
НОВІ НАДХОДЖЕННЯ В БІБЛІОТЕКУ 
 
 

    
1.  616.89 

И 73 
 

Інтегровані підходи до купірування больового синдрому при наркотичній 
залежності : метод. рек. / МОЗ України, Укр. центр наук. мед. інформ. та 
пат.-ліценз. роботи ; сост.: І. К. Сосін, О. Ю. Гончарова, Ю. Ф. Чуєв. - Київ : б. в, 
2017. - 24 с 
 Экземпляры: всего:2 - ОНЛ(2). 
 
 

2.  616.3 
А 45 
 

Алгоритм діагностики та маркери фіброзу печінки при поєднаному перебігу 
неалкогольної жирової хвороби печінки та цукрового діабету 2 типу  : метод.  
рек. / МОЗ України, Укр. центр наук. мед. інформ. та пат.-ліценз. роботи ; сост.: 
О. М. Біловол, Л. Р. Боброннікова. - Київ : б. в, 2017. - 18 с 
 Экземпляры: всего:1 - ОНЛ(1). 
 
 

3.  616-009 
А 45 
 

Алгоритми клінічного використання болетамуючих засобів (наркотичних та 
ненаркотичних анальгетиків) при гострому та хронічному больовому синдромі  : 
метод. рек. / О. П. Вікторов [та ін.] ; МОЗ України, Держ. експерт. центр України. - 
К., 2011. - 56 с 
 Экземпляры: всего:3 - ОНЛ(3). 
 
 

4.  614.2 
А 45 
 

Алгоритми спілкування студентів (лікарів) з пацієнтами  : метод.  рек. / Л. Я. 
Ковальчук [и др.] ; МОЗ України, ДВНЗ "Терноп. держ. мед. ун-т ім. І. Я. 
Гобачевського ". - Тернопіль : ТДМУ "Укрмедкнига", 2009. - 39 с 
 Экземпляры: всего:1 - ОНЛ(1). 
 
 

5.  616.3 
А 45 
 

Алгоритми хірургічного лікування хворих на колоректальний рак із 
синхронним метастатичним ураженням печінки  : метод.  рек. / МОЗ України, 
Укр. центр наук. мед. інформ. та пат.-ліценз. роботи ; сост. О. О. Колеснік [и др.]. 
- Київ : б. в, 2017. - 28 с 
 Экземпляры: всего:2 - ОНЛ(2). 
 
 

6.  616 
Б 48 
 

Березницкий Я. С.  
Гемостаз и тромбопрофилактика  : метод. рек. / Я. С. Березницкий, Е. Н. 
Клигуненко, С. Н. Курыляк ; Украина, МОЗ , Центр науч. информ. и 
пат.-лицензион. работы, Днепропетр. гос. мед. акад. - Д. : Днепр-ВАЛ, 2009. - 30 
с. : цв.ил. 
 Экземпляры: всего:3 - ОНЛ(3). 
 
 

7.  616.3 
В 43 
 

Використання природних мінеральних вод в ранній корекції і профілактиці 
функціональної недостатності підшлункової залози у хворих з патологією органів 
травлення  : метод.  рек. / МОЗ України, Укр. центр наук. мед. інформ. та 
пат.-ліценз. роботи ; сост. І. С. Лемко [и др.]. - Київ : б. в, 2017. - 28 с 
 Экземпляры: всего:1 - ОНЛ(1). 
 
 

8.  616.1 
В 58 
 

Влияние сиднокарба на состояние миокарда крыс  : метод. пособ. / Г. В. Дзяк   
[и др.] ; ГУ "Днепропетр. мед. акад. МОЗ Украины", НИИ медико-биолог. проблем 
ГУ "ДМА МЗО Украины". - Днепр : б. в, 2016. - 50 с. : цв. ил. 
 Экземпляры: всего:3 - ОНЛ(3). 
 
 

9.  616.89 
Г 20 
 

Гармонізація сучасних світових практик у лікуванні психічних та поведінкових 
розладів внаслідок вживання психоактивних речовин  : метод. рек. / МОЗ 
України, Укр. центр наук. мед. інформ. та пат.-ліценз. роботи ; сост. В. В. Чугунов 
[и др.]. - Київ : б. в, 2016. - 31 с 
 Экземпляры: всего:2 - ОНЛ(2). 



 
 

10.  616-008 
Д 44 
 

Діагностика і лікування метаболічного синдрому, цукрового діабету, предіабету 
і серцево-судинних захворювань  : метод. рек. / Укр. асоц. кардіологів, Укр. 
асоц. ендокринологів. - Київ : б. в, 2009. - 40 с 
 Экземпляры: всего:1 - ОНЛ(1). 
 
 

11.  616.7 
Д 44 
 

Діагностика синдрому крижово-клубових суглобів : метод.  рек. / МОЗ 
України, НАМН України, Укр. центр наук. мед. інформ. та пат.-ліценз. роботи ; 
сост. І. В. Рой [и др.]. - Київ : б. в, 2017. - 17 с. : цв. ил. 
 Экземпляры: всего:4 - ОНЛ(4). 
 
