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Медичні науки 

1. Аксьонов О.А. Оптимізація діагностики і хірургічного лікування внутрішньопротокових новоутворень 

грудної залози.-К., 2019-20с. 

2. Антонець О.В. Сонографічні параметри селезінки у практично здорових  чоловіків і жінок першого 

зрілого віку різниз соматотипів.-Вінниця, 2018-16с.-5прим. 

3. Балінська М.І. Обгрунтування комплексного лікування хворих похилого та старечого віку з хронічною 

венозною недостатністю нижніх кінцівок в стадії трофічних виразок.-К., 2018-20с. 

4. Бедзай А.О. Нестабільна стенокардія у жінок-курців: Особливості клінічного перебігу та 

фармакотерапії.-Львів, 2019-24с. 

5.  Бензар І.М.  Діагностика і тактика хірургічного лікування судинних аномалій у дітей.-К., 2018-32с. 

6. Біда О.В. Диференційовані методи ортопедичного лікування та функціональної  реабілітації хворих з 

дефектами зубних рядів, ускладнених  зубощелепними  деформаціями.-Івано-Франківськ, 2018-42с. 

7. Блищак Н.Б. Морфологічні особливості піднижньощелепної залози щурів в нормі та при 

експериментальному цукровому діабеті.-Івано-Франківськ, 2018-20с. 

8. Боброва А.О. Прочини розвитку та основні принципи хірургічного лікування хворих з рецидивом 

варикозної хвороби нижніх кінцівок.-К., 2018-24с. 

9. Бобровська Н.П. Обгрунтування профілактики порушень у структурі  твердих тканин зубів робітників 

професійного ризику за свинцем (клініко-експериментальне дослідження).-Одеса, 2018-20с. 

10. Бондаренко О.М. Обгрунтування малоінвазивних та відкритих хірургічних втручань при гострому 

панкреатиті.-К., 2018-19с. 

11. Борзих Н.О. Хірургічне лікування поранених з поліструктурними вогнепальними травмами верхньої 

кінцівки та їх наслідками (клініко-експериментальне дослідження).-К., 2018-32с. 

12. Бородай А.О. Предиктори ризику серцево-судинних подій, ефективність лікування та якість життя у 

хворих на фібриляцію-тріпотіння передсердь неклапанного походження.-К., 2018-28с. 

13. Бронова І.М. Оптимізація терапевтичних комплексів хворих на акне з урахуванням клінічних проявів, 

динаміки морфофункціонального стану і мікробіоценозу шкіри.-Харків, 2018-22с. 

14. Бугера І.Ю. Особливрсті впливу сироватки крові тварин отриманої за умов попереднього моделювання 

стану стимуляції та пригнічення еритропоезу на рівень сироваткового заліза (експериментальне 

дослідження)-Вінниця, 2018-16с. 

15. Була н.С. Роль гідрогенсульфіду в механізмах цитопротекції слизової оболонки стравоходу.-вінниця, 

2018-20с. 

16. Ватага В.В. Оцінка факторів ризику та профілактикка гострих форм ішемічної хвороби  серця у осіб без 

дисліпідемії в практиці лікаря загальної практики-сімейного лікаря.-К., 2018-20с. 

17. Гайович І.В. Аутопластика дефектів нервів з застосуванням жирової тканини пкнктату кісткового мозку 

(експериментальне дослідження).-К., 2018-23с. 

18. Гирявенко Н.І. Патоморфологічні особливості первинного раку маткових труб.-Харків, 2018-24с.     

19. Гіреш Й.Й. Діагностика порушень морфо-функціонального стану лівих відділів серця та правого 

шлуночка методом спекл-трекінг ехокардіографії і впливу антигіпертензивного лікування у хворих з 

гіпертонічною хворобою.-К., 2018-18с. 

20. Гонта Р.І. діагностика і профілактика маніфестних та загрозливих тромботичних ускладнень після 

кесаревого розтину.-Одеса, 2018-20с. 

