформ ; № 099-2019. 

Вип. 13, Педіатрія). 

 

ІБВ 

218.  Спосіб діагностики пароксизмальних 
станів у передчасно народжених дітей : 

інформ. лист / Т. К. Знаменська [та ін.] ; Укр. 

мед. стомат. акад., ДУ "Ін-т педіатрії, 

акушерства і гінекології НАМН України". - 

Київ : [б. в.], 2019. - [4] с. - (Інформаційний 

лист про нововведення в системі охорони 

здоров'я / Укрмедпатентінформ ; № 100-2019. 

Вип. 14, Педіатрія). 

 

ІБВ 

219.  Спосіб комплексного етіотропного 
лікування м'язової дисфункції скронево-

нижньощелепного суглоба у підлітків : інформ. 

лист / P. C. Назарян [та ін.] ; Харків. нац. мед. 

ун-т. - Київ : [б. в.], 2019. - [4] с. - 

(Інформаційний лист про нововведення в 

системі охорони здоров'я / 

Укрмедпатентінформ ; № 121-2019. Вип. 7, 

Стоматологія). 

 

ІБВ 

220.  Спосіб профілактики вентилятор-

асоційованої пневмонії у новонароджених : 

інформ. лист / Т. К. Знаменська [та ін.] ; ВДНЗ 

України "Укр. мед. стомат. акад.", ДУ "Ін-т 

педіатрії, акушерства і гінекології НАМН 

України". - Київ : [б. в.], 2018. - [4] с. - 

(Інформаційний лист про нововведення в 

системі охорони здоров'я / 

Укрмедпатентінформ ; № 100-2018. Вип. 9, 

Педіатрія). 

 

ІБВ 

221.  Спосіб санації трахеї з використанням 

екстратубажної системи : інформ. лист / Т. К. 

Знаменська [та ін.] ; ВДНЗ України "Укр. мед. 

ІБВ 
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стомат. акад.", ДУ "Ін-т педіатрії, акушерства і 

гінекології НАМН України". - Київ : [б. в.], 

2018. - [4] с. - (Інформаційний лист про 

нововведення в системі охорони здоров'я / 

Укрмедпатентінформ ; № 101-2018. Вип. 10, 

Педіатрія). 

 

222.  Удосконалення діагностики 

дисфункції канальцевого нефротелію у дітей з 

міхурово-сечовідним рефлюксом : інформ. 

лист / Г. Г. Нікуліна [та ін.] ; ДУ "Ін-т урології 

НАМН України". - Київ : [б. в.], 2019. - [4] с. - 

(Інформаційний лист про нововведення в 

системі охорони здоров'я / 

Укрмедпатентінформ ; № 087-2019. Вип. 1, 

Урологія). 

 

ІБВ 

223. 616.085.851-

053.6(043.3) 

У 89 

 

Уханова, Анастасія Ігорівна.  

Детермінанти психічного здоров'я 

старших школярів : автореф. дис. ... канд. 

психол. наук : 19.00.04 - Медична психологія / 

А. І. Уханова ; Харків. мед. акад. післядиплом. 

освіти. - Харків, 2018. - 24 с.  

 

КС 

224. 616-021.8-053.2(043.3) 

Ш 75 

 

Шмуліч, Олеся Вадимівна.  

Особливості метаболічного профілю та 

гормональної регуляції у дітей з атопічними 

захворюваннями : автореф. дис. ... канд. мед. 

наук : 14.01.32 - Медична біохімія / О. В. 

Шмуліч ; Вінниц. нац. мед. ун-т ім. М. І. 

Пирогова. - Вінниця, 2017. - 21 с.  

 

КС 

225.  Шульгай, О. М. 
Застосування комплексу препаратів 

аргініну і бетаїну для нормалізації роботи 

печінки при лікуванні ацетонемічного 

синдрому у дітей : інформ. лист / О. М. 

Шульгай, А. Б. Кабакова, А.-М. А. Шульгай ; 

ДВНЗ "Терноп. держ. мед. ун-т ім. І. Я. 

Горбачевського МОЗ України". - Київ : [б. в.], 

2018. - [7] с. - (Інформаційний лист про 

нововведення в системі охорони здоров'я / 

Укрмедпатентінформ ; № 186-2018. Вип. 12, 

Педіатрія).  

 

ІБВ 

226.  Яковенко, Л. М. 
Спосіб морфометричної оцінки тканин 

велофарингеального комплексу у дітей з 

вродженими незрощеннями твердого та 

м'якого піднебіння : інформ. лист / Л. М. 

ІБВ 
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Яковенко, О. Б. Шафета, С. О. Ребенков ; Нац. 

мед. ун-т ім. О. О. Богомольця. - Київ : [б. в.], 

2018. - [4] с. - (Інформаційний лист про 

нововведення в системі охорони здоров'я / 

Укрмедпатентінформ ; № 178-2018. Вип. 18, 

Стоматологія).  

 

ІМУНОЛОГІЯ. АЛЕРГОЛОГІЯ 

 

227.  Боярчук, О. Р.  
Алгоритм діагностики комбінованих 

імунодефіцитів лікарем першого контакту : 

інформ. лист / О. Р. Боярчук, А. П. Волоха ; 

ДВНЗ "Терноп. держ. мед. ун-т ім. І. Я. 

Горбачевського МОЗ України", Нац. мед. акад. 

післядип. освіти імені П. Л. Шупика. - Київ : [б. 

в.], 2019. - [4] с. - (Інформаційний лист про 

нововведення в системі охорони здоров'я / 

Укрмедпатентінформ ; № 054-2019. Вип. 10, 

Педіатрія).  

 

ІБВ 

228.  Боярчук, О. Р.  
Алгоритм діагностики первинних 

імунодефіцитів лікарем першого контакту : 

інформ. лист / О. Р. Боярчук, А. П. Волоха ; 

ДВНЗ "Терноп. держ. мед. ун-т ім. І. Я. 

Горбачевського МОЗ України", Нац. мед. акад. 

післядип. освіти імені П. Л. Шупика. - Київ : [б. 

в.], 2019. - [4] с. - (Інформаційний лист про 

нововведення в системі охорони здоров'я / 

Укрмедпатентінформ ; № 053-2019. Вип. 9, 

Педіатрія).  

 

ІБВ 

229.  Лемко, О. І. 
Оцінка вираженості імунокомплексного 

ураження : інформ. лист / О. І. Лемко, І. С. 

Лемко, Т. І. Кополовець ; ДУ "Наук. практ. 

мед. центр "Реабілітація" МОЗ України". - Київ 

: [б. в.], 2019. - [5] с. - (Інформаційний лист про 

нововведення в системі охорони здоров'я / 

Укрмедпатентінформ ; № 091-2019. Вип. 2, 

Терапія). 

 

ІБВ 

ДІАГНОСТИКА 

 

230.  Комплексна скринінгова оцінка 
функціонального стану органів травлення і 

нирок : інформ. лист / І. С. Лемко [та ін.] ; ДУ 

"Наук.-практ. мед. центр "Реабілітація" МОЗ 

ІБВ 
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України". - Київ : [б. в.], 2019. - [5] с. - 

(Інформаційний лист про нововведення в 

системі охорони здоров'я / 

Укрмедпатентінформ ; № 090-2019. Вип. 1, 

Курортологія і фізіотерапія). 

МЕДИЧНА РАДІОЛОГІЯ 

 

231.  Васильєв, Л. Я. 
База даних формалізованої інформації 

про перебіг і наслідки лікування раку 

щитоподібної залози : інформ. лист / Л. Я. 

Васильєв, Г. В. Кулініч, Є. Б. Радзішевська ; 

ДУ "Ін-т мед. радіології ім. С. П. Григор'єва 

НАМН України". - Київ : [б. в.], 2018. - [4] с. - 

(Інформаційний лист про нововведення в 

системі охорони здоров'я / 

Укрмедпатентінформ ; № 224-2018. Вип. 4, 

Медична радіологія).  

 

ІБВ 

232.  Вінніков, B. A. 
Оцінка радіогенних неспецифічних 

розладів стану здоров'я і схеми їх 

індивідуалізованої корекції в осіб військового 

контингенту : інформ. лист / B. A. Вінніков, П. 

П. Сорочан, І. Ю. Чернявський ; ДУ "Ін-т мед. 

радіології ім. С. П. Григор'єва НАМН 

України", Військ. ін-т танкових військ. - Київ : 

[б. в.], 2019. - [6] с. - (Інформаційний лист про 

нововведення в системі охорони здоров'я / 

Укрмедпатентінформ ; № 033-2019. Вип. 1, 

Медична радіологія).  

 

ІБВ 

233.  Вінніков, B. A. 
Контроль розподілення поглиненої 

дози іонізуючого випромінювання різного 

спектра в критичних органах фантома людини : 

інформ. лист / B. A. Вінніков, B. П. 

Старенький, І. Ю. Чернявський ; ДУ "Ін-т мед. 

радіології ім. С. П. Григор'єва НАМН 

України", Військ. ін-т танкових військ. - Київ : 

[б. в.], 2019. - [7] с. - (Інформаційний лист про 

нововведення в системі охорони здоров'я / 

Укрмедпатентінформ ; № 036-2019. Вип. 4, 

Медична радіологія).  

 

ІБВ 

234.  Вінніков, B. A. 
Перспективні радіозахисні засоби для 

різних сценаріїв радіаційного впливу у 

військовій практиці : інформ. лист / B. A. 

ІБВ 
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Вінніков, H. Є. Узленкова, І. Ю. Чернявський ; 

ДУ "Ін-т мед. радіології ім. С. П. Григор'єва 

НАМН України", Військ. ін-т танкових військ. 

- Київ : [б. в.], 2019. - [4] с. - (Інформаційний 

лист про нововведення в системі охорони 

здоров'я / Укрмедпатентінформ ; № 035-2019. 

Вип. 3, Медична радіологія). 

 

235. 612.014.48(043.3) 

Г 19 

 

Гапєєнко, Дар'я Дмитрівна.  

Особливості біологічних ефектів за 

умов поєднаного впливу іонізуючого 

випромінювання та іонів важких металів у 

клітинах in vitro : автореф. дис. ... канд. біол. 

наук : 03.00.01 - Радіобіологія / Д. Д. Гапєєнко ; 

ДУ "Наук. центр радіаційної медицини" . - 

Київ, 2017. - 23 с.  

 

КС 

236.  Дьоміна, E. A.  
Паспорт індивідуальної 

радіочутливості людини за цитогенетичними 

показниками : інформ. лист / E. A. Дьоміна, М. 

О. Дружина ; Ін-т експерим. патології, 

онкології і радіобіології ім. Р. Є. Кавецького 

НАН України". - Київ : [б. в.], 2018. - [4] с. - 

(Інформаційний лист про нововведення в 

системі охорони здоров'я / 

Укрмедпатентінформ ; № 322-2018. Вип. 6, 

Медична радіологія). 

 

ІБВ 

237.  Ефективність S-гетерилзаміщеного 

цистеаміну при гострому радіаційному 

ураженні в експерименті : інформ. лист / H. Є. 

Узленкова [та ін.] ; ДУ "Ін-т мед. радіології ім. 

С. П. Григор'єва НАМН України". - Київ : [б. 

в.], 2018. - [4] с. - (Інформаційний лист про 

нововведення в системі охорони здоров'я / 

Укрмедпатентінформ ; № 225-2018. Вип. 5, 

Медична радіологія). 

 

ІБВ 

238. 616.33(043.3) 

Н 44 

 

Незговорова, Галина Андріївна.  

Клініко-морфологічні особливості 

запальних захворювань шлунка та 

дванадцятипалої кишки в осіб, які виконували 

радіаційно-небезпечні роботи на об'єкті 

"Укриття" : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 

03.00.01 - Радіобіологія / Г. А. Незговорова ; 

ДУ "Нац. наук. центр радіаційної медицини 

НАМН України". - Київ, 2017. - 25 с.  

 

КС 
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239.  Спосіб запобігання раннім 
променевим реакціям шкіри при проведенні 

курсу радіотерапії : інформ. лист / Т. О. 

Жукова [та ін.] ; ВДНЗУ "Укр. мед. стомат. 

акад.". - Київ : [б. в.], 2019. - [4] с. - 

(Інформаційний лист про нововведення в 

системі охорони здоров'я / 

Укрмедпатентінформ ; № 015-2019. Вип. 9, 

Медична радіологія). 

 

ІБВ 

ВНУТРІШНЯ МЕДИЦИНА 

 

240. 616.12-005.4-06(043.3) 

К 90 

 

Кулинич, Таміла Олегівна.  

Особливості перебігу, оптимізація 

діагностики та лікування ішемічної хвороби 

серця після перенесеної негоспітальної 

пневмонії : автореф. дис. ... канд. мед. наук: 

14.01.02 - Внутрішні хвороби / Т. О. Кулинич ; 

Запоріз. держ. мед. ун-т. - Запоріжжя, 2018. - 

24 с.  

 

КС 

241.  Монотерапія ритуксимабом у хворих 

на хронічну лімфоцитарну лейкемію 

ускладнену імунними цитопеніями : інформ. 

лист / Я. І. Виговська [та ін.] ; ДУ "Ін-т 

патології крові та трансфузійної медицини 

НАМН України". - Київ : [б. в.], 2018. - [4] с. - 

(Інформаційний лист про нововведення в 

системі охорони здоров'я / 

Укрмедпатентінформ ; № 290-2018. Вип. 3, 

Гематологія та трансфузіологія). 

 

ІБВ 

242. 616-056.52-06(043.3) 

П 86 

 

Псарьова, Олена Вячеславівна.  

Оптимізація гіполіпідемічної терапії у 

хворих на ішемічну хворобу серця з ожирінням 

залежно від генотипу за ε2/ε3/ε4 

поліморфізмом гена аполіпопротеїну Е : 

автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.02 - 

Внутрішні хвороби / О. В. Псарьова ; ДВНЗ 

"Івано-Франків. нац. мед. ун-т". - Івано-

Франківськ, 2016. - 20 с.  

 

КС 

243. 616.12-009.72(043.3) 

С 38 

 

Синько, Уляна Володимирівна.  

Особливості комплексної терапії 

хворих на хронічні обструктивні захворювання 

легень, що поєднуються з ішемічною хворобою 

серця : автореф. дис. ... канд. мед.наук : 

14.01.02 - Внутрішні хвороби / У. В. Синько ; 

ДВНЗ "Івано-Франків. нац. мед. ун-т". - Івано-

КС 
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Франківськ, 2018. - 20 с.  

 

КАРДІОЛОГІЯ 

 

244. 616.12(043.3) 

А 52 

 

Алтуніна, Наталія Валеріївна.  

Комплексна оцінка гемодинамічних та 

метаболічних порушень у хворих на ішемічну 

хворобу серця, поєднану з цукровим діабетом 

2-го типу, та можливості їх медикаментозної 

корекції : автореф. дис. ... д-ра мед. наук : 

14.01.02 - Внутрішні хвороби / Н. В. Алтуніна ; 

Нац. мед. ун-т ім. О. О. Богомольця. - Київ, 

2017. - 44 с.  

 

КС 

245. 612.12(043.3) 

А 45 

 

Ал-Хашими Садад Халаф Тамир. 
Стан системного імунітету в умовах 

артеріальної гіпертензії : автореф. дис. ... канд. 

біол. наук : 14.03.04 - Патологічна фізіологія / 

Ал-Хашими Садад Халаф Тамир ; Сум. держ. 

пед. ун-т ім. А. С. Макаренка. - Суми, 2017. - 

16 с.  

 

КС 

246. 616.12-008.313(043.3) 

Б 36 

 

Бевзюк, Любов Володимирівна.  

Клініко-патогенетичне обґрунтування 

використання спіронолактону і триметазидину 

в лікуванні хворих з фібриляцією передсердь 

та супутньою вік-залежною патологією : 

автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.02 - 

Внутрішні хвороби / Л. В. Бевзюк ; Нац. мед. 

ун-т ім. О. О. Богомольця . - Київ, 2018. - 18 с.  

 

КС 

247. 616.12-009.72(043.3) 

Б 38 

Бедзай, Артем Олександрович.  

Нестабільна стенокардія у жінок-

курців: особливостфі клінічного перебігу та 

фармакотерапії : автореф. дис. ... канд. мед. 

наук : 14.01.11 - Кардіологія / А. О. Бедзай ; 

Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького. - 

Львів, 2019. - 24 с.  

 

КС 

248. 616.12-009.72(043.3) 

Б 73 

 

Богдан, Тетяна Вікторівна.  

Порушення гуморального та клітинного 

імунітету, жирнокислотного спектру мембран 

тромбоцитів і лімфоцитів, амінокислотного 

спектру плазми крові у хворих на стабільну та 

нестабільну стенокардію. Можливості 

медикаментозної корекції : автореф. дис. ... д-

ра мед. наук : 14.01.11 - Кардіологія / Т. В. 

Богдан ; Нац. мед. ун-т ім. О. О. Богомольця. - 

Київ, 2017. - 44 с.  

КС 
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249. 616.12-

008.331.1(043.3) 

Б 77 

 

Бойко, Василь Васильович.  

Клініко-патогенетичні і генетичні 

аспекти обґрунтування метаболічних порушень 

та оптимізації їх корекції при артеріальній 

гіпертензії у поєднанні з ішемічною хворобою 

серця і цукровим діабетом типу 2 : автореф. 

дис. ... канд. мед. наук : 14.01.02 - Внутрішні 

хвороби / B. В. Бойко ; ДВНЗ "Терноп. держ. 

мед. ун-т ім. І. Я. Горбачевського МОЗ 

України". - Тернопіль, 2019. - 21 с.  

 

КС 

250. 616.12(043.3) 

В 54 

 

Витриховський, Андрій Ігорович.  

Варіабельність та турбулентність 

серцевого ритму в діагностиці, лікуванні та 

профілактиці ускладнень в осіб із високим та 

дуже високим серцево-судинним ризиком : 

автореф. дис. ... д-ра мед. наук : 14.01.11 - 

Кардіологія / А. І. Витриховський ; ДВНЗ 

"Івано-Франків. нац. мед. ун-т". - Івано-

Франківськ, 2019. - 39 с.  

 

КС 

251. 616.12-008.315(043.3) 

З-12 

 

Забіда Абдунасер. 
Ендотеліальна дисфункція, системне 

запалення та кінцеві продукти глікації при 

хронічній серцевій недостатності у паціентів з 

постінфарктним кардіосклерозом : автореф. 

дис. ... канд. мед. наук : 14.01.11 - Кардіологія / 

Забіда Абдунасер ; ДЗ "Дніпропетр. мед. акад. 

МОЗ України", ДУ "Ін-т гастроентерології 

НАМН України". - Дніпро, 2019. - 18 с.  

 

КС 

252.  Інноваційний метод лікування 
хворих похилого віку з гіпертензивним 

фенотипом хронічної серцевої недостатності зі 

збереженою фракцією викиду : інформ. лист / 

Л. М. Єна [та ін.] ; ДУ "Ін-т геронтології ім. Д. 

Ф. Чеботарьова НАМН України". - Київ : [б. 

в.], 2018. - [4] с. - (Інформаційний лист про 

нововведення в системі охорони здоров'я / 

Укрмедпатентінформ ; № 306-2018. Вип. 5, 

Геронтологія та геріатрія). 

 

ІБВ 

253.  Карпенко, Ю. І. 
Профілактика та лікування рецидивів 

суправентрикулярних тахіаритмій у хворих, що 

перенесли радіочастотну катетерну абляцію 

фібриляції передсердь : інформ. лист / Ю. І. 

Карпенко, Г. О. Абрамова, Л. О. Собітняк ; 

Одес. нац. мед. ун-т. - Київ : [б. в.], 2018. - [4] с. 

ІБВ 
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- (Інформаційний лист про нововведення в 

системі охорони здоров'я / 

Укрмедпатентінформ ; № 344-2018. Вип. 2, 

Хірургія серця та магістральних судин).  

 

254.  Кравчун, П. Г. 
Спосіб прогнозування прогресування 

ступеня інсулінорезистентності у хворих на 

гострий інфаркт міокарда та цукровий діабет 2 

типу за рівнем кальпротектину : інформ. лист / 

П. Г. Кравчун, Н. Г. Риндіна, М. І. Журавльова 

; Харків. нац. мед. ун-т. - Київ : [б. в.], 2019. - 

[4] с. - (Інформаційний лист про нововведення 

в системі охорони здоров'я / 

Укрмедпатентінформ ; № 031-2019. Вип. 2, 

Терапія). 

 

ІБВ 

255. 616.12-

008.331.1(043.3) 

К 90 

 

Кульчицький, Василь Володимирович.  

Оптимізація лікування артеріальної 

гіпертензії у пацієнтів з цукровим діабетом 2 

типу з урахуванням функціонального стану 

печінки : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 

14.01.02 - Внутрішні хвороби / В. В. 

Кульчицький ; Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила 

Галицького. - Львів, 2019. - 24 с.  

 

КС 

256. 616.1-009.72-

089(043.3) 

Л 38 

 

Левчик, Олена Іванівна.  