 

12.  616.2 
Д 44 
 

Діагностика та лікування бронхолегеневої дисплазії в дітей  : метод. рек. / 
МОЗ України, Укр. центр наук. мед. інформ. та пат.-ліценз. роботи ; сост. Г. С. 
Сенаторова [и др.]. - Київ : б. в, 2014. - 28 с 
 Экземпляры: всего:1 - ОНЛ(1). 
 
 

13.  616.7 
Д 44 
 

Діагностика та профілактика саркопенії  : метод.  рек. / НАМН України, МОЗ 
України, Укр. центр наук. мед. інформ. та пат.-ліценз. роботи ; сост. В. В. 
Поворознюк [и др.]. - Київ : б. в, 2017. - 38 с 
 Экземпляры: всего:2 - ОНЛ(2). 
 
 

14.  611.013 
Д 13 
 

Давиденко І. С.  
Морфологічне визначення гестаційного терміну хоріального дерева та 
матково-плацентарної ділянки посліду ) : метод.  указ. / І. С. Давиденко, О. А. 
Тюлєнєва, Л. І. Закрутько ; МОЗ України, Укр. центр наук. мед. інформ. та 
пат.-ліценз. роботи. - Київ : б. в., 2016. - 20 с 
 Экземпляры: всего:2 - ОНЛ(2). 
 
 

15.  616.6 
Д 39 
 

Децик О. З.  
Методичні підходи до удосконалення організації медичної допомоги хворим на 
сечокам'яну хворобу на регіональному рівні  : метод.  рек. / О. З. Децик, Д. Б. 
Соломчак ; МОЗ України, Укр. центр наук. мед. інформ. та пат.-ліценз. роботи. - 
Київ : б. в, 2017. - 34 с 
 Экземпляры: всего:2 - ОНЛ(2). 
 
 

16.  616.2 
Д 50 
 

Диференційоване застосування методик відновлювального лікування на 
основі галоаерозольтерапії в етапній реабілітації дітей хворих на 
рецидивіруючий бронхіт та часто хворіючих дітей  : метод. рек. / МОЗ України, 
Укр. центр наук. мед. інформ. та пат.-ліценз. роботи ; сост. О. І. Лемко [и др.]. - 
Київ : б. в, 2017. - 23 с 
 Экземпляры: всего:2 - ОНЛ(2). 
 
 

17.  615.3 
Е 62 
 

Ендоекологічні засади про-, пребіотичної оптимізації здоров'я дітей  : метод.  
рек. / МОЗ України, Укр. центр наук. мед. інформ. та пат.-ліценз. роботи ; сост. 
М. П. Гребняк [и др.]. - Донецьк : б. в., 2013. - 25 с 
 Экземпляры: всего:1 - ОНЛ(1). 
 
 

18.  616.2 
Е 90 
 

Ефективність застосування різних способів парієтальної плевректомії при 
запальних процесах в плеврі  : метод.  рек. для лікарів / МОЗ України, НАМН 
України, Укр. центр наук. мед. інформ. та пат.-ліценз. роботи ; сост. Ю. І. 
Фещенко [и др.]. - Київ : б. в, 2017. - 20 с. : ил. 
 Экземпляры: всего:1 - ОНЛ(1). 
 
 

19.  616-091 
З-14 

Загальні правила проведення патологоанатомічних розтинів померлих і 
прижиттєвих патоморфологічних досліджень операційного і біопсійного 



 матеріалів  : метод.  рек. / МОЗ України, Укр. центр наук. мед. інформ. та 
пат.-ліценз. роботи ; сост. С. Г. Гичка [и др.]. - Київ : б. в, 2017. - 55 с 
 Экземпляры: всего:1 - ОНЛ(1). 
 
 

20.  616.2 
З-36 
 

Застосування інтервальних нормобаричних гіпоксичних тренувань у хворих 
похилого віку з хронічним обструктивним захворюванням легень  : метод. рек. / 
МОЗ України, НАМН України, Укр. центр наук. мед. інформ. та пат.-ліценз. 
роботи, М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України, Київ. політехн. ін-т 
ім. І. Сікорського ; сост. Е. О. Асманов [и др.]. - Київ : б. в, 2017. - 25 с 
 Экземпляры: всего:1 - ОНЛ(1). 
 
 

21.  616.31 
З-41 
 

Збірник методичних розробок до семінарських занять для кураторів клінічних 
баз стажування лікарів-інтернів за фахом "Стоматологія" 2 роки навчання  : в 
2-х ч. / ДЗ "Дніпропетр. мед. акад. МОЗ України". Ф-т післядиплом. освіти. Каф. 
стоматології; сост.: О. А. Глазунов, А. О. Груздева. - Кривий Ріг : б. в. - 2012 
Ч. 1. - 2012. - 75 с.) 
 Экземпляры: всего:1 - ОНЛ(1). 
 
