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ПЕРЕДМОВА 

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

електронні), що надійшли до бібліотеки у липні-серпні 2017 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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ХІМІЯ 

1. 547.853(043.3) 
В 58 

Власов, Сергій Віталійович.  
Синтез, фізико-хімічні та фармакологічні властивості 6-

заміщених тієно[2,3-d]піримідинів : автореф. дис. ... д-ра фармац. 
наук : 15.00.02 - Фармацевтична хімія та фармакогнозія / С. В. 
Власов ; Нац. фармац. ун-т. - Харків, 2017. - 38 с.  

КС 

2. 547.792(043.3) 
К 20 

Каплаушенко, Тетяна Миколаївна.  
Пошук біологічно активних сполук серед 5-(хінолін-2-іл, 2-

гідроксихінолін-4-іл)-4-R-3-тіо-1,2,4-тріазолів та їх похідних : 
автореф. дис. ... канд. фармац. наук : 15.00.02 - Фармацевтична хімія 
та фармакогнозія / Т. М. Каплаушенко ; Запоріз. держ. мед. ун-т. - 
Запоріжжя, 2017. - 24 с.  

КС 

3. 547.7/.8(043.3) 
Л 38 

Лега, Дмитро Олександрович.  
Синтез та біологічна активність конденсованих 2-аміно-3-R-

4Н-піранів на основі 1-етил-1Н-2,1-бензотіазин-4(3Н)-он 2,2-
діоксиду : автореф. дис. ... канд. фармац. наук : 15.00.02 - 
Фармацевтична хімія та фармакогнозія / Д. О. Лега ; Нац. фармац. 
ун-т. - Харків, 2017. - 24 с.  

КС 

4. 547 
М 54 

Методические указания для самостоятельной подготовки к 
практическим занятиям и практикум по органической химии 
студентов фармацевтического факультета заочной формы обучения 
специальностей 7.12.020101 "фармация" и 7.12020201 "технологии 
парфюмерно-косметических средств". Модуль 1. Основы строения 
органических соединений. Углеводороды / Б. А. Прийменко [и др.] ; 
под ред. Б. A. Прийменко ; рец. Е. В. Александрова ; МЗ Украины, 
Запорож. гос. мед. ун-т, Кафедра органической и биоорганической 
химии. - Запорожье : ЗГМУ, 2011. - 32 с. 

ЧЗ 

БІОЛОГІЧНІ НАУКИ В ЦІЛОМУ 

5. 577.12(043.3) 
Б 81 

Бондарева, Алла Володимирівна.  
Біологічні механізми порушень процесів знешкодження 

олігоефірів багатоатомних спиртів та засоби їх корекції : автореф. 
дис. ... канд. біол. наук : 14.01.32 - Медична біохімія / І. Г. 
Максимова ; ДЗ "Луганський держ. мед. ун-т" . - Рубіжне, 2017. - 22 
с.  

КС 

6. 577.352.4(043.3) 
М 17 

Максимова, Ірина Геннадіївна. 
Біологічні механізми мембранотропної дії органічних 

сумішей на основі імідазолінів : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 
14.01.32 - Медична біохімія / І. Г. Максимова ; ДЗ "Луганський 
держ. мед. ун-т" . - Рубіжне, 2017. - 23 с. 

КС 

МЕДИЦИНА. ЗАГАЛЬНІ ПИТАННЯ 

7. 
 

Гречаніна, О. Я.  
Спосіб профілактики репродуктивних втрат при 

гіпергомоцистеїнемії : інформ. лист / О. Я. Гречаніна, Ю. Б. 
Гречаніна, Т. Д. Алієва ; Харк. нац. мед. ун-т. - Київ : [б. в.], 2017. - 

ІБВ 
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[3] с. - (Інформаційний лист про нововведення в системі охорони 
здоров'я / Укрмедпатентінформ ; № 162-2017. Вип. 1, Генетика 
медична).  

8. 
 

Методика застосування інтервальних нормобаричних 
гіпоксичних тренувань для усунення предіабетичних порушень 
вуглеводного обміну у осіб літнього віку : інформ. лист / В. П. 
Чижова [та ін.] ; ДУ "Ін-т геронтології ім. Д. Ф. Чеботарьова". - Київ 
: [б. в.], 2016. - [3] с. - (Інформаційний лист про нововведення в 
системі охорони здоров'я / Укрмедпатентінформ ; № 316-2016. Вип. 
4, Геронтологія і геріатрія). 

ІБВ 

9. 
 

Можливості та переваги застосування "техніки високої 
напруги" при рентгенографії органів грудної клітки : інформ. лист / 
М. І. Пилипенко [та ін.] ; ДУ "Ін-т мед. радіології ім. С. П. 
Григор'єва НАМН України". - Київ : [б. в.], 2014. - [3] с. - 
(Інформаційний лист про нововведення в системі охорони здоров'я / 
Укрмедпатентінформ ; № 211-2014. Вип. 6, Медична радіологія). 

ІБВ 

10. 61(075.8) 
С 88 

Ступак, Ф. Я.  
Історія медицини : підруч. для вищ. мед. навч. закл. / Ф. Я. 

Ступак. - 3-є вид., випр. и допов. - Київ : Книга-плюс, 2017. - 176 с. 

ЧЗ 

11. 
 

Шевцова, А. І.  
Спосіб визначення концентрації специфічних білків у 

біологічних рідинах : інформ. лист / А. І. Шевцова, I. B. Машейко, 
А. О. Кулініч ; ДЗ "Дніпропетр. мед. акад. МОЗ України". - Київ : 
[б. в.], 2016. - [3] с. - (Інформаційний лист про нововведення в 
системі охорони здоров'я / Укрмедпатентінформ ; № 198-2016. Вип. 
1, Клінічна лабораторна діагностика).  

ІБВ 

АНАТОМІЯ 

12. 611.728.3(043.3) 
А 16 

Абросімов, Юрій Юрійович.  
Особливості морфогенезу менісків колінного суглоба щурів у 

постнатальному періоді після внутрішньоплідного введення 
антигенів (анатомо-експериментальне дослідження) : автореф. дис. 
... канд. мед. наук : 14.03.01 - Нормальна анатомія / Ю. Ю. 
Абросімов ; Запоріз. держ. мед. ун-т. - Запоріжжя, 2017. - 20 с.  

КС 

13. 611(075.8) 
А 64 

Анатомія людини : нац. підруч. для студ. вищ. мед. навч. 
закл. IV рівня акредитації : у 3 т. - Вид. 4-е, доопрац. - Вінниця : 
Нова книга, 2016 - . - ISBN 966-382-022-5 (повне зібрання). 

Т. 2.  

ЧЗ 

14. 611.44(043.3) 
Г 56 

Гненна, Валентина Олегівна.  
Морфометричні параметри щитоподібної залози практично 

здорових чоловіків і жінок : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 
14.03.01 - Нормальна анатомія / В. О. Гненна ; Вінниц. нац. мед. ун-
т ім. М. І. Пирогова. - Вінниця, 2017. - 20 с.  

КС 

15. 
 

Ключко, С. С.  
Морфологічні критерії реактивності лімфоїдних структур 

ІБВ 
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шлунку щурів після внутрішньоутробного введення антигену в 
ранньому постнатальному періоді : інформ. лист / С. С. Ключко, В. 
М. Євтушенко ; Запоріз. держ. мед. ун-т МОЗ України. - Київ : [б. 
в.], 2014. - [3] с. - (Інформаційний лист про нововведення в системі 
охорони здоров'я / Укрмедпатентінформ ; № 194-2014. Вип. 9, 
Морфологія людини). 

16. 611(075.8) 
С19 

Сапин, М. Р.  
Анатомия человека : учеб. для вузов. В 2 т. Т. 1 / М. Р. Сапин, 

Д. Б. Никитюк, В. С. Ревазов ; под ред. М. Р. Сапина. - 7-е изд., 
испр. - М. : Медицина, 2014. - 632 с. 

ЧЗ 

17. 616.21(043.3) 
Ф 32 

Феджага, Ігор Павлович.  
Топографічна анатомія гортанної частини глотки у чоловіків 

після ларингектомії у залежності від соматотипу : автореф. дис. ... 
канд. мед. наук : 14.03.01 - Нормальна анатомія / І. П. Феджара ; 
Вінниц. нац. мед. ун-т ім. М. І. Пирогова. - Вінниця, 2017. - 20 с.  

КС 

ФІЗІОЛОГІЯ 
18. 

616-053.7(043.3) 
А 65 

Андрійчук, Віталій Михайлович.  
Закономірності формування показників фізичного розвитку 

юнаків під час навчання у вищих навчальних закладах : автореф. 
дис. ... д-ра мед. наук : 14.03.01 - Нормальна анатомія / В. М. 
Андрійчук ; Вінниц. нац. мед. ун-т ім. М. І. Пирогова. - Вінниця, 
2017. - 34 с.  

КС 

19. 
618.179(043.3) 
Б 68 

Блашків, Тарас Вірославович.  
Регуляція репродуктивної функції: роль оксиду азоту в 

забезпеченні овуляції й імплантації : автореф. дис. ... д-ра біол. наук 
: 03.00.13 - Фізіологія людини і тварин / Т. В. Блашків ; Ін-т 
фізіології ім. О. О. Богомольця. - Київ, 2014. - 44 с.  

КС 

ГІГІЄНА 

20. 613.648.4(043.3) 
А 98 

Ашурова, Наталія Валеріївна.  
Гігієнічна оцінка рівня радіотривожності населення України 

та наукове обгрунтування заходів щодо її мінімізації у пізній фазі 
аварії на ЧАЕС : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.02.01 - Гігієна 
та професійна патологія / Н. В. Ашурова ; ДУ "Ін-т громад. здоров'я 
ім. О. М. Марзєєва НАМН України". - Київ, 2017. - 20 с.  

КС 

21. 613(043.3) 
Б 61 

Білоус, Сергій Вікторович.  
Гігієнічне обгрунтування регламентів безпечного 

застосування фугніцидів класу триазолпіримідинів в сучасних 
технологіях захисту винограду та овочевих культур : автореф. дис. 
... канд. мед. наук : 14.02.01 - Гігієна та професійна патологія / С. В. 
Білоус ; Нац. мед. ун-т ім. О. О. Богомольця. - Київ, 2017. - 24 с.  

КС 

22. 613(043.3) 
В 12 

Вавріневич, Олена Петрівна.  
Гігієнічне обґрунтування наукових основ проведення 

державного соціально-гігієнічного моніторингу при застосуванні 
фунгіцидів в агропромисловому комплексі України : автореф. дис. 
... д-ра мед. наук : 14.02.01 - Гігієна та професійна патологія / О. П. 

КС 
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Вавріневич ; Нац. мед. ун-т ім. О. О. Богомольця. - Київ, 2017. - 42 
с.  

23. 
 

Експрес-оцінка функціонального резерву 
кардіореспіраторної системи учнів професійно-технічних 
навчальних закладів м. Києва : інформ. лист / Т. Ю. Мартиновська 
[та ін.] ; ДУ "Ін-т медицини праці НАМН України". - Київ : [б. в.], 
2017. - [3] с. - (Інформаційний лист про нововведення в системі 
охорони здоров'я / Укрмедпатентінформ ; № 070-2017. Вип. 1, 
Гігієна праці та професійні захворювання).  

ІБВ 

24. 
 

Кисилевська, А. Ю.  
Метод кваліметричної оцінки влаштування водопункту 

мінеральної води щодо забезпечення його раціональної експлуатації 
: інформ. лист / А. Ю. Кисилевська, О. М. Нікіпелова, О. В. 
Новодран ; ДУ "Укр. НДІ мед. реабілітації та курортології МОЗ 
України". - Київ : [б. в.], 2014. - [5] с. - (Інформаційний лист про 
нововведення в системі охорони здоров'я / Укрмедпатентінформ ; 
№ 105-2014. Вип. 5, Загальна гігієна).  

ІБВ 

25. 
613.97(043.3) 
К 56 

Ковалів, Марія Омелянівна.  
Фізіолого-гігієнічна оцінка морфофункціонального стану, 

харчового статусу й адаптації студентів-медиків : автореф. дис. ... 
канд. мед. наук : 14.02.01 - Гігієна та професійна патологія / М. О. 
Ковалів ; ДУ "Ін-т громад. здоров'я ім. О. М. Марзєєва НАМН 
України". - Київ, 2017. - 20 с.  

КС 

26. 
 

Морфофункціональні критерії оцінки кардіовазотоксичної 
дії наночастинок заліза : інформ. лист / С. П. Луговський [та ін.] ; 
ДУ "Ін-т медицини праці НАМН України". - Київ : [б. в.], 2017. - [4] 
с. - (Інформаційний лист про нововведення в системі охорони 
здоров'я / Укрмедпатентінформ ; № 015-2017. Вип. 2, Гігієна праці 
та профзахворювань). 

ІБВ 

27. 613.72/.731(043.3
) 
П 12 

Павліченко, Павло Петрович.  
Оптимізація методів контролю функціонального стану 

професійних футболістів : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.24 
- Лікувальна фізкультура та спортивна медицина / П. П. Павліченко 
; Дніпропетров. держ. мед. акад. МОЗ України. - Д., 2017. - 24 с.  

КС 

28. 
 

Собкова, Ж. В.  
Проведення мікробіологічного моніторингу та 

профілактичних заходів внутрішньолікарняної кандидозної інфекції 
в умовах багатопрофільного стаціонару : інформ. лист / Ж. В. 
Собкова, О. В. Сурмашева, Н. О. Ніконова ; ДУ "Ін-т громад. 
здоров'я ім. О. М. Марзєєва НАМН України". - Київ : [б. в.], 2017. - 
[3] с. - (Інформаційний лист про нововведення в системі охорони 
здоров'я / Укрмедпатентінформ ; № 103-2017. Вип. 2, Загальна 
гігієна). 

ІБВ 

29.  
Уніфікований алгоритм гігієнічної оцінки мінеральних вод 

за мікробіологічними показниками як складова контролю їх якості : 
інформ. лист / О. М. Хмєлєвська [та ін.] ; ДУ "Укр. НДІ мед. 

ІБВ 
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реабілітації та курортології МОЗ України". - Київ : [б. в.], 2014. - [3] 
с. - (Інформаційний лист про нововведення в системі охорони 
здоров'я / Укрмедпатентінформ ; № 289-2014. Вип. 3, Вірусологія та 
мікробіологія). 

СОЦІАЛЬНА МЕДИЦИНА 

30. 
 

Аналіз результатів всеукраїнських чемпіонатів бригад 
екстреної медичної допомоги : інформ. лист / Є. Д. Мороз [та ін.] ; 
Укр. наук.-практ. центр екстреної мед. допомоги та медицини 
катастроф МОЗ України. - Київ : [б. в.], 2016. - [3] с. - 
(Інформаційний лист про нововведення в системі охорони здоров'я / 
Укрмедпатентінформ ; № 270-2016. Вип. 3, Медицина невідкладних 
станів та медицина катастроф). 

ІБВ 

31. 614.71(043.3) 
А 64 

Ананьєва, Оксана Василівна.  
Вдосконалення гігієнічної оцінки забруднення атмосферного 

повітря викидами автомобільного транспорту : автореф. дис. ... 
канд. біол. наук : 14.02.01 - Гігієна та професійна патологія / О. В. 
Ананьєва ; ДУ "Ін-т громад. здоров'я ім. О. М. Марзєєва НАМН 
України". - Київ, 2017. - 20 с.  

КС 

32. 
 

Васильєв, Л. Я.  
База даних "Програми лікування онкологічних хворих" : 

інформ. лист / Л. Я. Васильєв, Є. Б. Радзішевська ; ДУ "Ін-т мед. 
радіології ім. С. П. Григор'єва НАМН України". - Київ : [б. в.], 2014. 
- [3] с. - (Інформаційний лист про нововведення в системі охорони 
здоров'я / Укрмедпатентінформ ; № 232-2014. Вип. 2, Медична 
радіологія).  

ІБВ 

33. 614.71(043.3) 
Д 13 

Давиденко, Ганна Миколаївна.  
Гігієнічна оцінка небезпеки здоров'ю населення від 

забруднення атмосферного повітря зваженими частками пилу : 
автореф. дис. ... канд. біол. наук : 14.02.01 - Гігієна та професійна 
патологія / Г. М. Давиденко ; ДУ "Ін-т громад. здоров'я ім. О. М. 
Марзєєва НАМН України". - Київ, 2017. - 21 с.  

КС 

34. 613.168(043.3) 
Д 44 

Дідик, Наталія Василівна.  
Обґрунтування гігієнічного нормативу магнітного поля (50 

Гц), що створюється кабельними лініями електропередачі в 
населених місцях (експериментальні дослідження) : автореф. дис. ... 
канд. біол. наук : 14.02.01 - Гігієна та професійна патологія / Н. В. 
Дідик ; ДУ "Ін-т громад. здоров'я ім. О. М. Марзєєва НАМН 
України". - Київ, 2017. - 20 с.  

КС 

35. 614.77(043.3) 
К 90 

Кулагін, Олександр Олександрович.  
Еколого-гігієнічна оцінка та регламентація вмісту 

нафтопродуктів у чорноземному ґрунті і шляхи його біологічної 
ремедіації : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 03.00.16 - Екологія 
(медичні науки) / О. О. Кулагін ; ДУ "Ін-т громад. здоров'я ім. О. М. 
Марзєєва НАМН України". - Київ, 2017. - 20 с.  

