
1 616.35/349-

002]-092 

А65 

     Андрейчин, Сергій Михайлович  Клініко-патогенетичне 

обгрунтування оптимізації терапії хронічних невиразкових 

проктосигмоїдитів [Текст] : дис. на здоб. наук. ступ. д.м.н.: 14.01.02 

"внутрішні хвороби" / Сергій Михайлович Андрейчин ; МОЗУ 

Тернопіль. держ. мед. ім. І.Я.Горбачевського. – Тернопіль, 2003. – 

359с. 

      кільк.прим.:  1  (ІБВ – 1) 
2 616-089.23-

616.31-616-

08 

Б59 

     Біда, Олексій Віталійович  Диференційовані методи 

ортопедичного лікування та функціональної реабілітації хворих з 

дефектами зубних рядів, ускладнених зубощелепними деформаціями 

[Текст] : дис. на здоб. наук. ступ. д.м.н.: спец.14.01.22 "Стоматологія" 

/ Олексій Віталійович Біда ; МОЗУ ДВНЗ "ІФНМУ". – 

Івано-Франківськ, 2018. – 390с. 

      кільк.прим.:  1  (ІБВ – 1) 
3 616.12-008.

331.1 

Б77 

     Бойчук, Тетяна Вячеславівна  Артеріальна гіпертензія при 

нефропатіях неімунного генезу: особливості патогенезу, діагностики, 

лікування [Текст] : дисерт. на здобут. наук. ступ. д.м.н.: 14.01.02 

"Внутрішні хвороби" / Тетяна Вячеславівна Бойчук ; МОЗУ ІФДМА. – 

Івано-Франківськ, 2002. – 422 с. 

      кільк.прим.:  1  (ІБВ – 1) 
4 616.12 

В14 

     Вакалюк, Ігор Петрович  Терапевтичні аспекти 

постінфарктного серця: клініко-патогенетична характеристика та нові 

підходи до лікування [Текст] : дисерт. на здобут. наук. ступ. д.м.н.: 

14.01.02 "Внутрішні хвороби", 14.01.11 "Кардіологія" / Ігор Петрович 

Вакалюк ; ІФДМА. – Івано-Франківськ, 1996. – 535 с. 

      кільк.прим.:  1  (ІБВ – 1) 
5 616.12+616

.12-009.72+

616.12.-008 

В54 

     Витриховський, Андрій Ігорович  Варіабельність та 

турбулентність серцевого ритму в діагностиці, лікуванні та 

профілактиці ускладнень в осіб з високим та дуже високим 

серцево-судинним ризиком [Текст] : дис. на здоб. наук. ступ. д.м.н.: 

спец.14.01.11 "Кардіологія" / Андрій Ігорович Витриховський ; МОЗУ 

ДВНЗ "ІФНМУ". – Івано-Франківськ, 2019. – 415с. 

      кільк.прим.:  1  (ІБВ – 1) 
6 616.36-002 

В52 

     Вірстюк, Наталія Григорівна  Клініко-патогенетичні 

особливості перебігу хронічних гепатитів та розвитку цирозу печінки, 

диференційовані методи лікування [Текст] : дисерт. на здобут. наук. 

ступ. д.м.н.: 14.01.02 "Внутрішні хвороби" / Наталія Григорівна 

Вірстюк ; МОЗУ ІФДМА. – Івано-Франківськ, 2002. – 399 с. 

      кільк.прим.:  1  (ІБВ – 1) 
7 616.72-007.

24-06:616.1

2-008:616. 

В68 

     Волошина, Лариса Олександрівна  Клініко-патогенетичні 

особливості формування коморбідності та гіпотиреозу у хворих на 

остеоартроз: вікові, гендерні та метаболічні аспекти прогнозування, 

вдосконалення лікування та профілактики [Текст] : дис. на здоб. наук. 

ступ. д.м.н.: спец.14.01.02 "Внутрішні хвороби" / Лариса 

Олександрівна Волошина ; МОЗУ ВДНЗУ "БДМУ". – Чернівці, 2018. – 

398с. 

