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2016. – 20с. 

      

37 618.3-007 

Ш37 
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освіти ім. П.Л. Шупика. – К., 2016. – 20с. 

      

38 616.716.4-0

07-053.2 

Ш83 

     Шпак Д. Ю. Особливості лікування гнатичної форми 

мезіального прикусу у дітей в змінному та постійному періодах 

прикусу [Текст] : автореф. дис. на здоб. наук. ступ. к.м.н. : спец. 

14.01.22 "Стоматологія" / Діна Юріївна Шпак ; МОЗУ НМУ ім. О.О. 

Богомольця. – К., 2016. – 18с. 

      



39 616.89-008-

057 

Щ95 

     Щуліпенко Л. І. Патогенетичні механізми формування 

дизрегуляторних станів у операторів транспорту : моделювання, 

класифікація, формалізоване розпізнавання [Текст] : автореф. дис. на 

здоб. наук. ступ. к.м.н. : спец. 14.03.04 "Патологічна фізіологія" / Леся 

Ігорівна Щуліпенко ; МОЗУ Буковинський ДМУ. – Чернівці, 2016. – 

20с. 

       

 
    


