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мед. наук : 14.01.10 – педіатрія / Л. Я. Дубей ; Ін-т патології крові та транс-

фузійної медицини. – Львів, 2008. – 283 арк. 

28. Журавлева Л. В. Роль печени в модуляции трофических про-

цессов при формировании гипертензивного сердца : дис. ... д-ра мед. наук : 

14.01.02 – внутренние болезни / Л. В. Журавлева ; Харьк. гос. мед. ун-т. – 
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29. Мозгова Т. П. Гіперкінетичні розлади та розлади поведінки 
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психофізіологія / І. М. Соколова ; Ін-т психології ім. Г. С. Костюка АПН 

України. – К., 2008. – 552 арк. 

32. Шевченко Р. С. Клінічно-експериментальне обгрунтування 
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ра мед. наук : 14.01.06 – урологія / І. А. Гарагатий ; ДУ "Ін-т урології 
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педіатрія / В. А. Клименко ; Харк. нац. мед. ун-т. – Х., 2008. – 277 арк. 
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дис. ... д-ра мед. наук : 14.03.04 – патологічна фізіологія / Н. М. Кононенко ; 
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механізми ремоделювання міокарда у хворих на гіпертонічну хворобу та 

можливості їх медикаментозної корекції : дис. ... д-ра мед. наук : 14.01.11 – 

кардіологія / Н. В. Кузьмінова ; Вінниц. нац. мед. ун-т ім. І. М. Пирогова, 

Харк. нац. мед. ун-т. – Вінниця ; Х., 2009. – 505 арк. 
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наук : 14.03.01 – нормальна анатомія / О. М. Слободян ; Буковин. держ. 

мед. ун-т. – Х., 2008. – 327 арк. 

47. Товажнянська О. Л. Метаболічно-біоенергетичні аспекти па-

тогенезу та лікування патології нервової системи при первинному гіпо-

тиреозі : дис. ... д-ра мед. наук : 14.01.15 – нервові хвороби / О. Л. Товаж-

нянська ; ДУ "Ін-т неврології, психіатрії та наркології АМН України". – 

Х., 2009. – 296 арк. 

48. Тюпка Т. І. Механізми порушень сурфактантної системи і 

гемоциркуляції в малому колі кровообігу при набряку легень : дис. ... д-ра 

мед. наук : 14.03.04 – патологічна фізіологія / Т. І. Тюпка ; Нац. фармац. 

ун-т. – Х., 2009. – 253 арк. 

49. Цивенко А. И. Электрохирургическая и ультразвуковая диссек-

ция и коагуляция при операциях на желудочно-кишечном тракте : дис. ... 

д-ра мед. наук : 14.01.03 – хирургия / А. И. Цивенко ; Харьк.  нац.  ун-т 

им. В. Н. Каразина. – Х., 2009. – 339 л. 

50. Чумаченко Т. О. Імуноепідеміологічний моніторинг населення 

в системі епідеміологічного нагляду за інфекціями, контрольованими за-

собами імунопрофілактики : дис. ... д-ра мед. наук : 14.02.02 – 

епідеміологія / Т. О. Чумаченко ; ДУ "Ін-т епідеміології та інфекц. хвороб 

ім. Л. В. Громашевського". – К., 2009. – 400 арк. 
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КАНДИДАТСЬКІ ДИСЕРТАЦІЇ 
 

2005 
 

51. Айсар Юсеф М. Хассун. Оптимізація перкутанної пункційної 

склеротерапії простих кіст нирок з урахуванням їх функціонального стану : 

дис. ... канд. мед. наук : 14.01.06 – урологія / Айсар Юсеф М. Хассун; 

Харк. держ. мед. ун-т. – Х., 2004. – 124 арк.  

52. Байбакова Ю. А. Нейрогуморальные и эндотелиальные факторы 

у больных гипертонической болезнью с сопутствующим сахарным диабетом 

II-го типа в динамике антигипертензивного лечения : дис. ... канд. мед. 

наук : 14.01.11 – кардиология / Ю. А. Байбакова ; Харьк. гос. мед. ун-т. – 

Х., 2005. – 153 л. 

53. Біловол А. М. Діагностика стану компенсаторних систем та їх 

патогенетична корекція препаратом "Амізон" у лікуванні хворих на екзему : 

дис. ... канд. мед. наук : 14.01.20 – шкірні та венеричні хвороби / 

А. М. Біловол : Харк. держ. мед. ун-т. – Х., 2005. – 210 арк. 

54. Благовещенский Е. В. Клинико-диагностическая характеристика 

перинатального периода у юных беременных с железодефицитной анемией 

и ее лечение : дис. ... канд. мед. наук : 14.01.01 – акушерство и гинекология / 

Е. В. Благовещенский ; Харьк. гос. мед. ун-т. – Х., 2005. – 158 л. 

55. Власенко О. В. Діагностичне та прогностичне значення пору-

шення кальцієвого обміну у хворих на хронічний безкам'яний холецистит 

із супутньою гіпертонічною хворобою та шляхи їх корекції : дис. ... канд. 

мед. наук : 14.01.02 – внутрішні хвороби / О. В. Власенко ; Харк. держ. 

мед. ун-т. – Х., 2004. – 184 арк. 

56. Водолажский М. Л. Лейкотриены крови детей, больных брон-

хиальной астмой на фоне современной терапии : дис. ... канд. мед. наук : 

14.01.10 – педиатрия / М. Л. Водолажский ; Харьк. гос. мед. ун-т. – Х., 

2005. – 173 л. 

57. Дубінін М. С. Підвищення ефективності деривації сечі після 

цистектомії шляхом використання доліхосигми для створення орто-

опічного сечового міхура : дис. ... канд. мед. наук : 14.01.06 – урологія / 

М. С. Дубінін ; Харк. держ. мед. ун-т. – Х., 2005. – 173 арк. 

58. Єгоров О. О. Зміни метаболізму, стану центральної і матково-

плацентарно-плодової гемодинаміки у вагітних з гіпертонічною хворобою 

та їх корекція : дис. ... канд. мед. наук : 14.01.01 – акушерство та гінекологія / 

О. О. Єгоров ; Харк. держ. мед. ун-т. – Х., 2005. – 216 арк. 
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59. Железнякова Н. М. Клініко-патогенетичне обгрунтування ліку-

вання хворих з Helicobacter pylori-асоційованими дуоденальними вираз-

ками у поєднанні з гіпертонічною хворобою : дис. ... канд. мед. наук : 

14.01.02 – внутрішні хвороби / Н. М. Железнякова ; Харк. держ. мед. ун-т. – 

Х., 2005. – 159 арк. 

60. Камель Джбара Хаммад Эль Машни. Факторы риска и про-

гнозирование печеночной недостаточности при хирургическом лечении 

больных циррозом печени : дис. ... канд. мед. наук : 14.01.03 – хирургия / 

Камель Джбара Хаммад Эль Машни ; Харьк. гос. мед. ун-т. – Х., 2005. – 139 л. 

61. Колесник И. Л. Морфофункциональные особенности надпо-

чечников и их нервов в норме и под влиянием фосфорсодержащих детер-

гентов (анатомо-экспериментальное исследование) : дис. ... канд. мед. наук : 

14.03.01 – нормальная анатомия / И. Л. Колесник ; Харьк. гос. мед. ун-т. – 

Х., 2004. – 189 л. 

62. Конько Д. И. Клинико-иммунологические особенности подострого 

сальпингоофорита и его комплексное лечение с применением препарата 

гемокорд : дис. ... канд. мед. наук : 14.01.01 – акушерство и гинекология / 

Д. И. Конько ; Харьк. гос. мед. ун-т. – Х., 2005. – 172 л. 

63. Красовская Е. А. Канальцевые дисфункции при диабетической 

нефропатии : дис. ... канд. мед. наук : 14.01.02 – внутренние болезни / 

Е. А. Красовская ; Харьк. гос. мед. ун-т. – Х., 2005. – 161 л. 

64. Кузьоменська М. Л. Порушення у фетоплацентарному комплексі 

та їх корекція у вагітних, зайнятих у сфері переробки фосфоритів : дис. ... 

канд. мед. наук : 14.01.01 акушерство та гінекологія / М. Л. Кузьоменська ; 

Харк. держ. мед. ун-т. – Х., 2004. – 148 арк. 

65. Латогуз С. И. Патогенетические механизмы и терапевтические 

аспекты дисфункции эндотелия при аритмиях у больных ХИБС с сопутст-

вующей патологией : дис. ... канд. мед. наук : 14.01.02 – внутренние болезни / 

С. И. Латогуз ; Харьк. гос. мед. ун-т. – Х., 2005. – 156 л. 

66. Лекомцева Е. В. Клинико-неврологическое и функциональное 

состояние гипофизарно-гонадной и гипофизарно-тиреоидной систем 

у больных эпилепсией : дис. ... канд. мед. наук : 14.01.15 – нервные болезни / 

Е. В. Лекомцева ; Харьк. гос. мед. ун-т. – Х., 2005. – 223 л. 

67. Лоскутов В. Н. Особенности патогенеза и лечения центральной 

формы синдрома поликистозных яичников с использованием лапароскопии 

и церебральной нейроткани плода : дис. ... канд. мед. наук : 14.01.01 – 

акушерство и гинекология / В. Н. Лоскутов ; Харьк. гос. мед. ун-т. – Х., 

2005. – 159 л. 
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68. Маслова Н. М. Динаміка функціональних показників зорової 

системи дітей і підлітків в процесі навчання у школі : дис. ... канд. мед. 

наук : 14.03.03 – нормальна фізіологія / Н. М. Маслова ; Харк. держ. мед. ун-т. – 

Х., 2005. – 184 арк. 

69. Мосєйко О. О. Розробка та застосування стоматологічних тита-

нових імплантатів гвинтового типу з адаптивним модулюванням 

кісткового та імплантаційного ложа : дис. ... канд. мед. наук : 14.01.22 – 

стоматологія / О. О. Мосєйко ; Харк. держ. мед. ун-т. – Х., 2005. – 180 арк. 

70. Мохамед Али Мохамед Аль Зугаир. Особенности обмена нейро-

минокислот у больных гипертензивной энцефалопатией : дис. ... канд. мед. 

наук : 14.01.15 – нервные болезни / Мохамед Али Мохамед Аль Зугаир ; 

Харьк. гос. мед. ун-т. – Х., 2005. – 135 л.  

71. Наврузов М. Б. Оксидантно-антиоксидантный и биоэнергети-

ческий гомеостаз у больных с ишемическим инсультом в ходе лечения : 

дис. ... канд. мед. наук : 14.01.15 – нервные болезни / М. Б. Наврузов ; 

Харьк. гос. мед. ун-т. – Х., 2005. – 158 л. 

72. Некрасова Н. А. Особенности клинических, метаболических и 

гемодинамических нарушений у больных с отдаленными последствиями 

закрытой черепно-мозговой травмы : дис. ... канд. мед. наук : 14.01.15 – 

нервные болезни / Н. А. Некрасова ; Харьк. гос. мед. ун-т. – Х., 2005. – 193 л. 

73. Пенделя А. А. Трасплантація фетальних тканин (тканинна терапія) 

в комплексному лікуванні остеоартрозу : дис. ... канд. мед. наук : 14.01.21 – 

травматологія та ортопедія / А. А. Пенделя ; Харк. держ. мед. ун-т. – Х., 

2005. – 141 арк. 

74. Перерва Л. А. Эндотелиальная дисфункция у больных диабети-

ческой нефропатией : дис. ... канд. мед. наук : 14.01.02 – внутрішні хвороби / 

Л. А. Перерва ; Харьк. гос. мед. ун-т. – Х., 2005. – 149 л. 

75. Пономарев В. И. Табакокурение у лиц молодого возраста (кли-

ниеское и экспериментально-физиологическое исследование) : дис. ... 

канд. мед. наук : 14.01.17 – наркология / В. И. Пономарев ; Харьк. гос. 

мед. ун-т. – Х., 2005. – 171 л. 

76. Пустова Н. О. Процеси колагеноутворення у хворих на псоріаз 

та лікування виявлених змін : дис. ... канд. мед. наук : 14.01.20 – шкірні та 

венеричні хвороби / Н. О. Пустова ; Харк. держ. мед. ун-т. – Х., 2005. – 168 арк. 
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77. Рубинська Т. В. Роль епіфізу та аденогіпофізу в перебігу вагіт-

ності з наступним виникненням пізнього гестозу : дис. ... канд. мед. наук : 

14.01.01 – акушерство та гінекологія / Т. В. Рубинська ; Харк. держ. мед. 