      кільк.прим.:  1  (ІБВ – 1) 



8 616.314.17-

008.1-059.1

23+616.123 

Г37 

     Герелюк, Віталій Іванович  Роль ліпідних медіаторів у перебігу 

генералізованого пародонтиту та ефективність їх корекції в 

комплексному лікуванні [Текст] : дис. на здоб. наук. ступ. д.м.н.: 

14.01.22 "стоматологія" / Віталій Іванович Герелюк ; МОЗУ ІФДМА. – 

Івано-Франківськ, 2000. – 294 с. 

      кільк.прим.:  1  (ІБВ – 1) 
9 616-092+61

6.12-009.72

+616.24+61

6 

Г37 

     Герич, Петро Романович  Хронічне обструктивне 

захворювання легень і ішемічна хвороба серця: патогенез поєднаної 

кардіо-респіраторної патології та диференційовані підходи до вибору 

терапії [Текст] : дис. на здоб. наук. ступ. д.м.н.: спец.14.01.02 

"Внутрішні хвороби" / Петро Романович Герич ; МОЗУ ДВНЗ 

ІФНМУ. – Івано-Франківськ, 2017. – 386с. 

      кільк.прим.:  1  (ІБВ – 1) 
10 616.31: 

Г59 

     Годованець, Оксана Іванівна  Оптимізація принципів 

діагностики, лікування та профілактики стоматологічних захворювань 

у дітей із супутньою патологією щитоподібної залози [Текст] : дис. на 

здоб. наук. ступ. д.м.н.:спец.14.01.22"Стоматологія" / Оксана Іванівна 

Годованець ; МОЗУ "Буковинський ДМУ". – Чернівці, 2016. – 404с. 

      кільк.прим.:  1  (ІБВ – 1) 
11 616.72-002.

77 

Г61 

     Головач, Ірина Юріївна  Ревматоїд-асоційована остеопенія і 

глюкокортикоїд-індукований остеопороз: механізми виникнення, 

діагностика, профілактика і лікування [Текст] : дисерт. на здобут. наук. 

ступ. д.м.н.: 14.01.02 "Внутрішні хвороби" / Ірина Юріївна Головач ; 

МОЗУ ІФДМУ. – Івано-Франківськ, 2000. – 351 с. 

      кільк.прим.:  1  (ІБВ – 1) 
12 616.12-005.

8-036.8-02 

Г79 

     Гребеник, Мар'ян Васильович  Післяінфарктне 

ремоделювання серця в умовах хронічної бронхіальної обструкції і 

шляхи його корекції [Текст] : дисерт. на здобут. наук. ступ. д.м.н.: 

14.01.02 "Внутрішні хвороби" / Мар'ян Васильович Гребеник ; МОЗУ 

ТДМУ ім. І.Я. Горбачевського. – Тернопіль, 2008. – 362 с. 

      кільк.прим.:  1  (ІБВ – 1) 
13 [611.81+61

1.831]-018.

8 

Д20 

     Дарій, Алік  Макромікроморфологія судинних сплетень 

шлуночків головного мозку і їх нервовий апарат [Текст] : дис. на здоб. 

наук. ступ. д.м.н.: 14.03.09 "Гістологія, цитологія, ембріологія" / Алік 

Дарій ; МОЗРМ Держ. університет мед. і фармауії ім. М.Тестеміцану. – 

Кишинів, 2010. – 323 с. 

      кільк.прим.:  1  (ІБВ – 1) 
14 616-06; 

616-035; 

616-036 

Д31 

     Демчук, Анна Василівна  Негоспітальна пневмонія на тлі 

поширених хронічних захворювань внутрішніх органів: перебіг, 

фармакоепідеміологічні аспекти [Текст] : дис. на здоб. наук. ступ. 