Оптимізація менеджменту пацієнтів з 

коморбідністю, які перенесли перкутанне 

коронарне втручання з приводу гострого 

коронарного синдрому : автореф. дис. ... канд. 

мед. наук : 14.01.02 - Внутрішні хвороби / О. І. 

Левчик ; ДВНЗ "Терноп. держ. мед. ун-т ім. І. 

Я. Горбачевського МОЗ України". - Тернопіль, 

2019. - 20 с.  

 

КС 

257. 616.12(043.3) 

М 52 

 

Меркулова, Ірина Олегівна.  

Вплив антитромботичної терапії на 

фосфоліпіди мембран еритроцитів та 

тромбоцитів крові у хворих на ішемічну 

хворобу серця в поєднанні з фібриляцією 

передсердь : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 

14.01.11 - Кардіологія / І. О. Меркулова ; Нац. 

мед. ун-т ім. О. О. Богомольця. - Київ, 2017. - 

20 с.  

 

КС 

258. 616.125-

008.315(043.3) 

М 92 

 

Мухаммад Мухаммад. 
Особливості діагностики та лікування 

хворих на хронічну серцеву недостатність з 

фібриляцією передсердь на тлі зниження 

КС 
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функції нирок : автореф. дис. ... канд. мед. наук 

: 14.01.11 - Кардіологія / Мухаммад Мухаммад 

; ДЗ "Дніпропетр. мед. акад. МОЗ України", ДУ 

"Ін-т гастроентерології НАМН України". - 

Дніпро, 2019. - 19 с.  

 

259. 616.12(043.3) 

О-49 

 

Окара Чінйєренва. 
Особливості діагностики, клініко-

гемодинамічні характеристики та якість життя 

хворих з постінфарктними аневризмами лівого 

шлуночка : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 

14.01.11 - Кардіологія / Окара Чінйєренва ; 

ДВНЗ "Івано-Франків. нац. мед. ун-т". - Івано-

Франківськ, 2017. - 18 с.  

 

КС 

260. 616.127-005.4(043.3) 

О-65 

 

Орищин, Неля Дмитрівна.  

Ішемічна кардіоміопатія: структурно-

функціональна характеристика, радіологічні 

критерії вибору лікувальної тактики та оцінки 

ефективності лікування : автореф. дис. ... д-ра 

мед. наук : 14.01.23 - Променева діагностика та 

променева терапія / Н. Д. Орищин ; Нац. мед. 

акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика. - 

Київ, 2018. - 44 с.  

 

КС 

261. 616.12-

008.331.1(043.3) 

Р 86 

 

Руманех Ваел Валід Сулейман. 
Структурні та функціональні 

особливості ремоделювання серця і судин у 

хворих на артеріальну гіпертензію з Q-

інфарктом міокарда: оптимізація шляхів 

медикаментозної корекції : автореф. дис. ... 

канд. мед. наук : 14.01.11 - Кардіологія / 

Руманех Ваел Валід Сулейман ; ДВНЗ "Івано-

Франків. нац. мед. ун-т". - Івано-Франківськ, 

2017. - 20 с.  

 

КС 

262. 616.12(043.3) 

С 13 

 

Савіцька, Юлія Володимирівна.  

Рівень якості життя в інтегральній 

оцінці стану хворих та обґрунтування 

оптимального варіанту діуретичної терапії 

торасемідом у пацієнтів із хронічною серцевою 

недостатністю : автореф. дис. ... канд. мед. наук 

: 14.01.11 - Кардіологія / Ю. В. Савіцька ; 

ДВНЗ "Івано-Франків. нац. мед. ун-т". - Івано-

Франківськ, 2018. - 19 с.  

 

КС 

263.  Сипало, А. О. 
Спосіб діагностики порушень ліпідного 

обміну у хворих на ішемічну хворобу серця на 

тлі цукрового діабету 2 типу за рівнем 

ІБВ 
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сортиліну : інформ. лист / А. О. Сипало, П. Г. 

Кравчун, О. І. Кадикова ; Харків. нац. мед. ун-

т. - Київ : [б. в.], 2018. - [4] с. - (Інформаційний 

лист про нововведення в системі охорони 

здоров'я / Укрмедпатентінформ ; № 098-2018. 

Вип. 8, Терапія).  

 

264. 616.12-009.72(043.3) 

С 50 

 

Смалюх, Ольга Василівна.  

Патогенетичні аспекти обгрунтованого 

застосування гепатопротекторів у 

комплексному лікуванні хворих на нестабільну 

стенокардію : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 

14.01.11 - Кардіологія / О. В. Смалюх ; Львів. 

нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького. - Львів, 

2018. - 20 с.  

 

КС 

265.  Спосіб діагностики розвитку 
рецидиву інфаркту міокарда у хворих з 

гострим інфарктом міокарда на фоні ожиріння 

: інформ. лист / П. Г. Кравчун [та ін.] ; Харків. 

нац. мед. ун-т. - Київ : [б. в.], 2018. - [4] с. - 

(Інформаційний лист про нововведення в 

системі охорони здоров'я / 

Укрмедпатентінформ ; № 097-2018. Вип. 7, 

Терапія). 

 

ІБВ 

266.  Спосіб лікування артеріальної 
гіпертензії у осіб молодого віку з підвищеною 

артеріальною ригідністю : інформ. лист / О. М. 

Біловол [та ін.] ; Харків. нац. мед. ун-т. - Київ : 

[б. в.], 2018. - [3] с. - (Інформаційний лист про 

нововведення в системі охорони здоров'я / 

Укрмедпатентінформ ; № 168-2018. Вип. 4, 

Кардіологія). 

 

ІБВ 

267. 616.131(043.3) 

С 91 

 

Сухова, Світлана Миколаївна.  

Діагностичне і прогностичне значення 

показників дисфункції та деформації міокарда 

правого шлуночка у хворих на гостру 

тромбоемболію легеневої артерії : автореф. 

дис. ... канд. мед.наук : 14.01.11 - Кардіологія / 

С. М. Сухова ; ДУ "Нац. наук. центр "Ін-т 

кардіології ім. акад. М. Д. Стражеска". - Київ, 

2018. - 19 с.  

 

КС 

268. 616.12/.14-005-

008.6(043.3) 

Ш 34 

 

Швед, Маріанна Іванівна.  

Особливості перебігу і оптимізація 

лікування гострого коронарного синдрому у 

пацієнтів із супутнім хронічним 

гелікобактерасоційованим гастритом : автореф. 

КС 
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дис. ... канд. мед. наук : 14.01.02 - Внутрішні 

хвороби / М. І. Швед ; Львів. нац. мед. ун-т ім. 

Данила Галицького. - Львів, 2019. - 20 с.  

 

269. 616.127-089(043.3) 

Ш 66 

 

Шклянка, Інга Володимирівна.  

Ефективність статинів у пацієнтів зі 

стабільною ішемічною хворобою серця при 

виконанні хірургічної реваскуляризації 

міокарда : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 

14.01.11 - Кардіологія / І. В. Шклянка ; ДУ 

"Нац. наук. центр "Ін-т кардіології ім. акад. М. 

Д. Стражеска". - Київ, 2019. - 19 с.  

 

КС 

270. 616.127-089(043.3) 

Ш 66 

 

Шклянка, Інга Володимирівна.  

Ефективність статинів у пацієнтів зі 

стабільною ішемічною хворобою серця при 

виконанні хірургічної реваскуляризації 

міокарда : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 

14.01.11 - Кардіологія / І. В. Шклянка ; ДУ 

"Нац. наук. центр "Ін-т кардіології ім. акад. М. 

Д. Стражеска". - Київ, 2019. - 19 с.  

 

КС 

АНГІОЛОГІЯ. ХВОРОБИ СИСТЕМИ КРОВООБІГУ 

 

271. 616.131-

008.331(043.3) 

Ж 66 

 

Живило, Ірина Олександрівна.  

Структурно-функціональний стан 

артерій великого кола кровообігу у хворих 

ідіопатичною та асоційованою з вродженими 

вадами серця легеневою артеріальною 

гіпертензією : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 

14.01.11 - Кардіологія / І. О. Живило ; ДУ "Нац. 

наук. центр "Ін-т кардіології ім. акад. М. Д. 

Стражеска". - Київ, 2018. - 18 с.  

 

КС 

272. 616.14-005.6/.7-

089(043.3) 

К 82 

 

Кривокульський, Богдан Дмитрович.  

Оптимізація діагностичної та 

хірургічної тактики при венозних 

тромбоемболіях у хворих на рак ендометрію : 

автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.07 - 

Онкологія / Б. Д. Кривокульський ; Харків. 

мед. акад. післядиплом. освіти. - Харків, 2019. - 

19 с.  

 

КС 

273. 616.133.33-089(043.3) 

Н 57 

 

Нетлюх, Андрій Михайлович.  

Хірургічне лікування хворих з 

розривами внутрішньочерепних артеріальних 

аневризм з ускладненим клінічним перебігом : 

автореф. дис. ... д-ра мед.наук : 14.01.05 - 

Нейрохірургія / А. М. Нетлюх ; ДУ "Ін-т 

КС 
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нейрохірургії ім. А. П. Ромоданова НАМН 

України". - Київ, 2017. - 40 с.  

 

274.  Попередження розвитку 

реперфузійно-реоксигенаційних ускладнень 

при реваскуляризації нижніх кінцівок в умовах 

хронічної критичної ішемії : інформ. лист / І. К. 

Венгер [та ін.] ; Терноп. держ. мед. ун-т ім. І. 

Я. Горбачевського МОЗ України. - Київ : [б. 

в.], 2018. - [4] с. - (Інформаційний лист про 

нововведення в системі охорони здоров'я / 

Укрмедпатентінформ ; № 204-2018. Вип. 1, 

Судинна хірургія). 

 

ІБВ 

275. 616.12-

008.331.1(043.3) 

С 47 

 

Слащева, Тетяна Георгіївна.  

Контроль артеріального тиску, 

фактори, що з ним асоціюються, та можливості 

його покращення в різних неорганізованих 

популяціях пацієнтів з артеріальною 

гіпертензією : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 

14.01.11 - Кардіологія / Т. Г. Слащева ; ДУ 

"Нац. наук. центр "Ін-т кардіології ім. акад. М. 

Д. Стражеска". - Київ, 2018. - 16 с.  

 

КС 

276. 616.133.33-07(043.3) 

Т 47 

 

Тиш, Ігор Іванович.  

Діагностика та вибір методу лікування 

оклюзійно-стенотичної патології сонних 

артерій у пацієнтів з кардіоваскулярним 

ризиком : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 

14.01.05 - Нейрохірургія / І. І. Тиш ; ДУ "Ін-т 

нейрохірургії ім. А. П. Ромоданова НАМН 

України". - Київ, 2017. - 26 с.  

 

КС 

277. 616.12-008.331-

008(043.3) 

Т 51 

 

Токаренко, Олександр Олександрович.  

Особливості мікроциркуляції, 

вегетативної регуляції та кардіоваскулярного 

ремоделювання у хворих на артеріальну 

гіпертензію з ураженням органів-мішеней: 

оптимізація діагностики та лікування : 

автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.11 - 

Кардіологія / О. О. Токаренко ; ДЗ 

"Дніпропетр. держ. мед. акад. МОЗ України", 

ДУ "Ін-т гастроентерології НАМН України". - 

Дніпро, 2016. - 22 с.  

 

КС 

278. 616.12-

008.331.1(043.3) 

Т 88 

 

Турлюн, Тамара Сергіївна.  

Особливості ендотеліальної функції у 

хворих на артеріальну гіпертензію з різним 

кардіоваскулярним ризиком : автореф. дис. ... 

канд. мед. наук : 14.01.11 - Кардіологія / Т. С. 

КС 
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Турлюн ; ДЗ "Дніпропетр. мед. акад. МОЗ 

України", ДУ "Ін-т гастроентерології НАМН 

України". - Дніпро, 2017. - 24 с.  

 

279. 616.12-

008.331.1(043.3) 

Ш 65 

 

Шишкіна, Наталія Вячеславівна.  

Зміни показників пульсової хвилі та 

шлуночково-артеріальної взаємодії у різних 

категорій хворих з артеріальною гіпертензією : 

автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.11 - 

Кардіологія / Н. В. Шишкіна ; ДУ "Нац. наук. 

центр "Ін-т кардіології ім. акад. М. Д. 

Стражеска". - Київ, 2018. - 18 с.  

 

КС 

ХВОРОБИ ДИХАЛЬНОЇ СИСТЕМИ 

 

280. 616.233-002(043.3) 

Д 33 

 

Денисова, Ольга Василівна.  

Діагностика та лікування інфекційного 

загострення хронічного бронхіту : автореф. 

дис. ... канд. мед. наук : 14.01.27 - 

Пульмонологія / О. В. Денисова ; ДУ Нац. ін-т 

фтизіатрії і пульмонології ім. Ф. Г. Яновського 

НАМН України. - Київ, 2019. - 16 с.  

 

КС 

281. 616.24-007.272(043.3) 

К 56 

 

Коваль, Дар'я Сергіївна.  

Диференційований підхід до терапії 

хворих на хронічне обструктивне 

захворювання легень у залежності від рівнів 

маркерів фіброзування та запалення : автореф. 

дис. ... канд. мед. наук : 14.01.27 - 

Пульмонологія / Д. С. Коваль ; ДУ Нац. ін-т 

фтизіатрії і пульмонології ім. Ф. Г. Яновського 

НАМН України. - Київ, 2019. - 16 с.  

 

КС 

282.  Методика лікування гострого 
риносинуситу на фоні гострого та хронічного 

бронхіту : інформ. лист / С. Б. Безшапочний [та 

ін.] ; ВДНЗУ "Укр. мед. стомат. акад.". - Київ : 

[б. в.], 2018. - [4] с. - (Інформаційний лист про 

нововведення в системі охорони здоров'я / 

Укрмедпатентінформ ; № 130-2018. Вип. 1, 

Оториноларингологія). 

 

ІБВ 

283. 616.211/.216-

036.12(043.3) 

О-58 

 

Оніщенко, Анатолій Ігорович.  

Роль профібротичних, прозапальних та 

прооксидантних чинників в біохімічних 

механізмах розвитку хронічних риносинуситів 

: автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.32 - 

Медична біохімія / А. І. Оніщенко ; Вінниц. 

нац. мед. ун-т ім. М. І. Пирогова. - Вінниця, 

КС 
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2019. - 21 с.  

 

284. 616.24(043.3) 

С 21 

 

Сауссен Бен Аммар. 
Діагностика ранніх гемодинамічних 

порушень у хворих хронічним обструктивним 

захворюванням легень: роль показників 

мозкового натрійуретичного пептиду і 

маркерів запального процесу : автореф. дис. ... 

канд. мед. наук : 14.01.27 - Пульмонологія / 

Сауссен Бен Аммар ; Нац. ін-т фтизіатрії і 

пульмонології ім. Ф. Г. Яновського НАМН 

України. - Київ, 2017. - 18 с.  

 

КС 

285. 616.24-006(043.3) 

С 81 

 

Столярова, Оксана Юріївна.  

Оптимізація променевої терапії хворих 

на рак легенів (чинники ризику 

неефективності, прогнозування ускладнень, 

значення пухлинних маркерів та позитронно-

емісійної томографії) : автореф. дис... д-ра мед. 

наук: 14.01.07 - Онкологія / О. Ю. Столярова ; 

Нац. ін-т раку. - Київ, 2018. - 39 с.  

 

КС 

286. 616.233-002(043.3) 

Ч-46 

 

Черепій, Наталія Вікторівна.  

Діагностика хронічного 

обструктивного захворювання легень у осіб, 

котрі вважають себе здоровими : автореф. дис. 

... канд. мед. наук : 14.01.27 - Пульмонологія / 

Н. В. Черепій ; ДУ Нац. ін-т фтизіатрії і 

пульмонології ім. Ф. Г. Яновського НАМН 

України. - Київ, 2019. - 16 с.  

 

КС 

287. 616.24(043.3) 

Ш 35 

 

Швець, Костянтин Вікторович.  

Саркоїдоз органів дихання на 

Прикарпатті: захворюваність, поширеність, 

коморбідність, клінічні форми, стадії та 

результати лікування : автореф. дис. ... канд. 

мед. наук : 14.01.27 - Пульмонологія / К. В. 

Швець ; ДУ Нац. ін-т фтизіатрії і 

пульмонології ім. Ф. Г. Яновського НАМН 

України. - Київ, 2019. - 16 с.  

 

КС 
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ФТИЗІАТРІЯ 

 

288. 616.24-002.5(043.3) 

Б 53 

 

Бєсєда, Ярослав Віталійович.  

Ефективність лікування хворих на 

вперше діагностований туберкульоз легень, 

ускладнений гепаторенальною дисфункцією : 

автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.26 - 

Фтизіатрія / Я. В. Бєсєда ; Нац. ін-т фтизіатрії і 

пульмонології ім. Ф. Г. Яновського НАМН 

України. - Київ, 2018. - 19 с.  

 

КС 

289. 616.24-002.5(043.3) 

В 18 

 

Варицька, Ганна Олександрівна.  

Ефективність скороченого курсу 

антимікобактеріальної терапії у хворих на 

мультирезистентний туберкульоз легень : 

автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.26 - 

Фтизіатрія / Г. О. Варицька ; ДУ "Нац. ін-т 

фтизіатрії і пульмонології ім. Ф. Г. Яновського 

НАМН України". - Київ, 2018. - 22 с.  

 

КС 

290. 616.24-002.5(043.3) 

В 38 

 

Веселовський, Леонід Вікторович.  

Смертність хворих на туберкульоз 

легень, її структура, причини та організаційні 

заходи щодо зниження : автореф. дис. ... канд. 

мед. наук : 14.01.26 - Фтизіатрія / Л. В. 

Веселовський ; Нац. ін-т фтизіатрії і 

пульмонології ім. Ф. Г. Яновського НАМН 

України. - Київ, 2018. - 18 с.  

 

КС 

291. 616.24-002.5(043.3) 

Г 77 

 

Гранкіна, Наталія Вячеславівна.  

Удосконалення інтенсивної фази 

антимікобактеріальної терапії у хворих на 

мультирезистентний та туберкульоз легень із 

розшиеною резистентністю : автореф. дис. ... 

канд. мед. наук : 14.01.26 - Фтизіатрія / Н. В. 

Гранкіна ; ДУ "Нац. ін-т фтизіатрії і 

пульмонології ім. Ф. Г. Яновського НАМН 

України". - Київ, 2017. - 22 с.  

 

КС 
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292. 616.24-002.5(043.3) 

Г 81 

 

Гречаник, Леонід Іванович.  

Ефективність лікування хворих на 

вперше діагностований туберкульоз легень із 

застосуванням моксифлоксацину : автореф. 

дис. ... канд. мед. наук : 14.01.26 - Фтизіатрія / 

Л. І. Гречаник ; Нац. ін-т фтизіатрії і 

пульмонології ім. Ф. Г. Яновського НАМН 

України. - Київ, 2017. - 16 с.  

 

КС 

293. 616-002.5(043.3) 

Л 64 

 

Литвинюк, Оксана Петрівна.  

Туберкульоз у медичних працівників: 

захворюваність, структура, клінічні 

особливості, результати лікування, 

прогнозування ризику розвитку : автореф. дис. 

... канд. мед. наук : 14.01.26 - Фтизіатрія / О. П. 

Литвинюк ; ДУ "Нац. ін-т фтизіатрії і 

пульмонології ім. Ф. Г. Яновського НАМН 

України". - Київ, 2018. - 18 с.  

 

КС 

294. 616.24(043.3) 

М 48 

 

Мельник-Шеремета, Ольга Петрівна.  

Ефективність застосування 

імуномодулятора мурамілпептидного ряду в 

комплексному лікуванні хворих на 

інфільтративний туберкульоз легень у 

поєднанні з хронічним бронхітом : автореф. 

дис. ... канд. мед. наук : 14.01.26 -Фтизіатрія / 

О. П. Мельник-Шеремета ; ДУ "Нац. ін-т 

фтизіатрії і пульмонології ім. Ф. Г. Яновського 

НАМН України". - Київ, 2018. - 16 с.  

 

КС 

295. 616.24-002.5(043.3) 

Р 59 

 

Рогожин, Антон Вікторович.  

Прогнозування тяжкості перебігу та 

ефективності лікування хіміорезистентного 

туберкульозу легень в залежності від різних 

генотипів мікобактерій туберкульозу : автореф. 

дис. ... канд. мед. наук : 14.01.26 - Фтизіатрія / 

А. В. Рогожин ; ДУ "Нац. ін-т фтизіатрії і 

пульмонології ім. Ф. Г. Яновського НАМН 

України". - Київ, 2018. - 20 с.  

 

КС 

296.  Спосіб підвищення ефективності 
хіміотерапії хворих на мультирезистентний 

туберкульоз легень ускладнений ексудативним 

плевритом : інформ. лист / К. Д. Мажак [та ін.] 

; НДІ епідеміології і гігієни Львів. нац. мед. ун-

ту ім. Данила Галицького. - Київ : [б. в.], 2018. 