ун-т. – Х., 2005. – 141 арк. 

78. Сиваш Е. В. Гомоцистеин и дислипидемия у больных хрониче-

ским гломерулонефритом : дис. ... канд. мед. наук : 14.01.02 – внутренние 

болезни / Е В. Сиваш ; Харьк. гос. мед. ун-т. – Х., 2005. – 137 л. 

79. Сирова Г. О. Антистресова активність блокаторів ренін-ангіо-

тензинової системи (Експериментальне дослідження) : дис. ... канд. фармац. 

наук : 14.03.05  – фармакологія / Г. О. Сирова ; Харк. держ. мед. ун-т. – Х., 

2004. – 194 арк. 

80. Степанов А. Е. Эффективность дифференцированного приме-

нения лечебных мероприятий у больных хроническим холециститом 

в санаторных условиях : дис. ... канд. мед. наук : 14.01.02 – внутренние 

болезни / А. Е. Степанов ; Харьк. гос. мед. ун-т. – Х., [2005]. – 202 л. 

81. Шарикадзе Е. В. Состояние фибринолитической активности 

легких у детей раннего возраста, больных острыми заболеваниями орга-

нов дыхания : дис. ... канд. мед. наук : 14.01.10 – педиатрия / 

Е. В. Шарикадзе ; Харьк. гос. мед. ун-т. – Х., 2005. – 159 л. 

82. Школьник В. В. Влияние ингибиторов ангиотензинпревра-

щающего фермента на активность цитокинов и эндотелина-1 у больных 

острым инфарктом миокарда : дис. ... канд. мед. наук : 14.01.11 – кардио-

логия / В. В. Школьник ; Харьк. гос. мед. ун-т. – Х., 2005. – 127 л. 

83. Ющенко М. Л. Діагностичне та патогенетичне значення 

матриксної металопротеїнази-9 у хворих на демієлінізуючі та інфекційні 

захворювання нервової системи : дис. ... канд. мед. наук : 14.01.15 – нер-

вові хвороби / М. Л. Ющенко ; Харк. держ. мед. ун-т. – Х., 2004. – 146 арк. 

84. Яковлева О. В. Комплексна коригуюча терапія хворих на 

псоріаз з урахуванням змін в стані про- та антиоксидантних систем : дис. ... 

канд. мед. наук : 14.01.20 – шкірні та венеричні хвороби / О. В. Яковлева ; 

Харк. держ. мед. ун-т. – Х., 2005. – 126 арк. 

85. Янишен И. В. Клинико-лабораторная оценка и обоснование 

клинического применения нового отечественного альгинатного оттискно-

го материала "Стомальгин-04" : дис. ... канд. мед. наук : 14.01.22 – стома-

тология / И. В. Янишен ; Харьк. гос. мед. ун-т. – Х., 2004. – 178 л. 
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86. Янкевич О. О. Клінічні, метаболічні та гемодинамічні особли-

вості різних структурно-функціональних типів гіпертензивного серця : 

дис. ... канд. мед. наук : 14.01.11 – кардіологія / О. О. Янкевич ; Харк. 

держ. мед. ун-т. – Х., 2005. – 214 арк. 

87. Ярошевский А. А. Неврологические особенности миофасци-

альной дисфункции шейно-грудной локализации (клинико-параклини-

ческое исследование) : дис. ... канд. мед. наук : 14.01.15 – нервные болезни / 

А. А. Ярошевский ; Харьк. гос. мед. ун-т. – Х., 2004. – 165 л. 
 

2006 
 

88.  Антюфеева О. И. Применение метода биохемилюминесценции 

в токсикологических исследованиях : дис. ... канд. биол. наук : 03.00.02 – 

биофизика / О. И. Антюфеева ; Харьк. гос. мед. ун-т. – Х., 2006. – 223 л. 

89. Басок О. С. Клінічне значення інтерлейкінів та імунної від-

повіді при сальмонельозі у дітей : дис. ... канд. мед. наук : 14.01.13 – інфек-

ційні хвороби / О. С. Басок ; Харк. держ. мед. ун-т. – Х., 2006. – 165 арк. 

90. Битчук Е. Д. Влияние хирургической менопаузы на состояние 

организма и опорно-двигательную систему : дис. ... канд. мед. наук : 

14.01.01 – акушерство и гинекология / Е. Д. Битчук ; Харьк. гос. мед. ун-т. – 

Х., 2006. – 157 л. 

91. Біла Н. В. Трансформуючий фактор росту, матриксні метало-

протеїнази та функціональний стан нирок при артеріальній гіпертензії : 

дис. ... канд. мед. наук : 14.01.02 – внутрішні хвороби / Н. В. Біла ; Харк. 

держ. мед. ун-т. – Х., 2006. – 137 арк. 

92. Блажко Е. В. Гормонально-иммунологические нарушения 

у женщин с эндокринным бесплодием и их немедикаментозная коррекция : 

дис. ... канд. мед. наук : 14.01.01 – акушерство и гинекология / 

Е. В. Блажко ; Харьк. гос. мед. ун-т. – Х., 2006. – 138 л. 

93. Бойченко А. Д. Систолічна та діастолічна функція лівого шлу-

ночка у дітей у віддаленому періоді після хірургічної корекції природжених 

вад серця : дис. ... канд. мед. наук : 14.01.10 – педіатрія / А. Д. Бойченко ; 

Харк. держ. мед. ун-т. – Х., 2005. – 154 арк. 

94. Болокадзе Є. О. Роль матриксних металопротеїназ у розвитку 

процесів ремоделювання міокарду та порушеннях енергетичного обміну 

при метаболічному синдромі : дис. ... канд. мед. наук : 14.01.02 – внутрішні 

хвороби / Є. О. Болокадзе ; Харк. держ. мед. ун-т. – Х., 2006. – 132 арк. 
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95. Бондарчук А. Г. Аутоагресивна поведінка несуїцидального 

характеру у хворих на параноїдну шизофренію (діагностика, корекція, 

профілактика) : дис. ... канд. мед. наук : 14.01.16 – психіатрія / А. Г. Бон-

дарчук ; Ін-т неврології, психіатрії та наркології. – Х., 2006. – 149 арк. 

96. Герасименко О. В. Інсулінорезистентність та маркери запалення 

при артеріальній гіпертензії : дис. ... канд. мед. наук : 14.01.11 – кардіологія / 

О. В. Герасименко ; Харк. держ. мед. ун-т. – Х., 2006. – 168 арк. 

97. Горшкова З. А. Изменения фетоплацентарного комплекса при 

дискоординации родовой деятельности и ее коррекция : дис. ... канд. мед. 

наук : 14.01.01 – акушерство и гинекология / З. А. Горшкова ; Харьк. гос. 

мед. ун-т. – Х., 2005. – 185 л. 

98. Григоренко Н. В. Патогенетична роль цитокінів (інтерлейкіну 1 

бета, фактора некрозу пухлин альфа) та фібронектину при хронічному 

холециститі у хворих на цукровий діабет : дис. ... канд. мед. наук : 

14.01.02 – внутрішні хвороби / Н. В. Григоренко ; Харк. держ. мед. ун-т. – 

Х., 2006. – 222 арк. 

99. Дереча Л. М. Стан біологічних мембран та вміст макро- і 

мікроелементів в організмі тварин і людини при дії етанолу : дис. ... канд. 

біол. наук : 03.00.04 – біохімія / Л. М. Дереча ; Харк. держ. мед. ун-т. – Х., 

2006. – 210 арк. 

100. Довженко Ю. В. Судово-медична діагностика морфофункціо-

нальних змін в системі епіфіз мозку-гіпофіз-надниркові залози в пост-

травматичному періоді у загиблих : дис. ... канд. мед. наук : 14.01.25 – 

судова медицина / Ю. В. Довженко ; Київ. мед. акад. післядиплом. освіти 

ім. П. Л. Шупика. – К., 2006. – 150 арк. 

101. Доценко  Д. Г. Хирургическое лечение острого деструктивного 

панкреатита с использованием иммунотропных препаратов : дис. ... канд. 

мед. наук : 14.01.03 – хирургия / Д. Г. Доценко ; Харьк. гос. мед. ун-т. – 

Х., 2006. – 130 л. 

102. Дубівська С. С. Клініко-метаболічні особливості у хворих на 

ішемічний інсульт : дис. ... канд. мед. наук : 14.01.15 – нервові хвороби / 

С. С. Дубівська ; Харк. держ. мед. ун-т. – К., 2005. – 157 арк. 
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103. Желтякова И. А. Изучение устойчивости биологических объ-

ектов разного уровня организации к действию физико-химических факто-

ров криоконсервирования : дис. ... канд. мед. наук : 14.01.35 – криомеди-

цина / И  А. Желтякова ; Ин-т пробл. криобиологии и криомедицины. – Х., 

2006. – 130 л. 

104. Зубова Е. О. Защитное действие производных ксантина 

в условиях острого эмоционального стресса в эксперименте : дис. ... канд. 

мед. наук : 14.03.05 – фармакология / Е. О. Зубова ; Харьк. гос. мед. ун-т. – 

Х., 2006. – 180 л. 

105. Коваль Д. С. Рівні лептину крові у хворих на гіпертонічну 

хворобу у межах метаболічного синдрому в динаміці антигіпертензивної 

терапії : дис. ... канд. мед. наук : 14.01.02 – внутрішні хвороби / 

Д. С. Коваль ; Харк. держ. мед. ун-т. – Х., 2006. – 122 арк. 

106. Колосов Є. В. Роль матриксних металопротеїназ у формуванні 

гіпертензивного серця : дис. ... канд. мед. наук : 14.01.11 – кардіологія / 

Є. В. Колосов ; Харк. держ. мед. ун-т. – Х., 2005. – 161 арк. 

107. Кудревич И. А. Особенности патогенеза и усовершенствование 

методов лечения раннего гестоза беременных : дис. ... канд. мед. наук : 

14.01.01 – акушерство и гинекология / И. А. Кудревич ; Харьк. гос. мед. 

ун-т. – Х., 2006. – 175 л. 

108. Кузіна В. В. Використання сіліконового матеріалу "Сілгап" 

для обтурації кореневих каналів при лікуванні хронічного періодонтиту 

постійних зубів : дис. ... канд. мед. наук : 14.01.22 – стоматологія / 

В. В. Кузіна ; Харк. держ. мед. ун-т. – Х., 2005. – 157 арк. 

109. Кузнєцов Р. В. Планування опорних елементів та удоскона-

лення методів фіксації адгезивних мостоподібних протезів : дис. ... канд. 

мед. наук : 14.01.22 – стоматологія / Р. В. Кузнєцов ; Харк. держ. мед. ун-т. – 

Полтава, 2006. – 168 арк. 

110. Логвінова О. Л. Клініко-параклінічна характеристика та 

особливості перебігу гострого бронхіту у дітей на сучасному етапі : дис. ... 

канд. мед. наук : 14.01.10 – педіатрія / О. Л. Логвінова ; Харк. держ. мед. 

ун-т. – Х., 2005. – 158 арк. 

111. Лупояд К. В. Гормональные и иммунологические нарушения 

у женщин, состояние внутриутробного плода при его гипоксии (дистрессе) 

и их коррекция : дис. ... канд. мед. наук : 14.01.01 – акушерство и гинеко-

логия / К. В. Лупояд ; Харьк. гос. мед. ун-т. – Х., 2005. – 120 л. 
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112. Моргуліс М. В. Клініко-патогенетичні підходи до терапії хво-

рих на хронічний панкреатит, сполучений з хронічним необструктивним 

бронхітом : дис. ... канд. мед. наук : 14.01.02 – внутрішні хвороби / 

М. В. Моргуліс ; Харк. держ. мед. ун-т. – Х., 2005. – 172 арк. 

113. Морозова А. Д. Обоснование использования комплексов мем-

браностабилизирующих препаратов и альфа-адреноблокаторов в лечении 

детей с атопической бронхиальной астмой : дис. ... канд. мед. наук : 

14.01.10 – педиатрия / А. Д. Морозова ; Харьк. гос. мед. ун-т. – Х., 2006. – 212 л. 

