
1 616-08+616

-006.36-03+

618.14 

А13 

     Абдулрахман, Абдулбасет Мослем  Оптимізація підходів до 

лікування лейоміоми матки у жінок з ожирінням [Текст] : дис. на здоб. 

наук. ступ. к.м.н.:спец.14.01.01 "Акушерство та гінекологія" 

/ Абдулбасет Мослем Абдулрахман ; МОЗУ ДВНЗ ІФНМУ. – 

Івано-Франківськ, 2017. – 180с. 

      кільк.прим.:  1  (ІБВ – 1) 
2 616.127 

А13 

     Абдульрахман, Кутаіні Салах  Гендерні та вікові аспекти якості 

життя при кардіальній патології, вплив лікування [Текст] : дисерт. на 

здобут. наук. ступ. к.м.н.: 14.01.11 - Кардіологія / Кутаіні Салах 

Абдульрахман ; МОЗУ Буковинський ДМУ. – Чернівці, 2012. – 147 с. 

      кільк.прим.:  1  (ІБВ – 1) 
3 616.314-00

2 

А18 

     Аваков, Валентин Валентинович  Клініко-експериментальне 

обгрунтування застосування адгезивних систем V та VII поколінь в 

постійних зубах у дітей, що проживають в хімічно забруднених 

районах [Текст] : дисерт. на здоб. наук. ступ. 

к.м.н.:спец.14.01.22"Стоматологія" / Валентин Валентинович Аваков ; 

МОЗУ ДВНЗ "ІФНМУ". – Івано-Франківськ, 2015. – 200с. 

      кільк.прим.:  1  (ІБВ – 1) 
4 616.12-009.

72-616-002.

78-072.7 

А56 

     Аль, Салама Мухамед Васек Обейд  Вплив кверцетину та 

алопуринолу на перебіг стабільної стенокардії [Текст] : дис. на здоб. 

наук. ступ. к.м.н.: спец.14.01.11 "Кардіологія" / Салама Мухамед Васек 

Обейд Аль ; МОЗУ ДВНЗ "БДМУ"; ДВНЗ "ІФНМУ". – Чернівці, 

2017. – 165с. 

      кільк.прим.:  1  (ІБВ – 1) 
5 616.127-00

5.8.15+575.

113.2+616.

3 

А56 

     Аль, Салім Аяд Абдуллах  Дисадипокінемія та поліморфізм 

гена лептинових рецепторів (LEPR Q223R) при ішемічній хворобі 

серця та її коморбідності з цукровим діабетом 2 типу [Текст] : дис. на 

здоб. наук. ступ. к. м. н.: спец.14.01.02 "Внутрішні хвороби" / Салім 

Аяд Абдуллах Аль ; МОЗУ ВНМУ ім. М.І. Пирогова; МОЗУ ДВНЗ 

"ІФНМУ". – Вінниця, 2018. – 200с. 

      кільк.прим.:  1  (ІБВ – 1) 
6 616-08:615.

28:[616.211

-002+616.2 

А56 

     Аль, Харірі Махмуд Жумаа  Клініко-лабораторне 

обгрунтування методики відкладеного призначення антибіотиків з 

використанням полівалентного бактеріофага у пацієнтів із гострим 

риносинуситом [Текст] : дис.на 

здоб.наук.ступ.док.філос.[DF].:спец.22"охорона 

здоров'я";222"медицина" / Харірі Махмуд Жумаа Аль ; 

МОЗУ"ІФНМУ. – Івано-Франківськ, 2021. – 161с. 

      кільк.прим.:  1  (ІБВ – 1) 
7 616.08+616

.127-005.8 

А56 

     Альгзаві, Іяд Алі Ібрахім  Клініко-патогенетичні 

закономірності перебігу та ефективності лікування гострого 

коронарного синдрому з урахуванням чинників ризику [Текст] : дис.на 

здоб.наук.ступ.док.філос.[DF].:спец."222"медицина" / Іяд Алі Ібрахім 

Альгзаві ; МОЗУ"ІФНМУ. – Івано-Франківськ, 2021. – 200с. 

      кільк.прим.:  1  (ІБВ – 1) 



8 611.611-01

9 

А61 

     Амбарова, Наталія Олександрівна  Лектинова гістохімія нирки 

щура в динаміц постнатального онтогенезу та при експериментальному 

цукровому діабеті [Текст] : дис. на здоб. наук. ступ. канд. мед. наук: 

14.03.09 "гістологія, цитологія, ембріологія" / Наталія Олександрівна 

Амбарова ; МОЗУ Львів. нац. мед. універ. ім.Д.Галицького. – Львів, 

2009. – 166с. 

      кільк.прим.:  1  (ІБВ – 1) 
9 612.12-005.

4.616.24-00

7.24-08 

А61 

     Амеліна, Тетяна Миколаївна  Оптимізація лікування хворих на 

ішемічну хворобу серця в поєднанні з супутнім хронічним 

обструктивним захворюванням легень І-ІІ стадії [Текст] : дис. на здоб. 

наук. ступ. канд. мед. наук: 14.01.02 "внутрішні хвороби" / Тетяна 

Миколаївна Амеліна ; МОЗУ Буковинський держ. мед. універ. – 

Чернівці, 2008. – 147с. 

      кільк.прим.:  1  (ІБВ – 1) 
10 617.3+616.-

08+616.314

+616.12-00

8 

А65 

     Андрійців, Степан Степанович  Особливості ортопедичного 

лікування часткової втрати зубів конструкціями зубних протезів у 

хворих на хронічну ішемічну хворобу серця [Текст] : дис. на здоб. наук. 

ступ. канд. мед. наук: 14.01.22 "стоматологія" / Степан Степанович 

Андрійців ; МОЗУ ІФДМУ. – Івано-Франківськ, 2006. – 150с. 

      кільк.прим.:  1  (ІБВ – 1) 
11 616.34-008.

87+616.34-

002+616-08 

А66 

     Андрусяк, Олександр Васильович  Патогенетична роль 

дисбактеріозу товстої кишки при виразковій хворобі та корекція 

диференційованого відновного лікування хворих різного віку [Текст] : 

дис. на здоб. наук. ступ. канд. мед. наук: 14.01.02 "внутрішні хвороби" 

/ Олександр Васильович Андрусяк ; МОЗУ Чернівецький держ. мед. 

інст. – Чернівці, 1996. – 167с. 

      кільк.прим.:  1  (ІБВ – 1) 
12 (611.351+6

16.351-006)

-018:547.96 

А72 

     Антонюк, Ростислав Володимирович  Лектинова гістохімія 

товстої кишки в нормі та при неоплазії [Текст] : дис. на здоб. наук. 

ступ. к.м.н.:спец.14.03.09 "Гістологія, цитологія, ембріологія" 

/ Ростислав Володимирович Антонюк ; МОЗУ ЛНМУ ім. Д. 

Галицького. – Львів, 2016. – 210с. 

      кільк.прим.:  1  (ІБВ – 1) 
13 616.132-00

8.64-08-053

.9:612.178 

А72 

     Антонюк-Щеглова, Іванна Анатоліївна  Особливості реакції 

серцево-судинної системи при дозованому психоемоційному 

стресорному навантаженні у здорових і хворих на ІХС похилого віку і 

шляхи її корекції [Текст] : дис. на здоб. наук. ступ. канд. мед. наук: 

14.01.02 "внутрішні хвороби" / Іванна Анатоліївна Антонюк-Щеглова ; 

Інст. геронтології АМНУ. – К., 1998. – 132с. 

      кільк.прим.:  1  (ІБВ – 1) 
14 616-092+61

6-08+616.3

6 

А72 

     Антофійчук, Микола Петрович  Патогенетичне та клінічне 

обгрунтування диференційованого лікування хронічних дифузних 

уражень печінки і синдрому ендотоксикозу при деяких гемобластозах 

[Текст] : дис. на здоб. наук. ступ. канд. мед. наук: 14.01.02 "внутрішні 

хвороби" / Микола Петрович Антофійчук ; МОЗУ ІФДМА. – 

Івано-Франківськ, 1999. – 157с. 

      кільк.прим.:  1  (ІБВ – 1) 



15 611.313:61

1.1:611.018

.83:616.379 

А92 

     Атаманчук, Оксана Володимирівна  Особливості структурної 

організації язика в нормі та при експериментальному цукровому діабеті 

[Текст] : дис. на здоб. наук. ступ. к.м.н.:спец.14.03.01 "Нормальна 

анатомія" / Оксана Володимирівна Атаманчук ; МОЗУ ДВНЗ 

ІФНМУ. – Івано-Франківськ, 2016. – 232с. 

      кільк.прим.:  1  (ІБВ – 1) 
16 616-071+61

6-089+616.

14-005.6+6

17 

А92 

     Атаманюк, Віталія Михайлівна  Клініко-діагностична та 

лікувальна тактика у хворих на гострий тромбоз глибоких вен нижніх 

кінцівок [Текст] : дис.на здоб.наук.ступ.к.м.н.:спец.14.01.03"хірургія" 

/ Віталія Михайлівна Атаманюк ; МОЗУ "ІФНМУ". – 

Івано-Франківськ, 2020. – 187с. 

      кільк.прим.:  1  (ІБВ – 1) 
17 616.12:616.

839:616.12-

008.46:616 

А94 

     Афанасюк, Оксана Іванівна  Клінічна ефективність 

кандесартану і моксонідину в умовах тривалого застосування 

еналаприлу у хворих на артеріальну гіпертензію з 

інсулінорезистентністю [Текст] : дисерт. на здобут. наук. ступ. к.м.н.: 

14.01.11 - Кардіологія / Оксана Іванівна Афанасюк ; МОЗУ ВНМУ ім. 

М.І.Пирогова. – Вінниця, 2006. – 278 с. 

      кільк.прим.:  1  (ІБВ – 1) 
18 616.08+616

.33-022.44+

616.342+61

6 

Б12 

     Бабенко, Олександр Ігорович  Оптимізація комплексного 

лікування виразкової хвороби дванадцятипалої кишки з використанням 

біоспорину та синглетно-кисневої терапії [Текст] : дисерт. на здобут. 

наук. ступ. к.м.н.: 14.01.02 - Внутрішні хвороби / Олександр Ігорович 

Бабенко ; МОЗУ ІФДМА. – Івано-Франківськ, 2003. – 193 с. 

      кільк.прим.:  1  (ІБВ – 1) 
19 611.715-05

3.6(477.44) 

Б12 

     Бабич, Леся Володимирівна  Особливості розмірів середньої 

черепної ямки, задньої ніжки внутрішньої капсули й таламуса в 

здорових юнаків і дівчат різного віку та краніотипів [Текст] : дис. на 

здоб. наук. ступ. к. м. н.: спец.14.03.01 "Нормальна анатомія" / Леся 

Володимирівна Бабич ; МОЗУ ВНМУ ім. М.І. Пирогова; МОЗУ ДВНЗ 

"ІФНМУ". – Вінниця; Івано-Франківськ, 2018. – 261с. 

      кільк.прим.:  1  (ІБВ – 1) 
20 616.71-007.

234-06:616.

71/72-018 

Б12 

     Бабінець, Лілія Стефанівна  Мінеральна щільність кісткової 

тканини при первинному остеоартрозі: клініко-патогенетичні аспекти, 

підходи до лікування [Текст] : дис. на здоб. наук. ступ. канд. мед. наук: 

14.01.02 "внутрішні хвороби" / Лілія Стефанівна Бабінець ; МОЗУ 

Тернопільська держ. мед. акад. ім. І.Я.Горбачевського. – Тернопіль, 

2000. – 194с. 

      кільк.прим.:  1  (ІБВ – 1) 
21 616-080+61

6.366-002+

616.8-0092

+6 

Б12 

     Баблюк, Людмила Антонівна  Комплексне лікування 

хронічного некалькульозного холециститу екстрактом артишоку і 

синглетно кисневою терапією [Текст] : дисерт. на здобут. наук. ступ. 

к.м.н.: 14.01.36 - Гастроентерологія / Людмила Антонівна Баблюк ; 

МОЗУ ДВНЗ "ІФНМУ". – Івано-Франківськ, 2010. – 174 с. 

      кільк.прим.:  1  (ІБВ – 1) 



22 616.233-00

2+616.36-0

02.14 

Б12 

     Баб'як, Надія Іванівна  Особливості перебігу та лікування 

хронічного бронхіту в поєднанні з HBV-інфекцією [Текст] : дис. на 

здоб. наук. ступ. канд. мед. наук: 14.01.02 "внутрішні хвороби" / Надія 

Іванівна Баб'як ; МОЗУ Тернопільська держ. мед. акад. ім. 

І.Я.Горбачевського. – Тернопіль, 1999. – 162с. 

      кільк.прим.:  1  (ІБВ – 1) 
23 616.36-004 

Б12 

     Баб'як, Олена Вікторівна  Особливості перебігу цирозу печінки 

у хворих з різним індексом маси тіла, шляхи оптимізації терапії 

[Текст] : дис. на здоб. наук. ступ. канд. мед. наук: 14.01.36 

"Гастроентерологія" / Олена Вікторівна Баб'як ; МОЗУ Тернопільський 

ДМУ ім. І.Я. Горбачевського. – Тернопіль, 2012. – 186 с. 

      кільк.прим.:  1  (ІБВ – 1) 
24 611-018.54-

071: 

Б14 

     Багрій, Віта Володимирівна  Неускладнена гіпертонічна 

хвороба у жінок, клініко-діагностичне значення поліморфізму гена 

ППАР-y та плазмової концентрації судинорухових пептидів [Текст] : 

дисерт. на здоб. наук. ступ. к.м.н.: 14.01.11 - Кардіологія / Віта 

Володимирівна Багрій ; МОЗУ Вінницький національний медичний 

університет ім. М.І. Пирогова. – Вінниця, 2015. – 153с. 

      кільк.прим.:  1  (ІБВ – 1) 
25 616-08+616

.366-002 

Б20 

     Балан, Уляна Володимирівна  Клініко-патогенетичні 

особливості комплексного лікування хронічних некаменевих 

холециститів [Текст] : дис. на здоб. наук. ступ. канд. мед. наук: 14.01.36 

"гастроентерологія" / Уляна Володимирівна Балан ; МОЗУ ДВНЗ 

"ІФНМУ". – Івано-Франківьк, 2009. – 174с. 

      кільк.прим.:  1  (ІБВ – 1) 
26 611.36+611

.37 

Б20 

     Балуш, Леся Володимирівна  Лектинова гістохімія печінки та 

підшлункової залози в умовах експериментального цукрового діабету 

[Текст] : дис. на здоб. наук. ступ. канд. мед. наук: 14.03.09 "гістологія, 

цитологія та ембріологія" / Леся Володимирівна Балуш ; МОЗЦ Львів. 

нац. мед. універ. ім. Д.Галицького. – Львів, 2010. – 150с. 

      кільк.прим.:  1  (ІБВ – 1) 
27 611.216.013 

Б22 

     Бамбуляк, Андрій Васильович  Вікові зміни будови і синтопії 

стінок лобових пазух в онтогенезі людини [Текст] : дисерт. на здобут. 

наук. ступ. к.м.н.: 14.03.01 - Нормальна анатомія / Андрій Васильович 

Бамбуляк ; МОЗУ Буковинський ДМУ. – Чернівці, 2013. – 180 с. 

      кільк.прим.:  1  (ІБВ – 1) 
28 616-08 

Б24 

     Бардяк, Євгенія Мар'янівна  Ефективність застосування 

синтетичного імуномодулятора та нефропротектора природного 

походження у хворих на гемобластози у поєднанні з хронічною 

хворобою нирок [Текст] : дисерт. на здобут. наук. ступ. к.м.н.: 14.01.02 

- Внутрішні хвороби / Євгенія Мар'янівна Бардяк ; МОЗУ ДВНЗ 

ІФНМУ. – Івано-Франківськ, 2014. – 151 с. 

      кільк.прим.:  1  (ІБВ – 1) 
29 616.12-008.

331.1 

Б25 

     Барнетт, Ольга Юліанівна  Вплив артеріальної гіпертензії та 

ішемічної хвороби серця на клініко-функціональне і ультраструктурне 

ремоделювання міокарда [Текст] : дис. на здоб. наук. ступ. канд. мед. 

наук: 14.01.11 "Кардіологія" / Ольга Юліанівна Барнетт ; МОЗУ 

Львівський НМУ ім. Данила Галицького. – Львів, 2012. – 187 с. 

      кільк.прим.:  1  (ІБВ – 1) 



30 618.2-07+6

18.3+618.4

14.8 

Б27 

     Басюга, Ірина Омелянівна  Оптимізація 

лікувально-профілактичних заходів у вагітних жінок із маловоддям 

[Текст] : дис. на здоб. наук. ступ. к.м.н.: спец.14.01.01 "Акушерство та 

гінекологія" / Ірина Омелянівна Басюга ; МОЗУ ДВНЗ "ІФНМУ". – 

Івано-Франківськ, 2017. – 156с. 

      кільк.прим.:  1  (ІБВ – 1) 
31 616-071:61

6.12-008.31

8:616.126. 

Б32 

     Бачинська, Віра Болеславівна  Структурно-функціональні 

предиктори аритмій у юнаків із первинним пролапсом мітрального 

клапану і оптимізація їх лікування [Текст] : дис. на здоб. наук. ступ. 

канд. мед. наук: 14.01.11 "кардіологія" / Віра Болеславівна Бачинська ; 

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

2009. – 238с. 

      кільк.прим.:  1  (ІБВ – 1) 
32 616.12-008.

64:616.366-

002]-085 

Б32 

     Бачук-Понич, Наталія Володимирівна  Особливості клініки і 

перебігу хронічної серцевої недостатності ішемічного генезу у хворих 

із супутніми холециститами та шляхи медикаментозної корекції 

[Текст] : дис. на здоб. наук. ступ. канд. мед. наук: 14.01.02 "внутрішні 

хвороби" / Наталія Володимирівна Бачук-Понич ; Буковинський держ. 

мед. універ. – Чернівці, 2006. – 199с. 

      кільк.прим.:  1  (ІБВ – 1) 
33 611.817.12

+[616.831.3

1:615.212.7 

Б42 

     Бекесевич, Анна Михайлівна  Структурні особливості кори 

мозочка в нормі та за впливу опіоїду в експерименті [Текст] : дис. на 

здоб. наук. ступ. к.м.н.:спец.14.03.01 "Нормальна анатомія" / Анна 

Михайлівна Бекесевич ; МОЗУ ЛНМУ ім. Д. Галицького. – Львів, 

2017. – 184с. 

      кільк.прим.:  1  (ІБВ – 1) 
34 616.12-008.

315 

Б43 

     Белегай, Роксолана Ігорівна  Хронічна серцева недостатність у 

хворих з артеріальною гіпертензією та ознаками метаболічного 

синдрому: можливості оптимізації фармакотерапії та профілактики 

прогресування [Текст] = МОЗУ ДВНЗ ІФНМУ : дисерт. на здобут. 

наук. ступ. к.м.н.: 14.01.11 "Кардіологія" / Роксолана Ігорівна 

Белегай. – Івано-Франківськ, 2013. – 220 с. 

      кільк.прим.:  1  (ІБВ – 1) 
35 616.993.19-

07:[616.98:

579.834.11 

Б46 

     Бень, Ірина Ігорівна  Гранулоцитарний анаплазмоз 

людини:клініко-епідеміологічна характеристика та алгоритм 

діагностики(на прикладі Львівської та Волинської областей) [Текст] : 

дис. на здоб. наук.ступ.канд.мед.наук.:спец 14.01.13"Інфекційні 

хвороби" / Ірина Ігорівна Бень ; МОЗУ ЛНМУ , ІФНМУ. – Львів, 

2019. – 201с. 

      кільк.прим.:  1  (ІБВ – 1) 
36 616.132.2-0

08.64-071:6

16.12 

Б61 

     Білонько, Оксана Феліксівна  Вплив прогресуючої та ранньої 

постінфарктної стенокардії на перебіг постінфарктного кардіосклерозу 

у хворих на гіпертонічну хворобу (клініко-інструментальні 

особливості, предиктори прогнозування нестабільного перебігуѐ) 

[Текст] : дис. на здоб. наук. ступ. канд. мед. наук: 14.01.02 "внутрішні 

хвороби" / Оксана Феліксівна Білонько ; МОЗУ Вінницький нац. мед. 

універ. ім. М.І.Пирогова. – Вінниця, 2003. – 237с. 

      кільк.прим.:  1  (ІБВ – 1) 



37 616-036+61

6-084+616-

007.21 

Б61 

     Білоус, Ірина Василівна  Чинники ризику та шляхи 

профілактики системної гіпоплазії емалі зубів у дітей [Текст] : дис. на 

здоб. наук. ступ. канд. мед. наук: 14.01.22 "стоматологія" / Ірина 

Василівна Білоус ; МОЗУ ІФДМА. – Івано-Франківськ, 2003. – 267с. 

      кільк.прим.:  1  (ІБВ – 1) 
38 616.155.2.+

616-002.+6

16.716.1 

Б61 

     Білоус, Орест Теодорович  Морфофункціональна 

характеристика тромбоцитів при різних видах лікування гострих 

запальних процесів м'яких тканин щелепно-лицевої ділянки [Текст] : 

дис. на здоб. наук. ступ. канд. мед. наук: 14.01.22 "стоматологія" 

/ Орест Теодорович Білоус ; МОЗУ ІФДМА. – Івано-Франківськ, 

2002. – 208 c. 

      кільк.прим.:  1  (ІБВ – 1) 
39 616.071-[61

5.243+612.

22] 

Б69 

     Близнюк, Марія Володимирівна  Клініко-патогенетичне 

обгрунтування застосування альтану та синглетно-кисневої терапії при 

гастродуоденопатіях, індукованих нестероїдними протизапальними 

препаратами [Текст] : дис. на здоб. наук. ступ. канд. мед. наук: 14.01.02 

"внутрішні хвороби" / Марія Володимирівна Близнюк ; МОЗУ 

ІФДМА. – Івано-Франківськ, 2004. – 182с. 

      кільк.прим.:  1  (ІБВ – 1) 
40 611-08/.087

:599.323.4 

Б69 

     Блищак, Назарій Богданович  Морфологічні особливості 

піднижньощелепної залози щурів в нормі та при експериментальному 

цукровому діабеті [Текст] : дис. на здоб. наук. ступ. к.м.н.: 

спец.14.03.01 "Нормальна анатомія" / Назарій Богданович Блищак ; 

МОЗУ ЛНМУ ім. Д.Галицького; ДВНЗ ІФНМУ. – Львів, 2017. – 194с. 

      кільк.прим.:  1  (ІБВ – 1) 
41 616.342-00

2.44-085 

Б72 

     Боб, Анжела Олегівна  Диференційний підхід до вибору 

методів лікування виразкової хвороби дванадцятипалої кишки [Текст] : 

дис. на здоб. наук. ступ. канд. мед. наук: 14.01.02 "внутрішні хвороби" 

/ Анжела Олегівна Боб ; МОЗУ Тернопільська держ. мед. акад. ім. 

І.Я.Горбачевського. – Тернопіль, 1999. – 151с. 

      кільк.прим.:  1  (ІБВ – 1) 
42 616.127-00

5.8+616.15

3.857-085.3

5 

Б75 

     Боднар, Роксолана Ярославівна  Клініко-патогенетичне 

обгрунтування комплексної терапії з вобензимом та кандесартаном 

хворих на гострий інфаркт міокарда поєднаний з гіперурикемією 

[Текст] : дис. на здоб. наук. ступ. канд. мед. наук: 14.01.11 "кардіологія" 

/ Роксолана Ярославівна Боднар ; МОЗУ Тернопіль. держ. мед. універ. 

ім. І.Я.Горбачевського. – Тернопіль, 2005. – 187с. 

      кільк.прим.:  1  (ІБВ – 1) 
43 616.314-08

5+616.311.

2-002+616.

98 

Б75 

     Боднарук, Юлія Богданівна  Особливості перебігу та лікування 

хронічного катарального гінгівіту у дітей, хворих на дитячий 

церебральний параліч [Текст] : дис. на здоб. наук. ступ. к.м.н.: 

спец.14.01.22 "Стоматологія" / Юлія Богданівна Боднарук ; МОЗУ 

ДВНЗ "ІФНМУ". – Івано-Франківськ, 2017. – 174с. 

      кільк.прим.:  1  (ІБВ – 1) 



44 575.16+616

.36+616-09

2.9+616.37

9- 

Б75 

     Боднарчук, Юлія Володимирівна  Вікові особливості 

морфофункціональних змін печінки при експериментальному 

цукровому діабеті [Текст] : дис.на здоб.наук.ступ.к.м.н.:спец 

14.03.01"Нормальна анатомія" / Юлія Володимирівна Боднарчук ; 

МОЗУ ІФНМУ. – Івано-Франківськ, 2019. – 232с. 

      кільк.прим.:  1  (ІБВ – 1) 
45 616.895.87-

055.52:616-

056.2./76 

Б75 

     Бодня, Ігор Павлович  Адаптаційні можливості організму 

людини при мікст-інвазії токсокарозу з ентеробіозом, оптимізація 

діагностики та лікування [Текст] : дис. на здоб. наук. ступ. к. м. н.: 

спец.14.01.13 "Інфекційні хвороби" / Ігор Павлович Бодня ; МОЗУ 

ХМАПО; МОЗУ ДВНЗ "ІФНМУ". – Х., 2019. – 169с. 

      кільк.прим.:  1  (ІБВ – 1) 
46 616.342-00

2.44-002-08

5.33-035 

Б75 

     Бодревич, Богдан Богданович  Регіональні та індивідуальні 

особливості вибору антигелікобактерної терапії хворих на виразкову 

хворобу дванадцятипалої кишки [Текст] : дис. на здоб. наук. ступ. канд. 

мед. наук: 14.01.02 "внутрішні хвороби" / Богдан Богданович 

Бодревич ; МОЗУ Львів. держ. мед. універ. ім. Д.Галицького. – Львів, 

2002. – 171с. 

      кільк.прим.:  1  (ІБВ – 1) 
47 616.329+61

6.441-006.5

+577.175.1

7 

Б77 

     Бойчук, Віра Богданівна  Роль інтестинальних гормонів та 

пепсиногенів у розвитку гастроезофагеальної рефлюксної хвороби, що 

поєднується з ендемічним зобом в умовах йододефіциту та підходи до 

її диференційованої терапії [Текст] : дис. на здоб. наук. ступ. 

к.м.н.:спец.14.01.02 "Внутрішні хвороби" / Віра Богданівна Бойчук ; 

МОЗУ ДВНЗ ІФНМУ. – Івано-Франківськ, 2016. – 202с. 

      кільк.прим.:  1  (ІБВ – 1) 
48 616.314-08

9+616.314.

1+616.314-

77 

Б77 

     Бойчук-Товста, Оксана Григорівна  Клініко-лабораторна 

оцінка особливостей клінічного перебігу, лікування та профілактики 

генералізованого пародонтиту початкового-I ступеня у вагітних жінок 

на тлі залізо-дефіцитної анемії легкого-середнього ступеня [Текст] : 

дис. на здоб. наук. ступ. к. м. н.: спец.14.01.22 "Стоматологія" / Оксана 

Григорівна Бойчук-Товста ; МОЗУ ДВНЗ "ІФНМУ". – 

Івано-Франківськ, 2019. – 205с. 

      кільк.прим.:  1  (ІБВ – 1) 
49 616.72-007.

24:612.43+

616-097 

Б82 

     Борейко, Лілія Дмитрівна  Особливості функціонального стану 

щитоподібної залози, метаболічних та імунних порушень у хворих на 

остеоартроз та їх корекція за допомогою ербісолу і рибоксину [Текст] : 

дис. на здоб. наук. ступ. канд. мед. наук: 14.01.02 "внутрішні хвороби" 

/ Лілія Дмитрівна Борейко ; МОЗУ Буковинська держ. мед. акад. – 

Чернівці, 2002. – 189с. 

      кільк.прим.:  1  (ІБВ – 1) 
50 616.441-00

8.64+616.4

41-008.61 

Б86 

     Боцюрко, Юрій Володимирович  Клініко-патогенетичні 

особливості перебігу та лікування ішемічної хвороби серця на фоні 

гіпотиреозу [Текст] : дис. на здоб. наук. ступ. канд. мед. наук: 14.01.02 

"внутрішні хвороби" / Юрій Володимирович Боцюрко ; МОЗУ 

ІФДМА. – Івано-Франківськ, 2000. – 195с. 

      кільк.прим.:  1  (ІБВ – 1) 



51 616.12-008.

331.1+616.

36-003.826) 

Б86 

     Бочар, Олеся Миронівна  Особливості перебігу та оптимізація 

терапії у пацієнтів з артеріальною гіпертензією, поєднаною з 

ожирінням та неалкогольною жировою хворобою печінки [Текст] : дис. 

на здоб. наук. ступ. к.м.н.: спец.14.01.02 "Внутрішні хвороби" / Олеся 

Миронівна Бочар ; МОЗУ ЛНМУ ім. Д.Галицького; ДВНЗ "ІФНМУ". – 

Львів, 2018. – 233с. 

      кільк.прим.:  1  (ІБВ – 1) 
52 618.11/.12-

002-055.23-

02:616.61/ 

Б86 

     Бочкарьова, Оксана Валеріївна  Диференційований підхід до 

лікування вульвовагінітів у дівчат [Текст] : дис. на здоб. наук. ступ. 

к.м.н.: спец.14.01.01 "Акушерство і гінекологія" / Оксана Валеріївна 

Бочкарьова ; МОЗУ ДВНЗ "БДМУ". – Чернівці, 2017. – 177с. 

      кільк.прим.:  1  (ІБВ – 1) 
53 616.314-08

9.28/29+54

1.64 

Б90 

     Бугерчук, Олександр Вікторович  Клініко-експериментальне 

обгрунтування методу попередньої діагностики несприйняття до 

акрилових пластмас при повторному протезуванні знімними 

конструкціями зубних протезів [Текст] : дис. на здоб. наук. ступ. канд. 

мед. наук: 14.01.22 "стоматологія" / Олександр Вікторович Бугерчук ; 

МОЗУ ІФДМА. – Івано-Франківськ, 2003. – 153с. 

      кільк.прим.:  1  (ІБВ – 1) 
54 616.72-002.

77:616.12-0

08.331.1:6 

Б90 

     Букач, Ольга Петрівна  Особливості перебігу та оптимізація 

лікування ревматоїдного артриту в поєднанні з артеріальною 

гіпертензією, ожирінням та цукровим діабетом типу 2 [Текст] : дис. на 

здоб. наук. ступ. к. м. н.: спец.14.01.02 "Внутрішні хвороби" / Ольга 

Петрівна Букач ; МОЗУ ВДНЗУ "БДМУ"; МОЗУ ДВНЗ "ІФНМУ". – 

Івано-Франківськ, 2019. – 259с. 

      кільк.прим.:  1  (ІБВ – 1) 
55 614.2:616-0

58+616-093

.75 

Б90 

     Булавінова, Катерина Олександрівна  Обгрунтування 

удосконаленоїсистеми управління імунізацією населення [Текст] : 

дис.на здоб.наук.ступ.док.філос.[DF].:спец.22"охорона 

здоров'я";222"медицина" / Катерина Олександрівна Булавінова ; 

МОЗУ"ІФНМУ. – Івано-Франківськ, 2021. – 250с. 

      кільк.прим.:  1  (ІБВ – 1) 
56 616.31+616

-0.89.23+61

6-089.28 

Б90 

     Бульбук, Олександр Іванович  Клініко-експериментальне 

обгрунтування покращення якості лікування хворих незнімними 

конструкціями зубних протезів [Текст] : дис. на здоб. наук. ступ. канд. 

мед. наук: 14.01.22 "стоматологія" / Олександр Іванович Бульбук ; 

МОЗУ ІФДМА. – Івано-Франківськ, 2004. – 167с. 

      кільк.прим.:  1  (ІБВ – 1) 
57 616.314-07

+616.314.1

1+616.314-

77 

Б90 

     Бульбук, Олена Василівна  Клініко-експериментальне 

обгрунтування ортопедичного лікування пацієнтів із дефектами 

твердих тканин зубів [Текст] : дис. на здоб. наук. ступ. к. м. н.: 

спец.14.01.22 "Стоматологія" / Олена Василівна Бульбук ; МОЗУ 

ДВНЗ "ІФНМУ". – Івано-Франківськ, 2019. – 199с. 

      кільк.прим.:  1  (ІБВ – 1) 



58 616.33-002.

2-036.12-06

:616.342 

Б93 

     Буфан, Марія Миронівна  Клініко-патогенетичні особливості 

перебігу хронічного гастриту на тлі дуоденогастрального рефлюксу та 

удосконалення комплексу патогенетичної терапії [Текст] : дис. на здоб. 

наук. ступ. канд. мед. наук: 14.01.36 "гастоентерологія" / Марія 

Миронівна Буфан ; МОЗУ Львів. нац. мед. універ. ім. Д.Галицького. – 

Львів, 2008. – 191с. 

      кільк.прим.:  1  (ІБВ – 1) 
59 591.39+616

.36-002+59

1.4+615.06

5+ 

В12 

     Вадюк, Роксолана Любомирівна  Морфо-функціональні зміни 

сітківки під впливом цисплатину та їх корекція ентеросгелем [Текст] : 

дис. на здоб. наук. ступ. канд. мед. наук: 14.03.09 "гістологія, цитологія, 

ембріологія" / Роксолана Любомирівна Вадюк ; МОЗУ ДВНЗ 

Івано-Франківський національний медичний університет. – 

Івано-Франківськ, 2011. – 150 с. 

      кільк.прим.:  1  (ІБВ – 1) 
60 616-08+616

.12-008.331

.1+616.379- 

В14 

     Вакалюк, Ірина Ігорівна  Кардіобіомаркери та їх корекція у 

хворих із метаболічним синдромом та постінфарктним 

кардіосклерозом [Текст] : дис. на здоб. наук. ступ. канд. мед. наук: 

14.01.11 "кардіологія" / Ірина Ігорівна Вакалюк ; МОЗУ ДВНЗ 

Івано-Франківський нац. мед. університет. – Івано-Франківськ, 2011. – 

230 с. 

      кільк.прим.:  1  (ІБВ – 1) 
61 616.132.2-0

08.64:616.1

2-008.331. 

В15 

     Валуєва, Світлана Валеріївна  Особливості міокардіальної, 

ендотеліальної дисфункції та дисліпідемії при ішемічній хворобі серця 

з постінфарктним кардіосклерозом у поєднанні з гіпертонічною 

хворобою та ефективність стандартної двохрічної терапії [Текст] : 

дисерт. на здобут. наук. ступ. к.м.н.: 14.01.11 - Кардіологія / Світлана 

Валеріївна Валуєва ; МОЗУ ВНМУ ім. М.І.Пирогова. – Вінниця, 

2008. – 228 с. 

      кільк.прим.:  1  (ІБВ – 1) 
62 611.428.018

.834:599.32

3:612.428. 

В16 

     Валько, Олеся Олексіївна  Структурні зміни лімфатичних 

вузлів при дії на організм опіоїдів [Текст] : дис. на здоб. наук. ступ. к. м. 

н.: спец.14.03.01 "Нормальна анатомія" / Олеся Олексіївна Валько ; 

МОНУ ДВНЗ "УНУ"; МОЗУ ДВНЗ "ІФНМУ". – Ужгород, 2018. – 209с. 

      кільк.прим.:  1  (ІБВ – 1) 
63 616-08+615

.322+615.3

56 

В17 

     Ванджура, Ярослава Леонідівна  Клініко-патогенетичне 

обгрунтування застосування краталу та кардонату у хворих з 

супутньою ішемічною хворобою серця [Текст] : дис. на здоб. наук. 

ступ. канд. мед. наук: 14.01.11 "кардіологія" / Ярослава Леонідівна 

Ванджура ; МОЗУ ІФДМУ. – Івано-Франківськ, 2006. – 188с. 