КС 

36. 614.778(043.3) Мотрук, Ірина Іллівна.  КС 
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М 85 Еколого-гігієнічна оцінка пилкування трав'янистих рослин на 
основі погодинних спостережень у літньо-осінній період : автореф. 
дис. ... канд. біол. наук : 14.02.01 - Гігієна та професійна патологія / 
І. І. Мотрук ; ДУ "Ін-т громад. здоров'я ім. О. М. Марзєєва НАМН 
України". - Київ, 2017. - 20 с.  

37. 614.253(075.8) 
О-75 

Основы биоэтики и биобезопасности : учеб. пособие для 
внеаудитор. подготовки студентов фармац. спец. / И.А Зупанец [и 
др.] ; рец.: Ю. С. Рудык, В. И. Коростий, А. Н. Корж ; МОЗ 
Украины, Нац. фарм. ун-т. - Х. : НФаУ Золотые страницы , 2016. - 
192 с 

ЧЗ 

38. 
 

Особливості репродуктивних установок у осіб з різними 
типами ґендерної ідентичності : інформ. лист / О. В. Бердник [та ін.] 
; ДУ "Ін-т гігієни та мед. екол. ім. О. М. Марзєєва НАМН України". 
- Київ : [б. в.], 2014. - [3] с. - (Інформаційний лист про нововведення 
в системі охорони здоров'я / Укрмедпатентінформ ; № 287-2014. 
Вип. 9, Гігієна навколишнього середовища).  

ІБВ 

39. 
 

Результати комплексного радіаційного моніторингу. 
Основні чинники формування дози внутрішнього опромінення 
мешканців окремих населених пунктів радіоактивно забруднених 
територій Київської області : інформ. лист / В. В. Василенко [та ін.] 
; ДУ "Нац. наук. центр радіаційної медицини". - Київ : [б. в.], 2014. - 
[5] с. - (Інформаційний лист про нововведення в системі охорони 
здоров'я / Укрмедпатентінформ ; № 009-2014. Вип. 8, Медична 
радіологія). 

ІБВ 

40. 
 

Родінкова, В. В.  
Вплив метеорологічних факторів на концентрації алергенного 

пилку злаків та бур'янів в атмосферному повітрі : інформ. лист / В. 
В. Родінкова, І. І. Мотрук ; Вінниц. нац. мед. ун-т ім. М. І. 
Пирогова. - Київ : [б. в.], 2017. - [3] с. - (Інформаційний лист про 
нововведення в системі охорони здоров'я / Укрмедпатентінформ ; 
№ 027-2017. Вип. 1, Гігієна навколишнього середовища).  

ІБВ 

41. 
 

Росада, М. О.  
Проведення антисептичних заходів на об'єктах побутового 

обслуговування населення : інформ. лист / М. О. Росада, О. В. 
Сурмашева ; ДУ "Ін-т громад. здоров'я ім. О. М. Марзєєва НАМН 
України". - Київ : [б. в.], 2016. - [3] с. - (Інформаційний лист про 
нововведення в системі охорони здоров'я / Укрмедпатентінформ ; 
№ 203-2016. Вип. 8, Гігієна навколишнього середовища).  

ІБВ 

42. 
 

Спосіб оцінки здоров'язберігаючого потенціалу організації 
навчального процесу учнів середнього шкільного віку у 
загальноосвітніх навчальних закладах : інформ. лист / Н. С. Полька 
[та ін.] ; ДУ "Ін-т гігієни та мед. екол. ім. О. М. Марзєєва НАМН 
України". - Київ : [б. в.], 2014. - [3] с. - (Інформаційний лист про 
нововведення в системі охорони здоров'я / Укрмедпатентінформ ; 
№ 253-2014. Вип. 7, Гігієна навколишнього середовища). 

ІБВ 
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43. 616.441-
006(043.3) 
Ц 61 

Цимбалюк, Сергій Миколайович.  
Гігієнічна оцінка впливу канцерогенних речовин 

атмосферного повітря на формування захворюваності на рак 
щитоподібної залози : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.02.01 - 
Гігієна та професійна патологія / С. М. Цимбалюк ; ДУ "Ін-т 
громад. здоров'я ім. О. М. Марзєєва НАМН України". - Київ, 2017. - 
21 с.  

КС 

44. 
 

Черниченко, І. О.  
Методичні підходи до визначення внеску хімічних 

канцерогенів у формування онкологічної захворюваності населення 
: інформ. лист / І. О. Черниченко, О. М. Литвиченко, С. М. 
Цимбалюк ; ДУ "Ін-т громад. здоров'я ім. О. М. Марзєєва НАМН 
України". - Київ : [б. в.], 2016. - [3] с. - (Інформаційний лист про 
нововведення в системі охорони здоров'я / Укрмедпатентінформ ; 
№ 294-2016. Вип. 13, Гігієна навколишнього середовища).  

ІБВ 

45. 
 

Шевченко, О. А.  
Методика оцінки забруднення нафтопродуктами ґрунту 

населених місць для розробки профілактичних та реабілітаційних 
заходів : інформ. лист / О. А. Шевченко, О. О. Кулагін , Н. М. 
Коваль ; ДЗ "Дніпропетр. мед. акад. МОЗ України", ДУ "Ін-т 
громад. здоров'я ім. О. М. Марзєєва НАМН України". - Київ : [б. в.], 
2017. - [4] с. - (Інформаційний лист про нововведення в системі 
охорони здоров'я / Укрмедпатентінформ ; № 094-2017. Вип. 4, 
Гігієна навколишнього середовища).  

ІБВ 

46. 
 

Шевченко, О. А.  
Використання комплексних біопрепаратів для реабілітації 

забруднених нафтопродуктами ґрунтів в умовах населених місць : 
інформ. лист / О. А. Шевченко, О. О. Кулагін , С. Б. Тарабарова ; ДЗ 
"Дніпропетр. мед. акад. МОЗ України", ДУ "Ін-т громад. здоров'я 
ім. О. М. Марзєєва НАМН України". - Київ : [б. в.], 2017. - [3] с. - 
(Інформаційний лист про нововведення в системі охорони здоров'я / 
Укрмедпатентінформ ; № 095-2017. Вип. 5, Гігієна навколишнього 
середовища). 

ІБВ 

47. 
 

Шульгай, А. Г.  
Прогностична оцінка поширеності інфаркту міокарда до 2025 

року в Україні : інформ. лист / А. Г. Шульгай, Н. О. Теренда ; ДВНЗ 
"Терноп. держ. мед. ун-т ім. І. Я. Горбачевського МОЗ України". - 
Київ : [б. в.], 2017. - [3] с. - (Інформаційний лист про нововведення в 
системі охорони здоров'я / Укрмедпатентінформ ; № 102-2017. Вип. 
3, Соціальна медицина).  

ІБВ 

48. 
 

Шульгай, А. Г.  
Прогностична оцінка захворюваності та поширеності хвороб 

системи кровообігу до 2025 року в Україні : інформ. лист / А. Г. 
Шульгай, Н. О. Теренда, Н. Я. Панчишин ; ДВНЗ "Терноп. держ. 
мед. ун-т ім. І. Я. Горбачевського МОЗ України". - Київ : [б. в.], 
2017. - [3] с. - (Інформаційний лист про нововведення в системі 
охорони здоров'я; № 101-2017. Вип. 2, Соціальна медицина) 

ІБВ 
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ФАРМАЦІЯ 

49. 615.243(043.3) 
Б 73 

Богдан, Наталія Степанівна.  
Створення та вивчення препарату противиразкової дії на 

основі продуктів бджільництва : автореф. дис. ... канд. фармац. наук 
: 15.00.01 - Технологія ліків, організація фармацевтичної справи та 
судова фармація / Н. С. Богдан ; Запоріз. держ. мед. ун-т. - 
Запоріжжя, 2017. - 26 с.  

КС 

50. 615.252(043.3) 
В 12 

Вадзюк, Юлія Степанівна.  
Оптимізація фармацевтичного забазпечення хворих з 

патологією щитоподібної залози : автореф. дис. ... канд. фармац. 
наук : 15.00.01 - Технологія ліків, організація фармацевтичної 
справи та судова фармація / Ю. С. Вадзюк ; Львів. нац. мед. ун-т ім. 
Данила Галицького. - Л., 2017. - 26 с.  

КС 

51. 615.263.6.454.1.0
12/.014(043.3) 
Г 56 

Гнітько, Інеса Валеріївна.  
Розробка складу, технології і дослідження м'яких лікарських 

засобів з міноксидилом для терапії і профілактики алопеції : 
автореф. дис. ... канд. фармац. наук : 15.00.01 - Технологія ліків, 
організація фармацевтичної справи та судова фармація / І. В. 
Гнітько ; Запоріз. держ. мед. ун-т. - Запоріжжя, 2017. - 22 с.  

КС 

52. 615.2 
Д 36 

Державний формуляр лікарських засобів [Электронный 
ресурс] : офіц. держ. керівництво / МО3 України, Центр. формуляр. 
комітет МОЗ України , ДП Державний експертний центр МОЗ 
України; ред. колег. М. Л. Аряєв [та ін.]. 

Вип. 8 : Державний формуляр лікарських засобів, Вип. 10 : 
Довідник лікарських засобів : станом на 01.05.2016 р. : Реєстр 
медико-технологічних документів. - Київ : МОЗ України, 2016. - 3 
ел. опт. диска (CD-ROM). - (в кор.)  

ВКТ 

53. 
 

Іванов, А. В.  
Раціональне застосування карбамазепіну з ноотропами для 

профілактики побічних ускладнень протисудомної терапії : інформ. 
лист / А. В. Іванов, B. I. Опришко ; ДЗ "Дніпропетр. мед. акад. МОЗ 
України". - Київ : [б. в.], 2014. - [3] с. - (Інформаційний лист про 
нововведення в системі охорони здоров'я / Укрмедпатентінформ ; 
№ 329-2014. Вип. 38, Фармація). 

ІБВ 

54. 
 

Кліщ, I. М.  
Вибір препаратів для лікування захворювань щитоподібної 

залози, з позиції фармакоекономічного аналізу "мінімізація 
вартості" : інформ. лист / I. М. Кліщ, О. С. Вадзюк ; ДВНЗ "Терноп. 
держ. мед. ун-т ім. І. Я. Горбачевського МОЗ України". - Київ : [б. 
в.], 2016. - [3] с. - (Інформаційний лист про нововведення в системі 
охорони здоров'я / Укрмедпатентінформ ; № 004-2016. Вип. 30, 
Фармація).  

ІБВ 

55. 
 

Леонтьєв, Д. А.  
Уніфікована процедура атестації фармацевтичних 

стандартних зразків : інформ. лист / Д. А. Леонтьєв, О. І. Гризодуб ; 

ІБВ 

12 
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ДП "Укр. наук. фармакоп. центр якості лікар. засобів" 
Держлікслужби. - Київ : [б. в.], 2014. - [6] с. - (Інформаційний лист 
про нововведення в системі охорони здоров'я / 
Укрмедпатентінформ ; № 021-2014. Вип. 12, Фармація).  

56. 
 

Макаренко, О. В.  
Мінімізація фінансових витрат на лікування гострого 

стрептококового тонзилофарингіту препаратами групи 
амоксициліну у дітей : інформ. лист / О. В. Макаренко, A. M. 
Машейко, В. Г. Слатвицький ; ДЗ "Дніпропетр. мед. акад. МОЗ 
України", КЗ "Дніпропетр. дит. міськ. клініч. лікарня № 6" ДОР. - 
Київ : [б. в.], 2016. - [3] с. - (Інформаційний лист про нововведення в 
системі охорони здоров'я / Укрмедпатентінформ ; № 214-2016. Вип. 
6, Клінічна фармакологія та клінічна фармація).  

ІБВ 

57. 615.15(043.3) 
М 75 

Молодожонова, Ольга Олександрівна.  
Науково-методичне обґрунтування професійної 

відповідальності фармацевтичних працівників в умовах 
впровадження належних практик : автореф. дис. ... канд. фармац. 
наук : 15.00.01 - Технологія ліків, організація фармацевтичної 
справи та судова фармація / О. О. Молодожонова ; Запоріз. держ. 
мед. ун-т. - Запоріжжя, 2017. - 24 с.  

КС 

58. 615.1(075.8) 
О-64 

Організація та економіка фармації : нац. підруч. для студ. 
вищ. мед. навч. закл. Ч. 2. Системи обліку в фармації / А. С. 
Немченко [та ін.] ; за ред. А.С Немченко ; рец.: А. B. Кабачна, М. С. 
Пономаренко ; МОЗ України, Нац. фарм. ун-т. - Х. : НФаУ Золоті 
сторінки, 2016. - 416 с. - (Національний підручник). 

ЧЗ 

59. 
 

Панасенко, O. I.  
3-(гексилтіо)-4-метил-5-(тіофен-2-ілметил)-4Н-1,2,4-тріазол, 

який проявляє протимікробну активність : інформ. лист / O. I. 
Панасенко, А. А. Сафонов, О. А. Сугак ; Запоріз. держ. мед. ун-т. - 
Київ : [б. в.], 2014. - [2] с. - (Інформаційний лист про нововведення в 
системі охорони здоров'я / Укрмедпатентінформ ; № 222-2014. Вип. 
50, Фармація).  

ІБВ 

60. 615.454.1/.2(043.
3) 
Р 69 

Романіна, Дар'я Михайлівна.  
Розробка складу, технології і біофармацевтичне вивчення 

м'яких лікарських засобів з празіквантелом для терапії 
акнеподібних дерматозів : автореф. дис. ... канд. фармац. наук : 
15.00.01 - Технологія ліків, організація фармацевтичної справи та 
судова фармація / Д. М. Романіна ; Запоріз. держ. мед. ун-т. - 
Запоріжжя, 2017. - 25 с.  

КС 

61. 
 

Рубан, О. А.  
Розробка технології гелю з ангіопротекторною дією : інформ. 

лист / О. А. Рубан, C. A. Куценко, І. В. Ковалевська ; Нац. фармац. 
ун-т МОЗ України. - Київ : [б. в.], 2014. - [3] с. - (Інформаційний 
лист про нововведення в системі охорони здоров'я / 
Укрмедпатентінформ ; № 092-2014. Вип. 19, Фармація). 

ІБВ 

62. 
 

Склад та режим контролю екстемпорального лікарського ІБВ 
13 
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засобу для фармакокорекції больового синдрому онкологічного 
генезу : інформ. лист / В. Шаповалова [та ін.] ; Харк. мед. акад. 
післядиплом. освіти МОЗ України. - Київ : [б. в.], 2016. - [4] с. - 
(Інформаційний лист про нововведення в системі охорони здоров'я / 
Укрмедпатентінформ ; № 254-2016. Вип. 7, Клінічна фармакологія 
та клінічна фармація). 

ФАРМАКОЛОГІЯ 

63. 
 

Застосування нових похідних 4-оксо(аміно-)хіназоліну як 
засобів з центральною знеболюючою дією : інформ. лист / Г. І. 
Степанюк [та ін.] ; Вінниц. нац. мед. ун-т ім. М. І. Пирогова МОЗ 
України. - Київ : [б. в.], 2014. - [3] с. - (Інформаційний лист про 
нововведення в системі охорони здоров'я / Укрмедпатентінформ ; 
№ 268-2014. Вип. 5, Фармакологія). 

ІБВ 

64. 
 

Застосування нового комбінованого гелю для лікування 
гінгівіту : інформ. лист / В. М. Бобирьов [та ін.] ; ВДНЗ України 
"Укр. мед. стомат. акад.", Нац. фармац. ун-т МОЗ України. - Київ : 
[б. в.], 2016. - [3] с. - (Інформаційний лист про нововведення в 
системі охорони здоров'я / Укрмедпатентінформ ; № 252-2016. Вип. 
31, Фармація). 

ІБВ 

65. 
 

Застосування нового комбінованого гелю для лікування 
травматичного стоматиту : інформ. лист / В. М. Бобирьов [та ін.] ; 
ВДНЗ України "Укр. мед. стомат. акад.", Нац. фармац. ун-т МОЗ 
України. - Київ : [б. в.], 2016. - [3] с. - (Інформаційний лист про 
нововведення в системі охорони здоров'я / Укрмедпатентінформ ; 
№ 286-2016. Вип. 31, Фармація). 

ІБВ 

66. 615.099(043.3) 
К 95 

Кучер, Тетяна Володимирівна.  
Хіміко-токсикологічне дослідження глібенкламіду, 

гліклазиду та глімепіриду : автореф. дис. ... канд. фармац. наук : 
15.00.02 - Фармацевтична хімія та фармакогнозія / Т. В. Кучер ; 
Нац. фармац. ун-т. - Харків, 2017. - 24 с.  

КС 

67. 615.012.1(043.3) 
Л 43 

Лелюх, Мар'ян Іванович.  
Синтез та біологічна активність похідних тіазолідину з 

тіа(окса)діазольними фрагментами у молекулах : автореф. дис. ... 
канд. фармац. наук : 15.00.02 - Фармацевтична хімія та 
фармакогнозія / М. І. Лелюх ; Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила 
Галицького. - Л., 2017. - 20 с.  

КС 

68. 
 

Спосіб визначення вмісту лікарської сполуки рифампіцину 
у сироватці крові під час хіміотерапії туберкульозу : інформ. лист / 
В. Й. Кресюн [та ін.] ; Одес. нац. мед. ун-т МОЗ України. - Київ : [б. 
в.], 2014. - [3] с. - (Інформаційний лист про нововведення в системі 
охорони здоров'я / Укрмедпатентінформ ; № 257-2014. Вип. 3, 
Клінічна фармакологія та клінічна фармація). 

ІБВ 

69. 
 