114. Наконечный Е. В. Реинфузия крови у больных с травмой 

грудной клетки и живота и профилактика ее осложнений : дис. ... канд. 

мед. наук : 14.01.03 – хирургия / Е. В. Наконечный ; Харьк. гос. мед. ун-т. – 

Х., 2006. – 140 л. 

115. Онищенко Н. И. Клеточные реакции очага хронического вос-

паления при действии низкоинтенсивного гамма-излучения : дис. ... канд. 

мед. наук : 14.03.04 – патологическая физиология / Н. И. Онищенко ; 

Харьк. гос. мед. ун-т. – Х., 2006. – 131 л. 

116. Салтовський О. В. Вплив медикаментозних і фізичних факторів 

на стан організму вагітних при штучних абортах пізніх строків : дис. ... 

канд. мед. наук : 14.01.01 – акушерство та гінекологія / О. В. Салтовський ; 

Харк. держ. мед. ун-т. – Х., 2006. – 167 арк. 

117. Стеценко С. О. Деякі механізми біологічної дії нонілбензолів : 

дис. ... канд. біол. наук : 03.00.04 – біохімія / С. О. Стеценко ; Харк. держ. 

мед. ун-т. – Х., 2005. – 172 арк. 

118. Столяров К. Є. Структурно-функціональний стан печінки та 

особливості портальної гемодинаміки при сальмонельозі, шигельозі та 

ешеріхіозі у дітей : дис. ... канд. мед. наук : 14.01.13 – інфекційні хвороби / 

К. Є. Столяров ; Харк. держ. мед. ун-т. – Х., 2006. – 172 арк. 

119. Стрельникова И. Н. Аффективные расстройства у больных 

эпилепсией (клиника, реабилитация, профилактика) : дис. ... канд. мед. 

наук : 14.01.16 – психиатрия / И. Н. Стрельникова ; Харьк. гос. мед. ун-т. – 

Х., 2006. – 197 л. 

120. Суховецький В. В. Лікування переломів вертлюгової ділянки 

у хворих похилого та старечного віку апаратами зовнішньої фіксації на 

стережневій основі : дис. ... канд. мед. наук : 14.01.21 – травматологія та 

ортопедія / В. В. Суховецький ; Ін-т патології хребта та суглобів 

ім. М. І. Ситенка АМН України.  – Х., 2006.  – 147  арк. 
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121. Томилин В. Г. Разработка и клиническое обоснование приме-

нения индивидуальных зубодесневых предохранителей из материала 

"Боксил-Экстра" : дис. ... канд. мед. наук : 14.01.22 – стоматология / 

В. Г. Томилин ; Харьк. гос. мед. ун-т. – Х., 2005. – 177 л. 

122. Фахд Мох. Д. Фахед Ель Абдаллах. Оптимізація консолідації 

кісткових відламків при діафізарних переломах кісток гомілки : дис. ... 

канд. мед. наук : 14.01.21 – травматологія та ортопедія / Фахд Мох. 

Д. Фахед Ель Абдаллах ; Харк. держ. мед. ун-т. – Х., 2006. – 174 арк. 

123. Федорович А. А. Диагностическая и прогностическая ценность 

системы оксида азота при хирургическом лечении разных форм острого 

панкреатита (клинико-экспериментальное исследование) : дис. ... канд. 

мед. наук : 14.01.03 – хирургия / А. А. Федорович ; Харьк. гос. мед. ун-т. – 

Х., 2005. – 170 л. 

124. Хаустов М. Н. Расстройства личности у правонарушителей 

молодого возраста (клинико-психопатологическая характеристика и под-

ходы к профилактике декомпенсаций) : дис. ... канд. мед. наук : 14.01.16 – 

психиатрия / М. Н. Хаустов ; Харьк. гос. мед. ун-т. – Х., 2006. – 180 л. 

125. Хмыз Т. Г. Компрессионный аппаратурно-хирургический 

метод лечения больных с макрогнатией нижней челюсти : дис. ... канд. 

мед. наук : 14.01.22 – стоматология / Т. Г. Хмыз ; Харьк. гос. мед. ун-т. – 

Х., 2005. – 179 л. 

126. Черненко А. В. Індивідуальна анатомічна мінливість коронок 

зубів у людей юнацького віку : дис. ... канд. мед. наук : 14.03.01 – нормаль-

на анатомія / А. В. Черненко ; Харк. держ. мед. ун-т. – Х., 2006. – 217 арк. 

127. Шевченко Є. Т. Клініко-біоенергетичні та плазмово-клітинні 

показники у хворих, які перенесли церебральний ішемічний інсульт : дис. 

... канд. мед. наук : 14.01.15 – нервові хвороби / Є. Т. Шевченко ; Харк. 

держ. мед. ун-т. – Х., 2005. – 162 арк. 

128. Шкляр А. С. Анатомія воріт нирки на етапах постнатального 

онтогенезу людини : дис. ... канд. мед. наук : 14.03.01 – нормальна 

анатомія / А. С. Шкляр ; Харк. держ. мед. ун-т. – Х., 2006. – 180 арк. 
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2007 
 

129. Алексеєнко Р. В. Роль прозапальних цитокінів у прогресуванні 

діабетичної нефропатії : дис. ... канд. мед. наук : 14.01.02 – внутрішні хвороби / 

Р. В. Алексеєнко ; Харк. держ. мед. ун-т. – Х., 2007. – 130 арк. 

130. Афанасьева О. А. Состояние гемодинамики, оксидантной и 

антиоксидантной систем при острых лейкозах у детей : дис. ... канд. мед. 

наук : 14.01.10 – педиатрия / О. А. Афанасьева ; Харьк. гос. мед. ун-т. – 

Х., 2007. – 214 л. 

131. Березовский А. Е. Использование низкомолекулярных гепа-

ринов у больных с диабетической нефропатией : дис. ... канд. мед. наук : 

14.01.02 – внутренние болезни / А. Е. Березовский ; Харьк. гос. мед. ун-т. – 

Х., 2007. – 151 л. 

132. Битчук Д. Д. Экспериментально-математическое обоснование 

многоплоскостного кортикального остеосинтеза при поперечных диафизар-

ных переломах большеберцовой кости : дис. ... канд. мед. наук : 14.01.21 – 

травматология и ортопедия / Д. Д. Битчук ; Ин-т патологии позвоночника и 

суставов им. М. И. Ситенко АМН Украины.  – Х., 2007.  – 157  л. 

133. Брянцев О. Н. Токсиколого-гигиеническая характеристика 

полиолов в связи с проблемой охраны водных объектов : дис. ... канд. мед. 

наук : 14.00.07 – гигиена / О. Н. Брянцев ; Харьк. гос. мед. ун-т. – Х., 

2006. – 159 арк.  

134. Варваричева О. С. Влияние гамма-излучения с малой мощ-

ностью дозы на клеточные реакции лимфоидных органов при хрониче-

ском воспалении : дис. ... канд. мед. наук : 14.03.04 – патологическая фи-

зиология / О. С. Варваричева ; Харьк. гос. мед. ун-т. – Х., 2007. – 168 л. 

135. Власенко О. А. Патогенетические и клинические аспекты 

восстановительного лечения больных постинфарктным кардиосклерозом 

на санаторном этапе : дис. ... канд. мед. наук : 14.01.11 – кардиология / 

О. А. Власенко ; Харьк. гос. мед. ун-т. – Х., 2007. – 166 л. 

136. Влодзієвська Н. В. Особливості становлення репродуктивної 

функції у дівчат-підлітків, які навчаються в умовах активного викори-

стання комп'ютерних програм : дис. ... канд. мед. наук : 14.01.01 – аку-

шерство та гінекологія / Н. В. Влодзієвська ; Харк. держ. мед. ун-т. – Х., 

2006. – 144 арк. 
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137. Гани М. М. Аль Факави. Состояние функции легких по 

регуляции биогенных аминов в системном кровотоке у детей, больных 

острой пневмонией : дис. ... канд. мед. наук : 14.01.10 – педиатрия / Гани 

М. М. Аль Факави ; Харьк. гос. мед. ун-т. – Х., 2007. – 156 л. 

138. Герасименко С. Ф. Клинико-патогенетическое обоснование 

восстановительного лечения родильниц, перенесших акушерские крово-

течения : дис. ... канд. мед. наук : 14.01.01 – акушерство и гинекология / 

С. Ф. Герасименко ; Харьк. гос. мед. ун-т. – Х., 2007. – 200 л. 

139. Гузь И. А. Роль нарушений липидного обмена и эндотелиальной 

дисфункции в развитии фибромиомы матки на фоне ожирения : дис. ... 

канд. мед. наук : 14.01.01 – акушерство и гинекология / И. А. Гузь ; Харьк. 

гос. мед. ун-т. – Х., 2007. – 138 л. 

140. Доценко Е. Г. Хирургическое лечение билиодигестивных крово-

течений : дис. ... канд. мед. наук : 14.01.03 – хирургия / Е. Г. Доценко ; 

Харьк. гос. мед. ун-т. – Х., 2007. – 143 л. 

141. Желнин Е. В. Хирургическая санация полости рта у лиц, подверг-

шихся действию ионизирующего излучения (экспериментально-клини-

ческое исследование) : дис. ... канд. мед. наук : 14.01.22 – стоматология / 

Е. В. Желнин ; Харьк. гос. мед. ун-т. – Х., 2005. – 193 л. 

142. Зелена І. І. Клініко-патогенетичне обгрунтування лікування 

хворих з поєднаним перебігом хронічного гастриту типу B та 

залізодефіцитної анемії : дис. ... канд. мед. наук : 14.01.02 – внутрішні 

хвороби / І. І. Зелена, Харк. держ. мед. ун-т. – Х., 2007. – 150 арк. 

143. Зіміна М. С. Патогенетичне обгрунтування антиоксидантної 

та метаболічної терапії кардіоміопатії в комплексному лікуванні хворих 

на тиретоксикоз : дис. ... канд. мед. наук : 14.01.02 – внутрішні хвороби / 

М. С. Зіміна ; Харк. держ. мед. ун-т. – Х., 2007. – 154 арк. 

144. Золотухин В. В. Влияние низкоинтенсивного [гамма]-излучения 

на систему крови при хроническом воспалении : дис. ... канд. мед. наук : 

14.03.04 – патологическая физиология / В. В. Золотухин ; Харьк. гос. мед. 

ун-т. – Х., 2006. – 120 л. 

145. Калмыков А. А. Иммунновоспалительные аспекты патогенеза 

профессионального бронхита в сочетании с артериальной гипертензией : 

дис. ... канд. мед. наук : 14.01.02 – внутренние болезни / А. А. Калмыков ; 

Харьк. гос. мед. ун-т. – Х., 2007. – 172 л. 
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146. Каминский А. В. Лечение открытых повреждений голено-

стопного сустава с применением низкоинтенсивного лазерного излучения 

(клинико-экспериментальное исследование) : дис. ... канд. мед. наук : 

14.01.21 – травматология и ортопедия / А. В. Каминский ; Харьк. гос. мед. 

ун-т. – Х., 2007. – 185 л. 

147. Кочуев Г. И. Гиполипидемическая терапия и еѐ сочетание 

с плазмаферезом в лечении больных ишемической болезнью сердца : дис. ... 

канд. мед. наук : 14.01.11 – кардиология / Г. И. Кочуев ; Харьк. мед. акад. 

последиплом. образования. – Х., 2007. – 169 с. 

148. Кривоносова Е. М. Клинико-патогенетические и терапевти-

ческие аспекты хронических заболеваний гастродуоденальной системы 

у больных сахарным диабетом : дис. ... канд. мед. наук : 14.01.02 – внутренние 

болезни / Е. М. Кривоносова ; Харьк. гос. мед. ун-т. – Х., 2007. – 184 л. 

149. Кудревич А. Н. Хирургическая тактика и лечение больных 

с местно-распространенными тимомами : дис. ... канд. мед. наук : 14.01.03 – 

хирургия / А. Н. Кудревич ; Харьк. гос. мед. ун-т. – Х., 2006. – 179 л. 

150. Латышев Л. Е. Роль провоспалительных цитокинов в мани-

фестации и прогрессировании гломерулонефрита у детей : дис. ... канд. 

мед. наук : 14.01.10 – педиатрия / Л. Е. Латышев ; Харьк. гос. мед. ун-т. – 

Х., 2007. – 164 л. 