21. Гончаренко О.М. Комплексна реабілітація функції яєчників у жінок з рецидивним сальпінгоофоритом.-

Вінниця, 2018-20с. 

22. Горбовець В.С. Зварювальна технологія в лікуванні варикозної хвороби нижніх кінцівок.-К., 2018-19с. 

23. Горда І.І. Дисфункція нирок при гострій декомпенсованій серцевій недоста тності.-К., 2018-19с. 

24. Гордовський В.А.-Комплексне лікування хворих на некротичний панкреатит та профілактика 

екзокринних порушень підшлункової залози.-Харків, 2018-20с. 



25. Горегляд О.М. Клініко-морфологічне обгрунтування використання вакуум-асистованого лікування 

постраждалих з вогнепальними травмами кінцівок. Дніпро, 2019-21с. 

26. Грищук К.О. Особливості клімактеричного  синдрому з провідним симптомом   артропатії та шляхи 

його корекції.-Харків, 2018-20с.-2прим. 

27. Грищук К.О. Особливості клімактеричного синдрому з провідним симптомом артропатії та шляхи його 

корекції.-Харків, 2018-20с. 

28. Гузік О.В. Морфогенез та анатомічні особливості шийки матки в пре- і постнатальному онтогенезі 

людини.-Вінниця, 2018-20с. 

29. Гуменюк О.В. Циркадіанні ритми продукції мелатоніну і галектину-3 у хворих на остеоартроз: зв’язок з 

перебігом захворювання та ефективністю лікування.-К., 2019-20с. 

30. Дагхар С. Клініко-діагностичне і прогностичне значення рівня галектіну-3 у хворих на гіпертрофічну  

кардіоміопатію їз супутньою серцево-судинною патологією.-Запоріжжя, 2018-23с. 

31. Данчиг Г. О. Вогнепальні поранення м’яких тканин склепіння черепа (клініка, діагностика, лікування на 

етапах медичної евакуації)-К., 2018-28с. 

32. Дахно Л.О. Вікові та статеві особливості структури кісткової тканини комірникового відростка верхньої 

щелепи в онтогенезі.-Івано-Франківськ, 2018-20с. 

33. Дац-Опока М.І. Діагностичні маркери та психосоматичні фактори ризику формування 

гастроезофагеальної рефлюксної хвороби у дітей.-Львів, 2018-20с. 

34. Доценко Ю.Р. Оптимізація тактики хірургічного лікування дітей з абдомінальною ретенцією яєчка.-

Вінниця, 2018-24с. 

35. Дудник Г.Є.Предиктори та клініко-прогностичне значення стану ниркової функції при хронічній 

серцевій недостатності.-К., 2019-16с. 

36. Жердьова  Н.М. Конгітивні розлади у хворих на цукровий діабет: фактори ризику, механізми  розвитку, 

клінічні прояви, методи корекції.-К., 2019-35с. 

37. Живило І.О. Структурно-функціональний стан артерій великого кола кровообігу у хворих ідіопатичною 

та асоційованою з вродженими вадами серця легеневою артеріальною гіпертензією.-К., 2018-18с. 

38. Задорожна К.О. Оптимізація діагностично-лікувальної тактики при гострому панкреатиті у хворих з 

ожирінням.-К., 2018-26с. 

39. Залізна Ю.І.  Клінічні характеристики, перебіг та обгрунтування підходів до лікування вперше виявленої 

фібриляції передсердь.-К., 2018-20с. 

40. Зіненко Д.Ю. Роль порушень мікроциркуляції у розвитку морфологічних змін підшлункової залози та 

печінки при експериментальному гострому панкреатиті.-Дніпро, 2018-20с. 

41. Змарко Ю.К. Клінічно-патогенетичне обгрунтування використання нанотехнологічного гелю у 

комплексному лікуванні дітей із хронічним катаральним гінгівітом.-Львів, 2018-20с. 