д.м.н.: спец.14.01.02 "Внутрішні хвороби" / Анна Василівна Демчук ; 

МОЗУ ВНМУ ім. М.І. Пирогова. – Вінниця, 2016. – 374с. 

      кільк.прим.:  1  (ІБВ – 1) 
15 616-07+616

-08+616.34-

002+616.37 

Д43 

     Дзвонковська, Валентина Володимирівна  Комплексна 

діагностика і лікування хворих на виразкову хворобу дванадцятипалої 

кишки поєднану з хронічним панкреатитом [Текст] : дис. на здоб. наук. 

ступ. д.м.н.: 14.01.02 "внутрішні хвороби" / Валентина Володимирівна 

Дзвонковська ; МОЗУ ІФДМА. – Івано-Франківськ, 1999. – 326с. 

      кільк.прим.:  1  (ІБВ – 1) 



16 616.314-07 

Д53 

     Дмитришин, Тетяна Миколаївна  Клініко-експериментальне 

обгрунтування нової діагностико-лікувально-реабілітаційної системи 

гігієни ротової порожнини, як складової профілактики ускладнень у 

осіб із знімними протезами [Текст] : дисерт. на здоб. наук. ступ. 

д.м.н.:спец.14.01.22"Стоматологія" / Тетяна Миколаївна Дмитришин ; 

МОЗУ ДВНЗУ "ІФНМУ". – Івано-Франківськ, 2015. – 388с. 

      кільк.прим.:  1  (ІБВ – 1) 
17 611.814.1 

Ж91 

     Жураківська, Оксана Ярославівна  Морфофункціональний 

стан гіпоталамо-гіпофізної системи в постнатальному періоді 

онтогенезу в нормі та при експериментальному цукровому діабеті 

[Текст] = МОЗУ ДВНЗ ІФНМУ : дисерт. на здобут. наук. ступ. д.м.н.: 

14.03.01 "Нормальна анатомія" / Оксана Ярославівна Жураківська. – 

Івано-Франківськ, 2013. – 524 с. 

      кільк.прим.:  1  (ІБВ – 1) 
18 616.36-002 

З-38 

     Захараш, Андрій Дмитрович  Клініко-морфологічна та 

функціональна характеристика стану гепатобіліарної системи у хворих 

з синдромом холестазу та його етіопатогенетична корекція [Текст] : 

дисерт. на здобут. наук. ступ. д.м.н.: 14.01.36 "Гастроентерологія" 

/ Андрій Дмитрович Захараш ; МОЗУ ІФДМУ. – Івано-Франківськ, 

2008. – 402 с. 

      кільк.прим.:  1  (ІБВ – 1) 
19 616.12-008.

318 

І-20 

     Іванов, Валерій Павлович  Роль аритмій в патогенезі 

прогресування серцевої недостатності при ішемічній хворобі серця в 

поєднанні з гіпертонічною хворобою, оптимізація лікування [Текст] = 

ВНМУ ім. М.І. Пирогова : дисерт. на здобут. наук. ступ. д.м.н.: 14.01.11 

"Кардіологія" / Валерій Павлович Іванов. – Вінниця, 2006. – 390 с. 

      кільк.прим.:  1  (ІБВ – 1) 
20 616.12-008.

64-092+612

.017.2]-07 

І-43 

     Ілащук, Тетяна Олександрівна  Гострий інфаркт міокарда, 

ускладнений гострою лівошлуночковою недостатністю: 

клініко-патогенетичні та хронобіологічні детермінанти, результати 

тривалого споситереження та медикаментозної корекції [Текст] : дис. 

на здоб. наук. ступ. д.м.н.: 14.01.11 "кардыологыя" / Тетяна 

Олександрівна Ілащук ; МОЗУ Буковтнський держ. мед. універ. – 

Чернівці, 2008. – 337c. 