151. Лысенко М. Э. Гомоцистеин и эндотелиальная дисфункция, 

их корекция при ишемической болезни сердца : дис. ... канд. мед. наук : 

14.01.11 – кардиология / М. Э. Лысенко ; Харьк. гос. мед. ун-т. – Х., 

2006. – 145 л. 

152. Матвиенко И. В. Состояние фетоплацентарного комплекса 

у беременных с эндокринной патологией : дис. ... канд. мед. наук : 

14.01.01 –акушерство и гинекология / И. В. Матвиенко ; Харьк. гос. мед. 

ун-т. – Х., 2006. – 181 л. 

153. Могиленець О. І. Клініко-імунологічні показники та можливість 

їх корекції у хворих на гострі респіраторні захворювання : дис. ... канд. 

мед. наук : 14.01.13 – інфекційні хвороби / О. І. Могиленець ; ДУ "Ін-т 

епідеміології та інфекц. хвороб ім. Л. В. Громашевського АМН України". – 

К., 2007. – 151 арк. 

154. Мозговая Ю. Н. Динамика апоптоз-опосредованных и иммуно-

воспалительных факторов при лечении хронической сердечной недоста-

точности бета-адреноблокаторами : дис. ... канд. мед. наук : 14.01.11 – 

кардиология / Ю. Н. Мозговая ; Харьк. гос. мед. ун-т. – Х., 2007. – 181 л. 
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155. Надер Халил Насер Дауд. Функция фетоплацентарного ком-

плекса у беременных с варикозным расширением вен нижних конечностей : 

дис. ... канд. мед. наук : 14.01.01 – акушерство и гинекология / Надер Халил 

Насер Дауд ; Харьк. гос. мед. ун-т. – Х., 2006. – 186 л. 

156. Пахомова А. В. Эффективность модифицированного "реваску-

ляризирующего" вмешательства в комплексном лечении больных сениль-

ной макулярной дегенерацией : дис. ... канд. мед. наук : 14.01.18 – офталь-

мология / А. В. Пахомова ; Харьк. гос. мед. ун-т. – Х., 2007. – 236 л. 

157. Перцев Д. П. Гигиеническое обоснование профилактических 

и оздоровительных мероприятий при литье металлов в постоянные метал-

лические формы : дис. ... канд. мед. наук : 14.02.01 – гигиена и профессио-

нальная патология / Д. П. Перцев ; Харьк. гос. мед. ун-т. – Х., 2006. – 209 л. 

158. Попрошаєв О. В. Вибір ігрового амплуа у ватерполістів 12–

15 років на підставі аналізу структури спеціальної підготовленості : дис. ... 

канд. наук з фіз. виховання та спорту : 24.00.01 – олімпійський і 

професійний спорт / О. В. Попрошаєв ; Харк. держ. акад. фізич. культури. – 

Х., 2006. – 265 арк. 

159. Самохвалов А. В. Клинико-психопатологическая характерис-

тика соматоформной вегетативной дисфункции сердца и сердечно-

сосудистой системы у лиц молодого возраста : дис. ... канд. мед. наук : 

14.01.16 – психиатрия / А. В. Самохвалов ; Харьк. гос. мед. ун-т. – Х., 

2006. – 196 л. 

160. Сафонов Р. А. Зміни у фетоплацентарному комплексі і системі 

гемостазу у вагітних з аліментарно-конституціональним ожирінням та їх 

корекція : дис. ... канд. мед. наук : 14.01.01 – акушерство та гінекологія / 

Р. А. Сафонов ; Харк. держ. мед. ун-т. – Х., 2007. – 150 арк. 

161. Сидоренко Н. М. Хронічні риносинусити хламідійної етіології: 

діагностика та лікування : дис. ... канд. мед. наук : 14.01.19 – оторино-

ларингологія / Н. М. Сидоренко ; Харк. держ. мед. ун-т. – Х., 2006. – 

199 арк.  

162. Скидан К. В. Обоснование применения пробиотиков для про-

филактики обострения генерализованного пародонтита : дис. ... канд. мед. 

наук : 14.01.22 – стоматология / К. В. Скидан ; Харьк. гос. мед. ун-т. – Х., 

2006. – 164 л. 
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163. Сколожабський А. А. Селективно культивовані гемопоетичні 

стовбурові клітини у корекції експериментального променевого 

імунодефіциту : дис. ... канд. мед. наук : 14.03.04 – патологічна фізіологія / 

А. А. Сколожабський ; Харк. держ. мед. ун-т. – Х., 2007. – 152 арк. 

164. Скорбач Ю. І. Удосконалення профілактики гнійно-септичних 

ускладнень пуерперію залежно від мікробіоценозу піхви : дис. ... канд. 

мед. наук : 14.01.01 – акушерство та гінекологія / Ю. І. Скорбач ; Харк. 

держ. мед. ун-т. – Х., 2006. – 155 арк. 

165. Соловьева А. Г. Системные нарушения иммунитета и цито-

кинов при бронхиальной астме у детей : дис. ... канд. мед. наук : 14.01.10 – 

педиатрия / А. Г. Соловьева ; Харьк. гос. мед. ун-т. – Х., 2007. – 161 л. 

166. Софронова О. М. Оптимізація діагностики та лікування хворих 

з післяхолецистектомічним синдромом в поєднанні з гіпертонічною хво-

робою : дис. ... канд. мед. наук : 14.01.02 – внутрішні хвороби / 

О. М. Софронова ; Харк. держ. мед. ун-т. – Х., 2007. – 169 арк. 

167. Титова Г. Ю. Ендотелійзалежні фактори патогенезу хронічної 

серцевої недостатності в динаміці лікування антагоністами рецепторів 

ангіотензина II : дис. ... канд. мед. наук : 14.01.11 – кардіологія / 

Г. Ю. Титова ; Харк. держ. мед. ун-т. – Х., 2007. – 166 арк. 

168. Токарев А. В. Гемостаз при легочных кровотечениях с исполь-

зованием малоинвазивных технологий : дис. ... канд. мед. наук : 14.01.03 – 

хирургия / А. В. Токарев ; Харьк. гос. мед. ун-т. – Х., 2007. – 161 л. 

169. Шушляпина Н. О. Особенности диагностики и лечения хро-

нического фарингита у ликвидаторов аварии на Чернобыльской атомной 

электростанции : дис. ... канд. мед. наук : 14.01.19 – оториноларингология / 

Н. О. Шушляпина ; Харьк. гос. мед. ун-т. – Х., 2007. – 174 л. 

170. Щеголева М. Г. Металлические включения в полости рта 

у детей и их влияние на электрохимические процессы : дис. ... канд. мед. 

наук : 14.01.22 – стоматология / М. Г. Щеголева ; Харьк. мед. акад. после-

диплом. образования. – Х., 2007. – 167 л. 

171. Юрко К. В. Вплив біфі-форму на стан мікрофлори товстої 

кишки та активність металозалежних ферментів у хворих на шигельоз : 

дис. ... канд. мед. наук : 14.01.13 – інфекційні хвороби / К. В. Юрко ; Харк. 

держ. мед. ун-т. – Х., 2007. – 153 арк. 
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172. Андруша А. Б. Патогенетичні механізми ураження кишечника 

в умовах "кальцієвого стресу" у хворих на дегенеративні захворювання 

хребта : дис. ... канд. мед. наук : 14.01.02 – внутрішні хвороби / 

А. Б. Андруша ; Харк. держ. мед. ун-т. – Х., 2007. – 175 арк. 

173. Арутюнов С. Э. Дифференцированний подход к выбору 

миниинвазивных технологий при холедохолитиазе и стенозе большого 

дуоденального сосочка с учетом нарушений дуоденальной проходимости : 

дис. ... канд. мед. наук : 14.01.03 – хирургия / С. Э. Арутюнов ; Харьк. мед. 

акад. последиплом. образования. – Х., 2008. – 173 л. 

174. Атаман Ю. О. Роль пероксидного окиснення ліпідів у розвитку 

уражень артерій і вен, зумовлених первинними порушеннями енергетичного 

обміну : дис. ... канд. мед. наук : 14.03.04 – серцево-судинна хірургія / 

Ю. О. Атаман ; Харк. нац. мед. ун-т. – Х., 2008. – 157 арк. 

175. Афанасьев И. В. Клинико-лабораторная оценка течения 

беременности при гиперфункции щитовидной железы : дис. ... канд. мед. 

наук : 14.01.01 – акушерство и гинекология / И. В. Афанасьев ; Харьк. гос. 

мед. ун-т. – Х., 2007. – 154 л. 

176. Баздирєв В. В. Морфологічна оцінка ефективності передопе-

раційних методів протипухлинного лікування хворих на недрібно-

клітинний рак легенів (лікувальний патоморфоз) : дис. ... канд. мед. наук : 

14.03.02 – патологічна анатомія / В. В. Баздирєв ; ДУ "Нац. ін-т раку АМН 

України". – К., 2008. – 118 арк.  

177. Бачерикова Ю. А. Миниинвазивные торакоскопические мето-

дики при спонтанном пневмотораксе на фоне неспецифических заболеваний 

легких : дис. ... канд. мед. наук : 14.01.03 – хирургия / Ю. А. Бачерикова ; 

Харьк. нац. мед. ун-т. – Х., 2008. – 149 л. 

178. Бабалян Ю. О. Краніопластика фронтоорбітальних кісткових 

дефектів черепу (експериментальне та клінічне дослідження) : дис. ... 

канд. мед. наук : 14.01.05 – нейрохірургія / Ю. О. Бабалян ; ДУ "Ін-т 

нейрохірургії ім. акад. А. П. Ромоданова". – К., 2008. – 170 арк. 

179. Без'язична Н. В. Клініко-лабораторна оцінка та обгрунтування 

застосування нового силіконового підкладочного матеріалу для зубних 

протезів : дис. ... канд. мед. наук : 14.01.22 – стоматологія / 

Н. В. Без'язична ; Харк. держ. мед. ун-т. – Х., 2007. – 201 арк. 
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180. Білецький О. В. Корекція больового синдрому у хворих з полі-

травмою : дис. ... канд. мед. наук : 14.01.30 – анестезіологія та інтенсивна 

терапія / О. В. Білецький ; Харк. держ. мед. ун-т. – Х., 2008. – 181 арк. 

181. Бондаренко В. В. Обгрунтування критеріальної значимості 

діагностичних показників у випадках отруєння алкоголем : дис. ... канд. 

мед. наук : 14.01.25 – судова медицина / В. В. Бондаренко ; Харк. нац. мед. 

ун-т. – Х., 2007. – 140 арк. 

182. Борзенко А. Б. Роль інтерлейкіну-1[бета] та фібронектину 

в прогресуванні хронічного гломерулонефриту : дис. ... канд. мед. наук : 

14.01.37 – нефрологія / А. Б. Борзенко ; Харк. нац. мед. ун-т. – Х., 2007. – 168 арк. 

183. Борисов А. Л. Методы антистрессорной защиты у больных 

с острой черепно-мозговой травмой при различных повреждениях головного 

мозга : дис. ... канд. мед. наук : 14.01.30 – анестезиология и интенсивная 

терапия / А. Л. Борисов ; Харьк. нац. мед. ун-т. – Х., 2008. – 123 л. 

184. Бугайова О. В. Зіставлення клінічних та біохімичних фено-

типів при синдромі Елерса-Данлоса : дис. ... канд. мед. наук : 03.00.15 – 

генетика / О. В. Бугайова ; Харк. мед. акад. післядиплом. освіти. – Х., 

2008. – 144 арк. 

185. Власенко А. В. Вплив жирової дистрофії печінки на особливості 

перебігу цукрового діабету : дис. ... канд. мед. наук : 14.01.02 – внутрішні 

хвороби / А. В. Власенко ; Харк. нац. мед. ун-т. – Х., 2007. – 177 арк. 

186. Волкова Ю. В. Диференційований підхід до вибору медика-

ментозної терапії посттравматичного панкреатиту у хворих з політравмою : 

дис. ... канд. мед. наук : 14.01.30 – анестезіологія та інтенсивна терапія / 

Ю. В. Волкова ; Харк. нац. мед. ун-т. – Х., 2008. – 157 арк. 