- [4] с. - (Інформаційний лист про 

нововведення в системі охорони здоров'я / 

Укрмедпатентінформ ; № 314-2018. Вип. 2, 

Пульмонологія та фтизіатрія).  

ІБВ 
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297. 615.371-089(043.3) 

Ш 37 

 

Шевченко, Максим Юрійович.  

Особливості діагностики і хірургічного 

лікування ускладнень протитуберкульозних 

щеплень : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 

14.01.09 - Дитяча хірургія, 222 - Медицина / М. 

Ю. Шевченко ; Вінниц. нац. мед. ун-т ім. М. І. 

Пирогова. - Вінниця, 2018. - 23 с.  

 

КС 

ГАСТРОЕНТЕРОЛОГІЯ 

 

298. 616.34-006-

089.86(043.3) 

В 96 

 

В'юн, Сергій ВалерІБВійович.  

Хірургічна тактика при високому 

ризику неспроможності стравохідно-кишкових 

анастомозів : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 

14.01.03 - Хірургія / С. В. В'юн ; Харків. мед. 

акад. післядиплом. освіти. - Харків, 2019. - 19 

с.  

 

КС 

299. 616.37-002.2(043.3) 

З-38 

 

Захарчук, Уляна Михайлівна.  

Клініко-патоґенетичне обґрунтування 

методів оптимізації комплексної реабілітації 

хворих на хронічний панкреатит із супутнім 

цукровим діабетом : автореф. дис. ... канд. мед. 

наук : 14.01.38 - Загальна практика - сімейна 

медицина / У. М. Захарчук ; Запоріз. мед. акад. 

післядиплом. освіти МОЗ України. - 

Запоріжжя, 2018. - 20 с.  

 

 

300.  Комплексний підхід до морфологічної 

діагностики хронічного гастриту : інформ. лист 

/ O. Г. Курик [та ін.] ; ДНУ "Наук.-практ. центр 

профілакт. та клініч. медицини" Держ. 

управління справами. - Київ : [б. в.], 2018. - [4] 

с. - (Інформаційний лист про нововведення в 

системі охорони здоров'я / 

Укрмедпатентінформ ; № 188-2018. Вип. 4, 

Патологічна анатомія). 

 

ІБВ 

301.  Кононенко, Н. М. 
Застосування нового комбінованого 

крему для лікування запальних і мікробних 

захворювань шкіри : інформ. лист / Н. М. 

Кононенко, А. М. Шейхалі ; Нац. фармац. ун-т. 

- Київ : [б. в.], 2018. - [3] с. - (Інформаційний 

лист про нововведення в системі охорони 

здоров'я / Укрмедпатентінформ ; № 210-2018. 

Вип. 25, Фармація). 

 

ІБВ 
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302.  Кононенко, Н. М. 
Використання рослинного екстракту 

капусти городньої у якості протизапального та 

противиразкового засобу при лікуванні 

виразкових уражень шлунка : інформ. лист / Н. 

М. Кононенко, М. Т. Мірзалієв ; Нац. фармац. 

ун-т. - Київ : [б. в.], 2018. - [3] с. - 

(Інформаційний лист про нововведення в 

системі охорони здоров'я / 

Укрмедпатентінформ ; № 208-2018. Вип. 23, 

Фармація).  

 

ІБВ 

303. 616.3(043.3) 

К 96 

 

Кушніренко, Інеса Василівна.  

Обґрунтування системи клінічного 

моніторингу хворих із кандидозним ураженням 

слизової оболонки верхнього відділу травного 

тракту в умовах коморбідності : автореф. дис. 

... д-ра мед.наук : 14.01.02 - Внутрішні хвороби 

/ І. В. Кушніренко ; Нац. мед. ун-т ім. О. О. 

Богомольця. - Київ, 2018. - 40 с.  

 

КС 

304. 616.345-07(043.3) 

Л 17 

 

Лазарчук, Віталій Миколайович.  

Ендоскопічна діагностика та 

малоінвазивні ендохірургічні втручання при 

неоплазіях товстої кишки : автореф. дис. ... 

канд. мед. наук : 14.01.03 - Хірургія / В. М. 

Лазарчук ; Нац. мед. акад. післядиплом. освіти 

ім. П. Л. Шупика. - Київ, 2017. - 20 с.  

 

КС 

305.  Лікування та профілактика НПЗП-

асоційованих гастропатій у пацієнтів з 

остеоартрозом : інформ. лист / В. В. 

Чернявський [та ін.] ; Нац. мед. ун-т ім. О. О. 

Богомольця. - Київ : [б. в.], 2019. - [4] с. - 

(Інформаційний лист про нововведення в 

системі охорони здоров'я / 

Укрмедпатентінформ ; № 058-2019. Вип. 2, 

Терапія). 

 

 

306.  Морфологічна діагностика зубчатих 
неоплазій товстої кишки : інформ. лист / O. Г. 

Курик [та ін.] ; ДНУ "Наук.-практ. центр 

профілакт. та клініч. медицини" Держ. 

управління справами. - Київ : [б. в.], 2018. - [4] 

с. - (Інформаційний лист про нововведення в 

системі охорони здоров'я / 

Укрмедпатентінформ ; № 187-2018. Вип. 3, 

Патологічна анатомія). 

 

ІБВ 

307.  Морфологічна діагностика ІБВ 
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стравоходу Барретта : інформ. лист / O. Г. 

Курик [та ін.] ; ДНУ "Наук.-практ. центр 

профілакт. та клініч. медицини" Держ. 

управління справами. - Київ : [б. в.], 2018. - [4] 

с. - (Інформаційний лист про нововведення в 

системі охорони здоров'я / 

Укрмедпатентінформ ; № 277-2018. Вип. 2, 

Патологічна анатомія). 

 

308. 616.34-002.2-

038(477.8)(043.3) 

Н 16 

 

Нагурна, Ярина Володимирівна.  

Фактори ризику хронічних 

захворювань кишечнику серед населення 

Західного регіону України : автореф. дис. ... 

канд. мед. наук : 14.01.36 - Гастроентерологія / 

Я. В. Нагурна ; ДЗ "Дніпропетр. мед. акад. 

МОЗ України", ДУ "Ін-т гастроентерології 

НАМН України". - Дніпро, 2017. - 19 с.  

 

КС 

309. 616.36-003.826(043.3) 

Н 48 

 

Некрут, Дар'я Олександрівна.  

Роль інсуліноподібного фактору росту-

1 та гідроген сульфіду в механізмах 

прогресування і корекції неалкогольної 

жирової хвороби печінки, асоційованої з 

гіпергомоцистеїнемією : автореф. дис. ... канд. 

мед.наук : 14.01.32 - Медична біохімія / Д. О. 

Некрут ; Вінниц. нац. мед. ун-т ім. М. І. 

Пирогова. - Вінниця, 2017. - 22 с.  

 

КС 

310. 616.33(043.3) 

О-58 

 

Онищук, Людмила Олександрівна.  

Диференційовані патогенетичні 

підходи до профілактики та лікування 

гастропатій, індукованих прийомом 

нестероїдних протизапальних препаратів : 

автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.02 - 

Внутрішні хвороби / Л. О. Онищук ; Нац. мед. 

ун-т ім. О. О. Богомольця. - Київ, 2018. - 19 с.  

 

КС 

311.  Параметри режиму контролю 
лікарських засобів для фармакотерапії 

виразкової хвороби шлунка та дванадцятипалої 

кишки у дітей : інформ. лист / В. О. 

Шаповалова [та ін.] ; Харків. мед. акад. 

післядиплом. освіти. - Київ : [б. в.], 2018. - [8] 

с. - (Інформаційний лист про нововведення в 

системі охорони здоров'я / 

Укрмедпатентінформ ; № 285-2018. Вип. 2, 

Загальна практика - сімейна медицина). 

 

ІБВ 

312.  Режим контролю лікарських засобів 

для фармакотерапії бронхіальної астми : 

ІБВ 
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інформ. лист / В. О. Шаповалова [та ін.] ; 

Харків. мед. акад. післядиплом. освіти. - Київ : 

[б. в.], 2018. - [6] с. - (Інформаційний лист про 

нововведення в системі охорони здоров'я / 

Укрмедпатентінформ ; № 279-2018. Вип. 10, 

Клінічна фармакологія і клінічна фармація). 

 

313. 616.33/.342(043.3) 

С 41 

Сіцінська, Інна Олексіївна.  

Клініко-патогенетичні особливості та 

лікування пептичної виразки шлунка і 

дванадцятипалої кишки у поєднанні з 

артеріальною гіпертензією та цукровим 

діабетом 2 типу : автореф. дис. ... канд. 

мед.наук : 14.01.02 - Внутрішні хвороби / І. О. 

Сіцінська ; ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т". - 

Ужгород, 2017. - 23 с.  

 

КС 

314. 616.3(043.3) 

С 44 

 

Скоропад, Катерина Миколаївна.  

Поширеність, клініко-біохімічні 

особливості перебігу поєднаного алкогольного 

ураження печінки та підшлункової залози і 

обґрунтування способів лікування : автореф. 

дис. ... канд. мед. наук : 14.01.36 - 

Гастроентерологія / К. М. Скоропад ; ДЗ 

"Дніпропетр. мед. акад. МОЗ України", ДУ "Ін-

т гастроентерології НАМН України". - Дніпро, 

2017. - 20 с.  

 

КС 

315.  Степанов, Ю. М. 
Оптимізація антіхелікобактерної 

терапії у хворих з кислотозалежними 

захворюваннями шлунка та дванадцятипалої 

кишки : інформ. лист / Ю. М. Степанов, І. М. 

Кононов ; ДУ "Ін-т гастроентерології НАМН 

України", ДЗ "Дніпропетр. мед. акад. МОЗ 

України". - Київ : [б. в.], 2019. - [4] с. - 

(Інформаційний лист про нововведення в 

системі охорони здоров'я / 

Укрмедпатентінформ ; № 057-2019. Вип. 1, 

Гастроентерологія). 

 

ІБВ 

СТОМАТОЛОГІЯ 

 

316.  Базисна литтєва пластмаса на основі 

метилметакрилату "Стомаліт" : інформ. лист / 

П. С. Запара [та ін.] ; Харків. нац. мед. ун-т. - 

Київ : [б. в.], 2018. - [4] с. - (Інформаційний 

лист про нововведення в системі охорони 

здоров'я / Укрмедпатентінформ ; № 127-2018. 

ІБВ 
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Вип. 36, Стоматологія). 

 

317.  Визначення параметрів ідеальної 
посмішки : інформ. лист / М. А. Шундрик [та 

ін.] ; ВДНЗ України "Укр. мед. стомат. акад.". - 

Київ : [б. в.], 2018. - [3] с. - (Інформаційний 

лист про нововведення в системі охорони 

здоров'я / Укрмедпатентінформ ; № 247-2018. 

Вип. 42, Стоматологія). 

 

ІБВ 

318.  Виявлення патогенних властивостей 
мікроорганізмів ротової порожнини шляхом 

біодеградації макромолекул мікробними 

компонентами дентальної біоплівки : інформ. 

лист / Т. І . Пупін [та ін.] ; Львів. нац. мед. ун-т 

ім. Данила Галицького. - Київ : [б. в.], 2018. - 

[4] с. - (Інформаційний лист про нововведення 

в системі охорони здоров'я / 

Укрмедпатентінформ ; № 087-2018. Вип. 15, 

Стоматологія). 

 

ІБВ 

319.  Вівчаренко, Т. І. 
Спосіб комплексного лікування 

генералізованого пародонтиту в пацієнтів з 

гіпертонічною хворобою : інформ. лист / Т. І. 

Вівчаренко, М. М. Рожко ; ДВНЗ "Івано-

Франків. нац. мед. ун-т". - Київ : [б. в.], 2018. - 

[3] с. - (Інформаційний лист про нововведення 

в системі охорони здоров'я / 

Укрмедпатентінформ ; № 057-2018. Вип. 30, 

Стоматологія).  

 

ІБВ 

320. 616.379-008.64(043.3) 

Г 19 

 

Ганчев, Кирило Сергійович.  

Патогенез порушення механізмів 

репарації пародонту після екстракції зубу за 

умов експериментального цукрового діабету : 

автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.03.04 - 

Патологічна фізіологія / К. С. Ганчев ; Запоріз. 

держ. мед. ун-т. - Запоріжжя, 2019. - 23 с.  

 

КС 

321.  Годованець, О. І.  
Лікування хронічного катарального 

гінгівіту в дітей на тлі цукрового діабету типу 

1 : інформ. лист / О. І. Годованець, А. В. 

Котельбан ; ВДНЗ України "Буковин. держ. 

мед. ун-т". - Київ : [б. в.], 2018. - [4] с. - 

(Інформаційний лист про нововведення в 

системі охорони здоров'я / 

Укрмедпатентінформ ; № 296-2018. Вип. 33, 

Стоматологія). 

ІБВ 
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322.  Годованець, О. І. 
Дослідження стану вродженого 

імунітету та цитокінового профілю в дітей за 

умов хронічного катарального гінгівіту на тлі 

цукрового діабету типу 1 : інформ. лист / О. І. 

Годованець, А. В. Котельбан ; ВДНЗ України 

"Буковин. держ. мед. ун-т". - Київ : [б. в.], 2018. 

- [3] с. - (Інформаційний лист про 

нововведення в системі охорони здоров'я / 

Укрмедпатентінформ ; № 297-2018. Вип. 34, 

Стоматологія). 

 

ІБВ 

323. 616.716.4-001.514-

089(043.3) 

Г 96 

 

Гусейнов, Агіль Надірович.  

Хірургічне лікування уламкових 

переломів нижньої щелепи : автореф. дис. ... 

канд. мед. наук : 14.01.22 - Стоматологія / А. Н. 

Гусейнов ; Нац. мед. ун-т ім. О. О. Богомольця. 

- Київ, 2018. - 16 с.  

 

КС 

324.  Дворник, В. М. 
Методика застосування пристрою для 

вимірювання кута конвергенції 

апроксимальних поверхонь зуба під час 

препарування зубів під одиночні 

металокерамічні коронки : інформ. лист / В. М. 

Дворник, Л. Б. Єрис ; ВДНЗ України "Укр. мед. 

стомат. акад.". - Київ : [б. в.], 2018. - [3] с. - 

(Інформаційний лист про нововведення в 

системі охорони здоров'я / 

Укрмедпатентінформ ; № 245-2018. Вип. 44, 

Стоматологія). 

 

ІБВ 

325.  Демкович, A. Є. 
Спосіб патогенетичної корекції 

експериментального бактеріально-імунного 

пародонтиту : інформ. лист / A. Є. Демкович, 

Ю. І. Бондаренко, М. М. Якимчук ; ДВНЗ 

"Терноп. держ. мед. ун-т ім. І. Я. 

Горбачевського МОЗ України". - Київ : [б. в.], 

2018. - [4] с. - (Інформаційний лист про 

нововведення в системі охорони здоров'я / 

Укрмедпатентінформ ; № 107-2018. Вип. 35, 

Стоматологія).  

 

ІБВ 

326.  Диференційований підхід до вибору 

техніки мінімально інвазивного препарування 

при лікуванні апроксимального карієсу : 

інформ. лист / I. Я. Марченко [та ін.] ; ВДНЗ 

України "Укр. мед. стомат. акад.". - Київ : [б. 

ІБВ 
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в.], 2018. - [3] с. - (Інформаційний лист про 

нововведення в системі охорони здоров'я / 

Укрмедпатентінформ ; № 246-2018. Вип. 43, 

Стоматологія). 

 

327.  Застосування пристрою для 
визначення паралельності розташування зубів 

у стоматологічній практиці : інформ. лист / М. 

Я. Нідзельський [та ін.] ; ВДНЗ України "Укр. 

мед. стомат. акад.". - Київ : [б. в.], 2018. - [2] с. 

- (Інформаційний лист про нововведення в 

системі охорони здоров'я / 

Укрмедпатентінформ ; № 238-2018. Вип. 21, 

Стоматологія). 

 

ІБВ 

328. 616.314(043.3) 

К 49 

 

Клим’юк, Юрій Васильович.  

Особливості планування конструкцій 

незнімних протезів за об'єктивною оцінкою 

функціональної здатності опорних зубів : 

автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.22 - 

Стоматологія / Ю. В. Клим'юк ; ДВНЗ "Івано-

Франків. нац. мед. ун-т". - Івано-Франківськ, 

2018. - 19 с.  

 

КС 

329.  Куроєдова, В. Д. 
Спосіб визначення типу росту нижньої 

щелепи у пацієнтів з аномаліями прикусу II1 

класу за Енглем : інформ. лист / В. Д. 

Куроєдова, Л. Б. Галич, Л. В. Галич ; ВДНЗ 

"Укр. мед. стомат. акад.", Мед. ін-т Сум. держ. 

ун-ту . - Київ : [б. в.], 2018. - [3] с. - 

(Інформаційний лист про нововведення в 

системі охорони здоров'я / 

Укрмедпатентінформ ; № 273-2018. Вип. 33, 

Стоматологія).  

 

ІБВ 

330. 616.314-007.1-

053.2(043.3) 

Л 93 

 

Любарець, Світлана Федорівна.  

Порушення формування зубів та їх 

ускладнення у дітей: діагностика, лікування, 

профілактика : автореф. дис. ... д-ра мед. наук : 

14.01.22 - Стоматологія / С. Ф. Любарець ; Нац. 

мед. ун-т ім. О. О. Богомольця. - Київ, 2019. - 

40 с.  

 

КС 

331. 616.314.9-002-

089(043.3) 

Л 96 

 

Лютіков, Олександр Ігорович.  

Клініко-експериментальне 

обґрунтування вибору реставраційних 

матеріалів для тимчасових молярів : автореф. 

дис. ... канд. мед. наук : 14.01.22 - Стоматологія 

/ О. І. Лютіков ; Нац. мед. ун-т ім. О. О. 

КС 
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Богомольця. - Київ, 2018. - 19 с.  

 

332.  Мамонтова, Т. В. 
Спосіб імуногістохімічної детекції 

пептидних комплексів на парафінових 

гістологічних зрізах тканин : інформ. лист / Т. 

В. Мамонтова, І. П. Кайдашев, Л. Е. Весніна ; 

ВДНЗУ "Укр. мед. стомат. акад.". - Київ : [б. 

в.], 2018. - [4] с. - (Інформаційний лист про 

нововведення в системі охорони здоров'я / 

Укрмедпатентінформ ; № 310-2018. Вип. 6, 

Нормальна та паталогічна фізіологія).  

 

ІБВ 

333.  Міотонометр : інформ. лист / Д. М. 

Король [та ін.] ; ВДНЗ України "Укр. мед. 

стомат. акад." МОЗ України. - Київ : [б. в.], 

2018. - [3] с. - (Інформаційний лист про 

нововведення в системі охорони здоров'я / 

Укрмедпатентінформ ; № 232-2018. Вип. 41, 

Стоматологія). 

 

ІБВ 

334.  Моніторинг етіологічної структури та 

чутливості до антибіотиків та антисептиків 

мікроорганізмів, виділених із зубного нальоту 

дітей, хворих на муковісцидоз : інформ. лист / 

P. C. Назарян [та ін.] ; Харків. нац. мед. ун-т. - 

Київ : [б. в.], 2018. - [4] с. - (Інформаційний 

лист про нововведення в системі охорони 

здоров'я / Укрмедпатентінформ ; № 099-2018. 

Вип. 10, Стоматологія). 

 

ІБВ 

335.  Особливості клініки і діагностики 

дирофіляріозу в щелепно-лицевій ділянці : 

інформ. лист / P. C. Назарян [та ін.] ; Харків. 

нац. мед. ун-т. - Київ : [б. в.], 2019. - [4] с. - 

(Інформаційний лист про нововведення в 

системі охорони здоров'я / 

Укрмедпатентінформ ; № 122-2019. Вип. 9, 

Стоматологія). 

 

ІБВ 

336.  Підвищення ефективності лікування 
хворих на генералізований пародонтит шляхом 

використання в комплексній терапії 

ліпосомальної форми фосфатидилхоліну : 

інформ. лист / P. C. Назарян [та ін.] ; Харків. 

нац. мед. ун-т, Нац. техн. ун-т "Харків. 

політехн. ін-т". - Київ : [б. в.], 2018. - [3] с. - 

(Інформаційний лист про нововведення в 

системі охорони здоров'я / 

Укрмедпатентінформ ; № 169-2018. Вип. 29, 

ІБВ 
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Стоматологія). 

 

337.  Поліщук, Т. В. 
Спосіб лікування хронічного дифузного 

катарального гінгівіту у дітей : інформ. лист / 

Т. В. Поліщук, О. В. Шешукова, В. П. 

Труфанова ; ВДНЗ України "Укр. мед. стомат. 

акад.". - Київ : [б. в.], 2018. - [3] с. - 

(Інформаційний лист про нововведення в 

системі охорони здоров'я / 

Укрмедпатентінформ ; № 244-2018. Вип. 45, 

Стоматологія).  

 

ІБВ 

338.  Пристрій для зняття зубних коронок : 

інформ. лист / Д. М. Король [та ін.] ; ВДНЗ 

України "Укр. мед. стомат. акад." МОЗ 

України. - Київ : [б. в.], 2018. - [2] с. - 

(Інформаційний лист про нововведення в 

системі охорони здоров'я / 

Укрмедпатентінформ ; № 230-2018. Вип. 39, 

Стоматологія). 