Спосіб оцінки ефективності антигіпертензивної дії 
олмесартану в комбінації з індапамідом у хворих з артеріальною 

ІБВ 

14 
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гіпертнезією, що перебігає на фоні ожиріння : інформ. лист / О. М. 
Біловол [та ін.] ; Харк. нац. мед. ун-т МОЗ України. - Київ : [б. в.], 
2017. - [3] с. - (Інформаційний лист про нововведення в системі 
охорони здоров'я / Укрмедпатентінформ ; № 088-2017. Вип. 2, 
Терапія). 

70. 616-
006.04(043.3) 
Я 51 

Яловенко, Тетяна Миколаївна.  
Роль гепсидину при формуванні медикаментозної 

резистентності до доксорубіцину : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 
14.01.07 - Онкологія / Т. М. Яловенко ; Ін-т експерим. патології, 
онкології і радіобіології ім. Р. Є. Кавецького НАН України". - Київ, 
2017. - 26 с.  

КС 

ФАРМАКОГНОЗІЯ 

71. 615.322(043.3) 
В 61 

Вовк, Геннадій Валерійович.  
Фітохімічне дослідження продуктів комплексної переробки 

шавлії лікарської : автореф. дис. ... канд. фармац. наук : 15.00.02 - 
Фармацевтична хімія та фармакогнозія / Г. В. Вовк ; Запоріз. держ. 
мед. ун-т. - Запоріжжя, 2017. - 23 с.  

КС 

72. 615.322(043.3) 
Г 67 

Горяча, Лілія Миколаївна.  
Фармакогностичне вивчення амброзії полинолистої (Ambrosia 

artemisiifolia L.) : автореф. дис. ... канд. фармац. наук : 15.00.02 - 
Фармацевтична хімія та фармакогнозія / Л. М. Горяча ; Нац. 
фармац. ун-т. - Харків, 2017. - 23 с.  

КС 

73. 
 

Ільїна, Т. В.  
Макро- та мікроскопічні ознаки трави підмаренника 

справжнього (Galium verum L.) : інформ. лист / Т. В. Ільїна, A. M. 
Ковальова, О. В. Горяча ; Нац. фармац. ун-т МОЗ України. - Київ : 
[б. в.], 2014. - [3] с. - (Інформаційний лист про нововведення в 
системі охорони здоров'я / Укрмедпатентінформ ; № 247-2014. Вип. 
30, Фармація).  

ІБВ 

74. 615.322(043.3) 
К 60 

Количев, Ілля Олександрович.  
Фітохімічне вивчення пагонів та листя чорниці звичайної, 

створення на його основі лікарських засобів : автореф. дис. ... канд. 
фармац. наук : 15.00.02 - Фармацевтична хімія та фармакогнозія / І. 
О. Количев ; Запоріз. держ. мед. ун-т. - Запоріжжя, 2017. - 22 с.  

КС 

75. 
 

Кравченко, В. М.  
Використання субстанції рослинного походження водного 

екстракту листеця ряски малої для розробки лікарського засобу 
тиреотропної дії : інформ. лист / В. М. Кравченко, А. Г. Кононенко ; 
Нац. фармац. ун-т МОЗ України. - Київ : [б. в.], 2016. - [3] с. - 
(Інформаційний лист про нововведення в системі охорони здоров'я / 
Укрмедпатентінформ ; № 184-2016. Вип. 30, Фармація). 

ІБВ 

76. 615.322(043.3) 
К 84 

Крутських, Анна Андріївна.  
Фармакогностичне дослідження льонку звичайного (Linaria 

vulgaris Mill.) трави : автореф. дис. ... канд. фармац. наук : 15.00.02 - 

КС 

15 
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Фармацевтична хімія та фармакогнозія / А. А. Крутських ; Запоріз. 
держ. мед. ун-т. - Запоріжжя, 2017. - 21 с.  

77. 615.322(043.3) 
Л 46 

Ленчик, Лариса Володимирівна.  
Комплексне фармакогностичне вивчення сировини рослин 

родини Розові та отримання фітозасобів на її основі : автореф. дис. 
... д-ра фармац. наук : 15.00.02 - Фармацевтична хімія та 
фармакогнозія / Л. В. Ленчик ; Запоріз. держ. мед. ун-т. - 
Запоріжжя, 2017. - 42 с.  

КС 

78. 615.322(043.3) 
Л 84 

Лукіна, Ірина Андріївна.  
Фармакогностичне вивчення Polygonum hidropiper L. і 

Polygonum persicaria L. флори України : автореф. дис. ... канд. 
фармац. наук : 15.00.02 - Фармацевтична хімія та фармакогнозія / І. 
А. Лукіна ; Запоріз. держ. мед. ун-т. - Запоріжжя, 2017. - 24 с. 

КС 

79. 615.322(043.3) 
М 21 

Малюгіна, Олена Олександрівна.  
Фармакогностичне дослідження каротиноїдовмісних видів і 

сортів роду Tagetes L. та отримання субстанцій на її основі : 
автореф. дис. ... канд. фармац. наук : 15.00.02 - Фармацевтична хімія 
та фармакогнозія / О. О. Малюгіна ; Запоріз. держ. мед. ун-т. - 
Запоріжжя, 2017. - 24 с.  

КС 

80. 
 

Розробка ефективних засобів гіполіпідемічної та 
антиатерогенної дії на основі екстракту артишоку та порошку 
часнику : інформ. лист / I. A. Зупанець [та ін.] ; Нац. фармац. ун-т 
МОЗ України. - Київ : [б. в.], 2016. - [3] с. - (Інформаційний лист 
про нововведення в системі охорони здоров'я / 
Укрмедпатентінформ ; № 194-2016. Вип. 5, Клінічна фармакологія і 
клінічна фармація).  

ІБВ 

ПАТОЛОГІЯ 

81. 
 

Біловол, О. М.  
Спосіб діагностики артеріального тиску та метаболічних 

порушень у хворих артеріальною гіпертензією та цукровим 
діабетом 2 типу : інформ. лист / О. М. Біловол, Л. Р. Боброннікова ; 
Харк. нац. мед. ун-т. - Київ : [б. в.], 2017. - [3] с. - (Інформаційний 
лист про нововведення в системі охорони здоров'я / 
Укрмедпатентінформ ; № 176-2017. Вип. 5, Терапія).  

ІБВ 

82. 
 

Кузнєцов, В. В.  
Спосіб корекції енергетичного обміну у хворих похилого 

віку, що перенесли атеротромботичний інсульт : інформ. лист / В. 
В. Кузнєцов, М. С. Єгорова, О. В. Семьонова ; ДУ "Ін-т геронтології 
ім. Д. Ф. Чеботарьова". - Київ : [б. в.], 2016. - [3] с. - (Інформаційний 
лист про нововведення в системі охорони здоров'я / 
Укрмедпатентінформ ; № 343-2016. Вип. 2, Геронтологія і 
геріатрія). 

ІБВ 

83. 612.014.41-
053.2(043.3) 
Л 63 

Лісуха, Любов Михайлівна.  
Вплив переривчастої нормобаричної гіпоксії на 

соматовегетативний статус дітей, які проживають на радіоактивих 

КС 

16 
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забруднених територіях : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.03.04 - 
Патологічна фізіологія / Л. М. Лісуха ; Ін-т фізіології ім. О. О. 
Богомольця НАН України. - Київ, 2017. - 24 с.  

84. 616.5-
001.17(043.3) 
П 50 

Полікарпова, Ганна Володимирівна.  
Порівняльне дослідження перебігу опіків шкіри різного 

походження у морських свинок в експерименті : автореф. дис. ... 
канд. біол. наук : 14.01.32 - Медична біохімія / Г. В. Полікарпова ; 
ДЗ "Луганський держ. мед. ун-т" . - Рубіжне, 2017. - 23 с.  

КС 

85. 
 

Родінкова, В. В.  
Профілактика сезонної алергії, викликаної пилком дерев : 

інформ. лист / В. В. Родінкова, Л. В. Кременська ; Вінниц. нац. мед. 
ун-т ім. М. І. Пирогова. - Київ : [б. в.], 2017. - [3] с. - 
(Інформаційний лист про нововведення в системі охорони здоров'я / 
Укрмедпатентінформ ; № 025-2017. Вип. 3, Гігієна навколишнього 
середовища).  

ІБВ 

86. 
 

Спосіб діагностики генетично-детермінованих 
інсулінорезистентності та атеросклерозу при гіпертонічній хворобі 
та супутньому цукровому діабеті 2 типу : інформ. лист / О. М. 
Біловол [та ін.] ; Харк. нац. мед. ун-т МОЗ України. - Київ : [б. в.], 
2017. - [3] с. - (Інформаційний лист про нововведення в системі 
охорони здоров'я / Укрмедпатентінформ ; № 090-2017. Вип. 4, 
Терапія). 

ІБВ 

87. 
 

Спосіб лікування пацієнтів з гіпертонічною хворобою і 
супутнім цукровим діабетом 2 типу : інформ. лист / О. М. Біловол 
[та ін.] ; Харк. нац. мед. ун-т МОЗ України. - Київ : [б. в.], 2017. - [3] 
с. - (Інформаційний лист про нововведення в системі охорони 
здоров'я / Укрмедпатентінформ ; № 089-2017. Вип. 3, Терапія).  

ІБВ 

ТРАВМАТОЛОГІЯ 

88. 616-003.9(043.3) 
Б 61 

Білостоцький, Антон Ігорович.  
Клініко-біомеханічне обґрунтування вибору тактики 

хірургічного лікування пацієнтів з порушеннями консолідації 
переломів дистального відділу стегнової кістки : автореф. дис. ... 
канд. мед. наук : 14.01.21 - Травматологія та ортопедія / А. І. 
Білостоцький ; ДУ "Ін-т патології хребта та суглобів ім. проф. М. І. 
Ситенка НАМН України". - Харків, 2017. - 25 с.  

КС 

89. 616.831-
001(043.3) 
Л 38 

Левчук, Ростислав Дмитрович.  
Патогенетичні особливості розвитку ентеральної дисфункції в 

умовах черепно-мозкової, скелетної травм та їх поєднання : 
автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.03.04 - Патологічна фізіологія / 
Р. Д. Левчук ; ДВНЗ "Терноп. держ. мед. ун-т ім. І. Я. 
Горбачевського МОЗ України". - Т., 2017. - 20 с.  

КС 

90. 616-001.1(043.3) 
П 38 

Плегуца, Ігор Матвійович.  
Імунологічні та гуморально-метаболічні аспекти патогенезу 

травматичної хвороби при гострій механічній травмі : автореф. дис. 
... канд. мед. наук : 14.03.04 - Патологічна фізіологія / І. М. Плегуца 

КС 

17 
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; ВДНЗ "Буков. держ. мед. ун-т" МОЗ України. - Чернівці, 2017. - 20 
с.  

91. 
 

Спосіб корекції порушень структурно-функціонального 
стану кісткової тканини у жінок з закритими переломами кісток 
дистального відділу передпліччя : інформ. лист / Г. Г. Голка [та ін.] 
; Харк. нац. мед. ун-т. - Київ : [б. в.], 2016. - [3] с. - (Інформаційний 
лист про нововведення в системі охорони здоров'я / 
Укрмедпатентінформ ; № 325-2016. Вип. 4, Ортопедія і 
травматологія). 

ІБВ 

ОНКОЛОГІЯ 

92. 
 

Алгоритми діагностики хронічного мієлолейкозу та інших 
мієлопроліферативних новоутворень : інформ. лист / Д. Ф. Глузман 
[та ін.] ; Ін-т експерим. патології, онкології і радіобіології ім. Р. Є. 
Кавецького НАН України", Ін-т молекуляр. біології і генетики НАН 
України. - Київ : [б. в.], 2016. - [5] с. - (Інформаційний лист про 
нововведення в системі охорони здоров'я / Укрмедпатентінформ ; 
№ 226-2016. Вип. 9, Онкологія). 

ІБВ 

93. 616-006(043.3) 
В 61 

Вовк, Анастасія Вікторівна.  
Супероксид- та NO-залежні процеси при пухлинному рості : 

автореф. дис. ... канд. біол. наук : 14.01.07 - Онкологія / А. В. Вовк ; 
Ін-т експерим. патології, онкології і радіобіології ім. Р. Є. 
Кавецького НАН України". - Київ, 2017. - 26 с.  

КС 

94.  Грабовий, О. М.  
Визначення ступеня диференціювання аденокарцином товстої 

кишки за кількісними параметрами стану ядерного апарату 
пухлинних клітин : інформ. лист / О. М. Грабовий, С. А. Антонюк, 
Т. М. Савчин ; Нац. ін-т раку. - Київ : [б. в.], 2017. - [5] с. - 
(Інформаційний лист про нововведення в системі охорони здоров'я / 
Укрмедпатентінформ ; № 013-2017. Вип. 1, Патологічна анатомія).  

ІБВ 

95.  Профілактика лімфопенії при променевому лікуванні 
хворих на рак тіла матки : інформ. лист / Н. Е. Прохач [та ін.] ; ДУ 
"Ін-т мед. радіології ім. С. П. Григор'єва НАМН України". - Київ : 
[б. в.], 2015. - [3] с. - (Інформаційний лист про нововведення в 
системі охорони здоров'я / Укрмедпатентінформ ; № 376-2015. Вип. 
3, Медична радіологія).  

ІБВ 

96. 618.19-
006.6(043.3) 
П 84 

Прохач, Анна Володимирівна.  
Прогнозування, профілактика та лікування гематологічної 

токсичності системної терапії раку молочної залози : автореф. дис. 
... канд. мед. наук : 14.01.07 - Онкологія / А. В. Прохач ; Харків. 
мед. акад. післядиплом. освіти. - Харків, 2017. - 20 с.  

КС 

97. 616-006.04(043.3) 
П 84 

Прохорова, Ірина Володимирівна.  
Поєднане застосування модифікаторів енергетичного 

метаболізму як спосіб підвищення ефективності дії дихлорацетату 
натрію стосовно злоякісних пухлин (експериментальне 
дослідження) : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 14.01.07 - 

КС 

18 
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Онкологія / І. В. Прохорова ; Ін-т експерим. патології, онкології і 
радіобіології ім. Р. Є. Кавецького НАН України". - Київ, 2017. - 24 
с.  

98. 616-006(043.3) 
С 21 

Сафронова, Олена Валеріївна.  
Променева терапія з модуляцією інтенсивності дози з різними 

режимами фракціонування при лікуванні раку простати : автореф. 
дис. ... канд. мед. наук : 14.01.23 - Променева діагностика та 
променева терапія / О. В. Сафронова ; Держ. упр. справами, 
Клінічна лікарня "Феофанія". - Київ, 2017. - 23 с.  

КС 

99. 616-006.04(043.3) 
Т 50 

Тодор, Ігор Миколайович.  
Роль ліпідів у розвитку та модуляції медикаментозної 

резистентності пухлинних клітин : автореф. дис. ... д-ра біол. наук : 
14.01.07 - Онкологія / І. М. Тодор ; Ін-т експерим. патології, 
онкології і радіобіології ім. Р. Є. Кавецького НАН України". - Київ, 
2017. - 44 с.  

КС 

ПЕДІАТРІЯ 

100. 616-053.2(075.8) 
G 42 

Ghai, P. Om.  
Essential Pediatrics : textbook / Prakash Om. Ghai ; ed. by.: Vinod 

K. Paul, A. Bagga. - 8th ed. - New Delhi : CBS Publishers & 
Distributors (Verlag), 2013. - 783 p. 

ЧЗ 

101. 
 

Антипкін, Ю. Г.  
Обгрунтування доз вітаміну D3 для профлактики D-

вітамінної недостатності та вітамін-D дефіцитних станів у здорових 
дітей різного віку : інформ. лист / Ю. Г. Антипкін, Л. В. Квашніна, 
Л. І. Омельченко ; ДУ "Ін-т педіатрії, акушерства і гінекології 
НАМН України". - Київ : [б. в.], 2017. - [4] с. - (Інформаційний лист 
про нововведення в системі охорони здоров'я / 
Укрмедпатентінформ ; № 063-2017. Вип. 3, Педіатрія). 

ІБВ 

102. 616.2-
053.2(043.3) 
Б 91 

Бурбела, Емілія Ігорівна.  
Оптимізація діагностики та лікування бронхіальної астми у 

дітей шкільного віку із урахуванням їх психосоматичного стану : 
автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.10 - Педіатрія / Е. І. Бурбела 
; ДВНЗ "Терноп. держ. мед. ун-т ім. І. Я. Горбачевського МОЗ 
України". - Т., 2017. - 20 с.  

КС 

103.  Діагностика ендотеліальної дисфункції у дітей, які 
мешкають на радіоактивно забруднених територіях : інформ. лист / 
Є. І. Степанова [та ін.] ; ДУ "Нац. наук. центр радіаційної 
медицини". - Київ : [б. в.], 2014. - [3] с. - (Інформаційний лист про 
нововведення в системі охорони здоров'я / Укрмедпатентінформ ; 
№ 008-2014. Вип. 9, Радіаційна медицина). 

ІБВ 

104.  Клименко, Т. М.  
Застосування урсодезоксихолієвої кислоти (УДХК) у 

новонароджених з холестазом : інформ. лист / Т. М. Клименко, О. 
Ю. Карапетян ; Харк. мед. акад. післядиплом. освіти МОЗ України. 
- Київ : [б. в.], 2014. - [3] с. - (Інформаційний лист про нововведення 

ІБВ 

19 
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в системі охорони здоров'я / Укрмедпатентінформ ; № 367-2014. 
Вип. 21, Педіатрія). 

105. 616.3-089(043.3) 
К 49 

Кліманський, Руслан Петрович.  
Оптимізація лікування новонароджених з вадами розвитку 

шлунково-кишкового тракту, що асоційовані з персистуючими 
внутрішньоклітинними збудниками : автореф. дис. ... канд. мед. 
наук : 14.01.09 - Дитяча хірургія / Р. П. Кліманський ; Вінниц. нац. 
мед. ун-т ім. М. І. Пирогова. - Вінниця, 2016. - 22 с. 

