
1 [616-005.4+

616-.12+61

6.72-002+6] 

A20 

     Aded, Yohanna Isac  Feature of motion of angina pectoris in patients 

with osteoarthritis : The scientific work to obtain the quality degree of 

Master of Medicine: 14.01.02 - "internal diseases" / Yohanna Isac Aded ; 

Ministry of Public Health of Ukraine Ivano-Frankivsk State Medical 

University. – Ivano-Frankivsk, 2008. – 147 p. 

      кільк.прим.:  1  (ІБВ – 1) 
2  

K11 

     Kabbala, Sumanth  The salivary gland diseases, it's occurrence, 

clinico-pathological presentation and management : the Reguirements of 

The Degree of Masters of Dental surgery (Oral and Maxillofacial Surgery) 

/ Sumanth Kabbala ; IFNMU, Ukraine. – Івано-Франківськ, 2015. – 69 p. 

      кільк.прим.:  1  (ІБВ – 1) 
3  

S54 

     Shivanna, Amith  The Pattern of Oral and Maxillofacial inyuries 

among patients attending IFNMU : the Reguirements for the Degree of 

Master of Dentistry (Oral Surgery) / Amith Shivanna ; IFNMU, Ukraine. – 

Івано-Франківськ, 2015. – 59 p. 

      кільк.прим.:  1  (ІБВ – 1) 
4 615.322 

А50 

     Аліханіді, Олександ Фалесович  Фармакогностичне 

дослідження рослин родини губоцвіті : магістерська робота на здоб. 

кваліфікаційного ступ. магістра фармації / Олександ Фалесович 

Аліханіді ; МОЗУ ІФНМУ. – Івано-Франківськ, 2016. – 74с. 

      кільк.прим.:  1  (ІБВ – 1) 
5 616-089 

А65 

     Андріїв, Аліна Володимиріївна  Комбіноване лікування хворих 

на рак шийки матки ІВ стадії : магістерська робота: 14.01.17 "Хірургія" 

/ Аліна Володимиріївна Андріїв ; МОЗУ ІФНМУ. – Івано-Франківськ, 

2013. – 89 с. 

      кільк.прим.:  1  (ІБВ – 1) 
6 616-092+61

6-084+618.

3-008.6 

А76 

     Апостолюк, Богдан Богданович  Клініко-патогенетичне 

обгрунтування раціональних методів профілактики ускладнень у 

вагітних з пізніми гестозами : Науково-дослідна робота на здобуття 

вченого ступеня магістра медицини / Богдан Богданович Апостолюк ; 

МОЗУ Івано-Франківська державна медична академія, кафедра 

акушерства і гінекології. – Івано-Франківськ, 2002. – 79 с. 

      кільк.прим.:  1  (ІБВ – 1) 
7 546.23+616

.61 

Б12 

     Бабенко, Наталія Леонідівна  Показники вмісту селену та 

селензалежного антиоксидантного фермента глутатіонпероксидази при 

хронічній нирковій недостатності : Наукова робота на здобуття кваліф. 

ступеня магістра медицини / Наталія Леонідівна Бабенко ; МОЗУ 

Івано-Франківська державна медична академія. – Івано-Франківськ, 

1998. – 52 с. 

      кільк.прим.:  1  (ІБВ – 1) 
8 612.017.1+

612.112.94 

Б12 

     Бабенко, Олександр Ігорович  Розробка методів імунокорекції 

аутоімунних захворювань щитовидної залози, що перебігають з 

гіперпродукцією аутоантитіл : Наукова робота на здобуття вченого 

ступеня магістра медицини: 14.01.02 - "внутрішні хвороби" 

/ Олександр Ігорович Бабенко ; МОЗУ Івано-Франківська державна 

медична академія. – Івано-Франківськ, 2000. – 107 с. 