 

22.  616 
И 73 
 

Интенсивная терапия отечного синдрома в клинике реаниматологии, 
нейрохирургии и травматологии  : метод.  рек. / Л. В Усенко [и др.] ; МЗ 
Украины, АМН  Украины, Днепропетр. гос. мед. акад. - Днепропетровск : б. и., 
2006. - 46 с. : ил. 
 Экземпляры: всего:2 - ОНЛ(2). 
 
 

23.  614.2 
К 13 
 

Кадрові ризики в закладах охорони здоров'я та алгоритм експертної оцінки  : 
метод.  рек. / МОЗ України, Укр. центр наук. мед. інформ. та пат.-ліценз. роботи 
; сост.: В. Д. Парій, Т. А. Вежновець. - Київ : б. в, 2017. - 19 с 
 Экземпляры: всего:1 - ОНЛ(1). 
 
 

24.  616.31 
К 47 
 

Клініко-лабораторне обгрунтування лікування скупченого положення 
фронтальних зубів з використанням стандартних функціональних ортодонтичних 
апаратів  : метод.  рек. / МОЗ України, Укр. центр наук. мед. інформ. та 
пат.-ліценз. роботи ; сост. О. М. Дорошенко [и др.]. - Київ : б. в, 2017. - 22 с 
 Экземпляры: всего:2 - ОНЛ(2). 
 
 

25.  618 
К 47 
 

Клініко-патогенетичні варіанти вторинної аменореї функціонального 
характеру та алгоритм їх діагностики і лікування у жінок репродуктивного віку  : 
метод.  рек. / МОЗ України, Укр. центр наук. мед. інформ. та пат.-ліценз. роботи 
; сост. Н. С. Луценко [и др.]. - Київ : б. в, 2017. - 39 с 
 Экземпляры: всего:1 - ОНЛ(1). 
 
 

26.  616.31 
К 47 
 

Клініко-рентгенологічна оцінка ефективності лікування хронічного 
гранулюючого періодонтиту постійних зубів у дітей  : метод. рек. / МОЗ України, 
Укр. центр наук. мед. інформ. та пат.-ліценз. роботи ; сост. І. Р. Костюк [и др.]. - 
Київ : б. в, 2017. - 22 с 
 Экземпляры: всего:2 - ОНЛ(2). 
 
 

27.  616.31 
К 66 
 

Корекція біохімічних показників кісткового метаболізму в біологічних рідинах 
дітей, хворих на хронічний гранулюючий періодонтит постійних зубів, у процесі 
комплексного лікування : метод.  рек. / МОЗ України, Укр. центр наук. мед. 
інформ. та пат.-ліценз. роботи ; сост.: І. Р. Костюк, Г. М. Мельничук. - Київ : б. в, 
2017. - 28 с 
 Экземпляры: всего:2 - ОНЛ(2). 
 
 

28.  614.2 
К 68 

Корпоративне управління часом працівників фармацевтичного сектора галузі 
охорони здоров'я України  : метод.  рек. / МОЗ України, Укр. центр наук. мед. 



 інформ. та пат.-ліценз. роботи ; сост.: В. М. Толочко, Т. О. Артюх. - Київ : б. в, 
2017. - 24 с 
 Экземпляры: всего:2 - ОНЛ(2). 
 
 

29.  616-008 
К 68 
 

Коррекция воды и электролитов и профилактика синдрома "капиллярной 
утечки" у больных в критических состояниях  : метод.  рек. / Е. Н. Клигуненко [и 
др.] ; МЗ Украины, АМН  Украины, Днепропетр. гос. мед. акад. Каф. 
анестезиологии, интенсив. терапии и медицины неотлож. состояний ФП. - 
Днепропетровск : б. и., 2006. - 24 с 
 Экземпляры: всего:1 - ОНЛ(1). 
 
 

30.  615.3 
М 16 
 

Макро- та мікроскопічні ознаки і хімічний склад чистецю зібольда трави та 
кореневих бульб (методичні рекомендації) : методические рекомендации / МОЗ 
України, Укр. центр наук. мед. інформ. та пат.-ліценз. роботи ; сост.: С. М. 
Марчишин, Л. В. Гусак. - Київ : б. в, 2017. - 24 с. : ил. 
 Экземпляры: всего:1 - ОНЛ(1). 
 
 

31.  618 
М 42 
 

Медведь В. І.  
Діагностика, лікування та профілактика пневмоній у вагітних  : метод. рек.  / В. І. 
Медведь, І. М. Мелліна, Л. Є. Туманова ; МОЗ України, АМН України, Укр. центр 
наук. мед. інформації і патентно-ліценз. роботи. - К., 2005. - 41 с 
 Экземпляры: всего:2 - ОНЛ(2). 
 
 

32.  616.1 
М 42 
 

Медикаментозна кардіопротекція у пацієнтів з гострим коронарним синдромом 
на догоспітальному етапі  : метод. рек. / О. М. Пархоменко [и др.] ; МОЗ України, 
НАМН України, Укр. центр наук. мед. інформ. та пат.-ліценз. роботи. - Київ : б. в, 
2016. - 22 с 
 Экземпляры: всего:2 - ОНЛ(2). 
 
