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1. Агоністи дофамінових рецепторів у комплексній патогене- 

тичній терапії хвороби Паркінсона: Метод. рекоменд. /МОЗ України, 

НАМН України, Укр. центр наук. мед. інф-ї та патентно-ліценз. 

роботи; Укл. Карабань І.М., Карасевич Н.В. – К., 2015. – 36 с. 

Шифр 616.81 / А-24 

 

2. Алгоритм променевої діагностики та динамічного  

спостереження вузлових форм фіброаденоматозу грудної залози: 

Метод. рекоменд. /МОЗ України, Укр. центр наук. мед. інф-ї та 

патентно-ліценз. роботи; Укл. Головко Т.С., Скляр С.Ю., 

Крахмальова Л.П. та ін. – К., 2015. – 28 с. 

Шифр 618.19 / А-45 

 

3. Використання методики Clinical assessment for systems 

strengthening (class) для моніторингу діяльності закладів охорони 

здоров"я України за напрямком протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу:  

Метод. рекоменд. /МОЗ України, Укр. центр наук. мед. інф-ї та 

патентно-ліценз. роботи; Укл. Коллінз С.Р. та ін. – К.: КІМ, 2016. – 

136 с. 

Шифр 612.017 / В-43 

 

4. Використання небулайзерної терапії в лікуванні респіраторних 

розладів у дітей: Метод. рекоменд. /МОЗ України, Укр. центр наук. 

мед. інф-ї та патентно-ліценз. роботи; Укл. Георгіянц М.А. та ін. – К., 

2013. – 15 с. 

Шифр 616.21 / В-43 
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5. Диференційовне застосування бішофіту Полтавського 

родовища у відновлювальному лікуванні хворих на неалкогольну 

жирову хворобу печінки: Метод. рекоменд. /МОЗ України, Укр. 

центр наук. мед. інф-ї та патентно-ліценз. роботи; Укл. Драго-

мирецька Н.В. та ін. – Одеса, 2015. – 19 с. 

Шифр 616.36 / Д-54 

 

6. Діагностика і лікування вродженої плоско-вальгусної 

деформації стоп у дітей: Метод. рекоменд. /МОЗ України, Укр. центр 

наук. мед. інф-ї та патентно-ліценз. роботи; Укл. Щокін О.В. – К., 

2015. – 24 с. 

Шифр 617.31 / Д-44 

 

7. Діагностика, лікування та профілактика офтальмогіпертензії 

і вторинної глаукоми при опіках очей та їх наслідках: Метод. 

рекоменд. /МОЗ України, НАМН України, Укр. центр наук. мед. інф-ї 

та патентно-ліценз. роботи; Укл. Якименко С.А., Костенко П.О. – К., 

2015. – 24 с. 

Шифр 617.7 / Д-44 

 

8. Імуногістохімічна і морфо-денситометрична діагностика 

патологічного ре моделювання міокарду при артеріальній гіпертензії 

та цукровому діабеті: Метод. рекоменд. /МОЗ України, Укр. центр 

наук. мед. інф-ї та патентно-ліценз. роботи; Укл. Колесник Ю.М. та 

ін. – К., 2015. – 24 с. 

Шифр 616.118 / І-55 

 

9. Імунологічні критерії відбору донорів крові та її компонентів:  

Метод. рекоменд. /МОЗ України, НАМН України, Укр. центр наук. 

мед. інф-ї та патентно-ліценз. роботи; Укл. Ткаченко А.С. – К., 2016. 

– 16 с. 

Шифр 615.38 / І-55 
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10. Кишечні стоми: види стом, методики їх формування;  

медико-соціальна реабілітація стомованих хворих, ускладнення 

кишечних стом, їх лікування: Метод. рекоменд. /МОЗ України, Укр. 

центр наук. мед. інф-ї та патентно-ліценз. роботи; Укл. Захараш М.П., 

Захараш Ю.М. – К., 2015. – 43 с. 

Шифр 617.43 / К-46 

 

11. Клінічна і МРТ-діагностика вертеброгенних больових 

некомпресійних синдромів та остеохондрозу попереково-крижового 

відділу хребта: Метод. рекоменд. /Міністерство оборони України, 

Головне військово-медичне управління, Українська військово-

медична академія, Головний військовий клінічний госпіталь; Укл. 

Ярош О.О. та ін. – К., 2003. – 24 с. 

Шифр 616.833 / К-49 

 

12. Клінічні та вікові особливості застосування біогенних 

препаратів у комплексному лікуванні хворих на хронічний 

пієлонефрит із поєднаною патологією гастродуоденальної та 

гепатобіліарної систем: Метод. рекоменд. /МОЗ України, Укр. центр 

наук. мед. інф-ї та патентно-ліценз. роботи; Укл. Безрук Т.О. та ін. – 

К., 2015. – 23 с. 

Шифр 616.61 / К-49 

 

13. Комбіноване лікування остеоартрозу: Метод. рекоменд. 

/МОЗ України, НАМН України, Укр. центр наук. мед. інф-ї та 

патентно-ліценз. роботи; Укл. Коваленко В.М. та ін. – К., 2011. – 28 с. 

Шифр 616.72 / К-63 

 

14. Кріо- і радіокріохірургічне лікування хворих злоякісними 

(епітеліальними) новоутвореннями шкіри повік: Метод. рекоменд. 

/МОЗ України, НАМН України, Укр. центр наук. мед. інф-ї та 

патентно-ліценз. роботи; Укл. Буйко О.С. та ін. – К., 2015. – 22 с. 