      кільк.прим.:  1  (ІБВ – 1) 
64 616.092 

В18 

     Варунків, Олександр Іванович  Клініко-патогенетичні 

особливості розвитку, діагностики та лікування негоспітальних 

пневмоній, поєднаних з ішемічною хворобою серця, в осіб, 

інфікованих Chlamydophila pneumoniae [Текст] = МОЗУ ДВНЗ 

ІФНМУ : дисерт. на здобут. наук. ступ. к.м.н.: 14.01.02 "Внутрішні 

хвороби" / Олександр Іванович Варунків. – Івано-Франківськ, 2013. – 

156 с. 

      кільк.прим.:  1  (ІБВ – 1) 



65 616.151.5+

616-008+61

6.12-008.33

1 

В19 

     Василечко, Мар'яна Михайлівна  Стан системи гемостазу та 

метаболічні порушення у хворих на артеріальну гіпертензію з 

фібриляцією передсердь та серцевою недостатністю [Текст] : дис. на 

здоб. наук. ступ. к.м.н.:спец.14.01.11 "Кардіологія" / Мар'яна 

Михайлівна Василечко ; МОЗУ ДВНЗ ІФНМУ. – Івано-Франківськ, 

2016. – 232с. 

      кільк.прим.:  1  (ІБВ – 1) 
66 611.736+61

7.55-007.43

+615.825+6

1 

В19 

     Василик, Тарас Петрович  Морфо-функціональне 

обгрунтування засобів фізичної реабілітації після герніопластики 

[Текст] : дис.на здоб.наук.ступ.к.м.н.:спец.14.03.01"нормальна 

анатомія" / Тарас Петрович Василик ; ДВНЗ"ПНУім.В.Стефаника", 

МОЗУ "ІФНМУ". – Івано-Франківськ, 2021. – 214с. 

      кільк.прим.:  1  (ІБВ – 1) 
67 [616.31+61

6.9+616-05

6.3] 

В19 

     Василишин, Уляна Ростиславівна  Клініко-лабораторне 

обгрунтування ранньої діагностики, медикаментозного лікування та 

профілактики інфекційно-алергічних станів слизової оболонки ротової 

порожнини у пацієнтів, що користуються знімними конструкціями 

зубних протезів [Текст] : дис. на здоб. наук. ступ. канд. мед. наук: 

14.01.22 "стоматологія" / Уляна Ростиславівна Василишин ; МОЗУ 

ІФДМУ. – Івано-Франківськ, 2007. – 213с. 

      кільк.прим.:  1  (ІБВ – 1) 
68 616-08 

В19 

     Васкул, Надія Василівна  Клініко-лабораторні особливості 

перебігу хронічного гепатиту С у пацієнтів із підвищеним сумарним 

ризиком серцево-судинної патології та лікувальна корекція [Текст] : 

дис. на здоб. наук. ступ. к.м.н.:спец.14.01.13"Інфекційні хвороби" 

/ Надія Василівна Васкул ; МОЗУ "ІФНМУ". – Івано-Франківськ, 

2016. – 170с. 

      кільк.прим.:  1  (ІБВ – 1) 
69 616.33/.342

-002.2+616.

36ї-085. 

В20 

     Васюк, Валентина Леонідівна  Клініко-патогенетичне 

обгрунтування застосування галенових препаратів дев'ясилу високого 

у хворих на хронічний гастрододеніт, поєднаний із хронічним 

некаменевим холециститом [Текст] : дис. на здоб. наук. ступ. канд. мед. 

наук: 14.01.02 "внутрішні хвороби" / Валентина Леонідівна Васюк ; 

МОЗУ Буковинська держ. мед. акад. – Чернівці, 2001. – 183с. 

      кільк.прим.:  1  (ІБВ – 1) 
70 616.342 

В29 

     Венгрович, Оксана Зіновіївна  Патогенетичне лікування 

хронічного коліту з переважним ураженням дистальних відділів 

товстого кишківника [Текст] : дисерт. на здобут. наук. ступ. к.м.н.: 

14.01.02 - Внутрішні хвороби / Оксана Зіновіївна Венгрович ; МОЗУ 

ІФДМА. – Івано-Франківськ, 1997. – 172 с. 

      кільк.прим.:  1  (ІБВ – 1) 
71 616.-11-002

+616.12-00

8.46+616-0

8 

В31 

     Вербовська, Ольга Степанівна  Механізми розвитку серцевої 

недостатності у хворих на хронічний ексудативно-адгезивний 

перикардит та їх медикаментозна корекція [Текст] : дис. на здоб. наук. 

ступ. канд. мед. наук: 14.01.02 "внутрішні хвороби" / Ольга Степанівна 

Вербовська ; МОЗУ ІФДМА. – Івано-Франківськ, 2003. – 252с. 

      кільк.прим.:  1  (ІБВ – 1) 



72 616.314-77 

В31 

     Вербовська, Роксолана Іванівна  Клініко-лабораторне 

обгрунтування розробки лікувально-профілактичного комплексу для 

слизової оболонки ротової порожнини у пацієнтів з повною 

відсутністю зубів [Текст] : дисерт. на здоб. наук. ступ. 

к.м.н.:спец.14.01.22 - Стоматологія / Роксолана Іванівна Вербовська ; 

МОЗУ ДВНЗУ "ІФНМУ". – Івано-Франківськ, 2014. – 226с. 

      кільк.прим.:  1  (ІБВ – 1) 
73 616.379-00

8.64-085.22

4/.327 

В31 

     Верещагіна, Наталія Ярославівна  Застосування персантину та 

мінеральної води збручанського родовища в комплексній терапії 

хворих на цукровий діабет [Текст] : дис. на здоб. наук. ступ. канд. мед. 

наук: 14.01.02 "внутрішні хвороби" / Наталія Ярославівна Верещагіна ; 

МОЗУ Тернопільська держ. мед. акад. – Тернопіль, 2000. – 159с. 

      кільк.прим.:  1  (ІБВ – 1) 
74 616.314-07

+616.314.1

1 

В43 

     Виклюк, Ігор Васильович  Комплексне обгрунтування новітніх 

методик лікування хворих із відсутністю коронкової частини зуба 

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

/ Ігор Васильович Виклюк ; МОЗУ ДВНЗ "ІФНМУ". – 

Івано-Франківськ, 2018. – 187с. 

      кільк.прим.:  1  (ІБВ – 1) 
75 616-071+61

6-092+616.

12-008.331.

1 

В54 

     Витриховський, Андрій Ігорович  Клініко-патогенетична 

характеристика перебігу артеріальної гіпертензії в периопераційному 

періоді: підходи до контролю та корекції [Текст] : дис. на здоб. наук. 

ступ. канд. мед. наук: 14.01.11 "кардологія" / Андрій Ігорович 

Витриховський ; МОЗУ ІФДМА. – Івано-Франківськ, 2005. – 176с. 

      кільк.прим.:  1  (ІБВ – 1) 
76 616-08+616

.33-002 

В95 

     Вишиванюк, Віра Юріївна  Клініко-патогенетичне 

обгрунтування застосування лансопразолу та орнідазолу в 

комплексному лікуванні виразкової хвороби [Текст] : дис. на здоб. 

наук. ступ. канд. мед. наук: 14.01.36 "гастроентерологія" / Віра Юріївна 

Вишиванюк ; МОЗУ ІФДМУ. – Івано-Франківськ, 2008. – 250с. 

      кільк.прим.:  1  (ІБВ – 1) 
77 616.12-008.

331.1-06:61

6.71/72 

В41 

     Вівчар, Наталія Мирославівна  Клініко-патогенетичне 

обгрунтування застосування моексиприлу та емоксипіну в комплексній 

терапії хворих на есенціальну артеріальну гіпертензію в поєднанні з 

остеоартрозом [Текст] : дис. на здоб. наук. ступ. канд. мед. наук: 

14.01.11 "кардіологія" / Наталія Мирославівна Вівчар ; МОЗУ 

Тернопіль. держ. мед. акад. І.Я.Горбачевського. – Тернопіль, 2004. – 

248с. 

      кільк.прим.:  1  (ІБВ – 1) 
78 616-085+61

6.314.18-00

2.4+616.12- 

В41 

     Вівчаренко, Тетяна Ігорівна  Оптимізація фармакотерапії 

генералізованого пародонтиту у хворих на артеріальну гіпертензію 

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

/ Тетяна Ігорівна Вівчаренко ; МОЗУ ІФНМУ. – Івано-Франківськ, 

2019. – 170с. 

      кільк.прим.:  1  (ІБВ – 1) 



79 611.315.316

:618.36-001

.18-089 

В46 

     Вільхова, Олена Вікторівна  Морфофункціональна 

характеристика піднебінних залоз щурів в нормі та при трансплантації 

кріоконсервованої плаценти [Текст] : дис. на здоб. наук. ступ. канд. 

мед. наук: 14.03.09 "гістологія, цитологія, ембріологія" / Олена 

Вікторівна Вільхова ; МОЗУ Укр. мед. стомат. акад. – Полтава, 2009. – 

208с. 

      кільк.прим.:  1  (ІБВ – 1) 
80 616-071+57

7.125+616.

72-002+616

-0 

В52 

     Вірстюк, Наталія Григорівна  Діагностичне значення 

ненасичених жирних кислот імуноглобуліну Е, БЕТА2 - 

мікроглобуліну при ревматоїдному артриті, їх динаміка в процесі 

лікування [Текст] : дис. на здоб. наук. ступ. канд. мед. наук: 14.00.15 

"внутрішні хвороби" / Наталія Григорівна Вірстюк ; МОЗУ ІФМІ. – 

Івано-Франківськ, 1994. – 181с. 

      кільк.прим.:  1  (ІБВ – 1) 
81 611.12+616

-092.9+616.

379-008.64

+ 

В58 

     Власюк, Тетяна Іванівна  Морфо-функціональна 

характеристика міокарда при експериментальному цукровому діабеті 

та його корекції [Текст] : дис.на здоб.наук.ступ.к.м.н.:спец.14.01.22 

"Нормальна анатомія" / Тетяна Іванівна Власюк ; МОЗУ ІФНМУ. – 

Івано-Франківськ, 2019. – 201с. 

      кільк.прим.:  1  (ІБВ – 1) 
82 616.361-06

16.366]-02-

053.8/.9 

В63 

     Воєвідка, Оксана Степанівна  Вільнорадикальне окиснення 

ліпідів метаболічні зміни та особливості стану захисних 

протирадикальних систем організму при запальних захворюваннях 

жовчного міхура, жовчовидільних шляхів у хворих різного віку та 

обгрунтування диференційованого лікування [Текст] : дис. на здоб. 

наук. ступ. канд. мед. наук: 14.01.02 "внутрішні хвороби" / Оксана 

Степанівна Воєвідка ; МОЗУ Буковинська держ. мед. акад. – Чернівці, 

1997. – 148с. 

      кільк.прим.:  1  (ІБВ – 1) 
83 616.33/.342

+616.36/.36

1]-06 

В68 

     Волошина, Лариса Олександрівна  Особливості стану 

гастродуоденальної та гепатобіліарної систем, метаболічних порушень 

у хворих із хронічною серцевою недостатністю і патогенетичні 

способи їх корекції [Текст] : дис. на здоб. наук. ступ. канд. мед. наук: 

14.01.02 "внутрішні хвороби" / Лариса Олександрівна Волошина ; 

Буковинська держ. мед. акад. – Чернівці, 1998. – 211с. 

      кільк.прим.:  1  (ІБВ – 1) 
84 616.314-07

+616.314.2

1 

В70 

     Воляк, Юрій Миколайович  Удосконалення методів 

ортодонтичного лікування дітей з патологією щелепної системи на тлі 

порушення носового дихання [Текст] : дис. на здоб. наук. ступ. к. м. н.: 

спец.14.01.22 "Стоматологія" / Юрій Миколайович Воляк ; МОЗУ 

ДВНЗ "ІФНМУ". – Івано-Франківськ, 2019. – 190с. 

      кільк.прим.:  1  (ІБВ – 1) 



85 577.115+61

2.176+616.

34 

В75 

     Воронич-Семченко, Наталія Миколаївна  Співвідношення 

процесів перекисного окислення ліпідів /ПОЛ/ і активності 

антиоксидантної системи /АОС/ на фоні поєднаної дії стресових 

факторів та інтероцептивного подразнення шлунково-кишкового 

тракту /клініко-експериментальне дослідження/ [Текст] : дис. на здоб. 

наук. ступ. канд. мед. наук: 14.01.02 "внутрішні хвороби" 14.03.03 

"нормальна фізіологія" / Наталія Миколаївна Воронич-Семченко ; 

ІФДМА. – Івано-Франківськ, 1995. – 181с. 

      кільк.прим.:  1  (ІБВ – 1) 
86 616.314-00

2-084+547.

458.88.641 

Г12 

     Гаврилів, Галина Михайлівна  Антенатальна та постнатальна 

профілактика карієсу зубів з застосуванням пектинвмісних речовин 

[Текст] : дис. на здоб. наук. ступ. канд. мед. наук: 14.01.22 

"стоматологія" / Галина Михайлівна Гаврилів ; МОЗУ ІФДМА. – 

Івано-Франківськ, 2003. – 189с. 

      кільк.прим.:  1  (ІБВ – 1) 
87 618.14+616

-089.168+6

15.825 

Г12 

     Гаврилюк, Галина Мирославівна  Оптимізація програми 

реабілітаційної терапії у пацієнток після операцій на матці [Текст] : 

дис. на здоб. наук. ступ. к.м.н.:спец.14.01.01 "Акушерство та 

гінекологія" / Галина Мирославівна Гаврилюк ; МОЗУ ІФНМУ. – 

Івано-Франківськ, 2017. – 184с. 

      кільк.прим.:  1  (ІБВ – 1) 
88 616-08+616

.33.-022+61

6.9 

Г12 

     Гаврилюк, Наталія Степанівна  Вплив комплексного 

патогенетично обумовленого лікування на перебіг хронічного 

helicobacter pylori - асоційованого ерозивного гастриту з урахуванням 

функціонального стану печінки [Текст] : дис. на здоб. наук. ступ. канд. 

мед. наук: 14.01.36 "гастроентерологія" / Наталія Степанівна 

Гаврилюк ; МОЗУ ДВНЗ Івано-Франківський національний медичний 

університет. – Івано-Франківськ, 2011. – 241 с. 

      кільк.прим.:  1  (ІБВ – 1) 
89 616.366-00

2+612.323+

616.36-008.

8 

Г12 

     Гавриш, Ігор Тарасович  Клініко-патогенетичні особливості 

перебігу хронічного панкреатиту: обгрунтування для використання 

парацетамолу [Текст] : дисерт. на здобут. наук. ступ. к.м.н.: 14.01.36 - 

Гастроентерологія / Ігор Тарасович Гавриш ; МОЗУ ІФДМУ. – 

Івано-Франківськ, 2006. – 160 с. 

      кільк.прим.:  1  (ІБВ – 1) 
90 616.125-00

8.313.2-073

.43-032:611 

Г14 

     Гай, Ольга Іванівна  Використання телемедичних технологій 

моніторингу ЕКГ при веденні хворих з фібриляцією та тріпотінням 

передсердь [Текст] : дис. на здоб. наук. ступ. канд. мед. наук / Ольга 

Іванівна Гай ; АМНУ ННЦ "Институт кардиологии им. акад. Н.Д. 

Стражеско". – К., 2011. – 135 с. 

      кільк.прим.:  1  (ІБВ – 1) 
91 616.092+61

6-072.5+57

7.17+616.3

4 

Г14 

     Гайдичук, Володимир Стефанович  Патогенетична роль змін 

вмісту в крові деяких гормонів та гістотопографічні особливості 

слизової оболонки шлунка при виразковій хворобі у хворих різного 

віку [Текст] : дис. на здоб. наук. ступ. канд. мед. наук: 14.01.02 

"внутрішні хвороби" / Володимир Стефанович Гайдичук ; МОЗУ 

Чернівецький держ. мед. інст. – Чернівці, 1996. – 183с. 

      кільк.прим.:  1  (ІБВ – 1) 



92 616.12-008

+009.72+61

6.13-004 

Г14 

     Гайналь, Наталія Пантелеймонівна  Дисфункція лівого 

шлуночка при дестабілізації ішемічної хвороби серця: 

клініко-патогенетична характеристика та оптимізація лікувння 

[Текст] : дис. на здоб. наук. ступ. канд. мед. наук: 14.01.02 "внутрішні 

хвороби" / Наталія Пантелеймонівна Гайналь ; МОЗУ ІФДМА. – 

Івано-Франківськ, 2004. – 187с. 

      кільк.прим.:  1  (ІБВ – 1) 
93 616.12-009.

72+008.331 

Г14 

     Гайова, Ірина Мирославівна  Клініко-функціональні аспекти 

застосування нітратів та антагоністів кальцію в поєднанні з 

транскардіальною гальванізацією в лікуванні хворих на стенокардію 

напруги та артеріальну гіпертензію [Текст] : дисерт. на здобут. наук. 

ступ. к.м.н.: 14.01.02 - Внутрішні хвороби / Ірина Мирославівна 

Гайова ; МОЗУ ІФДМА. – Івано-Франківськ, 1998. – 138 с. 

      кільк.прим.:  1  (ІБВ – 1) 
94 616.314-08

4+616.314-

089+547.45

8. 

Г14 

     Гайошко, Олена Богданівна  Профілактика альвеолітів 

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

/ Олена Богданівна Гайошко ; МОЗУ ДВНЗ "ІФНМУ". – 

Івано-Франківськ, 2019. – 190с. 

      кільк.прим.:  1  (ІБВ – 1) 
95 611.341:61

6-001.17:54

1.182.6 

Г16 

     Галунко, Ганна Михайлівна  Морфологічні зміни в тонкій 

кишці у пізні стадії опікової хвороби та їх корекція інфузійними 

розчинами (експериментальне дослідження) [Текст] : дис. на здоб. 

наук. ступ. к. м. н.: спец.14.03.09 "Гістологія, цитологія, ембріологія" 

/ Ганна Михайлівна Галунко ; МОЗУ ВНМУ ім. М.І. Пирогова; МОЗУ 

ДВНЗ "ІФНМУ". – Вінниця; Івано-Франківськ, 2018. – 216с. 

      кільк.прим.:  1  (ІБВ – 1) 
96 616.248-05

3.2 

Г16 

     Галущинська, Алла Володимирівна  Прогнозування характеру 

запалення дихальних шляхів у дітей, хворих на бронхіальну астму, при 

поліморфізмі генів GSTT1, GSTM1 та eNOS [Текст] : дисерт. на здоб. 

наук. ступ. к.м.н.:спец.14.01.10 - Педіатрія / Алла Володимирівна 

Галущинська ; МОЗУ ІФНМУ. – Івано-Франківськ, 2014. – 197c. 

      кільк.прим.:  1  (ІБВ – 1) 
97 616-092+61

6.12-008.33

1.1+615.22

5 

Г17 

     Галюк, Надія Михайлівна  Клініко-патогенетична 

характеристика артеріальної гіпертензії II ступеня за умови тривалої 

антигіпертензивної терапії [Текст] : дис. на здоб. наук. ступ. канд. мед. 

наук: 14.01.11 "кардіологія" / Надія Михайлівна Галюк ; МОЗУ ДВНЗ 

Івано-Франківський національний медичний університет. – 

Івано-Франківськ, 2011. – 208 с. 

      кільк.прим.:  1  (ІБВ – 1) 
98 616.61-002.

2-085.327 

Г20 

     Гараздюк, Іван Васильович  Обгрунтування застосування 

консервованої збручанської мінеральної води для лікування хворих на 

хронічний пієлонефрит в позакурортних умовах [Текст] : дис. на здоб. 

наук. ступ. канд. мед. наук: 14.01.02 "внутрішні хвороби" / Іван 

Васильович Гараздюк ; МОЗУ Чернівецький держ. мед. інст. – 

Чернівці, 1996. – 261с. 

      кільк.прим.:  1  (ІБВ – 1) 



99 616.61-002.

2:616.329-0

02-092-08 

Г20 

     Гараздюк, Олександр Іванович  Клініко-патогенетичне 

обгрунтування методів удосконалення лікування хворих на хронічний 

пієлонефрит у поєднанні з гастроезофагальною рефлюксною хворобою 

[Текст] : дис. на здоб. наук. ступ. канд. мед. наук: 14.01.02 "внутрішні 

хвороби" / Олександр Іванович Гараздюк ; МОЗУ Буковинський держ. 

мед. універ. – Чернівці, 2008. – 170с. 

      кільк.прим.:  1  (ІБВ – 1) 
100 616.438:61

5.212.7]-09

2.9(043.5) 

Г20 

     Гарапко, Тетяна Василівна  Структурні зміни тимуса при дії на 

організм опіоїдів (експериментальне дослідження) [Текст] : дис. на 

здоб. наук. ступ. к.м.н.:спец.14.03.01 "Нормальна анатомія" / Тетяна 

Василівна Гарапко ; МОНУ УНУ мед. факультет. – Ужгород, 2017. – 

188с. 

      кільк.прим.:  1  (ІБВ – 1) 
101 616.127-00

5.8-036.11-

071-073.7-0 

Г20 

     Гарбар, Мирослава Орестівна  Взаємозв'язок між системним 

запаленням, варіабельністю серцевого ритму та міокардіальною 

функцією при гострому інфаркті міокарда [Текст] : дис. на здоб. наук. 

ступ. канд. мед. наук: 14.01.11 "Кардіологія" / Мирослава Орестівна 

Гарбар ; МОЗУ Львівський національний медичний університет ім. 

Данила Галицького. – Львів, 2010. – 181 с. 

      кільк.прим.:  1  (ІБВ – 1) 
102 616-071 

Г20 

     Гаріджук, Людмила Іванівна  Оптимізація діагностики та 

лікування ускладнення пневмонії на тлі залізодифіцитної анемії у дітей 

раннього віку [Текст] : дисерт. на здобут. наук. ступ. к.м.н.: 14.01.10 - 

Педіатрія / Людмила Іванівна Гаріджук ; МОЗУ ДВНЗ "ІФНМУ". – 

Івано-Франківськ, 2014. – 193 с. 

      кільк.прим.:  1  (ІБВ – 1) 
103 618.17-036.

82-08:612.3

92.64 

Г24 

     Гафійчук, Світлана Мирославівна  Порушення 

менструального циклу в дівчаток-підлітків із патологією щитоподібної 

залози:діагностика,лікування,профілактика [Текст] : дис.на 

здоб.наук.ступ.к.м.н.:спец.14.01.01"акушерство і гінекологія" 

/ Світлана Мирославівна Гафійчук ; МОЗУ "ІФНМУ". – 

Івано-Франківськ, 2020. – 199с. 

      кільк.прим.:  1  (ІБВ – 1) 
104 615.277.3+

612.014.46

+616.316+6

16 

Г25 

     Гвоздик, Ігор Миронович  Морфо-функціональні зміни 

слинних залоз і слизової оболонки ротової порожнини під впливом 

цисплатину та їх корекції ентеросгелем [Текст] : дис. на здоб. наук. 

ступ. канд. мед. наук: 14.03.09 "гістологія, цитологія, ембріологія" 

/ Ігор Миронович Гвоздик ; МОЗУ ДВНЗ Івано-Франківський 

національний медичний університет. – Івано-Франківськ, 2011. – 171 с. 

      кільк.прим.:  1  (ІБВ – 1) 
105 611.822 

Г27 

     Гевка, Ольга Ігорівна  Морфо-функціональні зміни сідничного 

нерва, його рухового та чутливого центрів під впливом паклітакселу 

[Текст] : дисерт. на здобут. наук. ступ. к.м.н.: 14.03.09 - Гістологія, 

цитологія, ембріологія / Ольга Ігорівна Гевка ; МОЗУ ДВНЗ 

"ІФНМУ". – Івано-Франківськ, 2014. – 233 с. 

      кільк.прим.:  1  (ІБВ – 1) 



106 616-071+61

6-037+616.

31-002 

Г27 

     Гевкалюк, Наталія Олександрівна  Клініко-лаораторні 

аспекти та прогнозування важкості перебігу герпетичного стоматиту у 

дітей [Текст] : дис. на здоб. наук. ступ. канд. мед. наук: 14.01.22 

"стоматологія" / Наталія Олександрівна Гевкалюк ; МОЗУ ІФДМА. – 

Івано-Франківськ, 2003. – 196с. 

      кільк.прим.:  1  (ІБВ – 1) 
107 616.61-002.

3-036.12-08

5.275.4/.2 

Г27 

     Гевко, Олена Василівна  Клініко-патогенетичне обгрунтування 

застосування флуренізиду як імуномоделювального та 

антихламідійного засобу у хворих на хронічний пієлонефрит [Текст] : 

дис. на здоб. наук. ступ. канд. мед. наук: 14.01.02 "внутрішні хвороби" 

/ Олена Василівна Гевко ; МОЗУ Тернопіль. держ. мед. акад ім. 

І.Я.Горбачевського. – Тернопіль, 2003. – 210с. 

      кільк.прим.:  1  (ІБВ – 1) 
108 616.314-08

5+616.314-

77 

Г34 

     Геник, Богдан Любомирович  Вдосконалення методів 

ортопедичного лікування хворих з акантолітичним ураженням тканин 

протезного ложа [Текст] : дис. на здоб. наук. ступ. к. м. н.: спец.14.01.22 

"Стоматологія" / Богдан Любомирович Геник ; МОЗУ ДВНЗ 

"ІФНМУ". – Івано-Франківськ, 2019. – 164с. 

      кільк.прим.:  1  (ІБВ – 1) 
109 616.33/.34-

008.6 

Г37 

     Герасименко, Оксана Миколаївна  Оптимізація дієтичного та 

медикаментозного лікування хворих з поєднаними функціональними 

розладами шлунково-кишкового тракту [Текст] : дис. на здоб. наук. 

ступ. канд. мед. наук:14.01.36 "Гастроентерологія" / Оксана 

Миколаївна Герасименко ; МОЗУ НМА післядипломної освіти ім. П.Л. 

Шупика. – К., 2012. – 183 с. 

      кільк.прим.:  1  (ІБВ – 1) 
110 616.31-08-0

39.71 

Г37 

     Герзанич, Наталія Іванівна  Клініко-лабораторне 

обґрунтування ортопедичного лікування зубних рядів у хворих із 

ранніми проявами остеопорозу [Текст] : дис. на здоб. наук. ступ. канд. 

мед. наук: 14.01.22 "Стоматологія" / Наталія Іванівна Герзанич ; МОЗУ 

ІФНМУ. – Івано-Франківськ, 2011. – 172 с. 

      кільк.прим.:  1  (ІБВ – 1) 
111 616.366-00

2:616.33/.3

42-002 

Г55 

     Глубоченко, Олена Володимирівна  Клініко-патогенетичне 

обгрунтування застосування препаратів перстачу прямостоячого у 

хворих на хронічний гастродуоденіт у поєднанні з хронічним 

некаменевим холециститом [Текст] : дис. на здоб. наук. ступ. канд. мед. 

наук: 14.01.02 "внутрішні хвороби" / Олена Володимирівна 

Глубоченко ; МОЗУ Буковинська держ. мед. акад. – Чернівці, 2001. – 

196с. 

      кільк.прим.:  1  (ІБВ – 1) 
112 616.329-00

2-008.22-00

9.2-06-02 

Г56 

     Гнатенко, Оксана Петрівна  Особливості перебігу та лікування 

хворих з гастроезофагеальною рефлюксною хворобою, що зазнали 

впливу іонізуючого випромінювання [Текст] : дис. на здоб. наук. ступ. 

канд. мед. наук: 14.01.36 "гастроентерологія" / Оксана Петрівна 

Гнатенко ; МОЗУ Нац. мед. акад. післядипл. осв. ім. П.Л.Шупика. – 

Івано-Франківськ, 2009. – 197с. 

      кільк.прим.:  1  (ІБВ – 1) 



113 611.317/.31

8:611.13/.1

6]-018.73- 

Г56 

     Гнідик, Юлія Володимирівна  Морфологічні особливості та 

кровопостачання губи та слизової кута рота щура в нормі та при 

експериментальному цукровому діабеті [Текст] : дис.на 

здоб.наук.ступ.к.м.н.:спец.14.03.01"нормальна анатомія" / Юлія 

Володимирівна Гнідик ; МОЗУ"ЛНМУ імД.Галицького", "ІФНМУ". – 

Львів, 2021. – 195с. 

      кільк.прим.:  1  (ІБВ – 1) 
114 616.711-01

8-02:612.01

7.2/015.36: 

Г57 

     Говда, Ростислав Васильович  Морфофункціональні 

особливості кісток скелета тварин при адаптації та реадаптації їх 

організму до позаклітинного ексикозу залежно від типів автономної 

нервової системи [Текст] : дис. на здоб. наук. ступ. к.м.н.: спец.14.03.01 

"Нормальна анатомія" / Ростислав Васильович Говда ; МОЗУ ДВНЗ 

"ТДМУ ім. І.Я.Горбачевського"; ДВНЗ ІФНМУ. – Тернопіль, 2018. – 

222с. 

      кільк.прим.:  1  (ІБВ – 1) 
115 616.311.2-0

02.2-06:574

.23-08 

Г59 

     Годованець, Оксана Іванівна  Особливості клінічного перебігу 

та лікування хронічного катарального гінгівіту у дітей, що проживають 

на територіях, забруднених нітратами [Текст] : дис. на здоб. наук. ступ. 

канд. мед. наук: 14.01.22 "стоматологія" / Оксана Іванівна Годованець ; 

МОЗУ Буковинський держ. мед. універ. – Чернівці, 2008. – 193с. 

      кільк.прим.:  1  (ІБВ – 1) 
116 616-071+61

2.13+616.7

2-002+615.

21 

Г61 

     Головач, Ірина Юріївна  Корекція порушень 

оксидазно-антиоксидантної системи і регіонарної гемодинаміки при 

деформуючому остеоартрозі із застосуванням кордафену і етимізолу 

[Текст] : дис. на здоб. наук. ступ. канд. мед. наук: 14.00.05 "внутрішні 

хвороби" / Ірина Юріївна Головач ; МОЗУ ІФМІ. – Івано-Франківськ, 

1994. – 286с. 

      кільк.прим.:  1  (ІБВ – 1) 
117 616.03.01 

Г74 

     Готюр, Оксана Іванівна  Морфо-функціональні зміни органів 

калитки у чоловіків різного віку в нормі та при розладах 

гемоциркуляції [Текст] : дисерт. на здобут. наук. ступ. к.м.н.: 14.03.01 - 

Нормальна анатомія / Оксана Іванівна Готюр ; МОЗУ ПНУ ім. В. 

Стефаника. – Івано-Франківськ, 2014. – 162 с. 

      кільк.прим.:  1  (ІБВ – 1) 
118 612.017.1+

616.833-00

2+616.379-

00 

Г75 

     Град, Анна Олександрівна  Морфо-функціональна 

характеристика жувального м'яза в нормі та при експериментальному 

цукровому діабеті [Текст] : дис. на здоб. наук. ступ. к. м. н.: 

спец.14.03.01 "Нормальна анатомія" / Анна Олександрівна Град ; 

МОЗУ ДВНЗ "ІФНМУ". – Івано-Франківськ, 2018. – 206с. 

      кільк.прим.:  1  (ІБВ – 1) 
119 616.61-002.

3-08:[546] 

Г80 

     Гресько, Ігор Васильович  Комплексне лікування хронічного 

пієлонефриту з використаннямуролесану, біотичних доз хлориду 

кобальта та норваску [Текст] : дис. на здоб. наук. ступ. канд. мед. наук: 

14.01.02 "внутрішні хвороби" / Ігор Васильович Гресько ; МОЗУ 

ІФДМА. – Івано-Франківськ, 1997. – 234с. 

      кільк.прим.:  1  (ІБВ – 1) 



120 616-08+616

-056.52+61

6.12-008.33

1 

Г83 

     Григорук, Галина Василівна  Оптимізація лікування хворих на 

ожиріння та артеріальну гіпертензію у поєднанні з синдромом 

подразненого кишечника з закрепами шляхом обгрунтування 

доцільності застосування блокатора Альфа-1-адренорецепторів і 

синтетичного аналога мелатоніну [Текст] : дис. на здоб. наук. ступ. 

к.м.н.: спец. 14.01.02 "внутрішні хвороби" / Галина Василівна 

Григорук ; МОЗУ"ІФНМУ". – Івано-Франківськ, 2020. – 223с. 

      кільк.прим.:  1  (ІБВ – 1) 
121 616.155.392 

Г83 

     Гриджук, Тетяна Ігорівна  Особливості перебігу та лікування 

хронічного медикаментозно-індукованого гепатиту, що виник на фоні 

цитостатичної терапії у хворих на хронічний лімфолейкоз [Текст] : 

дисерт. на здоб. наук. ступ. к.м.н.:спец.14.01.02"Внутрішні хвороби" 

/ Тетяна Ігорівна Гриджук ; МОЗУ ДВНЗ ІФНМУ. – Івано-Франківськ, 

2015. – 176с. 

      кільк.прим.:  1  (ІБВ – 1) 
122 616-08+616

.12-008.331

.1+615.225 

Г85 

     Гринів, Олена Іллівна  Шляхи поліпшення результатів 

лікування артеріальної гіпертензії I-II стадії:обгрунтування 

можливостей використання препаратів магнію та психоемоціональної 

корекції [Текст] : дис. на здоб. наук. ступ. к.м.н.: спец. 14.01.11 

"Кардіологія" 222"Медицина" / Олена Іллівна Гринів ; МОЗУ 

"ІФНМУ". – Івано-Франківськ, 2020. – 239 с. 

      кільк.прим.:  1  (ІБВ – 1) 
123 616.12-005.

4+616.153.

857 

Г85 

     Гриценко, Софія Йосипівна  Клініко-патогенетичні 

особливості кардіогемодинаміки і порушень ритму серця та їх корекція 

у хворих на післяінфарктний кардіосклероз, асоційований із 

гіперурикемією [Текст] : дис. на здоб. наук. ступ. канд. мед. наук: 

14.01.11 "кардіологія" / Софія Йосипівна Гриценко ; МОЗУ Тернопіль. 

держ. мед. універ. ім. І.Я.Горбачевського. – Тернопіль, 2008. – 227с. 

      кільк.прим.:  1  (ІБВ – 1) 
124 611-018+61

1-013+616-

053.2 

Г85 

     Грищук, Остап Іванович  Клініко-морфологічні особливості 

розвитку і перебігу сіалолітіазу під впливом малих доз радіації [Текст] : 

дис. на здоб. наук. ступ. канд. мед. наук: 14.01.22 "стоматологія" 

/ Остап Іванович Грищук ; МОЗУ ІФДМА. – Івано-Франківськ, 2004. – 

199с. 

      кільк.прим.:  1  (ІБВ – 1) 
125 616.12-008.

331.1-085.-

661.62-008 

Г87 

     Громова, Алла Євгеніївна  Порівняльна оцінка 

ренопротекторного ефекту інгібіторів ангіотензинперетворюючого 

ферменту, лацидипіну та лозартану у хворих на хронічний 

гломерулонефрит та діабетичну нефропатію з артеріальною 

гіпертензією [Текст] : дис. на здоб. наук. ступ. канд. мед. наук: 14.01.11 

"кардіологія" / Алла Євгеніївна Громова ; МОЗУ Укр. військ.-мед. 

акад. – Київ, 2004. – 152с. 

      кільк.прим.:  1  (ІБВ – 1) 
126 616.12-008.

331.1+612.

44+612.447

+ 

Г93 

     Губіна, Наталія Василівна  Артеріальна гіпертензія та 

щитоподібна і прищитоподібні залози: взаємовідносини та їх корекція 

[Текст] : дисерт. на здобут. наук. ступ. к.м.н.: 14.01.11 - Кардіологія 

/ Наталія Василівна Губіна ; МОЗУ ІФНМУ. – Івано-Франківськ, 

2009. – 151 с. 