 

33.  616.1 
М 54 
 

Метод оптимізації терапії хворих з артеріальною гіпертензією молодого віку 
(методичні рекомендації) : метод.  рек. / МОЗ України, Укр. центр наук. мед. 
інформ. та пат.-ліценз. роботи ; сост. О. М. Біловол [и др.]. - Київ : б. в, 2017. - 23 
с 
 Экземпляры: всего:1 - ОНЛ(1). 
 
 

34.  616.31 
М 54 
 

Методи діагностики хронічних сіалоаденітів з урахуванням 
психонейропатогенезу (методичні рекомендації) : метод.  рек. / МОЗ України, 
Укр. центр наук. мед. інформ. та пат.-ліценз. роботи ; сост.: І. Г. Лісова, Т. В. 
Ткач. - Київ : б. в, 2016. - 26 с 
 Экземпляры: всего:1 - ОНЛ(1). 
 
 

35.  616.31 
М 54 
 

Методи лікування хронічних сіалоаденітів з урахуванням 
психонейропатогенезу  : метод.  рек. / МОЗ України, Укр. центр наук. мед. 
інформ. та пат.-ліценз. роботи ; сост.: І. Г. Лісова, Т. В. Ткач. - Київ : б. в, 2017. - 
31 с 
 Экземпляры: всего:2 - ОНЛ(2). 
 
 

36.  614.2 
М 54 
 

Методика аудиту менеджменту кадрових ризиків у закладах охорони здоров'я : 
метод.  рек. / МОЗ України, Укр. центр наук. мед. інформ. та пат.-ліценз. роботи 
; сост.: В. Д. Парій, Т. А. Вежновець. - Київ : б. в, 2017. - 16.00 с 
 Экземпляры: всего:1 - ОНЛ(1). 
 
 

37.  614.2 
М 54 
 

Методика розрахунку собівартості медичних послуг  : метод. рек. / МОЗ 
України, Львів. нац. мед. ун-т ім. Д. Галицького, Укр. центр наук. мед. інформ. та 
пат.-ліценз. роботи ; сост. М. К. Хобзей [и др.]. - Київ : б. в, 2017. - 31 с 
 Экземпляры: всего:1 - ОНЛ(1). 



 
 

38.  613.2 
М 54 
 

Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни "Лабораторна 
діагностика харчових отруєнь" : методические указания / МОН України, 
Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара, Каф.соц., есперт. медицини та мед. 
менедж. ; сост.: О. В. Мельник, Л. І. Ярчич ; ред. А. Я. Пащенко. - 
Днепропетровск : РВВ ДНУ, 2009. - 20 с 
 Экземпляры: всего:1 - ОНЛ(1). 
 
 

39.  615.8 
М 54 
 

Методичні вказівки до практичного використання аутогенного регулювання 
стану студента з дисципліни "Фізичне виховання" для студентів усіх 
спеціальностей : методические указания / М-во освіти і науки, молоді та спорту 
України, Нац. металург. акад. України, ДМА ; сост.: В. А. Хаджинов, А. О. Сеймук, 
Н. Г. Чекмарьова. - Днепропетровск : НМетАУ , 2012. - 40 с 
 Экземпляры: всего:1 - ОНЛ(1). 
 
 

40.  616-05 
М 54 
 

Методичні рекомендації по оволодінню практичними навичками з педіатрії для 
лікарів-курсантів та лікарів-інтернів із фаху "Загальна практика - сімейна 
медицина" : методические рекомендации / МОЗ України, Укр. мед. стоматол. 
акад. м. Полтава, Каф. госпит. педіатрії ; сост.: Т. О. Крючко, М. М. Забайрачний. 
- Полтава : б. в., 2004. - 81 с 
 Экземпляры: всего:1 - ОНЛ(1). 
 
 

41.  615.3 
М 80 
 

Морфолого-анатомічний та фітохімічний аналіз рослин родини тирличеві 
(Gentianaceae)  : метод.  рек. / МОЗ України, Укр. центр наук. мед. інформ. та 
пат.-ліценз. роботи ; сост.: С. М. Марчишин, Л. М. Сіра. - Київ : б. в, 2017. - 32 с. : 
ил. 
 Экземпляры: всего:2 - ОНЛ(2). 
 
 

42.  616-08 
Н 46 
 

Нейропротекция в анестезиологии и интенсивной терапии : метод. рек. / Е. Н. 
Клигуненко [и др.] ; МЗ Украины, АМН Украины, Днепропетр. гос. мед. акад. , 
Каф. анестезиологии, интенсивной терапии и медицины неотлож. состояний 
ФПО . - Д., 2008. - 43 с 
 Экземпляры: всего:3 - ОНЛ(3). 
 
 

43.  614.2 
О-13 
 

Обгрунтування етапів формування та складових елементів "соціального 
пакета" працівників фармацевтичного сектора сфери охорони здоров'я України  
: метод.  рек. / МОЗ України, Укр. центр наук. мед. інформ. та пат.-ліценз. 
роботи ; сост.: В. М. Толочко, М. В. Зарічкова. - Київ : б. в, 2017. - 22 с 
 Экземпляры: всего:2 - ОНЛ(2). 
 