КС 

106.  Косаковський, А. Л.  
Новий метод місцевої профілактики хронічного тонзиліту та 

аденоїдиту у дітей : інформ. лист / А. Л. Косаковський, Ю. М. Ткач, 
Є. Ю. Ткач ; Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика. - 
Київ : [б. в.], 2016. - [3] с. - (Інформаційний лист про нововведення в 
системі охорони здоров'я / Укрмедпатентінформ ; № 243-2016. Вип. 
1, Отоларингологія).  

ІБВ 

107. 616-092.19-
053.2(043.3) 
Л 63 

Лісний, Андрій Євстахович.  
Вплив забезпеченості організму дитини цинком та повноти 

проведення перинатальної антиретровірусної профілактики на 
частоту вертикальної трансмісії ВІЛ у Львівській області : автореф. 
дис. ... канд. мед. наук : 14.01.10 - Педіатрія / А. Є. Лісний ; Львів. 
нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького. - Л., 2017. - 18 с.  

КС 

108. 
 

Марушко, Ю. В.  
Оптимізація лікування ацетонемічної блювоти у дітей : 

інформ. лист / Ю. В. Марушко, Г. Г. Шеф, Н. С. Бойко ; Нац. мед. 
ун-т ім. О. О. Богомольця МОЗ України. - Київ : [б. в.], 2014. - [3] с. 
- (Інформаційний лист про нововведення в системі охорони здоров'я 
/ Укрмедпатентінформ ; № 366-2014. Вип. 20, Педіатрія).  

ІБВ 

109. 
 

Муквіч, О. M.  
Ентеросорбція в комплексному лікуванні дітей з соматичною 

патологією : інформ. лист / Т. О. Крючко, В. П. Харшман, Т. В. 
Кушнерева ; ВДНЗ України "Укр. мед. стомат. акад.". - Київ : [б. в.], 
2014. - [3] с. - (Інформаційний лист про нововведення в системі 
охорони здоров'я / Укрмедпатентінформ ; № 266-2014. Вип. 16, 
Педіатрія). 

ІБВ 

110. 
 

Муквіч, О. М.  
Ризик формування вроджених вад серця та магістральних 

судин у плода : інформ. лист / О. М. Муквіч, О. П. Коваль, Г. В. 
Дубова ; ДУ "Ін-т педіатрії, акушерства і гінекології НАМН 
України". - Київ : [б. в.], 2015. - [3] с. - (Інформаційний лист про 
нововведення в системі охорони здоров'я / Укрмедпатентінформ ; 
№ 240-2015. Вип. 14, Педіатрія). 

ІБВ 

111. 
 

Підвищення ефективності лабораторної діагностики 
цукрового діабету 1 типу та у дітей з цукровим діабетом 1 типу на 
фоні гострих респіраторних вірусних захворювань : інформ. лист / 
О. О. Юхименко [та ін.] ; ДУ "Ін-т епідеміології та інфекц. хвороб 
ім. Л. В. Громашевського НАМН України", Нац. мед. ун-т ім. О. О. 

ІБВ 

20 
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Богомольця. - Київ : [б. в.], 2017. - [3] с. - (Інформаційний лист про 
нововведення в системі охорони здоров'я / Укрмедпатентінформ ; 
№ 073-2017. Вип. 2, Педіатрія).  

112. 
 

Поберська, В. О.  
Застосування 4-х камерних "сухих" вуглекислих ванн у 

санаторно-курортній реабілітації дітей з онкогематологічними 
захворюваннями : інформ. лист / В. О. Поберська, Г. А. 
Шаповалова, Т. В. Польщакова ; ДУ "Укр. НДІ мед. реабілітації та 
курортології МОЗ України". - Київ : [б. в.], 2014. - [3] с. - 
(Інформаційний лист про нововведення в системі охорони здоров'я / 
Укрмедпатентінформ ; № 267-2014. Вип. 4, Курортологія і 
фізіотерапія).  

ІБВ 

113. 
 

Сидоренко, А. Ю.  
Алгоритм медико-психологічного супроводу дітей раннього 

віку та підлітків із вродженими вадами серця : інформ. лист / А. Ю. 
Сидоренко, М. В. Маркова ; Харк. мед. акад. післядиплом. освіти. - 
Київ : [б. в.], 2016. - [3] с. - (Інформаційний лист про нововведення в 
системі охорони здоров'я / Укрмедпатентінформ ; № 336-2016. Вип. 
12, Медична психологія. Психотерапія). 

ІБВ 

114. 
 

Спосіб прогнозування виникнення хронічного ураження 
верхніх дихальних шляхів у дітей : інформ. лист / О. О. Юхименко 
[та ін.] ; ДУ "Ін-т епідеміології та інфекц. хвороб ім. Л. В. 
Громашевського НАМН України", Нац. мед. ун-т ім. О. О. 
Богомольця. - Київ : [б. в.], 2017. - [3] с. - (Інформаційний лист про 
нововведення в системі охорони здоров'я / Укрмедпатентінформ ; 
№ 072-2017. Вип. 1, Педіатрія). 

ІБВ 

115. 616.98-
053.37(043.3) 
Т 76 

Троцький, Григорій Михайлович.  
Особливості перебігу та лікування гострих розладів 

травлення у дітей, народжених від ВІЛ-інфікованих матерів : 
автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.10 - Педіатрія / Г. М. 
Троцький ; Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького. - Л., 2017. - 
19 с. 

КС 

116. 616.33-002-
053.2(043.3) 
Ц 20 

Царьова, Олена Вікторівна.  
Клініко-діагностичні критерії прогресування хронічних 

вірусних гепатитів В та С у дітей : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 
14.01.10 - Педіатрія / О. В. Царьова ; ДУ "Ін-т педіатрії, акушерства 
і гінекології НАМН України". - Київ, 2017. - 20 с.  

КС 

117. 
 

Чернишова, Л. І.  
Особливості проведення імунопрофілактики пневмококової 

інфекції у дітей закритих дитячих колективів : інформ. лист / Л. І. 
Чернишова, А. М. Гільфанова, А. В. Бондаренко ; Нац. мед. акад. 
післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика МОЗ України. - Київ : [б. в.], 
2014. - [2] с. - (Інформаційний лист про нововведення в системі 
охорони здоров'я / Укрмедпатентінформ ; № 068-2014. Вип. 17, 
Педіатрія). 

ІБВ 

21 
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КАРДІОЛОГІЯ 

118. 616.12-
008.331.1(043.3) 
Б 12 

Бабляк, Сергій Дмитрович.  
Резистентна артеріальна гіпертензія у осіб літнього віку: 

фактори ризику, ремоделювання лівого шлуночка та особливості 
лікування : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.11 - Кардіологія / 
С. Д. Бабляк ; Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького. - Л., 
2017. - 21 с. 

КС 

119. 616.12-
008.331.1(043.3) 
В 52 

Вірна, Маріанна Михайлівна.  
Оптимізація комбінованої антигіпертензивної терапії у 

хворих на артеріальну гіпертензію : автореф. дис. ... канд. мед. наук 
: 14.01.11 - Кардіологія / М. М. Вірна ; Львів. нац. мед. ун-т ім. 
Данила Галицького. - Л., 2017. - 23 с. 

КС 

120. 616.12-
008.318(043.3) 
В 75 

Вородєєва, Юлія Іванівна.  
Особливості стану системи монооксиду азоту міокарда лівого 

шлуночка серця у препубертатному періоді внаслідок дії хронічної 
пренатальної гіперглікемії : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 
14.03.04 - Патологічна фізіологія / Ю. І. Вородєєва ; Запоріз. держ. 
мед. ун-т. - Запоріжжя, 2017. - 20 с. 

КС 

121. 
 

Гребеник, М. В.  
Диференційоване застосування алопуринолу і/без L-аргініну 

для зменшення проявів діастолічної серцевої недостатності і 
метаболічних порушень у хворих на гіпертонічну хворобу в умовах 
коморбідності з гіперурикемією : інформ. лист / М. В. Гребеник, О. 
І. Коцюба ; ДУ "Ін-т педіатрії, акушерства і гінекології НАМН 
України", Ін-т молекуляр. біології і генетики НАН України. - Київ : 
[б. в.], 2016. - [3] с. - (Інформаційний лист про нововведення в 
системі охорони здоров'я / Укрмедпатентінформ ; № 251-2016. Вип. 
2, Кардіологія та ревматологія). 

ІБВ 

122. 
 

Диференційоване застосування антигіпертензивних 
препаратів у хворих на артеріальну гіпертензію та тиреотоксикоз : 
інформ. лист / Н. І. Швець [та ін.] ; Нац. мед. акад. післядиплом. 
освіти ім. П. Л. Шупика МОЗ України. - Київ : [б. в.], 2016. - [3] с. - 
(Інформаційний лист про нововведення в системі охорони здоров'я / 
Укрмедпатентінформ ; № 301-2016. Вип. 2, Терапія). 

ІБВ 

123. 
 

Ехокардіографічна оцінка функції правого шлуночка у 
пацієнтів після операції Росса : інформ. лист / Ю. І. Климишин [та 
ін.] ; ДУ "Наук.-практ. мед. центр дитячої кардіології та 
кардіохірургії МОЗ України", Нац. мед. акад. післядиплом. освіти 
ім. П. Л. Шупика. - Київ : [б. в.], 2016. - [3] с. - (Інформаційний лист 
про нововведення в системі охорони здоров'я / 
Укрмедпатентінформ ; № 309-2016. Вип. 8, Хірургія серця і 
магістральних судин). 

ІБВ 

124. 
 

Ємець, Р. М.  
Діагностика та лікування патології трахеобронхіального 

дерева у пацієнтів із вродженими вадами серця і судин : інформ. 

ІБВ 

22 
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лист / Р. М. Ємець, С. С. Чернишук, В. А. Жовнір ; ДУ "Наук.-
практ. мед. центр дитячої кардіології та кардіохірургії МОЗ 
України". - Київ : [б. в.], 2016. - [3] с. - (Інформаційний лист про 
нововведення в системі охорони здоров'я / Укрмедпатентінформ ; 
№ 304-2016. Вип. 3, Хірургія серця і магістральних судин).  

125. 
 

Єна, Л. М.  
Інноваційний підхід до комплексного лікування хворих на 

ішемічну хворобу серця, стабільну стенокардію напруги : інформ. 
лист / Л. М. Єна, Г. М. Христофорова, В. О. Артеменко ; ДУ "Ін-т 
геронтології ім. Д. Ф. Чеботарьова НАМН України". - Київ : [б. в.], 
2015. - [3] с. - (Інформаційний лист про нововведення в системі 
охорони здоров'я / Укрмедпатентінформ ; № 379-2015. Вип. 3, 
Геронтологія і геріатрія). 

ІБВ 

126. 
 

Жарінова, В. Ю.  
Вибір бета блокатора в залежності від рівня фактору росту 

нервів у хворих на хронічну серцеву недостатність у похилому віці : 
інформ. лист / В. Ю. Жарінова, Л. А. Бодрецька, О. Ю. Галецький ; 
ДУ "Ін-т геронтології ім. Д. Ф. Чеботарьова НАМН України". - Київ 
: [б. в.], 2017. - [3] с. - (Інформаційний лист про нововведення в 
системі охорони здоров'я / Укрмедпатентінформ ; № 031-2017. Вип. 
2, Геронтологія і геріатрія). 

ІБВ 

127. 
 

Застосування метаболічної терапії кверцетином у 
комплексному лікуванні пацієнтів з артеріальною гіпертензією і 
тиреотоксикозом : інформ. лист / Н. І. Швець [та ін.] ; Нац. мед. 
акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика МОЗ України. - Київ : 
[б. в.], 2016. - [3] с. - (Інформаційний лист про нововведення в 
системі охорони здоров'я / Укрмедпатентінформ ; № 302-2016. Вип. 
1, Терапія). 

ІБВ 

128. 616.12-
008.331.1(043.3) 
К 75 

Коцюба, Оксана Ігорівна.  
Особливості клінічного перебігу гіпертонічної хвороби з 

безсимптомною гіперурикемією на тлі діастолічної серцевої 
недостатності та оптимізація лікування в умовах коморбідності : 
автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.02 - Внутрішні хвороби / О. 
І. Коцюба ; ДВНЗ "Терноп. держ. мед. ун-т ім. І. Я. Горбачевського 
МОЗ України". - Т., 2017. - 20 с. 

КС 

129. 616.12-
008.331.1(043.3) 
К 93 

Курбан, Мар'яна Миколаївна.  
Гелікобактерна інфекція та рівень гомоцистеїну у хворих на 

артеріальну гіпертензію в поєднанні з Helicobacter pylory 
асоційованим гастритом : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.02 
- Внутрішні хвороби / М. М. Курбан ; Львів. нац. мед. ун-т ім. 
Данила Галицького. - Л., 2017. - 20 с. 

КС 

130. 616.127-
005(043.3) 
О-54 

Олійник, Тетяна Вікторівна.  
Оптимізація діагностики та лікування ішемічної хвороби 

серця, коомрбідної з гіпотиреозом, на підставі визначення клініко-
патогенетичної ролі нейрогуморальних та імунозапальних 
порушень : автореф дис. ... канд. мед. наук : 14.01.02 - Внутрішні 
хвороби / Т. В. Олійник. - Запоріжжя, 2017. - 24 с. 

КС 

23 
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131. 616.89(043.3) 
П 16 

Панченко, Микола Сергійович.  
Медико-психологічна характеристика факторів ризику 

виникнення кардіоваскулярної патології (сучасний патоморфоз, 
скринінг-діагностика, психокорекція) : автореф. дис. ... д-ра мед. 
наук : 19.00.04 - Медична психологія, 225 - Медична психологія / 
М. С. Панченко ; Харк. мед. акад. післядиплом. освіти. - Харків, 
2017. - 44 с. 

КС 

132. 616.12-
008.331.1(043.3) 
С 40 

Сіренко, Оксана Юріївна.  
Субклінічні прояви атеросклеозу та ризик серцево-судинних 

ускладнень у хворих з артеріальною гіпертензією в поєднанні з 
ревматоїдним артритом : автореф дис. ... канд. мед. наук : 14.01.02 - 
Внутрішні хвороби / О. Ю. Сіренко ; ДЗ "Запоріз. мед. акад. 
післядиплом. освіти МОЗ України". - Запоріжжя, 2017. - 20 с. 

КС 

133.  Скрипник, І. M.  
Спосіб діагностики ранньої антрациклінової 

кардіотоксичності у хворих на гострі лейкемії із супутньою 
ішемічною хворобою серця : інформ. лист / І. M. Скрипник, Г. С. 
Маслова, Т. В. Лиманець ; ВДНЗ України "Укр. мед. стомат. акад.". 
- Київ : [б. в.], 2017. - [3] с. - (Інформаційний лист про нововведення 
в системі охорони здоров'я / Укрмедпатентінформ ; № 107-2017. 
Вип. 6, Терапія). 

ІБВ 

134.  Спосіб запобігання обвуглювання деструкційного 
електроду під час радіочастотної катетерної деструкції фібриляції 
передсердь : інформ. лист / О. В. Доронін [та ін.] ; ДУ "Наук.-практ. 
мед. центр дитячої кардіології та кардіохірургії МОЗ України", Нац. 
мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика. - Київ : [б. в.], 
2016. - [2] с. - (Інформаційний лист про нововведення в системі 
охорони здоров'я / Укрмедпатентінформ ; № 307-2016. Вип. 6, 
Хірургія серця і магістральних судин). 

ІБВ 

135.  Спосіб лікування хворих похилого віку з артеріальною 
гіпертензією та когнітивними порушеннями : інформ. лист / О. М. 
Біловол [та ін.] ; Харк. нац. мед. ун-т, Вінниц. нац. мед. ун-т ім. М. 
І. Пирогова. - Київ : [б. в.], 2017. - [3] с. - (Інформаційний лист про 
нововведення в системі охорони здоров'я / Укрмедпатентінформ ; 
№ 023-2017. Вип. 2, Загальна практика - сімейна медицина). 

ІБВ 

136. 612.13(043.3) 
Я 76 

Яровенко, Володимир Володимирович.  
Удосконалення методу екстракорпорального кровообігу при 

операціях на відкритому серці : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 
14.01.30 - Анестезіологія та інтенсивна терапія / В. В. Яровенко ; ДЗ 
"Дніпропетр. мед. акад. МОЗ України". - Д., 2017. - 24 с. 

КС 

АНГІОЛОГІЯ 

137. 
 

Спосіб діагностики і надання невідкладної допомоги при 
розшаруванні (дісекції) судин шиї і головного мозку : інформ. лист / 
І. С. Зозуля [та ін.] ; Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. 
Шупика. - Київ : [б. в.], 2017. - [3] с. - (Інформаційний лист про 

ІБВ 

24 
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нововведення в системі охорони здоров'я / Укрмедпатентінформ ; 
№ 156-2017. Вип. 2, Медицина невідкладних станів та медицина 
катастроф). 

138. 
 

Спосіб діагностики і надання невідкладної терапії при 
тромбозі базилярної артерії (синдром вершини базилярної артерії) : 
інформ. лист / І. С. Зозуля [та ін.] ; Нац. мед. акад. післядиплом. 
освіти ім. П. Л. Шупика. - Київ : [б. в.], 2017. - [3] с. - 
(Інформаційний лист про нововведення в системі охорони здоров'я / 
Укрмедпатентінформ ; № 157-2017. Вип. 3, Медицина невідкладних 
станів та медицина катастроф). 