      кільк.прим.:  1  (ІБВ – 1) 



127 616.12 

Г94 

     Гулага, Ольга Ігорівна  Клініко-функціональний стан міокарда 

у хворих із ішемічною хворобою серця на тлі хронічної хвороби нирок, 

роль антагоністів альдостерону [Текст] : дисерт. на здобут. наук. ступ. 

к.м.н.: 14.09.09 - Гістологія, цитологія, ембріологія / Ольга Ігорівна 

Гулага ; МОЗУ Буковинський ДМУ. – Чернівці, 2013. – 228 с. 

      кільк.прим.:  1  (ІБВ – 1) 
128 616-08+616

-006+618.1

1 

Г94 

     Гулій, Дана Яківна  Зниження перинатальних втрат шляхом 

оптимізації ведення вагітності у жінок з доброякісними пухлинами 

яєчників [Текст] : дис.на 

здоб.наук.ступ.док.філос.[DF].:спец.22"охорона 

здоров'я";222"медицина" / Дана Яківна Гулій ; МОЗУ"ІФНМУ. – 

Івано-Франківськ, 2022. – 190с. 

      кільк.прим.:  1  (ІБВ – 1) 
129 616-08+616

.72-002+61

6-056.52 

Г94 

     Гуменюк, Марія Ярославівна  Підвищення ефективності 

лікування хворих на остеоартроз у поєднанні з абдомінальним 

ожирінням на підставі вивчення їх патогенетичних ланок розвитку та 

обгрунтування фармакологічної корекції [Текст] : дис. на здоб. наук. 

ступ. к.м.н.:спец.14.01.02 "Внутрішні хвороби" / Марія Ярославівна 

Гуменюк ; МОЗУ ДВНЗ ІФНМУ. – Івано-Франківськ, 2017. – 164с. 

      кільк.прим.:  1  (ІБВ – 1) 
130 616.314.18-

002.4+616-

092.9+616.

3 

Г95 

     Гуранич, Сергій Петрович  Структурно-метаболічні 

особливості тканин пародонта інтактних щурів та за умов 

експериментальної інсулінорезистентності у поєднанні з 

йододефіцитом [Текст] : дис.на 

здоб.наук.ступ.док.філос.[DF].:спец.22"охорона 

здоров'я";221"стоматологія" / Сергій Петрович Гуранич ; 

МОЗУ"ІФНМУ. – Івано-Франківськ, 2021. – 235с. 

      кільк.прим.:  1  (ІБВ – 1) 
131 616.36-039.

36-06:616.3

79-008.64] 

Д13 

     Давидович, Наталія Ярославівна  Клініко-морфологічні зміни 

печінки у хворих на цукровий діабет I типу та їх корекція неоселеном і 

етимізолом [Текст] : дисерт. на здобут. наук. ступ. к.м.н.: 14.01.02 - 

Внутрішні хвороби / Наталія Ярославівна Давидович ; МОЗУ ТДМА 

ім. І.Я. Горбачевського. – Тернопіль, 2001. – 260 с. 

      кільк.прим.:  1  (ІБВ – 1) 
132 616.36-004-

008.9-092-0

85.244 

Д18 

     Данилова, Галина Володимирівна  Патогенетичне 

обгрунтування терапії гепатопротекторними препаратами хронічних 

гепатитів та цирозів печінки [Текст] : дисерт. на здобут. наук. ступ. 

к.м.н.: 14.01.02 - Внутрішні хвороби / Галина Володимирівна 

Данилова ; МОЗУ ЛДМУ ім. Д.Галицького. – Львів, 2000. – 204 с. 

      кільк.прим.:  1  (ІБВ – 1) 
133 616-071 

Д18 

     Данилюк, Оксана Ігорівна  Ятрогенні захворювання 

щитоподібної залози у хворих на ішемічну хворобу серця з 

фібриляцією передсердь [Текст] : дисерт. на здобут. наук. ступ. к.м.н.: 

14.01.02 - Внутрішні хвороби / Оксана Ігорівна Данилюк ; МОЗУ ДВНЗ 

"ІФНМУ". – Івано-Франківськ, 2014. – 204 с. 

      кільк.прим.:  1  (ІБВ – 1) 



134 611.314.21-

018.4-053-0

55-013 

Д21 

     Дахно, Лариса Олександрівна  Вікові та статеві особливості 

структури кісткової тканини коміркового відростка верхньої щелепи в 

онтогенезі [Текст] : дис. на здоб. наук. ступ. к.м.н.: спец.14.03.01 

"Нормальна анатомія" / Лариса Олександрівна Дахно ; МОЗУ ЛНМУ 

ім. Д.Галицького; ДВНЗ ІФНМУ. – Львів, 2017. – 211с. 

      кільк.прим.:  1  (ІБВ – 1) 
135 616.132.2-0

08.64-08:61

2.172 

Д30 

     Демешко, Микола Іванович  Функціональний стан міокарда, 

показники імунітету та неспецифічної резистентності організму при 

гострих коронарних синдромах у процесі лікування інгібіторами 

ангіотензинперетворюючого ферменту [Текст] : дис. на здоб. наук. 

ступ. канд. мед. наук: 14.01.02 "внутрішні хвороби" / Микола Іванович 

Демешко ; МОЗУ Буковинська держ. мед. акад. – Чернівці, 2001. – 

164с. 

      кільк.прим.:  1  (ІБВ – 1) 
136 616.336-00

2-085:615.3

32 

Д30 

     Демида, Елеонора Петрівна  Клініко-біохімічні та сонографічні 

особливості діагностики та лікування неускладнених форм холестерозу 

жовчного міхура у хворих з надлишковою масою тіла [Текст] : дис. на 

здоб. наук. ступ. канд. мед. наук: 14.01.36 "гастроентерологія" 

/ Елеонора Петрівна Демида ; МОЗУ Київ. мед. акад. післядипл. осв. ім. 

П.Л.Шупика. – К., 2006. – 150с. 

      кільк.прим.:  1  (ІБВ – 1) 
137 616.342-00

2.44-085.33

:615.015.8 

Д30 

     Демидова, Анна Леонідівна  Динаміка резистентності штампів 

helicobacter pylori до антибіотиків та ефективність лікування пептичної 

виразки дванадцятипалої кишки у мешканців Львівщини [Текст] : дис. 

на здоб. наук. ступ. канд. мед. наук: 14.01.36 "гастроентерологія" 

/ Анна Леонідівна Демидова ; МОЗУ Львів. нац. мед. універ. ім. 

Д.Галицького. – Львів, 2008. – 173с. 

      кільк.прим.:  1  (ІБВ – 1) 
138 616.833-00

1-003.93-01

8:615.275:6 

Д30 

     Демидчук, Анастасія Сергіївна  Регенерація периферійного 

нерва за умов застосування нейропептидних засобів 

(експериментально-морфологічне дослідження) [Текст] : дис. на здоб. 

наук. ступ. канд. мед. наук: 14.03.09 "гістологія, цитологія, 

ембріологія" / Анастасія Сергіївна Демидчук ; МОЗУ Національний 

медичний університет ім. О.О. Богомольця. – К., 2011. – 145 с. 

      кільк.прим.:  1  (ІБВ – 1) 
139 616.12:616.

839:616.12-

008.46 

Д33 

     Денесюк, Олена Віталіївна  Предиктори розвитку аритмій у 

хворих на ішемічну хворобу серця в поєднанні з цукровим діабетом 

типу 2 та ефективність застосованих методів лікування [Текст] : дис. на 

здоб. наук. ступ. канд. мед. наук: 14.01.11 "кардіологія" / Олена 

Віталіївна Денесюк ; МОЗУ Вінницький нац. мед. універ. ім. 

М.І.Пирогова. – Вінниця, 2007. – 208с. 

      кільк.прим.:  1  (ІБВ – 1) 
140 616-071 

Д33 

     Деніна, Руслана Валентинівна  Клініко-патогенетичні 

особливості перебігу і лікування серцевої недостатності у хворих на 

повторні інфаркти міокарда [Текст] = МОЗУ ДВНЗ ІФНМУ : дисерт. на 

здобут. наук. ступ. к.м.н.: 14.01.02 "Кардіологія" / Руслана 

Валентинівна Деніна. – Івано-Франківськ, 2013. – 197 с. 

      кільк.прим.:  1  (ІБВ – 1) 



141 616.314-08

9+616.314.

17-008.1 

Д36 

     Деркач, Лілія Зіновіївна  Хірургічне лікування хворих на 

генералізований пародонтит з використанням системної ензимотерапії 

і пентоксифіліну [Текст] : дис. на здоб. наук. ступ. канд. мед. наук: 

14.01.22 "стоматологія" / Лілія Зіновіївна Деркач ; МОЗУ ІФДМУ. – 

Івано-Франківськ, 2007. – 180с. 

      кільк.прим.:  1  (ІБВ – 1) 
142 616.12-008.

331.1.-02:6

16.124] 

Д39 

     Децик, Олександр Богданович  Структурно-функціональний 

стан міокарда та добові коливання артеріального тиску у хворих з 

ізольованою систолічною артеріальною гіпертензією [Текст] : дис. на 

здоб. наук. ступ. канд. мед. наук: 14.01.11 "кардіологія" / Олександр 

Богданович Децик ; Нац. мед. акад. післядипл. осв. ім. П.Л.Шупика 

МОЗУ. – К., 2008. – 137с. 

      кільк.прим.:  1  (ІБВ – 1) 
143 616.12-008.

331.1+595,

191+575.1+

6 

Д43 

     Дзвіняцька, Оксана Федорівна  Клініко-діагностичні маркери 

формування та перебігу артеріальної гіпертензії [Текст] : дисерт. на 

здобут. наук. ступ. к.м.н.: 14.01.02 - Внутрішні хвороби / Оксана 

Федорівна Дзвіняцька ; МОЗУ ІФДМА. – Івано-Франківськ, 2000. – 

184 с. 

      кільк.прим.:  1  (ІБВ – 1) 
144 616.329-00

2+616.33-0

02.2 

Д43 

     Дзвонковська, Тетяна Тарасівна  Клініко-патогенетичні 

особливості перебігу кислотозалежних захворювань, асоційованих з 

helicobacter pylori [Текст] : дис. на здоб. наук. ступ. канд. мед. наук: 

14.01.36 "гастроентерологія" / Тетяна Тарасівна Дзвонковська ; МОЗУ 

ІФДМУ. – Івано-Франківськ, 2008. – 174с. 

      кільк.прим.:  1  (ІБВ – 1) 
145 616.61-002.

3-008.6]-08

-039 

Д43 

     Дзига, Світлана Вікторівна  Синдром ендогенної інтоксикації у 

хворих на хронічний пієлонефрит без порушення азотовідільної 

функції нирок та його корекція на етапі стаціонарного лікування 

[Текст] : дис. на здоб. наук. ступ. канд. мед. наук: 14.01.02 "внутрішні 

хвороби" / Світлана Вікторівна Дзига ; МОЗУ Тернопіль. держ. мед. 

акад. ім. І.Я.Горбачевського. – Тернопіль, 2002. – 227с. 

      кільк.прим.:  1  (ІБВ – 1) 
146 617.525-00

7.24-06:616

.71-007.234 

Д43 

     Дзіх, Олег Іванович  Клініко-патологічне обгрунтування 

застосування препарату куріозину при комплексному лікуванні хворих 

на артрози скронево-нижньощелепних суглобів [Текст] : дис. на здоб. 

наук. ступ. канд. мед. наук: 14.01.22 "стоматологія" / Олег Іванович 

Дзіх ; МОЗУ Тернопіль. держ. мед. універ. ім. І.Я.Горбачевського. – 

Івано-Франківськ, 2006. – 143с. 

      кільк.прим.:  1  (ІБВ – 1) 
147 616.366/.36

7-003.7-06:

616.361-00 

Д43 

     Дзюбановський, Олег Ігорович  Обгрунтування темпу 

декомпресії жовчних шляхів при обтураційній жовтяниці зумовленій 

холецистохоледохолітіазом [Текст] : дис. на здоб. наук. ступ. к.м.н.: 

спец. 14.01.03 "хірургія" / Олег Ігорович Дзюбановський ; 

МОЗУ"ТНМУім.І.Я.Горбачевського","ІФНМУ". – Івано-Франківськ, 

2020. – 235с. 

      кільк.прим.:  1  (ІБВ – 1) 



148 618.2-082+

616.14-007.

64+616-06+

6 

Д43 

     Дзьомбак, Володимир Богданович  Профілактика акушерських 

та перинатальних ускладнень у жінок з порушенням менструальної 

функції в пубертатному періоді [Текст] : дис. на здоб. наук. ступ. к.м.н.: 

спец.14.01.01 "Акушерство та гінекологія" / Володимир Богданович 

Дзьомбак ; МОЗУ ДВНЗ "ІФНМУ". – Івано-Франківськ, 2018. – 196с. 

      кільк.прим.:  1  (ІБВ – 1) 
149 578/579:61

6.1:616.12-

008 

Д44 

     Дідик, Наталя Василівна  Вплив бісопрололу та соталолу на 

структурно-функціональний стан серцево-судинної системи в хворих із 

гіпертонічною хворобою і екстрасистолією [Текст] : дис. на здоб. наук. 

ступ. канд. мед. наук: 14.01.11 "Кардіологія" / Наталя Василівна Дідик ; 

МОЗУ Вінницький національний медичний університет ім. М.І. 

Пирогова. – Вінниця, 2011. – 235 с. 

      кільк.прим.:  1  (ІБВ – 1) 
150 616.127-00

5.4-071-072

.7 

Д46 

     Дінова, Оксана Петрівна  Запалення, оксидативний стрес та 

ішемічна хвороба серця: роль статинів [Текст] : дис. на здоб. наук. ступ. 

канд. мед. наук: 14.01.11 "кардіологія" / Оксана Петрівна Дінова ; 

МОЗУ Буковинський держ. мед. універ. – Чернівці, 2009. – 195с. 

      кільк.прим.:  1  (ІБВ – 1) 
151 611.77-018.

7-08: 

Д48 

     Дісковський, Іван Сергійович  Морфологічні особливості 

шкіри та процесів репарації під впливом опіоїду в експерименті 

[Текст] : дис. на здоб. наук. ступ. к.м.н.: спец.14.03.01"Нормальна 

анатомія" / Іван Сергійович Дісковський ; МОЗУ ЛНМУ ім. Д. 

Галицького. – Львів, 2016. – 206с. 

      кільк.прим.:  1  (ІБВ – 1) 
152 616-092 

Д58 

     Довганич, Олександра Володимирівна  Клініко-патогенетичне 

обгрунтування синглетно-кисневої терапії у комплексному лікуванні 

генералізованого пародонтиту [Текст] : дисерт. на здоб. наук. ступ. 

к.м.н.:спец.14.01.22"Стоматологія" / Олександра Володимирівна 

Довганич ; МОЗУ ДВНЗ "ІФНМУ". – Івано-Франківськ, 2015. – 184с. 

      кільк.прим.:  1  (ІБВ – 1) 
153 616.441-00

8.64-06: 

Д59 

     Доголіч, Олександра Ігорівна  Особливості формування 

коморбідності та гіпотиреозу у хворих на подагру: рання діагностика, 

вікові, гендерні та метаболічні аспекти, шляхи оптимізації лікування 

[Текст] : дисерт. на здоб. наук. ступ. к.м.н.: 14.01.02 - Внутрішні 

хвороби / Олександра Ігорівна Доголіч ; МОЗУ Буковинський 

державний медичний університет. – Чернівці, 2015. – 177с. 

      кільк.прим.:  1  (ІБВ – 1) 
154 618.36+616

.151.5-06:6

18.39-085 

Д64 

     Дола, Людмила Леонідівна  Профілактика гестаційних 

ускладнень у жінок із синдромом втрати плода на фоні тромбофілії 

[Текст] : дис. на здоб. наук. ступ. к.м.н.: спец.14.01.01 "Акушерство та 

гінекологія" / Людмила Леонідівна Дола ; МОЗУ ДВНЗ "ІФНМУ". – 

Івано-Франківськ, 2017. – 167с. 

      кільк.прим.:  1  (ІБВ – 1) 



155 616.14:616.

1322-008.6

4 

Д66 

     Домбровська, Юлія Валентинівна  Дисфункція ендотелію у 

хворих на ішемічну хворобу серця та гіпертонічну хворобу, 

ускладнених хронічною серцевою недостатністю [Текст] : дисерт. на 

здобут. наук. ступ. к.м.н.: 14.01.11 - Кардіологія / Юлія Валентинівна 

Домбровська ; МОЗУ ВНМУ ім. М.І.Пирогова. – Вінниця, 2007. – 179 

с. 

      кільк.прим.:  1  (ІБВ – 1) 
156 616.366-00

2.2:615.244 

Д69 

     Дорогавцева, Ганна Анатоліївна  Оптимізація діагностики та 

лікування пацієнтів з дисфункцією сфінктера одді на фоні патології 

жовчовивідної системи та гастроезофагеальної рефлюксної хвороби 

[Текст] : дис. на здоб. наук. ступ. канд. мед. наук: 14.01.36 

"гастроентерологія" / Ганна Анатоліївна Дорогавцева ; МОЗУ Нац. 

мед. акад. післядипл. осв. ім. П.Л.Шупика. – Київ, 2010. – 139с. 

      кільк.прим.:  1  (ІБВ – 1) 
157 616.12+616

.5-002.525+

616.5-004 

Д75 

     Дрогомерецька, Оксана Ігорівна  Клініко-патогенетичні 

особливості перебігу серцевої недостатності у хворих на системний 

червоний вовчак і системну склеродермію та способи її метаболічної 

корекції [Текст] : дис. на здоб. наук. ступ. канд. мед. наук: 14.01.02 

"внутрішні хвороби" / Оксана Ігорівна Дрогомерецька ; МОЗУ 

ІФНМУ. – Івано-Франківськ, 2009. – 222с. 

      кільк.прим.:  1  (ІБВ – 1) 
158 616-08+616

.002+616.1

4-007.64+6

18 

Д75 

     Дрогомирецька, Наталія Василівна  Оптимізація лікування 

хронічних запальних процесів репродуктивної системи у жінок з 

варикозним розширенням вен малого таза [Текст] : дис.на 

здоб.наук.ступ.к.м.н.:спец.14.01.01 "Акушерство та гінекологія" 

/ Наталія Василівна Дрогомирецька ; МОЗУ ІФНМУ. – 

Івано-Франківськ, 2019. – 197с. 

      кільк.прим.:  1  (ІБВ – 1) 
159 616-085+61

6.12+008.3

31.1+116.2

4+ 

Д75 

     Дронь, Любов Анатоліївна  Оптимізація фармакотерапії 

артеріальної гіпертензії у хворих на хронічне обструктивне 

захворювання легень донатором оксиду азоту [Текст] : дис.на 

здоб.наук.ступ.к.м.н.:спец.14.01.02"Внутрішні хвороби" / Любов 

Анатоліївна Дронь ; МОЗУ ІФНМУ. – Івано-Франківськ, 2019. – 224с. 

      кільк.прим.:  1  (ІБВ – 1) 
160 616.127-00

5.8 

Д79 

     Дубровінська, Тетяна Володимирівна  Оптимізація 

гіполіпідемічної терапії у хворих на інфаркт міокарда у поєднанні з 

неалкогольним стеатогепатитом [Текст] : дисерт. на здоб. наук. ступ. 

к.м.н.:спец.14.01.02 - Внутрішні хвороби / Тетяна Володимирівна 

Дубровінська ; МОЗУ ВДНЗУ "Українська мед. стоматологічна 

академія". – Полтава, 2014. – 181c. 

      кільк.прим.:  1  (ІБВ – 1) 
161 616.36+611

.41):615.21

8.2]-018:54 

Д81 

     Дудок, Ольга Василівна  Морфологічна та лектиногістохімічна 

характеристика печінки і селезінки в умовах застосування лоратадину 

[Текст] : дис. на здоб. наук. ступ. к.м.н.:спец.14.03.09 "Гістологія, 

цитологія, ембріологія" / Ольга Василівна Дудок ; МОЗУ ЛНМУ ім. Д. 

Галицького. – Львів, 2017. – 158с. 

      кільк.прим.:  1  (ІБВ – 1) 



162 616.361/.36

6-002-085.8

38.97 

Д81 

     Дуло, Олена Анатоліївна  Обгрунтування внутрішнього 

пройому маломінералізованої слабосульфідної сульфатно-натрієвої 

кальцієвої мінеральної води синяцького родовища при захворюваннях 

жовчовивідної системи [Текст] : дис. на здоб. наук. ступ. канд. мед. 

наук: 14.01.36 "гастроентерологія" / Олена Анатоліївна Дуло ; МОЗУ 

Нац. мед. універ. ім. О.О.Богомольця. – К., 2006. – 180с. 

      кільк.прим.:  1  (ІБВ – 1) 
163 616.94-036.

12 

Д83 

     Дунець, Галина Василівна  Дисбаланс в імунній системі і 

порушення функції кори наднирників при тонзилоодонтогенних 

ураженнях серця та методи їх корекції [Текст] : дис. на здоб. наук. ступ. 

канд. мед. наук: 14.01.02 "внутрішні хвороби" / Галина Василівна 

Дунець ; МОЗУ Львів. держ. мед. універ. ім. Д.Галицького. – Львів, 

2001. – 181с. 

      кільк.прим.:  1  (ІБВ – 1) 
164 616.33/.342

-002.44-005

.1-089.819 

Д84 

     Дутка, Іван Іванович  Диференційоване ендоскопічне 

лікування хворих на кровоточиві виразки шлунка та дванадцятипалої 

кишки [Текст] : дис.на здоб.наук.ступ.к.м.н.:спец.14.01.11" / Іван 

Іванович Дутка ; МОЗУ"ДВНЗ"БДМУ". – Чернівці, 2020. – 229с. 

      кільк.прим.:  1  (ІБВ – 1) 
165 611.12 

Д99 

     Дяговець, Катерина Іванівна  Шляхи утворення та розвитку 

похідних конусно-стовбурового відділу ембріонального серця миші в 

нормі та за умов дегідратації материнського організму [Текст] : дисерт. 

на здобут. наук. ступ. к.м.н.: 14.09.09 - Гістологія, цитологія, 

ембріологія / Катерина Іванівна Дяговець ; ДЗ "ДМА МОЗУ". – 

Дніпропетровськ, 2013. – 202 с. 

      кільк.прим.:  1  (ІБВ – 1) 
166 616-037+61

8.2-082+61

8.77+616.3

6- 

Е12 

     Ебає, Нсан Еком Нсед  Прогнозування акушерських та 

перинатальних ускладнень при внутрішньопечінковому холестазі 

вагітних після застосування програми допоміжних репродуктивних 

технологій [Текст] : дис. на здоб. наук. ступ. к.м.н.: спец.22 "Охорона 

здоров'я за спец."222 Медицина / Нсан Еком Нсед Ебає ; 

МОЗУ"ІФНМУ". – Івано-Франківськ, 2021. – 193с. 

      кільк.прим.:  1  (ІБВ – 1) 
167 616.15396-

08.616.61-0

08-036.12 

Ж51 

     Желеховський, Олександр Андрійович  Роль порушень 

ліпідного обміну в прогресуванні хронічної ниркової недостатності 

різної етіології та методи їх корекції [Текст] : дис. на здоб. наук. ступ. 

канд. мед. наук: 14.01.02 "внутрішні хвороби" / Олександр Андрійович 

Желеховський ; МОЗУ Укр. військ.-мед. акад. – К., 2002. – 172с. 

      кільк.прим.:  1  (ІБВ – 1) 
168 616.12-005.

4-036.11-05

3.8 

Ж86 

     Жуковський, Ярослав Зіновійович  Вплив ксенобіотиків на 

розвиток гострих форм ішемічної хвороби серця у осіб молодого і 

зрілого віку [Текст] : дис. на здоб. наук. ступ. канд. мед. наук: 14.01.11 

"кардіологія" / Ярослав Зіновійович Жуковський ; МОЗУ ІФДМА. – 

Івано-Франківськ, 2004. – 189с. 

      кільк.прим.:  1  (ІБВ – 1) 



169 615.015.3.0

04.14:616.3

42-002.44 

З-17 

     Заїка, Сергій Володимирович  Особливості диференційованого 

застосування та порівняльна ефективність блокаторів Н+-К+-АТФ-ази 

в амбулаторному лікуванні пептичної виразки дванадцятипалої кишки 

[Текст] : дис. на здоб. наук. ступ. канд. мед. наук: 14.01.02 "внутрішні 

хороби" / Сергій Володимирович Заїка ; МОЗУ Вінницький держ. мед. 

універ. ім. М.І.Пирогова. – Вінниця, 2001. – 170с. 

      кільк.прим.:  1  (ІБВ – 1) 
170 616.2-008.3

18-06:616.4

51-005.2 

З-34 

     Заремба-Федчишин, Олена Віталіївна  Варіабельність 

серцевого ритму та окисно-відновний метаболізм у хворих на стабільну 

стенокардію, поєднану з гормональним дисбалансом, і методи їх 

корекції [Текст] : дис. на здоб. наук. ступ. канд. мед. наук: 14.01.11 

"кардіологія" / Олена Віталіївна Заремба-Федчишин ; МОЗУ Львів. 

нац. мед. універ. ім. Д.Галицького. – Львів, 2006. – 177с. 

      кільк.прим.:  1  (ІБВ – 1) 
171 611-013.84:

618.39-039.

34/.35] 

З-36 

     Заставний, Ігор Ігорович  Морфофункціональні особливості та 

роль глікому ворсинок хоріона ембріонів людини, завмерлих внаслідок 

спорадичного та звичного невиношування вагітності [Текст] : дис. на 

здоб. наук. ступ. к. м. н.: спец.14.03.09 "Гістологія, цитологія, 

ембріологія" / Ігор Ігорович Заставний ; МОЗУ ЛНМУ ім. Д. 

Галицького; МОЗУ ДВНЗ "ІФНМУ". – Львів, 2018. – 161с. 

      кільк.прим.:  1  (ІБВ – 1) 
172 616.33-002.

44-059+616

.036.2+612. 

З-38 

     Захараш, Андрій Дмитрович  Терапевтична ефективність 

біоспорину і тріовіту при виразковій хворобі дванадцятипалої кишки у 

хворих, які зазнали дії іонізуючої радіації [Текст] : дис. на здоб. наук. 

ступ. канд. мед. наук: 14.01.02 "внутрішні хвороби" / Андрій 

Дмитрович Захараш ; МОЗУ ІФДМА. – Івано-Франківськ, 2000. – 176с. 

      кільк.прим.:  1  (ІБВ – 1) 
173 616.33/342-

985.32:582.

998.2-019 

З-38 

     Захарчук, Тетяна Василівна  Клініко-експериментальне 

обгрунтування використання арніки гірської у лікуванні хворих на 

виразкову хворобу [Текст] : дис. на здоб. наук. ступ. канд. мед. наук: 

14.01.02 "внутрішні хвороби" / Тетяна Василівна Захарчук ; МОЗУ 

Буковинська держ. мед. акад. – Чернівці, 2000. – 154с. 

      кільк.прим.:  1  (ІБВ – 1) 
174 616.33-002.

44-02:579.8

35.12-615 

З-40 

     Заяць, Ксенія Петрівна  Пілоричний гелікобактеріоз при 

виразковій хворобі дванадцятипалої кишки під впливом фітотерапії 

[Текст] : дис. на здоб. наук. ступ. канд. мед. наук: 14.01.02 "внутрішні 

хвороби" / Ксенія Петрівна Заяць ; МОУ Ужгородський держ. універ. – 

Ужгород, 1997. – 181с. 

      кільк.прим.:  1  (ІБВ – 1) 
175 616.31-08.0

39.71+616.

314.7 

З-40 

     Заяць, Олександр Романівна  Удосконалення та обгрунтування 

методів профілактики та лікування патологічного мезіального 

зміщення бічних зубів у дітей [Текст] : дис. на здоб. наук. ступ. канд. 

мед. наук: 14.01.22 "стоматологія" / Олександр Романівна Заяць ; 

МОЗУ ІФНМУ. – Івано-Франківськ, 2010. – 182с. 

      кільк.прим.:  1  (ІБВ – 1) 



176 616-08+616

.33-002+57

7.118 

З-40 

     Заячук, Василь Михайлович  Порівняльна ефективність 

комплексного лікування виразкової хвороби дванадцятипалої кишки 

при застосуванні оксиферріскорбону та набору біодоз органічних 

солей мікроелементів металів [Текст] : дис. на здоб. наук. ступ. канд. 

мед. наук: 14.00.05 "внутрішні хвороби" / Василь Михайлович Заячук ; 

ІФДМА. – Івано-Франківськ, 1994. – 204с. 

      кільк.прим.:  1  (ІБВ – 1) 
177 616.127-00

5.8+616.23

3-002 

З-43 

     Звонар, Павло Павлович  Оптимізація відновного лікування 

хворих на інфаркт міокарда, що виник на фоні ренапаренхіматозної 

артеріальної гіпертензії [Текст] : дис. на здоб. наук. ступ. канд. мед. 

наук: 14.01.11 "кардіологія" / Павло Павлович Звонар ; МОЗУ 

ІФДМА. – Івано-Франківськ, 2005. – 196с. 

      кільк.прим.:  1  (ІБВ – 1) 
178 611.813:61

5.212.7]-01

8.1-08 

З-63 

     Зінько, Аксінія Володимирівна  Вплив опіоїду на структуру 

білої речовини кінцевого мозку в експерименті [Текст] : дис. на здоб. 

наук. ступ. к.м.н.:спец.14.03.01 "Нормальна анатомія" / Аксінія 

Володимирівна Зінько ; МОЗУ ЛНМУ ім. Д.Галицького; ДВНЗ 

"ІФНМУ". – Львів, 2017. – 195с. 

      кільк.прим.:  1  (ІБВ – 1) 
179 616.12-009.

72 

З-78 

     Зозуляк, Наталя Василівна  Клініко-патогенетичні особливості 

перебігу стабільної стенокардії ІІІ ФК у поєднанні з артеріальною 

гіпертензією у хворих з нітрорезистентністю [Текст] = МОЗУ ДВНЗ 

ІФНМУ : дисерт. на здобут. наук. ступ. к.м.н.: 14.01.11 "Кардіологія" 

/ Наталя Василівна Зозуляк. – Івано-Франківськ, 2013. – 206 с. 

      кільк.прим.:  1  (ІБВ – 1) 
180 582.746.56

+615.322+6

16.61-002 

З-91 

     Зуб, Лілія Олексіївна  Патогенетичне обгрунтування 

призначення препаратів гіркокаштану звичайного для лікування 

хворих на хронічний гломерулонефрит [Текст] : дис. на здоб. наук. 

ступ. канд. мед. наук: 14.01.02 "внутрішні хвороби" / Лілія Олексіївна 

Зуб ; МОЗУ Чернівецький держ. мед. інст. – Чернівці, 1996. – 162с. 

      кільк.прим.:  1  (ІБВ – 1) 
181 616-089+61

6.37-002+6

16-053.9 

І-19 

     Іванина, Василь Васильович  Діагностика і хірургічна тактика 

у хворих на гострий біліарний панкреатит [Текст] : дис. на здоб. наук. 

ступ. к.м.н.: спец.14.01.03 "Хірургія" / Василь Васильович Іванина ; 

МОЗУ ДВНЗ "ІФНМУ". – Івано-Франківськ, 2018. – 154с. 

      кільк.прим.:  1  (ІБВ – 1) 
182 616.127-00

8-02:616.36

-004-085.22 

І-31 

     Іжицька, Наталія Віталіївна  Клініко-гемодинамічні 

закономірності медикаментозної корекції дисфункції міокарда у 

хворих на алкогольний цироз печінки [Текст] : дис. на здоб. наук. ступ. 

канд. мед. наук: 14.01.36 "гастроентерологія" / Наталія Віталіївна 

Іжицька ; МОЗУ ІФНМУ. – Івано-Франківськ, 2009. – 206с. 

      кільк.прим.:  1  (ІБВ – 1) 
183 616.12-008.

331.1+616.

379-008.64

+ 

І-41 

     Іквука, Алоісіус Обінна  Особливості ураження нирок у хворих 

на артеріальну гіпертензію і цукровий діабет 2-го типу та оптимізація 

лікування [Текст] : дис. на здоб. наук. ступ. к. м. н.: спец.14.01.02 

"Внутрішні хвороби" / Алоісіус Обінна Іквука ; МОЗУ ДВНЗ 

"ІФНМУ". – Івано-Франківськ, 2018. – 208с. 

      кільк.прим.:  1  (ІБВ – 1) 



184 616/314-08

5+616.08+6

16.314.18-0

0 

І-47 

     Ільків, Мар'яна Михайлівна  Клініко-патогенетичне 

огрунтування застосування аутогелю фібрину збагаченого 

тромбоцитами в комплексному лікуванні генералізованого 

пародонтиту [Текст] : дис. на здоб. наук. ступ. к.м.н.: спец. 14.01.22 

"стоматологія" / Мар'яна Михайлівна Ільків ; МОЗУ"ІФНМУ". – 

Івано-Франківськ, 2021. – 231с. 

      кільк.прим.:  1  (ІБВ – 1) 
185 616.31-08-0

39-71+616.

314-085+61

6 

І-48 

     Ільницька, Олександра Мар'янівна  Розробка 

лікувально-профілактичних заходів патології тканин пародонта у 

працівників скляної промисловості [Текст] : дис. на здоб. наук. ступ. 

канд. мед. наук: 14.01.22 "стоматологія" / Олександра Мар'янівна 

Ільницька ; МОЗУ ДВНЗ Івано-Франківський національний медичний 

університет. – Івано-Франківськ, 2011. – 202 с. 

      кільк.прим.:  1  (ІБВ – 1) 
186 616.12-005.

4-039.76:61

6-001.8 

К17 

     Каленюк, Володимир Іванович  Вплив циклічних 

гіпоксично-гіперкапнічних тренувань на стан кардіореспіраторної і 

травної систем здорових та хворих на хронічну ішемічну хворобу серця 

[Текст] : дис. на здоб. наук. ступ. канд. мед. наук: 14.01.02 "внутрішні 

хворобиѐ" / Володимир Іванович Каленюк ; МОЗУ Буковинська держ. 

мед. акад. – Чернівці, 1998. – 156с. 

      кільк.прим.:  1  (ІБВ – 1) 
187 546.48+546

.173+616-0

08.9+616.3

14 

К18 

     Камінська, Мар'яна Вікторівна  Клініко-експериментальне 

дослідження поєднаного впливу ксенобіотитків на тканини пародонта 

та особливості медикаментозної корекції клінічних та біохімічних 

порушень [Текст] : дис. на здоб. наук. ступ. к.м.н.: спец. 14.01.22 

"стоматологія" / Мар'яна Вікторівна Камінська ; МОЗУ"ІФНМУ". – 

Івано-Франківськ, 2020. – 217с. 

      кільк.прим.:  1  (ІБВ – 1) 
188 616.08+616

.342+616-0

85 

К18 

     Камінський, Віталій Ярославович  Клініко-патогенетичне 

обгрунтування комплексної терапії хворих на хронічний невиразковий 

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

хвороби / Віталій Ярославович Камінський ; МОЗУ ІФДМА. – 

Івано-Франківськ, 2004. – 209 с. 

      кільк.прим.:  1  (ІБВ – 1) 
189 616.981 

К24 

     Кармазіна, Галина Миколаївна  Клініко-патогенетична оцінка 

порушень метаболічного та імунологічного гомеостазу при гострій 

кишковій інфекції, спричиненій Klebsiella pneumoniae у дітей раннього 

віку; оптимізація підходів до їх корекції [Текст] : дисерт. на здоб. наук. 