 

44.  614.2 
О-62 
 

Оптимізація міжсекторальної співпраці сімейних лікарів та соціальних 
прцівників у процесі надання соціально-медичних послуг групам підвищеного 
ризику інфікування ВІЛ, туберкульозом, вірусними гепатитами та людям, які 
живуть з ВІЛ  : метод.  рек. / Л. Ф. Матюха [и др.] ; МОЗ України, Укр. центр 
наук. мед. інформ. та пат.-ліценз. роботи. - Київ : б. в, 2017. - 40 с 
 Экземпляры: всего:2 - ОНЛ(2). 
 
 

45.  614.2 
О-64 
 

Організація підготовки лікарів з фаху "загальна практика - сімейна медицина" 
на базах стажування (заочна частина навчання)  : методический материал / В. 
М. Ждан [и др.] ; МОЗ України, Центр. метод. каб. з вищої мед. освіти, Укр. мед. 
стоматол. акад., Упр. охорони здоров'я облдержадміністрації. - Полтава : б. в., 
2004. - 59 с 
 Экземпляры: всего:1 - ОНЛ(1). 
 
 

46.  616.31 
О-64 

Організація прфілактики поширених хвороб порожнини рота на первинному 
рівні серед населення працездатного віку (методичні рекомендації) : метод.  



 рек. / МОЗ України, Укр. центр наук. мед. інформ. та пат.-ліценз. роботи ; сост.: 
В. І. Клименко, І. О. Трубка, І. В. Смірнова. - Київ : б. в, 2015. - 31 с 
 Экземпляры: всего:1 - ОНЛ(1). 
 
 

47.  614.2 
О-64 
 

Організація роботи закладів і підрозділів патологоанатомічної служби України : 
метод.  рек. / МОЗ України, Укр. центр наук. мед. інформ. та пат.-ліценз. роботи 
; сост. В. А. Діброва [и др.]. - Київ : б. в, 2017. - 47 с 
 Экземпляры: всего:1 - ОНЛ(1). 
 
 

48.  616.8 
О-75 
 

Особливості ведення хворих з гіпертонічною дисциркуляторною 
енцефалопатією та супутніми захворюваннями в амбулаторних умовах  : метод. 
рек. / МОЗ України, Укр. центр наук. мед. інформ. та пат.-ліценз. роботи ; сост. О. 
Є. Коваленко [и др.]. - Київ : б. в, 2017. - 19 с 
 Экземпляры: всего:1 - ОНЛ(1). 
 
 

49.  616.1 
О-75 
 

Особливості діагностики та лікування артеріальної гіпертензії в похилому та 
старечому віці : метод. рек. / МОЗ України, НАМН України, Укр. центр наук. мед. 
інформ. та пат.-ліценз. роботи ; сост. Л. М. Єна [и др.]. - Київ : б. в, 2017. - 26 с 
 Экземпляры: всего:2 - ОНЛ(2). 
 
 

50.  616.3 
О-75 
 

Особливості діагностики, лікування та профілактики стриктур відхідникового 
каналу  : метод.  рек. / МОЗ України, Укр. центр наук. мед. інформ. та 
пат.-ліценз. роботи ; сост.: І. М. Шевчук, І. Я. Садовий, О. В. Новицький. - Київ : б. 
в, 2017. - 30 с. : ил., цв. ил. 
 Экземпляры: всего:2 - ОНЛ(2). 
 
 

51.  616.31 
О-75 
 

Особливості лікування генералізованого пародонтиту у хворих на 
бронхіальну астму на тлі глюкокортикостероїдної терапії  : метод. рек. / МОЗ 
України, Укр. центр наук. мед. інформації та патентно-ліценз. роботи ; сост. А. В. 
Самойленко, В. М. Бабенко. - К., 2011. - 23 с 
 Экземпляры: всего:2 - ОНЛ(2). 
 
 

52.  616.8 
О-75 
 

Особливості надання невідкладної медичної допомоги на догоспітальному та 
ранньому госпітальному етапах при гострій цереброваскулярній патології 
(методичні рекомендації) : метод.  рек. / МОЗ України, Укр. центр наук. мед. 
інформ. та пат.-ліценз. роботи ; сост. І. С. Зозуля [и др.]. - Київ : б. в, 2017. - 48 с 
 Экземпляры: всего:1 - ОНЛ(1). 
 
 

53.  616.7 
О-76 
 

Остеопороз, індукований травмою хребта та спинного мозку  : метод. рек. / 
МОЗ України, НАМН України, Укр. центр наук. мед. інформ. та пат.-ліценз. 
роботи ; сост.: В. В. Поворознюк, М. А. Бистрицька, Н. І. Балацька. - Київ : б. в, 
2017. - 31 с 
 Экземпляры: всего:2 - ОНЛ(2). 
 
 

54.  616.7 
П 32 
 

Підбор ніжки ендопротеза при безцементному ендопротезуванні кульшового 
суглоба  : метод. рек. / МОЗ України, НАМН України, Укр. центр наук. мед. 
інформ. та пат.-ліценз. роботи ; сост. В. А. Філіпенко [и др.]. - Харків : б. в, 2016. - 
23 с. : ил. 
 Экземпляры: всего:2 - ОНЛ(2). 
 