      кільк.прим.:  1  (ІБВ – 1) 



9 616-080+61

6.366-002+

616.8-0092

+6 

Б12 

     Баблюк, Людмила Антонівна  Комплексне лікування 

хронічного некалькульозного холециститу в поєднанні з неерозивним 

гастродуоденітом препаратом артишоку екстракт - "Здоров'я" і 

синглетно-кисневою терапією : Дисертація на здобуття наукового 

ступеня магістра медицини: 14.01.02 - "внутрішні хвороби" / Людмила 

Антонівна Баблюк ; МОЗУ Івано-Франківський державний медичний 

університет. – Івано-Франківськ, 2005. – 73 с. 

      кільк.прим.:  1  (ІБВ – 1) 
10 616-076+61

6-02+616.1

3-002 

Б14 

     Багрій, Микола Миколайович  Облітеруючий тромбангіїт: 

клініко-патоморфологічні аспекти, деякі питання етіології : Наукова 

робота на здобуття освітньо-кваліф. ступеня магістра медицини: 

14.03.02 - "патологічна анатомія" / Микола Миколайович Багрій ; 

МОЗУ Івано-Франківський державний медичний університет. – 

Івано-Франківськ, 2005. – 93 с. 

      кільк.прим.:  1  (ІБВ – 1) 
11 616-08+616

.61-002+61

5.37+615.2

54 

Б24 

     Бардяк, Євгенія Мар'янівна  Обгрунтування терапевтичної 

ефективності комплексного лікування хронічного пієлонефриту 

препаратами імунофан 

(аргініл-альфа-аспартил-лізил-валіл-тирозил-аргініл) та канефрон Н у 

хворих на гемобластози : Наукова робота на здобуття освітньо-кваліф. 

рівня магістра медицини: 14.01.02 - "внутрішні хвороби" / Євгенія 

Мар'янівна Бардяк ; МОЗУ Івано-Франківський національний 

медичний університет. – Івано-Франківськ, 2009. – 71 с. 

      кільк.прим.:  1  (ІБВ – 1) 
12 582.711.11 

Б25 

     Барна, Оксана Михайлівна  Розробка методів стандартизації 

плодів аронії чорноплідної та ліофілізованих екстрактів на їх основі : 

Магістерська робота на здобуття кваліф. ступеня магістра фармації 

/ Оксана Михайлівна Барна ; МОЗУ Івано-Франківський державний 

медичний університет. – Івано-Франківськ, 2006. – 102 с. 

      кільк.прим.:  1  (ІБВ – 1) 
13 616-072.1+

616.216.2+

616.214 

Б32 

     Бачинська, Марина Ігорівна  Диференційовані підходи до 

лікувальної тактики фронтитів : Наукова робота на здобуття кваліф. 

ступеня магістра медицини: 14.01.19 / Марина Ігорівна Бачинська ; 

МОЗУ Івано-Франківська державна медична академія. – 

Івано-Франківськ, 2005. – 49 с. 

      кільк.прим.:  1  (ІБВ – 1) 
14 615.281 

Б42 

     Бекерська, Оксана Петрівна  Фармакоекономічні принципи 

розробки системи постачання ліків для дітей, хворих на туберкульоз в 

Івано-Франківській області : магістерська робота на здобуття ступеня 

магістра фармації / Оксана Петрівна Бекерська ; МОЗУ ІФНМУ. – 

Івано-Франківськ, 2014. – 107 с. 

      кільк.прим.:  1  (ІБВ – 1) 
15 616-053.3+

616.248+54

1.515 

Б48 

     Березна, Тамара Григорівна  Клініко-патогенетичне 

обгрунтування використання валкіон-терапії у комплексному лікуванні 

бронхіальної астми у дітей : Наукова робота на здобуття кваліф. 

ступеня магістра медицини: 14.01.10 - "педіатрія" / Тамара Григорівна 

Березна ; МОЗУ Івано-Франківська державна медична академія. – 

Івано-Франківськ, 2001. – 64 с. 