ступ. к.м.н.:спец.14.01.13"Інфекційні хвороби" / Галина Миколаївна 

Кармазіна ; МОЗУ ДВНЗ "ІФНМУ". – Івано-Франківськ, 2016. – 170с. 

      кільк.прим.:  1  (ІБВ – 1) 
190 616.311.3-0

07.23-084 

К28 

     Касіянчук, Михайло Васильович  Клініко-лабораторне 

обгрунтування протезування часткових дефектів зубних рядів з 

використанням удосконалених технологій зубної імплантації [Текст] : 

дис. на здоб. наук. ступ. канд. мед. наук: 14.01.22 "стоматологія" 

/ Михайло Васильович Касіянчук ; МОЗУ Буковинський держ. мед. 

універ. – Чернівці, 2009. – 137с. 

      кільк.прим.:  1  (ІБВ – 1) 



191 616.314.17-

008.1+577.

17.049 

К29 

     Катеринюк, Вероніка Юзефівна  Стан мікроелементного і 

металоферментного обміну та корекція виявлених порушень у 

комплексному лікуванні генералізованого пародонтиту [Текст] : дис. 

на здоб. наук. ступ. канд. мед. наук: 14.01.22 "стоматологія" / Вероніка 

Юзефівна Катеринюк ; МОЗУ ІФДМА. – Івано-Франківськ, 2003. – 

257с. 

      кільк.прим.:  1  (ІБВ – 1) 
192 611.41:618.

36-001.18-0

89.843 

К30 

     Кацай, Валерія Василівна  Морфофункціональний стан 

селезінки щурів в нормі, при експериментальному асептичному 

запаленні та при трансплантації кріоконсервованої плаценти [Текст] = 

МОЗУ ВДНЗ УМСА : дисерт. на здобут. наук. ступ. к.м.н.: 14.03.09 

"Гістологія, цитологія, ембріологія" / Валерія Василівна Кацай. – 

Полтава, 2013. – 172 с. 

      кільк.прим.:  1  (ІБВ – 1) 
193 616.314.18-

002.4 

К31 

     Кашівська, Роксолана Степанівна  Стан тканин пародонта у 

хворих на генералізований пародонтит при захворюваннях 

гепатобіліарної системи та обгрунтування медикаментозної корекції 

виявлених порушень [Текст] : дис. на здоб. наук. ступ. 

к.м.н.:спец.14.01.22"Стоматологія" / Роксолана Степанівна Кашівська ; 

МОЗУ "ІФНМУ". – Івано-Франківськ, 2016. – 204с. 

      кільк.прим.:  1  (ІБВ – 1) 
194 616.342-08

5.375:612.0

17.1 

К43 

     Кириченко, Наталія Миколаївна  Системна імунна відповідь 

на helicobacter pylori у хворих на пептичну виразку дванадцятипалої 

кишки та її корекція [Текст] : дис. на здоб. наук. ступ. канд. мед. наук: 

14.01.36 "гастроентерологія" / Наталія Миколаївна Кириченко ; МОЗУ 

Сумський держ. універ. – Суми, 2008. – 155с. 

      кільк.прим.:  1  (ІБВ – 1) 
195 616.314-08

5+616.314.

18-002.4+5

77 

К40 

     Кімак, Галина Богданівна  Клініко-імунологічні і біохімічні 

зміни стану тканин пародонта у хворих нагенералізований пародонтит 

молодого віку та їх комплексна корекція [Текст] : дис.на 

здоб.наук.ступ.к.м.н.:спец.14.01.22"Стоматологія" / Галина Богданівна 

Кімак ; МОЗУ ІФНМУ. – Івано-Франківськ, 2019. – 238с. 

      кільк.прим.:  1  (ІБВ – 1) 
196 616.314-08

9.28+616-0

03.96.001.6 

К41 

     Кінаш, Ігор Омелянович  Клініко-експериментальне 

обгрунтування ортопедичних методів лікування у разі відсутності 

коронкової частини опорних зубів [Текст] : дис. на здоб. наук. ступ. 

к.м.н.:спец.14.01.22 "Стоматологія" / Ігор Омелянович Кінаш ; МОЗУ 

ДВНЗ ІФНМУ. – Івано-Франківськ, 2017. – 170с. 

      кільк.прим.:  1  (ІБВ – 1) 
197 616.314-00

2.4+613.95

+504+616-0

8 

К41 

     Кіндрат, Ганна Василівна  Особливості формування і перебігу 

карієсу зубів ІІІ ступеня активності у дітей різного віку та корекція 

лікування залежно від рівня соматичного здоров'я 

(клініко-експериментальне дослідження) [Текст] : дис. на здоб. наук. 

ступ. канд. мед. наук: 14.01.22 "стоматологія" / Ганна Василівна 

Кіндрат ; МОЗУ ІФДМУ. – Івано-Франківськ, 2009. – 192с. 

      кільк.прим.:  1  (ІБВ – 1) 



198 616.36-002.

2:615.9 

К46 

     Кіш, Павло Павлович  Роль токсичних речовин навколишнього 

середовища в етіології хронічних гепатитів [Текст] : дис. на здоб. наук. 

ступ. канд. мед. наук: 14.01.02 "внутрішні хвороби" / Павло Павлович 

Кіш ; МОЗУ Ужгородський держ. універ. – Ужгород, 1997. – 116с. 

      кільк.прим.:  1  (ІБВ – 1) 
199 616.12-009.

72+616-085

+615.244+6

1 

К49 

     Клименко, Віра Іванівна  Клініко-патогенетична ефективність 

комбінованого застосування статинів та гепатопротекторів у хворих на 

стабільну стенокардію, враховуючи функціональний стан печінки 

[Текст] : дисерт. на здобут. наук. ступ. к.м.н.: 14.01.11 - Кардіологія 

/ Віра Іванівна Клименко ; МОЗУ ІФДМУ. – Івано-Франківськ, 2008. – 

192 с. 

      кільк.прим.:  1  (ІБВ – 1) 
200 616.314-08

9.28+616-0

03.96.001.6 

К49 

     Клим'юк, Юрій Васильович  Особливості планування 

конструкцій незнімних протезів за об'єктивною оцінкою 

функціональної здатності опорних зубів [Текст] : дис. на здоб. наук. 

ступ. к.м.н.: спец.14.01.22 "Стоматологія" / Юрій Васильович 

Клим'юк ; МОЗУ ДВНЗ "ІФНМУ". – Івано-Франківськ, 2018. – 183с. 

      кільк.прим.:  1  (ІБВ – 1) 
201 616-092.9+

616.24+616

.61-008.6+6

1 

К49 

     Кліщ, Ірина Петрівна  Морфофункціональні зміни в легенях 

при експериментальній гострій нирковій недостатності та шляхи їх 

корекції [Текст] : дис.на 

здоб.наук.ступ.к.м.н.:спец.14.03.09"гістологія,цитологія,ембріологія" 

/ Ірина Петрівна Кліщ ; МОЗУ"ІФНМУ". – Івано-Франківськ, 2020. – 

173с. 

      кільк.прим.:  1  (ІБВ – 1) 
202 616.314.17-

008.1 

К55 

     Кобрин, Оксана Петрівна  Особливості клінічного перебігу та 

лікування генералізованого пародонтиту у хворих із хронічною 

хламідійною інфекцією [Текст] = МОЗУ ДВНЗ ІФНМУ : дисерт. на 

здобут. наук. ступ. к.м.н.: 14.01.22 "Стоматологія" / Оксана Петрівна 

Кобрин. – Івано-Франківськ, 2013. – 206 с. 

      кільк.прим.:  1  (ІБВ – 1) 
203 616.314-08

5+314.18-0

02.4+616.7

2- 

К56 

     Ковалишин, Христина Василівна  Клініко-лабораторне 

обгрунтування лікування генералізованого пародонтиту у хворих на 

ревматоїдний артрит,які проживають на екологічно несприятливих 

територіях [Текст] : дис.на 

здоб.наук.ступ.к.м.н.:спец.14.01.22"стоматологія" / Христина 

Василівна Ковалишин ; МОЗУ"ІФНМУ". – Івано-Франківськ, 2021. – 

215с. 

      кільк.прим.:  1  (ІБВ – 1) 
204 616.61.:577

.156.6 

К56 

     Ковалів, Ірина Богданівна  Неспецифічний інгібітор протеїназ 

а1-Р1 в клініці та еволюції гломерулопатій [Текст] : дис. на здоб. наук. 

ступ. канд. мед. наук: 14.01.02 "внутрішні хвороби" / Ірина Богданівна 

Ковалів ; Львівський наук.-досл. інст. спадкової патології МОЗУ. – 

Львів, 1998. – 187с. 

      кільк.прим.:  1  (ІБВ – 1) 



205 616.314-07

+616.314-7

6+616.314.

26 

К56 

     Ковалюк, Андрій Володимирович  Обгрунтування та 

вдосконалення діагностики та методів ортопедичного лікування 

зубощелепних деформацій у хворих з дефектами зубних рядів [Текст] : 

дис.на здоб.наук.ступ.к.м.н.:спец.14.01.22"стоматологія" / Андрій 

Володимирович Ковалюк ; МОЗУ"ІФНМУ". – Івано-Франківськ, 

2020. – 236с. 

      кільк.прим.:  1  (ІБВ – 1) 
206 616.342-00

2.44-06 

К56 

     Ковальчук, Галина Ігорівна  Виразкова хвороба 

дванадцяипалої кишки, обтяжена дуоденогастральним та 

гастроезофагеним рефлюксами: поширеність, особливості клінічної 

картини і лікування [Текст] : дис. на здоб. наук. ступ. канд. мед. наук: 

14.01.36 "гастроентерологія" / Галина Ігорівна Ковальчук ; МОЗУ 

Львів. нац. мед. універ. ім. Д.Галицького. – Львів, 2006. – 159с. 

      кільк.прим.:  1  (ІБВ – 1) 
207 576.31 

К56 

     Ковальчук, Наталія Євгеніївна  Морфо-функціональний стан 

гемомікроциркуляторного русла та нервового апарату тонкої кишки у 

інтактних щурів та при странгуляційній непрохідності [Текст] : дисерт. 

на здоб. наук. ступ. к.м.н.:спец.14.03.01"Нормальна анатомія" / Наталія 

Євгеніївна Ковальчук ; МОЗУ ДВНЗ "ІФНМУ". – Івано-Франківськ, 

2015. – 238с. 

      кільк.прим.:  1  (ІБВ – 1) 
208 616.36/.02:

616.89-0.08

.441.31 

К56 

     Ковальчук, Яніна Сергіївна  Забезпеченість організму 

водорозчинними вітамінами (В1, В2, В6, РР, С) як критерій діагностики 

та ефективності лікування алкогольного захворювання печінки 

[Текст] : дис. на здоб. наук. ступ. канд. мед. наук: 14.01.02 "внутрішні 

хвороби" / Яніна Сергіївна Ковальчук ; МОЗУ Львів. держ. мед. універ. 

ім. Д.Галицького. – Львів, 2000. – 167с. 

      кільк.прим.:  1  (ІБВ – 1) 
209 577.156.1-6

16.601-002-

525.2 

К59 

     Козачок, Микола Миколайович  Зміни тромбоцит 

арно-судинного гемостазу і системи антиоксидантного захисту, методи 

їх корекції у хворих на імунні нефропатії з нефротичним синдромом 

[Текст] : дис. на здоб. наук. ступ. канд. мед. наук: 14.01.02 "внутрішні 

хвороби" / Микола Миколайович Козачок ; МОЗУ Укр. 

військово-медична академія. – К., 2000. – 163с. 

      кільк.прим.:  1  (ІБВ – 1) 
210 616.379-00

8.64+616.1

2-8.331.1+6

1 

К59 

     Козлова, Ірена Валеріївна  Особливості перебігу метаболічного 

синдрому, ускладненого хронічною хворобою нирок: можливості 

медикаментозного впливу [Текст] : дисерт. на здобут. наук. ступ. 

к.м.н.: 14.01.02 - Внутрішні хвороби / Ірена Валеріївна Козлова ; МОЗУ 

ІФНМУ. – Івано-Франківськ, 2009. – 156 с. 

      кільк.прим.:  1  (ІБВ – 1) 
211 611.813.9.0

13:616-053/

.-055 

К60 

     Колесник, Володимир Васильович  Вікові особливості будови 

бічних шлуночків головного мозку людини [Текст] : дис.на 

здоб.наук.ступ.к.м.н.:спец.14.01.02"нормальна анатомія" / Володимир 

Васильович Колесник ; МОЗУ"БДМУ". – Чернівці, 2021. – 290с. 

      кільк.прим.:  1  (ІБВ – 1) 



212 616.132-00

8.64:612.13

(252.42) 

К60 

     Колесник, Олег Миколайович  Роль патологічних змін 

внутрішньосерцевої гемодинаміки, кон'юктивальної мікроциркуляції, 

кисневого балансу тканин у виникненні частих рецидивів фібриляції 

передсердь у хвворих на ішемічну хворобу серця та методи їх корекції 

[Текст] : дис. на здоб. наук. ступ. канд. мед. наук: 14.01.02 "внутрішні 

хвороби" / Олег Миколайович Колесник ; Вінницький держ. мед. 

універ. ім. М.І.Пирогова. – Вінниця, 2002. – 174с. 

      кільк.прим.:  1  (ІБВ – 1) 
213 616.34-002:

616-039.1:6

15.243 

К60 

     Колесник, Павло Олегович  Вивчення та можливості лікування 

гелікобактеріозу в родинах хворих з ураженням гастродуоденальної 

зони [Текст] : дис. на здоб. наук. ступ. канд. мед. наук: 14.01.02 

"внутрішні хвороби" / Павло Олегович Колесник ; МОЗУ Ужгород. 

нац. універ. – Ужгород, 2002. – 178с. 

      кільк.прим.:  1  (ІБВ – 1) 
214 616.724:61

5.273 

К62 

     Кольба, Олександра Орестівна  Клініко-патогенетичне 

обгрунтування використання препарату контрикал при комплексному 

лікуванні хворих на хронічний артрит скронево-нижньощелепного 

суглобу [Текст] : дис. на здоб. наук. ступ. канд. мед. наук: 14.01.22 

"стоматологія" / Олександра Орестівна Кольба ; МОЗУ Тернопільська 

держ. мед. акад. ім. І.Я.Горбачевського. – Тернопіль, 2002. – 165с. 

      кільк.прим.:  1  (ІБВ – 1) 
215 616.124.3-0

85.-225.2-0

08.1 

К63 

     Коморовський, Роман Ростиславович  Функціональний стан 

правого шлуночка, міжшлуночкова взаємодія, їх корекція каптоприлом 

у хворих на гострий інфаркт міокарда різної локалізації [Текст] : дис. 

на здоб. наук. ступ. канд. мед. наук: 14.01.02 "внутрішні хвороби" 

/ Роман Ростиславович Коморовський ; Тернопіль. держ. мед. акад. ім. 

І.Я.Горбачевського. – Тернопіль, 2002. – 129с. 

      кільк.прим.:  1  (ІБВ – 1) 
216 616.12-008.

331.1:616.1

2-008.313 

К64 

     Коновалова, Ніна Володимирівна  Клініко-інструментальні 

предиктори виникнення та розвитку частих рецидивів фібриляції 

передсердь у хворих на гіпертонічну хворобу [Текст] : дис. на здоб. 

наук. ступ. канд. мед. наук: 14.01.02 "внутрішні хвороби" / Ніна 

Володимирівна Коновалова ; Вінницький держ. мед. універ. ім. 

М.І.Пирогова. – Вінниця, 2001. – 196с. 

      кільк.прим.:  1  (ІБВ – 1) 
217 616.24-002-

056.5-092-0

85 

К66 

     Корж, Надія Володимирівна  Оптимізація ведення хворих на 

хозл ІІІ ступенябронхообструкції у поєднанні з надмірною масою тіла з 

урахуванням основних патогенетичних шляхів прогресування [Текст] : 

дис.на здоб.наук.ступ.док.філос.[DF].:спец.22"охорона 

здоров'я";222"медицина" / Надія Володимирівна Корж ; 

МОЗУ"ІФНМУ. – Івано-Франківськ, 2021. – 167с. 

      кільк.прим.:  1  (ІБВ – 1) 
218 616.72-002.

77-018.4-07

9.5 

К66 

     Корильчук, Неоніла Іванівна  Клініко-патогенетичне 

обгрунтування використання фосамаксу для корекції остеодефіцитних 

станів у хворих на ревматоїдний артрит [Текст] : дис. на здоб. наук. 

ступ. канд. мед. наук: 14.01.02 "внутрішні хвороби" / Неоніла Іванівна 

Корильчук ; МОЗУ Тернопільська держ. мед. акад. ім. 

І.Я.Горбачевського. – Тернопіль, 2001. – 156с. 

      кільк.прим.:  1  (ІБВ – 1) 



219 616-071 

К72 

     Костирко, Наталія Ігорівна  Клініко-патогенетичні особливості 

розвитку та перебігу рецидивуючих захворювань бронхолегеневої 

системи у дітей [Текст] : дисерт. на здобут. наук. ступ. к.м.н.: 14.01.10 - 

Педіатрія / Наталія Ігорівна Костирко ; МОЗУ ДВНЗ "ІФНМУ". – 

Івано-Франківськ, 2014. – 143 с. 

      кільк.прим.:  1  (ІБВ – 1) 
220 616.314-08

9.28+616-0

03.96.001.6 

К72 

     Костишин, Андрій Богданович  Тимчасові незнімні 

конструкції в перебудові міостатичних рефлексів при лікуванні 

пацієнтів із зниженням висоти прикусу [Текст] : дис. на здоб. наук. 

ступ. к.м.н.:спец.14.01.22 "Стоматологія" / Андрій Богданович 

Костишин ; МОЗУ ДВНЗ ІФНМУ. – Івано-Франківськ, 2016. – 236с. 

      кільк.прим.:  1  (ІБВ – 1) 
221 611.814.3:6

11.652:612.

662:616.44 

К72 

     Костів, Віра Романівна  Морфологічні особливості яєчників і 

аденогіпофіза щурів за умов післяопераційного гіпотиреозу та його 

корекції [Текст] : дис. на здоб. наук. ступ. канд. мед. наук: 14.03.09 

"Гістологія, цитологія, ембріологія" / Віра Романівна Костів ; МОЗУ 

Національний мед. університет ім. О.О. Богомольця. – К., 2011. – 174 с. 

      кільк.прим.:  1  (ІБВ – 1) 
222 616.311.2-0

02.2:616.37

9-008.64]- 

К73 

     Котельбан, Анастасія Василівна  Клініко-імунологічна 

характеристика хронічного катарального гінгівіту в дітей, хворих на 

цукровий діабет, та шляхи його корекції [Текст] : дис. на здоб. наук. 

ступ. к.м.н.: спец.14.01.22 "Стоматологія" / Анастасія Василівна 

Котельбан ; МОЗУ ДВНЗ "БДМУ"; ДВНЗ "ІФНМУ". – Чернівці, 

2018. – 218с. 

      кільк.прим.:  1  (ІБВ – 1) 
223 616-092.9 

К73 

     Котик, Тарас Любомирович  Морфофункціональний стан 

піднижньощелепної залози в інтактних щурів та за умови розвитку 

експериментального цукрового діабету [Текст] : дис. на здоб. наук. 

ступ. к.м.н.:спец.14.03.01"Нормальна анатомія" / Тарас Любомирович 

Котик ; МОЗУ "ІФНМУ". – Івано-Франківськ, 2016. – 172с. 

      кільк.прим.:  1  (ІБВ – 1) 
224 618.2-082+

618.177+61

8.177-089.8

8 

К75 

     Коцабин, Наталія Володимирівна  Диференційований підхід 

до покращення імплантаційного потенціалу ендометрію у жінок із 

невдалими спробами запліднення in vitro в анамнезі [Текст] : дис. на 

здоб. наук. ступ. к.м.н.:спец.14.01.01 "Акушерство та гінекологія" 

/ Наталія Володимирівна Коцабин ; МОЗУ ІФНМУ. – 

Івано-Франківськ, 2017. – 224с. 

      кільк.прим.:  1  (ІБВ – 1) 
225 616.12-008.

318-08-059 

К75 

     Коцута, Галина Іванівна  Клінічні аспекти відновлення 

синусового ритму при рефрактерних формах фібриляції та тріпотіння 

передсердь у хворих на ішемічну хворобу серця [Текст] : дис. на здоб. 

наук. ступ. канд. мед. наук: 14.01.02 "внутрішні хвороби" / Галина 

Іванівна Коцута ; МОЗУ Вінницький держ. мед. універ. ім. 

М.І.Пирогова. – Вінниця, 1998. – 183с. 

      кільк.прим.:  1  (ІБВ – 1) 



226 340.6:4+34

3.98.065 

К75 

     Коцюбинська, Юлія Зіновіївна  Комплексна судово-медична 

оцінка антропоскопічних,антропометричних і дерматогліфічних 

параметрів пальців рук для індетифікації невідомої особи [Текст] : 

дис.на здоб.наук.ступ.док.філос.[DF].:спец.22"охорона 

здоров'я";222"медицина" / Юлія Зіновіївна Коцюбинська ; 

МОЗУ"ІФНМУ. – Івано-Франківськ, 2021. – 167с. 

      кільк.прим.:  1  (ІБВ – 1) 
227 616.715+61

6.742+616.

379-008.64 

К76 

     Кошкін, Олег Євгенійович  Вікові особливості 

морфофункціональної характеристики жувальних м'язів у нормі та при 

експериментальному цукровому діабеті [Текст] : дис.на 

здоб.наук.ступ.док.філос.[DF].:спец.22"охорона 

здоров'я";221"стоматологія" / Олег Євгенійович Кошкін ; 

МОЗУ"ІФНМУ. – Івано-Франківськ, 2021. – 257с. 

      кільк.прим.:  1  (ІБВ – 1) 
228 614.2:614.2

53.2-055:61

6.13/.16-0 

К79 

     Кремсарь, Ірина Миколаївна  Медико-соціальне 

обгрунтування ресурсного забезпечення первинної медико-санітарної 

допомоги для профілактики хвороб системи кровообігу [Текст] : дис.на 

здоб.наук.ступ.док.філос.[DF].:спец.22"охорона 

здоров'я";222"медицина" / Ірина Миколаївна Кремсарь ; 

ЗДМУ;МОЗУ"ІФНМУ. – Запоріжжя, 2021. – 244с. 

      кільк.прим.:  1  (ІБВ – 1) 
229 (618.3+618.

6):616.14-0

07.64-08 

К82 

     Криса, Богдан Васильович  Клінічний перебіг та хірургічне 

лікування варикозної хвороби нижніх кінцівок у вагітних жінок 

[Текст] : дис.на здоб.наук.ступ.к.м.н.:спец.14.01.03"Хірургія" / Богдан 

Васильович Криса ; МОЗУ ІФНМУ. – Івано-Франківськ, 2019. – 202с. 

      кільк.прим.:  1  (ІБВ – 1) 
230 616.314-74 

К82 

     Кріль, Ірина Андріївна  Особливості реставраційного 

відновлення зубів, уражених гіпоплазією емалі, у дітей [Текст] = 

МОЗУ ДВНЗ ІФНМУ : дисерт. на здобут. наук. ступ. к.м.н.: 14.01.22 

"Стоматологія" / Ірина Андріївна Кріль. – Івано-Франківськ, 2013. – 

198 с. 

      кільк.прим.:  1  (ІБВ – 1) 
231 616-092+61

6.24+616-0

01+616.71+

61 

К89 

     Кузь, Уляна Василівна  Морфофункціональні зміни в легенях 

при ранній стабілізації переломів на тлі множинної скелетної травми та 

шляхи їх корекції [Текст] : дис.на здоб.наук.ступ.к.м.н.:спец.14.03.09 

"Охорона здоров'я" / Уляна Василівна Кузь ; МОЗУ ІФНМУ. – 

Івано-Франківськ, 2019. – 194с. 

      кільк.прим.:  1  (ІБВ – 1) 
232 615.276+61

6.31-08+61

6.314.17-00

8 

К89 

     Кукурудз, Наталія Іванівна  Клініко-патогенетичне 

обгрунтування застосування амізону в комплексному лікуванні 

генералізованого пародонтиту [Текст] : дисерт. на здобут. наук. ступ. 

к.м.н.: 14.01.22 - Стоматологія / Наталія Іванівна Кукурудз ; МОЗУ 

ІФДМУ. – Івано-Франківськ, 2008. – 210 с. 

      кільк.прим.:  1  (ІБВ – 1) 



233 16-084+616

-0 

К90 

     Кулаєць, Віра Михайлівна  Функціональна диспепсія: 

патогенетичні особливості, стан вегетативної регуляції, 

психоневрологічний статус, сучасні засоби корекції [Текст] : дис. на 

здоб. наук. ступ. канд. мед. наук: 14.01.36 "Гастроентерологія" / Віра 

Михайлівна Кулаєць ; МОЗУ ДВНЗ Івано-Франківський національний 

меичний університет. – Івано-Франківськ, 2011. – 202 с. 

      кільк.прим.:  1  (ІБВ – 1) 
234 616.12-008.

46 

К90 

     Кулаєць, Надія Михайлівна  Порушення ритму серця у хворих, 

що перенесли інфаркт міокарда. Клініко-патогенетичні закономірності 

та лікування [Текст] : дис. на здоб. наук. ступ. канд. мед. наук: 14.01.11 

"Кардіологія" / Надія Михайлівна Кулаєць ; МОЗУ ІФНМУ. – 

Івано-Франківськ, 2012. – 176 с. 

      кільк.прим.:  1  (ІБВ – 1) 
235 612.35-612.

46]-06:616.

36-089 

К90 

     Кулачек, Жанна Михайлівна  Зміни функцій печінки, нирок та 

стан протирадикальних захисних систем при демпінг-синдромі 

[Текст] : дис. на здоб. наук. ступ. канд. мед. наук: 14.01.02 "внутрішні 

хвороби" / Жанна Михайлівна Кулачек ; МОЗУ Буковинська держ. мед. 

акад. – Чернівці, 1999. – 162с. 

      кільк.прим.:  1  (ІБВ – 1) 
236 616.36+611

-018+611-0

13+616-053

.2 

К90 

     Кулинич, Галія Богданівна  Морфо-функціональні зміни 

печінки під впливом пестициду 2,4-Д амінної солі 

(дихлорфеноксиоцтової кислоти) та їх корекція глутаргіном [Текст] : 

дисерт. на здобут. наук. ступ. к.м.н.: 14.03.09 - Гістологія, цитологія, 

ембріологія / Галія Богданівна Кулинич ; МОЗУ ІФДМУ. – 

Івано-Франківськ, 2008. – 248 с. 

      кільк.прим.:  1  (ІБВ – 1) 
237 616.314-77

+616.314 

К90 

     Кумгир, Ірина Романівна  Удосконалення методів лікування 

дефектів твердих тканин зубів і зубних рядів непрямими реставраціями 

[Текст] : дис. на здоб. наук. ступ. канд. мед. наук: 14.01.22 

"стоматологія" / Ірина Романівна Кумгир ; МОЗУ ДВНЗ 

Івано-Франківський національний медичний університет. – 

Івано-Франківськ, 2011. – 167 с. 

      кільк.прим.:  1  (ІБВ – 1) 
238 616.314.17-

008.1-07-08

5.375 

К93 

     Курбатова, Світлана Сергіївна  Патогенетичне лікування 

хворих на генералізований пародонтит: обгрунтування, ефективність, 

прогноз [Текст] : дис. на здоб. наук. ступ. канд. мед. наук: 14.01.22 

"стоматологія" / Світлана Сергіївна Курбатова ; МОЗУ ІФДМУ. – 

Івано-Франківськ, 2007. – 187с. 

      кільк.прим.:  1  (ІБВ – 1) 
239 616.12-008.

46 

К93 

     Курилів, Галина Миколаївна  Модифікація факторів, що 

впливають на ендотеліальну дисфункцію у хворих на хронічну серцеву 

недостатність [Текст] : дисерт. на здоб. наук. ступ. к.м.н.:спец.14.01.11 

- Кардіологія / Галина Миколаївна Курилів ; МОЗУ ДВНЗ ІФНМУ. – 

Івано-Франківськ, 2014. – 176с. 

      кільк.прим.:  1  (ІБВ – 1) 



240 616.12-008.

331.1;616.7

1-007.234; 

К95 

     Кутинська, Ірина Петрівна  Артеріальна гіпертензія у жінок 

постменопаузального періоду з остеоартрозом: клініко-патогенетичні 

детермінанти й медикаментозна корекція [Текст] : дис. на здоб. наук. 

ступ. канд. мед. наук: 14.01.02 "Внутрішні хвороби" / Ірина Петрівна 

Кутинська ; МОЗУ ДВНЗ "Івано-Франківський національний 

медичний університет". – Івано-Франківськ, 2011. – 212 с. 

      кільк.прим.:  1  (ІБВ – 1) 
241 616.314.17-

008.1-089.2

8+616.314- 

К96 

     Кушлик, Андрій Петрович  Клінічне обгрунтування 

застосування розбірних незнімних протезів при безпосередньому 

протезуванні включених дефектів зубних рядів у комплексному 

лікуванні генералізованого пародонтиту [Текст] : дис.на 

здоб.наук.ступ.к.м.н.:спец.14.01.22"стоматологія" / Андрій Петрович 

Кушлик ; МОЗУ"ІФНМУ". – Івано-Франківськ, 2020. – 175с. 

      кільк.прим.:  1  (ІБВ – 1) 
242 591.39+616

.36-002+59

1.4+615.06

5+ 

К96 

     Кушнір, Оксана Романівна  Морфо-функціональні зміни 

печінки під впливом цисплатину та їх корекція ентеросгелем [Текст] : 

дисерт. на здобут. наук. ступ. к.м.н.: 14.03.09 - Гістологія, цитологія, 

ембріологія / Оксана Романівна Кушнір ; МОЗУ ІФДМУ. – 

Івано-Франківськ, 2008. – 235 с. 

      кільк.прим.:  1  (ІБВ – 1) 
243 616.314.13-

007.23 

Л12 

     Лабій, Юрій Анатолійович  Шляхи підвищення резистентності 

емалі зубів у дітей, хворих на системну гіпоплазію, що проживають в 

районах із різним антропогенним забрудненням [Текст] : дис. на здоб. 

наук. ступ. к.м.н.:спец.14.01.22"Стоматологія" / Юрій Анатолійович 

Лабій ; МОЗУ "ІФНМУ". – Івано-Франківськ, 2016. – 168с. 

      кільк.прим.:  1  (ІБВ – 1) 
244 611.316.013

-07 

Л13 

     Лаврів, Леся Петрівна  Лектиногістохімічне дослідження 

пренатального морфогенезу привушної слинної залози людини 

[Текст] = МОЗУ Буковинський ДМУ : дисерт. на здобут. наук. ступ. 

к.м.н.: 14.03.01 "Нормальна анатомія" / Леся Петрівна Лаврів. – 

Чернівці, 2013. – 274 с. 

      кільк.прим.:  1  (ІБВ – 1) 
245 616.12-008.

64-085 

Л13 

     Лаврусевич, Катерина Олегівна  Шляхи оптимізації 

медикаментозної терапії у хворих із хронічною серцевою 

недостатністю [Текст] : дисерт. на здобут. наук. ступ. к.м.н.: 14.01.11 - 

Кардіологія / Катерина Олегівна Лаврусевич ; МОЗУ Буковинський 

ДМУ. – Чернівці, 2005. – 181 с. 

      кільк.прим.:  1  (ІБВ – 1) 
246 616.366-00

2+612.323+

616.36-008.

8 

Л24 

     Лапковський, Едуард Йосипович  Клініко-патогенетичне 

обгрунтування використання альтану і дицетелу в комплексному 

лікуванні хронічного некаменевого холециститу [Текст] : дис. на здоб. 

наук. ступ. канд. мед. наук: 14.01.36 "гастроентерологія" / Едуард 

Йосипович Лапковський ; МОЗУ ІФДМА. – Івано-Франківськ, 2005. – 

170с. 

      кільк.прим.:  1  (ІБВ – 1) 



247 616.12-008.

46+616.27-

005.8 

Л34 

     Левандовська, Христина Володимирівна  Декомпенсована 

серцева недостатність у хворих, що перенесли інфаркт 

міокарда:клініко-патогенетична характеристика, прогнозування 

виникнення та лікування [Текст] : дис.на 

здоб.наук.ступ.к.м.н.:спец.14.01.11"кардіологія" / Христина 

Володимирівна Левандовська ; МОЗУ"ІФНМУ". – Івано-Франківськ, 

2020. – 271с. 

      кільк.прим.:  1  (ІБВ – 1) 
248 547.587.1+

616-08+616

.12-009.72 

Л35 

     Левенко, Євген Іванович  Терапевтична ефективність довенної 

інфузії ацетилсаліцилової кислоти і комбінованої лазеротерапії в 

корекції гіперагрегаційного стану при прогресуючій стенокардії 

[Текст] : дис. на здоб. наук. ступ. канд. мед. наук: 14.01.02 "внутрішні 

хвороби" / Євген Іванович Левенко ; МОЗУ ІФДМА. – 

Івано-Франківськ, 1995. – 201с. 

      кільк.прим.:  1  (ІБВ – 1) 
249 616.314.085

+616.31+61

6.379-008.6 

Л42 

     Лейбюк, Любов Василівна  Клініко-лабораторне обгрунтування 

корекції реологічних властивостей ротової рідини у хворих на 

цукровий діабет,що користується повними знімними пластинковими 

протезами [Текст] : дис.на 

здоб.наук.ступ.к.м.н.:спец.14.01.22"стоматологія" / Любов Василівна 

Лейбюк ; МОЗУ"ІФНМУ". – Івано-Франківськ, 2021. – 175с. 

      кільк.прим.:  1  (ІБВ – 1) 
250 616.24+616

-092+616-0

84 

Л88 

     Лизанець, Леся Михайлівна  Респіраторна захворюваність 

працівників галузі промислового птахівництва та патогенетичне 

обгрунтування її профілактики [Текст] : дис. на здоб. наук. ступ. канд. 

мед. наук: 14.00.05 "внутрішні хвороби" / Леся Михайлівна Лизанець ; 

МОЗУ ІФДМА. – Івано-Франківськ, 1994. – 209с. 

      кільк.прим.:  1  (ІБВ – 1) 
251 616.155.392

+616.12-00

5.4]-085.27 

Л58 

     Лиманець, Тетяна Володимирівна  Особливості 

антрациклінової кардіотоксичності у хворих на гострі гемобластози із 

супутньою ішемічною хворобою серця [Текст] : дис. на здоб. наук. 

ступ. к. м. н.: спец.14.01.02 "Внутрішні хвороби" / Тетяна 

Володимирівна Лиманець ; МОЗУ ВДНЗУ "УМСА"; МОЗУ ДВНЗ 

"ІФНМУ". – Полтава, 2018. – 208с. 

      кільк.прим.:  1  (ІБВ – 1) 
252 618.39-079.

6:611.013.8

4+618.177- 

Л64 

     Литвин, Наталія Василівна  Діагностика та профілактика 

відшарування хоріона у жінок після застосування допоміжних 

репродуктивних технологій [Текст] : дис. на здоб. наук. ступ. к.м.н.: 

спец.14.01.01 "Акушерство та гінекологія" / Наталія Василівна 

Литвин ; МОЗУ ДВНЗ "ІФНМУ". – Івано-Франківськ, 2017. – 211с. 

      кільк.прим.:  1  (ІБВ – 1) 
253 613.95+616

.248+616-0

92+616.314

-8 

Л64 

     Литвинець-Голутяк, Уляна Євгенівна  Особливості макро- і 

макроелементного обміну організму та їх корекція при хірургічному 

лікуванні одонтогенних кист щелепно-лицевої ділянки у хворих 

Прикарпатського регіону [Текст] : дис. на здоб. наук. ступ. к.м.н.: 

спец.14.01.22 "Стоматологія" / Уляна Євгенівна Литвинець-Голутяк ; 

МОЗУ ДВНЗ "ІФНМУ". – Івано-Франківськ, 2018. – 170с. 