 

55.  618 
П 44 
 

Подольський Вл. В.  
Оптимізація лікування дисплазії шийки матки у жінок фертильного віку  : метод.  
рек. / Вл. В. Подольський, В. В. Подольський ; МОЗ України, НАМН України, Укр. 
центр наук. мед. інформ. та пат.-ліценз. роботи. - Київ : б. в, 2017. - 32 с 
 Экземпляры: всего:2 - ОНЛ(2). 
 



 
56.  616.2 

П 44 
 

Подходы к прекращению искусственной вентиляции лёгких в условиях 
отделения интенсивной терапии  : метод. рек. / Е. Н. Клигуненко [и др.] ; ДЗ 
"Дніпропетр. мед. акад.", КУ "Клин. об-ние скорой мед. помощи Днепропетр. 
обсовета". - Днепропетровск : б. и., 2016. - 48 с 
 Экземпляры: всего:3 - ОНЛ(3). 
 
 

57.  616.7 
П 76 
 

Принципи визначення видів обмеження життєдіяльності при наслідках 
черепно-мозкових травм  : наук.-метод.  посіб. для лікарів-неврологів МЕК та 
ліікувал.-профілакт. закл. / А. В. Іпатов [и др.] ; МОЗ України, Укр. держ. НДІ 
медико-соц. проблем інвалідності  . - Дніпропетровськ : "Пороги", 2005. - 18 с 
 Экземпляры: всего:1 - ОНЛ(1). 
 
 

58.  614.2 
П 76 
 

Принципи визначення медичної, соціальної та економічної ефективності від 
впровадження наукової (науково-технічної) продукції у діяльність закладів 
охорони здоров'я України  : метод.  рек. / МОЗ України, Укр. центр наук. мед. 
інформ. та пат.-ліценз. роботи ; сост. В. М. Ждан [и др.]. - Київ : б. в, 2017. - 29 с 
 Экземпляры: всего:1 - ОНЛ(1). 
 
 

59.  618 
П 78 
 

Про розгляд випадків материнської смертності в системі МОЗ України : Наказ 
№ 182 від 29.03.2006 : официальное издание / Ю. П. Вдовиченко [и др.] ; МОЗ 
України. - Київ : б. в, 2006. - 36 с 
 Экземпляры: всего:1 - ОНЛ(1). 
 
 

60.  616.2 
П 78 
 

Прогнозування ризику настання та обтяження інвалідності у хворих на хронічні 
обструктивні захворювання легень з метою профілактики інвалідності та 
реабілітації хворих  : метод. рек. для лікарів МСЕК та лікув.-проф. закл. / МОЗ 
України, Укр. держ. НДІ медико-соц. проблем інвалідності  ; сост. А. В. Іпатов [и 
др.]. - Київ : Книга, 2005. - 30 с 
 Экземпляры: всего:1 - ОНЛ(1). 
 
 

61.  616.1 
П 80 
 

Пролапс митрального клапана : современные представления о номенклатуре, 
эпидемиологии, диагностике, прогнозе и тактике ведения  : метод.  рек. / А. И. 
Дядык [и др.] ; Донец. гос. мед. ун-т им. М.Горького, Упр. здравоохранения 
Донец. облгосадмин. - Донецк : б. и., 2002. - 35 с. : ил. 
 Экземпляры: всего:1 - ОНЛ(1). 
 
 

62.  618 
П 84 
 

Профілактика акушерських та тромботичних ускладнень у жінок з 
тромбофіліями : метод. рек. / МОЗ України, Нац. акад. мед. наук України, Укр. 
центр наук. мед. інформації та патентно-ліценз. роботи ; сост. В. І. Медведь [и 
др.]. - Київ, 2014. - 32 с 
 Экземпляры: всего:2 - ОНЛ(2). 
 
 

63.  616.2 
П 84 
 

Профілактика післяопераційних ускладнень при хірургічному лікуванні хворих 
на туберкульоз легень із застосуванням лікувальної фібробронхоскопії  : посіб. 
для лікарів / НАМН України, ДУ "Нац. ін-т фтизіатрії і пульмонології ім. Ф. Г. 
Яновського НАМН України" (НІФП НАМН) ; сост. Ю. І. Фещенко [и др.]. - Київ : б. 
в, 2017. - 23 с 
 Экземпляры: всего:1 - ОНЛ(1). 
 
 

64.  616.9 
П 84 
 

Профилактика и лечение кандидозной инфекции в отделениях интенсивной 
терапии  : метод.  рек. / Н. Ф. Мосенцев [и др.] ; ДГМА, Каф. анестезиологии и 
интенсив. терапии. - Днепропетровск : б. и., 2007. - 18 с 
 Экземпляры: всего:1 - ОНЛ(1). 
 