      кільк.прим.:  1  (ІБВ – 1) 
21 616.127+61

6.12+616.1

2-008.331.1 

К46 

     Кияк, Юліан Григорович  Ремоделювання міокарда при 

ішемічній хворобі та цукровому діабеті (клініко-ультраструктурні 

дослідження) [Текст] : дис. на здоб. наук. ступ. д.м.н.: 14.01.02 

"внутрішні хвороби" / Юліан Григорович Кияк ; МОЗУ ІФДМА. – 

Івано-Франківськ, 1999. – 317с. 

      кільк.прим.:  1  (ІБВ – 1) 
22 574.2+575.

113+575.85

7+577.24 

К59 

     Козовий, Руслан Васильович  Артеріальна гіпертензія і 

остеоартроз у довгожителів Прикарпаття: вплив спадкових, 

еколого-географічних, соціальних факторів на тривалість життя і стан 

здоров'я [Текст] : дис. на здоб. наук. ступ. д.м.н.: спец.14.01.02 

"Внутрішні хвороби" / Руслан Васильович Козовий ; МОЗУ ДВНЗ 

"ІФНМУ". – Івано-Франківськ, 2018. – 403с. 

      кільк.прим.:  1  (ІБВ – 1) 



23 615.471.03:

616-073.58

5 

К60 

     Колісник, Петро Федорович  Патологія хребта як ланка 

патогенезу захворювань внутрішніх органів та фактор їх 

резистентності до лікування [Текст] : дис. на здоб. наук. ступ. д.м.н.: 

14.01.02 "внутрішня медицина" / Петро Федорович Колісник ; 

Вінницький нац. мед. універ. ім. М.І.Пирогова МОЗУ. – Вінниця, 

2002. – 308с. 

      кільк.прим.:  1  (ІБВ – 1) 
24 616.127-00

5.8-036.11-

06.084.085 

К68 

     Король, Світлана Валеріївна  Гострий коронарний синдром з 

елевацією сегмента ST: стратифікація ризику ранніх і пізніх 

ускладнень, розробка лікувальних програм для їх профілактики 

[Текст] = МОЗУ ВДНЗ ВНМУ ім. М.І. Пирогова : дисерт. на здобут. 

наук. ступ. д.м.н.: 14.01.11 "Кардіологія" / Світлана Валеріївна 

Король. – Вінниця, 2013. – 415 с. 

      кільк.прим.:  1  (ІБВ – 1) 
25 616.127-00

5.8 

Л38 

     Левченко, Валерій Анатолійович  Нейроциркуляторна 

дистонія у дівчат юнацького віку: особливості діагностики та 

клініко-патогенетичного обгрунтування застосування блокаторів 

кальцієвих каналів, аденозинергічних засобів і гіпоксичних тренувань 

[Текст] : дис. на здоб. наук. ступ. д.м.н.: 14.01.11 "Кардіологія" 

/ Валерій Анатолійович Левченко ; МОЗУ ІФНМУ. – 

Івано-Франківськ, 2012. – 315 с. 

      кільк.прим.:  1  (ІБВ – 1) 
26 616-36-004

+616-056.5

2+616-092+

61 

М34 

     Матковська, Наталія Романівна  Алкогольний цироз печінки в 

поєднанні з ожирінням:клініко-патогенетичні особливості та 

комплексна терапія [Текст] : дис. на здоб. наук. ступ. д.м.н.: 

спец.14.01.02 "Внутрішні хвороби" / Наталія Романівна Матковська ; 

МОЗУ "ІФНМУ". – Івано-Франківськ : ІФНМУ, 2021. – 524с. 

      кільк.прим.:  1  (ІБВ – 1) 
27 [616.36-002

+616.36-00

4+616.37] 

М66 

     Митник, Зіновій Миколайович  Остеопороз і остеопенічний 

синдром при хронічних захворюваннях печінки: чинники ризику, 

механізми розвитку, діагностика, лікування [Текст] : дис. на здоб. наук. 

ступ. д.м.н.: 14.01.02 "внутрішні хвороби" / Зіновій Миколайович 

Митник ; МОЗУ ІФДМА. – Івано-Франківськ, 2003. – 349с. 