 

ІБВ 

339.  Смаглюк, Л. В.  
Ортодонтичний апарат механічної дії 

для лікування ретенції других постійних 

молярів верхньої щелепи : інформ. лист / Л. В. 

Смаглюк, H. B. Куліш, М. М. Малюченко ; 

Укр. мед. стомат. акад. - Київ : [б. в.], 2019. - 

[4] с. - (Інформаційний лист про нововведення 

в системі охорони здоров'я / 

Укрмедпатентінформ ; № 059-2019. Вип. 6, 

Стоматологія). 

 

ІБВ 

340.  Смаглюк, Л. В. 
Пристрій для лікування мікрогнатії 

нижньої щелепи при дисфункції скронево-

нижньощелепного суглобу : інформ. лист / Л. 

В. Смаглюк, А. В. Ляховська ; Укр. мед. 

стомат. акад. - Київ : [б. в.], 2019. - [4] с. - 

(Інформаційний лист про нововведення в 

системі охорони здоров'я / 

Укрмедпатентінформ ; № 060-2019. Вип. 1, 

Стоматологія).  

 

ІБВ 

341.  Спосіб дослідження функціонального 
стану жувальних м'язів : інформ. лист / Д. М. 

Король [та ін.] ; ВДНЗ України "Укр. мед. 

стомат. акад." МОЗ України. - Київ : [б. в.], 

2018. - [3] с. - (Інформаційний лист про 

нововведення в системі охорони здоров'я / 

ІБВ 
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Укрмедпатентінформ ; № 231-2018. Вип. 38, 

Стоматологія). 

 

342.  Спосіб захисту рецепторного апарата 

зуба на етапах лікування незнімними 

конструкціями протезів : інформ. лист / І. В. 

Янішен [та ін.] ; Харків. нац. мед. ун-т. - Київ : 

[б. в.], 2018. - [4] с. - (Інформаційний лист про 

нововведення в системі охорони здоров'я / 

Укрмедпатентінформ ; № 105-2018. Вип. 16, 

Стоматологія). 

 

ІБВ 

343.  Спосіб комплексної діагностики 
хворих на сіалолітіаз : інформ. лист / P. C. 

Назарян [та ін.] ; Харків. нац. мед. ун-т. - Київ : 

[б. в.], 2019. - [4] с. - (Інформаційний лист про 

нововведення в системі охорони здоров'я / 

Укрмедпатентінформ ; № 120-2019. Вип. 8, 

Стоматологія). 

 

ІБВ 

344.  Спосіб лікування гострого 
одонтогенного остеомієліту у дітей : інформ. 

лист / П. I. Ткаченко [та ін.] ; Укр. мед. стомат. 

акад. - Київ : [б. в.], 2019. - [4] с. - 

(Інформаційний лист про нововведення в 

системі охорони здоров'я / 

Укрмедпатентінформ ; № 075-2019. Вип. 4, 

Стоматологія). 

 

ІБВ 

345.  Спосіб лікування гострого 
початкового карієсу тимчасових зубів у дітей : 

інформ. лист / P. С. Назарян [та ін.] ; Харків. 

нац. мед. ун-т. - Київ : [б. в.], 2019. - [4] с. - 

(Інформаційний лист про нововведення в 

системі охорони здоров'я / 

Укрмедпатентінформ ; № 088-2019. Вип. 5, 

Стоматологія). 

 

ІБВ 

346.  Спосіб лікування періімплантиту : 

інформ. лист / М. М. Ананьєва [та ін.] ; Укр. 

мед. стомат. акад. - Київ : [б. в.], 2019. - [2] с. - 

(Інформаційний лист про нововведення в 

системі охорони здоров'я / 

Укрмедпатентінформ ; № 061-2019. Вип. 2, 

Стоматологія). 

 

ІБВ 

347.  Спосіб прогнозування 

інтраопераційної крововтрати при 

артеріовенозних мальформаціях з ураженням 

щелеп : інформ. лист / Л. М. Яковенко [та ін.] ; 

ІБВ 
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Нац. мед. ун-т ім. О. О. Богомольця. - Київ : [б. 

в.], 2018. - [4] с. - (Інформаційний лист про 

нововведення в системі охорони здоров'я / 

Укрмедпатентінформ ; № 177-2018. Вип. 17, 

Стоматологія). 

348.  Фіксація шини на травмованих зубах 

залежно від сформованості їх кореня : інформ. 

лист / Л. М. Яковенко [та ін.] ; Нац. мед. ун-т 

ім. О. О. Богомольця. - Київ : [б. в.], 2018. - [4] 

с. - (Інформаційний лист про нововведення в 

системі охорони здоров'я / 

Укрмедпатентінформ ; № 318-2018. Вип. 37, 

Стоматологія). 

 

ІБВ 

349.  Яковенко, Л. М. 
Діагностично-лікувальний комплекс 

підготовки дітей до кісткової пластики 

альвеолярного відростка та їх післяопераційне 

ведення : інформ. лист / Л. М. Яковенко, В. П. 

Єфименко, М. О. Васьківська ; Нац. мед. ун-т 

ім. О. О. Богомольця. - Київ : [б. в.], 2018. - [4] 

с. - (Інформаційний лист про нововведення в 

системі охорони здоров'я / 

Укрмедпатентінформ ; № 179-2018. Вип. 19, 

Стоматологія).  

 

ІБВ 

ГЕПАТОЛОГІЯ 

 

350.  Діагностика активності хронічного 
гепатиту С : інформ. лист / В. М. Козько [та ін.] 

; Харків. нац. мед. ун-т. - Київ : [б. в.], 2018. - 

[4] с. - (Інформаційний лист про нововведення 

в системі охорони здоров'я / 

Укрмедпатентінформ ; № 160-2018. Вип. 6, 

Інфекційні та паразитарні хвороби). 

 

ІБВ 

351. 616.36-003.826-

07(043.3) 

К 93 

 

Курінна, Олена Григорівна.  

Удосконалення діагностики та 

прогнозування перебігу неалкогольної жирової 

хвороби печінки на тлі ожиріння шляхом 

визначення клініко-патогенетичної ролі 

прозапальної активації : автореф. дис. ... канд. 

мед. наук: 14.01.02 - Внутрішні хвороби / О. Г. 

Курінна ; Запоріз. держ. мед. ун-т. - Запоріжжя, 

2018. - 20 с.  

 

КС 

352. 616.366-003.7-

089(043.3) 

М 22 

Мамчур, Дмитро Віталійович.  

Клініко-експериментальне 

обґрунтування методу захисту печінки у 

КС 
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 хворих на жовчнокам'яну хворобу, яка 

ускладнена механічною жовтяницею, на етапах 

її хірургічного лікування : автореф. дис. ... 

канд. мед. наук : 14.01.03 - Хірургія / Д. В. 

Мамчур ; ДЗ "Запоріз. мед. акад. післядиплом. 

освіти МОЗ України". - Запоріжжя, 2017. - 20 с.  

 

353. 616.36-003.826(043.3) 

М 38 

 

Машура, Ганна Юріївна.  

Оптимізація діагностики і лікування 

хворих на неалкогольну жирову хворобу 

печінки у поєднанні з гіпертонічною хворобою 

з урахуванням смакової чутливості до хлориду 

натрію : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 

14.01.02 - Внутрішні хвороби / Г. Ю. Машура ; 

ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т". - Ужгород, 2017. - 

20 с.  

 

КС 

354. 616.36(043.3) 

Н 42 

 

Недзвецька, Наталія Вікторівна.  

Клініко-лабораторне обґрунтування 

неінвазивної діагностики неалкогольної 

жирової хвороби печінки : автореф. дис. ... 

канд. мед. наук : 14.01.36 - Гастроентерологія / 

Н. В. Недзвецька ; ДЗ "Дніпропетр. мед. акад. 

МОЗ України", ДУ "Ін-т гастроентерології 

НАМН України". - Дніпро, 2019. - 19 с.  

 

КС 

355.  Прогнозування формування стеатозу 
печінки у хворих на хронічний гепатит С : 

інформ. лист / В. М. Козько [та ін.] ; Харків. 

нац. мед. ун-т. - Київ : [б. в.], 2018. - [4] с. - 

(Інформаційний лист про нововведення в 

системі охорони здоров'я / 

Укрмедпатентінформ ; № 161-2018. Вип. 7, 

Інфекційні та паразитарні хвороби). 

 

ІБВ 

356.  Спосіб лікування хворих на 

неалкогольний стеатогепатит та цукровий 

діабет 2 типу : інформ. лист / О. С. Хухліна [та 

ін.] ; ВДНЗ України "Буков. держ. мед. ун-т". - 

Київ : [б. в.], 2018. - [4] с. - (Інформаційний 

лист про нововведення в системі охорони 

здоров'я / Укрмедпатентінформ ; № 220-2018. 

Вип. 13, Терапія). 

 

ІБВ 

357.  Степанов, Ю. М. 
Застосування гліцирризинової кислоти 

в лікуванні хронічних захворювань печінки : 

інформ. лист / Ю. М. Степанов, А. В. Саленко ; 

ДУ "Ін-т гастроентерології НАМН України", 

ДЗ "Дніпропетр. держ. мед. акад. МОЗ 

ІБВ 
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України". - Київ : [б. в.], 2018. - [4] с. - 

(Інформаційний лист про нововведення в 

системі охорони здоров'я / 

Укрмедпатентінформ ; № 311-2018. Вип. 4, 

Гастроентерологія).  

 

358. 616.36-003.826-

002(043.3) 

Ф 42 

 

Фень, Сергій Вікторович.  

Хронічний стеатогепатит: 

патоморфологічна характеристика перебігу та 

несприятливих наслідків : автореф. дис. ... 

канд. мед. наук : 14.03.02 - Патологічна 

анатомія / С. В. Фень ; Запоріз. держ. мед. ун-т. 

- Запоріжжя, 2019. - 20 с. 

 

КС 

359. 616.36-003.8(043.3) 

Ф 53 

 

Філіппова, Олександра Юріївна.  

Стеатоз та стеатогепатит у пацієнтів з 

ожирінням і патологією біліарного тракту: 

клініко-патогенетичні аспекти діагностики, 

прогнозування та лікування : автореф. дис. ... 

д-ра мед. наук : 14.01.02 - Внутрішні хвороби / 

О. Ю. Філіппова ; ДЗ "Запоріз. мед. акад. 

післядиплом. освіти МОЗ України". - 

Запоріжжя, 2018. - 40 с.  

 

КС 

ЕНДОКРИНОЛОГІЯ 

 

360. 616.441(043.3) 

А 72 

 

Антоненко, Анна Миколаївна.  

Пестициди як чинники ризику розвитку 

хвороб щитоподібної залози: гігієнічна 

регламентація та обґрунтування критеріїв 

гігієнічного моніторингу : автореф. дис... д-ра 

мед. наук : 14.02.01 - Гігієна та професійна 

патологія / A. M. Антоненко ; Нац. мед. ун-т ім. 

О. О. Богомольця. - Київ, 2019. - 36 с.  

 

КС 

361. 616.441-006.6(043.3) 

В 19 

 

Васько, Андрій Романович.  

Обґрунтування доцільності 

неоад'ювантної хіміо-променевої терапії у 

хворих на низькодиференційований рак 

щитоподібної залози : автореф. дис. ... канд. 

мед. наук : 14.01.07 - Онкологія / А. Р. Васько ; 

Харків. мед. акад. післядиплом. освіти. - 

Харків, 2019. - 20 с.  

 

КС 

362. 616.379-008.64(043.3) 

І 19 

 

Іванків, Яна Ігорівна.  

Патогенетичне обґрунтування 

гепатопротекторної дії металоніну при 

цукровому діабеті : автореф. дис. ... канд. 

мед.наук : 14.03.04 - Патологічна фізіологія / Я. 

КС 
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І. Іванків ; ДВНЗ "Терноп. держ. мед. ун-т ім. І. 

Я. Горбачевського МОЗ України". - Тернопіль, 

2017. - 20 с.  

 

363.  Корекція гіперкаліємії у хворих на 

хронічну хворобу нирок : інформ. лист / М. Д. 

Тронько [та ін.] ; Нац. мед. акад. післядиплом. 

освіти ім. П. Л. Шупика. - Київ : [б. в.], 2019. - 

[3] с. - (Інформаційний лист про нововведення 

в системі охорони здоров'я / 

Укрмедпатентінформ ; № 028-2019. Вип. 1, 

Ендокринологія). 

 

ІБВ 

364. 616.379-008.64(043.3) 

М 15 

 

Макарчук, Надія Романівна.  

Оптимізація лікування хворих з 

цукровим діабетом 2 типу у поєднанні з 

полінейропатією та артеріальною гіпертензією 

: автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.02 - 

Внутрішні хвороби / Н. Р. Макарчук ; ДВНЗ 

"Терноп. держ. мед. ун-т ім. І. Я. 

Горбачевського МОЗ України". - Тернопіль, 

2019. - 21 с.  

 

КС 

365. 616.379-008.64-

089(043.3) 

Н 59 

 

Нечитайло, Олена Юріївна.  

Патофізіологічні механізми 

формування ендотеліальної дисфункції та 

порушень мікроциркуляції у хворих на 

цукровий діабет поєднаний з гнійно-

некротичними ускладненнями : автореф. дис. ... 

канд. мед. наук : 14.03.04 - Патологічна 

фізіологія / О. Ю. Нечитайло ; ВДНЗ України 

"Буков. держ. мед. ун-т". - Чернівці, 2018. - 20 

с.  

 

КС 

366.  Семченко, К. В. 
Склад та технологія приготування 

протигельмінтного збору в аптечних умовах : 

інформ. лист / К. В. Семченко, Л. І. 

Вишневська ; Нац. фармац. ун-т МОЗ України. 

- Київ : [б. в.], 2018. - [3] с. - (Інформаційний 

лист про нововведення в системі охорони 

здоров'я / Укрмедпатентінформ ; № 378-2018. 

Вип. 42, Фармація).  

 

ІБВ 

367.  Спосіб діагностики ендотеліальної 
дисфункції у хворих на аутоімунний тиреоїдит, 

що поєднується з атеросклерозом коронарних 

та загальних сонних артерій : інформ. лист / Т. 

В. Мамонтова [та ін.] ; Укр. мед. стомат. акад. - 

Київ : [б. в.], 2019. - [4] с. - (Інформаційний 

ІБВ 
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лист про нововведення в системі охорони 

здоров'я / Укрмедпатентінформ ; № 076-2019. 

Вип. 3, Терапія). 

 

368.  Спосіб оптимізації комплексного 
лікування ентеропатії з переважанням діареї у 

хворих на цукровий діабет 2 типу : інформ. 

лист / I. М. Скрипник [та ін.] ; ВДНЗ України 

"Укр. мед. стомат. акад.". - Київ : [б. в.], 2018. - 

[4] с. - (Інформаційний лист про нововведення 

в системі охорони здоров'я / 

Укрмедпатентінформ ; № 195-2018. Вип. 10, 

Терапія). 

 

ІБВ 

369.  Спринчук, Н. А. 
Методика диференційної діагностики 

синдрому біологічно неактивного гормону 

росту, рецепторної нечутливості до гормону 

росту та ідіопатичної низькорослості : інформ. 

лист / Н. А. Спринчук, О. В. Большова, О. Я. 

Самсон ; ДУ "Ін-т ендокринології та обміну 

речовин ім. В. П. Комісаренка НАМН 

України". - Київ : [б. в.], 2018. - [4] с. - 

(Інформаційний лист про нововведення в 

системі охорони здоров'я / 

Укрмедпатентінформ ; № 135-2018. Вип. 1, 

Ендокринологія).  

 

ІБВ 

370.  Схема призначення препаратів 
селену при лікуванні хвороби Грейвса з 

автоімунною офтальмопатією : інформ. лист / 

Г. М. Терехова [та ін.] ; ДУ "Ін-т 

ендокринології та обміну речовин ім. В. П. 

Комісаренка НАМН України". - Київ : [б. в.], 

2018. - [4] с. - (Інформаційний лист про 

нововведення в системі охорони здоров'я / 

Укрмедпатентінформ ; № 264-2018. Вип. 4, 

Ендокринологія). 

 

ІБВ 

371. 616.379-008.64(043.3) 

Т 48 

 

Ткачук, Олена Юріївна.  

Урогенітальна форма діабетичної 

автономної нейропатії у жінок з цукровим 

діабетом: особливості діагностики та лікування 

: автореф. дис. ... канд. мед.наук : 14.01.14 - 

Ендокринологія / О. Ю. Ткачук ; ДУ "Ін-т 

пробл. ендокрин. патології ім. В. Я. 

Данилевського НАМН України". - Харків, 

2018. - 24 с.  

 

КС 
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ДЕРМАТОЛОГІЯ 

 

372.  Бабак, І. Д.  
Спосіб лікування хворих на вогнищеву 

алопецію : інформ. лист / І. Д. Бабак, О. А. 

Білинська, І. О. Чаплик-Чижо ; Львів. нац. мед. 

ун-т ім. Данила Галицького. - Київ : [б. в.], 

2018. - [4] с. - (Інформаційний лист про 

нововведення в системі охорони здоров'я / 

Укрмедпатентінформ ; № 176-2018. Вип. 10, 

Дерматологія та венерологія).  

 

ІБВ 

373.  Біловол, A. M. 
Спосіб корекції порушень стану ерго- 

та трофотропної систем при псоріазі : інформ. 

лист / A. M. Біловол, А. А. Берегова ; Харків. 

нац. мед. ун-т. - Київ : [б. в.], 2018. - [4] с. - 

(Інформаційний лист про нововведення в 

системі охорони здоров'я / 

Укрмедпатентінформ ; № 132-2018. Вип. 6, 

Дерматовенерологія).  

 

 

374.  Вольбин, С. В. 
Спосіб лікування хворих на простий 

герпес : інформ. лист / С. В. Вольбин, О. В. 

Бабій ; Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила 

Галицького. - Київ : [б. в.], 2018. - [4] с. - 

(Інформаційний лист про нововведення в 

системі охорони здоров'я / 

Укрмедпатентінформ ; № 173-2018. Вип. 7, 

Дерматологія та венерологія). 

 

ІБВ 

375.  Кононенко, Н. М. 
Застосування нового комбінованого 

крему для лікування запальних і мікробних 

захворювань шкіри : інформ. лист / Н. М. 

Кононенко, А. М. Шейхалі ; Нац. фармац. ун-т. 

- Київ : [б. в.], 2018. - [3] с. - (Інформаційний 

лист про нововведення в системі охорони 

здоров'я / Укрмедпатентінформ ; № 210-2018. 

Вип. 25, Фармація). 

 

ІБВ 

376.  Сизон, О. О.  
Спосіб лікування хворих з глибокими 

хронічними піодерміями : інформ. лист / О. О. 

Сизон, М. О. Дашко, І. Я. Возняк ; Львів. нац. 

мед. ун-т ім. Данила Галицького. - Київ : [б. в.], 

2018. - [4] с. - (Інформаційний лист про 

нововведення в системі охорони здоров'я / 

ІБВ 
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Укрмедпатентінформ ; № 175-2018. Вип. 9, 

Дерматологія та венерологія). - 1.00 грн.  

 

377.  Спосіб лікування вугрової хвороби в 

стадії загострення, поєднаної із дисбіозом 

кишечнику : інформ. лист / А. М. Дащук [та 

ін.] ; Харків. нац. мед. ун-т. - Київ : [б. в.], 2018. 

- [4] с. - (Інформаційний лист про 

нововведення в системі охорони здоров'я / 

Укрмедпатентінформ ; № 193-2018. Вип. 5, 

Дерматологія та венерологія). 

 

ІБВ 

378.  Спосіб лікування піодермій у хворих 

на цукровий діабет 2 типу : інформ. лист / А. 

М. Дащук [та ін.] ; Харків. нац. мед. ун-т. - 

Київ : [б. в.], 2019. - [3] с. - (Інформаційний 

лист про нововведення в системі охорони 

здоров'я / Укрмедпатентінформ ; № 064-2019. 

Вип. 1, Дерматологія та венерологія). 

 

ІБВ 

УРОЛОГІЯ 

 

379. 616.61(043.3) 

А 81 

 

Арійчук, Олександр Ігорович.  

Патофізіологічний аналіз змін функції 

нирок, цитокінів та фібринолітичної активності 

сечі за умов літотрипсії ниркових каменів, 

шляхи патогенетичної корекції : автореф. дис. 

... канд. мед. наук : 14.03.04 - Патологічна 

фізіологія / О. І. Арійчук ; ВДНЗ України 

"Буков. держ. мед. ун-т". - Чернівці, 2018. - 20 

с.  

 

КС 

380.  Бойко, М. І. 
Оптимізація хірургічної корекції 

варикоцеле : інформ. лист / М. І. Бойко, В. М. 

Бондаренко ; ДНУ "Наук.-практ. центр 

профілакт. та клініч. медицини" Держ. упр. 