 

65.  61:355 Психолого-психіатрична допомога постраждалим у збройних конфліктах : 



П 86 
 

метод.  рек. / МОЗ України, Укр. центр наук. мед. інформ. та пат.-ліценз. роботи 
; сост. О. К. Напрєєнко [и др.]. - Київ : б. в, 2014. - 26 с 
 Экземпляры: всего:1 - ОНЛ(1). 
 
 

66.  616.89 
Р 22 
 

Рання діагностика та корекція нейрометаболічних ускладнень нейролептичної 
терапії хворих на параноїдну шизофренію  : метод.  рек. / МОЗ України, Укр. 
центр наук. мед. інформ. та пат.-ліценз. роботи ; сост.: І. Р. Ромаш, М. І. Винник. 
- Київ : б. в, 2017. - 21 с 
 Экземпляры: всего:2 - ОНЛ(2). 
 
 

67.  613.6 
Р 65 
 

Розрахунок професійного ризику при популяційному дослідженні для 
працівників зайнятих у шкідливих умовах праці  : метод.  рек. / МОЗ України, 
Укр. центр наук. мед. інформ. та пат.-ліценз. роботи ; сост. А. І. Севальнєв [и 
др.]. - Київ : б. в, 2016. - 26 с 
 Экземпляры: всего:1 - ОНЛ(1). 
 
 

68.  616.31 
С 73 
 

Спосіб комплексного лікування хронічного гранулюючого періодонтиту 
постійних зубів у дітей  : метод.  рек. / МОЗ України, Укр. центр наук. мед. 
інформ. та пат.-ліценз. роботи ; сост.: І. Р. Костюк, Г. М. Мельничук. - Київ : б. в, 
2017. - 22 с 
 Экземпляры: всего:2 - ОНЛ(2). 
 
 

69.  616.6 
С 73 
 

Спосіб лікування гіперактивного сечового міхура з алгічним синдромом  : 
метод.  рек. / МОЗ України, Укр. центр наук. мед. інформ. та пат.-ліценз. роботи 
; сост.: Ф. І. Костєв, Ю. М. Дехтяр, О. І. Яцина. - Київ : б. в, 2016. - 22 с 
 Экземпляры: всего:2 - ОНЛ(2). 
 
 

70.  617.7 
С 91 
 

Сучасні методи хірургічної реабілітації пацієнтів з рубцевою деформацією або 
відсутністю кон'юнктивальної порожнини при анофтальмі (методичні 
рекомендації) : метод. рек. / МОЗ України, НАМН України, Укр. центр наук. мед. 
інформ. та пат.-ліценз. роботи ; сост.: С. А. Якименко, П. О. Костенко. - Київ : б. 
в, 2016. - 15 с 
 Экземпляры: всего:1 - ОНЛ(1). 
 
 

71.  616.2 
С 91 
 

Сучасні підходи до діагностики та лікування пневмоконіозу в поєднанні з 
хронічним обструктивним захворюванням легень у працівників гірничорудної 
промисловості : метод.  рек. / Р. В. Рубцов  [и др.] ; МОЗ України, Укр. центр 
наук. мед. інформ. та пат.-ліценз. роботи. - Київ : б. в, 2017. - 34 с 
 Экземпляры: всего:2 - ОНЛ(2). 
 
 

72.  615 
С 91 
 

Сучасні принципи оцінки еквівалентності лікарських засобів в Україні  : метод. 
рек. / І. А. Зупанець [и др.] ; МОЗ України, Укр. центр наук. мед. інформ. та 
пат.-ліценз. роботи. - Київ : б. в, 2017. - 26 с 
 Экземпляры: всего:2 - ОНЛ(2). 
 
 

73.  616-006 
С 91 
 

Сучасна цитоморфологічна диференційна діагностика аденокарциноми, 
мезотеліоми та реактивного мезотелію  : метод. рек. / МОЗ України, Укр. центр 
наук. мед. інформ. та пат.-ліценз. роботи ; сост. Л. С. Болгова [и др.]. - Київ : б. в, 
2017. - 22 с. : цв. ил. 
 Экземпляры: всего:2 - ОНЛ(2). 
 
 

74.  615.3 
Ф 49 
 

Фітохімічний склад та макро- і мікроскопічні ознаки якона листків і кореневих 
бульб  : метод. рек. / МОЗ України, Укр. центр наук. мед. інформ. та пат.-ліценз. 
роботи ; сост.: С. М. Марчишин, Н. А. Гудзь. - Київ : б. в, 2017. - 26 с. : ил. 
 Экземпляры: всего:2 - ОНЛ(2). 
 



 
75.  616.4 

Ф 15 
 

Фадеев В. В.  
Надпочечниковая недостаточность (клиника, диагностика, лечение)  : метод.  
рек.  для враяей / В. В. Фадеев. - Москва : Медпрактика -М, 2008. - 43 с 
 Экземпляры: всего:1 - ОНЛ(1). 
 
 

76.  616.6 
Ф 94 
 

Функція нирок у хворих з артеріальною гіпертензією : методи дослідження та 
стратегія корекції порушень  : метод.  рек. / МОЗ України, АМН  України, Укр. 
центр наук. мед. інформ. та пат.-ліценз. роботи ; сост. Ю. М. Сіренко [и др.]. - 
Київ : б. в, 2006. - 38 с 
 Экземпляры: всего:1 - ОНЛ(1). 
 