      кільк.прим.:  1  (ІБВ – 1) 



254 616.36-008.

6-02:616.34

2-002.44 

Л65 

     Лихацька, Галина Василівна  Структурно-функціональні зміни 

печінки і мінеральної щільності кісткової тканини та їх корекція у 

хворих на виразкову хворобу [Текст] : дис. на здоб. наук. ступ. канд. 

мед. наук: 14.01.36 "гастроентерологія" / Галина Василівна Лихацька ; 

МОЗУ Тернопіль. держ. мед. універ. ім. І.Я.Горбачевського. – 

Тернопіль, 2006. – 189с. 

      кільк.прим.:  1  (ІБВ – 1) 
255 616.314-08

5+616.314.

18-002.4 

Л66 

     Личковська, Олександра Любомирівна  Клініко-лабораторне 

обгрунтування використання фотодинамотерапії в комплексному 

лікуванні хворих на генералізований пародонтит [Текст] : дис. на здоб. 

наук. ступ. к. м. н.: спец.14.01.22 "Стоматологія" / Олександра 

Любомирівна Личковська ; МОЗУ ДВНЗ "ІФНМУ". – 

Івано-Франківськ, 2018. – 221с. 

      кільк.прим.:  1  (ІБВ – 1) 
256 616.127-00

5.8+616.23

3-002 

Л55 

     Лібрик, Олег Миколайович  Артеріальна гіпертензія у 

метеозалежних хворих: перебіг, діагностика та лікування [Текст] : дис. 

на здоб. наук. ступ. канд. мед. наук: 14.01.02 "внутрішні хвороби" 

/ Олег Миколайович Лібрик ; МОЗУ ІФДМА. – Івано-Франківськ, 

2003. – 238с. 

      кільк.прим.:  1  (ІБВ – 1) 
257 616.314-08

5+616.311.

2-002+613.

96 

Л63 

     Лісецька, Ірина Сергіївна  Особливості клінічного перебігу та 

лікування катарального гінгівіту в підлітків з хронічними 

гастродуоденітами [Текст] : дис.на здоб.наук.ступ.к.м.н.:спец.14.01.22 

"Стоматологія" / Ірина Сергіївна Лісецька ; МОЗУ ІФНМУ. – 

Івано-Франківськ, 2019. – 241с. 

      кільк.прим.:  1  (ІБВ – 1) 
258 616.5-002.5

25.2/.-004.1

-06 

Л63 

     Лісовська, Наталія Олександрівна  Клініко-імунологічна 

гетерогенність у хворих на системний червоний вовчак з 

HBs-антигенемією та її корекція [Текст] : дис. на здоб. наук. ступ. канд. 

мед. наук: 14.01.02 "внутрішні хвороби" / Наталія Олександрівна 

Лісовська ; МОЗУ Тернопільська мед. акад. ім. І.Я.Горбачевського. – 

Тернопіль, 2000. – 140с. 

      кільк.прим.:  1  (ІБВ – 1) 
259 616.36-004-

099:613.81]

-036.88 

Л68 

     Лобанець, Наталія Валеріївна  Незалежні предиктори 

смертності при алкогольних цирозах печінки, шляхи оптимізації 

медикаментозної терапії [Текст] : дис. на здоб. наук. ступ. канд. мед. 

наук: 14.01.36 "гастроентерологія" / Наталія Валеріївна Лобанець ; 

МОЗУ ДВНЗ Тернопільський держ. мед. університет ім. І.Я. 

Горбачевського. – Тернопіль, 2011. – 158 с. 

      кільк.прим.:  1  (ІБВ – 1) 
260 616.36-018:

615.212.7]-

08 

Л69 

     Логаш, Максим Валентинович  Морфологічні зміни печінки 

щура під впливом опіоїду в експерименті [Текст] : дис. на здоб. наук. 

ступ. к. м. н.: спец.14.03.01 "Нормальна анатомія" / Максим 

Валентинович Логаш ; МОЗУ ЛНМУ ім. Д. Галицького. – Львів, 

2018. – 214с. 

      кільк.прим.:  1  (ІБВ – 1) 



261 611.93.013-

053.15 

Л77 

     Лопушняк, Леся Ярославівна  Розвиток та синтопія окремих 

органів шиї у ранньому періоді онтогенезу людини [Текст] : дис.на 

здоб.наук.ступ.к.м.н.:спец.14.03.01"нормальна анатомія" / Леся 

Ярославівна Лопушняк ; МОЗУ"БДМУ";"ІФНМУ". – Чернівці, 2021. – 

291с. 

      кільк.прим.:  1  (ІБВ – 1) 
262 616.33-002.

2-616.366-0

02] 

Л84 

     Лукашевич, Інна Василівна  Нові сторони механізму дії 

препаратів читотілу великого при терапевтичній корекції клінічних 

проявів хронічних некаменевих холециститів, хронічних 

гастродуоденітів [Текст] : дис. на здоб. наук. ступ. канд. мед. наук: 

14.01.02 "внутрішні хвороби" / Інна Василівна Лукашевич ; МОЗУ 

Буковинська держ. мед. акад. – Чернівці, 2000. – 155с. 

      кільк.прим.:  1  (ІБВ – 1) 
263 611-018.1:6

16-006.441-

085.277.3 

Л86 

     Луцик, Максим Максимович  Цитоморфологічна 

характеристика клітин лімфоми NK/Ly і їх поверхневих вуглеводних 

детермінант у дослідженні ефективності потенційних протипухлинних 

препаратів [Текст] : дис. на здоб. наук. ступ. канд. мед. наук: 14.03.09 

"гістологія, цитологія, ембріологія" / Максим Максимович Луцик ; 

МОЗУ Львівський національний мед. університет ім. Данила 

Галицького. – Львів, 2011. – 158 с. 

      кільк.прим.:  1  (ІБВ – 1) 
264 616-039.36 

Л87 

     Лучко, Оксана Романівна  Субклінічні ознаки ураження судин 

у хворих на артеріальну гіпертензію з хронічним пієлонефритом: 

способи корекції коморбідної патології [Текст] : дисерт. на здобут. 

наук. ступ. к.м.н.: 14.01.02 - Внутрішні хвороби / Оксана Романівна 

Лучко ; МОЗУ ДВНЗ "ІФНМУ". – Івано-Франківськ, 2014. – 213 с. 

      кільк.прим.:  1  (ІБВ – 1) 
265 616.127-00

5.8+576.8.0

97.31 

Л94 

     Люлька, Надія Олександрівна  Реактивність організму у 

хворих на інфаркт міокарда [Текст] : дис. на здоб. наук. ступ. канд. мед. 

наук: 14.01.02 "внутрішні хвороби" / Надія Олександрівна Люлька ; 

МОЗУ Укр. мед. стомат. акад. – Полтава, 2000. – 217с. 

      кільк.прим.:  1  (ІБВ – 1) 
266 616.379-00

8.64+616.3

6-003.826 

М13 

     Мазур, Людмила Петрівна  Типи дисліпідемій та їх корекція 

вобензимом і кверцетином у хворих на цукровий діабет, поєднаний зі 

стеатогепатитом [Текст] : дис. на здоб. наук. ступ. канд. мед. наук: 

14.01.02 "внутрішні хвороби" / Людмила Петрівна Мазур ; МОЗУ 

Тернопільський держ. мед. універ. ім. І.Я.Горбачевського. – тернопіль, 

2007. – 244с. 

      кільк.прим.:  1  (ІБВ – 1) 
267 616.12-008.

331.1+616.

233-002]-06 

М13 

     Мазур, Олена Петрівна  Зміни серцевої і легеневої 

гемодинаміки та методи їх корекції у хворих на артеріальну 

гіпертензію у поєднанні із хронічним обструктивним захворюванням 

легень [Текст] : дис. на здоб. наук. ступ. канд. мед. наук: 14.01.02 

"внутрішні хвороби" / Олена Петрівна Мазур ; МОЗУ двнз"Тернопіль. 

держ. мед. універ. ім. І.Я.Гобачевського". – Тернопіль, 2010. – 246с. 

      кільк.прим.:  1  (ІБВ – 1) 



268 611.018:61

1.77 

М15 

     Макарова, Марія Борисівна  Морфологічні зміни тканин 

рогівки при експериментальному кератині за умов впливу 

наночастинок срібла [Текст] : дис.на 

здоб.наук.ступ.к.м.н.:спец.14.03.09"гістологія,цитологія,ембріологія" 

/ Марія Борисівна Макарова ; МОЗУ"ОНМУ";"ІФНМУ". – Одеса, 

2021. – 169с. 

      кільк.прим.:  1  (ІБВ – 1) 
269 616.36-002.

2-08-059-08

5.35 

М16 

     Маковецька, Тетяна Іванівна  Комплексне лікування 

хронічних неактивних гепатитів з застосуванням препаратів рибоксину 

і рикавіту [Текст] : дис. на здоб. наук. ступ. канд. мед. наук: 14.00.05 

"внутрішні хвороби" / Тетяна Іванівна Маковецька ; МОЗУ ІФМІ. – 

Івано-Франківськ, 1993. – 132с. 

      кільк.прим.:  1  (ІБВ – 1) 
270 616.127-00

4.6-06:616-

053\.-055 

М16 

     Маковійчук, Ірина Омелянівна  Нейрогуморальні та 

клініко-функціональні детермінанти формування структурних 

ушкоджень міокарда в залежності від статі та віку, ефективність 

гіполіпідемічної корекції [Текст] : дис. на здоб. наук. ступ. канд. мед. 

наук: 14.01.02 "внутрішні хвороби" / Ірина Омелянівна Маковійчук ; 

МОЗУ Буковинська держ. мед. акад. – Чернівці, 1998. – 212с. 

      кільк.прим.:  1  (ІБВ – 1) 
271 616-342+61

6-336.-002+

616+036+6

16 

М16 

     Макойда, Ірина Яремівна  Клініко-патогенетичні особливості 

виразкової хвороби дванадцятипалої кишки, поєднаної із хронічним 

холециститом, та їх медикаментозна корекція [Текст] : дис. на здоб. 

наук. ступ. канд. мед. наук: 14.01.36 "гастроентерологія" / Ірина 

Яремівна Макойда ; МОЗУ ДВНЗ Івано-Франківський національний 

медичний університет. – Івано-Франківськ, 2011. – 162 с. 

      кільк.прим.:  1  (ІБВ – 1) 
272 616.127-00

5.8:616.153 

М17 

     Максим'юк, Лідія Георгіївна  Прогностичне диференційне 

значення гомоцистеїну при артеріальних гіпертензіях різного генезу 

[Текст] : дис. на здоб. наук. ступ. канд. мед. наук: 14.01.11 "кардіологія" 

/ Лідія Георгіївна Максим'юк ; МОЗУ Буковинська держ. мед. акад. – 

Чернівці, 2005. – 158с. 

      кільк.прим.:  1  (ІБВ – 1) 
273 616.12 

М19 

     Малишевська, Ірина Василівна  Клініко-патогенетичні 

особливості перебігу стабільної стенокардії на тлі метаболічного 

синдрому: оптимізація лікувальної тактики [Текст] : дисерт. на здобут. 

наук. ступ. к.м.н.: 14.01.11 - Кардіологія / Ірина Василівна 

Малишевська ; МОЗУ Буковинський ДМУ. – Чернівці, 2013. – 187 с. 

      кільк.прим.:  1  (ІБВ – 1) 
274 616.72-007.

24-06:616.3

3/.342-085 

М19 

     Малкович, Наталія Миколаївна  Особливості клініки та 

перебігу остеоартрозу у хворих із супутніми захворюваннями 

гастродуоденальної та гепатобіліарної систем і патогенетичні засоби їх 

корекції [Текст] : дис. на здоб. наук. ступ. канд. мед. наук: 14.01.02 

"внутрішні хвороби" / Наталія Миколаївна Малкович ; МОЗУ 

Буковинська держ. мед. акад. – Чернівці, 1999. – 176с. 

      кільк.прим.:  1  (ІБВ – 1) 



275 615.322+58

2.94 

М20 

     Малюванчук, Світлана Василівна  Фармакогностичне 

дослідження рослин роду Горлянка [Текст] : дис.на 

здоб.наук.ступ.док.філос.[DF].:спец.226"фармація,промислова 

фармація";22"охорона здоров'я" / Світлана Василівна Малюванчук ; 

МОЗУ"ІФНМУ. – Івано-Франківськ, 2021. – 265с. 

      кільк.прим.:  1  (ІБВ – 1) 
276 616.36-002.

2-022.7 

М22 

     Мамедова, Ельміра Сартипівна  Можливості оптимізації 

лікування хронічного гепатиту С у ВІЛ-інфікованих залежно від стадії 

захворювання [Текст] : дисерт. на здоб. наук. ступ. 

к.м.н.:спец.14.01.13"Інфекційні хвороби" / Ельміра Сартипівна 

Мамедова ; МОЗУ НМУ ім. О.О. Богомольця кафедра інфекційних 

хвороб. – К., 2015. – 124с. 

      кільк.прим.:  1  (ІБВ – 1) 
277 616.379-00

8.64:616.34

-002-085 

М23 

     Мандрик, Ярослав Андрійович  Оптимізація лікування 

ентеропатії у хворих на цукровий діабет 2-го типу із застосуванням 

природних і преформованих чинників курорту "Миргород" [Текст] : 

дис. на здоб. наук. ступ. к. м. н.: спец.14.01.02 "Внутрішні хвороби" 

/ Ярослав Андрійович Мандрик ; МОЗУ ВДНЗУ "УМСА"; МОЗУ 

ДВНЗ "ІФНМУ". – Полтава, 2019. – 187с. 

      кільк.прим.:  1  (ІБВ – 1) 
278 616.36-002

+616.379-0

08.64+616-

08 

М26 

     Маринчак, Олександра Василівна  Особливості перебігу 

хронічного гепатиту С у хворих із супутнім цукровим діабетом та 

корекція лікування [Текст] : дис. на здоб. наук. ступ. к.м.н.: 

спец.14.01.13 "Інфекційні хвороби" / Олександра Василівна Маринчак ; 

МОЗУ ДВНЗ "ІФНМУ". – Івано-Франківськ, 2017. – 199с. 

      кільк.прим.:  1  (ІБВ – 1) 
279 616.44-006.

1/.2-089.81

9-036.8 

М26 

     Маріна, Володимир Нуцувич  Ефективність і віддалені 

результати мініінвазивного лікування хворих з кістозними вузлами 

щитоподібної залози [Текст] : дис.на 

здоб.наук.ступ.к.м.н.:спец.14.01.03 "Хірургія" / Володимир Нуцувич 

Маріна ; МОЗУ ЛНМУ ім.Данила Галицького, ІФНМУ. – Львів, 2020. – 

165с. 

      кільк.прим.:  1  (ІБВ – 1) 
280 616-07 

М29 

     Мартинів, Ілона Володимирівна  Диференційно-діагностичні 

маркери пошкодження функціонального апарату нирок у хворих з 

артеріальною гіпертензією (есенціальною та ренопаренхіматозною) і 

вплив на них статинів [Текст] = МОЗУ ДВНЗ ІФНМУ : дисерт. на 

здобут. наук. ступ. к.м.н.: 14.01.11 "Кардіологія" / Ілона Володимирівна 

Мартинів. – Івано-Франківськ, 2013. – 246 с. 

      кільк.прим.:  1  (ІБВ – 1) 
281 616-08+616

.61-002 

М29 

     Мартинюк, Лариса Петрівна  Клінічна ефективність 

поліензимного препарату вобензиму та синтетичного антиоксиданту 

емоксипіну у комплексному лікуванні хворих на хронічний 

пієлонефрит [Текст] : дис. на здоб. наук. ступ. канд. мед. наук: 14.01.02 

"внутрішні хвороби" / Лариса Петрівна Мартинюк ; МОЗУ Тернопіль 

держ. мед. акад. ім. І.Я.Горбачевського. – Тернопіль, 1998. – 254с. 

      кільк.прим.:  1  (ІБВ – 1) 



282 616.71:616.

12-008.46]-

085 

М29 

     Марущак, Марія Іванівна  Роль хронічної серцевої 

недостатності у розвитку остеопатій та їх лікування [Текст] : дисерт. на 

здобут. наук. ступ. к.м.н.: 14.01.02 - Внутрішні хвороби / Марія 

Іванівна Марущак ; МОЗУ ТДМУ ім. І.Я.Горбачевського. – Тернопіль, 

2007. – 1914 с. 

      кільк.прим.:  1  (ІБВ – 1) 
283 616-017+61

6-08+618.1

46+616-006

.3 

М33 

     Матвійків, Назар Ігорович  Оптимізація програми діагностики 

та лікування фонових захворювань шийки матки у жінок з 

доброякісними пухлинами яєчників [Текст] : дис. на здоб. наук. ступ. 

к.м.н.: спец.14.01.01 "Акушерство та гінекологія" / Назар Ігорович 

Матвійків ; МОЗУ ДВНЗ "ІФНМУ". – Івано-Франківськ, 2018. – 200с. 

      кільк.прим.:  1  (ІБВ – 1) 
284 616-071 

М33 

     Матвійків, Тарас Ігорович  Клініко-патогенетичне 

обгрунтування лікування хворих на генералізований пародонтит на тлі 

системної антибіотикотерапії [Текст] : дисерт. на здоб. наук. ступ. 

к.м.н.:спец.14.01.22 - Стоматологія" / Тарас Ігорович Матвійків ; 

МОЗУ ДВНЗ ІФНМУ. – Івано-Франківськ, 2014. – 257с. 

      кільк.прим.:  1  (ІБВ – 1) 
285 616-002.3+

618.32+616

-06+616.36-

0 

М33 

     Матвісів, Мар'яна Василівна  Ризик інфікування плода та 

перинатальні наслідки у жінок з хронічними гепатитами В і С залежно 

від ВІЛ-статусу [Текст] : дис.на здоб.наук.ступ.к.м.н.:спец.14.01.13 

"Інфекційні хвороби" / Мар'яна Василівна Матвісів ; МОЗУ ІФНМУ. – 

Івано-Франківськ, 2019. – 201с. 

      кільк.прим.:  1  (ІБВ – 1) 
286 616.34-002

+616-092+6

12-017+577

.1 

М34 

     Матковська, Наталія Романівна  Комплексне лікування 

виразкової хвороби із застосуванням гастро-норму, езомепразолу та 

тривіту-SE-KB [Текст] : дисерт. на здобут. наук. ступ. к.м.н.: 14.01.36 - 

Гастроентерологія / Наталія Романівна Матковська ; МОЗУ ІФДМУ. – 

Івано-Франківськ, 2006. – 238 с. 

      кільк.прим.:  1  (ІБВ – 1) 
287 616.342-00

2.44-085.35

6-085.322 

М34 

     Матущак, Ольга Миколаївна  Клініко-імунологічні 

особливості виразкової хвороби дванадцятипалої кишки при 

комплексній терапії з включенням вітаміну Е та ехінацеї пурпурної 

[Текст] : дис. на здоб. наук. ступ. канд. мед. наук: 14.01.02 "внутрішні 

хвороби" / Ольга Миколаївна Матущак ; Львівський держ. мед. універ. 

ім. Д.Галицького. – Львів, 1999. – 142с. 

      кільк.прим.:  1  (ІБВ – 1) 
288 616.124-02:

616.127-00

9]-06 

М42 

     Медведик, Лідія Орестівна  Дисфункція лівого шлуночка при 

токсичних ураженнях міокарда в поєднанні з ішемічною хворобою 

серця [Текст] : дис. на здоб. наук. ступ. канд. мед. наук: 14.01.11 

"кардіологія" / Лідія Орестівна Медведик ; МОЗУ Львів. нац. мед. 

універ. ім. Д.Галицького. – Львів, 2006. – 226с. 

      кільк.прим.:  1  (ІБВ – 1) 



289 611.316:61

6.314-76 

М42 

     Медицька, Аліна Костянтинівна  Гістофункціональна 

характеристика слизової оболонки спинки язика в нормі та за умов 

впливу метакрилату [Текст] : дис.на 

здоб.наук.ступ.к.м.н.:спец.14.03.09 "Гістологія,цитологія,ембріологія" 

/ Аліна Костянтинівна Медицька ; МОЗУ УМСА, ІФНМУ. – Полтава, 

2019. – 183с. 

      кільк.прим.:  1  (ІБВ – 1) 
290 611.316:61

6.314-76 

М42 

     Медицька, Аліна Костянтинівна  Гістофункціональна 

характеристика слизової оболонки спинки язика в нормі та за умов 

впливу метакрилату [Текст] : дис.на 

здоб.наук.ступ.к.м.н.:спец.14.03.09"гістологія,цитологія,ембріологія" 

/ Аліна Костянтинівна Медицька ; МОЗУ"УМСА";"ІФНМУ". – 

Полтава, 2020. – 183с. 

      кільк.прим.:  1  (ІБВ – 1) 
291 616.314-08

5 

М48 

     Мельничук, Арсен Степанович  Розробка раціональних 

методів підготовки та протезування у комплексному лікуванні хворих 

на хронічний генералізований парадонтит [Текст] = МОЗУ ДВНЗ 

ІФНМУ : дисерт. на здоб. наук. ступ. к.м.н.: 14.01.22 "Стоматологія" 

/ Арсен Степанович Мельничук. – Івано-Франківськ, 2013. – 184 с. 

      кільк.прим.:  1  (ІБВ – 1) 
292 616.37-002.

2:616,№55.

1-008.1:577 

М48 

     Мельничук, Зоя Анатоліївна  Інтенсивність процесів 

вільнорадикального окислення ліпідів, стан захисних 

протиоксидантних систем та структурно-функціональні зміни 

еритроцитів при хронічному панкреатиті у хворих різного віку в 

динаміц2і лікування [Текст] : дисерт. на здобут. наук. ступ. к.м.н.: 

14.01.02 - Внутрішні хвороби / Зоя Анатоліївна Мельничук ; МОЗУ 

Буковинська ДМА. – Чернівці, 1999. – 246 с. 

      кільк.прим.:  1  (ІБВ – 1) 
293 616.314-77 

М48 

     Мельничук, Микола Васильович  Удосконалення методів 

лікування хворих з повною втратою зубів [Текст] : дисерт. на здобут. 

наук. ступ. к.м.н.: 14.01.22 - Стоматологія / Микола Васильович 

Мельничук ; МОЗУ ДВНЗ "ІФНМУ". – Івано-Франківськ, 2014. – 159 с. 

      кільк.прим.:  1  (ІБВ – 1) 
294 616.36-002

+616.36-00

4:616.36-00

8 

М66 

     Митник, Зіновій Миколайович  Корекція синдрому портальної 

системної енцефалопатії та порушень оксидазно-антиоксидантної 

системи при хронічних дифузних захворюваннях печінки [Текст] : 

дисерт. на здобут. наук. ступ. к.м.н.: 14.01.02 - Внутрішні хвороби 

/ Зіновій Миколайович Митник ; МОЗУ ІФДМА. – Івано-Франківськ, 

1998. – 228 с. 

      кільк.прим.:  1  (ІБВ – 1) 
295 616.314-0.8

9.28-06+61

6-084 

М69 

     Михайленко, Тетяна Миколаївна  Клініко-експериментальне 

обгрунтування удосконалених методів лікування та профілактики 

уражень тканин маргінального пародонту при протезуванні 

частковими знімними пластинчастими протезами [Текст] : дис. на здоб. 

наук. ступ. канд. мед. наук: 14.01.22 "стоматологія" / Тетяна 

Миколаївна Михайленко ; МОЗУ ІФДМА. – Івано-Франківськ, 2001. – 

205с. 

      кільк.прим.:  1  (ІБВ – 1) 



296 616.36-002.

2:616.37-00

2:616.379- 

М69 

     Михайліченко, Ірина Сергіївна  Патогенетичне обгрунтування 

розробленої терапії хворих на неалкогольний стеатогепатит, поєднаний 

з хронічним панкреатитом та цукровим діабетом 2-го типу [Текст] : 

дисерт. на здобут. наук. ступ. к.м.н.: 14.01.02 - Внутрішні хвороби 

/ Ірина Сергіївна Михайліченко ; МОЗУ НМА післядипломної освіти 

ім. П.Л.Шупика. – К., 2010. – 155 с. 

      кільк.прим.:  1  (ІБВ – 1) 
297 611.316:61

5.217]-018-

019 

М69 

     Михалевич, Марта Михайлівна  Структурні особливості 

піднижньощелепної залози щура в нормі та за впливу опіоїду [Текст] : 

дис.на здоб.наук.ступ.к.м.н.:спец.14.03.01"нормальна 

анатомія";222"охорона здоров'я" / Марта Михайлівна Михалевич ; 

МОЗУ"ЛНМУ";"ІФНМУ". – Львів, 2021. – 171с. 

      кільк.прим.:  1  (ІБВ – 1) 
298 616-089 

М69 

     Михалойко, Ігор Ярославович  Комплексне диференційоване 

хірургічне лікування синдрому діабетичної стопи з урахуванням 

вираженості медіакальцинозу артерій [Текст] : дис. на здоб. наук. ступ. 

к.м.н.:спец.14.01.03"Хірургія" / Ігор Ярославович Михалойко ; МОЗУ 

ІФНМУ. – Івано-Франківськ, 2016. – 166с. 

      кільк.прим.:  1  (ІБВ – 1) 
299 616.126.3-0

08.64-036.1

7-089-037 

М96 

     Мишаківський, Олексій Анатолійович  Прогнозування 

результатів хірургічної корекції важкої первинної мітральної 

недостатності [Текст] : дис. на здоб. наук. ступ. к. м. н.: спец.14.01.03 

"Хірургія" / Олексій Анатолійович Мишаківський ; МОЗУ ЛНМУ ім. 

Д. Галицького; МОЗУ ДВНЗ "ІФНМУ". – Івано-Франківськ, 2018. – 

155с. 

      кільк.прим.:  1  (ІБВ – 1) 
300 616-071+61

6.12+616.1

2-009.72 

М58 

     Мізюк, Вікторія Миколаївна  Клініко-патогенетичне 

обгрунтування застосування антитромбоцитарних засобів та інгібіторів 

if-каналів у комплексному лікуванні хворих на гострий коронарний 

синдром без підйому сегмента STіз супутньою серцевою 

недостатністю [Текст] : дис. на здоб. наук. ступ. канд. мед. наук: 

14.01.11 "Кардіологія" / Вікторія Миколаївна Мізюк ; ДВНЗ 

"ІФНМУ". – Івано-Франківськ, 2010. – 179с. 

      кільк.прим.:  1  (ІБВ – 1) 
301 612.392.7+

616.314.77 

М58 

     Мізюк, Лідія Володимирівна  Роль механічних властивостей 

їжі в процесі функціонування зубних протезів [Текст] : дис. на здоб. 

наук. ступ. канд. мед. наук: 14.01.22 "стоматологія" / Лідія 

Володимирівна Мізюк ; МОЗУ ІФДМУ. – Івано-Франківськ, 2007. – 

172с. 

      кільк.прим.:  1  (ІБВ – 1) 
302 616.72-002.

77 

М59 

     Мікулець, Людмила Вікторівна  Особливості циркадіанних 

оксидативних порушень, змін вегетативного тонусу у хворих на 

ревматоїдний артрит у поєднанні з дисбактеріозом кишечника та 

обгрунтування їх корекції [Текст] : дис. на здоб. наук. ступ. канд. мед. 

наук: 14.01.02 "Внутрішні хвороби" / Людмила Вікторівна Мікулець ; 

МОЗУ ІФНМУ. – Івано-Франківськ, 2012. – 203 с. 

      кільк.прим.:  1  (ІБВ – 1) 



303 616.314-07

+616.314.-0

.85+616.31

4 

М74 

     Мойсеєнко, Ірина Миколаївна  Удосконалення діагностичних 

методів оцінки і терапевтичної підготовки твердих тканин опорних 

зубів під незнімні протези [Текст] : дис. на здоб. наук. ступ. канд. мед. 

наук: 14.01.22 "стоматологія" / Ірина Миколаївна Мойсеєнко ; 

ІФДМУ. – Івано-Франківськ, 2007. – 138с. 

      кільк.прим.:  1  (ІБВ – 1) 
304 616.33-002

+616-007+6

16.33-008.6

+ 

М75 

     Молодовець, Ольга Богданівна  Хронічний атрофічний 

гастрит: клініко-біохімічні і морфофункціональні особливості перебігу 

та лікування [Текст] : дисерт. на здобут. наук. ступ. к.м.н.: 14.01.36 - 

Гастроентерологія / Ольга Богданівна Молодовець ; МОЗУ ІФДМУ. – 

Івано-Франківськ, 2009. – 197 с. 

      кільк.прим.:  1  (ІБВ – 1) 
305 618.36-008.

6-037:616.1

47.3-007.6 

М86 

     Моцюк, Юлія Богданівна  Прогнозування та профілактика 

плацентарної дисфункції у жінок із варикозною хворобою вен нижніх 

кінцівок [Текст] : дис. на здоб. наук. ступ. к. м. н.: спец.14.01.01 

"Акушерство та гінекологія" / Юлія Богданівна Моцюк ; МОЗУ ДВНЗ 

"ІФНМУ". – Івано-Франківськ, 2019. – 210с. 

      кільк.прим.:  1  (ІБВ – 1) 
306 616.12-008.

46:616.12-0

05.4:616.1 

М89 

     Музика, Надія Олегівна  Ендотеліальна дисфункція і 

ремоделювання лівого шлуночка при серцевій недостатності у хворих з 

ІХС та ефективність різних методів лікування [Текст] : дис. на здоб. 

наук. ступ. к. м. н.: спец.14.01.11 "Кардіологія" / Надія Олегівна 

Музика ; МОЗУ ВНМУ ім. М.І. Пирогова; МОЗУ ДВНЗ "ІФНМУ". – 

Вінниця, 2018. – 186с. 

      кільк.прим.:  1  (ІБВ – 1) 
307 57.115+615

.22+616.12-

008.315 

М89 

     Музикантова, Наталія Ростиславівна  Стан тканинного та 

вільнорадикального окислення і його зміни під впливом ніфедипіну 

при хронічній серцевій недостатності у хворих похилого віку [Текст] : 

дис. на здоб. наук. ступ. канд. мед. наук: 14.01.02 "внутрішні хвороби" 

/ Наталія Ростиславівна Музикантова ; МОЗУ ІФДМА. – 

Івано-Франківськ, 1996. – 231с. 

      кільк.прим.:  1  (ІБВ – 1) 
308 616.36-002-

097-07-085(

043.5) 

М91 

     Муренець, Нінель Олександрівна  Роль системної імунної 

відповіді у прогресуванні неалкогольної жирової хвороби печінки та її 

корекція [Текст] : дис. на здоб. наук. ступ. канд. мед. наук: 14.01.36 

"гастроентерологія" / Нінель Олександрівна Муренець ; Міністерство 

освіти і науки, молоді та спорту України, Сумський держ. 

університет. – Суми, 2011. – 181 с. 

      кільк.прим.:  1  (ІБВ – 1) 
309 616.08+616

.314-084+5

46.3+613.9

5 

Н19 

     Назарук, Руслан Михайлівна  Клініко-експериментальне 

обгрунтування лікувально-профілактичних заходів при ураженні 

твердих тканин зубів важкими металами [Текст] : дис. на здоб. наук. 

ступ. канд. мед. наук: 14.01.22 "стоматологія" / Руслан Михайлівна 

Назарук ; МОЗУ ІФДМУ. – Івано-Франківськ, 2008. – 179с. 

      кільк.прим.:  1  (ІБВ – 1) 



310 616.12 

Н20 

     Найда, Ілона Тарасівна  Гіпертрофія міокарда як маркер 

пошкодження при ішемічній хворобісерця та артеріальній гіпертензії: 

діагностика, нейрогуморальні чинники, вплив лікування [Текст] : дис. 

на здоб. наук. ступ. канд. мед. наук: 14.01.11 "кардіологія" / Ілона 

Тарасівна Найда ; МОЗУ Буковинський держ. мед. універ. – Чернівці, 

2009. – 269с. 

      кільк.прим.:  1  (ІБВ – 1) 
311 616-08+616

.12-009.72+

616.126.42 

Н23 

     Налужна, Тетяна Василівна  Особливості перебігу та лікування 

стабільної стенокардії навантаження ІІ-ІІІ функціональних класів за 

наявності синдрому пролабування мітрального клапана [Текст] : дис. 

на здоб. наук. ступ. канд. мед. наук: 14.01.11 "кардіологія" / Тетяна 

Василівна Налужна ; МОЗУ ІФНМУ. – Івано-Франківськ, 2009. – 188с. 

      кільк.прим.:  1  (ІБВ – 1) 
312 611.711.5.0

13-053.31:6

11.946 

Н30 

     Нарсія, Валентин Іванович  Особливості морфогенезу та 

топографії шийного відділу хребтового стовпа в перинатальному 

періоді онтогенезу людини [Текст] : дис.на 

здоб.наук.ступ.к.м.н.:спец.14.03.01"нормальна 

анатомія";222"медицина" / Валентин Іванович Нарсія ; 

МОЗУ"БДМУ";"ІФНМУ". – Чернівці, 2021. – 217с. 

      кільк.прим.:  1  (ІБВ – 1) 
313 616.12-008.

331.1 

Н31 

     Насраллах, Анас Хассан Абдельфаттах  Перебіг метаболічного 

синдрому у жінок постменопаузального періоду: обгрунтування 

застосування препаратів W-3 поліненасичених жирних кислот та 

біофлавоноїдів [Текст] : дисерт. на здоб. наук. ступ. 

к.м.н.:спец.14.01.11 - Кардіологія / Анас Хассан Абдельфаттах 

Насраллах ; МОЗУ ДВНЗ "ІФНМУ". – Івано-Франківськ, 2014. – 178с. 

      кільк.прим.:  1  (ІБВ – 1) 
314 616-071+61

6-08+616.1

4+616.61 

Н56 

     Нестеренко, Ірина Романівна  Особливості 

виявлення,діагностики та лікування синдрому "лускунчика" [Текст] : 

дис.на здоб.наук.ступ.док.філос.[DF].:спец.22"охорона 

здоров'я";222"медицина" / Ірина Романівна Нестеренко ; 

МОЗУ"ІФНМУ. – Івано-Франківськ, 2022. – 208с. 

      кільк.прим.:  1  (ІБВ – 1) 
315 616.314-08

9+616-002.

31+616-003

.4 

Н70 

     Ничипорчук, Григорій Петрович  Хірургічне лікування 

нагноєних кіст щелепних кісток з використанням місцевої сорбційної 

та антицитокінової терапії [Текст] : дис. на здоб. наук. ступ. канд. мед. 

наук: 14.01.22 "стоматологія" / Григорій Петрович Ничипорчук ; 

МОЗУ ІФДМУ. – Івано-Франківськ, 2007. – 175с. 

      кільк.прим.:  1  (ІБВ – 1) 
316 616.345-00

8.97-06:616

.33/342-002 

Н73 

     Новицька, Ірина Олександрівна  Роль дисбактеріозу товстої 

кишки при ускладненій виразковій хворобі та обгрунтування 

диференційованого відновного лікування хворих різного віку [Текст] : 

дис. на здоб. наук. ступ. канд. мед. наук: 14.01.02 "внутрішні хвороби" 

/ Ірина Олександрівна Новицька ; МОЗУ Буковинська держ. мед. 

акад. – Чернівці, 2003. – 208с. 