справами. - Київ : [б. в.], 2018. - [3] с. - 

(Інформаційний лист про нововведення в 

системі охорони здоров'я / 

Укрмедпатентінформ ; № 257-2018. Вип. 5, 

Урологія).  

 

ІБВ 

381.  Виявлення гіпотіреозу як фактора 

незадовільної корекції анемії у пацієнтів на 

гемодіалізі : інформ. лист / І. О. Дудар [та ін.] ; 

ДУ "Ін-т нефрології НАМН України", Нац. ін-т 

хірургії та трансплантології ім. О. О. 

Шалімова. - Київ : [б. в.], 2018. - [4] с. - 

ІБВ 
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(Інформаційний лист про нововведення в 

системі охорони здоров'я / 

Укрмедпатентінформ ; № 200-2018. Вип. 2, 

Нефрологія). 

 

382. 616.61-008.64(043.3) 

І 22 

 

Іваночко, Руслана Богданівна.  

Стан системи L-аргінін/NO-

синтаза/аргіназа та особливості оксидативних 

процесів у хворих з хронічною нирковою 

недостатністю за умов гемодіалізу : автореф. 

дис. ... канд. мед. наук : 14.01.32 - Медична 

біохімія / Р. Б. Іваночко ; Вінниц. нац. мед. ун-т 

ім. М. І. Пирогова. - Вінниця, 2018. - 20 с.  

 

КС 

383.  Квятковський, Є. А.  
Спосіб прогнозування очікуваного 

результату лікування доброякісної гіперплазії 

передміхурової залози альфа-1-

адреноблокатором силодозином : інформ. лист 

/ Є. А. Квятковський, Т. О. Квятковська ; ДЗ 

"Дніпропетр. мед. акад. МОЗ України", КЗ 

"Дніпропетр. міська клініч. лікарня № 9" ДОР. 

- Київ : [б. в.], 2018. - [4] с. - (Інформаційний 

лист про нововведення в системі охорони 

здоров'я / Укрмедпатентінформ ; № 063-2018. 

Вип. 1, Урологія).  

 

ІБВ 

384.  Оцінка впливу пролактину на 

розвиток анемії та серцево-судинні події у 

пацієнтів, які лікуються гемодіалізом : інформ. 

лист / І. О. Дудар [та ін.] ; ДУ "Ін-т нефрології 

НАМН України". - Київ : [б. в.], 2018. - [4] с. - 

(Інформаційний лист про нововведення в 

системі охорони здоров'я / 

Укрмедпатентінформ ; № 199-2018. Вип. 1, 

Нефрологія). 

 

ІБВ 

385. 616.61-092(043.3) 

Р 58 

 

Роборчук, Станіслав Володимирович.  

Особливості механізмів прогресування 

хронічної хвороби нирок у хворих на 

ревматоїдний артрит залежно від методів 

протизапальної терапії : автореф. дис. ... канд. 

мед.наук : 14.01.02 - Внутрішні хвороби / С. В. 

Роборчук ; ДВНЗ "Терноп. держ. мед. ун-т ім. 

І. Я. Горбачевського МОЗ України". - 

Тернопіль, 2017. - 20 с.  

 

КС 

386.  Савенков, В. І. 
Спосіб визначення генезу розвитку 

стриктур мисково-сечовідного сегменту у 

ІБВ 
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хворих на гідронефроз : інформ. лист / В. І. 

Савенков, І. B. Сорокіна, Мирошниченко М. С. 

; Харків. мед. акад. післядиплом. освіти. - Київ 

: [б. в.], 2018. - [3] с. - (Інформаційний лист про 

нововведення в системі охорони здоров'я / 

Укрмедпатентінформ ; № 254-2018. Вип. 4, 

Урологія).  

 

387.  Спосіб діагностики пудендопатії в 

чоловіків : інформ. лист / Ф . І. Костєв [та ін.] ; 

Одес. нац. мед. ун-т. - Київ : [б. в.], 2017. - [2] с. 

- (Інформаційний лист про нововведення в 

системі охорони здоров'я / 

Укрмедпатентінформ ; № 356-2017. Вип. 1, 

Урологія). 

 

ІБВ 

388.  Спосіб лікування захворювань 
передміхурової залози за допомогою 

комбінації індол-3-карбінолу та мелоксикаму : 

інформ. лист / Г. В. Зайченко [та ін.] ; Нац. мед. 

ун-т ім. О. О. Богомольця. - Київ : [б. в.], 2019. 

- [4] с. - (Інформаційний лист про 

нововведення в системі охорони здоров'я / 

Укрмедпатентінформ ; № 141-2019. Вип. 13, 

Фармація) 

 

ІБВ 

389.  Спосіб оцінки ступеня травматизації 

паренхіми нирки у хворих на нефролітіаз : 

інформ. лист / В. Μ. Лісовий [та ін.] ; Харків. 

мед. акад. післядиплом. освіти. - Київ : [б. в.], 

2018. - [3] с. - (Інформаційний лист про 

нововведення в системі охорони здоров'я / 

Укрмедпатентінформ ; № 253-2018. Вип. 3, 

Урологія). 

 

ІБВ 

390.  Створення ефективних засобів 
корекції діабетичної нефропатії на основі 

похідних глюкозаміну : інформ. лист / С. К 

Шебеко [та ін.] ; Нац. фармац. ун-т. - Київ : [б. 

в.], 2018. - [5] с. - (Інформаційний лист про 

нововведення в системі охорони здоров'я / 

Укрмедпатентінформ ; № 328-2018. Вип. 6, 

Клінічна фармакологія і клінічна фармація). 

 

ІБВ 

ХВОРОБИ АПАРАТА ОПОРИ І РУХУ 

 

391.  Бодня, О. І. 
Спосіб малоінвазивного остеосинтезу 

переломів п'яткової кістки : інформ. лист / О. І. 

ІБВ 
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Бодня ; Одес. нац. мед. ун-т. - Київ : [б. в.], 

2018. - [4] с. - (Інформаційний лист про 

нововведення в системі охорони здоров'я / 

Укрмедпатентінформ ; № 189-2018. Вип. 5, 

Ортопедія і травматологія).  

 

392. 617.58-089(043.3) 

К 61 

 

Коломаченко, Віталій Іванович.  

Система періопераційного 

знеболювання при ендопротезуванні 

кульшового суглоба (клініко-експериментальне 

дослідження) : автореф. дис. ... д-ра мед. наук : 

14.01.30 - Анестезіологія та інтенсивна терапія 

/ В. І. Коломаченко ; Харків. мед. акад. 

післядиплом. освіти. - Харків, 2019. - 36 с.  

 

КС 

393. 616.711-007.55-

053.6(043.3) 

К 61 

 

Коломієць, Соломія Ігорівна.  

Внутрішня картина хвороби у підлітків, 

хворих на сколіоз, та її психокорекція : 

автореф. дис. ... канд. мед. наук : 19.00.04 - 

Медична психологія / С. І. Коломієць ; Харків. 

мед. акад. післядиплом. освіти. - Харків, 2018. - 

20 с.  

 

КС 

394.  Кондратюк, В. Є. 
Спосіб лікування хворих на подагру у 

поєднанні з дисбіотичними порушеннями 

кишечника : інформ. лист / В. Є. Кондратюк, О. 

М. Тарасенко ; Нац. мед. ун-т ім. О. О. 

Богомольця. - Київ : [б. в.], 2019. - [4] с. - 

(Інформаційний лист про нововведення в 

системі охорони здоров'я / 

Укрмедпатентінформ ; № 156-2019. Вип. 1, 

Ревматологія).  

 

ІБВ 

395. 616.13-004.6(043.3) 

К 88 

 

Кувікова, Інна Петрівна.  

Гіпергомоцистеїнемія та асоційовані з 

нею метаболічні порушення як фактори ризику 

ураження судин у хворих на 

антифосфоліпідний синдром : автореф. дис. ... 

канд. мед. наук : 14.01.12 - Ревматологія / І. П. 

Кувікова ; Донец. нац. мед. ун-т. - Лиман, 2018. 

- 20 с.  

 

КС 

396. 616.72-002.772(043.3) 

Л 38 

 

Левченко, Володимир Геннадійович.  

Оптимізація оцінки серцево-судинного 

ризику та атеросклеротичних уражень судин у 

жінок, хворих на ревматоїдний артрит : 

автореф. дис. ... канд. мед.наук : 14.01.12 - 

Ревматологія / В. Г. Левченко ; ДУ "Нац. наук. 

центр "Ін-т кардіології ім. акад. М. Д. 

КС 
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Стражеска". - Київ, 2018. - 16 с.  

 

397. 616.71-001.5(043.3) 

Л 84 

 

Лук'янцева, Галина Володимирівна.  

Морфогенез кісток скелета після 

нанесення дефекту у великогомілкових кістках 

та на фоні тривалого введення бензоату натрію 

та тартразину (анатомо-експериментальне 

дослідження) : автореф. дис. ... д-ра біол. наук : 

14.03.01 - Нормальна анатомія / Г. В. 

Лук'янцева ; ДВНЗ "Терноп. держ. мед. ун-т ім. 

І. Я. Горбачевського МОЗ України". - 

Тернопіль, 2018. - 38 с.  

 

КС 

398. 616.727(043.3) 

М 81 

 

Моселіані Хатіа. 
Променева діагностика ускладнень 

зрощення діафізарних переломів кісток 

гомілки : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 

14.01.23 - Променева діагностика та променева 

терапія / Моселіані Хатіа ; Харків. мед. акад. 

післядиплом. освіти. - Харків, 2018. - 19 с.  

 

КС 

399. 616.72-002.78(043.3) 

О-66 

 

Орлова, Інна Вікторівна.  

Дисадипокінемія та рівні TLR 4 типу у 

хворих на подагру : зв'язок з перебігом 

захворювання та ефективністю лікування : 

автореф. дис... канд. мед. наук : 14.01.12 - 

Ревматологія / І. В. Орлова ; ДУ "Нац. наук. 

центр "Ін-т кардіології ім. акад. М. Д. 

Стражеска". - Київ, 2019. - 16 с.  

 

КС 

400. 616.12-

008.331.1(043.3) 

Р 69 

 

Романченко, Максим Ігорович.  

Підвищення ефективності лікування 

подагри з артеріальною гіпертензією на основі 

використання статинотерапії : автореф. дис. ... 

канд. мед. наук : 14.01.12 - Ревматологія / М. І. 

Романченко ; Донец. нац. мед. ун-т. - Лиман, 

2018. - 20 с.  

 

КС 

401. 616.71(043.3) 

С 28 

 

Се-Фей. 
Вплив радіальної ударно-хвильової 

терапії на репаративну регенерацію кісткової 

тканини (експериментальне дослідження) : 

автореф. дис... канд. мед. наук : 14.01.21 - 

Травматологія та ортопедія / Се-Фей ; ДУ "Ін-т 

травматології та ортопедії НАМН України". - 

Київ, 2017. - 20 с.  

 

КС 

402. 617.3(043.3) 

С 50 

 

Смірнов, Дмитро Олексійович.  

Діагностика та лікування синдрому 

медіопателярної складки колінного суглоба : 

КС 
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автореф. дис... канд. мед. наук : 14.01.21 - 

Травматологія та ортопедія / Д. О. Смірнов ; 

ДУ "Ін-т травматології та ортопедії НАМН 

України". - Київ, 2018. - 23 с.  

 

403.  Спосіб лікування хворих з 

дистрофічно-дегенеративними змінами хребта : 

інформ. лист / M. В. Хайтович [та ін.] ; Нац. 

мед. ун-т ім. О. О. Богомольця, Міжнар. наук.-

навч. центр інформ. технологій та систем НАН 

і МОН України, Вертебрально-оздоровчий 

центр Євмінова. - Київ : [б. в.], 2019. - [4] с. - 

(Інформаційний лист про нововведення в 

системі охорони здоров'я / 

Укрмедпатентінформ ; № 001-2019. Вип. 1, 

Клінічна фармакологія і клінічна фармація). 

 

ІБВ 

404. 616.718.4-001.5-

089(043.3) 

С 81 

 

Стойка, Василь Володимирович.  

Хірургічне лікування хворих із 

переломом вертлюгової ділянки стегнової 

кістки на фоні тиреотоксикозу : автореф. дис... 

канд. мед. наук : 14.01.21 - Травматологія та 

ортопедія / В.В. Стойка ; ДУ "Ін-т патології 

хребта та суглобів ім. проф. М. І. Ситенка 

НАМН України". - Харків, 2017. - 21 с.  

 

КС 

405. 616.717/.718(043.3) 

Я 75 

 

Ярмолюк, Юрій Олександрович.  

Система відновного лікування 

постраждалих їз множинними переломами 

довгих кісток : автореф. дис... д-ра мед. наук : 

14.01.21 - Травматологія та ортопедія / Ю. О. 

Ярмолюк ; ДУ "Ін-т патології хребта та 

суглобів ім. проф. М. І. Ситенка НАМН 

України". - Харків, 2018. - 37 с.  

 

КС 

НЕВРОЛОГІЯ 

 

406. 616.832-089(043.3) 

М 42 

 

Медведєв, Володимир Вікторович.  

Спастичність при травмі спинного 

мозку: патогенетичні механізми та шляхи 

нейрохірургічної корекції засобами тканинної 

інженерії (експериментальне дослідження) : 

автореф. дис. ... д-ра мед. наук : 14.01.05 - 

Нейрохірургія / В. В. Медведєв ; ДУ "Ін-т 

нейрохірургії ім. акад. А. П. Ромоданова 

НАМН України". - Київ, 2017. - 48 с.  

 

КС 

407.  Негрич, Н. О. 
Метод діагностики та визначення 

ІБВ 
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тяжкості та типу перебігу розсіяного склерозу 

на ранній стадії захворювання : інформ. лист / 

Н. О. Негрич, Т. І. Негрич ; Львів. нац. мед. ун-

т ім. Данила Галицького. - Київ : [б. в.], 2018. - 

[4] с. - (Інформаційний лист про нововведення 

в системі охорони здоров'я / 

Укрмедпатентінформ ; № 112-2018. Вип. 4, 

Неврологія). 

 

408. 616.831-005.4(043.3) 

О-53 

 

Олешко, Тетяна Богданівна.  

Зв'язок поліморфізму генів ендотеліну 

та ендотелінового рецептора з механізмами 

основних проявів ішемічного інсульту : 

автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.03.04 - 

Патологічна фізіологія / Т. Б. Олешко ; Сум. 

держ. ун-т. - Суми, 2018. - 21 с. 

 

КС 

409. 616.831(043.3) 

О-54 

 

Олійник, Тетяна Миколаївна.  

Структурно-функціональні зміни кори 

великого мозку гіпертензивних щурів за умов 

геморагічного інсульту та комплексної 

фармакокорекції : автореф. дис. ... канд. мед. 

наук : 14.03.09 - Гістологія, цитологія та 

ембріологія / Т. М. Олійник ; Нац. мед. ун-т ім. 

О. О. Богомольця. - Київ, 2018. - 20 с.  

 

КС 

410. 616.833(043.3) 

О-65 

 

Оржешковський, Василь Володимирович.  

Полінейропатії (патогенетичні 

механізми, клініко-параклінічні особливості, 

діагностичні підходи) : автореф. дис. ... д-ра 

мед. наук : 14.01.15 - Нервові хвороби / В. В. 

Оржешковський ; Нац. мед. акад. післядиплом. 

освіти ім. П. Л. Шупика. - Київ, 2018. - 32 с.  

 

КС 

411.  Режим контролю лікарських засобів, 

що застосовуються при хронічному больовому 

синдромі в межах паліативної допомоги : 

інформ. лист / В. О. Шаповалова [та ін.] ; 

Харків. мед. акад. післядиплом. освіти МОЗ 

України. - Київ : [б. в.], 2018. - [4] с. - 

(Інформаційний лист про нововведення в 

системі охорони здоров'я / 

Укрмедпатентінформ ; № 133-2018. Вип. 9, 

Психіатрія. Медична психологія). 

 

ІБВ 

412.  Русин, B. I. 
Визначення ймовірності розвитку 

гострого ішемічного порушення мозкового 

кровообігу у пацієнтів із атеросклеротичним 

стенозом внутрішньої сонної артерії за 

ІБВ 
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формулою "Інсульт-Stop" : інформ. лист / B. I. 

Русин, І. I. Кополовець ; ДВНЗ "Ужгород. нац. 

ун-т". - Київ : [б. в.], 2018. - [6] с. - 

(Інформаційний лист про нововведення в 

системі охорони здоров'я / 

Укрмедпатентінформ ; № 148-2018. Вип. 10, 

Хірургія).  

 

413. 616.8-003.98(043.3) 

С 13 

 

Савчук, Олена Іванівна.  

Участь протеасомного протеолізу в 

ішемічному ушкодженні мозку : автореф. дис. 

... канд. біол. наук : 03.00.13 - Фізіологія 

людини і тварин / О. І. Савчук ; Ін-т фізіології 

ім. О. О. Богомольця. - Київ, 2019. - 24 с.  

 

КС 

414. 616.831.9-002-

07(043.3) 

С 68 

 

Сохань, Антон Васильович.  

Менінгіти та менінгоенцефаліти: рання 

діагностика уражень клітин ЦНС, оцінка стану 

гематоенцефалічного бар'єру та метаболічних 

розладів : автореф. дис. ... д-ра мед. наук : 

14.01.13 - Інфекційні хвороби , 222 - Медицина 

/ А. В. Сохань ; Харків. мед. акад. післядиплом. 

освіти. - Харків, 2019. - 44 с.  

 

КС 

415.  Спосіб діагностики спондилогенної 
вертебробазилярної недостатності у молодому 

віці : інформ. лист / Н. О. Некрасова [та ін.] ; 

Харків. нац. мед. ун-т. - Київ : [б. в.], 2018. - [4] 

с. - (Інформаційний лист про нововведення в 

системі охорони здоров'я / 

Укрмедпатентінформ ; № 104-2018. Вип. 3, 

Неврологія). 

 

ІБВ 

416.  Спосіб діагностики спондилогенної 
вертебробазилярної недостатності у осіб 

молодого віку за узагальненим показником 

спондилогенності : інформ. лист / Н. О. 

Некрасова [та ін.] ; Харків. нац. мед. ун-т. - 

Київ : [б. в.], 2018. - [4] с. - (Інформаційний 

лист про нововведення в системі охорони 

здоров'я / Укрмедпатентінформ ; № 106-2018. 

Вип. 2, Неврологія). 

 

ІБВ 

417. 612.432/.434(043.3) 

С 77 

 

Стародубська, Олександра Олексіївна.  

Нейрогормональні механізми порушень 

вищої нервової діяльності при черепно-

мозковій травмі та шляхи їх патогенетичної 

корекції : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 

14.03.04 - Патологічна фізіологія / О. О. 

Стародубська ; ВДНЗ України "Буков. держ. 

КС 
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мед. ун-т". - Чернівці, 2018. - 20 с.  

 

418. 616-089.843(043.3) 

Ц 86 

 

Цупиков, Олег Михайлович.  

Вплив трансплантації стовбурових 

клітин на процеси регенерації нервової 

тканини після ішемічного ушкодження 

головного мозку : автореф. дис. ... д-ра мед. 

наук : 14.03.04 - Патологічна фізіологія / О. М. 

Цупиков ; Ін-т фізіології ім. О. О. Богомольця 

НАН України. - Київ, 2018. - 42 с.  

 

КС 

ПСИХІАТРІЯ 

 

419.  Алгоритм диференційованої 

психокорекції саморуйнівної поведінки у 

працівниць комерційного сексу : інформ. лист / 

М. В. Маркова [та ін.] ; Харків. мед. акад. 

післядиплом. освіти. - Київ : [б. в.], 2018. - [4] 

с. - (Інформаційний лист про нововведення в 

системі охорони здоров'я / 

Укрмедпатентінформ ; № 250-2018. Вип. 6, 

Психічне здоров'я). 

 

ІБВ 

420. 616.89-008.441(043.3) 

Б 77 

 

Бойко, Дмитро Іванович.  

Клініко-психопатологічна 

характеристика аутоагресивної поведінки у 

пацієнтів з першим психотичним епізодом, 

принципи її корекції та профілактики з 

урахуванням біологічних ритмів : автореф. дис. 

... канд. мед. наук : 14.01.16 - Психіатрія / Д. І. 

Бойко ; ДУ "Ін-т неврології, психіатрії та 

наркології НАМН України". - Харків, 2018. - 23 

с.  

 

КС 

421.  Георгієвська, Н. В.  
Метод лікування вагінізму у жінок з 

невротичними розладами : інформ. лист / Н. В. 

Георгієвська ; Харків. мед. акад. післядиплом. 

освіти. - Київ : [б. в.], 2018. - [4] с. - 

(Інформаційний лист про нововведення в 

системі охорони здоров'я / 

Укрмедпатентінформ ; № 270-2018. Вип. 14, 

Психіатрія).  

 

ІБВ 

422. 616.895(043.3) 

Г 85 

 

Гришина, Ольга Валеріївна.  

Клініко-психологічні особливості 

саморуйнівної поведінки у працівниць 

комерційного сексу та їх психокорекція : 

автореф. дис. ... канд. психол. наук : 19.00.04 - 

КС 
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Медична психологія / О. В. Гришина ; Харків. 