 

77.  616.1 
Х 50 
 

Хірургічні методи лікування і ведення хворих на ішемічну хворобу серця після 
аорто-коронарного шунтування  : метод.  рек. / МОЗ України, Укр. центр наук. 
мед. інформ. та пат.-ліценз. роботи ; сост. М. Я. Доценко [и др.]. - Запоріжжя : б. 
в., 2007. - 30 с 
 Экземпляры: всего:1 - ОНЛ(1). 
 
 

78.  616.3 
Х 50 
 

Хірургічне лікування ускладнених псевдокіст підшлункової залози  : метод.  
рек. / В. М. Копчак [и др.] ; МОЗ України, Укр. центр наук. мед. інформ. та 
пат.-ліценз. роботи. - Київ : б. в, 2017. - 34 с. : ил. 
 Экземпляры: всего:1 - ОНЛ(1). 
 
 

79.  616.3 
Ц 74 
 

Цитоморфологічні та цитогенетичні ознаки  аденокарциноми підшлункової 
залози (квантитативні дослідження)  : метод. рек. / МОЗ України, Укр. центр 
наук. мед. інформ. та пат.-ліценз. роботи ; МОЗ України, Укр. центр наук. мед. 
інформ. та пат.-ліценз. роботи. - Київ : б. в, 2017. - 23 с. : цв. ил. 
 Экземпляры: всего:2 - ОНЛ(2). 
 
 

 
8 80.  615 

   К 83 
 

Крок 1. Фармація : (російськомовний варіант) : зб. тест. завдань для           
складання ліценз. іспиту : варіант... / МОЗ України, Департамент роботи з 
персоналом, освіти та науки, Центр тестування  проф. компетентності 
фахівців з вищ. освітою напрямів підготовки "Медицина" і "Фармація". - Київ : 
б. в, 2018. - 20 с кземпляры: всего:11 - ОНЛ(10), ЧЗ2(1). 
 
 

    81.  615 
        К 83 
 

Крок 1. Фармація : (україномовний варіант) : зб. тест. завдань для складання 
ліценз. іспиту : варіант... / МОЗ України, Департамент роботи з персоналом, 
освіти та науки, Центр тестування  проф. компетентності фахівців з вищ. 
освітою напрямів підготовки "Медицина" і "Фармація". - Київ : б. в, 2018. - 20 с 
Экземпляры: всего:23 - ОНЛ(21), ЧЗ2(2). 
 
 
 

82.  618 
     Б 74 
 

 Богуславська Н. Ю.  
   Прогнозування ускладнень вагітності та пологів у жінок групи ризику з          

переношування вагітності : дис. ... канд. мед. наук (д-ра філос.) : (14.01.01) / 
Н. Ю. Богуславська ; ДЗ "Дніпропетр. мед. акад. МОЗ України". - Дніпро : Б. 
в., 2018. - 170 с 
 Экземпляры: всего:1 - ОНЛ(1). 
 
 

 83.  618 
      Г 82 
 

  Грідіна І. Б.  
Оптимізація вибору методу гормональної контрацепції у жінок з надлишкою   
масою тіла : дис. ... канд. мед. наук (д-ра філос.) : (14. 01.01) / І. Б. Грідіна ; 
МОЗ  України, ДЗ "Дніпропетр. мед. акад. МОЗ України". - Дніпро : Б. в., 
2018. - 183 с 
 Экземпляры: всего:1 - ОНЛ(1). 
 



 
  84. 616.31 
     Ш 79 
 

Шостенко А. А.  
Обгрунтування  комплексного поетапного лікування хворих на 
генералізований катаральний гінгвіт : дис. ... канд. мед. наук : (14, 01.22) / А. 
А. Шостенко ; Вищ. держ. навч. закл. України "Буков. держ. мед. ун-т" МОЗ 
України. - Чернівці : Б. в., 2018. - 145 с 
 Экземпляры: всего:1 - ОНЛ(1). 
 
 

85. 616-08 
   К 83 
 

Крок 1. Загальна лікарська підготовка : (російськомовний варіант) : зб. тест. 
завдань для складання ліценз. іспиту : варіант...  / МОЗ України, Департамент 
роботи з персоналом, освіти та науки, Центр тестування  проф. компетентності 
фахівців з вищ. освітою напрямів підготовки "Медицина" і "Фармація". - Київ : б. 
в, 2018. - 20 с 
 Экземпляры: всего:43 - ОНЛ(43). 
 
 

86 616-08 
   К 83 
 

Крок 1. Загальна лікарська підготовка : (україномовний варіант) : зб. тест. 
завдань для складання ліценз. іспиту : варіант... / МОЗ України, Департамент 
роботи з персоналом, освіти та науки, Центр тестування  проф. компетентності 
фахівців з вищ. освітою напрямів підготовки "Медицина" і "Фармація". - Київ : б. 
в, 2018. - 20 с 
 Экземпляры: всего:461 - ОНЛ(461). 
 
 

 