ІБВ 

139. 616.133(043.3) 
С 17 

Самарський, Ігор Миколайович.  
Хірургічна профілактика інсульту при атеросклеротичному 

ураженні сонних артерій : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.04 
- Серцево-судинна хірургія / І. М. Самарський ; Запоріз. мед. акад. 
післядиплом. освіти. - Запоріжжя, 2017. - 20 с.  

КС 

140. 616.14-
089(043.3) 
Щ 95 

Щукін, Сергій Петрович.  
Хірургічне лікування хворих з тромботичними 

ускладненнями при тяжких формах варикозної хвороби : автореф. 
дис. ... канд. мед. наук : 14.01.03 - Хірургія / С. П. Щукін ; ДУ "Нац. 
ін-т хірургії та трансплантології ім. О. О. Шалімова". - Київ, 2017. - 
22 с. 

КС 

ХВОРОБИ ДИХАЛЬНОЇ СИСТЕМИ 

141. 
 

Асанов, Е. О.  
Спосіб терапії бронхіальної обструкції у хворих на хронічне 

обструктивне захворювання легень похилого віку : інформ. лист / Е. 
О. Асанов, І. А. Диба, Є. Д. Осьмак ; ДУ "Ін-т геронтології ім. Д. Ф. 
Чеботарьова НАМН України". - Київ : [б. в.], 2017. - [3] с. - 
(Інформаційний лист про нововведення в системі охорони здоров'я / 
Укрмедпатентінформ ; № 036-2017. Вип. 1, Геронтологія і 
геріатрія). 

ІБВ 

142. 616.24-
002.582(043.3) 
Г 94 

Гуменюк, Галина Львівна.  
Саркоїдоз органів дихання в Україні: епідеміологія, 

структура, семіотика, алгоритми діагностики та лікування : 
автореф. дис. ... д-ра мед. наук : 14.01.27 - Пульмонологія / Г. Л. 
Гуменюк ; ДУ "Нац. ін-т фтизіатрії і пульмонології ім. Ф. Г. 
Яновського НАМН України". - Київ, 2017. - 31 с.  

КС 

143.  Клініко-фунціональні та структурні особливості 
хронічного обструктивного захворювання легень в учасників 
ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС у віддаленому післяаварійному 
періоді : інформ. лист / В. О. Сушко [та ін.] ; ДУ "Нац. наук. центр 
радіаційної медицини НАМН України". - Київ : [б. в.], 2015. - [3] с. - 
(Інформаційний лист про нововведення в системі охорони здоров'я / 
Укрмедпатентінформ ; № 287-2015. Вип. 2, Радіаційна медицина). 

ІБВ 

144. 616.24-
002.5(043.3) 

Корчинська, Марина Миколаївна.  
Особливості ведення хворих на вперше виявлений 

КС 

25 
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К 66 туберкульоз легень із супутніми вірусними гепатитами В та/або С : 
автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.26 -Фтизіатрія / М. М. 
Корчинська ; ДУ "Нац. ін-т фтизіатрії і пульмонології ім. Ф. Г. 
Яновського НАМН України". - Київ, 2017. - 19 с.  

145.  Матвєєва, С. Л.  
Спосіб лікування хворих на туберкульоз легенів з 

тиреопатіями : інформ. лист / С. Л. Матвєєва, О. С. Шевченко, І. М. 
Калмикова ; Харк. нац. мед. ун-т. - Київ : [б. в.], 2016. - [3] с. - 
(Інформаційний лист про нововведення в системі охорони здоров'я / 
Укрмедпатентінформ ; № 285-2016. Вип. 2, Пульмонологія і 
фтизіатрія). 

ІБВ 

146.  Родінкова, В. В.  
Профілактика алергічних реакцій, викликаних пилком 

трав'янистих рослин : інформ. лист / В. В. Родінкова, І. І. Мотрук ; 
Вінниц. нац. мед. ун-т ім. М. І. Пирогова. - Київ : [б. в.], 2017. - [3] 
с. - (Інформаційний лист про нововведення в системі охорони 
здоров'я / Укрмедпатентінформ ; № 026-2017. Вип. 2, Гігієна 
навколишнього середовища). 

ІБВ 

147.  Спосіб діагностики хронічного обструктивного 
захворювання легень у хворих із супутньою гастроезофагеальною 
рефлюксною хворобою : інформ. лист / А. Г. Опарін [та ін.] ; Харк. 
мед. акад. післядиплом. освіти МОЗ України. - Київ : [б. в.], 2014. - 
[3] с. - (Інформаційний лист про нововведення в системі охорони 
здоров'я / Укрмедпатентінформ ; № 163-2014. Вип. 5, Терапія). 

ІБВ 

148.  Спосіб підвищення бронхіальної прохідності у хворих на 
хронічне обструктивне захворювання легень похилого віку : 
інформ. лист / Е. О. Асанов [та ін.] ; ДУ "Ін-т геронтології ім. Д. Ф. 
Чеботарьова НАМН України", НТУУ "Київ. політехн. ін-т". - Київ : 
[б. в.], 2016. - [3] с. - (Інформаційний лист про нововведення в 
системі охорони здоров'я / Укрмедпатентінформ ; № 048-2016. Вип. 
1, Геронтологія і геріатрія). 

ІБВ 

149. 616.24-
008.4(043.3) 
Т 52 

Толопко, Соломія Ярославівна.  
Синтропічні ураження дихальної системи у хворих на цироз 

печінки: діаґностика; патоґенетичні механізми; характеристика та 
принципи лікування : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.02 - 
Внутрішні хвороби / С. Я. Толопко ; Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила 
Галицького. - Л., 2017. - 24 с. 

КС 

ГАСТРОЕНТЕРОЛОГІЯ 

150. 
 

Бабінець, Л. C.  
Спосіб корекції трофологічної недостатності у хворих на 

хронічний панкреатит із супутнім дисбіозом товстої кишки : 
інформ. лист / Л. C. Бабінець, Ю. Я. Коцаба ; ДВНЗ "Терноп. держ. 
мед. ун-т ім. І. Я. Горбачевського МОЗ України". - Київ : [б. в.], 
2015. - [2] с. - (Інформаційний лист про нововведення в системі 
охорони здоров'я / Укрмедпатентінформ ; № 073-2015. Вип. 7, 
Терапія). 

ІБВ 

26 
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151. 616.379-
008.64(043.3) 
Б 53 

Бесєдін, Олександр Михайлович.  
Удосконалення методу вакуум-терапії ран у хворих на 

цукровий діабет : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.03 - 
Хірургія / О. М. Бесєдін ; Харків. мед. акад. післядиплом. освіти. - 
Харків, 2017. - 20 с. 

КС 

152.  Вакалюк, І. І.  
Спосіб підвищення якості діагностики неалкогольної жирової 

хвороби печінки у хворих на стабільну ішемічну хворобу серця : 
інформ. лист / І. І. Вакалюк, Н. Г. Вірстюк ; ДВНЗ "Івано-Франків. 
нац. мед. ун-т" МОЗ України. - Київ : [б. в.], 2017. - [3] с. - 
(Інформаційний лист про нововведення в системі охорони здоров'я / 
Укрмедпатентінформ ; № 116-2017. Вип. 4, Терапія). 

ІБВ 

153. 616.37(043.3) 
Г 15 

Галабіцька, Ірина Михайлівна.  
Клініко-патогенетичне обґрунтування комплексного 

лікування та реабілітації хворих на хронічний панкреатит з 
порушенням вітамінного та прооксидантно-антиоксидантного 
статусу : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.38 - Загальна 
практика - сімейна медицина / І. М. Галабіцька ; ДЗ "Запоріз. мед. 
акад. післядиплом. освіти МОЗ України". - Запоріжжя, 2017. - 20 с. 

КС 

154. 616.345(043.3) 
Г 19 

Гапонов, Іван Володимирович.  
Діагностика та лікувальна тактика при дивертикулярній 

хворобі товстої кишки з ускладненнями : автореф. дис. ... канд. мед. 
наук : 14.01.03 - Хірургія / І. В. Гапонов ; ДЗ "Дніпропетр. мед. акад. 
МОЗ України". - Д., 2017. - 24 с. 

КС 

155. 616.37(043.3) 
К 75 

Коцаба, Юлія Ярославівна.  
Клініко-патогенетичні особливості та медична реабілітація 

хворих на хронічний панкреатит у поєднанні з дисбіозом товстої 
кишки : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.38 - Загальна 
практика - сімейна медицина / Ю. Я. Коцаба ; ДЗ "Запоріз. мед. 
акад. післядиплом. освіти МОЗ України". - Запоріжжя, 2017. - 20 с. 

КС 

156. 612.35.014.43(04
3.3) 
М 86 

Мочалова, Ірина Сергіївна.  
Вплив хронічної гіпертермії на морфофункціональні 

властивості печінки : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.03.04 - 
Патологічна фізіологія / І. С. Мочалова ; ДЗ "Луган. держ. мед. ун-
т". - Луганськ, 2014. - 23 с. 

КС 

157.  Обгрунтування включення у локальні протоколи закладів 
охорони здоров'я вторинного рівня ультразвукового методу 
дослідження при діагностиці біліарної системи : інформ. лист / І. Ю. 
Скирда [та ін.] ; ДУ "Ін-т гастроентерології НАМН України", Нац. 
мед. ун-т ім. О. О. Богомольця МОЗ України. - Київ : [б. в.], 2014. - 
[4] с. - (Інформаційний лист про нововведення в системі охорони 
здоров'я / Укрмедпатентінформ ; № 176-2014. Вип. 2, 
Гастроентерологія). 

ІБВ 

27 
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158.  Підвищення ефективності лікування хворих з некротичним 
панкреатитом та хронічними обструктивними захворюваннями 
легень на фоні некротичного панкреатиту : інформ. лист / О. О. 
Юхименко [та ін.] ; ДУ "Ін-т епідеміології та інфекц. хвороб ім. Л. 
В. Громашевського НАМН України", КЗ КОР "Київ. обл. клініч. 
лікарня", Центр. клініко-діагност. лабораторія. - Київ : [б. в.], 2017. - 
[3] с. - (Інформаційний лист про нововведення в системі охорони 
здоров'я / Укрмедпатентінформ ; № 074-2017. Вип. 1, Мікробіологія 
і вірусологія). 

ІБВ 

159.  Спосіб лікування анемічного синдрому у хворих на 
хронічні неспецифічні запальні захворювання кишечнику : інформ. 
лист / Т. Й. Бойко [та ін.] ; ДУ "Ін-т гастроентерології НАМН 
України". - Київ : [б. в.], 2014. - [3] с. - (Інформаційний лист про 
нововведення в системі охорони здоров'я / Укрмедпатентінформ ; 
№ 177-2014. Вип. 2, Гастроентерологія). 

ІБВ 

160.  Спосіб лікування хворих на виразкову хворобу 
дванадцятипалої кишки : інформ. лист / Ю. М. Степанов [та ін.] ; 
ДУ "Ін-т гастроентерології НАМН України". - Київ : [б. в.], 2016. - 
[3] с. - (Інформаційний лист про нововведення в системі охорони 
здоров'я / Укрмедпатентінформ ; № 208-2016. Вип. 4, 
Гастроентерологія). 

ІБВ 

161. 616.36-
089(043.3) 
С 81 

Стойка, Вадим Іванович.  
Електрохірургічне лікування кіст печінки (клініко-

експериментальне дослідження) : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 
14.01.03 / В. І. Стойка ; Вінниц. нац. мед. ун-т ім. М. І. Пирогова. - 
Вінниця, 2017. - 20 с. 

КС 

162. 616.36-
004(043.3) 
Ф 43 

Ферко, Марія Романівна.  
Характеристика синтропічних коморбідних позапечінкових 

уражень залежно від важкості портальної гіпертензії у хворих на 
цироз печінки; принципи їх лікування : автореф. дис. ... канд. мед. 
наук : 14.01.02 - Внутрішні хвороби / М. Р. Ферко ; Львів. нац. мед. 
ун-т ім. Данила Галицького. - Л., 2017. - 28 с. 

КС 

СТОМАТОЛОГІЯ 
163.  

Білоклицька, Г. Ф.  
Спосіб лікування генералізованого пародонтиту у стадії 

загострення : інформ. лист / Г. Ф. Білоклицька, В. І. Рябушко, Е. М. 
Павленко ; Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика 
МОЗ України. - Київ : [б. в.], 2014. - [3] с. - (Інформаційний лист 
про нововведення в системі охорони здоров'я / 
Укрмедпатентінформ ; № 299-2014. Вип. 11, Стоматологія). 

ІБВ 

164.  
Білоклицька, Г. Ф.  

Спосіб лікування хворих на генералізований пародонтит І-ІІ 
ступеня хронічного перебігу на етапі підтримуючої терапії : інформ. 
лист / Г. Ф. Білоклицька, Т. Д. Центіло ; Нац. мед. акад. 
післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика. - Київ : [б. в.], 2017. - [3] с. - 

ІБВ 

28 
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(Інформаційний лист про нововведення в системі охорони здоров'я / 
Укрмедпатентінформ ; № 022-2017. Вип. 8, Стоматологія). 

165. 
616.314.3/.5(043.
3) 
В 75 

Воронкова, Ганна Володимирівна.  
Клініко-експериментальне обґрунтування профілактики і 

лікування хронічного катарального гінгівіту в осіб, що знаходяться 
на ортодонтичному лікуванні, з використанням мукозального гелю 
з пробіотиком : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.22 - 
Стоматологія / Г. В. Воронкова ; ДУ "Ін-т стоматології та щелепно-
лицевої хірургії НАМН України". - О., 2017. - 20 с. 

КС 

166. 
616.315-
007(043.3) 
Д 30 

Демид, Олександр Іванович.  
Оптимізація методів хірургічного відновлення твердого і 

м'якого піднебіння у дітей з вродженими розщілинами : автореф. 
дис. ... канд. мед. наук : 14.01.22 - Стоматологія / О. І. Демид ; ДУ 
"Ін-т стоматології та щелепно-лицевої хірургії НАМН України". - 
О., 2017. - 20 с. 

КС 

167. 
 Діасамідзе, Е. Д.  

Спосіб підготовки до протезування знімними протезами 
пацієнтів із супутніми захворюваннями : інформ. лист / Е. Д. 
Діасамідзе, К. В. Жуков, С. А. Шнайдер ; Харк. мед. акад. 
післядиплом. освіти, ДУ "Ін-т стоматології НАМН України". - Київ 
: [б. в.], 2016. - [2] с. - (Інформаційний лист про нововведення в 
системі охорони здоров'я / Укрмедпатентінформ ; № 141-2016. Вип. 
19, Стоматологія). 

ІБВ 

168. 
 Каськова, Л. Ф.  

Застосування нового комбінованого гелю для лікування 
травматичного стоматиту : інформ. лист / Л. Ф. Каськова, А. В. 
Артем'єв ; ВДНЗ України "Укр. мед. стомат. акад.". - Київ : [б. в.], 
2016. - [3] с. - (Інформаційний лист про нововведення в системі 
охорони здоров'я / Укрмедпатентінформ ; № 287-2016. Вип. 32, 
Стоматологія). 

ІБВ 

169. 
616.314-
053.2(043.3) 
К 57 

Коган, Любов Борисівна.  
Профілактика і лікування захворювань пародонта у дітей, 

раніше прооперованих з приводу вродженої розщілини верхної губи 
та піднебіння : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.22 - 
Стоматологія / Л. Б. Коган ; ДУ "Ін-т стоматології та щелепно-
лицевої хірургії НАМН України". - О., 2017. - 20 с. 

КС 

170. 
616.311-
006.6(043.3) 
К 60 

Коленко, Юлія Геннадіївна.  
Наукове обґрунтування удосконалення діагностики, 

лікування та профілактики передракових захворювань слизової 
оболонки порожнини рота : автореф. дис. ... д-ра мед. наук : 
14.01.22 - Стоматологія / Ю. Г. Коленко ; Нац. мед. ун-т ім. О. О. 
Богомольця. - Київ, 2017. - 30 с. 

КС 

171. 
 Крупник, А.-С. А.  

Спосіб оцінки мінеральної щільності альвеолярних відростків 
щелеп у дітей та підлітків : інформ. лист / А.-С. А. Крупник, В. Ф. 
Макєєв, Н. М. Крупник ; Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила 

ІБВ 

29 
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Галицького. - Київ : [б. в.], 2017. - [3] с. - (Інформаційний лист про 
нововведення в системі охорони здоров'я / Укрмедпатентінформ ; 
№ 019-2017. Вип. 2, Стоматологія) 

172. 
 Куроєдова, В. Д.  

Спосіб рентгенологічної оцінки на ортопантограмі симетрії 
зубних рядів, нижньої щелепи та співвідношення щелеп : інформ. 
лист / В. Д. Куроєдова, О. М. Макарова ; ВДНЗ України "Укр. мед. 
стомат. акад.". - Київ : [б. в.], 2016. - [2] с. - (Інформаційний лист 
про нововведення в системі охорони здоров'я / 
Укрмедпатентінформ ; № 275-2016. Вип. 26, Стоматологія). 

ІБВ 

173. 
 Куроєдова, В. Д.  

Ортодонтичний апарат на верхню щелепу : інформ. лист / В. 
Д. Куроєдова, Л. Б. Галич, Л. В. Галич ; ВДНЗ України "Укр. мед. 
стомат. акад." МОЗ України, Мед. ін-т Сум. держ. ун-ту МОЗ 
України. - Київ : [б. в.], 2017. - [2] с. - (Інформаційний лист про 
нововведення в системі охорони здоров'я / Укрмедпатентінформ ; 
№ 010-2017. Вип. 3, Стоматологія). 