мед. акад. післядиплом. освіти. - Харків, 2018. - 

24 с.  

 

423. 616.89(043.3) 

К 56 

 

Коваль, Ірина Андріївна.  

Медико-психологічна парадигма 

курації соматичних пацієнтів з коморбідними 

психічними розладами : автореф. дис. ... д-ра 

психол. наук : 19.00.04 - Медична психологія / 

І. А. Коваль ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т 

психології ім. Г. С. Костюка. - Київ, 2018. - 40 

с.  

 

КС 

424.  Кожина, Г. М.  
Метод психосоціальної реалібітації 

хворих на епілепсію, що ускладнилась 

афективними розладами : інформ. лист / Г. М. 

Кожина, І. М. Стрельнікова, К. О. Зеленська ; 

Харків. мед. акад. післядиплом. освіти. - Київ : 

[б. в.], 2018. - [4] с. - (Інформаційний лист про 

нововведення в системі охорони здоров'я / 

Укрмедпатентінформ ; № 267-2018. Вип. 11, 

Психіатрія).  

 

ІБВ 

425.  Кожина, Г. М. 
Метод комплексного лікування та 

реабілітації хворих на параноїдну шизофренію 

: інформ. лист / Г. М. Кожина, К. О. Зеленська, 

О. О. Кришталь ; Харків. мед. акад. 

післядиплом. освіти. - Київ : [б. в.], 2018. - [4] 

с. - (Інформаційний лист про нововведення в 

системі охорони здоров'я / 

Укрмедпатентінформ ; № 269-2018. Вип. 12, 

Психіатрія). 

 

ІБВ 

426.  Кожина, Г. М. 
Метод лікування психотичних розладів 

при хворобі Альцгеймера : інформ. лист / Г. М. 

Кожина, І. М. Стрельнікова, К. О. Зеленська ; 

Харків. мед. акад. післядиплом. освіти. - Київ : 

[б. в.], 2018. - [3] с. - (Інформаційний лист про 

нововведення в системі охорони здоров'я / 

Укрмедпатентінформ ; № 268-2018. Вип. 13, 

Психіатрія). 

 

ІБВ 

427. 616.853-08(043.3) 

К 65 

 

Копйова, Надія Вікторівна.  

Патофізіологічні механізми хронічної 

судомної активності в умовах моделі 

епілептичного синдрому, викликаного за 

допомогою пілокарпіну : автореф. дис. ... канд. 

КС 
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мед. наук : 14.03.04 - Патологічна фізіологія / 

Н. В. Копйова ; Одес. нац. мед. ун-т. - Одеса, 

2018. - 20 с.  

 

428. 616.895.8-07(043.3) 

К 66 

 

Корж, Анастасія Володимирівна.  

Особливості порушень комплаєнтності 

у хворих на параноїдну шизофренію в процесі 

лікування та їх психокорекція : автореф. дис. ... 

канд. мед. наук : 19.00.04 - Медична психологія 

/ А. В. Корж ; Харків. мед. акад. післядиплом. 

освіти. - Харків, 2018. - 24 с.  

 

КС 

429. 616.895.8(043.3) 

М 81 

 

Мосейко, Олексій Валентинович.  

Структурно-динамічні особливості 

атипових клінічних варіантів простої форми 

шизофренії (семіотичні варіанти дебюту, 

вектори розвитку та диференційно-

прогностична модель) : автореф. дис. ... канд. 

мед. наук : 14.01.16 - Психіатрія / О. В. 

Мосейко ; ДУ "Ін-т неврології, психіатрії та 

наркології НАМН України". - Харків, 2019. - 21 

с.  

 

КС 

430.  Патогенетична модель психологічної 
корекції дезадаптації волонтерів, діяльність 

яких пов'язана з забезпеченням військових в 

зоні бойових дій : інформ. лист / М. В. Маркова 

[та ін.] ; Харків. мед. акад. післядиплом. освіти. 

- Київ : [б. в.], 2018. - [7] с. - (Інформаційний 

лист про нововведення в системі охорони 

здоров'я / Укрмедпатентінформ ; № 251-2018. 

Вип. 7, Психіатрія). 

 

ІБВ 

431. 616.895.87(043.3) 

П 44 

 

Подолян, Володимир Миколайович.  

Клініко-психологічні і сімейно-

диспозиційні особливості шлюбних партнерів 

віл-інфікованих споживачів ін'єкційних 

наркотичних речовин : автореф. дис. ... канд. 

мед. наук : 19.00.04 - Медична психологія / В. 

М. Подолян ; Харків. мед. акад. післядиплом. 

освіти. - Харків, 2018. - 20 с.  

 

КС 

432.  Режим контролю лікарських засобів 

для фармакотерапії депресії у комбатантів : 

інформ. лист / В. О. Шаповалова [та ін.] ; 

Харків. мед. акад. післядиплом. освіти. - Київ : 

[б. в.], 2018. - [8] с. - (Інформаційний лист про 

нововведення в системі охорони здоров'я / 

Укрмедпатентінформ ; № 282-2018. Вип. 9, 

Загальна практика - сімейна медицина). 

ІБВ 
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433.  Режим контролю лікарських засобів 

для фармакотерапії синдрому залежності 

внаслідок вживання алкоголю (F 10.2) : 

інформ. лист / В. О. Шаповалова [та ін.] ; 

Харків. мед. акад. післядиплом. освіти МОЗ 

України. - Київ : [б. в.], 2018. - [4] с. - 

(Інформаційний лист про нововведення в 

системі охорони здоров'я / 

Укрмедпатентінформ ; № 134-2018. Вип. 10, 

Психіатрія. Медична психологія). 

 

ІБВ 

434.  Спосіб діагностики клінічної 
специфіки й прогнозу перебігу алкогольної 

залежності у осіб з різним психотравматичним 

досвідом та рівнем психосоціального стресу : 

інформ. лист / І. К. Сосін [та ін.] ; Харків. мед. 

акад. післядиплом. освіти. - Київ : [б. в.], 2018. 

- [7] с. - (Інформаційний лист про 

нововведення в системі охорони здоров'я / 

Укрмедпатентінформ ; № 249-2018. Вип. 5, 

Психічне здоров'я). 

 

ІБВ 

435. 616.89(043.3) 

Т 52 

 

Толмачов, Олексій Анатолійович.  

Психічні розлади у хворих на 

гіпертензивну енцефалопатію: діагностика, 

клініка, лікування : автореф. дис. ... канд. 

мед.наук : 14.01.16 - Психіатрія / О. А. 

Толмачов ; Укр. НДІ соц. і судової психіатрії та 

наркології. - Київ, 2018. - 20 с.  

 

КС 

436. 616.89-

008.441.1(043.3) 

Ч-41 

 

Челядин, Юлія Ярославівна.  

Оптимізація лікування та реабілітації 

хворих з обсесивно-компульсивним розладом : 

автореф. дис... канд. мед. наук : 14.01.16 - 

Психіатрія , 222 - Медицина / Ю. Я. Челядин ; 

ДУ "НДІ психіатрії МОЗ України". - Київ, 

2019. - 23 с.  

 

КС 

ІНФЕКЦІЙНІ ХВОРОБИ 

 

437.  Діагностика бактеріальних 

ускладнень у хворих на гострі респіраторні 

інфекції : інформ. лист / В. М. Козько [та ін.] ; 

Харків. нац. мед. ун-т. - Київ : [б. в.], 2018. - [4] 

с. - (Інформаційний лист про нововведення в 

системі охорони здоров'я / 

Укрмедпатентінформ ; № 163-2018. Вип. 9, 

Інфекційні та паразитарні хвороби). 

ІБВ 
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438. 616.98:578.828-

06(043.3) 

К 56 

 

Коваль, Тетяна Ігорівна.  

ВІЛ-інфекція і хронічний гепатит С у 

коінфікованих пацієнтів: клініко-

епідеміологічна характеристика та оптимізація 

лікувально-діагностичної тактики : автореф. 

дис. ... д-ра мед. наук : 14.01.13 - Інфекційні 

хвороби / Т. І. Коваль ; Харків. мед. акад. 

післядиплом. освіти. - Харків, 2018. - 45 с.  

 

КС 

439.  Козько, В. М. 
Спосіб корекції метаболічних 

порушень в осіб із ко-інфекцією вірусу 

імунодефіциту людини та хронічного гепатиту 

C : інформ. лист / В. М. Козько, К. В. Юрко, Г. 

О. Соломеник ; Харків. нац. мед. ун-т. - Київ : 

[б. в.], 2018. - [4] с. - (Інформаційний лист про 

нововведення в системі охорони здоров'я / 

Укрмедпатентінформ ; № 165-2018. Вип. 11, 

Інфекційні та паразитарні хвороби).  

 

ІБВ 

440.  Оптимізація специфічної діагностики 
лептоспірозу у людей за допомогою 

полімеразної ланцюгової реакції : інформ. лист 

/ О. О. Зубач [та ін.] ; Львів. нац. мед. ун-т ім. 

Данила Галицького, ДУ "Львів. обл. лабор. 

центр МОЗ України". - Київ : [б. в.], 2018. - [4] 

с. - (Інформаційний лист про нововведення в 

системі охорони здоров'я / 

Укрмедпатентінформ ; № 227-2018. Вип. 21, 

Інфекційні та паразитарні хвороби) 

 

ІБВ 

441. 616.98:578.826-

06ВІЛ(043.3) 

С 60 

 

Соловйов, Олексій Станіславович.  

Травматична хвороба у ВІЛ-

інфікованих постраждалих з полісистемними 

та поліорганними пошкодженнями : автореф. 

дис... д-ра мед. наук : 14.01.21 - Травматологія 

та ортопедія / О. С. Соловйов ; Донец. нац. мед. 

ун-т ім. М. Горького. - Лиман, 2016. - 32 с.  

 

КС 

442.  Спосіб лікування інфекційного 
мононуклеозу, спричиненого вірусом 

Епштейна-Барр : інформ. лист / В. М. Козько 

[та ін.] ; Харків. нац. мед. ун-т. - Київ : [б. в.], 

2018. - [4] с. - (Інформаційний лист про 

нововведення в системі охорони здоров'я / 

Укрмедпатентінформ ; № 171-2018. Вип. 20, 

Інфекційні та паразитарні хвороби). 

 

ІБВ 

443.  Спосіб оцінки ступеня тяжкості 

гострого бактеріального менінгіту : інформ. 

ІБВ 
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лист / В. М. Козько [та ін.] ; Харків. нац. мед. 

ун-т. - Київ : [б. в.], 2018. - [3] с. - 

(Інформаційний лист про нововведення в 

системі охорони здоров'я / 

Укрмедпатентінформ ; № 164-2018. Вип. 10, 

Інфекційні та паразитарні хвороби). 

 

444. 616.98:578.825(043.3) 

Ш 73 

 

Шмига, Тетяна Вікторівна.  

Імунологічні та молекулярно-генетичні 

маркери у хворих на рецидивуючу герпетичну 

інфекцію першого і другого типів та тактика їх 

ведення : автореф. дис. ... канд. мед.наук : 

14.03.08 - Імунологія та алергологія / Т. В. 

Шмига ; Нац. мед. ун-т ім. О. О. Богомольця. - 

Київ, 2017. - 24 с.  

 

КС 

ХІРУРГІЯ 

 

445. 616-007.43-089(043.3) 

Б 12 

 

Бабій, Ігор Володимирович.  

Порівняльна оцінка алопластичних 

методів хірургічного лікування пахвинної 

грижі : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 

14.01.03 - Хірургія / І. В. Бабій ; Вінниц. нац. 

мед. ун-т ім. М. І. Пирогова. - Вінниця, 2019. - 

22 с. 

 

КС 

446. 616.33-089(043.3) 

Б 15 

 

Бадюл, Павло Олексійович.  

Реконструктивно-відновлювальна 

хірургія раньових дефектів покривних тканин з 

використанням перфорантних клаптів : 

автореф. дис. ... д-ра мед.наук : 14.01.03 - 

Хірургія / П. О. Бадюл ; ДЗ "Дніпропетр. мед. 

акад. МОЗ України". - Дніпро, 2018. - 36 с.  

 

КС 

447. 617-089.5(043.3) 

Б 72 

 

Бобирь, Андрій Леонідович.  

Використання ларингеальної маски 

другого покоління в анестезіологічному 

забезпеченні хворих з високим ризиком 

серцево-судинних ускладнень : автореф. дис. ... 

канд. мед. наук : 14.01.30 - Анестезіологія та 

інтенсивна терапія / А. Л. Бобирь ; Нац. мед. 

акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика. - 

Київ, 2015. - 20 с.  

 

КС 

448. 617.55-089(043.3) 

Д 72 

 

Драбовський, Віталій Сергійович.  

Хірургічне лікування хворих з 

косметичними дефектами передньої черевної 

стінки : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 

14.01.03 - Хірургія / В. С. Драбовський ; Нац. 

КС 
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мед. ун-т ім. О. О. Богомольця. - Київ, 2017. - 

20 с.  

 

449. 616.381-089(043.3) 

З-13 

 

Завізіон, Євген Миколайович.  

Вибір методу завершення операції при 

виконанні релапаротомій : автореф. дис. ... 

канд. мед. наук : 14.01.03 - Хірургія / Є. М. 

Завізіон ; ДЗ "Дніпропетр. мед. акад. МОЗ 

України". - Дніпро, 2018. - 20 с.  

 

КС 

450. 616.3-089(043.3) 

І 19 

 

Іваніцький, Андрій Іванович.  

Хірургічна тактика лікування 

пошкоджень жовчних проток при 

лапароскопічній холецистектомії в залежності 

від термінів їх діагностики : автореф. дис. ... 

канд. мед.наук : 14.01.03 - Хірургія / А. І. 

Іваніцький ; ДУ "Нац. ін-т хірургії та 

трансплантології ім. О. О. Шалімова". - Київ, 

2017. - 24 с.  

 

КС 

451. 617.54-089(043.3) 

І 85 

 

Ісаєв, Михайло Володимирович.  

Комплексне хірургічне лікування 

постраждалих з закритою травмою грудної 

клітки (клініко - експериментальне 

дослідження) : автореф. дис. ... канд. мед. наук 

: 14.01.03 - Хірургія / М. В. Ісаєв ; Харків. мед. 

акад. післядиплом. освіти. - Харків, 2019. - 20 

с.  

 

КС 

452. 616-056.52-089(043.3) 

К 29 

 

Кателян, Олена Вікторівна.  

Особливості профілактики ускладнень 

та лікування операційних ран у пацієнтів з 

ожирінням : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 

14.01.03 - Хірургія / О. В. Кателян ; Вінниц. 

нац. мед. ун-т ім. М. І. Пирогова. - Вінниця, 

2017. - 24 с.  

 

КС 

453.  Клигуненко, О. М. 
Спосіб периоперативної інфузійної 

терапії у хворих середнього ступеню 

хірургічного ризику при невідкладній патології 

органів черевної порожнини : інформ. лист / О. 

М. Клигуненко, О. В. Кравець ; ДЗ Дніпропетр. 

держ. мед. акад. МОЗ України. - Київ : [б. в.], 

2017. - [4] с. - (Інформаційний лист про 

нововведення в системі охорони здоров'я / 

Укрмедпатентінформ ; № 384-2017. Вип. 1, 

Анестезіологія). 

 

ІБВ 
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454.  Клигуненко, О. М. 
Спосіб оптимізації периоперативної 

інфузійної терапії у хворих високого ступеню 

хірургічного ризику при невідкладній патології 

органів черевної порожнини : інформ. лист / О. 

М. Клигуненко, О. В. Кравець ; ДЗ 

"Дніпропетр. мед. акад. МОЗ України". - Київ : 

[б. в.], 2017. - [4] с. - (Інформаційний лист про 

нововведення в системі охорони здоров'я / 

Укрмедпатентінформ ; № 383-2017. Вип. 3, 

Анестезіологія).  

 

ІБВ 

455.  Клигуненко, О. М.  
Спосіб анестезіологічного забезпечення 

лапароскопічних операцій у гінекології : 

інформ. лист / О. М. Клигуненко, В. В. 

Халімончик ; ДЗ "Дніпропетр. мед. акад." МОЗ 

України. - Київ : [б. в.], 2017. - [4] с. - 

(Інформаційний лист про нововведення в 

системі охорони здоров'я / 

Укрмедпатентінформ ; № 385-2017. Вип. 2, 

Анестезіологія).  

 

ІБВ 

456.  Кобеляцький, Ю. Ю. 
Спосіб покращення периопераційної 

анальгезії при септопластиці шляхом 

використання внутришньовенної інфузії 

ацетамінофену : інформ. лист / Ю. Ю. 

Кобеляцький, О. В. Царьов, О. О. Айварджі ; 

ДЗ "Дніпропетр. мед. акад. МОЗ України". - 

Київ : [б. в.], 2019. - [4] с. - (Інформаційний 

лист про нововведення в системі охорони 

здоров'я / Укрмедпатентінформ ; № 113-2019. 

Вип. 3, Анестезіологія та інтенсивна терапія). 

 

ІБВ 

457.  Кобеляцький, Ю. Ю. 
Спосіб моніторингу рівня анальгезії за 

допомогою реєстрації індексу 

анальгезії/ноціцепції (ANI) при 

анестезіологічному забезпеченні 

септопластики : інформ. лист / Ю. Ю. 

Кобеляцький, О. В. Царьов, О. О. Айварджі ; 

ДЗ "Дніпропетр. держ. мед. акад. МОЗ 

України". - Київ : [б. в.], 2019. - [4] с. - 

(Інформаційний лист про нововведення в 

системі охорони здоров'я / 

Укрмедпатентінформ ; № 112-2019. Вип. 2, 

Анестезіологія та інтенсивна терапія).  

 

ІБВ 
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458.  Кобеляцький, Ю. Ю. 
Спосіб підвищення ефективності 

анестезіологічного забезпечення при 

септопластиці шляхом використання інфузії 

дексмедетомідину : інформ. лист / Ю. Ю. 

Кобеляцький, О. В. Царьов, О. О. Айварджі ; 

ДЗ "Дніпропетр. держ. мед. акад. МОЗ 

України". - Київ : [б. в.], 2019. - [4] с. - 

(Інформаційний лист про нововведення в 

системі охорони здоров'я / 

Укрмедпатентінформ ; № 111-2019. Вип. 1, 

Анестезіологія та інтенсивна терапія). 

 

ІБВ 

459.  Кравець, О. В. 
Застосування клаптя надключичної 

артерії в реконструктивній хірургії ротової 

порожнини та ротоглотки : інформ. лист / О. В. 

Кравець, B. C. Процик, О. В. Хлинін ; Нац. ін-т 

раку. - Київ : [б. в.], 2019. - [4] с. - 

(Інформаційний лист про нововведення в 

системі охорони здоров'я / 

Укрмедпатентінформ ; № 029-2019. Вип. 1, 

Онкологія). 

 

ІБВ 

460. 616.147.3-007.64-

089(043.3) 

К 89 

 

Кузьменко, Олег Володимирович.  

Ендовенозна лазерна коагуляція з 

різними типами світловодів у хірургічному 

лікуванні варикозної хвороби нижніх кінцівок : 

автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.03 - 

Хірургія / О. В. Кузьменко ; Нац. мед. ун-т ім. 

О. О. Богомольця. - Київ, 2018. - 19 с.  

 

КС 

461. 616.33-089.12(043.3) 

Л 13 

 

Лаврик, Ольга Андріївна.  

Можливості хірургічної корекції 

ключових складових метаболічного синдрому : 

автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.03 - 

Хірургія / О. А. Лаврик ; ДУ "Нац. ін-т хірургії 

та трансплантології ім. О. О. Шалімова". - 

Київ, 2019. - 25 с.  

 

КС 

462. 616.137.83(043.3) 

М 93 

 

М'ясоєдов, Кирило Валерійович.  

Оптимізація хірургічного лікування 

хворих на критичну ішемію нижніх кінцівок 

шляхом використання дезоблітеруючих 

методів : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 

14.01.03 - Хірургія / К. В. М'ясоєдов ; Харків. 

мед. акад. післядиплом. освіти. - Харків, 2018. - 

20 с.  

 

КС 

463. 616.714-089(043.3) Нахаба, Олександр Олександрович.  КС 
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Н 34 

 

Відстрочена краніопластика 

післяопераційних дефектів черепа 

(експериментальні дослідження) : автореф. дис. 

... канд. мед. наук : 14.01.05 - Нейрохірургія / 

О. О. Нахаба ; ДУ "Ін-т нейрохірургії ім. акад. 

А. П. Ромоданова НАМН України". - Київ, 

2017. - 28 с.  

 

464.  Пирогова, B. I.  
Спосіб хірургічної корекції неповної 

маткової перегородки : інформ. лист / B. I. 

Пирогова, Н. С. Вереснюк, Л. І. Голота ; Львів. 

нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького МОЗ 

України. - Київ : [б. в.], 2018. - [4] с. - 

(Інформаційний лист про нововведення в 

системі охорони здоров'я / 

Укрмедпатентінформ ; № 119-2018. Вип. 9, 

Акушерство та гінекологія).  