      кільк.прим.:  1  (ІБВ – 1) 
28 616.33.+61

6.342]-002.

44-008.87 

М81 

     Мосійчук, Лідія Миколаївна  Клініко-патогенетичне 

обгрунтування лікування пептичної виразки дванадцятипалої кишки, 

поєднаної з гастроезо фагеальною рефлюксною хворобою з 

урахуванням індивідуальних протекторних факторів організму 

[Текст] : дис. на здоб. наук. ступ. д.м.н.: 14.01.36 "гастроентерологія" 

/ Лідія Миколаївна Мосійчук ; АМНУ Інст. гастроентерології. – 

Дніпропетровськ, 2006. – 383с. 

      кільк.прим.:  1  (ІБВ – 1) 
29 616.314.-08

9.28/.29-63

3 

О-45 

     Ожоган, Зіновій Романович  Клініко-експериментальне 

обгрунтування ортопедичного методу лікування знімними 

мостоподібними протезами з дискретним часом фіксації [Текст] : дис. 

на здоб. наук. ступ. д.м.н.: 14.01.22 "стоматологія" / Зіновій Романович 

Ожоган ; МОЗУ ІФДМА. – Івано-Франківськ, 2002. – 286с. 

      кільк.прим.:  1  (ІБВ – 1) 



30 616.329-00

2-07-036.2-

038 

О-78 

     Острогляд, Анастасія Валеріївна  Гастроезофагеальна 

рефлюксна хвороба: діагностика, поширеність, фактори ризику 

[Текст] : дис. на здоб. наук. ступ. д.м.н.: 14.01.36 "гастроентерологія" 

/ Анастасія Валеріївна Острогляд ; МОЗУ Львів. нац. мед. універ. ім. 

Д.Галицького. – Львів, 2008. – 352с. 

      кільк.прим.:  1  (ІБВ – 1) 
31 616.173:[61

6.12-008.33

1.1+616.37 

П12 

     Павловська, Марина Олександрівна  Особливості 

комплексної корекції проявів клімактеричного синдрому,залежно від 

супутньої екстрагенітальної патології [Текст] : дис. на здоб. наук. ступ. 

д.м.н.: спец.14.01.02 "Внутрішні хвороби" / Марина Олександрівна 

Павловська ; МОЗУ"ІФНМУ". – Івано-Франківськ, 2021. – 329с. 

      кільк.прим.:  1  (ІБВ – 1) 
32 616.31-07 

П14 

     Палійчук, Іван Васильович  Обгрунтування комплексних 

методів прогнозування, діагностики, профілактики та лікування 

протезних стоматитів [Текст] = МОЗУ ДВНЗ ІФНМУ : дисерт. на 

здобут. наук. ступ. д.м.н.: 14.01.22 "Стоматологія" / Іван Васильович 

Палійчук. – Івано-Франківськ, 2013. – 586 с. 

      кільк.прим.:  1  (ІБВ – 1) 
33 616.314-08

9+616.716 

П16 

     Пантус, Андрій Володимирович  Розробка нових методик 

остеопластики щелеп з використанням біокаркасів [Текст] : дис. на 

здоб. наук. ступ. д.м.н.: спец.14.01.22 "Стоматологія" / Андрій 

Володимирович Пантус ; МОЗУ "ІФНМУ". – Івано-Франківськ : 

ІФНМУ, 2021. – 502с. 

      кільк.прим.:  1  (ІБВ – 1) 
34 616.83-005:

577.1:542.2

31.2:616.3 

П25 

     Пентюк, Наталія Олександрівна  Гіпергомоцистеїнемія та 

асоційовані з нею метаболічні та судинні фактори прогресування 

фіброзу і цирозу печінки: можливості патогенетичної терапії [Текст] : 

дис. на здоб. наук. ступ. д.м.н.: 14.01.36 "гастроентерологія" / Наталія 

Олександрівна Пентюк ; МОЗУ Вінницький нац. мед. університет ім. 