ІБВ 

174.  Левандовський, P. А.  
Заміщуючий пострезекційний протез верхньої щелепи 

(резекційна апаратура) : інформ. лист / P. А. Левандовський ; Буков. 
держ. мед. ун-т. - Київ : [б. в.], 2014. - [3] с. - (Інформаційний лист 
про нововведення в системі охорони здоров'я / 
Укрмедпатентінформ ; № 227-2014. Вип. 10, Стоматологія). 

ІБВ 

175.  Назарян, Р. С.  
Спосіб комплексного хірургічного та ортодонтичного 

лікування вестибулярно розташованих ретинованих іклів : інформ. 
лист / Р. С. Назарян, Ю. Ю. Ярославська, О. С. Огурцов ; Харк. нац. 
мед. ун-т. - Київ : [б. в.], 2017. - [3] с. - (Інформаційний лист про 
нововведення в системі охорони здоров'я / Укрмедпатентінформ ; 
№ 035-2017. Вип. 6, Стоматологія). 

ІБВ 

176. 
 Назарян, Р. С.  

Спосіб профілактики ускладнень при лікуванні брекет-
системами : інформ. лист / Р. С. Назарян, О. С. Огурцов, В. В. 
Гаргін ; Харк. нац. мед. ун-т. - Київ : [б. в.], 2017. - [3] с. - 
(Інформаційний лист про нововведення в системі охорони здоров'я / 
Укрмедпатентінформ ; № 034-2017. Вип. 5, Стоматологія). 

ІБВ 

177. 
 Петрушанко, Т. О.  

Спосіб експрес-діагностики ротової рідини на наявність 
летючих амінів у жінок із бактеріальним вагінозом : інформ. лист / 
Т. О. Петрушанко, Е. І. Крутікова, А. Д. Шульженко ; ВДНЗУ "Укр. 
мед. стомат. акад." МОЗ України. - Київ : [б. в.], 2017. - [3] с. - 
(Інформаційний лист про нововведення в системі охорони здоров'я / 
Укрмедпатентінформ ; № 012-2017. Вип. 7, Стоматологія). 

ІБВ 

178. 
616.31-
089(075.8) 
Р 83 

Рузин, Г. П.  
Основы технологии операций в хирургической стоматологии 

и челюстно-лицевой хирургии : учеб. пособие / Г. П. Рузин, М. П. 

ЧЗ  

30 
 



БЮЛЕТЕНЬ НОВИХ НАДХОДЖЕНЬ                                                     ЛИСТОПАД - ГРУДЕНЬ, 2017 
 

Бурых, E. H. Вакуленко ; рец.: В. А. Маланчук, О. В. Рыбалов, Г. Н. 
Топоров. - Винница : Нова книга, 2016. - 408 с. 

179.  
Смаглюк, Л. В.  

Спосіб лікування дисфункції скронево-нижньощелепного 
суглоба : інформ. лист / Л. В. Смаглюк, А. В. Ляховська ; ВДНЗ 
України "Укр. мед. стомат. акад.". - Київ : [б. в.], 2017. - [3] с. - 
(Інформаційний лист про нововведення в системі охорони здоров'я / 
Укрмедпатентінформ ; № 020-2017. Вип. 9, Стоматологія). 

ІБВ 

УРОЛОГІЯ 

180. 616.6(075.8) 
U81 

Urology : national textbook for students of higher medical 
educational establishments of the IV th levels of accreditation level / S. 
P. Pasiechnikov [et al.] ; ed. by.: S. P. Pasiechnikov ; рец.: P. M. 
Klimenko, V. I. Bachurin, S. M. Shamraev ; Ministry of health of 
Ukrain. - Vinnytsya : Nova Knyha Publishers, 2016. - 400 p. 

ЧЗ 

181. 
 

Алгоритм спеціалізованої допомоги постраждалим із 
травмою калитки в умовах бойових дій : інформ. лист / C. O. 
Возіанов [та ін.] ; ДУ "Ін-т урології НАМН України", Міжнар. центр 
впровадження мед. технологій. - Київ : [б. в.], 2014. - [3] с. - 
(Інформаційний лист про нововведення в системі охорони здоров'я / 
Укрмедпатентінформ ; № 339-2014. Вип. 4, Урологія). 

ІБВ 

ХВОРОБИ АПАРАТА ОПОРУ І РУХУ 

182. 616.711(043.3) 
М 23 

Манін, Максим Валерійович.  
Оптимізація засобів фізичної реабілітації хворих на 

дорсопатії поперекового відділу хребта на етапах стаціонарного та 
амбулаторного лікування : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 
14.01.24 - Лікувальна фізкультура та спортивна медицина / М. В. 
Манін ; Дніпропетров. держ. мед. акад. МОЗ України. - Д., 2017. - 
20 с. 

КС 

183. 616.711-
001(043.3) 
М 38 

Машевський, Андрій Станіславович.  
Вплив оваріоектомії на перебіг краніоскелетної травми та 

ремоделювання стегнової кістки в період пізніх проявів 
травматичної хвороби : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.03.04 - 
Патологічна фізіологія / А. С. Машевський ; ВДНЗ "Буков. держ. 
мед. ун-т" МОЗ України. - Чернівці, 2017. - 20 с. 

КС 

184.  Ніколаєва, Н. Г.  
Спосіб оцінки стану хворих з нестабільністю шийного відділу 

хребта, що супроводжується цефалгією : інформ. лист / Н. Г. 
Ніколаєва, I. В. Балашова ; ДУ "Укр. НДІ мед. реабілітації та 
курортології МОЗ України". - Київ : [б. в.], 2014. - [4] с. - 
(Інформаційний лист про нововведення в системі охорони здоров'я / 
Укрмедпатентінформ ; № 294-2014. Вип. 2, Ортопедія та 
травматологія). 

ІБВ 

185. 616.718.4(043.3) 
П 33 

Пирогов, Євген Миколайович.  
Хірургічне лікування пацієнтів із медіальними переломами 

шийки стегнової кістки шляхом малоінвазивного остеосинтезу : 

КС 

31 
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автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.21 - Травматологія та 
ортопедія / Є. М. Пирогов ; ДУ "Ін-т патології хребта та суглобів ім. 
проф. М. І. Ситенка НАМН України". - Харків, 2017. - 18 с. 

НЕВРОЛОГІЯ 

186. 616.831-
006.328(043.3) 
В 79 

Вотєва, Ванда Євгенівна.  
Патоморфологічна диференційна діагностика основних 

гістологічних варіантів менінгіом головного мозку : автореф. дис. ... 
канд. мед. наук : 14.03.02 - Патологічна анатомія / В. Є. Вотєва ; 
Запоріз. держ. мед. ун-т. - Запоріжжя, 2017. - 20 с. 

КС 

187.  Діагностика ендотеліальної дисфункції у дітей, які 
мешкають на радіоактивно забруднених територіях : інформ. лист / 
Є. І. Степанова [та ін.] ; ДУ "Нац. наук. центр радіаційної 
медицини". - Київ : [б. в.], 2014. - [3] с. - (Інформаційний лист про 
нововведення в системі охорони здоров'я / Укрмедпатентінформ ; 
№ 008-2014. Вип. 9, Радіаційна медицина). 

ІБВ 

188. 616.831-
005.1(043.3) 
Д 79 

Дубовик, Євген Іванович.  
Патогенетичне значення поліморфізму генів циклу вітаміну К 

для розвитку ішемічного атеротромботичного інсульту : автореф. 
дис. ... канд. мед. наук : 14.03.04 - Патологічна фізіологія / Є. І. 
Дубовик ; Сум. держ. ун-т. - Суми, 2017. - 20 с. 

КС 

189. 
 

Лабінський, А. В.  
Спосіб лікування транзиторних ішемічних атак, що є 

профілактикою мозкових інсультів за допомогою гірудо-, 
мануальної терапії та нутріціологічної корекції : інформ. лист / А. 
В. Лабінський ; Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького. - Київ : 
[б. в.], 2016. - [3] с. - (Інформаційний лист про нововведення в 
системі охорони здоров'я / Укрмедпатентінформ ; № 002-2016. Вип. 
1, Нетрадиційні методи діагностики, лікування та реабілітації). 

ІБВ 

190. 616.8(043.3) 
П 34 

Пісоцька, Ксенія Олегівна.  
Клініко-патогенетичні особливості неврологічних розладів у 

пацієнтів з патологією гепатобіліарної системи : автореф. дис. ... 
канд. мед. наук : 14.01.15 - Нервові хвороби / К. О. Пісоцька ; ДУ 
"Ін-т неврології, психіатрії і наркології НАМН України". - Харків, 
2017. - 20 с. 

КС 

191. 
 

Спосіб вдосконалення діагностики і надання екстреної 
медичної допомоги при злоякісному перебігу інфаркту в басейні 
середньої мозкової артерії : інформ. лист / І. С. Зозуля [та ін.] ; Нац. 
мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика. - Київ : [б. в.], 
2017. - [3] с. - (Інформаційний лист про нововведення в системі 
охорони здоров'я / Укрмедпатентінформ ; № 155-2017. Вип. 1, 
Медицина невідкладних станів та медицина катастроф). 

ІБВ 

ПСИХІАТРІЯ 

192. 616.89(043.3) 
Б 27 

Баскіна, Вікторія Вікторівна.  
Оптимізація сімейного функціонування жінок після 

первинного психотичного епізоду : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 

КС 

32 
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19.00.04 - Медична психологія / В. В. Баскіна ; Харк. мед. акад. 
післядиплом. освіти. - Харків, 2017. - 20 с. 

193. 616.89-
008.454(043.3) 
В 29 

Венгер, Олена Петрівна.  
Депресивні розлади у емігрантів та реемігрантів (клініко-

психопатологічні та патопсихологічні особливості, сучасні підходи 
до лікування та реабілітації) : автореф. дис. ... д-ра мед. наук : 
14.01.16 - Психіатрія / О. П. Венгер ; ДУ "Ін-т неврології, психіатрії 
та наркології НАМН України". - Харків, 2017. - 40 с. 

КС 

194. 616-056.8(043.3) 
В 64 

Возний, Денис Віталійович.  
Адаптивна модель медико-соціальної реабілітації залежних 

від алкоголю осіб : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.17 - 
Наркологія / Д. В. Возний ; ДУ "Ін-т неврології, психіатрії та 
наркології НАМН України". - Харків, 2017. - 20 с. 

КС 

195. 616.895.87(043.3
) 
Д 78 

Дрюченко, Майя Олександрівна.  
Особливості батьківсько-дитячої взаємодії в родинах, де мати 

хворіє на параноїдну шизофренію (феноменологія, механізми 
формування, психокорекція) : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 
19.00.04 - Медична психологія, 225 - Медична психологія / М. В. 
Савіна ; Харк. мед. акад. післядиплом. освіти. - Харків, 2017. - 24 с. 

КС 

196. 616.89-
008(043.3) 
К 41 

Кіосєва, Олена Вікторівна.  
Медико-психологічна характеристика та психопревенція 

адаптаційних порушень у студентської молоді (симптоматологія, 
патоперсонологія, адиктивний фон, копінг-стратегії, 
генодиспозиційна комунікація) : автореф. дис. ... д-ра мед. наук : 
19.00.04 - Медична психологія / О. В. Кіосєва ; Харк. мед. акад. 
післядиплом. освіти. - Харків, 2017. - 40 с. 

КС 

197. 616.895.8(043.3) 
К 78 

Крамар, Юлія Анатоліївна.  
Вплив екзогенних факторів на клінічний патоморфоз розладів 

спектра шизофренії : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.16 - 
Психіатрія / Ю. А. Крамар ; Укр. НДІ соц. і судової психіатрії та 
наркології. - Київ, 2017. - 24 с. 

КС 

198. 616.89(043.3) 
С 13 

Савіна, Майя Василівна.  
Порушення здоров'я сім'ї та аддиктивна поведінка у жінок 

(механізми формування, взаємозв'язки, система психологічної 
корекції) : автореф. дис. ... д-ра мед. наук : 19.00.04 - Медична 
психологія, 225 - Медична психологія / М. В. Савіна ; Харк. мед. 
акад. післядиплом. освіти. - Харків, 2017. - 44 с. 

КС 

199. 616.853(043.3) 
С 68 

Софілканич, Ніна Василівна.  
Афективні та когнітивні розлади у пацієнтів із скроневими 

епілепсіями : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.16 - Психіатрія 
/ Н. В. Софілканич ; Укр. НДІ соц. і судової психіатрії та наркології. 
- Київ, 2017. - 19 с. 

КС 

200. 616.895.8(043.3) 
Ц 97 

Цьона, Андрій Романович.  
Особливості негативної симптоматики та нейрокогнітивного 

дефіциту у хворих на шизофренію в стадії ремісії (їх динаміка та 

КС 

33 
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корекція) : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.16 - Психіатрія / 
А. Р. Цьона ; ДУ "Ін-т неврології, психіатрії та наркології НАМН 
України". - Харків, 2017. - 20 с. 

201. 616.895.8(043.3) 
Ш 67 

Шкода, Костянтин Володимирович.  
Дезадаптація членів сім'ї хворого на параноїдну шизофренію 

з тривалими термінами захворювання (психопатологічна 
феноменологія, чинники формування, психокорекція) : автореф. 
дис. ... канд. мед. наук : 19.00.04 - Медична психологія / К. В. 
Шкода ; Харк. мед. акад. післядиплом. освіти. - Харків, 2017. - 20 с. 

КС 

ХІРУРГІЯ 

202. 617(075.8) 
S94 

Surgery : textbook for students of higher medical educational 
institutions / K. M. Amosova [et al.] ; ed. by.: M. P. Zakharash, V. G. 
Mishalov ; рец.: P. D. Fomin, V. V. Grubnik. - Vinnytsya : Nova Knyha, 
2016. - 712 p 

ЧЗ 
ФБ2 
ФБ3 

203. 616.37-
089(043.3) 
Б 12 

Бабій, Олександр Михайлович.  
Діагностика та хірургічне лікування хронічного панкреатиту 

на етапах фіброзної трансформації підшлункової залози (клініко-
експериментальне дослідження) : автореф. дис. ... д-ра мед. наук : 
14.01.03 - Хірургія / О. М. Бабій ; ДЗ "Запоріз. мед. акад. 
післядиплом. освіти МОЗ України". - Запоріжжя, 2017. - 40 с. 

КС 

204.  Використання біологічних маркерів хронічної серцевої 
недостатності у дорослих пацієнтів з єдиним шлуночком серця 
після операції накладання тотального кавапульмонального 
анастомозу : інформ. лист / І. Г. Лебідь [та ін.] ; ДУ "Наук.-практ. 
мед. центр дитячої кардіології та кардіохірургії МОЗ України", Нац. 
мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика. - Київ : [б. в.], 
2016. - [3] с. - (Інформаційний лист про нововведення в системі 
охорони здоров'я / Укрмедпатентінформ ; № 310-2016. Вип. 9, 
Хірургія серця і магістральних судин). 

ІБВ 

205. 616.61-
089(043.3) 
В 46 

Вільданов, Сергій Ренатович.  
Диференційна діагностика, лікування та профілактика ранніх 

ускладнень після трансплантації нирки : автореф. дис. ... канд. мед. 
наук : 14.01.03 - Хірургія / С. Р. Вільданов ; ДЗ "Запоріз. мед. акад. 
післядиплом. освіти МОЗ України". - Запоріжжя, 2017. - 19 с. 

КС 

206. 616.361-
002(043.3) 
Г 97 

Гуцуляк, Андрій Іванович.  
Експериментально-клінічне обгрунтування формування 

біліодигестивних анастомозів з використанням ВЧ-
електрозварювання тканин : автореф. дис. ... д-ра мед. наук : 
14.01.03 - Хірургія / А. І. Гуцуляк ; ДУ "Нац. ін-т хірургії та 
трансплантології ім. О. О. Шалімова". - Київ, 2017. - 32 с. 

КС 

207.  Діагностика та лікування хілотораксу у дітей після 
хірургічного втручання з приводу вроджених вад серця : інформ. 
лист / Д. В. Сердцев [та ін.] ; ДУ "Наук.-практ. мед. центр дитячої 
кардіології та кардіохірургії МОЗ України". - Київ : [б. в.], 2016. - 
[3] с. - (Інформаційний лист про нововведення в системі охорони 

ІБВ 

34 
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здоров'я / Укрмедпатентінформ ; № 308-2016. Вип. 7, Хірургія серця 
і магістральних судин). 

208. 616.381-002.3-
089(043.3) 
К 59 

Койчев, Євгеній Анатолійович.  
Обґрунтування хірургічної тактики лікування хворих з 

розповсюдженим гнійним перитонітом : автореф. дис. ... канд. мед. 
наук : 14.01.03 - Хірургія / Є. А. Койчев ; Нац. мед. акад. 
післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика. - Київ, 2017. - 20 с. 

КС 

209. 616-
001.31(043.3) 
К 78 

Крамарева, Ольга Геннадіївна.  
Оптимізація волемічної підтримки у постраждалих з тяжкою 

черепно-мозковою травмою : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 
14.01.30 - Анестезіологія та інтенсивна терапія / О. Г. Крамарева ; 
Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика. - Київ, 2017. - 
18 с. 

КС 

210. 616.34-
053.9(043.3) 
Л 68 

Лобанов, Сергій Миколайович.  
Вибір об'єму резекції кишечника у пацієнтів похилого та 

старечого віку з гострими судинними захворюваннями кишечника 
(експериментально-клінічне дослідження) : автореф. дис. ... канд. 
мед. наук : 14.01.03 - Хірургія / С. М. Лобанов ; Нац. мед. акад. 
післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика. - Київ, 2016. - 21 с. 