187. Ворощук Р. С. Анатомія і топографія ниркових пірамід людини 

зрілого та похилого віку у проекції ниркових воріт (воксельне анатомічне 

моделювання) : дис. ... канд. мед. наук : 14.03.01 – нормальна анатомія / 

Р. С. Ворощук ; Харк. нац. мед. ун-т. – Х., 2008. – 153 арк. 

188. Гай О. Ю. Ентеральна недостатність в ранньому післяопера-

ційному періоді у пацієнтів з гострою хірургічною патологією органів 

черевної порожнини : дис. ... канд. мед. наук : 14.01.30 – анестезіологія та 

інтенсивна терапія / О. Ю. Гай ; Харк. держ. мед. ун-т. – Х., 2007. – 112 арк. 
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189. Герман К. Б. Свободнорадикальные процессы в патогенезе 

нарушений, обусловленных хирургической травмой, при различных видах 

обезболивания : дис. ... канд. мед. наук : 14.03.04 – патологическая физио-

логия / К. Б. Герман ; Харьк. нац. мед. ун-т. – Х., 2008. – 138 л. 

190. Граніна О. В. Роль порушення обміну ліпідів у прогресуванні 

діабетичної нефропатії : дис. ... канд. мед. наук : 14.01.02 – внутрішні 

хвороби / О. В. Граніна ; Харк. держ. мед. ун-т. – Х., 2007. – 183 арк. 

191. Губін М. В. Обгрунтування судово-медичних діагностичних 

критеріїв визначення ступеня тяжкості посттравматичних кохлеарних 

невритів : дис. ... канд. мед. наук : 14.01.25 – судова медицина / 

М. В. Губін ; Харк. нац. мед. ун-т. – Х., 2008. – 196 арк. 

192. Гусар В. А. Оценка разнообразия гаплотипов митохондриальной 

ДНК населения Украины : дис. ... канд. мед. наук : 03.00.15 – генетика / 

В. А. Гусар ; Харьк. мед. акад. последиплом. образования. – Х., 2007. – 132 л. 

193. Демиденко Г. В. Функціональний стан ендотелію у хворих на 

артеріальну гіпертензію з ожирінням : дис. ... канд. мед. наук : 14.01.02 – внут-

рішні хвороби / Г. В. Демиденко ; Харк. держ. мед. ун-т. – Х., 2007. – 132 арк. 

194. Заика М. В. Провоспалительные цитокины и оксидативный 

стресс у больных с хронической сердечной недостаточностью в динамике 

лечения антагонистами рецепторов ангиотензина II : дис. ... канд. мед. 

наук : 14.01.11 – кардиология / М. В. Заика ; Харьк. нац. мед. ун-т. – Х., 

2008. – 124 л. 

195. Ієвлєва В. І. Антиоксидантна терапія у хворих з тяжкою 

черепно-мозковою травмою (клінічне дослідження) : дис. ... канд. мед. наук : 

14.01.30 – анестезіологія та інтенсивна терапія / В. І.  євлєва ; Донец. нац. 

мед. ун-т. – Донецьк, 2007. – 139 арк. 

196. Кирсанова Т. А. Экологический контроллинг в системе 

управления предприятием : дис. ... канд. экон. наук : 08.08.01 – экономи-

ческая теория и история экономической мысли / Т. А. Кирсанова ; Сум. 

гос. ун-т. – Сумы, 2004. – 228 л. 

197. Кнігавко О. В. Вплив секрекції групових аглютиногенів сис-

теми АВО (секреторства) на перебіг та лікування інфекцій сечостатевих 

шляхів у чоловіків : дис. ... канд. мед. наук : 14.01.06 – урологія / 

О. В. Кнігавко ; Харк. держ. мед. ун-т. – Х., 2007. – 123 арк. 
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198. Ковтун М. І. Організація адаптаційних процесів у зоровій 

системі користувачів у динаміці роботи на комп'ютері : дис. ... канд. мед. 

наук : 14.03.03 – нормальна фізіологія / М. І. Ковтун ; Донец. нац. мед. ун-т 

ім. М. Горького. – Донецьк, 2008. – 196 арк. 

199. Конь К. В. Сучасні аспекти етіології та антибіотикорези-

стентність збудників запальних захворювань внутрішніх жіночих статевих 

органів і ерозій шийки матки : дис. ... канд. мед. наук : 03.00.07 – мікробіо-

логія / К. В. Конь ; Харк. нац. мед. ун-т. – Х., 2008. – 197 арк. 

200. Котулевич Н. Я. Ліпідний профіль та якість життя хворих на 

хронічну хворобу нирок V стадії, які лікуються програмним гемодіалізом : 

дис. ... канд. мед. наук : 14.01.37 – нефрологія / Н. Я. Котулевич ; Харк. 

держ. мед. ун-т. – Х., 2007. – 142 арк. 

201. Купріянова Л. С. Патоморфологічні особливості тимуса 

плодів від матерів, хворих на цукровий діабет I типу : дис. ... канд. мед. 

наук : 14.03.02 – патологічна анатомія / Л. С. Купріянова ; Харк. держ. 

мед. ун-т. – Х., 2007. – 150 арк. 

202. Кутовий І. О. Диференційоване нейрохірургічне лікування 

торсійної дистонії та змішаних форм гіперкінезів : дис. ... канд. мед. наук : 

14.01.05 – нейрохірургія / І. О. Кутовий ; ДУ "Ін-т нейрохірургії ім. акад. 

А. П. Ромоданова". – К., 2008. – 172 арк. 

203. Кушніренко І. В. Оптимізація діагностики та лікування рефрак-

терної гастроезофагеальної рефлюксної хвороби, поєднаної з ожирінням : 

дис. ... канд. мед. наук : 14.01.02 – внутрішні хвороби / І. В. Кушніренко ; 

Ін-т гастроентерології АМН України. – Дніпропетровськ, 2008. – 180 арк. 

204. Лизогуб Н. В. Клинико-иммунохимическая оценка эффекта 

защиты мозга при тяжѐлой черепно-мозговой травме : дис. ... канд. мед. 

наук : 14.01.30 – анестезиология и интенсивная терапия / Н. В. Лизогуб ; 

Харьк. нац. мед. ун-т. – Х., 2008. – 135 л. 

205. Мішин М. Ю. Судово-медична діагностика раптової кардіальної 

смерті за допомогою комплексу лабораторних досліджень : дис. ... канд. 

мед. наук : 14.01.25 – судова медицина / М. Ю. Мішин ; Харк. нац. мед. 

ун-т. – Х., 2008. – 141 арк. 

206. Мозгова Ю. А. Сучасні аспекти терапії експериментальної 

ентерококової інфекції : дис. ... канд. мед. наук : 03.00.07 – мікробіологія / 

Ю. А. Мозгова ; Харк. держ. мед. ун-т. – Х., 2008. – 160 арк. 
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207. Новикова И. В. Свободные аминокислоты крови в диагностике 

наследственных болезней обмена у детей высокого генетического риска : 

дис. ... канд. мед. наук : 03.00.15 – генетика / И. В. Новикова ; Харьк. мед. 

акад. последиплом. образования. – Х., 2007. – 154 л. 

208. Одушкіна Н. В. Поєднане застосування гальванічного струму 

з антибіотиками в комплексному лікуванні одонтогенних запальних за-

хворювань у дітей : дис. ... канд. мед. наук : 14.01.22 – стоматологія / 

Н. В. Одушкіна ; Харк. держ. мед. ун-т. – Х., 2007. – 165 арк. 

209. Плитень О. Н. Дифференциальная диагностика эпителиальных 

дисплазий шейки матки и интраэпителиальной карциномы : дис. ... канд. 

мед. наук : 14.03.02 – патологическая анатомия / О. Н. Плитень ; Харьк. 

гос. мед. ун-т. – Х., 2007. – 229 л. 

210. Романова Г. С. Патогенетичне значення та корекція 

мікробіоценозу товстого кишечнику при атопічному дерматиті у дітей 

молодшого віку : дис. ... канд. мед. наук : 14.01.10 – педіатрія / 

Г. С. Романова ; Харк. нац. мед. ун-т. – Х., 2008. – 157 арк. 

211. Рыкова Ю. А. Структурно-функциональные изменения щито-

видной железы под воздействием хронической гипертермии (анатомо-

экспериментальное исследование) : дис. ... канд. мед. наук : 14.03.01 – 

нормальная анатомия / Ю. А. Рыкова ; Луган. гос. мед. ун-т. – Луганск, 

2008. – 218 л. 

212. Савенкова О. О. Формоутворення внутрішнього рельєфу 

шлуночків серця людини у пренатальному періоді онтогенезу : дис. ... 

канд. мед. наук : 14.03.01 – нормальна анатомія / О. О. Савенкова ; 

Дніпропетр. держ. мед. акад. – Дніпропетровськ, 2008. – 134 арк. 

213. Савицкая К. В. Особенности гастродуоденальной патологии 

у детей дошкольного возраста (клиника, диагностика, принципы тера-

пии) : дис. ... канд. мед. наук : 14.01.10 – педиатрия / К. В. Савицкая ; 

Харьк. мед. акад. последиплом. образования. – Х., 2008. – 189 л. 

214. Сіріца Г. В. Стан вакциноіндукованого імунітету проти кору 

у дітей та підлітків з різними проявами туберкульозної інфекції : дис. ... 

канд. мед. наук : 14.02.02 – епідеміологія / Г. В. Сіріца ; ДУ "Ін-т 

епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л. В. Громашевського". – К., 

2008. – 145 арк. 
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215. Сохань А. В. Клініко-імунологічні показники та їх корекція 

у хворих на гострі герпесвірусні менінгоенцефаліти : дис. ... канд. мед. наук : 

14.01.13 – інфекційні хвороби / А. В. Сохань ; ДУ "Ін-т епідеміології та 

інфекційних хвороб ім. Л. В. Громашевського". – К., 2008. – 123 арк. 

216. Тадтаев С. Г. Стереологическое исследование влияния эпизо-

дической гипоксии на развитие некоторых отделов головного мозга в экс-

перименте : дис. ... канд. мед. наук : 14.03.02 – патологическая анатомия / 

С. Г. Тадтаев ; Харьк. гос. мед. ун-т. – Х., 2006. – 236 л. 

217. Тихохід Л. В. Моделювання та шляхи експериментальної 

корекції дефіциту заліза в організмі щурів : дис. ... канд. мед. наук : 

14.03.04 – патологічна фізіологія / Л. В. Тихохід ; Укр. НДІ мед. 

реабілітації та курортології. – Одесса, 2008. – 130 арк. 

218. Федько І. Д. Показники варіабельності серцевого ритму і 

якість життя у робітників вугільних копалень з артеріальною гіпертензією 

під час лікування еналаприла малеатом та небівололом  дис. ... канд. мед. 

наук  14.01.11 – кардіологія / І. Д. Федько ; Харк. нац. ун-т ім. 

В. Н. Каразіна. – Х., 2008. – 113 арк. 

219. Халин И. В. Фармакотерапевтическая эффективность церебро-

лизина и пропеса при хроническом раневом процессе (экспериментальное 

исследование) : дис. ... канд. мед. наук : 14.03.05 – фармакология / 

И. В. Халин ; Харьк. гос. мед. ун-т. – Х., 2007. – 151 л. 

220. Хижняк В. В. Судово-медична діагностика пошкоджень, що 

заподіяні пострілами з пневматичної гвинтівки ІЖ-38 : дис. ... канд. мед. 

наук : 14.01.25 – судова медицина / В. В. Хижняк ; Харк. нац. мед. ун-т. – 

Х., 2008. – 190 арк. 

221. Хижняк Е. В. Диагностическая и прогностическая значимость 

исследования субфракционного состава сыворотки крови у больных 

с острым инфарктом миокарда : дис. ... канд. мед. наук : 14.01.11 – 

кардиология / Е. В. Хижняк ; Одес. гос. мед. ун-т. – Одесса, 2008. – 142 л. 

222. Хира Харприт Сингх. Гемодинамические и иммуновоспали-

тельные механизмы хронической сердечной недостаточности с метаболи-

ческим синдромом у больных ишемической болезнью сердца и инсулино-

независимым сахарным диабетом и их терапевтическая коррекция : дис. ... 