      кільк.прим.:  1  (ІБВ – 1) 



317 616-018.5:6

16.17:611.1

:616.12 

Н98 

     Нюшко, Тетяна Юріївна  Особливості 

структурно-функціональних змін лівого шлуночка та ендотеліальної 

функції судин у хворих на гіпертонічну хворобу з різним добовим 

профілем артеріального тиску та їх динаміка під впливом комбінованої 

антигіпертензивної терапії [Текст] : дис. на здоб. наук. ступ. канд. мед. 

наук: 14.01.11 "кардіологія" / Тетяна Юріївна Нюшко ; МОЗУ 

Вінницький нац. мед. універ. ім. М.І.Пирогова. – Вінниця, 2008. – 293с. 

      кільк.прим.:  1  (ІБВ – 1) 
318 616.314-08

923/23 

О-15 

     Обідняк, Василь Зіновійович  Клініко-експериментальне 

обгрунтування удосконаленої технології виготовлення повних знімних 

протезів на нижній щелепі [Текст] : дис. на здоб. наук. ступ. канд. мед. 

наук: 14.01.22 "стоматологія" / Василь Зіновійович Обідняк ; МОЗУ 

ІФДМА. – Івано-Франківськ, 2002. – 194с. 

      кільк.прим.:  1  (ІБВ – 1) 
319 618.36-008.

6-07/-08 

О-35 

     Овчарук, Віктор Вікторович  Клініко-патогенетичні аспекти 

діагностики та профілактики плацентарної дисфункції [Текст] : дис. на 

здоб. наук. ступ. к.м.н.: спец.14.01.01 "Акушерство та гінекологія" 

/ Віктор Вікторович Овчарук ; МОЗУ ДВНЗ "ТДМУ ім. 

І.Я.Горбачевського"; ДВНЗ "ІФНМУ". – Тернопіль, 2017. – 213с. 

      кільк.прим.:  1  (ІБВ – 1) 
320 616.314-08

9+616.314-

085+616.31

4. 

О-36 

     Огієнко, Святослав Анатолійович  Удосконалення операції 

мукогінгівоостеопластики при лікуванні хворих на генералізований 

пародонтит II-III ступеня [Текст] : дис. на здоб. наук. ступ. к. м. н.: 

спец.14.01.22 "Стоматологія" / Святослав Анатолійович Огієнко ; 

МОЗУ ДВНЗ "ІФНМУ". – Івано-Франківськ, 2019. – 205с. 

      кільк.прим.:  1  (ІБВ – 1) 
321 616.314-08

5+616.314-

007+616.31 

О-45 

     Ожоган, Роман Зіновійович  Клінічне обгрунтування 

удосконалених методів діагностики і лікування пацієнтів з дефектами 

зубних рядів,поєднаних із функціональними розладами 

скронево-нижнощелепного суглоба [Текст] : дис.на 

здоб.наук.ступ.док.філ.(DF):спец.22"охорона 

медицини";221"стоматологія" / Роман Зіновійович Ожоган ; 

МОЗУ"ІФНМУ". – Івано-Франківськ, 2021. – 221с. 

      кільк.прим.:  1  (ІБВ – 1) 
322 616-071+61

6-037+616.

12+616.13+

00 

О-49 

     Окара, Чінйєренва  Особливості діагностики, 

клініко-гемодинамічні характеристики та якість життя хворих з 

постінфарктними аневризмами лівого шлуночка [Текст] : дис. на здоб. 

наук. ступ. к.м.н.: спец.14.01.11 "Кардіологія" / Чінйєренва Окара ; 

МОЗУ ДВНЗ "ІФНМУ". – Івано-Франківськ, 2017. – 180с. 

      кільк.прим.:  1  (ІБВ – 1) 
323 616.12-008.

64-092-085.

322 

О-50 

     Окіпняк, Ірина Вікторівна  Клініко-патогенетичне 

обгрунтування застосування екстракту родіоли рідкого та 

синглетно-кисневої терапії в лікуванні хворих із хронічною серцевою 

недостатністю [Текст] : дис. на здоб. наук. ступ. канд. мед. наук: 

14.01.02 "внутрішні хвороби" / Ірина Вікторівна Окіпняк ; МОЗУ 

Буковинська держ. мед. акад. – Чернівці, 2002. – 194с. 

      кільк.прим.:  1  (ІБВ – 1) 



324 616-071+61

6-084+618.

36+616.5-0

03 

О-51 

     Околох, Ониека Гібсон  Відновлення репродуктивного здоров'я 

у жінок з внутрішньоматковою патологією [Текст] : дис.на 

здоб.наук.ступ.док.філос.[DF].:спец.22"охорона 

здоров'я";222"медицина" / Ониека Гібсон Околох ; МОЗУ"ІФНМУ. – 

Івано-Франківськ, 2021. – 209с. 

      кільк.прим.:  1  (ІБВ – 1) 
325 616.314-08-

039.71 

О-52 

     Октисюк, Юрій Вікторович  Клініко-лабораторне 

обгрунтування методів профілактики карієсу зубів у дітей, що 

поживають в різних клімато-географічних зонах Івано-франківської 

області [Текст] : дисерт. на здоб. наук. ступ. к.м.н.: 14.01.22 - 

Стоматологія / Юрій Вікторович Октисюк ; МОЗУ ІФНМУ. – 

Івано-Франківськ, 2015. – 212с. 

      кільк.прим.:  1  (ІБВ – 1) 
326 616.314-08

5+616.314-

084+616.31

4- 

Р69 

     Олексин, Христина Зеновіївна  Комплексний підхід до 

діагностики,лікування та профілактики оклюзійних порушень у 

пацієнтів з каріозними [Текст] : дис.на 

здоб.наук.ступ.док.філос.[DF].:спец.221"стоматологія";22"охорона 

здоров'я" / Христина Зеновіївна Олексин ; МОЗУ"ІФНМУ. – 

Івано-Франківськ, 2021. – 183с. 

      кільк.прим.:  1  (ІБВ – 1) 
327 616.34-004-

085]-092 

О-54 

     Олійник, Ніна Миколаївна  Клініко-патогенетичне 

обгрунтування варіантів комплексної терапії цирозу печінки [Текст] : 

дис. на здоб. наук. ступ. канд. мед. наук: 14.01.36 "гастроентерологія" 

/ Ніна Миколаївна Олійник ; ДВНЗ Тернопіль. держ. мед. універ. ім. 

І.Я.Горбачевського. – Тернопіль, 2009. – 169с. 

      кільк.прим.:  1  (ІБВ – 1) 
328 616-07+616

-08+616.51

7+616.72-0

02 

О-54 

     Олійник, Олександра Ігорівна  Особливості клінічного 

перебігу, діагностики та лікування псоріатичного артриту у поєднанні з 

неспецифічним реактивним гепатитом [Текст] : дисерт. на здобут. 

наук. ступ. к.м.н.: 14.01.02 - Внутрішні хвороби / Олександра Ігорівна 

Олійник ; МОЗУ ІФДМУ. – Івано-Франківськ, 2008. – 200 с. 

      кільк.прим.:  1  (ІБВ – 1) 
329 616.31-085

+616.314-0

02-08+616.

31 

О-54 

     Олійник, Роман Петрович  Обгрунтування застосування 

методу озоно-та ремінералізуючої терапії у комплексному лікуванні 

початкового карієсу постійних зубів у дітей різних вікових груп 

[Текст] : дис. на здоб.наук.ступ.к.м.н.:спец.14.01.22"стоматологія" 

/ Роман Петрович Олійник ; МОЗУ"ІФНМУ". – Івано-Франківськ, 

2020. – 208с. 

      кільк.прим.:  1  (ІБВ – 1) 
330 616.12-008.

331.1.-02:6

16.124]-09 

О-65 

     Орищин, Неля Дмитрівна  Клініко-функціональні наслідки 

змін геометрії шлуночків серця при артеріальній гіпертензії та 

обгрунтування ефективності тривалої антигіпертензивної терапії 

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

хвороби / Неля Дмитрівна Орищин ; МОЗУ Київ. мед. акад. післядипл. 

осв. ім. П.Л.Шупика. – К., 1999. – 156 с. 

      кільк.прим.:  1  (ІБВ – 1) 



331 616.31+616

.76-002+61

6.-089.28/2

9 

О-68 

     Орнат, Галина Степанівна  Клініко-лабораторна оцінка 

імунологічних і генетичних факторів перебігу протезних стоматитів та 

обгрунтування медикаментозної корекції у коплексному лікуванні 

[Текст] : дис. на здоб. наук. ступ. канд. мед. наук: 14.01.22 

"стоматологія" / Галина Степанівна Орнат ; МОЗУ ІФДМА. – 

Івано-Франківськ, 2002. – 168с. 

      кільк.прим.:  1  (ІБВ – 1) 
332 616-071+54

3.632.514.2

+546.95 

О-76 

     Остап'як, Ірина Зіновіївна  Клініко-експериментальне 

дослідження впливу солей важких металів на тканини пародонта та 

особливості медикаментозної корекції виявлених порушень [Текст] : 

дис. на здоб. наук. ступ. канд. мед. наук: 14.01.22 "стоматологія" / Ірина 

Зіновіївна Остап'як ; МОЗУ ІФНМУ. – Івано-Франківськ, 2009. – 212с. 

      кільк.прим.:  1  (ІБВ – 1) 
333 616.223.002

+616-071-0

59+547.914 

О-77 

     Островський, Микола Миколайович  Клініко-імунологічне та 

комп'ютерно-спірографічне обгрунтування використання уролесану та 

імуналу у комплексному лікування хронічного обструктивного 

бронхіту [Текст] : дис. на здоб. наук. ступ. канд. мед. наук: 14.01.02 

"внутрішні хвороби" / Микола Миколайович Островський ; МОЗУ 

ІФДМА. – Івано-Франківськ, 1999. – 187с. 

      кільк.прим.:  1  (ІБВ – 1) 
334 616.342-00

2.44-06:616

.33.-009.1 

О-78 

     Острогляд, Анастасія Валеріївна  Особливості лікування 

виразкової хвороби дванадцятипалої кишки, ускладненої хвороби 

дванадцятипалої кишки, ускладненої дуоденогастральним рефлюксом 

[Текст] : дис. на здоб. наук. ступ. канд. мед. наук: 14.01.36 

"гастроентерологія" / Анастасія Валеріївна Острогляд ; МОЗУ Львів. 

нац. мед. універ. ім. Д.Галицького. – Львів, 2002. – 160с. 

      кільк.прим.:  1  (ІБВ – 1) 
335 616.12-008.

318:577.11:

616.132.2 

О-79 

     Осядла, Емілія Станіславівна  Роль мікроциркуляторних і 

метаболічних порушень у розвитку рефрактерних до медикаметозного 

лікування аритмій серця та способи їх корекції [Текст] : дис. на здоб. 

наук. ступ. канд. мед. наук: 14.01.02 "внутрішні хвороби" / Емілія 

Станіславівна Осядла ; МОЗУ Вінницький держ. мед. універ. ім. 

М.І.Пирогова. – Вінниця, 1998. – 183с. 

      кільк.прим.:  1  (ІБВ – 1) 
336 616.34-008.

87:616.36/.

37-08 

О-79 

     Осьодло, Галина Василівна  Взаємозв'язок порушення 

кишкового мікробіоценозу та захворювань гепатопанкреатобіліарної 

зони у хворих військовослужбовців і цивільних та можливі шляхи 

терапевтичної корекції [Текст] : дисерт. на здобут. наук. ступ. к.м.н.: 

14.01.02 - Внутрішні хвороби / Галина Василівна Осьодло ; МОЗУ 

ІФДМА. – Івано-Франківськ, 2002. – 150 с. 

      кільк.прим.:  1  (ІБВ – 1) 
337 616-071+61

6-08+616.1

2-008.313 

О-91 

     Офорі, Ішмаель Ніі  Особливості формування та лікування 

фібриляції передсердь в залежності від гемодинамічних, клінічних та 

електрокардіографічних феноменів [Текст] : дис. на здоб. наук. ступ. 

к.м.н.: спец.14.01.11 "Кардіологія" / Ішмаель Ніі Офорі ; МОЗУ ДВНЗ 

"ІФНМУ". – Івано-Франківськ, 2018. – 194с. 

      кільк.прим.:  1  (ІБВ – 1) 



338 615.322+61

6.314-085+

616.314.17-

0 

П12 

     Павелко, Наталія Михайлівна  Клініко-патогенетичне 

обгрунтування застосування препаратів екстракту гінкго білоба в 

комплексному лікуванні генералізованого пародонтиту [Текст] : дис. 

на здоб. наук. ступ. канд. мед. наук: 14.01.22 "Стоматологія" / Наталія 

Михайлівна Павелко ; МОЗУ ІФНМУ. – Івано-Франківськ, 2011. – 180 

с. 

      кільк.прим.:  1  (ІБВ – 1) 
339 616.366-00

2+616.839-

008.6-07]:5

7 

П12 

     Павловський, Сергій Анатолійович  Вплив циркадних ритмів 

на перебіг запальних захворювань жовчного міхура, асоційованих з 

соматоформною дисфункцією вегетативної нервової системи [Текст] : 

дис. на здоб. наук. ступ. к.м.н.:спец.14.01.02 "Внутрішні хвороби" 

/ Сергій Анатолійович Павловський ; МОЗУ НМУ ім. О.О. 

Богомольця. – К., 2016. – 190с. 

      кільк.прим.:  1  (ІБВ – 1) 
340 616-089.87

3+616.379-

008.64+616

.1 

П12 

     Павлюк, Наталія Михайлівна  Вибір рівня ампутації у хворих з 

оклюзійними захворюваннями артерій нижніх кінцівок [Текст] : дис.на 

здоб.наук.ступ.к.м.н.:спец.14.01.03"хірургія" / Наталія Михайлівна 

Павлюк ; МОЗУ"ІФНМУ. – Івано-Франківськ, 2020. – 183с. 

      кільк.прим.:  1  (ІБВ – 1) 
341 616.1+616-

008.935.15 

П14 

     Паламар, Таміла Олексіївна  Порушення гемодинаміки і 

процесів перекисного окислення ліпідів та їх корекція емоксипіном у 

хворих на залізодефіцитну анемію [Текст] : дис. на здоб. наук. ступ. 

канд. мед. наук: 14.00.05 "внутрішні хвороби" / Таміла Олексіївна 

Паламар ; МОЗУ Тернопільський держ. мед. інст. ім. 

І.Я.Горбачевського. – Тернопіль, 1994. – 174с. 

      кільк.прим.:  1  (ІБВ – 1) 
342 616.33-06:6

16.36-004-0

92-08 

П14 

     Паліброда, Надія Михайлівна  Патогенетичне обгрунтування 

диференційованого лікування уражень слизової оболонки шлунка у 

хворих на цироз печінки [Текст] : дис. на здоб. наук. ступ. канд. мед. 

наук: 14.01.36 "гастроентерологія" / Надія Михайлівна Паліброда ; 

МОЗУ Буковинсьий держ. мед. унів. – Чернівці, 2006. – 169с. 

      кільк.прим.:  1  (ІБВ – 1) 
343 616-071 

П14 

     Палійчук, Володимир Іванович  Клініко-експериментальне 

обгрунтування використання безмономерних базисних пластмас для 

виготовлення знімних пластинкових протезів [Текст] : дисерт. на здоб. 

наук. ступ. к.м.н.:спец.14.01.22"Стоматологія" / Володимир Іванович 

Палійчук ; МОЗУ ДВНЗ ІФНМУ. – Івано-Франківськ, 2015. – 212с. 

      кільк.прим.:  1  (ІБВ – 1) 
344 616.61:616.

5-002.525.2

-008.6 

П16 

     Панчишин, Наталія Ярославівна  Синдром ендогенної 

інтоксикації у хворих на вовчакову нефропатію та його корекція на 

етапі стаціонарного лікування [Текст] : дис. на здоб. наук. ступ. канд. 

мед. наук: 14.01.02 "внутрішні хвороби" / Наталія Ярославівна 

Панчишин ; МОЗУ Тернопільська держ. мед. акад. ім. 

І.Я.Горбачевського. – Тернопіль, 2001. – 188с. 

      кільк.прим.:  1  (ІБВ – 1) 



345 616.33/.342

-002.44-085

.281 

П16 

     Паньків, Ігор Богданович  Ефективність комплексної терапії 

виразкової хвороби з використанням електролітного розчину срібла і 

даларгіну [Текст] : дис. на здоб. наук. ступ. канд. мед. наук: 14.01.02 

"внутрішні хвороби" / Ігор Богданович Паньків ; МОЗУ Тернопільська 

держ. мед. акад. ім. І.Я.Горбачевського. – Тернопіль, 2003. – 148с. 

      кільк.прим.:  1  (ІБВ – 1) 
346 616.37-002.

4-07-089 

П16 

     Паньків, Катерина Михайлівна  Прогнозування важкості 

перебігу та ризик розвитку ускладнень у пацієнтів з гострим 

панкреатитом аліментарного генезу [Текст] : дис.на 

здоб.наук.ступ.к.м.н.:спец.14.01.03"хірургія" / Катерина Михайлівна 

Паньків ; МОЗУ"ВНМУ ім.М.І.Пирогова";"ІФНМУ". – Вінниця, 

2021. – 224с. 

      кільк.прим.:  1  (ІБВ – 1) 
347 616-089.22

+616-08+61

6-089.28/29 

П18 

     Парасюк, Галина Зіновіївна  Клініко-технологічне 

обгрунтування використання фіксуючих елементів при лікуванні 

хворих частковими знімними пластинковими протезами [Текст] : дис. 

на здоб. наук. ступ. канд. мед. наук: 14.01.22 "стоматологія" / Галина 

Зіновіївна Парасюк ; МОЗУ ІФДМА. – Івано-Франківськ, 2004. – 198с. 

      кільк.прим.:  1  (ІБВ – 1) 
348 616-089+61

6.381-072.1 

П18 

     Парахоняк, Ростислав Любомирович  Застосування аргону для 

пневмоперитонеуму при лапароскопічних операціях [Текст] : дис.на 

здоб.наук.ступ.док.філос.[DF].:спец.22"охорона 

здоров'я";222"медицина" / Ростислав Любомирович Парахоняк ; 

МОЗУ"ІФНМУ. – Івано-Франківськ, 2022. – 165с. 

      кільк.прим.:  1  (ІБВ – 1) 
349 616-082+61

6-085"364" 

П18 

     Паращук, Любомир Дмитрович  Терапевтична допомога в 

особливих умовах партизанської війни (1941-1950) [Текст] : дис. на 

здоб. наук. ступ. канд. мед. наук: 14.01.02 "внутрішні хвороби" 

/ Любомир Дмитрович Паращук ; МОЗУ ІФДМА. – Івано-Франківськ, 

1998. – 198с. 

      кільк.прим.:  1  (ІБВ – 1) 
350 616.31+616

.08+616-99

7+616-053.

3 

П18 

     Парубок, Юрій Маркович  Особливості безекстакційного 

лікування зубо-коміркових форм дистального прикусу з застосуванням 

дисталізації молярів [Текст] : дис. на здоб. наук. ступ. канд. мед. наук: 

14.01.22 "стоматологія" / Юрій Маркович Парубок ; МОЗУ Львівський 

нац. мед. універ. ім. Д.Галицького. – Львів, 2009. – 189с. 

      кільк.прим.:  1  (ІБВ – 1) 
351 616.833.24 

П18 

     Пархоменко, Олександр Володимирович  Структурні зміни 

деяких органів нервової системи за умов корінцево-судинного 

синдрому та його корекції (експериментальне дослідження) [Текст] = 

МОЗУ НМУ ім. О.О. Богомольця : дисерт. на здобут. наук. ступ. к.м.н.: 

14.03.09 "Гістологія, цитологія, ембріологія" / Олександр 

Володимирович Пархоменко. – К., 2013. – 156 с. 

      кільк.прим.:  1  (ІБВ – 1) 



352 616.314.25-

007.4-053:6

16.316-008 

П21 

     Пачевська, Аліса Валеріївна  Реактивність біохімічного складу 

слини при використанні знімної та незнімної ортодонтичної апаратури 

у дітей [Текст] : дис. на здоб. наук. ступ. к. м. н.: спец.14.01.22 

"Стоматологія" / Аліса Валеріївна Пачевська ; МОЗУ ВНМУ ім. М.І. 

Пирогова; МОЗУ ДВНЗ "ІФНМУ". – Вінниця, 2019. – 162с. 

      кільк.прим.:  1  (ІБВ – 1) 
353 616.314-08

9.28+616-0

03.96.001.6 

П24 

     Пелехан, Любомир Іванович  Підвищення ефективності 

лікування хворих з повною втратою зубів [Текст] : дисерт. на здобут. 

наук. ступ. к.м.н.: 14.01.22 - Стоматологія / Любомир Іванович 

Пелехан ; МОЗУ ІФДМА. – Івано-Франківськ, 2003. – 182 с. 

      кільк.прим.:  1  (ІБВ – 1) 
354 616.092 

П27 

     Передрук, Тетяна Василівна  Клініко-патогенетичні 

особливості перебігу та лікування безбольової форми ішемічної 

хвороби серця у хворих з постінфарктним кардіосклерозом [Текст] = 

МОЗУ ДВНЗ ІФНМУ : дисерт. на здобут. наук. ступ. к.м.н.: 14.01.11 

"Кардіологія" / Тетяна Василівна Передрук. – Івано-Франківськ, 

2013. – 181 с. 

      кільк.прим.:  1  (ІБВ – 1) 
355 616-084+61

8.39+618.7

7 

П18 

     Перхулин, Оксана Мирославівна  Профілактика 

невиношування вагітності,ускладненої істміко-цервікальною 

недостатністю,у жінок з ановуляторним непліддям [Текст] : дис.на 

здоб.наук.ступ.док.філос.[DF].:спец.22"охорона 

здоров'я";222"медицина" / Оксана Мирославівна Перхулин ; 

МОЗУ"ІФНМУ. – Івано-Франківськ, 2021. – 249с. 

      кільк.прим.:  1  (ІБВ – 1) 
356 616-08+616

.348.002 

П30 

     Петрина, Віталій Олегович  Клініко-патогенетичне 

обґрунтування терапії неспецифічного виразкового коліту з 

урахуванням способу введення лікарських середників [Текст] : дис. на 

здоб. наук. ступ. канд. мед. наук: 14.01.36 "Гастроентерологія" / Віталій 

Олегович Петрина ; МОЗУ ІФНМУ. – Івано-Франківськ, 2012. – 191 с. 

      кільк.прим.:  1  (ІБВ – 1) 
357 616.24-089

+616.1/2+6

16.014.471 

П94 

     Пилипенко, Ігор Іванович  Клініко-лабораторне обгрунтування 

медикаментозної корекції респіраторно-метаболічних та 

гемодинамічних змін у хворих після перенесеної пульмонектомії 

[Текст] : дис. на здоб. наук. ступ. канд. мед. наук: 14.01.02 "внутрішні 

хвороби" / Ігор Іванович Пилипенко ; МОЗУ ІФДМА. – 

Івано-Франківськ, 1999. – 140с. 

      кільк.прим.:  1  (ІБВ – 1) 
358 616.24-002 

П94 

     Пилюк, Ірина Ігорівна  Пневмонія у дітей, які часто хворіють 

на гострі респіраторні захворювання:клініко-патогенетична 

характеристика, оптимізація лікування та профілактичних заходів 

[Текст] : дис. на здоб. наук. ступ. к.м.н.:спец.14.01.10"Педіатрія" 

/ Ірина Ігорівна Пилюк ; МОЗУ ДВНЗ"ІФНМУ". – Івано-Франківськ, 

2016. – 170с. 

      кільк.прим.:  1  (ІБВ – 1) 



359 616.314.17-

008.1:616.7

1-001.5 

П94 

     Пиндус, Тетяна Олексіївна  Тактика диференційованого 

лікування генералізованого катарального гінгівіту, що базується ан 

ранній ідентифікації пародонтопатогенної мікрофлори [Текст] : дис. на 

здоб. наук. ступ. канд. мед. наук: 14.01.22 "стоматологія" / Тетяна 

Олексіївна Пиндус ; МОЗУ Дніпропетровська держ. мед. акад. – 

Івано-Франківськ, 2006. – 148с. 

      кільк.прим.:  1  (ІБВ – 1) 
360 617.723-01

8.1: 

П32 

     Підвальна, Уляна Євгенівна  Структурні зміни судинної 

оболонки очного яблука під впливом опіоїду (експериментальне 

дослідження) [Текст] : дис. на здоб. наук. ступ. 

к.м.н.:спец.14.03.01"Нормальна анатомія" / Уляна Євгенівна 

Підвальна ; МОЗУ ЛНМУ ім. Д.Галицького. – Львів, 2016. – 239с. 

      кільк.прим.:  1  (ІБВ – 1) 
361 616.72-002.

77-06:616.3

3/361+616 

П36 

     Пішак, Ольга Василівна  Особливості порушень 

гастродуоденальної, гепатобіліарної систем і нирок при ревматоїдному 

артриті і патогенетичні способи їх корекції (клініко-експериментальне 

дослідження) [Текст] : дис. на здоб. наук. ступ. канд. мед. наук: 

14.00.01 "внутрішні хвороби" / Ольга Василівна Пішак ; МОЗУ 

Чернівецький держ. мед. інст. – Чернівці, 1995. – 262с. 

      кільк.прим.:  1  (ІБВ – 1) 
362 616.314-08

5 

П37 

     Плав'юк, Лев Юрійович  Ефективність диференційованої 

остеотропної терапії в комплексному лікуванні генералізованого 

пародонтиту у хворих із супутнім остеопорозом [Текст] : дисерт. на 

здоб. наук. ступ. к.м.н.:спец.14.01.22 - Стоматологія / Лев Юрійович 

Плав'юк ; МОЗУ ДВНЗ ІФНМУ. – Івано-Франківськ, 2014. – 188c. 

      кільк.прим.:  1  (ІБВ – 1) 
363 616.366-00

2-085.838.9

7+612.357.

1 

П39 

     Плоскіна, Василь Юрійович  Особливості диференційованого 

призначення препаратів жовчних кислот у комплексному етапному 

лікуванні захворювань жовчного міхура, що супроводжуються 

порушенням колоїдної стабільності жовчі [Текст] : дис. на здоб. наук. 

ступ. канд. мед. наук: 14.01.36 ""гастроентерологія / Василь Юрійович 

Плоскіна ; МОЗУ Ужгород. нац. універ. – Ужгород, 2005. – 151с. 

      кільк.прим.:  1  (ІБВ – 1) 
364 616.342-02.

44-092:612.

328]-08 

П40 

     Пляцко, Михайло Григорович  Вплив противиразкових 

препаратів на фактори агресії та захисту у хворих з дуоденальної 

виразкою [Текст] : дис. на здоб. наук. ступ. канд. мед. наук: 14.01.02 

"внутрішні хвороби" / Михайло Григорович Пляцко ; МОЗУ 

Львівський держ. мед. універ. ім. Д.Галицького. – Львів, 2000. – 173с. 

      кільк.прим.:  1  (ІБВ – 1) 
365 [616.33-002

.2+616.342-

002] 

П47 

     Позур, Наталія Зіновіївна  Клініко-патогенетичне 

обгрунтування застосування препаратів літію та мікрохвильової 

резонансної терапії у хворих на хронічний гастродуоденіт [Текст] : дис. 

на здоб. наук. ступ. канд. мед. наук: 14.01.02 "внутрішні хвороби" 

/ Наталія Зіновіївна Позур ; МОЗУ ІФДМА. – Івано-Франківськ, 

2003. – 219с. 

      кільк.прим.:  1  (ІБВ – 1) 



366 611.127+61

1.13)-018.1:

615.212.7] 

П48 

     Покотило, Віра Юріївна  Морфологічні особливості міокарда 

та його гемомікроциркуляторного русла під впливом опіоїду в 

експерименті [Текст] : дис. на здоб. наук. ступ. к. м. н.: спец.14.03.01 

"Нормальна анатомія" / Віра Юріївна Покотило ; МОЗУ ЛНМУ ім. 

Д.Галицького; МОЗУ ДВНЗ "ІФНМУ". – Івано-Франківськ, 2018. – 

194с. 

      кільк.прим.:  1  (ІБВ – 1) 
367 611.631 

П50 

     Поливкан, Мар'яна Іванівна  Морфо-функціональний стан 

яєчка, над'яєчка і передміхурової залози в нормі, умовах розладів 

кровообігу та його корекції [Текст] : дисерт. на здоб. наук. ступ. 

к.м.н.:спец.14.03.01"Нормальна анатомія" / Мар'яна Іванівна 

Поливкан ; МОНУ Прикарпатський нац. ун-т ім. Василя Стефаника. – 

Івано-Франківськ, 2015. – 176с. 

      кільк.прим.:  1  (ІБВ – 1) 
368 616.248 

П57 

     Попадинець, Ірена Романівна  Особливості перебігу 

бронхіальної астми із супутньою гастроезофагальною рефлюксною 

хворобою та оптимізація їх лікування [Текст] : дисерт. на здобут. наук. 

ступ. к.м.н.: 14.01.02 - Внутрішні хвороби / Ірена Романівна 

Попадинець ; МОЗУ ДВНЗ "ІФНМУ". – Івано-Франківськ, 2014. – 185 

с. 

      кільк.прим.:  1  (ІБВ – 1) 
369 611.732.7+

616.742.7+

616-089.58

3. 

П64 

     Потяк, Олеся Юріївна  Морфологічна характеристика 

жувального м'яза в нормі та під дією загальної глибокої гіпотермії 

[Текст] : дис.на здоб.наук.ступ.к.м.н.:спец.22"охорона 

здоров'я";14.03.01"нормальна анатомія" / Олеся Юріївна Потяк ; МОЗУ 

"ІФНМУ". – Івано-Франківськ, 2021. – 214с. 

      кільк.прим.:  1  (ІБВ – 1) 
370 616.34-008.

314.4-022.6

-036.11-05 

П64 

     Поцілуйко, Наталія Михайлівна  Клініко-лабораторна 

характеристика та особливості лікування гострих кишкових інфекцій 

вірусної етіології у дітей перших трьох років життя [Текст] : дис. на 

здоб. наук. ступ. к.м.н.: спец.14.01.13 "Інфекційні хвороби" / Наталія 

Михайлівна Поцілуйко ; МОЗУ ДВНЗ "ІФНМУ". – Львів, 2018. – 194с. 

      кільк.прим.:  1  (ІБВ – 1) 
371 616.914-03

6-036.22-09

2.19-037-06 

П75 

     Прикуда, Надія Михайлівна  Клініко-епідеміологічна та 

імунологічна характеристика вітряної віспи у дітей, прогнозування 

розвитку бактерійних ускладнень [Текст] : дис. на здоб. наук. ступ. 

к.м.н.:спец.14.01.13 "Інфекційні хвороби" / Надія Михайлівна 

Прикуда ; МОЗУ ЛНМУ ім. Д. Галицького. – Львів, 2016. – 184с. 

      кільк.прим.:  1  (ІБВ – 1) 
372 616-071+61

6-08+616.1

27+005.8 

П77 

     Притуляк, Оксана Михайлівна  Клініко-прогностичні 

закономірності відновного лікування хворих,що перенесли інфаркт 

міокарда [Текст] : дис.на 

здоб.наук.ступ.к.м.н.:спец.14.01.11."кардіологія" / Оксана Михайлівна 

Притуляк ; МОЗУ"ІФНМУ". – Івано-Франківськ, 2021. – 210с. 

      кільк.прим.:  1  (ІБВ – 1) 



373 616.152-01

8:574.2(043

.5) 

П77 

     Приходько, Ольга Олексіївна  Морфофункціональні зміни 

крові в умовах техногенних мікроелементозів [Текст] : дис. на здоб. 

наук. ступ. канд. мед. наук: 14.03.09 "гістологія, цитологія, 

ембріологія" / Ольга Олексіївна Приходько ; Міністерство освіти і 

науки, молоді та спорту України, Сумський держ. університет. – Суми, 

2011. – 177 с. 

      кільк.прим.:  1  (ІБВ – 1) 
374 615.244+61

6-08+616.3

6-002 

П77 

     Пришляк, Олександра Ярославівна  Калефлон і рибоксин в 

комплексному лікуванні хворих на вірусні гепатити А і Б [Текст] : дис. 

на здоб. наук. ступ. канд. мед. наук: 14.00.05 "внутрішні хвороби" 

14.00.10 "інфекційні хвороби" / Олександра Ярославівна Пришляк ; 

МОЗУ ІФДМА. – Івано-Франківськ, 1995. – 214с. 

      кільк.прим.:  1  (ІБВ – 1) 
375 616.12-005.

8-02 

П80 

     Прокопович, Олена Анатоліївна  Порушення функціонального 

стану печінки та його корекція у хворих на інфаркт міокарда [Текст] : 

дис. на здоб. наук. ступ. канд. мед. наук: 14.01.11 "Кардіологія" / Олена 

Анатоліївна Прокопович ; МОЗУ Тернопільський ДМУ ім. І.Я. 

Горбачевського. – Тернопіль, 2012. – 205 с. 

      кільк.прим.:  1  (ІБВ – 1) 
376 616.12-009.

72-085.221-

06:612.13+ 

П84 

     Прохоровський, Юрій Станіславович  Вплив еналаприлу, 

триметазидину та лазеротерапії на гемодинаміку і мікроциркуляцію у 

хворих на стабільну стенокардію [Текст] : дисерт. на здобут. наук. ступ. 

к.м.н.: 14.01.02 - Внутрішні хвороби / Юрій Станіславович 

Прохоровський ; МОЗУ ТДМА ім. І.Я. Горбачевського. – Тернопіль, 

2002. – 174 с. 

      кільк.прим.:  1  (ІБВ – 1) 
377 616-09+615

.284+616.9

93.161.22 

П84 

     Процик, Андрій Любомирович  Клініко-патогенетичні зміни 

функціонального стану печінки, біоценозу кишечника та оптимізація 

лікування хворих на лямбліоз і аскаридоз [Текст] : дис.на 

здоб.наук.ступ.к.м.н.:спец.14.01.13"Інфекційні хвороби" / Андрій 

Любомирович Процик ; МОЗУ ІФНМУ. – Івано-Франківськ, 2019. – 

186с. 

      кільк.прим.:  1  (ІБВ – 1) 
378 616.342-00

2:616.132.2

-005.4]-092 

П86 

     Псарьова, Олена Вячеславівна  Оптимізація гіполіпідемічної 

терапії у хворих на ішемічну хворобу серця з ожирінням залежно від 

генотипу за е2/е3/е4 поліморфізмом гена аполіпопротеїну Е [Текст] : 

дис. на здоб. наук. ступ. к.м.н.:спец.14.01.02 "Внутрішні хвороби" 

/ Олена Вячеславівна Псарьова ; МОНУ СДУ. – Суми, 2016. – 180с. 

      кільк.прим.:  1  (ІБВ – 1) 
379 616.12-005.

4-085.827.2

4.811.2 

Р15 

     Радецька, Людмила Володимирівна  Ефективність 

розвантажувально-дієтичної терапії в поєднанні з гірудотерапією у 

хворих на ішемічну хворобу серця [Текст] : дис. на здоб. наук. ступ. 

канд. мед. наук: 14.01.02 "внутрішні хвороби" / Людмила 

Володимирівна Радецька ; Тернопільська держ. мед. акад. ім. 

І.Я.Горбачевського. – Тернопіль, 2000. – 144с. 

      кільк.прим.:  1  (ІБВ – 1) 



380 617.55-007.

49-06:616.3

4-007.272] 

Р18 

     Райляну, Світлана Іллівна  Оптимізація хірургічного лікування 

хворих на защемлені грижі передньої черевної стінки,ускладнені 

гострою кишковою непрохідністю [Текст] : дис.на 

здоб.наук.ступ.к.м.н.:спец.14.01.03 "Хірургія" / Світлана Іллівна 

Райляну ; МОЗУ БДМУ, ІФНМУ. – Чернівці, 2020. – 208с. 