      кільк.прим.:  1  (ІБВ – 1) 



16 616-036.88

2-074 

Б69 

     Близнюк, Діана Володимирівна  Вплив антиоксидантів на 

окиснювальну модифікацію білків плазми крові та стан 

антиоксидантної системи у хворих з ішемічними інсультами : Наукова 

робота на здобуття кваліф. ступеня магістра медицини: 14.01.30 - 

"анестезіологія та інтенсивна терапія" / Діана Володимирівна 

Близнюк ; МОЗУ Івано-Франківський державний медичний 

університет. – Івано-Франківськ, 2008. – 63 с. 

      кільк.прим.:  1  (ІБВ – 1) 
17 616.31-08+

546.214+61

6.313-002.5

3 

Б77 

     Бойчук, Оксана Григорівна  Застосування озонотерапії в 

комплексному лікуванні гострих гнійно-запальних захворювань м'яких 

тканин щелепно-лицевої ділянки : Наукова робота на здобуття кваліф. 

ступеня магістра медицини: 14.01.22 "стоматологія" / Оксана 

Григорівна Бойчук ; МОЗУ ДВНЗ "Івано-Франківський національний 

медичний університет" Кафедра стоматології ф-ту післядипломної 

освіти. – Івано-Франківськ, 2010. – 73 с. 

      кільк.прим.:  1  (ІБВ – 1) 
18 616.36+616

.348-002 

Б77 

     Бойчук, Олександр Петрович  Клініко-функціональний стан 

печінки при кишкових захворюваннях : Наукова робота на здобуття 

кваліф. ступеня магістра медицини: 14.01.13. - "інфекційні хвороби" 

/ Олександр Петрович Бойчук ; МОЗУ Івано-Франківська державна 

медична академія. – Івано-Франківськ, 1999. – 53 с. 

      кільк.прим.:  1  (ІБВ – 1) 
19 001.3+612.

014.5+340.

6 

Б81 

     Бондаренко, Володимир Володимирович  Судово-медична 

діагностика загальних фенотипічних ознак людини за факторними 

критеріями п'ясткових кісток : Наукова робота на здобуття кваліф. 

ступеня магістра медицини: 14.01.25 - "судова медицина" / Володимир 

Володимирович Бондаренко ; МОЗУ Івано-Франківський державний 

медичний університет. – Івано-Франківськ, 2007. – 112 с. 

      кільк.прим.:  1  (ІБВ – 1) 
20 616-071+58

2.929.4+61

5.451.1 

Б81 

     Бондарчук, Оксана Петрівна  Фітохімічне і фармакологічне 

дослідження буквиці лікарської : Магістерська робота на здобуття 

кваліф. ступеня магістра фармації / Оксана Петрівна Бондарчук ; 

МОЗУ Івано-Франківський державний медичний університет. – 

Івано-Франківськ, 2005. – 89 с. 

      кільк.прим.:  1  (ІБВ – 1) 
21 616-071+61

6.314-77 

Б90 

     Бугерчук, Олександр Вікторович  Об'єктивізація методів 

діагностики станів несприйняття до акрилових пластмас у хворих, які 

користуються знімними конструкціями зубних протезів : Наукова 

робота на здобуття наукового ступеня магістра медицини: 14.00.21. - 

"стоматологія" / Олександр Вікторович Бугерчук ; МОЗУ 

Івано-Франківська державна медична академія. – Івано-Франківськ, 

1998. – 67 c. 

      кільк.прим.:  1  (ІБВ – 1) 



22 616.314-0.8

9.28/.29-55 

Б90 

     Бульбук, Олександр Іванович  Клініко-експериментальне 

обгрунтування покращення якості лікування хворих незнімними 

конструкціями зубних протезів : Наукова робота на здобуття кваліф. 

ступеня магістра медицини: 14.01.22 - "стоматологія" / Олександр 

Іванович Бульбук ; МОЗУ Івано-Франківська державна медична 

академія. – Івано-Франківськ, 2001. – 80 с. 

      кільк.прим.:  1  (ІБВ – 1) 
23 616.5 

Б94 

     Буянова, Ірина Олександрівна  Комплексне лікування хворих з 

рожевими вугрями з урахуванням стану мікробіоценозу кишечника і 

показників клітинного і гуморального імунітету : Наукова робота на 

здобуття кваліф. ступеня магістра медицини: 14.01.20 "шкірні та 

венеричні хвороби" / Ірина Олександрівна Буянова ; МОЗУ 

Івано-Франківський національний медичний університет. – 

Івано-Франківськ, 2011. – 99 с. 