КС 

211. 616.366-002-
089(043.3) 
М 80 

Мороз, Владислав Владиславович.  
Оптимізація хірургічної тактики у хворих на гострий 

холецистит з високим операційно-анестезіологічним ризиком : 
автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.03 - Хірургія / В. В. Мороз ; 
Нац. мед. ун-т ім. О. О. Богомольця. - Київ, 2017. - 20 с. 

КС 

212. 616.314-
007.272(043.3) 
Н 57 

Нетков, Анатолій Дмитрович.  
Роль та місце малоінвазивних операцій у діагностиці та 

лікуванні хворих з обтураційною кишковою непрохідністю : 
автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.03 - Хірургія / А. Д. Нетков ; 
Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика. - Київ, 2017. - 
20 с. 

КС 

213.  Оптимізація лікування хворих на синдром діабетичної 
стопи з медіакальцинозом артерій : інформ. лист / P. В. Сабадош [та 
ін.] ; ДВНЗ "Івано-Франків. держ. мед. ун-т МОЗ України". - Київ : 
[б. в.], 2014. - [3] с. - (Інформаційний лист про нововведення в 
системі охорони здоров'я / Укрмедпатентінформ ; № 315-2014. Вип. 
6, Хірургія). 

ІБВ 

214. 616.714.3-
006(043.3) 
П 14 

Паламар, Орест Ігорович.  
Особливості діагностики та хірургічного лікування 

краніофаціальних пухлин : автореф. дис. ... д-ра мед. наук : 14.01.05 
- Нейрохірургія / О. І. Паламар ; ДУ "Ін-т нейрохірургії ім. А. П. 
Ромоданова НАМН України". - Київ, 2017. - 40 с. 

КС 

215. 616.381-
089(043.3) 
П 18 

Парфентьєва, Наталія Дмитрівна.  
Функціональна пластика післяопераційних вентральних гриж 

: автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.03 - Хірургія / Н. Д. 
Парфентьєва ; Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. 

КС 

35 
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Шупика. - Київ, 2017. - 20 с. 

216. 617.51(043.3) 
П 32 

Пімахов, Володимир Васильович.  
Діагностика та хірургічне лікування ушкоджень органів 

грудної клітки, поєднаних з черепно-мозковою травмою : автореф. 
дис. ... канд. мед. наук : 14.01.03 - Хірургія / В. В. Пімахов ; ДЗ 
"Запоріз. мед. акад. післядиплом. освіти МОЗ України". - 
Запоріжжя, 2017. - 23 с. 

КС 

217. 616.381-
002(043.3) 
П 39 

Плотніков, Андрій Валерійович.  
Ефективність лапароскопічних операцій при закритій 

поєднаній абдомінальній травмі : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 
14.01.03 - Хірургія / А. В. Плотніков ; Нац. мед. акад. післядиплом. 
освіти ім. П. Л. Шупика. - Київ, 2017. - 20 с. 

КС 

218.  Профілактика спайкової хвороби при абдомінальних 
хірургічних операціях : інформ. лист / Я. П. Фелештинський [та ін.] 
; Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика. - Київ : [б. 
в.], 2017. - [3] с. - (Інформаційний лист про нововведення в системі 
охорони здоров'я / Укрмедпатентінформ ; № 067-2017. Вип. 1, 
Хірургія). 

ІБВ 

219.  Реанімаційне ведення пацієнтів з єдиним шлуночком серця 
після накладання тотального кавапульмонального анастомозу : 
інформ. лист / Е. М. Байрамов [та ін.] ; ДУ "Наук.-практ. мед. центр 
дитячої кардіології та кардіохірургії МОЗ України", Нац. мед. акад. 
післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика. - Київ : [б. в.], 2016. - [3] с. - 
(Інформаційний лист про нововведення в системі охорони здоров'я / 
Укрмедпатентінформ ; № 303-2016. Вип. 2, Хірургія серця і 
магістральних судин). 

ІБВ 

220. 617.55-
089(043.3) 
Р 49 

Рибін, Михайло Сергійович.  
Обґрунтування ефективності та безпеки використання ТАР-

блоку після абдомінальної гістеректомії : автореф. дис. ... канд. мед. 
наук : 14.01.30 - Анестезіологія та інтенсивна терапія / М. С. Рибін ; 
Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика. - Київ, 2017. - 
18 с. 

КС 

221. 617-089(043.3) 
С 44 

Скорук, Роман Васильович.  
Морфологічне обґрунтування застосування нових видів 

хірургічного шовного матеріалу : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 
14.03.01 - Нормальна анатомія / Р. В. Скорук ; Вінниц. нац. мед. ун-
т ім. М. І. Пирогова. - Вінниця, 2017. - 19 с. 

КС 

222.  Спосіб хірургічної корекції стенозу легеневих вен : інформ. 
лист / A. B. Максименко [та ін.] ; ДУ "Наук.-практ. мед. центр 
дитячої кардіології та кардіохірургії МОЗ України", Нац. мед. акад. 
післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика. - Київ : [б. в.], 2016. - [4] с. - 
(Інформаційний лист про нововведення в системі охорони здоров'я / 
Укрмедпатентінформ ; № 305-2016. Вип. 4, Хірургія серця і 
магістральних судин). 

ІБВ 

223. 618.5-089(043.3) Ціома, Віктор Анатолійович.  КС 
36 
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Ц 66 Прогнозування тяжкої інтубації трахеї і тактика 
анестезіологічного забезпечення кесаревого розтину : автореф. дис. 
... канд. мед. наук : 14.01.30 - Анестезіологія та інтенсивна терапія / 
В. А. Ціома ; Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика. 
- Київ, 2017. - 20 с. 

ОФТАЛЬМОЛОГІЯ 

224. 617.7(043.3) 
Є 30 

Єгорова, Катерина Сергіївна.  
Нейроофтальмологічні аспекти клінічного перебігу 

ідіопатичної внутрішньочерепної гіпертензії : автореф. дис. ... канд. 
мед. наук : 14.01.18 - Офтальмологія / К. С. Єгорова ; Нац. мед. 
акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика. - Київ, 2017. - 20 с. 

КС 

225. 617.7-007-
053.1(043.3) 
С 13 

Савіна, Олена Михайлівна.  
Клініко-епідеміологічне обґрунтування заходів ранньої 

діагностики, лікування та профілактики вродженої і спадкової 
патології органу зору у дітей в Україні : автореф. дис. ... канд. мед. 
наук : 14.01.18 - Офтальмологія / О. М. Савіна ; Нац. мед. акад. 
післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика. - Київ, 2017. - 21 с. 

КС 

226. 617.713(043.3) 
Ш 25 

Шаргородська, Ірина Василівна.  
Роль біомеханічних властивостей фіброзної оболонки ока при 

аномаліях рефракції та кератоконусі : автореф. дис. ... д-ра мед. 
наук : 14.01.18 - Офтальмологія / І. В. Шаргородська ; Нац. мед. 
акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика. - Київ, 2017. - 38 с. 

КС 

АКУШЕРСТВО 

227. 618.1(075.8) 
А 44 

Акушерство и гинекология : учеб. для студентов высш. мед. 
учеб. заведений III-IV уровней аккредитации. Кн. 2. Гинекология / 
В. И. Грищенко [и др.] ; под ред.: В. И. Грищенко, Н. А. Щербины. - 
Київ : ВСВ Медицина, 2012. - 376 с 

ЧЗ 

228.  Акушерські аспекти резус-конфліктної вагітності. Шляхи 
профілактики : інформ. лист / C. I. Жук [та ін.] ; Нац. мед. акад. 
післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика МОЗ України. - Київ : [б. в.], 
2014. - [3] с. - (Інформаційний лист про нововведення в системі 
охорони здоров'я / Укрмедпатентінформ ; № 319-2014. Вип. 21, 
Акушерство та гінекологія). 

ІБВ 

229. 618.3(043.3) 
Б 20 

Бала, Оксана Олегівна.  
Прогнозування та профілактика післяабортних ускладнень у 

жінок з завмерлою вагітністю на ранніх термінах : автореф. дис... 
канд. мед. наук : 14.01.01 - Акушерство та гінекологія / О. О. Бала ; 
Нац. мед. ун-т ім. О. О. Богомольця. - Київ, 2017. - 19 с. 

КС 

230.  Бойчук, А. В.  
Корекція ендотеліальних порушень при фетоплацентарній 

дисфункції : інформ. лист / А. В. Бойчук, В. В. Овчарук, І. М. 
Нікітіна ; ДВНЗ "Терноп. держ. мед. ун-т ім. І. Я. Горбачевського 
МОЗ України", Сум. держ. ун-т. - Київ : [б. в.], 2017. - [3] с. - 
(Інформаційний лист про нововведення в системі охорони здоров'я / 
Укрмедпатентінформ ; № 133-2017. Вип. 4, Акушерство та 

ІБВ 

37 
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гінекологія). 

231. 618.3(043.3) 
Б 77 

Бойчук, Олександра Григорівна.  
Вагітність після допоміжних репродуктивних технологій при 

захворюваннях гепатобіліарної системи: прогнозування, 
профілактика та лікування ускладнень : автореф. дис. ... д-ра мед. 
наук : 14.01.01 - Акушерство та гінекологія / О. Г. Бойчук ; Нац. 
мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика. - Київ, 2016. - 34 с. 

КС 

232. 618.3/.5(043.3) 
Г 12 

Габорець, Тетяна Леонідівна.  
Профілактика і прогнозування акушерських та перинатальних 

ускладнень у жінок з ВІЛ-асоціованим туберкульозом : автореф. 
дис... канд. мед. наук : 14.01.01 - Акушерство та гінекологія / Т. Л. 
Габорець ; Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика. - 
Київ, 2016. - 24 с. 

КС 

233.  Жабченко, І. A.  
Комплексний спосіб лікування обтураційної недостатності 

шийки матки у вагітних жінок з ознаками недиференційованої 
дисплазії сполучної тканини : інформ. лист / І. A. Жабченко, В. Ф. 
Олешко ; ДУ "Ін-т педіатрії, акушерства і гінекології НАМН 
України", ДЗ "Луган. держ. мед. ун-т" МОЗ України. - Київ : [б. в.], 
2016. - [3] с. - (Інформаційний лист про нововведення в системі 
охорони здоров'я / Укрмедпатентінформ ; № 223-2016. Вип. 11, 
Акушерство та гінекологія). 

ІБВ 

234. 618.3-06(043.3) 
З-15 

Задорожний, Олександр Анатолійович.  
Патогенетичні підходи до профілактики та лікування 

акушерських та перинатальних ускладнень у вагітних, хворих на 
туберкульоз легень, обтяжений залізодефіцитною анемією : 
автореф. дис... канд. мед. наук : 14.01.01 - Акушерство та 
гінекологія / О. А. Задорожний ; Одес. нац. мед. ун-т. - О., 2017. - 20 
с. 

КС 

235.  Заходи попередження ускладнень гестації у жінок групи 
високого ризику невиношування вагітності : інформ. лист / І. І. 
Воробйова [та ін.] ; ДУ "Ін-т педіатрії, акушерства і гінекології 
НАМН України", Ін-т молекуляр. біології і генетики НАН України. 
- Київ : [б. в.], 2015. - [3] с. - (Інформаційний лист про нововведення 
в системі охорони здоров'я / Укрмедпатентінформ ; № 143-2015. 
Вип. 23, Акушерство і гінекологія). 

ІБВ 

236.  Корекція дефіциту мікроелементів як метод профілактики 
патології щитовидної залози та порушень розвитку плода у вагітних 
з екстрагенітальною патологією : інформ. лист / Ю. В. Давидова [та 
ін.] ; ДУ "Ін-т педіатрії, акушерства і гінекології НАМН України". - 
Київ : [б. в.], 2016. - [3] с. - (Інформаційний лист про нововведення в 
системі охорони здоров'я / Укрмедпатентінформ ; № 289-2016. Вип. 
16, Акушерство та гінекологія). 

ІБВ 

237.  Лікування варикозної хвороби у вагітних та профілактика 
ускладнень обумовлених нею : інформ. лист / В. О. Потапов [та ін.] 
; ДЗ "Дніпропетр. мед. акад. МОЗ України", Запоріз. держ. мед. ун-т 

ІБВ 

38 
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МОЗ України, Клініч. санаторій "Великий Луг". - Київ : [б. в.], 2014. 
- [4] с. - (Інформаційний лист про нововведення в системі охорони 
здоров'я / Укрмедпатентінформ ; № 100-2014. Вип. 12, Акушерство 
та гінекологія). 

238. 618.2(043.3) 
М 18 

Маланчук, Олег Борисович.  
Оптимізація тактики ведення вагітності та пологів в терміні 

22-28 тижнів, ускладнених передчасним розривом плодових 
оболонок : автореф. дис... канд. мед. наук : 14.01.01 - Акушерство та 
гінекологія / О. Б. Маланчук ; Нац. мед. ун-т ім. О. О. Богомольця. - 
Київ, 2017. - 17 с. 

КС 

239. 618.3(043.3) 
Н 58 

Нецкар, Ірина Петрівна.  
Оптимізація тактики ведення жінок з рубцем на матці з 

використаням родинно-орієнтованих технологій та партнерських 
пологів : автореф. дис... канд. мед. наук : 14.01.01 - Акушерство та 
гінекологія / І. П. Нецкар ; Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. 
П. Л. Шупика. - Київ, 2017. - 20 с. 

КС 

240. 618.3(043.3) 
П 25 

Пекарь, Анжела Юріївна.  
Профілактика та прогнозування акушерських ускладнень у 

жінок, інфікованих вірусом Епштейна-Барр : автореф. дис... канд. 
мед. наук : 14.01.01 - Акушерство та гінекологія / А. Ю. Пекарь ; 
Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика. - Київ, 2017. - 
23 с. 

КС 

241.  Пирогова, B. I.  
Профілактика гестаційних ускладнень у вагітних з дефіцитом 

вітаміну D : інформ. лист / B. I. Пирогова, М. І. Жемела ; Львів. нац. 
мед. ун-т ім. Данила Галицького. - Київ : [б. в.], 2014. - [3] с. - 
(Інформаційний лист про нововведення в системі охорони здоров'я / 
Укрмедпатентінформ ; № 024-2014. Вип. 47, Акушерство та 
гінекологія). 

ІБВ 

242.  Профілактика анемії у пацієнток з фізіологічним перебігом 
вагітності : інформ. лист / О. М. Борис [та ін.] ; Нац. мед. акад. 
післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика МОЗ України. - Київ : [б. в.], 
2014. - [3] с. - (Інформаційний лист про нововведення в системі 
охорони здоров'я / Укрмедпатентінформ ; № 138-2014. Вип. 23, 
Акушерство та гінекологія). 

ІБВ 

243. 618.39-07(043.3) 
Р 73 

Ропотан, Андрій Григорович.  
Перинатальний моніторинг вагітних групи ризику по 

невиношуванню вагітності : автореф. дис... канд. мед. наук : 
14.01.01 - Акушерство та гінекологія / А. Г. Ропотан ; Нац. мед. ун-т 
ім. О. О. Богомольця. - Київ, 2017. - 22 с. 

КС 

244. 618.333(043.3) 
С 14 

Садигов, Юрій Мехдійович.  
Прогнозування та профілактика завмерлої вагітності у пізні 

терміни у жінок з вірусними інфекціями : автореф. дис... канд. мед. 
наук : 14.01.01 - Акушерство та гінекологія / Ю. М. Садигов ; Нац. 
мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика. - Київ, 2017. - 24 с. 

КС 
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245. 618.29(043.3) 
С 21 

Сафонова, Інесса Миколаївна.  
Антенатальні ехографічні моніторинги і визначення ступеня 

перинатального ризику для оптимізації ведення вагітності та 
постнатальної тактики : автореф. дис. ... д-ра мед. наук : 14.01.23 - 
Променева діагностика та променева терапія / І. М. Сафонова ; Нац. 
мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика. - Київ, 2017. - 40 с. 

КС 

246. 
 

Сучасні шляхи профілактики розвитку субінволюції матки 
у породіль : інформ. лист / О. М. Борис [та ін.] ; Нац. мед. акад. 
післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика МОЗ України. - Київ : [б. в.], 
2014. - [3] с. - (Інформаційний лист про нововведення в системі 
охорони здоров'я / Укрмедпатентінформ ; № 273-2014. Вип. 14, 
Акушерство та гінекологія). 

ІБВ 

247. 
 

Удосконалення методів профілактики респіраторних 
вірусних інфекцій у вагітних з екстрагентітальною патологією : 
інформ. лист / Ю. В. Давидова [та ін.] ; ДУ "Ін-т педіатрії, 
акушерства і гінекології НАМН України". - Київ : [б. в.], 2016. - [3] 
с. - (Інформаційний лист про нововведення в системі охорони 
здоров'я / Укрмедпатентінформ ; № 290-2016. Вип. 17, Акушерство 
та гінекологія). 

ІБВ 

ГІНЕКОЛОГІЯ 

248. 616.145(043.3) 
Б 17 

Базюта, Людмила Зіновіївна.  
Обгрунтування профілактики, ранньої діагностики та 

лікування гіперплазії ендометрія у жінок репродуктивного віку : 
автореф. дис... канд. мед. наук : 14.01.01 - Акушерство та 
гінекологія / Л. З. Базюта ; ДУ "Ін-т педіатрії, акушерства і 
гінекології НАМН України". - Київ, 2017. - 19 с. 