Шифр 617.7 / К-82 
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15. Методи розрахунку інтегральних показників  

протимікробної активності антибактеріальних лікарських засобів: 

Метод. рекоменд. /МОЗ України, НАМН України, Укр. центр наук. 

мед. інф-ї та патентно-ліценз. роботи; Укл. Бойко М.М. та ін. – К., 

2015. – 29 с. 

Шифр 615.76 / М-54 

 

16. Методика гігієнічної оцінки організації навчального 

процесу у загальноосвітніх навчальних закладах: Метод. рекоменд. 

/МОЗ України, Укр. центр наук. мед. інф-ї та патентно-ліценз. 

роботи; Укл. Полька Н.С., Гозак С.В., Єлізарова О.Т. та ін. – К., 2015. 

– 36 с. 

Шифр 613.95 / М-54 

 

17. Методика комплексного лікування хворих з метастазами 

остеосаркоми в легенях: Метод. рекоменд. /МОЗ України, Укр. центр 

наук. мед. інф-ї та патентно-ліценз. роботи; Укл. Дєдков А.Г., 

Ковальчук П.А., Бороров Л.В. та ін. – К., 2015. – 23 с. 

Шифр 616.24 / М-54 

 

18. Методичні рекомендації щодо організації надання 

амбулаторної акушерсько-гінекологічної допомоги в Україні. – К., 

2011. – 60 с. 

Шифр 618 / М-54 

 

19. Обоснование подходов к определению доступности 

лекарственных средств в странах восточного средиземноморья: 

Метод. рекоменд. /МОЗ України, Национальный фармацевтический 

университет; Укл. Евтушенко Е.Н. и др. – К., 2015. – 23 с. 

Шифр 615.1 / О-22 

 

 

 

 

-  5  - 

 



20. Оптимізація антибактеріальної терапії сепсису у хворих із 

гнійно-запальними процесами м"яких тканин: Метод. рекоменд. 

/МОЗ України, Укр. центр наук. мед. інф-ї та патентно-ліценз. 

роботи; Укл. Коваленко О.Є., Кравченко А.М., Литвин О.В. та ін. – 

К., 2015. – 26 с. 

Шифр 616.946 / О-62 

 

21. Оптимізація методів заготівлі та умов зберігання плазми 

свіжозамороженої: Метод. рекоменд. /МОЗ України, НАМН України, 

Укр. центр наук. мед. інф-ї та патентно-ліценз. роботи; Укл. 

Тимченко А.С. та ін. – К., 2016. – 17 с. 

Шифр 615.38 / О-62 

 

22. Практичні аспекти підвищення прихильності до лікування 

хворих на артеріальну гіпертензію в амбулаторних умовах: Метод. 

рекоменд. /МОЗ України, Укр. центр наук. мед. інф-ї та патентно-

ліценз. роботи; Укл. Дячук Д.Д. та ін. – К., 2011. – 28 с. 

Шифр 616.118 / П-69 

 

23. Прогнозування розвитку атеросклерозу та його ускладнень 

при коморбідній патології (ожирінні, цукровому діабеті 2 типу, 

хронічній хворобі нирок, ішемічній хворобі серця): Метод. рекоменд. 

/МОЗ України, НАМН України, Укр. центр наук. мед. інф-ї та 

патентно-ліценз. роботи; Укл. Чернишов В.А. та ін. – Харків, 2014. – 

24 с. 

Шифр 616.13 / П-78 

 

24. Рання прегравідарна підготовка пацієнток зі звичним неви- 

ношуванням вагітності на тлі гіперандрогенії: Метод. рекоменд. 

/МОЗ України, Укр. центр наук. мед. інф-ї та патентно-ліценз. 

роботи; Укл. Яроцький М.Є. та ін. – К., 2015. – 20 с. 

Шифр 618.3 / Р-22 
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25. Стрес як фактор соматичної патології і коморбідності  

(сучасні аспекти діагностики, профілактики і лікування): Метод. 

рекоменд. /МОЗ України, НАМН України, Укр. центр наук. мед. інф-ї 

та патентно-ліценз. роботи; Укл. Несен А.О. та ін. – Харків-К., 2016. – 

39 с. 

Шифр 618.1 / С-91 

 

26. Сучасне анестезіологічне забезпечення виконання 

симультанних оперативних втручань у жінок з поєднаною 

гінекологічною та екстрагенітальною хірургічною патологією: 

Метод. рекоменд. /МОЗ України, НАМН України, Укр. центр наук. 

мед. інф-ї та патентно-ліценз. роботи; Укл. Дронова В.Л., Дронов О.І., 

Теслюк Р.С. та ін. – К., 2015. – 16 с. 

Шифр 618.1 / С-91 

 

27. Сучасні підходи до діагностики, лікування та профілактики  

цереброваскулярних захворювань при вібраційній хворобі від дії 

загальної вібрації: Метод. рекоменд. /МОЗ України, Укр. центр наук. 

мед. інф-ї та патентно-ліценз. роботи; Укл. Коваленко О.Є., 

Кравченко А.М., Литвин О.В. та ін. – К., 2015. – 38 с. 

Шифр 616.831 / С-91 

 

28. Удосконалення методики визначення та корекції 

загальноадаптивних реакцій організму: Метод. рекоменд. /НАМН 

України, МОЗ України, Укр. центр наук. мед. інф-ї та патентно-

ліценз. роботи; Укл. Коваленко О.Є., Кравченко А.М., Литвин О.В. та 

ін. – К., 2015. – 32 с. 

Шифр 616.092 / У-31 
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