      кільк.прим.:  1  (ІБВ – 1) 
24 616-08+616

.12-008.331

.1+616.379- 

В14 

     Вакалюк, Ірина Ігорівна  Ефективність диференційованого 

лікування у хворих на артеріальну гіпертензію з метаболічним 

синдромом та постінфарктним кардіосклерозом : Наукова робота на 

здобуття кваліф. ступеня магістра медицини / Ірина Ігорівна Вакалюк ; 

МОЗУ Івано-Франківський національний медичний університет. – 

Івано-Франківськ, 2009. – 77 с. 

      кільк.прим.:  1  (ІБВ – 1) 
25 616.24-002

+616.1+579

.882 

В18 

     Варунків, Олекандр Іванович  Клініко-патогенетичні 

особливості негоспітальних пневмоній на тлі ішемічної хвороби серця 

в осіб, інфікованих chlamydophila pneumoniae : Наукова робота на 

здобуття освітньо-кваліф. рівня магістра медицини: 14.01.02 

"внутрішні хвороби" / Олекандр Іванович Варунків ; МОЗУ 

Івано-Франківський національний медичний університет. – 

Івано-Франківськ, 2009. – 113 с. 

      кільк.прим.:  1  (ІБВ – 1) 
26 616-071+61

6.728.3 

В19 

     Василечко, Василь Іванович  Вивчення достовірності 

клінічних ознак ушкоджень та захворювань колінного суглоба у 

відповідності до артроскопічної ідентифікації / Василь Іванович 

Василечко ; ІФНМУ; магістр кафедри травматології, ортопедії та 

ХВНС В.І. Василечко. – Івано-Франківськ, 2010. – 86 с. 

      кільк.прим.:  1  (ІБВ – 1) 
27 616.08+615

.244 

В19 

     Васкул, Надія Василівна  Роль нуклекса в підвищенні 

ефективності лікування хворих на хронічний гепатит С : наук. роб. на 

здоб. осв.-кваліф. р-ня магістра мед.: 14.01.13 "Інфекційні хвороби" 

/ Надія Василівна Васкул ; МОЗУ ІФНМУ. – Івано-Франківськ, 2012. – 

65 с. 

      кільк.прим.:  1  (ІБВ – 1) 



28 616.132.2-0

08.64+612.

013+614.2 

В22 

     Вацеба, Мар'яна Остапівна  Оптимізація лікування хворих на 

артеріальну гіпертензію II ступеня з синдромами електричної 

нестабільності міокарда : Наукова робота на здобуття 

освітньо-кваліфікаційного рівня магістра медицини: 14.01.02 

"внутрішні хвороби" / Мар'яна Остапівна Вацеба ; МОЗУ ДВНЗ 

Івано-Франківський національний медичний університет. – 

Івано-Франківськ, 2011. – 118 с. 

      кільк.прим.:  1  (ІБВ – 1) 
29 618.12-002.

1-06.+576.8

51.23 

В22 

     Вацик, Мирослава Михайлівна  Клініко-патогенетичні аспекти 

безпліддя, зумовленого запальними захворюваннями жіночої 

репродуктивної сфери хламідійної етіології : Науково-дослідна робота 

на здобуття звання магістра медицини: 14.01.01 - "акушерство і 

гінекологія" / Мирослава Михайлівна Вацик ; МОЗУ 

Івано-Франківська державна медична академія. – Івано-Франківськ, 

2004. – 89 с. 

      кільк.прим.:  1  (ІБВ – 1) 
30 616-073.7 

В37 

     Вершиніна, Діана Володимирівна  Оцінка різних методів 

променевої діагностики уражень кисті у верифікації раннього 

ревматоїдного артриту : наукова робота на здобуття кваліф. ступеня 

магістра медицини: 14.01.23 - Променева діагностика, променева 

терапія / Діана Володимирівна Вершиніна ; МОЗУ ІФНМУ. – 

Івано-Франківськ, 2014. – 117 с. 