М.І. Пирогова. – Вінниця, 2011. – 349 с. 

      кільк.прим.:  1  (ІБВ – 1) 
35 616.314-08

9.843-074/0

76:616.314- 

П84 

     Проць, Галина Богданівна  Комплексні методи хірургічної 

підготовки хворих до ортопедичної реабілітації залежно від стану 

тканин протезного ложа [Текст] : дис. на здоб. наук. ступ. д.м.н.: 

спец.14.01.22 "Стоматологія" / Галина Богданівна Проць ; 

МОЗУ"ІФНМУ". – Івано-Франківськ, 2020. – 423с. 

      кільк.прим.:  1  (ІБВ – 1) 
36 616.36-004 

С17 

     Самогальська, Олена Євгенівна  Сучасні аспекти патогенезу, 

діагностики та лікування цирозів печінки [Текст] : дисерт. на здобут. 

наук. ступ. д.м.н.: 14.01.36 "Гастроентерологія" / Олена Євгенівна 

Самогальська ; ТДМУ ім. І.Я. Горбачевського. – Тернопіль, 2007. – 355 

с. 

      кільк.прим.:  1  (ІБВ – 1) 



37 616.12-005.

4-057-036-0

2 

С24 

     Світлик, Галина Володимирівна  Ішемічна хвороба серця у 

осіб з професійно-шкідливою працею: клінічний перебіг, 

ремоделювання міокарда і розвиток серцевої недостатності [Текст] : 

дисерт. на здоб. наук. ступ. д.м.н.:14.01.11 - Кардіологія / Галина 

Володимирівна Світлик ; МОЗУ ЛНМУ ім. Д. Галицького. – Львів, 

2014. – 379с. 

      кільк.прим.:  1  (ІБВ – 1) 
38 616.24 

К46 

     Середюк, Віталій Несторович  Хронічне легеневе серце в 

поєднанні з артеріальною гіпертензією: клініко-патогенетичні 

особливості та диференційовані підходи до медикаментозної терапії 

[Текст] : дис. на здоб. наук. ступ. д.м.н.: 14.01.02 - Внутрішні хвороби 

/ Віталій Несторович Середюк ; МОЗУ ІФДМА. – Івано-Франківськ, 

2014. – 535 с. 

      кільк.прим.:  1  (ІБВ – 1) 
39 616.12:611.

018.835:61

1.89:611.01 

С36 

     Сілкіна, Юлія Валеріївна  Гістогенетичні перетворення 

провідної системи серця на етапах кардіогенезу [Текст] : дис. на здоб. 

наук. ступ. д.м.н.: 14.03.09 "гістологія, цитологія, ембріологія" / Юлія 

Валеріївна Сілкіна ; Дніпропетровська державна медична академія. – 

Дніпропетровськ, 2010. – 322 с. 

      кільк.прим.:  1  (ІБВ – 1) 
40 616.12-07:6

16.127-005.

8-071-08 

С60 

     Солейко, Олена Віталіївна  Хронічна постінфарктна аневризма 

серця: аспекти патогенезу, діагностики та лікування [Текст] : дис. на 

здоб. наук. ступ. д.м.н.: 14.01.11 "кардіологія" / Олена Віталіївна 

Солейко ; Вінницький нац. мед. універ. ім. М.І.Пирогова. – Вінниця, 

2008. – 338с. 

      кільк.прим.:  1  (ІБВ – 1) 
41 616.33/:342

-091-092-02 

С79 

     Стефанюк, Володимир Дмитрович  Патологія шлунка і 

дванадцятипалої кишки у осіб, які контактували зі сполуками хрому: 

клінічні особливості, морфологічні та функціональні зміни [Текст] : 

дис. на здоб. наук. ступ. д.м.н.: 14.01.36 "гастроентерологія" 

/ Володимир Дмитрович Стефанюк ; МОЗУ Львів. нац. мед. універ. ім. 