КС 

249. 618.177-
07(043.3) 
Г 20 

Гарбузенко, Наталя Дмитрівна.  
Оптимізація алгоритму диференційованого ведення 

безплідних жінок з гіперпластичними процесами матки : автореф. 
дис... канд. мед. наук : 14.01.01 - Акушерство та гінекологія / Н. Д. 
Гарбузенко ; Одес. нац. мед. ун-т. - О., 2017. - 20 с. 

КС 

250.  Громова, А. М.  
Спосіб профілактики ускладнень після мікрохірургічного 

лікування у жінок з доброякісною патологією шийки матки : 
інформ. лист / А. М. Громова, Е. І. Крутікова ; ВДНЗ "Укр. стомат. 
акад.". - Київ : [б. в.], 2016. - [3] с. - (Інформаційний лист про 
нововведення в системі охорони здоров'я / Укрмедпатентінформ ; 
№ 314-2016. Вип. 24, Акушерство та гінекологія). 

ІБВ 

251. 618.14-
006(043.3) 
Д 30 

Дем'яненко, Леся Володимирівна.  
Оптимізація методів діагностики та лікування доброякісних 

захворювань матки у жінок репродуктивного віку з метаболічним 
синдромом : автореф. дис... канд. мед. наук : 14.01.01 - Акушерство 
та гінекологія / Л. В. Дем'яненко ; Нац. мед. акад. післядиплом. 
освіти ім. П. Л. Шупика. - Київ, 2017. - 20 с. 

КС 
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252. 618.14-
002(043.3) 
Д 42 

Джупін, Володимир Олександрович.  
Прогнозування, профілактика та лікування ускладнень 

запального характеру після емболізації маткових артерій з приводу 
лейоміоми матки : автореф. дис... канд. мед. наук : 14.01.01 - 
Акушерство та гінекологія / В. О. Джупін ; ДУ "Ін-т педіатрії, 
акушерства і гінекології НАМН України". - Київ, 2017. - 20 с. 

КС 

253. 618.11-
006(043.3) 
Є 30 

Єгоров, Михайло Юрійович.  
Критерії диференціальної діагностики та обґрунтування 

патогенетичного лікування хворих з доброякісними та 
пограничними епітеліальними пухлинами яєчників : автореф. дис... 
канд. мед. наук : 14.01.01 - Акушерство та гінекологія / М. Ю. 
Єгоров ; Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика. - 
Київ, 2017. - 20 с. 

КС 

254.  Кравченко, О. В.  
Спосіб лікування передменструального синдрому : інформ. 

лист / О. В. Кравченко ; ВДНЗ України "Буков. держ. мед. ун-т". - 
Київ : [б. в.], 2017. - [3] с. - (Інформаційний лист про нововведення в 
системі охорони здоров'я / Укрмедпатентінформ ; № 064-2017. Вип. 
1, Акушерство і гінекологія). 

ІБВ 

255. 618.14-
006.36(043.3) 
Н 60 

Нігуца, Ігор Павлович.  
Оптимізація консервативної міомектомії у жінок з 

порушенням репродуктивної функції : автореф. дис... канд. мед. 
наук : 14.01.01 - Акушерство та гінекологія / І. П. Нігуца ; Нац. мед. 
акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика. - Київ, 2017. - 19 с. 

КС 

256. 
 

Оптимізація комплексного лікування запальних 
захворювань геніталій у жінок репродуктивного віку : інформ. лист 
/ I. Б. Вовк [та ін.] ; ДУ "Ін-т педіатрії, акушерства і гінекології 
НАМН України". - Київ : [б. в.], 2015. - [2] с. - (Інформаційний лист 
про нововведення в системі охорони здоров'я / 
Укрмедпатентінформ ; № 008-2015. Вип. 1, Акушерство та 
гінекологія). 

ІБВ 

257. 
 

Оптимізація лікування доброякісної патології шийки матки 
на фоні папіломавірусного інфікування : інформ. лист / І. Б. Вовк 
[та ін.] ; ДУ "Ін-т педіатрії, акушерства і гінекології НАМН 
України". - Київ : [б. в.], 2015. - [3] с. - (Інформаційний лист про 
нововведення в системі охорони здоров'я / Укрмедпатентінформ ; 
№ 009-2015. Вип. 2, Акушерство та гінекологія). 

ІБВ 

258. 
 

Подольський, В. В.  
Алгоритм обстеження, діагностичних заходів та лікування 

жінок фертильного віку з порушеннями вегетативного гомеостазу 
та змінами репродуктивного здоров'я у вигляді безпліддя : інформ. 
лист / В. В. Подольський, Вл. В. Подольський, Т. О. Касаткіна ; ДУ 
"Ін-т педіатрії, акушерства і гінекології НАМН України". - Київ : [б. 
в.], 2015. - [3] с. - (Інформаційний лист про нововведення в системі 
охорони здоров'я / Укрмедпатентінформ ; № 281-2015. Вип. 22, 
Акушерство та гінекологія). 

ІБВ 
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259. 
 

Подольський, В. В.  
Алгоритм обстеження, діагностичних заходів та лікування 

жінок фертильного віку з порушеннями вегетативного гомеостазу 
та змінами репродуктивного здоров'я у вигляді доброякісної 
пухлини матки (лейоміома матки) : інформ. лист / В. В. 
Подольський, Вл. В. Подольський, В. В. Тетерін ; ДУ "Ін-т 
педіатрії, акушерства і гінекології НАМН України". - Київ : [б. в.], 
2015. - [3] с. - (Інформаційний лист про нововведення в системі 
охорони здоров'я / Укрмедпатентінформ ; № 279-2015. Вип. 20, 
Акушерство та гінекологія). 

ІБВ 

260. 
 

Подольський, В. В.  
Алгоритм обстеження, діагностичних заходів та лікування 

жінок фертильного віку з порушеннями вегетативного гомеостазу, 
що перенесли артифіційний аборт : інформ. лист / В. В. 
Подольський, Вл. В. Подольський, О. О. Орлова ; ДУ "Ін-т 
педіатрії, акушерства і гінекології НАМН України". - Київ : [б. в.], 
2015. - [3] с. - (Інформаційний лист про нововведення в системі 
охорони здоров'я / Укрмедпатентінформ ; № 280-2015. Вип. 21, 
Акушерство та гінекологія). 

ІБВ 

261. 
 

Подольський, В. В.  
Алгоритм обстеження, діагностичних заходів та лікування 

порушень вегетативного гомеостазу у жінок фертильного віку з 
змінами репродуктивного здоров'я : інформ. лист / В. В. 
Подольський, Вл. В. Подольський, М. П. Романів ; ДУ "Ін-т 
педіатрії, акушерства і гінекології НАМН України". - Київ : [б. в.], 
2015. - [3] с. - (Інформаційний лист про нововведення в системі 
охорони здоров'я / Укрмедпатентінформ ; № 282-2015. Вип. 23, 
Акушерство та гінекологія). 

ІБВ 

262. 618.1-006(043.3) 
П 88 

Пузій, Олександр Миколайович.  
Діагностика, хірургічне лікування та реабілітація 

репродуктивної функції при доброякісних захворюваннях геніталій 
у жінок : автореф. дис... канд. мед. наук : 14.01.01 - Акушерство та 
гінекологія / О. М. Пузій ; Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. 
Л. Шупика. - Київ, 2017. - 20 с. 

КС 

263. 618.146-
007(043.3) 
Т 19 

Таран, Оксана Анатоліївна.  
Цервікальна неоплазія: прогностично-діагностичні критерії 

моніторингу та лікування : автореф. дис. ... д-ра мед. наук : 14.01.01 
- Акушерство та гінекологія / О. А. Таран ; Нац. мед. акад. 
післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика. - Київ, 2017. - 36 с. 

КС 

264. 618.14-
002(043.3) 
Ф 45 

Фєтєску, Світлана Анатоліївна.  
Удосконалення діагностики і прогнозування перебігу 

гіперпластичних процесів едометрія у жінок репродуктивного віку : 
автореф. дис... канд. мед. наук : 14.01.01 - Акушерство та 
гінекологія / С. А. Фєтєску ; Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. 
П. Л. Шупика. - Київ, 2017. - 19 с. 

КС 

265. 618.14-
006.6(043.3) 

Чепець, Олександр Вікторович.  
Патоморфологічна і молекулярно-генетична характеристика 

КС 
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Ч-44 інвазивно-метастатичних властивостей ендометріоїдної 
аденокарциноми матки : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.03.02 - 
Патологічна анатомія / О. В. Чепець ; Запоріз. держ. мед. ун-т. - 
Запоріжжя, 2017. - 20 с. 

СУДОВА МЕДИЦИНА 

266. 61:34 
F85 

Franchuk, V. V.  
Forensic Medicine : practical guide / V. V. Franchuk. - Ternopil : 

Ukrmedknyha, 2011. - 204 p. 

ЧЗ 

267.  Козань, Н. М.  
Спосіб отримання дерматогліфів рук та ніг : інформ. лист / Н. 

М. Козань, В. Д. Мішалов, Ю. З. Коцюбинська ; ДВНЗ " Івано-
Франків. нац. мед. ун-т" МОЗ України, Нац. мед. акад. післядиплом. 
освіти ім. П. Л. Шупика МОЗ України. - Київ : [б. в.], 2016. - [3] с. - 
(Інформаційний лист про нововведення в системі охорони здоров'я / 
Укрмедпатентінформ ; № 260-2016. Вип. 2, Судова медицина).  

ІБВ 

268.  Козань, Н. М.  
Метод покращення якості зображення дерматогліфів пальців 

рук та ніг : інформ. лист / Н. М. Козань, В. Д. Мішалов, Ю. З. 
Коцюбинська ; ДВНЗ " Івано-Франків. нац. мед. ун-т" МОЗ 
України, Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика МОЗ 
України. - Київ : [б. в.], 2016. - [3] с. - (Інформаційний лист про 
нововведення в системі охорони здоров'я / Укрмедпатентінформ ; 
№ 261-2016. Вип. 3, Судова медицина). 

ІБВ 

269. 
 

Мішалов, В. Д.  
Оптимізація судово-медичної інформаційної бази даних для 

підвищення ефективності розслідування злочинів з використанням 
гострих предметів : інформ. лист / ; Нац. мед. акад. післядиплом. 
освіти ім. П. Л. Шупика, Київ. міськ. клініч. бюро судово-мед. 
експертизи. - Київ : [б. в.], 2016. - [2] с. - (Інформаційний лист про 
нововведення в системі охорони здоров'я / Укрмедпатентінформ ; 
№ 242-2016. Вип. 1, Судова медицина). 

ІБВ 

270. 
 

Спосіб виявлення деяких лікарських засобів, які містять в 
своїй структурі третинну аміногрупу : інформ. лист / О. В. Чубенко 
[та ін.] ; Харк. мед. акад. післядиплом. освіти, ДУ "Голов. бюро 
судово-мед. експертизи МОЗ України" , Київ. міськ. клініч. бюро 
судово-мед. експертизи МОЗ України. - Київ : [б. в.], 2016. - [3] с. - 
(Інформаційний лист про нововведення в системі охорони здоров'я / 
Укрмедпатентінформ ; № 083-2016. Вип. 2, Судова медицина). 

ІБВ 

ПЕРІОДИЧНІ ВИДАННЯ 

 № 2 Advanced in clinical and experimental medicine ЧЗ 

 № 2 Experimental Oncology ЧЗ 

 № 6 Therapia  ЧЗ 
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 № 11,12,15 Аптечный аудит ЧЗ 

 № 2 Артеріальна гіпертензія ЧЗ 

 № 3 Архив патологии ЧЗ 

 № 1 Архів клінічної медицини ЧЗ 

 № 1 Архів офтальмології України ЧЗ 

 № 6,7 Безпека життєдіяльності ЧЗ 

 № 2 Бібліотечна планета  АД 

 № 3 Бібліотечний вісник  АД 

 № 3 Буковинський медичний вісник ЧЗ 

 №3/4,5 Бюлетень законодавства і юридичної практики України ЮД 

 № 3 Бюллетень регистрации НИР и ОКР  ІБВ 

 № 2 Вища освіта України  ЧЗ 

 № 5/6 Вища школа ЧЗ 

 № 5,6 Вісник книжкової палати АБ 

 № 2 Вісник наукових досліджень ЧЗ 

 № 6,7 Вісник Національної академії наук України ЧЗ 

 № 1 Вісник соціальної гігієни та органiзацiї охорони здоров'я  ЧЗ 

 № 2 Вісник стоматології  ЧЗ 

 № 3 Галицький лікарський вісник ЧЗ 

 № 3 Дитячий лікар ЧЗ 

 № 1 Досягнення біології та медицини  ЧЗ 

 № 2 Ендокринологiя / Endokrynologia  ІБВ 

 № 3 Журнал вушних, носових і горлових хвороб ЧЗ 

 № 4 Запорожский медицинский журнал ЧЗ 

 № 6,7 Збірник нормативно-директивних документів з охорони здоров’я  ЧЗ 

 № 6,7 Збірник рефератів дисертацій, НДР та ДКР ІБВ 

 № 4,5 Здоровье женщины ЧЗ 
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 № 2 Здоровье ребёнка ЧЗ 

 № 1/2 Здоров'я суспільства ЧЗ 

 № 2 Імплантологія. Пародонтологія. Остеологія ЧЗ 

 № 5,6 Інтелектуальна власність в Україні ЧЗ 

 № 2 Інформаційний бюлетень з охорони праці АГД 

 № 4 Казна України БУ 

 № 5 Кардиология ЧЗ 

 № 2 Кардіохірургія та інтервенційна кардіологія ЧЗ 

 № 4 Клінічна імунологія. Алергологія. Інфектологія ЧЗ 

 № 2 Клінічна онкологія ЧЗ 

 № 2 Клінічна та експериментальна патологія ЧЗ 

 № 5,6 Клінічна хірургія ЧЗ 

 № 3 Косметолог ЧЗ 

 № 3 Лечебная физкультура и спортивная медицина ЧЗ 

 № 4,5 Ліки України ЧЗ 

 № 3 Медицина невідкладних станів  ЧЗ 

 № 2 Медицинская психология ЧЗ 

 № 3 Медичні аспекти здоров’я жінки ЧЗ 

 № 2 Медицинские аспекты здоровья мужчины  ЧЗ 

 № 2 Медична освіта ЧЗ 

 № 2 Медична та клінічна хімія  ЧЗ 

 № 2,3 Международный неврологический журнал ЧЗ 

 № 4/5 Мистецтво лікування ЧЗ 

 № 2,3 Міжнародний ендокринологічний журнал ЧЗ 

 № 2 Міжнародний журнал педіатрії, акушерства та гінекології ЧЗ 

 № 3 Мікробіологічний журнал ЧЗ 

 № 2,3 Морфология ЧЗ 
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 № 5 Нейроnews: психоневрология и нейропсихиатрия ЧЗ 

 № 2 Новини стоматології ЧЗ 

 № 2 Одеський медичний журнал ЧЗ 

 № 2 Ортопедия, травматология и протезирование  ЧЗ 

 № 2,3 Острые и неотложные состояния в практике врача  ЧЗ 

 № 2 Перинатология и педиатрия ЧЗ 

 № 6,7 Пожежна та техногенна безпека АГД 

 № 1 Променева діагностика, променева терапія ЧЗ 

 № 2 Рациональная фармакотерапия ЧЗ 

 № 3 Репродуктивна ендокринологія ЧЗ 

 № 5 Российский кардиологический журнал ЧЗ 

 № 5 Российский физиологический журнал им. И.м. сеченова ЧЗ 

 № 2 Серце і судини  ЧЗ 

 № 5,6 Слово і час БК 

 № 2 Современная ортодонтия ЧЗ 

 № 3,4 Современная педиатрия ЧЗ 

 № 3,4 Современная стоматология ЧЗ 

 № 6 Стоматолог инфо  ЧЗ 

 № 3 Сучасна гастроентерологія ЧЗ 

 № 1 Східно-європейський неврологічний журнал ЧЗ 

 № 5 Терапевтический архив ЧЗ 

 № 5 Туберкулез и болезни легких ЧЗ 

 № 2 Туберкульоз, легеневі хвороби, ВІЛ – інфекція ЧЗ 

 № 2 Український ботанічний журнал  ЧЗ 

 № 2 Український журнал дерматології, венерології, косметології  ЧЗ 

 № 2 Український журнал нефрології та діалізу ЧЗ 

 № 3 Український кардіологічний журнал  ЧЗ 
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 № 3 Український медичний часопис ЧЗ 

 № 2 Український неврологічний журнал  ЧЗ 

 № 2 Український радіологічний журнал  ЧЗ 

 № 2 Український ревматологічний журнал ЧЗ 

 
№ 3 Український реферативний журнал "Джерело". Серія 4 "Медицина. 

Медичні науки"  
ЧЗ 

 № 2 Український стоматологічний альманах ЧЗ 

 № 2 Український терапевтичний журнал ЧЗ 

 № 2 Фармакологія та лікарська токсикологія ЧЗ 

 № 6,7/8 Фармацевт практик ЧЗ 

 № 2 Фармацевтичний журнал ЧЗ 

 № 2 Фармацевтичний часопис  ЧЗ 

 № 2,3 Фізіологічний журнал  ЧЗ 

 № 2,3 Філософська думка БК 

 № 6 Фінансовий контроль БУ 

 № 2 Фітотерапія. Часопис ЧЗ 

 № 6 Хирургия. Журнал им. Н.и.пирогова ЧЗ 

 № 2 Хірургія України  ЧЗ 

 № 2 Хортиця  БК 

 № 7,8 Ценообразование в строительстве АГД 

 № 3 Цитология и генетика ЧЗ 

 № 2 Шпитальна хірургія ЧЗ 
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