канд. мед. наук : 14.01.02 – внутренние болезни / Хира Харприт Сингх ; 

Харьк. гос. мед. ун-т. – Х., 2007. – 237 л. 
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223. Ходак А. С. Ефективність систематичної медіастинальної 

лімфодисекції у хворих на рак легені : дис. ... канд. мед. наук : 14.01.07 – 

онкологія / А. С. Ходак ; Харк. нац. мед. ун-т. – Х., 2008. – 138 арк. 

224. Черкашина Л. В. Комплексне лікування хворих на псоріаз 

з урахуванням стану перекисного окислення ліпідів, білків, нуклеїнових 

кислот та антиоксидантної системи : дис. ... канд. мед. наук : 14.01.20 – 

шкірні та венеричні хвороби / Л. В. Черкашина ; Харк. держ. мед. ун-т. – 

Х., 2007. – 213 арк. 

225. Чертов С. Н. Анатомическая изменчивсть и морфометриче-

ская характеристика нижней челюсти человека для компьютерного моде-

лирования : дис. ... канд. мед. наук : 14.03.01 – нормальная анатомия / 

С. Н. Чертов ; Луган. нац. ун-т им. Тараса Шевченко. – Луганск, 2008. – 

176 л. 

226. Шайтуро Е. В. Патогенетические механизмы нарушений сер-

дечного ритма у больных при метаболическом синдроме и способы их 

коррекции : дис. ... канд. мед. наук : 14.01.11 – кардиология / 

Е. В. Шайтуро ; Харьк. нац. мед. ун-т. – Х., 2008. – 142 л. 

227. Шарковская Ю. И. Состояние центральной и почечной гемо-

динамики при остром и хроническом пиелонефрите у детей : дис. ... канд. 

мед. наук : 14.01.10 – педиатрия / Ю. И. Шарковская ; Харьк. нац. мед. ун-т. – 

Х., 2008. – 154 л. 

228. Шевченко О. Г. Роль цитокінів (інтерлейкіну-6 та 

інтерлейкіну-12) у прогресуванні хронічного гломерулонефриту : дис. ... 

канд. мед. наук : 14.01.37 – нефрологія / О. Г. Шевченко ; Харк. нац. мед. 

ун-т. – Х., 2008. – 142 арк.  

229. Шерстюк С. О. Патологічна анатомія органів імунної системи 

плодів і дітей раннього віку від ВІЛ-інфікованих матерів : дис. ... канд. 

мед. наук : 14.03.02 – патологічна анатомія / С. О. Шерстюк ; Харк. нац. 

мед. ун-т. – Х., 2008. – 212 арк. 

230. Шутова Н. А. Роль эозинофилов и их взаимодействие с тучны-

ми клетками в патогенезе воспаления : дис. ... канд. мед. наук : 14.03.04 – 

історія медицини / Н. А. Шутова ; Харьк. нац. мед. ун-т. – Х., 2008. – 131 л. 
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231. Азми Махмуд Али Хусейн. Ангиопаренхиматозные взаимо-

отношения почек человека : дис. ... канд. мед. наук : 14.03.01 – нормальная 

анатомия / Азми Махмуд Али Хуссейн ; Укр. мед. стоматол. акад. – 

Полтава, 2009. – 166 л. 

232. Арбузов В. И. Индивидуальная анатомическая изменчивость 

морфологии симпатического ствола и его ветвей у человека : дис. ... канд. 

мед. наук : 14.03.03 – нормальная физиология / В. И. Арбузов ; Харьк. нац. 

мед. ун-т. – Х., 2009. – 146 л. 

233. Ахмад Халед Нимер Абу Халил. Роль соединительнотканных 

элементов плодных оболочек в возникновении их преждевременного раз-

рыва при недоношенной беременности : дис. ... канд. мед. наук : 14.01.01 – 

акушерство и гинекология / Ахмед Халед Нимер Абу Халил ; Харьк. мед. 

акад. последиплом. образования. – Х., 2009. – 158 л. 

234. Баранов І. В. Обгрунтування лікування хворих з різними 

клініко-патогенетичними варіантами кислотозалежних захворювань, 

поєднаних з гіпотиреозом : дис. ... канд. мед. наук : 14.01.02 – внутрішні 

хвороби / І. В. Баранов ; Харк. нац. мед. ун-т. – Х., 2009. – 194 арк. 

235. Барська Л. Я. Рання діагностика та особливості корекції 

остеопенічних порушень у дітей з хронічними захворюваннями шлунково-

кишкового тракту : дис. ... канд. мед. наук : 14.01.10 – педіатрія / 

Л. Я. Барська  ; Харк. нац. мед. ун-т. – Х., 2009. – 163 арк. 

236. Березовская О. Е. Обменно-эндокринные нарушения при 

постовариоэктомическом синдроме и их коррекция : дис. ... канд. мед. 

наук : 14.01.01 – акушерство и гинекология / О. Е. Березовская ; Харьк. 

нац. мед. ун-т. – Х., 2009. – 189 л. 

237. Васильева О. В. Клинико-генетические характеристики больных 

с проявлениями экзокринной недостаточности поджелудочной железы 

и симптомами панкреатита : дис. ... канд. мед. наук : 03.00.15 – генетика / 

О. В. Васильева ; Укр. ин-т клинич. генетики Харьк. нац. мед. ун-ту. – Х., 

2008. – 141 л. 

238. Вигівська Л. А. Прогнозування, профілактика та лікування 

прееклампсії у вагітних групи ризику : дис. ... канд. мед. наук : 14.01.01 – 

акушерство та гінекологія / Л. А. Вигівська ; Харк. нац. мед. ун-т. – Х., 

2009. – 179 арк. 
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239. Гарькавый П. А. Эффективность лечения эссенциальной 

артериальной гипертензии амлодипином, метопролола тартратом или 

эналаприла малеатом у пациентов с нормотензивными и гипотензивными 

ортостатическими реакциями артериального давления : дис. ... канд. мед. 

наук : 14.01.11 – кардология / П. А. Гарькавый ; Харк. нац. мед. ун-т. – Х., 

2009. – 257 л. 

240. Горлеку Філіп Нарте. Променева диференційна діагностика 

осередкових уражень печінки : дис. ... канд. мед. наук : 14.01.23 – проме-

нева діагностика, променева терапія / Горлеку Філіп Нарте ; Харк. мед. 

акад. післядиплом. освіти. – Х., 2009. – 141 арк. 

241. Дубинська О. І. Клініко-функціональні та метаболічні коре-

ляції у хворих на повторні ішемічні інсульти : дис. ... канд. мед. наук : 

14.01.15 – нервові хвороби / О. І. Дубинська ; ДУ "Ін-т неврології, психіа-

трії та наркології". – Х., 2009. – 123 арк.  

242. Доценко В. В. Оцінка результатів і якості життя хворих із 

перфоративними гастродуоденальними виразками з урахуванням методики 

оперативного лікування : дис. ... канд. мед. наук : 14.01.03 – хірургія / 

В. В. Доценко ; Харк. нац. мед. ун-т. – Х., 2009. – 149 арк. 

243. Еременко Г. В. Кислотовыделительные функции почек и 

кислотно-основное состояние крови у больных бронхиальной астмой 

и методы их коррекции : дис. ... канд. мед. наук : 14.01.02 – внутренние 

болезни / Г. В. Еременко ; Харьк. нац. мед. ун-т. – Х., 2009. – 131 л. 

244. Залюбовская Е. И. Дисфункции эндотелия и возможности ее 

терапевтической коррекции у больных ишемической болезнью сердца 

с сахарным диабетом 2 типа : дис. ... канд. мед. наук : 14.01.02 – внутренние 

болезни / Е. И. Залюбовская ; Харьк. нац. мед. ун-т. – Х., 2009. – 178 л. 

245. Землянский И. Л. Анатомическая изменчивость и морфомет-

рическая характеристика турецкого седла для построения трехмерной 

компьютерной модели : дис. ... канд. мед. наук : 14.03.01 – нормальная 

анатомия / И. Л. Землянский ; Луган. нац. ун-т им. Тараса Шевченко. – 

Луганск, 2009. – 160 л. 

246. Кателевська Н. М. Порівняльна гігієнічна характеристика 

плавальних басейнів та методів їх утримання та експлуатації : дис. ... канд. 

мед. наук : 14.02.01 – гігієна та професійна патологія / Н. М. Кателевська ; 

ДУ "Ін-т гігієни та медичної екології ім. О. М. Марзєєва АМН України". – 

К., 2009. – 141 арк.  
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247. Кондратенко А. А. Эффективность амбулаторного лечения 

больных с внебольничной пневмонией в сочетании с язвенной болезнью 

желудка и двенадцатиперстной кишки : дис. ... канд. мед. наук : 14.01.02 – 

внутренние болезни / А. А. Кондратенко ; Харьк. мед. акад. последиплом. 

образования. – Х., 2009. – 190 л. 

248. Кондрусик Н. Ю. Артериальное русло эксекреторных секторов 

почек человека : дис. ... канд. мед. наук : 14.03.01 – нормальная анатомия / 

Н. Ю. Кондрусик ; Харьк. нац. мед. ун-т. – Х., 2009. – 123 л. 

249. Копійченко Я. І. Клініко-лабораторні показники перебігу та 

корекція порушень мікробіоценозу кишок у хворих на вірусний гепатит А : 

автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.13 – інфекційні хвороби / 

Я. І. Копійченко ; ДУ "Ін-т епідеміології та інфекц. хвороб ім. Л. В. Грома-

шевського АМН України". – К., 2009. – 157 арк. 

250. Кравець О. В. Морфологічні та реадаптаційні зміни 

в підшлунковій залозі під впливом солей важких металів (анатомо-

експериментальне дослідження) : дис. ... канд. мед. наук : 14.03.01 – нор-

мальна анатомія / О. В. Кравець ; Сум. держ. ун-т. – Суми, 2009. – 191 арк. 

251. Кузьмина О. А. Патогенетические основы чрезмерно сильной 

дискоординированной родовой деятельности и коррекция их приенением 

антагонистов кальция (клинико-экспериментальное исследование) : дис. ... 

канд. мед. наук : 14.01.01 – акушерство и гинекология / О. А. Кузьмина ; 

Харьк. нац. мед. ун-т. – Х., 2009. – 188 л. 

252. Кучерина Н. С. Оптимізація лапароскопічного лікування хворих 

з апоплексією яєчників : дис. ... канд. мед. наук : 14.01.01 – акушерство та 

гінекологія / Н. С. Кучерина ; Харк. мед. акад. післядиплом. освіти. – Х., 

2009. – 197 акр. 

253. Кушнарева Е. А. Морфологические особенности кровоснаб-

жения яичников на этапах онтогенеза и после некоторых хирургических 

вмешательств : дис. ... канд. мед. наук : 14.03.01 – нормальная анатомия / 

К. А. Кушнарева ; Харк. нац. мед. ун-т. – Х., 2009. – 16 л. 

254. Левенец С. В. Анатомическая изменчивость воротной вены : 

дис. ... канд. мед. наук : 14.03.01 – нормальная анатомия / С. В. Левенец ; 

Луган. нац. ун-т им. Тараса Шевченко. – Луганск, 2009. – 152 л. 



 33 

255. Лещинський Т. П. Особливості ведення вагітності, пологів, 

післяпологового періоду у вагітних із анемією, поєднаною із хронічною 

патологією гепатобіліарної системи невірусного генезу : дис. ... канд. мед. 

наук : 14.01.01 – акушерство та гінекологія / Т. П. Лещинський ; Луган. 

держ. мед. ун-т. – Х., 2009. – 161 арк. 

256. Литвиненко Е. Ю. Роль опиоидных пептидов в реакциях сис-

темы крови при воспалении : дис. ... канд. мед. наук : 14.03.04 – патологи-

ческая физиология / Е. Ю. Литвиненко ; Харьк. нац. мед. ун-т. – Х., 

2009. – 136 л. 

257. Лупырь М. В. Роль тканевых базофилов в клеточных реакциях 

при хроническом воспалении : дис. ... канд. мед. наук : 14.03.04 – патоло-

гическая физиология / М. В. Лупырь ; Харк. нац. мед. ун-т. – Х., 2008. – 

156 л. 

258. Мінухін Д. В. Хірургічне лікування гострих абсцесів легень 

з використанням малоінвазивних хірургічних технологій : дис. ... канд. 

мед. наук : 14.01.03 – хірургія / Д. В. Мінухін ; Харк. нац. мед. ун-т. – Х., 

2009. – 169 арк. 