42.  Знаєвських М.І. Експериментально-клінічне обгрунтування застосування фібринового клею та 

тимчасових кишкових ендопротекторів у хірургії кишечника.-К., 2018-23с. 

43. Зубаль В.І. Профілактика та лікування ускладнень лапароскопічної холецистектомії при хронічному 

калькульозному холецеститі.-К., 2018-24с. 

44. Іваночко Р.Б. Стан системи L-аргінін/NO-синтаза/аргіназа та особливості оксидативних процесів у 

хворих з хронічною нирковою недостатністю за умов гемодіалізу.-Вінниця, 2018-20с. 

45. Іващенко В.Є. Оптимізація технології відеоторакоскопічної діагностики у хворих з синдромом 

плеврального випоту.-К., 2017-17с. 

46. Калінчева В.В. Гігієнічна оцінка свинцю  як фактора ризику розвитку остеопатій у населення 

промислових територій.-К., 2018-24с. 

47. Кирилюк О.О. Можливості нових технологій у діагностиці та лікуванні вогнищевих та дисемінованих 

захворювань легень.-К., 2018-20с.-2прим. 

48.     Кихтенко О.В. Патологічна анатомія гемато-енцефалічного бар’єру при гіпоксичному стресі в 

перинатальному періоді.-Харків, 2018-40с. 

49. Кіндратів Е.О. Патоморфологічні особливості дисплазії шийки матки, що асоційована з 

папіломавірусною інфекцією у жінок хворих на безпліддя.-К., 2018-44с. 

50. Кітрі Мохаммед. Хірургічне лікування рубцевих деформацій різних локалізацій з використанням 

розтягнутих васкуляризованих тканин з власним кровообігом (клініко-експериментальне дослідження) 

.-К., 2018- 23с. 



51. Кобилецький О.Я. Роль нейрогенних біомаркерів в прогнозуванні наслідків тяжкої черепно-мозкової 

травми.-К., 2018-24с.  

52. Коваленко А.О. Удосконалення хірургічного лікування хворих з дермальними опіками шляхом 

застосування ранових покриттів.-К., 2018-20с. 

53. Ковальчук В.В. Показники кардіоінтервалографії у практично здорових юнаків і дівчат з різними 

типами гемодинаміки.-Вінниця, 2018-18с. 

54. Козакова К.С. Морфофункціональна харарактеристика ясен щурів у норміц та за умов хронічної 

інтоксикації етанолом.-Дніпро, 2019-20с. 

55. Комариця О.Й. Обгрунтування ефективності застосування композиції на основі гідрогелю адгезивно-

активного полімеру при передпротезній підготовці хворих до ортопедичного лікування.-Львів, 2018-

20с. 

56. Копійова Н.В. Патофізіологічні механізми хронічної судомної активності в умовах моделі епілептичного 

синдрому, викликаного за допомогою пілокарпіну.-Одеса, 2018-20с. 

57. Кореньков О.В. Порівняльний морфологічний аналіз динаміки загоєння дефекту діафізу  довгої кістки 

скелета при  імплантації в його порожнину кальцій-фосфатних остеопластичних матеріалів.-Суми, 

2018-36с. 

58.  Корчмарь О.М. Лікування гострого варикотромбофлебіту у хворих із  декомпенсованою венозною 

недостатністю. _Ужгород, 2019-22с. 

59. Костишин Н.М. Фізіологічні механізми ремоделювання кісткової тканини за умови дії різних 

параметрів вібрації (експериментальне дослідження).-Львів, 2018-20с. 

60. Крестянов М.Ю. Трансабдомінальна преперитонеальна безшовна герніопластика пахвинних гриж з 

використанням методу електрозварювання.-К., 2018-23с. 

61. Кричкевич В.А.   Патоморфологія міокарда хворих на хронічну  ішемічну  хворобу серця при 

вираженому атеросклеротичному стенозі його магістральної артерії  та поза басейном її 

кровопостачання.-К., 2018-20с. 