      кільк.прим.:  1  (ІБВ – 1) 
381 577.115+61

6.34-002+6

16-08 

Р19 

     Рак, Олена Леонідівна  Особливості вільнорадикального 

окиснення ліпідів, стану захисних протирадикальних систем при 

ускладненій виразковій хворобі у хворих різного віку та патогенетичне 

обгрунтування відновлювального лікування [Текст] : дис. на здоб. 

наук. ступ. канд. мед. наук: 14.01.02 "внутрішні хвороби" / Олена 

Леонідівна Рак ; МОЗУ Буковинська держ. мед. акад. – Чернівці, 

1997. – 180с. 

      кільк.прим.:  1  (ІБВ – 1) 
382 616.329-00

2:616.33:57

.017.642 

Р36 

     Рекун, Тетяна Олександрівна  Порівняльна морфологічна 

характеристика клітинних диферонів епітелію 

стравохідно-шлункового переходу у пренатальному онтогенезі людини 

[Текст] : дис.на 

здоб.наук.ступ.к.м.н.:спец.14.03.09"гістологія,цитологія,ембріологія" 

/ Тетяна Олександрівна Рекун ; 

МОЗУ"ВНМУім.М.І.Пирогова";"ІФНМУ". – Вінниця, 2021. – 199с. 

      кільк.прим.:  1  (ІБВ – 1) 
383 616-084+61

6-089+616.

13-004.6+6

16 

Р47 

     Решетило, Віталій Анатолійович  Комплексна хірургічна 

профілактика і лікування тромбозів шунтів після реконструктивних 

операцій з приводу облітеруючих захворювань артерій нижніх кінцівок 

[Текст] : дис.на здоб.наук.ступ.к.м.н.:спец.14.01.03"хірургія" / Віталій 

Анатолійович Решетило ; МОЗУ "ІФНМУ". – Івано-Франківськ, 

2021. – 197с. 

      кільк.прим.:  1  (ІБВ – 1) 
384 616-07+616

-08+616.44

1-006.5+54

6. 

Р93 

     Рибчак, Лілія Володимирівна  Оптимізація діагностика та 

лікування вузлового зоба в умовах йодного дефіциту [Текст] : дис.на 

здоб.наук.ступ.док.філос.[DF].:спец.22"охорона 

здоров'я";222"медицина" / Лілія Володимирівна Рибчак ; 

МОЗУ"ІФНМУ. – Івано-Франківськ, 2021. – 191с. 

      кільк.прим.:  1  (ІБВ – 1) 
385 616.3-002:6

16,233-002

+616.33 

Р65 

     Розумик, Надія Василівна  Особливості перебігу та лікування 

поєднаної бронхообструктивної та гастродуоденальної патології, 

асоційованої з helicobacter pylori [Текст] : дис. на здоб. наук. ступ. канд. 

мед. наук: 14.01.02 "внутрішні хвороби" / Надія Василівна Розумик ; 

Ужгородський нац. універ. – Ужгород, 2001. – 152с. 

      кільк.прим.:  1  (ІБВ – 1) 
386 615.224+61

6.12-005.4+

616.132.2+

6 

Р69 

     Романишин, Неля Миколаївна  Підвищення ефективності 

фармакотерапії стабільної ішемічної хвороби серця після 

внутрішньосудинної коронарної ангіопластики [Текст] : дис.на 

здоб.наук.ступ.к.м.н.:спец.14.01.11"кардіологія" / Неля Миколаївна 

Романишин ; МОЗУ"ІФНМУ". – Івано-Франківськ, 2021. – 262с. 

      кільк.прим.:  1  (ІБВ – 1) 



387 616.379-00

8.64 

Р69 

     Романуха, Вікторія Василівна  Перебіг хронічного панкреатиту 

при його поєднанні з метаболічним синдромом: комплексне лікування 

із застосуванням омега-3 полінасичених жирних кислот [Текст] : 

дисерт. на здобут. наук. ступ. к.м.н.: 14.01.02 - Внутрішні хвороби 

/ Вікторія Василівна Романуха ; МОЗУ ДВНЗ "ІФНМУ". – 

Івано-Франківськ, 2014. – 159 с. 

      кільк.прим.:  1  (ІБВ – 1) 
388 [616.33-002

+616.745]-0

8 

Р69 

     Ромаш, Ірина Богданівна  Особливості перебігу та лікування 

гастроезофагальної рефлюксної хвороби у хворих із синдромом 

недиференційованої дисплазії сполучної тканини [Текст] : дис.на 

здоб.наук.ступ.док.філос.[DF].:спец.22"охорона 

здоров'я";222"медицина" / Ірина Богданівна Ромаш ; МОЗУ"ІФНМУ. – 

Івано-Франківськ, 2021. – 209с. 

      кільк.прим.:  1  (ІБВ – 1) 
389 616-071:57

2:616.314-0

02:613.956 

Р83 

     Руда, Ірина Володимирівна  Клініко-епідеміологічні та 

антропогенетичні аспекти карієсу зубів у практично здорових міських 

підлітків України [Текст] : дис. на здоб. наук. ступ. канд. мед. наук: 

14.01.22 "стоматологія" / Ірина Володимирівна Руда ; Вінницький нац. 

мед. універ. ім. М.І.Пирогова. – Вінниця, 2006. – 231с. 

      кільк.прим.:  1  (ІБВ – 1) 
390 616.348.-00

2.44-085.21

8.036.12 

Р83 

     Руденко, Леся Петровна  Применение блокаторов Н2 - 

рецепторов гистамина в терапии больных неспецифическим язвенным 

колитом [Текст] : дис. на здоб. наук. ступ. канд. мед. наук: 14.01.02 

"внутренние болезни" / Леся Петровна Руденко ; МЗУ Харьковская 

мед. акад. последипл. образов. – Х., 2000. – 187с. 

      кільк.прим.:  1  (ІБВ – 1) 
391 616.155.94 

Р83 

     Рудник, Вікторія Тарасівна  Анемія вагітних, хворих на 

хронічний пієлонефрит: фактори, що визначають підходи до лікування 

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

14.01.02 "Внутрішні хвороби" / Вікторія Тарасівна Рудник. – 

Івано-Франківськ, 2013. – 201 c. 

      кільк.прим.:  1  (ІБВ – 1) 
392 616.833.58-

001-003.93 

Р83 

     Рудюк, Тетяна Яківна  Регенерація сідничного нерва за умов 

його пошкодження та гіпотиреозу [Текст] = МОЗУ НМУ ім. О.О. 

Богомольця : дисерт. на здобут. наук. ступ. к.м.н.: 14.03.09 "Гістологія" 

/ Тетяна Яківна Рудюк. – К., 2013. – 152 с. 

      кільк.прим.:  1  (ІБВ – 1) 
393 616-08+616

.12-008.331

.1+616.24 

Р86 

     Руманех, Ваел Валід Лейман  Структурні та функціональні 

особливості ремоделювання серця і судин у хворих на артеріальну 

гіпертензію з Q-інфарктом міокарда: оптимізація шляхів 

медикаментозної корекції [Текст] : дис. на здоб. наук. ступ. к.м.н.: 

спец.14.01.11 "Кардіологія" / Ваел Валід Лейман Руманех ; МОЗУ 

ДВНЗ "ІФНМУ". – Івано-Франківськ, 2017. – 234с. 

      кільк.прим.:  1  (ІБВ – 1) 



394 617.58-002.

44-02:616.1

47.3-007.6 

Р98 

     Рябушко, Роман Миколайович  Сучасні підходи до 

патогенетичного комплексного лікування венозних трофічних виразок 

нижніх кінцівок [Текст] : дис.на 

здоб.наук.ступ.к.м.н.:спец.14.01.03"хірургія" / Роман Миколайович 

Рябушко ; МОЗУ"УМСА";"ІФНМУ". – Полтава, 2020. – 181с. 

      кільк.прим.:  1  (ІБВ – 1) 
395 541.183.6-0

2:616.15:57

7.1:616.13 

С13 

     Савицька, Олена Олександрівна  Оцінка впливу силларду П на 

ліпідний спектр крові та ліпопероксидацію при атеросклерозі та 

ішемічній хворобі серця [Текст] : дис. на здоб. наук. ступ. канд. мед. 

наук: 14.01.02 "внутрішні хвороби" / Олена Олександрівна Савицька ; 

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

1999. – 181с. 

      кільк.прим.:  1  (ІБВ – 1) 
396 616.12-008.

46+616-08-

031.81+616

- 

С13 

     Савіцька, Юлія Володимирівна  Рівень якості життя в 

інтегральній оцінці стану хворих та обгрунтування оптимального 

варіанту діуретичної терапії торасемідом у пацієнтів із хронічною 

серцевою недостатністю [Текст] : дис. на здоб. наук. ступ. к.м.н.: 

спец.14.01.11 "Кардіологія" / Юлія Володимирівна Савіцька ; МОЗУ 

ВНМУ ім. М.І.Пирогова; ДВНЗ "ІФНМУ". – Вінниця, 2018. – 239с. 

      кільк.прим.:  1  (ІБВ – 1) 
397 616.471-00

6.488-07-08

9.168 

С13 

     Савченко, Аркадій Андрійович  Діагностика та хірургічне 

лікування каротидної хемодектоми [Текст] : дис. на здоб. наук. ступ. к. 

м. н.: спец.14.01.03 "Хірургія" / Аркадій Андрійович Савченко ; МОЗУ 

ЛНМУ ім. Д. Галицького; МОЗУ ДВНЗ "ІФНМУ". – Львів, 2018. – 

168с. 

      кільк.прим.:  1  (ІБВ – 1) 
398 [616.12-005

.4+616.72-0

02.7]-084- 

С13 

     Савченко, Оксана Володимирівна  Оптимізація лікування 

дисліпідемії у хворих на ревматоїдний артрит [Текст] : дис. на здоб. 

наук. ступ. к. м. н.: спец.14.01.02 "Внутрішні хвороби" / Оксана 

Володимирівна Савченко ; МОНУ СДУ; МОЗУ ДВНЗ "ІФНМУ". – 

Івано-Франківськ, 2019. – 192с. 

      кільк.прим.:  1  (ІБВ – 1) 
399 616.12-008.

315+616.12

7-004+616-

0 

С13 

     Савчук, Наталія Василівна  Клініко-патогенетичні особливості 

виникнення, перебігу та лікування серцевої недостатності у хворих з 

перенесеним інфарктом міокарда після проведеної реперфузійної 

терапії [Текст] : дис. на здоб. наук. ступ. к.м.н.: спец.14.01.11 

"Кардіологія" / Наталія Василівна Савчук ; МОЗУ ДВНЗ "ІФНМУ". – 

Івано-Франківськ, 2018. – 212с. 

      кільк.прим.:  1  (ІБВ – 1) 
400 612.217 

С13 

     Савчук, Руслан Миколайович  Морфо-функціональні зміни в 

легенях при дії забруднювачів атмосферного повітря [Текст] : дисерт. 

на здоб. наук. ступ. к.м.н.:спец.14.03.09"Гістологія, цитологія, 

ембріологія" / Руслан Миколайович Савчук ; МОЗУ ДВНЗ ІФНМУ. – 

Івано-Франківськ, 2015. – 162с. 

      кільк.прим.:  1  (ІБВ – 1) 



401 616.742+61

6-092.9+61

6.441-008.6

4 

С13 

     Саган, Назар Тарасович  Морфофункціональні особливості 

жувальних м'язів в умовах вікової норми, при йододефіцитних станах, 

гіпотиреозі [Текст] : дис.на 

здоб.наук.ступ.к.м.н.:спец.14.03.01"Нормальна анатомія" / Назар 

Тарасович Саган ; МОЗУ ІФНМУ. – Івано-Франківськ, 2019. – 252с. 

      кільк.прим.:  1  (ІБВ – 1) 
402 616-08+616

.12-008+61

6.61 

С16 

     Салижин, Тетяна Іванівна  Оптимізація лікування серцевої 

недостатності у хворих на хронічну хворобу нирок у стадії, кореговану 

програмним гемодіалізом, з урахуванням основних патогенетичних 

шляхів її виникнення [Текст] : дис. на здоб. наук. ступ. к. м. н.: 

спец.14.01.02 "Внутрішні хвороби" / Тетяна Іванівна Салижин ; МОЗУ 

ДВНЗ "ІФНМУ". – Івано-Франківськ, 2018. – 232с. 

      кільк.прим.:  1  (ІБВ – 1) 
403 616-08+616

.36-002+61

5.244 

С20 

     Сарапук, Ігор Володимирович  Комплексне лікування 

хронічного гепатиту із застосуванням антагоністів кальцію та 

рибоксину [Текст] : дис. на здоб. наук. ступ. канд. мед. наук: 14.01.02 

"внутрішні хвороби" / Ігор Володимирович Сарапук ; МОЗУ ІФДМА. – 

Івано-Франківськ, 1996. – 236с. 

      кільк.прим.:  1  (ІБВ – 1) 
404 616.33-002

+616-008.6

+616-036 

С20 

     Сарапук, Оксана Романівна  Клініко-патогенетичні 

особливості хронічного гастриту із секреторною недостатністю та їх 

корекція за допомогою уролесану та тіотриазоліну [Текст] : дис. на 

здоб. наук. ступ. канд. мед. наук: 14.01.36 "гастроентерологія" / Оксана 

Романівна Сарапук ; МОЗУ ІФДМУ. – Івано-Франківськ, 2006. – 167с. 

      кільк.прим.:  1  (ІБВ – 1) 
405 618.2-616.6

1-0.023+57

6.8.007.3 

С22 

     Саюк, Марія Василівна  Стан імунної реактивності, гемостазу, 

гормонопродуктивної функції фето-плацентарного комплексу та їх 

корекція у вагітних, хворих на хронічний пієлонефрит [Текст] : дис. на 

здоб. наук. ступ. канд. мед. наук: 14.01.02 "внутрішні хвороби" / Марія 

Василівна Саюк ; МОЗУ ІФДМА. – Івано-Франківськ, 1999. – 165с. 

      кільк.прим.:  1  (ІБВ – 1) 
406 616.36-036.

12-085.244/

.847.8-092 

С24 

     Світлик, Галина Володимирівна  Показники імунолгічної 

реактивності і гемостазу при хронічних захворюваннях печінки та їх 

динаміка під впливом гіпо-гіпермагнітного поля і препаратів хофітолу 

та гептралу [Текст] : дисерт. на здобут. наук. ступ. к.м.н.: 14.01.02 - 

Внутрішні хвороби / Галина Володимирівна Світлик ; МОЗУ ЛДМУ 

ім. Д.Галицького. – Львів, 2002. – 250 с. 

      кільк.прим.:  1  (ІБВ – 1) 
407 [611.31+61

1.428]:611.

03.85-001.1 

С29 

     Селькіна, Ганна Борисівна  Морфофункціональна 

характеристика слизової оболонки язика при гострому асептичному 

стоматиті і введенні кріоконсервованої плаценти [Текст] : дис. на здоб. 

наук. ступ. канд. мед. наук: 14.03.09 "гістологія, цитологія, 

ембріологія" / Ганна Борисівна Селькіна ; МОЗУ ВДНЗУ "Українська 

медична стоматологічна академія". – Полтава, 2011. – 156 с. 

      кільк.прим.:  1  (ІБВ – 1) 



408 616.314.-17

-008.1 

С30 

     Семенюк, Ганна Дмитрівна  Клініко-лабораторне 

обгрунтування застосування синбіотиків у комплесному лікуванні 

хворих на генералізований пародонтит [Текст] : дис. на здоб. наук. 

ступ. к.м.н.:спец.14.01.22"Стоматологія" / Ганна Дмитрівна Семенюк ; 

МОЗУ "ІФНМУ". – Івано-Франківськ, 2016. – 224с. 

      кільк.прим.:  1  (ІБВ – 1) 
409 616-08+616

.24+615.23

+615.322 

С30 

     Семотюк, Марія Миколаївна  Комплексне лікування 

обструктивного синдрому із застосуванням рибоксину, фенкролу, 

уролесану [Текст] : дис. на здоб. наук. ступ. канд. мед. наук: 14.00.05 

"внутрішні хвороби" / Марія Миколаївна Семотюк ; МОЗУ ІФДМА. – 

Івано-Франківськ, 1994. – 145с. 

      кільк.прим.:  1  (ІБВ – 1) 
410 638.124.4+

616.34-002 

С31 

     Сенюк, Богдана Петрівна  Застосування пилку квіткового при 

виразковій хворобі (клініко-експериментальне обгрунтування) 

[Текст] : дис. на здоб. наук. ступ. канд. мед. наук: 14.01.02 "внутрішні 

хвороби" / Богдана Петрівна Сенюк ; МОЗУ Чернівецький держ. мед. 

інст. – Чернівці, 1996. – 209с. 

      кільк.прим.:  1  (ІБВ – 1) 
411 616-039.3 

С31 

     Сенютович, Наталія Романівна  Особливості перебігу і 

лікування хронічного некаменевого холециститу у хворих з 

метаболічним синдромом та порушенням функціонального стану 

печінки [Текст] : дисерт. на здобут. наук. ступ. к.м.н.: 14.01.02 - 

Внутрішні хвороби / Наталія Романівна Сенютович ; МОЗУ ДВНЗ 

"ІФНМУ". – Івано-Франківськ, 2013. – 190 с. 

      кільк.прим.:  1  (ІБВ – 1) 
412 616.72-007.

24:616.379-

008.64]-07 

С32 

     Сердулець, Юлія Іванівна  Клінічно-патогенетичні особливості 

та лікування остеоартрозу, поєднаного з цукровим діабетом типу 2, у 

хворих з ожирінням та артеріальною гіпертензією [Текст] : дис. на 

здоб. наук. ступ. к. м. н.: спец.14.01.02 "Внутрішні хвороби" / Юлія 

Іванівна Сердулець ; МОЗУ ВДНЗУ "БДМУ"; МОЗУ ДВНЗ 

"ІФНМУ". – Чернівці, 2019. – 231с. 

      кільк.прим.:  1  (ІБВ – 1) 
413 616-08+616

.127-004+6

16.12-008.3

1 

Г94 

     Середюк, Леся Володимирівна  Закономірності ведення та 

лікування хворих на стабільну ішемічну хворобу серця з фібриляцією 

передсердь з урахуванням рівня стресу [Текст] : дис.на 

здоб.наук.ступ.док.філос.[DF].:спец.14.01.02"внутрішні 

хвороби";222"медицина" / Леся Володимирівна Середюк ; 

МОЗУ"ІФНМУ. – Івано-Франківськ, 2021. – 237с. 

      кільк.прим.:  1  (ІБВ – 1) 
414 616.314-77

+616.314 

С95 

     Сидоренко, Лариса Петрівна  Порівняльна характеристика 

різних ортопедичних методів лікування малих дефектів зубних рядів 

[Текст] : дис. на здоб. наук. ступ. канд. мед. наук: 14.01.22 

"стоматологія" / Лариса Петрівна Сидоренко ; МОЗУ ДВНЗ 

"ІФНМУ". – Івано-Франківськ, 2010. – 151с. 

      кільк.прим.:  1  (ІБВ – 1) 



415 616-071+61

5.225+616.

12-008.331.

1 

С37 

     Симчич, Христина Степанівна  Ефективність контролю 

артеріальної гіпертензії в умовах сільської лікарської амбулаторії 

[Текст] : дис. на здоб. наук. ступ. канд. мед. наук: 14.01.11 "кардіологія" 

/ Христина Степанівна Симчич ; МОЗУ ДВНЗ Івано-Франківський нац. 

мед. університет. – Івано-Франківськ, 2011. – 224 с. 

      кільк.прим.:  1  (ІБВ – 1) 
416 616.127-00

5.8+616.23

3-002 

С38 

     Синоверська, Ольга Богданівна  Формування постінфарктного 

серця у хворих на хрнічний обструктивний бронхіт: 

клініко-патогенетична характеристика та особливості лікування 

[Текст] : дис. на здоб. наук. ступ. канд. мед. наук: 14.01.02 "внутрішні 

хвороби" / Ольга Богданівна Синоверська ; ІФДМА. – 

Івано-Франківськ, 2000. – 239с. 

      кільк.прим.:  1  (ІБВ – 1) 
417 616-08+616

.24+616.12-

009.72 

С38 

     Синько, Уляна Володимирівна  Особливості комплексної 

терапії хворих на хронічні обструктивні захворювання легень, що 

поєднуються з ішемічною хворобою серця [Текст] : дис. на здоб. наук. 

ступ. к.м.н.: спец.14.01.02 "Внутрішні хвороби" / Уляна Володимирівна 

Синько ; МОЗУ ДВНЗ "ІФНМУ". – Івано-Франківськ, 2018. – 178с. 

      кільк.прим.:  1  (ІБВ – 1) 
418 616-071.1+

616.351+61

6.352 

С34 

     Сідорук, Сергій Сергійович  Клінічна діагностика та вибір 

хірургічного методу лікування пацієнтів з хронічним гемороєм ІІІ-ІV 

ступеня [Текст] : дис.на 

здоб.наук.ступ.док.філос.[DF].:спец.22"охорона 

здоров'я";222"медицина" / Сергій Сергійович Сідорук ; 

МОЗУ"ІФНМУ. – Івано-Франківськ, 2021. – 166с. 

      кільк.прим.:  1  (ІБВ – 1) 
419 616.366-00

2+612.323+

616.36-008.

8 

С45 

     Скрипник, Любов Миронівна  Хронічний некалькульозний 

холецистит у жінок різного віку: лікування з включенням кверцетину і 

препаратів магнію [Текст] : дисерт. на здобут. наук. ступ. к.м.н.: 

14.01.36 - Гастроентерологія / Любов Миронівна Скрипник ; МОЗУ 

ІФДМА. – Івано-Франківськ, 2005. – 202 с. 

      кільк.прим.:  1  (ІБВ – 1) 
420 616.379-00

8.64+577.1

15 

С45 

     Скрипник, Надія Василівна  Клініко-метаболічні зміни та їх 

корекція у хворих на інсулінонезалежний цукровий діабет з вторинною 

сульфаніламідорезистентністю похилого віку [Текст] : дис. на здоб. 

наук. ступ. канд. мед. наук: 14.01.02 "внутрішні хвороби" / Надія 

Василівна Скрипник ; МОЗУ ІФДМА. – Івано-Франківськ, 1997. – 

179с. 

      кільк.прим.:  1  (ІБВ – 1) 
421 616.33-002-

085.246.2-0

6:616.72 

С47 

     Слаба, Уляна Степанівна  Патогенетичне обгрунтування 

ентеросорбції для профілактики гастропатій у хворих на ревматоїдний 

артрит [Текст] : дис. на здоб. наук. ступ. канд. мед. наук: 14.01.02 

"внутрішні хвороби" / Уляна Степанівна Слаба ; МОЗУ Тернопільська 

держ. мед. акад. ім. І.Я.Горбачевського. – Тернопіль, 2001. – 174с. 

      кільк.прим.:  1  (ІБВ – 1) 



422 616.33-089.

873-06]-085

.361:598.6 

С50 

     Смачило, Ірина Володимирівна  Клініко-патогенетичне 

обгрунтування застосування кутикули шлуночків курей в комплексній 

терапії дампінг-синдрому [Текст] : дис. на здоб. наук. ступ. канд. мед. 

наук: 14.01.36 "гастроентерологія" / Ірина Володимирівна Смачило ; 

МОЗУ Тернопільський держ. мед. універ. ім. І.Я.Горбачевського. – 

Тернопіль, 2005. – 212с. 

      кільк.прим.:  1  (ІБВ – 1) 
423 611.65+618

.1-06:616.4

41]-018:547 

С56 

     Согомонян, Єлізавета Анатоліївна  Структурно-функціональні 

та лектиногістохімічні особливості органів жіночої репродуктивної 

системи за умов гіпо- та гіпертироїдизму в експерименті [Текст] : дис. 

на здоб. наук. ступ. канд. мед. наук: 14.03.09 "Гістологія, цитологія, 

ембріологія" / Єлізавета Анатоліївна Согомонян ; МОЗУ Львівський 

нац. мед. університет ім. Данила Галицького. – Львів, 2010. – 167 с. 

      кільк.прим.:  1  (ІБВ – 1) 
424 616.314-08

9+616.314.

1+616.314-

77 

С60 

     Солдатюк, Василь Михайлович  Удосконалення хірургічної 

підготовки хворих з частковими дефектами зубних рядів до 

ортопедичного лікування [Текст] : дис. на здоб. наук. ступ. к. м. н.: 

спец.14.01.22 "Стоматологія" / Василь Михайлович Солдатюк ; МОЗУ 

ДВНЗ "ІФНМУ". – Івано-Франківськ, 2018. – 183с. 

      кільк.прим.:  1  (ІБВ – 1) 
425 616.1-053.9

:615.272:61

2.67 

С60 

     Соловей, Любомира Мирославівна  Вплив тканинних 

препаратів на фізичну працездатність та систему транспорту кисню у 

людей похилого віку з прискореним старінням серцево-судинної 

системи [Текст] : дис. на здоб. наук. ступ. канд. мед. наук: 14.01.02 

"внутрішні хвороби" / Любомира Мирославівна Соловей ; Інст. 

геронтології АМНУ. – К., 1998. – 132с. 

      кільк.прим.:  1  (ІБВ – 1) 
426 616.31+616

.08+616-99

7+616-053.

3 

С60 

     Соловей, Степан Іванович  Удосконалені методики лікування 

зубо-щелепових аномалій у дітей [Текст] : дис. на здоб. наук. ступ. 

канд. мед. наук: 14.01.22 "стоматологія" / Степан Іванович Соловей ; 

МОЗУ ІФДМА. – Івано-Франківськ, 2000. – 139с. 

      кільк.прим.:  1  (ІБВ – 1) 
427 616-08+616

.61-002+61

5.45 

С60 

     Соломчак, Дмитро Богданович  Комплексне лікування 

хронічного пієлонефриту з використанням офлоксацину, біоспорину та 

еналаприлу [Текст] : дис. на здоб. наук. ступ. канд. мед. наук: 14.01.02 

"внутрішні хвороби" / Дмитро Богданович Соломчак ; МОЗУ 

ІФДМА. – Івано-Франківськ, 2002. – 187с. 

      кільк.прим.:  1  (ІБВ – 1) 
428 616.147.17-

007.64-08-0

59 

С60 

     Соломчак, Петро Володимирович  Оптимізація комплексного 

лікування хворих на хронічний геморой [Текст] : дис.на 

здоб.наук.ступ.к.м.н.:спец.14.01.03"хірургія" / Петро Володимирович 

Соломчак ; МОЗУ"ІФНМУ". – Івано-Франківськ, 2020. – 150с. 

      кільк.прим.:  1  (ІБВ – 1) 
429 616-71+616

-092+616.3

4-002+616-

08 

С60 

     Соляник, Мирослава Миколаївна  Клініко-патогенетичні 

особливості перебігу виразкової хвороби дванадцятипалої кишки та 

обгрунтування комплексної терапії [Текст] : дисерт. на здобут. наук. 

ступ. к.м.н.: 14.01.36 - Гастроентерологія / Мирослава Миколаївна 

Соляник ; МОЗУ ІФДМУ. – Івано-Франківськ, 2009. – 228 с. 

      кільк.прим.:  1  (ІБВ – 1) 



430 616.611-00

2-06-085.24

6.2 

С76 

     Станкевич, Лариса Володимирівна  Оцінка терапевтичної 

ефективності лікування хворих на гломерулонефрит з нефротичним 

синдромом еферентними методами [Текст] : дис. на здоб. наук. ступ. 

канд. мед. наук: 14.01.02 "внутрішні хвороби" / Лариса Володимирівна 

Станкевич ; МОЗУ Буковинська держ. мед. акад. – Чернівці, 2000. – 

172с. 

      кільк.прим.:  1  (ІБВ – 1) 
431 616.314-08

5+616.314.

18-002.4+6

16 

С77 

     Стасюк, Надія Орестівна  Клініко-патогенетичне 

обгрунтування застосування імунокорегуючих препаратів в 

комплексному лікуванні генералізованого пародонтиту у хворих з 

ішемічною хворобою серця [Текст] : дис.на 

здоб.наук.ступ.к.м.н.:спец.14.01.22 "Стоматологія" / Надія Орестівна 

Стасюк ; МОЗУ ІФНМУ. – Івано-Франківськ, 2019. – 216с. 

      кільк.прим.:  1  (ІБВ – 1) 
432 616-08+577

.175.5 

С77 

     Стасюк, Олег Володимирович  Клініко-патогенетична 

ефективність комбінованої блокади ренін-ангіотензин-альдостеронової 

системи у хворих на артеріальну гіпертензію і серцеву недостатність, 

що перенесли інфаркт міокарда [Текст] : дис. на здоб. наук. ступ. канд. 

мед. наук: 14.01.11 "Кардіологія" / Олег Володимирович Стасюк ; 

МОЗУ ІФНМУ. – Івано-Франківськ, 2011. – 190 с. 

      кільк.прим.:  1  (ІБВ – 1) 
433 616.071+61

6.092 

С81 

     Стовбан, Микола Петрович  Клініко-патогенетичні 

передумови розвитку та особливості лікування хворих на негоспітальні 

пневмонії у поєднанні з анемічним синдромом [Текст] : дис. на здоб. 

наук. ступ. канд. мед. наук: 14.01.02 "Внутрішні хвороби" / Микола 

Петрович Стовбан ; МОЗУ ІФНМУ. – Івано-Франківськ, 2011. – 190 с. 

      кільк.прим.:  1  (ІБВ – 1) 
434 616.246+61

6.36-008.6+

616.34-008. 

С91 

     Сухолитка, Оксана Миколаївна  Вплив біфтопу на 

функціональний стан печінки і кишковий мікробіоценоз у хворих на 

хронічний панкреатит та цукровий діабет [Текст] : дисерт. на здобут. 

наук. ступ. к.м.н.: 14.01.36 - Гастроентерологія / Оксана Миколаївна 

Сухолитка ; МОЗУ ІФДМУ. – Івано-Франківськ, 2006. – 147 с. 

      кільк.прим.:  1  (ІБВ – 1) 
435 616.314-77 

С91 

     Сухолиткий, Василь Миколайович  Обгрунтування та 

вдосконалення ортопедичного лікування хворих із дефектами зубних 

рядів на тлі цукрового діабету [Текст] : дисерт. на здоб. наук. ступ. 

к.м.н.:спец.14.01.22 - Стоматологія / Василь Миколайович 

Сухолиткий ; МОЗУ ДВНЗ ІФНМУ. – Івано-Франківськ, 2014. – 158с. 

      кільк.прим.:  1  (ІБВ – 1) 
436 616.12-008.

331.1-06 

С91 

     Сухонос, Валентина Андріївна  Порушення 

структурно-функціонального стану серця, судин і печінки у хворих на 

гіпертонічну хворобу з ожирінням та їх корекція [Текст] : дисерт. на 

здоб. наук. ступ. к.м.н.:спец.14.01.02"Внутрішні хвороби" / Валентина 

Андріївна Сухонос ; МОЗУ ХМА післядипломної освіти. – Х., 2015. – 

208с. 

      кільк.прим.:  1  (ІБВ – 1) 



437 616.31-77+

616.314-08

9.23+616-0

36 

С91 

     Сухоребський, Юрій Ігорович  Клініко-експериментальне 

обгрунтування використання методів литва сплавів металів для зубних 

протезів [Текст] : дисерт. на здобут. наук. ступ. к.м.н.: 14.01.22 - 

Стоматологія / Юрій Ігорович Сухоребський ; МОЗУ ІФДМУ. – 

Івано-Франківськ, 2009. – 167 с. 

      кільк.прим.:  1  (ІБВ – 1) 
438 616.-089.+6

16.314.18-0

024 

Т21 

     Тарнавська, Лілія Володимирівна  Оптимізація 

післяопераційного періоду при хірургічному лікуванні хворих на 

генералізований пародонтит шляхом поєднаного використання 

етамзилату та куріозину [Текст] : дис. на здоб. наук. ступ. канд. мед. 

наук: 14.01.22 "стоматологія" / Лілія Володимирівна Тарнавська ; 

МОЗУ ІФДМУ. – Івано-Франківськ, 2007. – 164с. 

      кільк.прим.:  1  (ІБВ – 1) 
439 616-071+54

6.3+616.34

8+616.351+

61 

Т23 

     Татарин, Богдан Богданович  Діагностична значимість 

прогностичних факторів та солей важких металів у пацієнтів з 

колоректальним раком [Текст] : дис.на 

здоб.наук.ступ.док.філос.[DF].:спец.22"охорона 

здоров'я";222"медицина" / Богдан Богданович Татарин ; 

МОЗУ"ІФНМУ. – Івано-Франківськ, 2021. – 170с. 

      кільк.прим.:  1  (ІБВ – 1) 
440 575.191+51

.083.3+616-

036+616-03

6 

Т41 

     Тимків, Ірина Володимирівна  Рольгенетичних маркерів та 

імунологічних показників у прогнозуванні розвитку та перебігу 

ревматизму [Текст] : дисерт. на здобут. наук. ступ. к.м.н.: 14.01.02 - 

Внутрішні хвороби / Ірина Володимирівна Тимків ; МОЗУ ІФДМА. – 

Івано-Франківськ, 2003. – 175 с. 

      кільк.прим.:  1  (ІБВ – 1) 
441 616-092+61

6-08+616.3

6-004 

Т41 

     Тимофеєв, Валентин Вікторович  Патогенетичне та клінічне 

обгрунтування відновлювального лікування цирозів печінки, які 

перебігають з анемічним синдромом, у хворих різного віку [Текст] : 

дис. на здоб. наук. ступ. канд. мед. наук: 14.01.02 "внутрішні хвороби" 

/ Валентин Вікторович Тимофеєв ; МОЗУ Буковинська держ. мед. 

акад. – Чернівці, 1997. – 166с. 

      кільк.прим.:  1  (ІБВ – 1) 
442 616-092 

Т41 

     Тимочко, Наталія Богданівна  Клініко-патогенетичні 

закономірності відновного лікування хворих після інфаркту міокарда з 

врахуванням сумарного серцево-судинного ризику [Текст] : дисерт. на 

здобут. наук. ступ. к.м.н.: 14.01.11 - Кардіологія / Наталія Богданівна 

Тимочко ; МОЗУ ДВНЗ "ІФНМУ". – Івано-Франківськ, 2014. – 228 с. 

      кільк.прим.:  1  (ІБВ – 1) 
443 616-08+616

.36-008.6 

Т45 

     Тітов, Іван Іванович  Порівняльна характеристика 

ефективності деяких методів оксигенотерапії при гострій печінковій 

недостатності [Текст] : дис. на здоб. наук. ступ. канд. мед. наук: 

14.01.02 "внутрішні хвороби" / Іван Іванович Тітов ; ІФДМА. – 

Івано-Франківськ, 1995. – 160с. 

      кільк.прим.:  1  (ІБВ – 1) 



444 616.136.46/

.5-004.6-02:

616-008.9 

Т48 

     Ткач, Єлизавета Петрівна  Метаболічні розлади за 

атеросклеротичного ураження мезентеріальних артерій та шляхи їх 

корекції [Текст] : дис. на здоб. наук. ступ. канд. мед. наук: 14.01.02 

"внутрішні хвороби" / Єлизавета Петрівна Ткач ; МОЗУ Буковинська 

держ. мед. акад. – Чернівці, 2003. – 212с. 

      кільк.прим.:  1  (ІБВ – 1) 
445 611.814+61

1.45+616.3

79-008.64 

Т48 

     Ткачук, Юрій Любомирович  Морфофункціональні зміни 

гіпофізарно-надниркової системи при експериментальному цукровому 

діабеті та його корекції [Текст] : дис. на здоб. наук. ступ. 

к.м.н.:спец.14.03.01 "Нормальна анатомія" / Юрій Любомирович 

Ткачук ; МОЗУ ДВНЗ "ІФНМУ". – Івано-Франківськ, 2017. – 226с. 