Д.Галицького. – Львів, 2004. – 291с. 

      кільк.прим.:  1  (ІБВ – 1) 
42 616.12-008.

2:612.171.7 

Ф32 

     Федонюк, Лариса Ярославівна  Структурна організація змін 

клапанного апарату при набутих вадах серця [Текст] : дис. на здоб. 

наук. ступ. д.м.н.: 14.01.09 "гістологія, цитологія, ембріологія" / Лариса 

Ярославівна Федонюк ; МОЗУ Буковинський держ. мед. універ. – 

Чернівці, 2008. – 351с. 

      кільк.прим.:  1  (ІБВ – 1) 
43 616-071 

Ф33 

     Федоров, Сергій Валерійович  Гемодинамічні, 

нейрогуморальні та імунні особливості формування серцевої 

недостатності: обгрунтування нових можливостей медикаментозної 

корекції [Текст] : дис. на здоб. наук. д.м.н.:14.01.11-Кардіологія 

/ Сергій Валерійович Федоров ; МОЗУ "ІФНМУ". – Івано-Франківськ, 

2015. – 429с. 

      кільк.прим.:  1  (ІБВ – 1) 



44 616.126-00

4.6-091-092

-07-08 

Ф33 

     Федоров, Юрій Володимирович  Кальцинуюча хвороба 

клапанів серця: фактори ризику, морфо-функціональний стан серця, 

клінічний перебіг, діагностика та підходи до медикаментозного 

лікування [Текст] : дис. на здоб. наук. ступ. д.м.н.: 14.01.02 "внутрішні 

хвороби" / Юрій Володимирович Федоров ; Львівський нац. мед. 

універ. ім. Д.Галицького. – Львів, 2004. – 297с. 

      кільк.прим.:  1  (ІБВ – 1) 
45 611.367.013 

Ц58 

     Цигикало, Олександр Віталійович  Закономірності 

морфогенезу та топографії позапечінкових жовчних проток у ранньому 

періоді онтогенезу людини [Текст] : дисертація на здобут. наук. ступ. 

д.м.н.: 14.03.01 - Нормальна анатомія / Олександр Віталійович 

Цигикало ; МОЗУ Буковинський ДМУ. – Чернівці, 2014. – 326 с. 

      кільк.прим.:  1  (ІБВ – 1) 
46 616.438-09

1.8-003.9: 

Ч-48 

     Черкасов, Ельдар Вікторович  Структурні зміни в тимусі за 

умов експериментальної опікової хвороби [Текст] : дис. на здоб. наук. 

ступ. д.м.н.:спец.14.03.09"Гістологія, цитологія, ембріологія" / Ельдар 

Вікторович Черкасов ; МОЗУ НМУ ім. О.О. Богомольця. – К., 2016. – 

412с. 

      кільк.прим.:  1  (ІБВ – 1) 
47 616.33-342-

002-008.9:6

12.017.1:5 

Ш66 

     Шкала, Любов Володимирівна  Зміни мінерального балансу 

крові та імунні порушення при гастродуоденальних захворюваннях під 

впливом екологічно несприятливих факторів і способів їх корекції 

[Текст] : дисерт. на здобут. наук. ступ. д.м.н.: 14.01.02 - Внутрішні 

хвороби / Любов Володимирівна Шкала ; МОЗУ Луганський ДМУ. – 

Луганськ, 2002. – 279 с. 

      кільк.прим.:  1  (ІБВ – 1) 
48 616-001.32 

Я93 

     Яцишин, Роман Іванович  Клініко-патогенетична 

характеристика системної склеродермії та особливості її лікування 

[Текст] : дисерт. на здобут. наук. ступ. д.м.н.: 14.01.02 "Внутрішні 

хвороби" / Роман Іванович Яцишин ; МОЗУ ІФДМА. – 

Івано-Франківськ, 2003. – 416 с. 

      кільк.прим.:  1  (ІБВ – 1) 
 

    Загальна кількість примірників:   48 