 

ІБВ 

465. 616.831-006-

089(043.3) 

С 32 

 

Сергієнко, Юлія Геннадіївна.  

Хірургічне лікування 

гіперваскуляризованих менінгіом з 

передопераційною емболізацією судин пухлин 

: автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.05 - 

Нейрохірургія / Ю. Г. Сергієнко ; ДУ "Ін-т 

нейрохірургії ім. акад. А. П. Ромоданова 

НАМН України". - Київ, 2018. - 24 с.  

 

КС 

466.  Спосіб комбінованого 

органозберігаючого лікування при 

діабетичній гангрені пальців стопи : інформ. 

лист / В. І. Ляховський [та ін.] ; ВДНЗУ "Укр. 

мед. стомат. акад.". - Київ : [б. в.], 2019. - [4] с. 

- (Інформаційний лист про нововведення в 

системі охорони здоров'я / 

Укрмедпатентінформ ; № 006-2019. Вип. 1, 

Хірургія). 

 

ІБВ 

467. 616.45-089(043.3) 

С 89 

 

Супрун, Ірина Сергіївна.  

Застосування високочастотної 

електрозварювальної технології в хірургії 

надниркових залоз : автореф. дис. ... канд. 

мед.наук : 14.01.03 - Хірургія / І. С. Супрун ; 

ДУ "Нац. ін-т хірургії та трансплантології ім. 

О. О. Шалімова". - Київ, 2017. - 23 с.  

 

КС 

468.  Фомін, П. Д. 
Спосіб прогнозування ризику розвитку 

третинного перитоніту : інформ. лист / П. Д. 

Фомін, О. Б. Матвійчук ; Львів. нац. мед. ун-т 

ІБВ 
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ім. Данила Галицького МОЗ України. - Київ : 

[б. в.], 2018. - [4] с. - (Інформаційний лист про 

нововведення в системі охорони здоров'я / 

Укрмедпатентінформ ; № 108-2018. Вип. 11, 

Хірургія).  

 

469. 616.37-089(043.3) 

Х 76 

 

Хоменко, Дмитро Іванович.  

Оптимізація методу кріофіксації при 

хірургічному лікуванні пацієнтів з 

незапальними захворюваннями підшлункової 

залози : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 

14.01.03 - Хірургія / Д. І. Хоменко ; ДУ "Нац. 

ін-т хірургії та трансплантології ім. О. О. 

Шалімова". - Київ, 2019. - 24 с.  

 

КС 

ОФТАЛЬМОЛОГІЯ 

 

470. 617.735-007.281-

06(043.3) 

А 50 

 

Алібет Яссін. 
Оптимізація діагностики 

морфометричних та функціональних змін 

циліарного тіла та сітківки у хворих на 

регматогенне відшарування сітківки, 

ускладнене відшаруванням судинної оболонки 

: автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.18 - 

Офтальмологія / Алібет Яссін ; ДУ "Ін-т очних 

хвороб і тканинної терапії ім. В. П. Філатова 

НАМН України". - Одеса, 2019. - 21 с.  

 

КС 

471. 617.735-085(043.3) 

А 95 

 

Ахмад Абед Аль Рахім Абдаллах Акрабаві. 
Клініко-експериментальне 

обгрунтування корекції метаболічних 

порушень при непроліферативній діабетичній 

ретинопатії : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 

14.01.18 - Офтальмологія / Ахмад Абед Аль 

Рахім Абдаллах Акрабаві ; Нац. мед. акад. 

післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика. - Київ, 

2017. - 20 с.  

 

КС  

472. 617.753.2(043.3) 

Б 91 

 

Бурдейний, Сегрій Ігорович.  

Клініко-експериментальне 

обгрунтування нових патогенетично 

спрямованих методів профілактики 

прогресування міопії : автореф. дис. ... канд. 

мед. наук : 14.01.18 - Офтальмологія / С. І. 

Бурдейний ; Нац. мед. акад. післядиплом. 

освіти ім. П. Л. Шупика. - Київ, 2019. - 20 с.  

 

КС 

473. 617.723-006.81(043.3) 

В 27 

Величко, Людмила Миколаївна.  

Імунопатогенетичні механізми 

КС 
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 прогресування пухлинного процесу при 

увеальній меланомі та їх корекція в процесі 

органозберігаючого лікування : автореф. дис. ... 

д-ра мед. наук : 14.01.18 - Офтальмологія / Л. 

М. Величко ; ДУ "Ін-т очних хвороб і 

тканинної терапії ім. В. П. Філатова НАМН 

України". - Одеса, 2019. - 32 с.  

 

474. 617.741-004.1-

053.9(043.3) 

Г 85 

 

Гриценко, Яків Анатолійович.  

Значення акустичної щільності 

кришталика для оптимізації хірургічного 

лікування вікової катаракти : автореф. дис. ... 

канд. мед. наук : 14.01.18 - Офтальмологія / Я. 

А. Гриценко ; ДУ "Ін-т очних хвороб і 

тканинної терапії ім. В. П. Філатова НАМН 

України". - Одеса, 2019. - 20 с.  

 

КС 

475. 617.735-002(043.3) 

К 63 

 

Комаровська, Інна Василівна.  

Прогностична цінність дослідження 

адипонектину, резистину та сексстероїд 

зв'язуючого глобуліну на різних стадіях 

діабетичної ретинопатії у хворих на цукровий 

діабет 2 типу : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 

14.01.18 - Офтальмологія / І. В. Комаровська ; 

Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. 

Шупика МОЗ України. - Київ, 2018. - 18 с.  

 

КС 

476. 617.736(043.3) 

К 94 

 

Кустрин, Тарас Богданович.  

Оптимізація лікування хворих на 

трансудативне відшарування пігментного 

епітелію сітківки при віковій дегенерації 

макули : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 

14.01.18 - Офтальмологія / Т. Б. Кустрин ; ДУ 

"Ін-т очних хвороб і тканинної терапії імені В. 

П. Філатова НАМН України". - Одеса, 2018. - 

19 с.  

 

КС 

477. 617.713-007.64-

089.843(043.3) 

Л 63 

 

Лисенко, Михайло Григорович.  

Ефективність модифікованого методу 

лікування кератоконусу : автореф. дис. ... канд. 

мед. наук : 14.01.18 - Офтальмологія / М. Г. 

Лисенко ; Нац. мед. акад. післядиплом. освіти 

ім. П. Л. Шупика. - Одеса, 2019. - 21 с.  

 

КС 
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478. 617.758.1(043.3) 

М 13 

 

Мазур, Вячеслав Петрович.  

Ефективність методу поверхневої 

електроміографії в діагностиці та виборі 

лікування окорухових порушень при 

співдружній косоокості : автореф. дис. ... канд. 

мед. наук : 14.01.18 - Офтальмологія / В. П. 

Мазур ; ДУ "Ін-т очних хвороб і тканинної 

терапії ім. В. П. Філатова НАМН України". - 

Одеса, 2019. - 19 с.  

 

КС 

479. 618.146-007.41(043.3) 

М 13 

 

Мазур, Юлія Юріївна.  

Особливості перебігу та профілактика 

рецидивування ектопії шийки матки в умовах 

порушень мікробіоти піхви та 

папіломавірусного інфікування : автореф. дис. 

... канд. мед. наук : 14.01.01 - Акушерство та 

гінекологія / Ю. Ю. Мазур ; Вінниц. нац. мед. 

ун-т ім. М. І. Пирогова. - Вінниця, 2019. - 20 с.  

 

КС 

480. 617.755(043.3) 

П 56 

 

Пономарчук, Олександр Валерійович.  

Ефективність комбінованого способу 

діагностики вроджених порушень колірного 

зору : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.18 

- Офтальмологія / О. В. Пономарчук ; ДУ "Ін-т 

очних хвороб і тканинної терапії ім. В. П. 

Філатова НАМН України". - Одеса, 2019. - 18 

с.  

 

КС 

481.  Ройко, Н. В.  
Спосіб виготовлення плівчастих 

преператів сітківки і судинної оболонки ока 

для вивчення будови судинно-нервових пучків 

у нормі та за умов патології : інформ. лист / Н. 

В. Ройко, Б. М. Филенко, С. А. Проскурня ; 

ВДНЗ України "Укр. мед. стомат. акад.". - Київ 

: [б. в.], 2018. - [4] с. - (Інформаційний лист про 

нововведення в системі охорони здоров'я / 

Укрмедпатентінформ ; № 138-2018. Вип. 1, 

Патологічна анатомія).  

 

ІБВ 

482. 617.735-007.281-

089(043.3) 

С 32 

 

Сергієнко, Вікторія Валеріївна.  

Оптимізація лікування ускладнень 

силіконових тампонад при хірургічному 

лікуванні регматогенного відшарування 

сітківки : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 

14.01.18 - Офтальмологія / В. В. Сергієнко ; 

Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. 

Шупика. - Київ, 2018. - 21 с.  

 

КС 

483. 617.741-004.1-089- Стебловська, Ірина Сергіївна.  КС 
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053.9(043.3) 

С 79 

 

Оптимізація хірургічного лікування 

вікової катаракти : автореф. дис. ... канд. мед. 

наук : 14.01.18 - Офтальмологія / І. С. 

Стебловська ; Нац. мед. акад. післядиплом. 

освіти ім. П. Л. Шупика. - Київ, 2018. - 18 с. 

 

484. 617.713(043.3) 

Т 89 

 

Турчин, Микола Васильович.  

Експериментальне обґрунтування 

застосування кератоксеноімплантації при 

запальних захворюваннях і пошкодженнях 

рогівки : автореф. дис. ... д-ра мед. наук : 

14.03.04 - Патологічна фізіологія / М. В. 

Турчин ; ДВНЗ "Терноп. держ. мед. ун-т ім. І. 

Я. Горбачевського МОЗ України". - Тернопіль, 

2018. - 40 с.  

 

КС 

485. 617.736-002-

053.9(043.3) 

Ф 35 

 

Федченко, Сергій Олександрович.  

Ефективність лікування хворих на 

вікову макулопатію модифікованим способом 

лазерної мікроімпульсної коагуляції : автореф. 

дис. ... канд. мед. наук : 14.01.18 - 

Офтальмологія / С. О. Федченко ; ДУ "Ін-т 

очних хвороб і тканинної терапії ім. В. П. 

Філатова НАМН України". - Одеса, 2019. - 16 

с.  

 

КС 

АКУШЕРСТВО 

 

486.  Давидова, Ю. В. 
Застосування препарату "Атоксіл" у 

комплексній терапії вагітних з холестатичним 

гепатозом : інформ. лист / Ю. В. Давидова, А. 

Ю. Ліманська, А. О. Огородник ; ДУ "Ін-т 

педіатрії, акушерства і гінекології НАМН 

України". - Київ : [б. в.], 2018. - [4] с. - 

(Інформаційний лист про нововведення в 

системі охорони здоров'я / 

Укрмедпатентінформ ; № 291-2018. Вип. 12, 

Акушерство та гінекологія).  

 

ІБВ 

487. 618.3(043.3) 

К 56 

 

Коваль, Софія Дмитрівна.  

Діагностика та профілактика 

ускладнень варикозної хвороби у вагітних та 

породіль : автореф. дис... канд. мед. наук : 

14.01.01 - Акушерство та гінекологія / С. Д. 

Коваль ; ДУ "Ін-т педіатрії, акушерства і 

гінекології НАМН України". - Київ, 2018. - 18 

с.  

 

КС 
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488. 618.2(043.3) 

К 72 

 

Костюк, Ірина Юріївна.  

Прогнозування та діагностика 

синдрому гіперактивного сечового міхура у 

вагітних жінок різних соматотипів : автореф. 

дис. ... канд. мед. наук : 14.01.01 - Акушерство 

та гінекологія / І. Ю. Костюк ; Вінниц. нац. 

мед. ун-т ім. М. І. Пирогова. - Вінниця, 2019. - 

19 с.  

 

КС 

489. 618.3(043.3) 

Л 44 

 

Леміш, Наталія Юріївна.  

Прогнозування гестаційного діабету та 

профілактика акушерських і перинатальних 

ускладнень у вагітних на тлі природної йодної 

недостатності : автореф. дис... канд. мед. наук : 

14.01.01 - Акушерство та гінекологія / Н. Ю. 

Леміш ; Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. 

П. Л. Шупика. - Ужгород, 2017. - 20 с.  

 

КС 

490. 618.3(043.3) 

Л 81 

 

Лоя, Надія Олександрівна.  

Профілактика невиношування 

вагітності у жінок із деструктивним 

лікуванням цервікальних інтраепітеліальних 

неоплазій в анамнезі : автореф. дис... канд. мед. 

наук : 14.01.01 - Акушерство та гінекологія / Н. 

О. Лоя ; Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. 

П. Л. Шупіка. - Київ, 2017. - 24 с.  

 

КС 

491.  Медведь, В. I. 
Профілактика залізодефіциту і анемії у 

вагітних : інформ. лист / В. I. Медведь, М. Є. 

Кирильчук ; ДУ "Ін-т педіатрії, акушерства і 

гінекології ім. акад. О. М. Лук'янової НАМН 

України". - Київ : [б. в.], 2019. - [4] с. - 

(Інформаційний лист про нововведення в 

системі охорони здоров'я / 

Укрмедпатентінформ ; № 142-2019. Вип. 5, 

Акушерство і гінекологія).  

 

ІБВ 

492. 618.33(043.3) 

П 19 

 

Пасієшвілі, Нана Мерабівна.  

Шляхи зниження перинатальної 

смертності та захворюваності при інфекційно-

запальних ураженнях плода : автореф. дис... д-

ра мед. наук : 14.01.01 - Акушерство та 

гінекологія / Н. М. Пасієшвілі ; Нац. мед. акад. 

післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика. - Київ, 

2018. - 36 с.  

 

КС 

493. 618.5-

089.888.61(043.3) 

П 30 

Петриченко, Вадим Віталійович.  

Оптимізація методів профілактики та 

лікування артеріальної гіпотензії під час 

КС 



БЮЛЕТЕНЬ НОВИХ НАДХОДЖЕНЬ                           СІЧЕНЬ-ЛЮТИЙ, 2020  

105 

 

 проведення спінальної анестезії при 

кесарському розтині : автореф. дис. ... канд. 

мед. наук : 14.01.30 - Анестезіологія та 

інтенсивна терапія / В. В. Петриченко ; Нац. 

мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. 

Шупика. - Київ, 2018. - 16 с.  

 

494. 618.3-008.6(043.3) 

С 17 

 

Сампара, Софія Ростиславівна.  

Патогенетичне обґрунтування 

застосування модулятора синтезу оксиду азоту 

для корекції ускладнень гестаційного 

антифосфоліпідного синдрому 

(експериментальне дослідження) : автореф. 

дис. ... канд. мед. наук : 14.03.04 - Патологічна 

фізіологія / С. Р. Сампара ; ВДНЗ України 

"Буков. держ. мед. ун-т". - Чернівці, 2015. - 20 

с.  

 

КС 

495. 618.1/.3(043.3) 

С 43 

 

Склярова, Валентина Олександрівна.  

Репродуктивне здоров'я жінок при їх 

паразитарному ураженні : автореф. дис. ... д-ра 

мед. наук : 14.01.01 - Акушерство та 

гінекологія / В. О. Склярова ; Львів. нац. мед. 

ун-т ім. Данила Галицького. - Львів, 2019. - 40 

с.  

 

КС 

496. 618.14(043.3) 

С 78 

 

Стахорна, Юлія Сергіївна.  

Профілактика невиношування 

вагітності у жінок з вродженими аномаліями 

розвитку матки : автореф. дис... канд. мед. наук 

: 14.01.01 - Акушерство та гінекологія / Ю. С. 

Стахорна ; Нац. мед. акад. післядиплом. освіти 

ім. П. Л. Шупика. - Київ, 2018. - 19 с.  

 

КС 

ГІНЕКОЛОГІЯ 

 

497. 618.14-002(043.3) 

А 52 

 

Алтібаєва, Ділберджан Мурадівна.  

Діагностика та лікування аденоміозу в 

поєднанні з гіперпластичними процесами 

ендометрія у жінок репродуктивного віку : 

автореф. дис... канд. мед.наук : 14.01.01 - 

Акушерство та гінекологія / Д. М. Алтібаєва ; 

Нац. мед. ун-т ім. О. О. Богомольця. - Київ, 

2017. - 19 с.  

 

КС 

498.  Громова, А. М.  
Спосіб профілактики 

тромбоемболічних ускладнень у жінок з 

лейоміомою матки, яким проводиться 

ІБВ 
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емболізація маткових артерій : інформ. лист / 

А. М. Громова, О. В. Литвиненко, К. В. 

Тарасенко ; ВДНЗУ "Укр. мед. стомат. акад.". - 

Київ : [б. в.], 2019. - [3] с. - (Інформаційний 

лист про нововведення в системі охорони 

здоров'я / Укрмедпатентінформ ; № 009-2019. 

Вип. 3, Акушерство і гінекологія). 

 

499.  Дрогомирецька, Н. В.  
Спосіб лікування хронічних запальних 

процесів внутрішніх статевих органів у жінок з 

варикозним розширенням вен малого тазу : 

інформ. лист / Н. В. Дрогомирецька, H. І. 

Геник, С. О. Остафійчук ; ДВНЗ "Івано-

Франків. нац. мед. ун-т" МОЗ України. - Київ : 

[б. в.], 2018. - [5] с. - (Інформаційний лист про 

нововведення в системі охорони здоров'я / 

Укрмедпатентінформ ; № 131-2018. Вип. 5, 

Акушерство та гінекологія). 

 

ІБВ 

500.  Загайко, A. Л.  
Сучасні підходи до мінімізації 

ускладнень терапії екземестаном : інформ. лист 

/ A. Л. Загайко, Т. О. Брюханова, Д. В. Литкін ; 

Нац. фарм. ун-т. - Київ : [б. в.], 2018. - [4] с. - 

(Інформаційний лист про нововведення в 

системі охорони здоров'я / 

Укрмедпатентінформ ; № 324-2018. Вип. 29, 

Фармація). 

 

ІБВ 

501.  Косілова, С. Є.  
Спосіб лікування рецидивуючого 

неспецифічного вульвагініту : інформ. лист / С. 

Є. Косілова ; Буковин. держ. мед. ун-т. - Київ : 

[б. в.], 2019. - [4] с. - (Інформаційний лист про 

нововведення в системі охорони здоров'я / 

Укрмедпатентінформ ; № 013-2019. Вип. 4, 

Акушерство та гінекологія).  

 

ІБВ 

502. 618.177-

089.888.11(043.3) 

К 75 

 

Коцюбська, Ірина Юріївна.  

Удосконалення підготовки ендометрія 

в програмах допоміжних репродуктивних 

технологій у жінок з трубно-перитонеальним 

фактором безпліддя : автореф. дис... канд. мед. 

наук : 14.01.01 - Акушерство та гінекологія / І. 

Ю. Коцюбська ; Вінниц. нац. мед. ун-т ім. М. І. 

Пирогова. - Вінниця, 2017. - 23 с.  

 

КС 

503. 618.177(043.3) 

П 14 

Палига, Ігор Євгенович.  

Прогнозування та профілактика 

КС 
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 невдалих спроб допоміжних репродуктивних 

технологій : автореф. дис... д-ра мед. наук : 

14.01.01 - Акушерство та гінекологія / І. Є. 

Палига ; Нац. мед. акад. післядиплом. освіти 

ім. П. Л. Шупика. - Київ, 2017. - 32 с.  

 

504.  Пирогова, B. I. 
Спосіб лікування первинної дисменореї 

: інформ. лист / B. I. Пирогова, Л. І. Голота, Н. 

С. Вереснюк ; Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила 

Галицького МОЗ України. - Київ : [б. в.], 2018. 

- [3] с. - (Інформаційний лист про 

нововведення в системі охорони здоров'я / 

Укрмедпатентінформ ; № 118-2018. Вип. 8, 

Акушерство та гінекологія).  

 

ІБВ 

505.  Подольський, В. В.  
Сучасні можливості протимікробного 

лікування хронічних запальних захворювань 

статевих органів у жінок фертильного віку : 

інформ. лист / В. В. Подольський, В. В. 

Подольський ; ДУ "Ін-т педіатрії, акушерства і 

гінекології ім. акад. О. М. Лук'янової НАМН 

України". - Київ : [б. в.], 2018. - [5] с. - 

(Інформаційний лист про нововведення в 

системі охорони здоров'я / 

Укрмедпатентінформ ; № 147-2018. Вип. 6, 

Акушерство та гінекологія).  

 

ІБВ 

506. 618.1(043.3) 

П 44 

 

Подольський, Володимир Васильович.  

Стан репродуктивного здоров'я жінок 

фертильного віку з порушеннями 

вегетативного гомеостазу : автореф. дис. ... д-

ра мед. наук : 14.01.01 - Акушерство та 

гінекологія / В. І. Подольський ; Львів. держ. 

мед. ун-т ім. Данила Галицького. - Львів, 2018. 

- 40 с.  