259. Міщенко О. М. Обгрунтування та розробка системи надання 

медико-соціальної допомоги дітям-інвалідам : дис. ... канд. мед. наук : 

14.02.03 – соціальна медицина / О. М. Міщенко ; Нац. мед. ун-т ім. 

О. О. Богомольця.  – К., 2009.  – 239  арк.  

260. Овусу Франк. Усовершенствование диагностики и хирурги-

ческой тактики пострадавших с абдоминальными повреждениями при 

кататравме : дис. ... канд. мед. наук : 14.01.03 – хирургия  / Франк Овусу ; 

Харьк. нац. мед. ун-т.  – Х., 2009.  – 196  л. 

261. Ольховик В. Л. Патогенетичне обгрунтування діагностики та 

лікування вагітних з дифузною еутиреоїдною гіперплазією щитоподібної 

залози : дис. ... канд. мед. наук : 14.01.01 – акушерство та гінекологія / 

В. Л. Ольховик ; Харк. нац. мед. ун-т. – Х., 2009. – 145 арк. 

262. Ольховська Ю. О. Інгібітори клітинного циклу у патогенезі 

псоріазу та комплексна терапія виявлених порушень : дис. ... канд. мед. 

наук : 14.01.20 – шкірні та венеричні хвороби / Ю. О. Ольховська ; Нац. 

мед. ун-т ім. О. О. Богомольця. – К., 2009. – 161 арк.  



 34 

263. Ольховський Д. В. Роль гіперурикемії в прогресуванні хроніч-

ної серцевої недостатності у хворих з артеріальною гіпертензією та ожи-

рінням : дис. ... канд. мед. наук : 14.01.02 – внутрішні хвороби / 

Д. В. льховський ; Харк. нац. мед. ун-т. – Х., 2009. – 162 арк. 

264. Пасічник І. П. Клініко-імунологічні особливості адаптації дітей, 

які отримали профілактичне лікування сифілісу : дис. ... канд. мед. наук : 

14.01.10 – педіатрія / І. П. Пасічник ; Харк. мед. акад. післядиплом. освіти. – 

Х., 2009. – 145 арк. 

265. Пилюгин А. В. Стереоморфологические особенности прото-

ковой системы небных, губных, и слезных желез человека и их кровенос-

ного микроциркуляторного русла : дис. ... канд. мед. наук : 14.03.01 – 

нормальная анатомия / А. В. Пилюгин ; Укр. мед. стоматол. акад. – Пол-

тава, 2009. – 204 л. 

266. Прокопюк В. Ю. Вплив мікоплазменої інфекції на систему 

мати-плацента-плід та шляхи корекції патологічних змін : дис. ... канд. 

мед. наук : 14.01.01 – акушерство та гінекологія / В. Ю. Прокопюк ; Харк. 

нац. мед. ун-т. – Х., 2009. – 145 арк. 

267. Риндіна Н. Г. Нейрогормональна активація та її участь 

у формуванні змін міокарда у хворих на хронічну серцеву недостатність 

і ожиріння : дис. ... канд. мед. наук : 14.01.02 – внутрішні хвороби / 

Н. Г. Риндіна ; Харк. нац. мед. ун-т. – Х., 2009. – 182 л. 

268. Рыхлик С. В. Нейроно-глиально-капиллярные взаимоотно-

шения в вентролатеральной группе ядер промежуточного мозга человека : 

дис. ... канд. мед. наук : 14.03.01 – нормальная анатомия / С. В. Рыхлик ; 

Харьк. нац. мед. ун-т. – Х., 2009. – 129 с. – Библиогр. : с. 100–129. 

269. Селезнев М. А. Патогенетическое обоснование антиоксидант-

ной терапии при функциональной кишечной непроходимости в раннем 

послеоперационном периоде : дис. ... канд. мед. наук : 14.01.03 – хирургия / 

М. А. Селезнев ; Харьк. нац. мед. ун-т. – Х., 2009. – 147 л. 

270. Сірик В. О. Зміна імунного статусу, функціональної активності 

ендотелію і тромбоцитів у хворих на артеріальну гіпертензією та її 

корекція : дис. ... канд. мед. наук : 14.01.11 – кардіологія / В. О. Сірик ; 

Харк. нац. мед. ун-т. – Х., 2009. – 212 арк. 



 35 

271. Сигаев  Е. Б. Применение микротоковой терапии для восста-

новления тканей при реконструктивных и пластических операциях : дис. ... 

канд. мед. наук : 14.01.03 – хирургия / Е. Б. Сигаев ; Харк. мед. акад. 

последиплом. образования. – Х., 2009. – 129 л. 

272. Сорокин Д. И. Морфо-функциональные особенности миокарда 

левого желудочка у больных гипертонической болезнью с ожирением : 

дис. ... канд. мед. наук : 14.01.02 – внутренние болезни / Д. И. Сорокин ; 

Харьк. нац. мед. ун-т. – Х., 2009. – 228 л. 

273. Сторожева М. В. Сорбційна терапія в комплексному лікуванні 

хворих на гострі гнійно-запальні процеси порожнини рота : дис. ... канд. 

мед. наук : 14.01.22 – стоматологія / М. В. Сторожева ; Вищ. держ. навч. 

заклад України "Укр. мед. стоматол. акад.". – Полтава, 2009. – 191 арк. 

274. Тверезовський М. В. Особливості видового складу та чутливість 

до антибактеріальних препаратів мікроорганізмів, виділених від хворих на 

риносинусити, в різних регіонах АР Крим : дис. … канд. мед. наук : 

03.00.07 – мікробіологія / М. В. Тверезовський ; ДУ "Ін-т мікробіології та 

імунології ім. І. І. Мечникова АМН України". – Х., 2009. – 152 арк. 

275. Трусова М. В. Влияние цитостатиков на состояние функцио-

нального почечного резерва (экспериментальное исследование) : дис. ... 

канд. мед. наук : 14.03.04 – патологическая физиология / М. В. Трусова ; 

Харьк. нац. мед. ун-т. – Х., 2009. – 146 л. 

276. Федорищева В. А. Сравнительный анализ нормальных черепов 

и черепов с приобретенными деформациями из археологических раскопок 

верхнего Салтова, Нижнего Дона, Херсонеса, Тепе-Кермена : дис. ... канд. 

мед. наук : 14.03.01 – нормальная анатомия / В. А. Федорищева ; Харьк. 

нац. ун-т им. В. Н. Каразина. – Х., 2008. – 130 л. 

277. Хабусєв В. К. Об’єктивна оцінка важкості стану хворих на 

розповсюджений перитоніт при визначенні програми лапаросанацій : дис. ... 

канд. мед. наук : 14.01.03 – хірургія / В. К. Хабусєв ; Харк. нац. мед. ун-т. – 

Х., 2009. – 139 арк. 

278. Ходатенко О. Г. Діагностика та лікування високо розташова-

них виразок задньої стінки кардіального відділу шлунка (клініко-

морфологічне дослідження) : дис. ... канд. мед. наук : 14.01.03 – хірургія / 

О. Г. Ходатенко ; Укр. мед. стоматол. акад. – Полтава, 2009. – 175 арк. 



 36 

279. Цема И. Д. Оптимизация лечения больных артериальной ги-

пертензией с сочетанной язвенной болезнью двенадцатиперстной кишки, 

принимавших участие в ликвидации последствий аварии на ЧАЭС : дис. ... 

канд. мед. наук : 14.01.02 – внутренние болезни / И. Д. Цема ; Харьк. мед. 

акад. последиплом. образования. – Х., 2009. – 160 л. 

280. Циганенко О. С. Діагностика і хірургічне лікування вузлового 

зобу в сполученні з автоімунним тиреоїдитом : дис. ... канд. мед. наук : 

14.01.03 – хірургія / О. С. Циганенко ; Держ. Вищ. навч. заклад "Тернопіл. 

держ. мед. ун-т ім. І. Я. Горбачевського". – Тернопіль, 2009. – 169 арк. 

281. Чалый В. А. Сравнительная анатомия синусно-венозных 

образований твердой оболочки головного мозга человека и собаки : дис. ... 

канд. мед. наук : 14.03.01 – нормальная анатомия / В. А. Чалый ; Луган. 

гос. мед. ун-т. – Луганск, 2009. – 139 л.  

282. Черний Е. В. Биоэлектрическая активность мозга при острых 

нарушениях мозгового кровообращения в условиях фармакологической 

блокады кальциевых каналов : дис. ... канд. мед. наук : 14.03.04 – патологи-

ческая физиология / Е. В. Черний ; Донец. нац. мед. ун-т им. М. Горького. – 

Донецк, 2009. – 2009 л. 

283. Шиян Д. Н. Морфофункциональные особенности сосудов 

и нервов вилочковой железы у плодов новорожденных : дис. ... канд. мед. 

наук : 14.03.01 – нормальная анатомия / Д. Н. Шиян ; Харьк. нац. мед. ун-т. – 

Х., 2009. – 156 л. 



 37 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допоміжні 
покажчики 



 38 

Покажчик авторів 
 

А 

 

Азми Махмуд Али Хусейн. 231 

Айсар Юсеф М. Хассун. 51  

Алексеенко А. П. 17  

Алексеєнко Р. В. 129 

Андон'єва Н. М. 34  

Андруша А. Б. 172 

Антюфеева О. И. 88  

Арбузов В. И. 232 

Арутюнов С. Э. 173 

Атаман Ю. О. 174 

Афанасьев И. В. 175 

Афанасьева О. А. 130 

Ахмад Халед Нимер Абу Халил. 233 

Ащеулова Т. В. 26  

 

Б 

 

Бабаджан В. Д. 8  

Бабалян Ю. О. 178 

Баздирєв В. В. 176 

Байбакова Ю. А. 52  

Баранов І. В. 234 

Барська Л. Я. 235 

Басок О. С. 89  

Бачерикова Ю. А. 177 

Без'язична Н. В. 179 

Березнякова М. Є. 1  

Березовская О. Е. 236 

Березовский А. Е. 131 

Битчук Д. Д. 132 

Битчук Е. Д. 90  

Біла Н. В. 91  

Білецький О. В. 180 

Біловол А. М. 53  

Благовещенский Е. В. 54  

Блажко Е. В. 92  

Боброннікова Л. Р. 35  

Бойченко А. Д. 93  

Болокадзе Є. О. 94  

Бондаренко В. В. 181 

Бондарчук А. Г. 95  

Борзенко А. Б. 182 

Борисов А. Л. 183 

Брянцев О. Н. 133 

Бугайова О. В. 184 

 

В 

 

Варваричева О. С. 134 

Васильева О. В. 237 

Вигівська Л. А. 238 

Вітріщак С. В. 36  

Власенко А. В. 185 

Власенко О. А. 135 

Власенко О. В. 55  

Влодзієвська Н. В. 136 

Водолажский М. Л. 56  

Волкова Ю. В. 186 

Ворощук Р. С. 187 

 

Г 

 

Гай О. Ю. 188 

Гани М. М. Аль Факави. 137 

Гарагатий І. А. 37  

Гаргин В. В. 18  

Гарькавый П. А. 239 

Герасименко О. В. 96  

Герасименко С. Ф. 138 

Герман К. Б. 189 

Гольева Н. В. 2  

Горлеку Філіп Нарте. 240 

Горшкова З. А. 97  

Граніна О. В. 190 

Григоренко Н. В. 98  

Губін М. В. 191 



 39 

Гузь И. А. Роль 139 

Гусар В. А. 192 

 

Д 

 

Демиденко Г. В. 193 

Дереча Л. М. 99  

Довженко Ю. В. 100  

Доценко  Д. Г. 101  

Доценко В. В. 242 

Доценко Е. Г. 140 

Дубей Л. Я. 27  

Дубинська О. І. 241  

Дубівська С. С. 102  

Дубінін М. С. 57  

 

Е 

 

Еременко Г. В. 243 

Ефремова О. А. 19. 