      кільк.прим.:  1  (ІБВ – 1) 
446 547.93+616

-089+616.3

61+616.36-

00 

Т48 

     Ткачук-Григорчук, Олеся Олегівна  Особливості хірургічної 

тактики хворих на жовчекам'яну хворобу з урахуванням ризику 

венозного тромбоемболізму [Текст] : дис. на здоб. наук. ступ. 

к.м.н.:спец.14.01.03 "Хірургія" / Олеся Олегівна Ткачук-Григорчук ; 

МОЗУ ДВНЗ ІФНМУ. – Івано-Франківськ, 2017. – 154с. 

      кільк.прим.:  1  (ІБВ – 1) 
447 616-092+61

6-08+616.2

48 

Т50 

     Тодоріко, Лілія Дмитрівна  Патогенетичне обгрунтування 

диференційованого лікування бронхіальної астми у залежності від 

варіанту клінічного перебігу і віку хворих [Текст] : дис. на здоб. наук. 

ступ. канд. мед. наук: 14.01.02 "внутрішні хвороби" / Лілія Дмитрівна 

Тодоріко ; МОЗУ Буковинська держ. мед. акад. – Чернівці, 1998. – 

192с. 

      кільк.прим.:  1  (ІБВ – 1) 
448 [612.31.014

.2:616.314.

5-001.4] 

Т50 

     Тодорова, Аліна Вячеславівна  Особливості мікроскопічної 

будови, хімічного складу та механічних властивостей емалі 

тимчасових та постійних молярів людини [Текст] : дис. на здоб. наук. 

ступ. к. м. н.: спец.14.03.09 "Гістологія, цитологія, ембріологія" / Аліна 

Вячеславівна Тодорова ; МОЗУ ОНМУ; ДВНЗ "ІФНМУ". – 

Івано-Франківськ, 2019. – 162с. 

      кільк.прим.:  1  (ІБВ – 1) 
449 591.462 

Т51 

     Токарук, Надія Степанівна  Морфофункціональна 

характеристика сечового міхура щурів у нормі та при 

експериментальному цукровому діабеті [Текст] : дис. на здоб. наук. 

ступ. к.м.н.:спец.14.03.01"Нормальна анатомія" / Надія Степанівна 

Токарук ; МОЗУ "ІФНМУ". – Івано-Франківськ, 2016. – 203с. 

      кільк.прим.:  1  (ІБВ – 1) 
450 616-097:61

6.342 

Т56 

     Томашкевич, Галина Іванівна  Особливості виникнення та 

перебігу виразкової хвороби дванадцятипалої кишки у осіб з 

обтяженою спадковістю, різними гематологічними маркерами крові та 

соматотиповими характеристиками [Текст] : дис. на здоб. наук. ступ. 

канд. мед. наук: 14.01.02 "внутрішні хвороби" / Галина Іванівна 

Томашкевич ; МОЗУ Вінницький держ. мед. універ. ім. 

М.І.Пирогова. – Вінниця, 1999. – 226с. 

      кільк.прим.:  1  (ІБВ – 1) 



451 616.127-00

5.4/-005.8-0

36.8-06 

Т63 

     Тофан, Ірина Петрівна  Зміни імунної реактивності і 

скоротливої функції серця та їх корекція вобензимом і кандесартаном 

хворих на інфаркт міокарда з післяінфарктним синдромом [Текст] : 

дис. на здоб. наук. ступ. канд. мед. наук: 14.01.11 "кардіологія" / Ірина 

Петрівна Тофан ; МОЗУ Тернопіль. держ. мед. універ. ім. 

І.Я.Горбачевського. – Тернопіль, 2006. – 221с. 

      кільк.прим.:  1  (ІБВ – 1) 
452 616.233-00

2+616.248]-

085.874.24 

Т98 

     Тюріна, Валентина Федорівна  Клініко-морфофункціональна 

оцінка ефективності розвантажувально-дієтичної терапії у хворих на 

хронічний обструктивний бронхіт та бронхіальну астму [Текст] : дис. 

на здоб. наук. ступ. канд. мед. наук: 14.01.02 "внутрішні хвороби" 

/ Валентина Федорівна Тюріна ; МОЗУ Тернопільська держ. мед. акад. 

ім. І.Я.Горбачевського. – Тернопіль, 2001. – 137с. 

      кільк.прим.:  1  (ІБВ – 1) 
453 616.89-008.

46+616.831

-005.1 

У18 

     Ува-Агбонікхена, Іріах Фестус  Особливості когнітивних 

функцій хворих з порушенням моторики руки після перенесеного 

ішемічного інсульту та їх корекція [Текст] : дис.на 

здоб.наук.ступ.док.філос.[DF].:спец.14.01.222"медицина";22"охорона 

здоров'я" / Іріах Фестус Ува-Агбонікхена ; МОЗУ"ІФНМУ. – 

Івано-Франківськ, 2021. – 216с. 

      кільк.прим.:  1  (ІБВ – 1) 
454 616.12-005.

8-08 

У72 

     Урсуляк, Юлія Віталіївна  Лікування хворих на гострий 

коронарний синдром з урахуванням поліморфізму генів [Текст] : 

дисерт. на здоб. наук. ступ. к.м.н.:спец.14.01.11"Кардіологія" / Юлія 

Віталіївна Урсуляк ; МОЗУ Буковинський ДМУ. – Чернівці, 2015. – 

234с. 

      кільк.прим.:  1  (ІБВ – 1) 
455 616.31-08-0

39.71+616.

313-099.55

+ 

Ф15 

     Фаді, Махмуд Мусбах Аль-Таріфі  Профілактика атрофії 

коміркових відростків із метою створення оптимальних умов для 

дентальної імплантації [Текст] : дис. на здоб. наук. ступ. канд. мед. 

наук: 14.00.21 "стоматологія" / Махмуд Мусбах Аль-Таріфі Фаді ; 

МОЗУ ДВНЗ Івано-Франківський національний медичний 

університет. – Івано-Франківськ, 2011. – 195 с. 

      кільк.прим.:  1  (ІБВ – 1) 
456 615.22+616

.12-009.72+

616.12-008. 

Ф24 

     Фараж, Абу Одех  Оптимізація лікування хворих на стабільну і 

нестабільну стенокардію із супутньою артеріальною гіпертензією II 

ступеня [Текст] : дис. на здоб. наук. ступ. канд. мед. наук / Абу Одех 

Фараж ; МОЗУ ДВНЗ "Івано-Франківський Національний Медичний 

Університет". – Івано-Франківськ, 2010. – 239с. 

      кільк.прим.:  1  (ІБВ – 1) 
457 616.155.1:6

16.33-002.4

4 

Ф25 

     Фартушняк, Людмила Володимирівна  Морфофункціональні 

зміни еритроцитів при виразковій хворобі у хворих різного віку в 

динаміці лікування [Текст] : дис. на здоб. наук. ступ. канд. мед. наук: 

14.01.02 "внутрішні хвороби" / Людмила Володимирівна Фартушняк ; 

МОЗУ Буковинська держ. мед. акад. – Чернівці, 1999. – 170с. 

      кільк.прим.:  1  (ІБВ – 1) 



458 576.31+612

.43 

Ф33 

     Федорак, Володимир Миколайович  Морфо-функціональний 

стан ендокринного та нервового апаратів товстої кишки у інтактних 

щурів та після резекції клубової кишки [Текст] : дис. на здоб. наук. 

ступ. канд. мед. наук: 14.03.09 "Гістологія, цитологія, ембріологія" 

/ Володимир Миколайович Федорак ; МОЗУ ІФНМУ. – 

Івано-Франківськ, 2012. – 243 с. 

      кільк.прим.:  1  (ІБВ – 1) 
459 616.24-001

+616-08-03

9.11+616.3

7- 

Ф33 

     Федорків, Мар'яна Богданівна  Легеневі ускладнення та їх 

корекція в комплексному хірургічному лікуванні хворих на тяжкий 

гострий панкреатит [Текст] : дис. на здоб. наук. ступ. к.м.н.: 

спец.14.01.03 "Хірургія" / Мар'яна Богданівна Федорків ; МОЗУ ДВНЗ 

"ІФНМУ". – Івано-Франківськ, 2018. – 165с. 

      кільк.прим.:  1  (ІБВ – 1) 
460 616.13-004.

6-059.+547.

972.35 

Ф33 

     Федоров, Сергій Валерійович  Комплексна корекція перебігу 

атеросклерозу із включенням кверцетину та препарату ехінацеї 

[Текст] : дис. на здоб. наук. ступ. канд. мед. наук: 14.01.02 "внутрішні 

хвороби" / Сергій Валерійович Федоров ; МОЗУ ІФДМА. – 

Івано-Франківськ, 2001. – 179с. 

      кільк.прим.:  1  (ІБВ – 1) 
461 616.31-085

+616.314-0

02-08+616.

31 

Х12 

     Хабчук, Вадим Сергійович  Обгрунтування комплексного 

підходу до діагностики,лікування та профілактики передеруптивного 

карієсу дентину у дітей [Текст] : дис.на 

здоб.наук.ступ.к.м.н.:спец.14.01.22"стоматологія" / Вадим Сергійович 

Хабчук ; МОЗУ"ІФНМУ". – Івано-Франківськ, 2020. – 190с. 

      кільк.прим.:  1  (ІБВ – 1) 
462 616.24-06+

616.72-002 

Х15 

     Хайменова, Галина Сергіївна  Клініко-патогенетичні 

механізми перебігу та оптимізація терапії коморбідної патології: 

хронічне обструктивне захворювання легень і остеоартрит [Текст] : 

дис. на здоб. наук. ступ. к.м.н.: спец.14.01.02 "Внутрішні хвороби" 

/ Галина Сергіївна Хайменова ; МОЗУ ВДНЗ "УМСА"; ДВНЗ 

"ІФНМУ". – Івано-Франківськ, 2017. – 191с. 

      кільк.прим.:  1  (ІБВ – 1) 
463 616-071 

Х69 

     Ходан, Василь Васильович  Удосконалення діагностики та 

корекція порушення функціонального стану печінки у дітей шкільного 

віку з хронічним холециститом [Текст] : дисерт. на здоб. наук. ступ. 

к.м.н.:спец.14.01.10. - Педіатрія / Василь Васильович Ходан ; МОЗУ 

ДВНЗ "ІФНМУ". – Івано-Франківськ, 2014. – 183с. 

      кільк.прим.:  1  (ІБВ – 1) 
464 616.314-07

+616.314-0

85+616.314

.1 

Х76 

     Хомик, Мирослава Ігорівна  Клініко-діагностичні маркери 

формування особливостей перебігу та ефективності комплексного 

лікування генералізованого пародонтиту [Текст] : дис.на 

здоб.наук.ступ.к.м.н.:спец.14.01.22"стоматологія" / Мирослава 

Ігорівна Хомик ; МОЗУ"ІФНМУ". – Івано-Франківськ, 2020. – 252с. 

      кільк.прим.:  1  (ІБВ – 1) 



465 616-071.1+

616.37+616

.37-002+61

6- 

Х95 

     Хруник, Анатолій Дмитрович  Застосування 

паренхімозберігаючих операцій у хворих при хронічному панкреатиті 

із протоковою гіпертензією [Текст] : дис.на 

здоб.наук.ступ.к.м.н.:спец.14.01.03"Хірургія" / Анатолій Дмитрович 

Хруник ; МОЗУ ІФНМУ. – Івано-Франківськ, 2020. – 192с. 

      кільк.прим.:  1  (ІБВ – 1) 
466 616.36-002.

2:576.8.097

.29 

Х98 

     Хухліна, Оксана Святославівна  Ендогенна інтоксикація, стан 

мікробіоценозу та деяких факторів імунітету у хворих на хронічні 

дифузні захворювання печінки [Текст] : дис. на здоб. наук. ступ. канд. 

мед. наук: 14.01.02 "внутрішні хвороби" / Оксана Святославівна 

Хухліна ; МОЗУ Буковинська держ. мед. акад. – Чернівці, 1999. – 254с. 

      кільк.прим.:  1  (ІБВ – 1) 
467 616.33/342-

985.32-085.

825.1 

Ц44 

     Церковнюк, Аліна Володимирівна  Механізми дії води 

нафтуся на фізичну працездатності у хворих із патологією органів 

травлення [Текст] : дис. на здоб. наук. ступ. канд. мед. наук: 14.01.36 

"гастроентерологія" / Аліна Володимирівна Церковнюк ; Нац. акад. 

наук Укр. інст. ім. О.О.Богомольця. – К., 2004. – 146с. 

      кільк.прим.:  1  (ІБВ – 1) 
468 616.342-00

2.44-085 

Ц94 

     Циганенко, Ірина Володимирівна  Шляхи підвищення 

ефективності протирецидивної терапії виразкової хвороби 

дванадцятипалої кишки [Текст] : дис. на здоб. наук. ступ. канд. мед. 

наук: 14.01.02 "внутрішні хвороби" / Ірина Володимирівна Циганенко ; 

Укр. мед. стомат. акад. – Полтава, 2000. – 141с. 

      кільк.прим.:  1  (ІБВ – 1) 
469 616-071+61

6-08+616.1

2-009.72 

Ч-75 

     Чаплинська, Наталія Володимирівна  Клініко-патогенетична 

оцінка перебігу різних форм стенокардії: особливості лікування 

[Текст] : дисерт. на здобут. наук. ступ. к.м.н.: 14.01.11 - Кардіологія 

/ Наталія Володимирівна Чаплинська ; МОЗУ ІФДМУ. – 

Івано-Франківськ, 2007. – 221 с. 

      кільк.прим.:  1  (ІБВ – 1) 
470 616.31-08-0

39.7+616-0

02.4+613.9

5 

Ч-46 

     Черепюк, Олена Миколаївна  Обгрунтування ранньої 

профілактики карієсу тимчасових зубів у дітей Прикарпаття [Текст] : 

дис. на здоб. наук. ступ. к.м.н.: спец.14.01.22 "Стоматологія" / Олена 

Миколаївна Черепюк ; МОЗУ ДВНЗ "ІФНМУ". – Івано-Франківськ, 

2018. – 226с. 

      кільк.прим.:  1  (ІБВ – 1) 
471 616-071+61

6.12-008.46

+616.36+61

6 

Ч-48 

     Черкашина, Олена Євгенівна  Зміни функціонального стану 

печінки у хворих на гіпертонічну хворобу, ускладнену хронічною 

серцевою недостатністю, на тлі неалкогольного стеатогепатиту 

[Текст] : дис. на здоб. наук. ступ. к.м.н.:спец.14.01.02 "Внутрішні 

хвороби" / Олена Євгенівна Черкашина ; МОЗУ ДВНЗ ІФНМУ. – 

Івано-Франківськ, 2016. – 230с. 

      кільк.прим.:  1  (ІБВ – 1) 
472 616.127-00

5.4: 

Ч-49 

     Черних, Марія Олександрівна  Ішемічна хвороба серця на тлі 

недиференційованої дисплазії сполучної тканини: особливості 

перебігу, аспекти діагностики та прогнозу [Текст] : дис. на здоб. наук. 

ступ. к.м.н.:спец.14.01.11"Кардіологія" / Марія Олександрівна Черних ; 

МОЗУ ВНМУ ім. М.І. Пирогова. – Вінниця, 2016. – 176с. 

      кільк.прим.:  1  (ІБВ – 1) 



473 616-071+61

6-08+616.2

48 

Ч-49 

     Чернюк, Наталія Володимирівна  Клініко-діагностичні 

маркери формування, особливостей перебігу та ефективності лікування 

бронхіальної астми [Текст] : дис. на здоб. наук. ступ. канд. мед. наук: 

14.01.02 "внутрішні хвороби" / Наталія Володимирівна Чернюк ; 

МОЗУ ІФДМА. – Івано-Франківськ, 2001. – 195с. 

      кільк.прим.:  1  (ІБВ – 1) 
474 616-08+616

.366-002+6

16.33-002 

Ч-49 

     Чернявська, Наталія Борисівна  Клініко-патогенетичне 

обгрунтування реабілітаційно-етапного лікування хронічного 

вторинного холецистогенного гастродуоденіту [Текст] : дис. на здоб. 

наук. ступ. канд. мед. наук: 14.00.05 "внутрішні хвороби" / Наталія 

Борисівна Чернявська ; МОЗУ Чернівецький держ. мед. інст. – 

Чернівці, 1994. – 202с. 

      кільк.прим.:  1  (ІБВ – 1) 
475 616.839 

Ч-64 

     Чирва, Ольга Володимирівна  Клінічні варіанти поєднання 

нейроциркуляторної дистонії і функціональних захворювань органів 

травлення та їх корекція у осіб молодого віку [Текст] : дисерт. на здоб. 

наук. ступ. к.м.н.:спец.14.01.02 - Внутрішні хвороби / Ольга 

Володимирівна Чирва ; МОЗУ "Національний ін-т терапії ім. Л.Т. 

Малої НАМНУ". – Х., 2014. – 196с. 

      кільк.прим.:  1  (ІБВ – 1) 
476 616.37-008.

64-071/-076

:577.15 

Ч-72 

     Чичула, Юлія Володимирівна  Порівняльна оцінка 

діагностичних методів визначення зовнішньосекреторної 

недостатності підшлункової залози [Текст] : дисерт. на здобут. наук. 

ступ. к.м.н.: 14.01.36 - Гастроентерологія / Юлія Володимирівна 

Чичула ; МОЗУ ІФДМУ. – Івано-Франківськ, 2005. – 154 с. 

      кільк.прим.:  1  (ІБВ – 1) 
477 616.12.-008

.331.1+616.

-056.52 

Ч-75 

     Човганюк, Ольга Степанівна  Клінічна ефективність 

кандесартану і моксонідину в умовах тривалого застосування 

еналаприлу у хворих на артеріальну гіпертензію з 

інсулінорезистентністю [Текст] : дисерт. на здобут. наук. ступ. к.м.н.: 

14.01.11 - Кардіологія / Ольга Степанівна Човганюк ; МОЗУ ІФДМУ. – 

Івано-Франківськ, 2006. – 172 с. 

      кільк.прим.:  1  (ІБВ – 1) 
478 616.314-08

5+616.314-

084+616.31

4. 

Ч-81 

     Чубій, Ірина Зіновіївна  Особливості клінічного перебігу, 

лікування та профілактики захворювань тканин пародонта у жителів 

екологічно забруднених регіонів Прикарпаття [Текст] : дис.на 

здоб.наук.ступ.к.м.н.:спец.14.01.22"Стоматологія" / Ірина Зіновіївна 

Чубій ; МОЗУ ІФНМУ. – Івано-Франківськ, 2019. – 199с. 

      кільк.прим.:  1  (ІБВ – 1) 
479 616.33-002.

2+616.342-

002.44-022 

Ш18 

     Шалько, Ірина Володимирівна  Роль патогенетичних і 

саногенетичних факторів у розвитку хронічного гастриту, 

гастродуоденіту, виразкової хвороби, асоційованих з helicobacter pylori 

у людей молодого віку [Текст] : дис. на здоб. наук. ступ. канд. мед. 

наук: 14.01.36 "гастроентерологія" / Ірина Володимирівна Шалько ; 

МОЗУ Львів. нац. мед. універ. ім. Д.Галицького. – Львів, 2005. – 181с. 

      кільк.прим.:  1  (ІБВ – 1) 



480 616.833-00

1-003.93:61

5.099:546.4 

Ш19 

     Шамало, Світлана Миколаївна  Регенерація периферійного 

нерва за умов мікромеркуріалізму та його корекції [Текст] : дис. на 

здоб. наук. ступ. канд. мед. наук: 14.03.09 "гістологія, цитологія, 

ембріологія" / Світлана Миколаївна Шамало ; МОЗУ Національний 

медичний університет ім. О.О. Богомольця. – К., 2011. – 166 с. 

      кільк.прим.:  1  (ІБВ – 1) 
481 618.11-006.

04-092.001.

57 

Ш19 

     Шамрай, Дмитро Вікторович  Структурні зміни у яєчнику 

щурів при моделюванні передпухлинного стану та його гормональної 

корекції [Текст] : дис.на 

здоб.наук.ступ.к.м.н.:спец.14.03.09"гістологія,цитологія,ембріологія" 

/ Дмитро Вікторович Шамрай ; 

МОЗУ"НМУім.О.О.Богомольця";"ІФНМУ". – К., 2021. – 149с. 

      кільк.прим.:  1  (ІБВ – 1) 
482 612.13+616

.12-008.331

.1 

Ш23 

     Шапаренко, Георгій Павлович  Структурно-функціональні 

особливості внутрішньосерцевої гемодинаміки та соматичної статури у 

хворих на гіпертонічну хворобу різних стадій [Текст] : дис. на здоб. 

наук. ступ. канд. мед. наук: 14.01.02 "внутрішні хвороби" / Георгій 

Павлович Шапаренко ; Вінницький держ. мед. універ. ім. 

М.І.Пирогова. – Вінниця, 1998. – 162с. 

      кільк.прим.:  1  (ІБВ – 1) 
483 616-08+616

.34-06 

Ш24 

     Шаповал, Оксана Анатоліївна  Оптимізація діагностики та 

лікування цирозу печінки невірусної етіології з урахуванням 

клініко-патогенетичних особливостей його перебігу [Текст] : дис. на 

здоб. наук. ступ. канд. мед. наук: 14.01.36 "Гастроентерологія" / Оксана 

Анатоліївна Шаповал ; МОЗУ ІФНМУ. – Івано-Франківськ, 2012. – 188 

с. 

      кільк.прим.:  1  (ІБВ – 1) 
484 616.1 

Ш28 

     Шатинська, Тетяна Василівна  Клінічні особливості, 

механізми розвитку антрациклінових кардіоміопатій у дітей із гострою 

лейкемією, їх профілактика та лікування [Текст] : дис. на здоб. наук. 

ступ. к.м.н.:спец.14.01.10"Педіатрія" / Тетяна Василівна Шатинська ; 

МОЗУ "ІФНМУ". – Івано-Франківськ, 2016. – 213с. 

      кільк.прим.:  1  (ІБВ – 1) 
485 616.33+616

.342]-002.4

4-022 

Ш35 

     Швидкий, Ярослав Богданович  Діагностичне і прогностичне 

значення та лікування запально-деструктивних змін слизової оболонки 

гастродуоденальної зони хворих на виразкову хворобу 

дванадцятипалої кишки після антигелікобактерної терапії [Текст] : дис. 

на здоб. наук. ступ. канд. мед. наук: 14.01.36 "гастроентерологія" 

/ Ярослав Богданович Швидкий ; Львів. нац. мед. універ. ім. 

Д.Галицького. – Львів, 2008. – 182с. 

      кільк.прим.:  1  (ІБВ – 1) 
486 616.36-002

+616-092+6

12.13 

Ш38 

     Шевчук, Ірина Михайлівна  Клініко-патогенетичне 

обгрунтування ефективності антиоксидантів та дезагрегантів при 

хронічному гепатиті [Текст] : дис. на здоб. наук. ступ. канд. мед. наук: 

14.01.02 "внутрішні хвороби" / Ірина Михайлівна Шевчук ; МОЗУ 

ІФДМА. – Івано-Франківськ, 1998. – 241с. 

      кільк.прим.:  1  (ІБВ – 1) 



487 616.681-05

6.716-02:61

6.441-008.6 

Ш38 

     Шегедін, Анастасія Юріївна  Морфофункціональні та 

лектиногістохімічні особливості яєчок потомства щурів,що 

розвивалося за умов експериментального гіпо-та гіпертирозу 

материнського організму [Текст] : дис.на 

здоб.наук.ступ.к.м.н.:спец.14.03..09"гістологія,цитологія,ембріологія" 

/ Анастасія Юріївна Шегедін ; 

МОЗУ"ЛНМУім.Д.Галицького";"ІФНМУ". – Львів, 2020. – 175с. 

      кільк.прим.:  1  (ІБВ – 1) 
488 616-08-035 

Ш49 

     Шеремета, Олег Мирославович  Гемодинамічні та метаболічні 

порушення у хворих на артеріальну гіпертензію з серцевою 

недостатністю та їх фармакологічна корекція [Текст] : дисерт. на 

здобут. наук. ступ. к.м.н.: 14.01.11 - Кардіологія / Олег Мирославович 

Шеремета ; МОЗУ ДВНЗ "ІФНМУ". – Івано-Франківськ, 2013. – 220 с. 

      кільк.прим.:  1  (ІБВ – 1) 
489 616.23.+61

2.67 

Ш51 

     Шестакова, Катерина Григорівна  Епідеміологічне, 

клініко-патогенетичне обгрунтування організації етапного лікування 

та реабілітації хворих похилого та старечого віку на хронічний бронхіт 

[Текст] : дис. на здоб. наук. ступ. канд. мед. наук: 14.01.02 "внутрішні 

хвороби" / Катерина Григорівна Шестакова ; МОЗУ Буковинська держ. 

мед. акад. – Чернівці, 2001. – 212с. 

      кільк.прим.:  1  (ІБВ – 1) 
490 616.12-009.

12-085.22 

Ш64 

     Широкова, Світлана Вікторівна  Порівняльна ефективність 

застосування бета-адреноблокаторів та інгібітора If-каналів івабрадину 

у пацієнтів зі стабільною стенокардією [Текст] : дис. на здоб. наук. 

ступ. к.м.н.:спец.14.01.11"Кардіологія" / Світлана Вікторівна 

Широкова ; МОЗУ "Буковинський ДМУ". – Чернівці, 2015. – 191с. 

      кільк.прим.:  1  (ІБВ – 1) 
491 616.132.2-0

08.64-071:6

16.12-009. 

Ш71 

     Шмалій, Валентин Іванович  Особливості діагностики та 

лікування порушень ритму серця у хворих на ІХС з депресивними 

розладами [Текст] : дис. на здоб. наук. ступ. канд. мед. наук: 14.01.11 

"кардіологія" / Валентин Іванович Шмалій ; МОЗУ Вінницький нац. 

мед. універ. ім. М.І.Пирогова. – Івано-Франківськ, 2006. – 200с. 

      кільк.прим.:  1  (ІБВ – 1) 
492 616.36-089:

577.158:61

2 

Ш79 

     Шоріков, Євген Іванович  Вільнорадикальне окиснення, стан 

захисних протирадикальних систем, мікроциркуляції при токсичних 

ураженнях печінки [Текст] : дис. на здоб. наук. ступ. канд. мед. наук: 

14.01.02 "внутрішін хвороби" / Євген Іванович Шоріков ; МОЗУ 

Буковинська держ. мед. акад. – Чернівці, 1999. – 198с. 

      кільк.прим.:  1  (ІБВ – 1) 
493 616.12-008.

331.1:616.1

2-005.4 

Ш79 

     Шорікова, Діна Валентинівна  Вплив леркадипіну і бісопролу 

на функції ендотелію у хворих на гіпертонічну хворобу, поєднану з 

ішемічною хворбою серця [Текст] : дис. на здоб. наук. ступ. канд. мед. 

наук: 14.01.11 "кардіологія" / Діна Валентинівна Шорікова ; МОЗУ 

Буковинський держ. мед. універ. – Чернівці, 2007. – 214с. 

      кільк.прим.:  1  (ІБВ – 1) 



494 616.314.77

+616-08923

+616-089.8

43 

Ш94 

     Штурмак, Василь Миколайович  Клініко-технологічне 

обгрунтування ортопедичного лікування хворих частковими знімними 

пластинковими протезами [Текст] : дис. на здоб. наук. ступ. канд. мед. 

наук: 14.01.22 "стоматологія" / Василь Миколайович Штурмак ; МОЗУ 

ДВНЗУ Івано-Франківський нац. мед. університет. – Івано-Франківськ, 

2011. – 171 с. 

      кільк.прим.:  1  (ІБВ – 1) 
495 616.314-08

9.29-631.00

2.1 

Ш97 

     Шутак, Олег Васильович  Клініко-експериментальне 

обгрунтування вибору конструкційних матеріалів при виготовленні 

незнімних конструкцій зубних протезів [Текст] : дисерт. на здобут. 

наук. ступ. к.м.н.: 14.01.22 - Стоматологія / Олег Васильович Шутак ; 

МОЗУ ІФДМА. – Івано-Франківськ, 2002. – 181 с. 

      кільк.прим.:  1  (ІБВ – 1) 
496 616.12-005.

4:616.36-00

3 

Щ61 

     Щербак, Ольга Василівна  Оптимізація лікування хворих на 

ішемічну хворобу серця у поєднанні з неалкогольним стеатогепатитом 

з урахуванням функціонального стану печінки [Текст] : дис. на здоб. 

наук. ступ. к. м. н.: спец.14.01.02 "Внутрішні хвороби" / Ольга 

Василівна Щербак ; МОЗУ ВДНЗУ "УМСА"; МОЗУ ДВНЗ 

"ІФНМУ". – Полтава, 2018. – 187с. 

      кільк.прим.:  1  (ІБВ – 1) 
497 611.841.2/.

843.1+[617.

713/.73-06 

Щ98 

     Щур, Марта Богданівна  Морфофункціональна та 

лектиногістохімічна характеристика функціональних апаратів очного 

яблука в нормі та за умов дисфункції щитоподібної залози 

(експериментальне дослідження) [Текст] : дис. на здоб. наук. ступ. 

к.м.н.: спец.14.03.09 "Гістологія, цитологія, ембріологія" / Марта 

Богданівна Щур ; МОЗУ ДВНЗ "ЛНМУ ім. Д.Галицького"; ДВНЗ 

"ІФНМУ". – Львів, 2018. – 186с. 

      кільк.прим.:  1  (ІБВ – 1) 
498 616.12-008.

331.1-08+6

12.67 

Ю87 

     Юрак, Марта Зіновіївна  Клініко-біохімічні зміни при 

гіпертонічній хворобі з метаболічним синдромом Х У осіб похилого 

віку та їх корекція за допомогою прінівілу та адалату СЛ [Текст] : дис. 

на здоб. наук. ступ. канд. мед. наук: 14.01.02 "внутрішні хвороби" 

/ Марта Зіновіївна Юрак ; МОЗУ ІФДМА. – Івано-Франківськ, 1998. – 

183с. 

      кільк.прим.:  1  (ІБВ – 1) 
499 616-07+616

-092+612.8

24+616.12.

00 

Ю89 

     Юсипчук, Уляна Василівна  Клініко-патогенетичні 

закономірності застосування інгібіторів ангіотензинперетворюючого 

ферменту і донаторів оксиду азоту в лікуванні хворих на артеріальну 

гіпертензію зі змінами мозкового і периферійного кровоплину [Текст] : 

дисерт. на здобут. наук. ступ. к.м.н.: 14.01.11 - Кардіологія / Уляна 

Василівна Юсипчук ; МОЗУ ІФДМУ. – Івано-Франківськ, 2008. – 183 

с. 

      кільк.прим.:  1  (ІБВ – 1) 
500 618.3-002-0

7-084:159.9

13 

Я45 

     Якимчук, Наталія Вікторівна  Профілактика акушерських та 

перинатальних ускладнень у жінок із плацентарною дисфункцією з 

урахуванням психоемоційного стану [Текст] : дис. на здоб. наук. ступ. 

к. м. н.: спец.14.01.01 "Акушерство та гінекологія" / Наталія Вікторівна 

Якимчук ; МОЗУ ДВНЗ "ІФНМУ". – Івано-Франківськ, 2019. – 208с. 

      кільк.прим.:  1  (ІБВ – 1) 



501 616.12-009.

72-085.22+

616-085 

Я45 

     Якимчук, Роксолана Вікторівна  Клініко-патогенетичні 

особливості перебігу та лікування ішемічної хвороби серця у хворих з 

різною масою тіла [Текст] : дис. на здоб. наук. ступ. канд. мед. наук: 

14.01.11 "кардіологія" / Роксолана Вікторівна Якимчук ; МОЗУ 

ІФДМА. – Івано-Франківськ, 2005. – 217с. 

      кільк.прим.:  1  (ІБВ – 1) 
502 616.248+61

5.234 

Я47 

     Яковина, Іван Миколайович  Порівняльна характеристика 

терапевтичного ефекту різних мембранотропних середників при 

бронхіальній астмі [Текст] : дис. на здоб. наук. ступ. канд. мед. наук: 

14.01.02 "внутрішні хвороби" / Іван Миколайович Яковина ; МОЗУ 

ІФДМА. – Івано-Франківськ, 1997. – 199с. 

      кільк.прим.:  1  (ІБВ – 1) 
503 616-08+616

.72-002+61

6-071 

Я49 

     Якубовська, Ірина Олександрівна  Корекція комплексного 

лікування хворих на основі дослідження клініко-електроміографічних 

співвідношень [Текст] : дис. на здоб. наук. ступ. канд. мед. наук: 

14.00.05 "внутрішні хвороби" / Ірина Олександрівна Якубовська ; 

ІФДМА. – Івано-Франківськ, 1994. – 203с. 

      кільк.прим.:  1  (ІБВ – 1) 
504 611.843:61

6-002]-092.

9:611.013. 

Я49 

     Якушко, Олена Святославівна  Вплив трансплантації 

кріоконсервованої плаценти на морфофункціональний стан зорового 

нерва в нормі та при гострому асептичному запаленні [Текст] : дис. на 

здоб. наук. ступ. канд. мед. наук: 14.03.09 "Гістологія, цитологія, 

ембріологія" / Олена Святославівна Якушко ; МОЗУ ВДНЗУ 

"Українська медична стоматологічна академія". – Полтава, 2010. – 207 

с. 

      кільк.прим.:  1  (ІБВ – 1) 
505 616.137.9-0

07.271/.272

-02:617.58 

Я72 

     Ярема, Ярослав Ігорович  Хірургічне лікування критичної 

ішемії нижніх кінцівок у хворих з оклюзійно-стенотичними 

ураженнями гомілкових артерій [Текст] : дис. на здоб. наук. ступ. к. м. 

н.: спец.14.01.03 "Хірургія" / Ярослав Ігорович Ярема ; МОЗУ ЛНМУ 

ім. Д. Галицького; МОЗУ ДВНЗ "ІФНМУ". – Львів, 2018. – 167с. 

      кільк.прим.:  1  (ІБВ – 1) 
506 616.33-084:

616.72-002.

77-08 

Я75 

     Ярмола, Тетяна Іванівна  Ефективність застосування амізону і 

локальної навколосуглобової терапії для профілактики 

НПЗЗ-гастропатій у ревматологічних хворих [Текст] : дис. на здоб. 

наук. ступ. канд. мед. наук: 14.01.36 "гастроентерологія" / Тетяна 

Іванівна Ярмола ; МОЗУ Укр. мед. стомат. акад. – Полтава, 2004. – 

173с. 

      кільк.прим.:  1  (ІБВ – 1) 
507 616.314-05

6.71:(-008.1

)-053.3 

Я75 

     Ярмошук, Ірина Романівна  Клініко-лабораторне 

обгрунтування використання остеопластичного матеріалу і 

антирезорбенту в комплексному лікуванні генералізованого 

пародонтиту у хворих з остеопенією [Текст] : дис. на здоб. наук. ступ. 

к.м.н.: спец.14.01.22 "Стоматологія" / Ірина Романівна Ярмошук ; 

МОЗУ ДВНЗ "ІФНМУ". – Івано-Франківськ, 2018. – 169с. 

      кільк.прим.:  1  (ІБВ – 1) 



508 616-071+61

6.72-002+6

16-08 

Я93 

     Яцишин, Роман Іванович  Клініко-біохімічні та імунологічні 

особливості перебігу ревматоїдного артриту в процесі лікування 

[Текст] : дис. на здоб. наук. ступ. канд. мед. наук: 14.01.02 "внутрішні 

хвороби" / Роман Іванович Яцишин ; МОЗУ ІФДМА. – 

Івано-Франківськ, 1995. – 308с. 

      кільк.прим.:  1  (ІБВ – 1) 
 

    Загальна кількість примірників:   508 