 

КС 

507.  Семенюк, Л. М. 
Спосіб корекції сексуальної дисфункції 

жінок репродуктивного віку з 

постгістеректомічним синдромом : інформ. 

лист / Л. М. Семенюк, Л. В. Дем'яненко, К. М. 

Яроцька ; Укр. НПЦ ендокрин. хірургії, 

трансплантації ендокрин. органів і тканин МОЗ 

України. - Київ : [б. в.], 2018. - [4] с. - 

(Інформаційний лист про нововведення в 

системі охорони здоров'я / 

Укрмедпатентінформ ; № 358-2018. Вип. 18, 

Акушерство та гінекологія).  

ІБВ 
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508.  Спосіб лікування пацієнток з 

поєднаною урогенітальною інфекцією та 

безплідністю : інформ. лист / А. Г. Корнацька 

[та ін.] ; ДУ "Ін-т педіатрії, акушерства і 

гінекології ім. О. М. Лук'янової НАМН 

України". - Київ : [б. в.], 2018. - [5] с. - 

(Інформаційний лист про нововведення в 

системі охорони здоров'я / 

Укрмедпатентінформ ; № 172-2018. Вип. 4, 

Акушерство та гінекологія). 

 

ІБВ 

509. 618.177-089(043.3) 

С 83 

 

Страховецька, Юлія Вікторівна.  

Тактика допоміжних репродуктивних 

технологій після оперативного лікування у 

жінок з ендометріомами яєчників : автореф. 

дис... канд. мед. наук : 14.01.01 - Акушерство 

та гінекологія / Ю. В. Страховецька ; Нац. мед. 

акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика. - 

Київ, 2017. - 19 с.  

 

КС 

510. 618.146(043.3) 

Т 45 

 

Тітенко, Аріна Юріївна.  

Оптимізація діагностики та лікування 

патології шийки матки у дівчат-підлітків з 

різною сексуальною активністю : автореф. дис. 

... канд. мед. наук : 14.01.01 - Акушерство та 

гінекологія / А. Ю.Тітенко ; Нац. мед. акад. 

післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика. - Київ, 

2017. - 20 с.  

 

КС 

511. 618.14-007-

053.1(043.3) 

Ш 65 

Шиянова, Світлана Володимирівна.  

Тактика допоміжних репродуктивних 

технологій у жінок з вродженими аномаліями 

розвитку матки : автореф. дис... канд. мед. наук 

: 14.01.01 - Акушерство та гінекологія / С. В. 

Шиянова ; Нац. мед. акад. післядиплом. освіти 

ім. П. Л. Шупика. - Київ, 2018. - 20 с.  

 

КС 

512.  Шурпяк, С. О. 
Застосування левокарнітіну в комплексі 

лікування поєднаної дисгормональної патології 

репродуктивних органів, що перебігає на тлі 

коморбідних станів : інформ. лист / С. О. 

Шурпяк, B. I. Пирогова ; Львів. нац. мед. ун-т 

ім. Данила Галицького МОЗ України. - Київ : 

[б. в.], 2018. - [4] с. - (Інформаційний лист про 

нововведення в системі охорони здоров'я / 

Укрмедпатентінформ ; № 117-2018. Вип. 7, 

Акушерство та гінекологія). 

 

ІБВ 



БЮЛЕТЕНЬ НОВИХ НАДХОДЖЕНЬ                           СІЧЕНЬ-ЛЮТИЙ, 2020  

109 

 

СУДОВА МЕДИЦИНА 

 

513.  Алгоритм проведення судово-

медичних експертиз у випадках неналежного 

надання медичної допомоги : інформ. лист / Б. 

В. Михайличенкo [та ін.] ; ДВНЗ "Терноп. 

держ. мед. ун-т ім. І. Я. Горбачевського МОЗ 

України", Нац. мед. ун-т ім. О. О. Богомольця, 

Терноп. обл. бюро суд.-мед. експертизи, КМУ 

"Бюро суд.-мед.експертизи ДОЗ Чернівец. 

ОДА, Обл. бюро суд.-мед. експертизи 

Житомир. обл. ради. - Київ : [б. в.], 2019. - [8] с. 

- (Інформаційний лист про нововведення в 

системі охорони здоров'я / 

Укрмедпатентінформ ; № 038-2019. Вип. 2, 

Судово-медична експертиза). 

 

ІБВ 

514.  Спосіб доступу до гайморової 

порожнини при проведенні судово-медичної 

експертизи трупа : інформ. лист / В. В. Черняк 

[та ін.] ; ВДНЗ України "Укр. мед. стомат. 

акад.". - Київ : [б. в.], 2018. - [3] с. - 

(Інформаційний лист про нововведення в 

системі охорони здоров'я / 

Укрмедпатентінформ ; № 248-2018. Вип. 2, 

Судова медицина). 

 

ІБВ 

515.  Франчук, В. В. 
Використання методу індукції дерев 

рішень для судово-медичної експертної оцінки 

дефектів медичної допомоги у лікувально-

діагностичній сфері : інформ. лист / В. В. 

Франчук, Я. Я. Боднар, А. С. Сверстюк ; ДВНЗ 

"Терноп. держ. мед. ун-т ім. І. Я. 

Горбачевського МОЗ України". - Київ : [б. в.], 

2019. - [5] с. - (Інформаційний лист про 

нововведення в системі охорони здоров'я / 

Укрмедпатентінформ ; № 037-2019. Вип. 1, 

Судово-медична експертиза).  

 

ІБВ 

МЕДИЦИНА КАТАСТРОФ. ВІЙСЬКОВА СПРАВА. 

ВІЙСЬКОВА МЕДИЦИНА 

 

516.  Ризик орієнтована уніфікована 
протокольна схема надання медичної допомоги 

постраждалим внаслідок дорожньо-

транспортних пригод : інформ. лист / С. О. 

Гур'єв [та ін.] ; ДЗ "Укр. НПЦ екстреної мед. 

допомоги та медицини катастроф МОЗ 

ІБВ 
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України". - Київ : [б. в.], 2018. - [7] с. - 

(Інформаційний лист про нововведення в 

системі охорони здоров'я / 

Укрмедпатентінформ ; № 265-2018. Вип. 1, 

Медицина невідкладних станів). 

 

СПОРТ 

 

517. 796.085(043.3) 

Д 69 

 

Дорошенко, Едуард Юрійович.  

Теоретико-методичні основи 

управління техніко-тактичною діяльністю в 

командних спортивних іграх : автореф. дис. ... 

д-ра наук з фіз. виховання і спорту : 24.00.01 - 

Олімпійський і професійний спорт / Е. Ю. 

Дорошенко ; Нац. ун-т фіз. виховання і спорту 

України. - Київ, 2014. - 44 с.  

 

КС 

518.  Михалюк, Є. Л. 
Спосіб вибору потужності другого 

фізичного навантаження на велоергометрі під 

час проведення субмаксимального тесту 

PWC170 у спортсменів : інформ. лист / 

Михалюк Є. Л. ; Запоріз. держ. мед. ун-т. - Київ 

: [б. в.], 2018. - [4] с. - (Інформаційний лист про 

нововведення в системі охорони здоров'я / 

Укрмедпатентінформ ; № 295-2018. Вип. 1, 

Лікувальна фізкультура та спортивна 

медицина). 

 

ІБВ 

ПРАВОЗНАВСТВО 

 

519. 614.253:340(043.3) 

Д 50 

 

Дічко, Ганна Олегівна.  

Теоретико-правові засади медичного 

права в Україні в контексті правової 

глобалізації : автореф. дис. ... канд. юрид. наук 

: 12.00.01 - Теорія та історія держави і права; 

історія політичних і правових учень / Г. О. 

Дічко ; Класич. приватний ун-т. - Запоріжжя, 

2018. - 20 с.  

 

КС 

ОСВІТА. МЕДИЧНА ОСВІТА 

 

520. 378.147:615-

051(447)"19/20"(043.3) 

С 47 

 

Сліпчук, Валентина Леонідівна.  

Тенденції професійної підготовки 

фахівців фармацевтичної галузі в Україні (ХХ - 

початок ХХІ століття) : автореф. дис. ... д-ра 

пед. наук : 13.00.04 - Теорія і методика 

професійної освіти / В. Л. Сліпчук ; Київ. ун-т 

КС 
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ім. Бориса Грінченка. - Київ, 2018. - 40 с.  

 

ІНШІ НАДХОДЖЕННЯ 

 

521. 821.161.2.09-

311.1(043.3) 

Д 21 

 

Даценко, Яна Вікторівна.  

Психопоетика творчості Григора 

Тютюнника : автореф. дис. ... канд. філол. наук 

: 10.01.01 - Українська література / Я. В. 

Даценко ; Черкас. нац. ун-т ім. Б. 

Хмельницького. - Черкаси, 2019. - 20 с.  

 

КС 

522. 004.8(043.3) 

М 19 

 

Малишевська, Катерина Миколаївна.  

Інтелектуальна система для 

розпізнавання об'єктів на оптичних 

зображеннях з використанням каскадних 

нейронних мереж : автореф. дис. ... техніч. 

наук : 05.13.23 - Системи та засоби штучного 

інтелекту / К. М. Малишевська ; Нац. техн. ун-

т України "Київ. політехн. ін-т". - Київ, 2015. - 

20 с.  

 

КС 

ПЕРІОДИЧНІ ВИДАННЯ 

 

523. 
12, 2020/1,2 BULLETIN OF THE WORLD HEALTH 

ORGANIZATION 

ЧЗ 

524. 
5,6 АРХИВ ПАТОЛОГИИ ЧЗ 

525. 
12 БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ  ЧЗ 

526. 
4 БІБЛІОТЕЧНА ПЛАНЕТА  ЧЗ 

527. 
5,6 БІБЛІОТЕЧНИЙ ВІСНИК  ЧЗ 

528. 
2020/1 БІБЛІОТЕЧНИЙ ФОРУМ: ІСТОРІЯ, ТЕОРІЯ І 

ПРАКТИКА 

ЧЗ 

529. 
4 БУКОВИНСЬКИЙ МЕДИЧНИЙ ВІСНИК ЧЗ 

530. 
4 ВИЩА ОСВІТА УКРАЇНИ  ЧЗ 

531. 
10,11 ВИЩА ШКОЛА  ЧЗ 

532. 
11,12 ВІСНИК КНИЖКОВОЇ ПАЛАТИ ЧЗ 

533. 
12 ВІСНИК НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК 

УКРАЇНИ  

ЧЗ 

534. 
4 ВІСНИК ОРТОПЕДIЇ, ТРАВМАТОЛОГIЇ ТА ЧЗ 
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ПРОТЕЗУВАННЯ  

535. 
12 ВІСНИК ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ ЧЗ 

536. 
4 ГАЛИЦЬКИЙ ЛІКАРСЬКИЙ ВІСНИК ЧЗ 

537. 
4 ДЕРМАТОЛОГІЯ ТА ВЕНЕРОЛОГІЯ  ЧЗ 

538. 
4,5/6 ДИТЯЧИЙ ЛІКАР  ЧЗ 

539. 
4 ДОВКІЛЛЯ ТА ЗДОРОВ'Я ЧЗ 

540. 
5 ЕКОЛОГІЧНИЙ ВІСНИК  ЧЗ 

541. 
2 ЕКСПЕРЕМЕНТАЛЬНА І КЛІНІЧНА 

МЕДИЦИНА 

ЧЗ 

542. 
4 ЕНДОКРИНОЛОГIЯ / ENDOKRYNOLOGIA  ЧЗ 

543. 
4 EXPERIMENTAL ONCOLOGY ЧЗ 

544. 
3 ЖУРНАЛ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ 

МЕДИЧНИХ НАУК УКРАЇНИ 

ЧЗ 

545. 
6 ЗАПОРОЖСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ ЖУРНАЛ ЧЗ 

ІБВ 

546. 
12, 2020/1, 2 ЗБІРНИК НОРМАТИВНО - ДИРЕКТИВНИХ 

ДОКУМЕНТІВ З ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я  

ЧЗ 

547. 
9,10 ЗДОРОВЬЕ ЖЕНЩИНЫ ЧЗ 

548. 
4 ЗДОРОВЬЕ МУЖЧИНЫ  ЧЗ 

549. 
6,7,8 ЗДОРОВЬЕ РЕБЁНКА  ЧЗ 

550. 
2020/1 КАЗНА УКРАЇНИ ЧЗ 

551. 
2020/1 КАЛЕНДАР ЗНАМЕННИХ I ПАМ'ЯТНИХ 

ДАТ 

ЧЗ 

552. 
10,11,12 КАРДИОЛОГИЯ ЧЗ 

553. 
4 КАРДІОХІРУРГІЯ ТА ІНТЕРВЕНЦІЙНА 

КАРДІОЛОГІЯ 

ЧЗ 

554. 
2 КЛІНІЧНА АНЕСТЕЗІОЛОГІЯ ТА 

ІНТЕНСИВНА ТЕРАПІЯ 

ЧЗ 

555. 
3 КЛІНІЧНА ОНКОЛОГІЯ  ЧЗ 
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556. 
4 КЛІНІЧНА ТА ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА 

ПАТОЛОГІЯ 

ЧЗ 

557. 
9,10 КЛІНІЧНА ХІРУРГІЯ  ЧЗ 

558. 
6 КОСМЕТОЛОГ ЧЗ 

559. 
8,9/10 ЛІКИ УКРАЇНИ ЧЗ 

560. 
2/3,4 ЛЬВІВСЬКИЙ КЛІНІЧНИЙ ВІСНИК ЧЗ 

561. 
7 МЕДИЦИНА НЕВІДКЛАДНИХ СТАНІВ ЧЗ 

562. 
3 МЕДИЦИНСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ ЧЗ 

563. 
3 МЕДИЧНА ОСВІТА ЧЗ 

564. 
6,7/8 МЕДИЧНІ АСПЕКТИ ЗДОРОВ’Я ЖІНКИ ЧЗ 

565. 
4 МЕДИЧНІ ПЕРСПЕКТИВИ ЧЗ 

566. 
3 МЕЖДУНАРОДНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ 

ЖУРНАЛ  

ЧЗ 

567. 
4,5,6,7 МІЖНАРОДНИЙ ЕНДОКРИНОЛОГІЧНИЙ 

ЖУРНАЛ 

ЧЗ 

568. 
8 МІЖНАРОДНИЙ НЕВРОЛОГІЧНИЙ 

ЖУРНАЛ 

ЧЗ 

569. 
5,6 МОРФОЛОГИЯ ЧЗ 

570. 
12, 2020/1,2 НАДЗВИЧАЙНА СИТУАЦІЯ ЧЗ 

571. 
9,10 НЕЙРОNEWS: ПСИХОНЕВРОЛОГИЯ И 

НЕЙРОПСИХИАТРИЯ  

ЧЗ 

572. 
3 НЕОНАТОЛОГІЯ, ХІРУРГІЯ ТА 

ПЕРИНАТАЛЬНА МЕДИЦИНА 

ЧЗ 

573. 
4 НОВИНИ СТОМАТОЛОГІЇ  ЧЗ 

574. 
47,48 НОВОЕ ВРЕМЯ СТРАНЫ ЧЗ 

575. 
4 ОНКОЛОГИЯ ЧЗ 

576. 
4 ОРТОПЕДИЯ, ТРАВМАТОЛОГИЯ И 

ПРОТЕЗИРОВАНИЕ  

ЧЗ 

577. 
2/3 ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЯ ЧЗ 
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578. 6 ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ ЧЗ 

579. 4 ПАТОЛОГИЧЕСКАЯ ФИЗИОЛОГИЯ И 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ТЕРАПИЯ 

ЧЗ 

580. 3 ПАТОЛОГІЯ ЧЗ 

ІБВ 

581. 
12, 2020/1 

ПОЖЕЖНА ТА ТЕХНОГЕННА БЕЗПЕКА  ЧЗ 

582. 
4 ПРОБЛЕМИ БЕЗПЕРЕРВНОЇ МЕДИЧНОЇ 

ОСВІТИ ТА НАУКИ  

ЧЗ 

583. 
4 ПРОБЛЕМЫ ЭНДОКРИНОЛОГИИ ЧЗ 

584. 
3/4 РАЦІОНАЛЬНА ФАРМАКОТЕРАПІЯ ЧЗ 

585. 
5,6 РЕПРОДУКТИВНАЯ ЭНДОКРИНОЛОГИЯ ЧЗ 

586. 
5 РЕПРОДУКТИВНОЕ ЗДОРОВЬЕ. 

ВОСТОЧНАЯ ЕВРОПА 

ЧЗ 

587. 
12 РОССИЙСКИЙ КАРДИОЛОГИЧЕСКИЙ 

ЖУРНАЛ 

ЧЗ 

588. 
11,12 РОССИЙСКИЙ ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЙ 

ЖУРНАЛ ИМ. И.М. СЕЧЕНОВА 

ЧЗ 

589. 
2,3 СЕРЦЕ І СУДИНИ ЧЗ 

590. 
5/6 СІМЕЙНА МЕДИЦИНА  ЧЗ 

591. 
11,12 СЛОВО І ЧАС ЧЗ 

592. 
7,8 СОВРЕМЕННАЯ ПЕДИАТРИЯ  ЧЗ 

593. 
4 СОЦІАЛЬНА ФАРМАЦІЯ В ОХОРОНІ 

ЗДОРОВ'Я 

ЧЗ 

594. 
1 СПОРТИВНА МЕДИЦИНА І ФІЗИЧНА 

РЕАБІЛІТАЦИЯ 

ЧЗ 

595. 
3,4,5,6 СУЧАСНА ГАСТРОЕНТЕРОЛОГІЯ  ЧЗ 

596. 
12 ТЕРАПЕВТИЧЕСКИЙ АРХИВ ЧЗ 

597. 
12 ТУБЕРКУЛЕЗ И БОЛЕЗНИ ЛЕГКИХ ЧЗ 

598. 
2,3,4 ТУБЕРКУЛЬОЗ, ЛЕГЕНЕВІ ХВОРОБИ, ВІЛ – 

ІНФЕКЦІЯ 

ЧЗ 
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599. 
5 УКРАЇНСЬКИЙ БОТАНІЧНИЙ ЖУРНАЛ  ЧЗ 

600. 
3,4 УКРАЇНСЬКИЙ ЖУРНАЛ ДЕРМАТОЛОГІЇ, 

ВЕНЕРОЛОГІЇ, КОСМЕТОЛОГІЇ  

ЧЗ 

601. 
5,6 УКРАЇНСЬКИЙ ІСТОРИЧНИЙ ЖУРНАЛ  ЧЗ 

602. 
4,5,6 УКРАЇНСЬКИЙ КАРДІОЛОГІЧНИЙ 

ЖУРНАЛ  

ЧЗ 

603. 
6 УКРАЇНСЬКИЙ МЕДИЧНИЙ ЧАСОПИС ЧЗ 

604. 
4 УКРАЇНСЬКИЙ НЕВРОЛОГІЧНИЙ ЖУРНАЛ  ЧЗ 

605. 
4 УКРАЇНСЬКИЙ ЖУРНАЛ НЕФРОЛОГІЇ ТА 

ДІАЛІЗУ 

ЧЗ 

606. 
4 УКРАЇНСЬКИЙ РАДІОЛОГІЧНИЙ ЖУРНАЛ  ЧЗ 

607. 
6 УКРАЇНСЬКИЙ РЕФЕРАТИВНИЙ ЖУРНАЛ 

"ДЖЕРЕЛО". СЕРІЯ 4 "МЕДИЦИНА. 

МЕДИЧНІ НАУКИ"  

ІБВ 

608. 
3,4 УКРАЇНСЬКИЙ ТЕРАПЕВТИЧНИЙ 

ЖУРНАЛ 

ЧЗ 

609. 
3 УЛЬТРАЗВУКОВАЯ И ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ 

ДИАГНОСТИКА 

ЧЗ 

610. 
4 УПРАВЛІННЯ, ЕКОНОМІКА ТА 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ В ФАРМАЦІЇ 

ЧЗ 

611. 
4 УРОЛОГIЯ  ЧЗ 

612. 
6 УСПЕХИ СОВРЕМЕННОЙ БИОЛОГИИ ЧЗ 

613. 
5,6 ФАРМАКОЛОГІЯ ТА ЛІКАРСЬКА 

ТОКСИКОЛОГІЯ 

ЧЗ 

614. 
12, 2020/1 ФАРМАЦЕВТ ПРАКТИК НАУКА, 

ПРАКТИКА, ЖИТТЯ 

ЧЗ 

615. 
6 ФАРМАЦЕВТИЧНИЙ ЖУРНАЛ ЧЗ 

616. 
6 ФІЗІОЛОГІЧНИЙ ЖУРНАЛ  ЧЗ 

617. 
4 ФІТОТЕРАПІЯ. ЧАСОПИС ЧЗ 

618. 
4 ХІРУРГІЯ ДИТЯЧОГО ВІКУ ЧЗ 
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619. 
2,3 ХІРУРГІЯ УКРАЇНИ  ЧЗ 

620. 
2020/1 ЦИТОЛОГИЯ И ГЕНЕТИКА ЧЗ 

621. 
4 ШПИТАЛЬНА ХІРУРГІЯ ЧЗ 
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