 

Є 

 

Єгоров О. О. 58  

 

Ж 

 

Железнякова Н. М. 59  

Желнин Е. В. 141 

Желтякова И. А. 103  

Журавлева Л. В. 28  

 

З 

 

Заика М. В. 194 

Залюбовская Е. И. 244 

Замятин П. Н. 3 

Зелена І. І. 142 

Землянский И. Л. 245 

Зіміна М. С. 143 

Золотухин В. В. 144 

Зубова Е. О. 104  
 

І 

 

Ієвлєва В. І. 195 

 

К 

 

Калмыков А. А. 145 

Камель Джбара Хаммад Эль Машни. 60  

Каминская Т. М. 9  

Каминский А. В. 146 

Капустін Р. В. 38  

Карпенко К. І. 10  

Кателевська Н. М. 246 

Кирсанова Т. А. 196 

Клименко В. А. 39  

Кнігавко О. В. 197 

Коваль Д. С. 105  

Ковтун М. І. 198 

Кожина А. М. 11  

Колесник И. Л. 61  

Колосов Є. В. 106  

Кондратенко А. А. 247 

Кондрусик Н. Ю. 248 

Кононенко Н. М. 40  

Конь К. В. 199 

Конько Д. И. 62  

Копійченко Я. І. 249 

Костенко А. Г. 12  

Котулевич Н. Я. 200 

Кочуев Г. И. 147 

Кравець О. В. 250 

Красовская Е. А. 63  

Кривоносова Е. М. 148 

Кудревич А. Н. 149 

Кудревич И. А. 107  

Кузіна В. В. 108  

Кузнєцов Р. В. 109  

Кузьмина И. Ю. 4  



 40 

Кузьмина О. А. 251 

Кузьмінова Н. В. 41  

Кузьоменська М. Л. 64  

Купріянова Л. С. 201 

Кутовий І. О. 202 

Кучерина Н. С. 252 

Кушнарева Е. А. 253 

Кушніренко І. В. 203 
 

Л 

 

Латогуз С. И. 65  

Латышев Л. Е. 150 

Левенец С. В. 254 

Лекомцева Е. В. 66  

Лещинський Т. П. 255 

Лизогуб Н. В. 204 

Литвиненко Е. Ю. 256 

Логвінова О. Л. 110  

Лоскутов В. Н. 67  

Лупояд К. В. 111  

Лупырь М. В. 257 

Лысенко М. Э. 151. 

 

М 

 

Макаров В. В. 42  

Маслова Н. М. 68  

Матвиенко И. В. 152 

Мінухін Д. В. 258 

Мішин М. Ю. 205 

Міщенко О. М. 259 

Міщенко І. В. 13  

Могиленець О. І. 153 

Мозгова Т. П. 29  

Мозгова Ю. А. 206 

Мозговая Ю. Н. 154 

Моргуліс М. В. 112  

Морозова А. Д. 113  

Мосєйко О. О. 69  

Мохамед Али Мохамед Аль Зугаир. 70 

Н 

 

Наврузов М. Б. 71  

Надер Халил Насер Дауд. 155 

Назарян Р. С. 14  

Наконечный Е. В. 114  

Некрасова Н. А. 72  

Нетюхайло Л. Г. 20. 

Николаева О. В. 5  

Новикова И. В. 207 
 

О 

 

Овусу Франк. 260 

Одушкіна Н. В. 208 

Ольховик В. Л. 261 

Ольховська Ю. О. 262  

Ольховський Д. В. 263 

Онищенко Н. И. 115  

 

П 

 

Пасічник І. П. 264 

Пахомова А. В. 156 

Пащенко Ю. В. 21  

Пенделя А. А. 73  

Перерва Л. А. 74  

Перцев Д. П. 157 

Пилюгин А. В. 265 

Питецька Н. І. 43  

Плитень О. Н. 209 

Подрігало Л. В. 6 

Пономарев В. И. 75  

Попова Л. Д. 22  

Попрошаєв О. В. 158 

Прокопюк В. Ю. 266 

Пустова Н. О. 76  

П'ятикоп В. О. 44  
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Р 

 

Риндіна Н. Г. 267 

Робак І. Ю. 45  

Романова Г. С. 210 

Рубинська Т. В. 77  

Рыкова Ю. А. 211 

Рыхлик С. В. 268 

 

С 

 

Савенкова О. О. 212 

Савицкая К. В. 213 

Салтовський О. В. 116  

Самохвалов А. В. 159 

Сафонов Р. А. 160 

Селезнев М. А269 

Сиваш Е. В. 78  

Сигаев  Е. Б. 271 

Сидоренко Н. М. 161 

Синайко В. М. 7  

Сирова Г. О. 79  

Сірик В. О. 270 

Сіріца Г. В. 214 

Скидан К. В. 162 

Сколожабський А. А. 163 

Скорбач Ю. І. 164 

Слободян О. М. 46  

Соколова І. І. 30  

Соколова І. М. 31  

Соловьева А. Г. 165 

Сорокин Д. И. 272 

Софронова О. М. 166 

Сохань А. В. 215 

Степанов А. Е. 80  

Стеценко С. О. 117 

Столяров К. Є. 118 

Сторожева М. В. 273 

Стрельникова И. Н. 119 

Суховецький В. В. 120 

 

Т 

 

Тадтаев С. Г. 216 

Тверезовський М. В. 274 

Титова Г. Ю. 167 

Тихохід Л. В. 217 

Товажнянська О. Л. 47  

Токарев А. В. 168 

Томилин В. Г. 121 

Трусова М. В. 275 

Тучкіна І. О. 23  

Тюпка Т. І. 48  

 

Ф 

 

Фахд Мох. Д. Фахед Ель Абдаллах. 122 

Федорищева В. А. 276 

Федорович А. А. 123 

Федько І. Д. 218 

Фролова Т. В. 24  
 

Х 

 

Хабусєв В. К. 277 

Халин И. В. 219 

Хаустов М. Н. 124 

Хижняк В. В. 220 

Хижняк Е. В. 221 

Хира Харприт Сингх. 222 

Хмыз Т. Г. 125 

Ходак А. С. 223 

Ходатенко О. Г. 278 

 

Ц 

 

Цема И. Д. 279 

Цивенко А. И. 49  

Циганенко О. С. 280 
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Ч 

 

Чалый В. А. 281  

Черкашина Л. В. 224 

Черненко А. В. 126 

Черний Е. В. 282 

Чертов С. Н. 225 

Чумаченко Т. О. 50  

 

Ш 

 

Шайтуро Е. В. 226 

Шарикадзе Е.В. 81  

Шарковская Ю. И. 227 

Шевченко А. Н. 15  

Шевченко Є. Т. 127 

Шевченко О. Г. 228 

Шевченко О. С. 16  

Шевченко Р. С. 32  

Шерстюк С. О. 229 

Шиян Д. Н. 283 

Шкляр А. С. 128 

Шкляр С. П. 33  

Школьник В. В. 82  

Шутова Н. А. 230 
Шушляпина Н. О. 169 

 

Щ 

 

Щеголева М. Г. 170 

Щербань М. Г. 25  

 

Ю 

 

Юрко К. В. 171 

Ющенко М. Л. 83  

 

Я 

 

Яковлева О. В. 84  

Янишен И. В. 85  

Янкевич О. О. 86  

Ярошевский А. А. 87  
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Покажчик установ, 
у яких були захищені дисертації 

 
Буковин. держ. мед. ун-т 46 

Вищ. держ. навч. заклад України 

"Укр. мед. стоматол. акад." 273 

Вінниц. нац. мед. ун-т ім. І. М. Пи-

рогова 41 

Держ. Вищ. навч. заклад "Тернопіл. 

держ. мед. ун-т ім. І. Я. Горба-

чевського" 280 

Дніпропетр. держ. мед. акад 212 

Донец. нац. мед. ун-т 195 

Донец. нац. мед. ун-т им. М. Горь-

кого 282 

Донец. нац. мед. ун-т ім. М. Горь-

кого 198 

ДУ "Ін-т гігієни та мед. екології 

ім. О. М. Марзєєва" 36 

ДУ "Ін-т епідеміології та інфекц. хво-

роб ім. Л. В. Громашевського" 50 

ДУ "Ін-т епідеміології та інфекц. 

хвороб ім. Л. В. Громашевського 

АМН України" 153, 249 

ДУ "Ін-т епідеміології та інфекц. 

хвороб ім. Л. В. Громашевського" 

214, 215 

ДУ "Ін-т неврології, психіатрії та 

наркології АМН України 29, 47 

ДУ "Ін-т неврології, психіатрії та 

наркології" 241  

ДУ "Ін-т нейрохірургії ім. акад. 

А. П. Ромоданова АМН України" 44 

ДУ "Ін-т нейрохірургії ім. акад. 

А. П. Ромоданова" 178, 202 

ДУ "Ін-т нефрології АМН України" 34 

ДУ "Ін-т урології АМН України" 37 

ДУ "Нац. ін-т раку АМН України" 176 

ДУ "Ін-т гігієни та мед. екології 

ім. О. М. Марзєєва АМН України" 

246 

ДУ "Ін-т мікробіології та імуноло-

гії ім. І. І. Мечникова АМН 

України" 274 

Ин-т патологии позвоночника и сус-

тавов им. М. И. Ситенко АМН Ук-

раины 132 

Ин-т пробл. криобиологии и крио-

медицины 103 

Ін-т гастроентерології АМН Украї-

ни 203 

Ін-т історії України НАН України 45 

Ін-т неврології, психіатрії та нарко-

логії 95 

Ін-т патології крові та трансфузійної 

медицини 27 

Ін-т патології хребта та суглобів 

ім. М. І. Ситенка АМН України 120 

Ін-т психології ім. Г. С. Костюка 

АПН України 31 

Київ. мед. акад. післядиплом. 

освіти ім. П. Л. Шупика 100 

Луган. гос. мед. ун-т 211, 281 

Луган. держ. мед. ун-т 255 

Луган. нац. ун-т им. Тараса Шев-

ченко 225, 245, 254 

Нац. мед. акад. післядиплом. освіти 

ім. П. Л. Шупика 38, 42 

Нац. мед. ун-т ім. О. О. Богомольця 

14, 30, 259, 262 

Нац. фарм. ун-т 40, 48 

Одес. гос. мед. ун-т 221 

Сум. гос. ун-т 196 

Сум. держ. ун-т 250 

Укр. ин-т клин. генетики Харьк. 

нац. мед. ун-ту 237 

Укр. мед. стомат. акад 231, 265, 

278 
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Укр. НДІ мед. реабілітації та 

курортології 217 

Харк. держ. акад. фізич. культури 158 

Харк. держ. мед. ун-т 1, 6, 10, 13, 

16, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 51, 53, 

55, 57, 58, 59, 64, 68, 69, 73, 76, 

77, 79, 83, 84, 86, 89, 91, 93, 94, 

96, 98, 99, 102, 105, 106, 108, 109, 

110, 112, 116, 117, 118, 122, 126, 

127, 128, 129, 136, 142, 143, 160, 

161, 163, 164, 166, 167, 171, 172, 

179, 180, 188, 190, 193, 197, 200, 

201, 206, 208, 224,  

Харк. мед. акад. післядиплом. 

освіти 184, 240, 252, 264 

Харк. мед. акад. последиплом. об-

разования 271 

Харк. нац. мед. ун-т 26, 30, 32, 33, 

35, 39, 41, 43, 174, 185, 181, 182, 

186, 187, 191, 199, 205, 210, 220, 

223, 228, 229, 234, 235, 238, 239, 

242, 253, 257, 258, 261, 263, 266, 

267, 270, 277,  

Харк. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна 218 

Харьк. гос. мед. ун-т 2, 3, 4, 5, 7, 8, 

9, 11, 12, 15, 17, 18, 19, 28, 52, 54, 

56, 60, 61, 62, 63, 65, 66, 67, 70, 

71, 72, 74, 75, 78, 80, 81, 82, 85, 

87, 88, 90, 92, 97, 101, 104, 107, 

111, 113, 114, 115, 119, 121, 123, 

124, 125, 130, 131, 133, 134, 135, 

137, 138, 139, 140, 141, 144, 145, 

146, 148, 149, 150, 151, 152, 154, 

155, 156, 157, 159, 162, 165, 168, 

169, 175, 209, 216, 219, 222,  

Харьк. мед. акад. последиплом. 

образования 147, 170, 173, 192, 

207, 213, 233, 279, 247 

Харьк. нац. мед. ун-т 177, 183, 189, 

194, 204, 226, 227, 230, 234, 236, 

243, 244, 248, 251, 256, 260, 268, 

269, 272, 275, 283 

Харьк. нац. ун-т им. В. Н. Каразина 

49, 276 
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