62. Круглікова І.В.  Перебіг хронічного гломерулонефриту у дітей з гіпервірусною інфекцією.-К., 2017-20с. 

63. Крупник А.-С. А. Обгрунтування можливості використання імплантів для заміщення дефектів зубних 

рядів у підлітків.-Львів, 2018-20с. 

64. Кудря А.В. Медико-соціальне обгрунтування функціонально-організаційної моделі удосконалення 

роботи лікаря загальної практики-сімейного лікаря.-К., 2018-24с. 

65. Кульчицький В.В. Оптимізація лікування артеріальної гіпертензії у пацієнтів з цукровим діабетом 2 типу 

з урахуванням функціонального стану печінки.-Львів, 2019-24с. 

66. Кустрин Т.Б. Оптимізація лікування хворих на трансудативне відшарування пігментного епітелію 

сітківки при віковій дегенерації макули.-Одеса, 2018-19с. 

67. Лангазо О.В. Непрямі методи реваскуляризації при оклюзійно-стенотичних ураженнях дистального 

артеріального русла.-Ужгород, 2019-21с. 

68. Лахтадир Т.В. Структурні зміни кіркової речовини нирок щурів при експериментальній опіковій  травмі 

шкіри та за умов застосування інфузійних розчинів.- К., 2018-20с. 

69. Лебєдєва К.О. Діагностика та хірургічне лікування хворих на гострий апендецит з атиповим перебігом.-

К., 2018-20с. 

70. Лебідь І.Г. Аналіз стану та розробка програм ведення дорослих із вродженими вадами серця.-К., 2019-

36с. 

71. Литвин Н.В. Діагностика та профілактика відшарування хоріона у жінок після застосування допоміжних 

репродуктивних технологій.-Івано-Франківськ, 2018-20с. 

72. Лісний А.Є. Вплив забезпеченості організму дитини цинком та повноти проведення перинатальної 

антиретровірусної профілактики на частоту вертикальної трансмісії ВІЛ у Львівській області.-Львів, 

2017-18с 

73. Лобода А.Д. Комплексне лікування хворих на місцево поширений рак грудної залози. З використанням 

магнітотермії.23с.Горбачова В.В. Клініко-прогностичне значення стану обміну заліза при хронічній 

серцевій недостатності.-К., 2019-20с. 

74. Лукач П.М. Хірургічне лікування набутих вад серця з використанням  біологічних протезів.-К., 2018-20с. 

75. М’ясоєдов К.В. Оптимізація хірургічного лікування хворих на критичну ішемію нижніх кінцівок шляхом 

використання дезоблітеруючих методів.-Харків, 2018-20с. 



76. Мартинюк Д.І. Клініко-патогенетичне обгрунтування методів лікування передньої ішемічної оптичної 

нейропатії.-К., 2018-22с. 

77. Матвійків Н.І. Оптимізація програми діагностики та лікування фонових захворювань шийки матки у 

жінок  з доброякісними пухлинами яєчників.-Івано-Франківськ, 2018-20с. 

78. Мельник Н.А. токсиколо-гігієнічна характеристика хронічного впливу наночастинок сульфіду свинцю на 

непошкоджену шкіру та критерії оцінки їх небезпеки.-К., 2018-24с. 

79. Мельничук Ю.М. Оптимізація профілактики утворення патологічних післяопераційних рубців шкіри 

обличчя.-Мельничук Ю.М. Оптимізація  профілактики утворення патологічних післяопераційних рубців 

шкіри обличчя.-Львів, 2018-20с. 

80. Михальченко С.В. Патогенетичне обгрунтування профілактики та лікування захворювань пародонту у 

робітників шинного виробництва.-Одеса, 2018-20с. 

81. Міхалєва Т.В. Клініко-генетичні асоціації та прогнозування перебігу фібриляції передсердь 
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