      кільк.прим.:  1  (ІБВ – 1) 
31 616-089+61

6-08 

В38 

     Веселовський, Володимир Михайлович  Комплексне 

лікування хворих з переломами проксимальної частини стегнової 

кістки : роб. на здоб. осв.-кваліф. р-ня магістр мед..: 14.01.05 

"Ортопедія-травматологія" / Володимир Михайлович Веселовський ; 

ІФНМУ. – Івано-Франківськ, 2012. – 95 с. 

      кільк.прим.:  1  (ІБВ – 1) 
32 616-071+61

5.246+616-

08+616.34-

00 

В95 

     Вишиванюк, Віра Юріївна  Клініко-патогенетичні аспекти 

використання ланцеролу та орнізолу в комплексному лікуванні 

виразкової хвороби : Наукова робота на здобуття кваліф. ступеня 

магістра медицини: 14.01.02 - "внутрішні хвороби" / Віра Юріївна 

Вишиванюк ; МОЗУ Івано-Франківський державний медичний 

університет. – Івано-Франківськ, 2005. – 114 с. 

      кільк.прим.:  1  (ІБВ – 1) 
33 616.131+61

6-005.1-08+

616-07+616

- 

В68 

     Волошин, Мар'яна Мирославівна  Комплексне лікування тела 

з урахуванням порушень гемостазу у системному і локальному 

кровотоці в експерименті : Наукова робота на здобуття кваліф. ступеня 

магістра медицини: 14.01.03 - "хірургічні хвороби" / Мар'яна 

Мирославівна Волошин ; МОЗУ Івано-Франківська державна медична 

академія. – Івано-Франківськ, 2005. – 98 с. 

      кільк.прим.:  1  (ІБВ – 1) 
34 616.314.17-

008.1+616.

311.2-002+

6 

В70 

     Воляк, Любов Миколаївна  Застосування циклоферону в 

комплексному лікуванні катарального гінгівіту у дітей : Наукова 

робота на здобуття кваліф. ступеня магістра медицини: 14.01.22 - 

"стоматологія" / Любов Миколаївна Воляк ; МОЗУ Івано-Франківський 

державний медичний університет. – Івано-Франківськ, 2008. – 54 с. 

      кільк.прим.:  1  (ІБВ – 1) 



35 615.454.1+

616.007.7+

615.451.1 

Г12 

     Гавкалюк, Мар'яна Іванівна  Розробка складу крему для 

корекції фігури з використанням рослинних екстрактів : Магістерська 

робота на здобуття кваліф. ступеня магістра фармації / Мар'яна 

Іванівна Гавкалюк ; МОЗУ Івано-Франківський державний медичний 

університет. – Івано-Франківськ, 2005. – 107 с. 

      кільк.прим.:  1  (ІБВ – 1) 
36 616.71-001.

5+617.582 

Г12 

     Гаврилишин, Вячеслав Русланович  Переваги 

стабільно-функціонального остеосинтезу при переломах шийки 

стегнової кістки за допомогою системи DHS : Наукова робота на 

здобуття освітньо-кваліф. рівня магістра медицини: 14.01.05 - 

"ортопедія-травматологія" / Вячеслав Русланович Гаврилишин ; МОЗУ 

Івано-Франківський національний медичний університет. – 

Івано-Франківськ, 2009. – 74 с. 

      кільк.прим.:  1  (ІБВ – 1) 
37 616-071+61

6-08+579.8

82 

Г12 

     Гавриш, Жанна Петрівна  Клініко-лабораторна оцінка 

комплексного лікування хворих на урогенітальний хламідіоз : Наукова 

робота на здобуття кваліф. ступеня магістра медицини: 14.01.20 - 

"шкірні та венеричні хвороби" / Жанна Петрівна Гавриш ; МОЗУ 

Івано-Франківська державна медична академія. – Івано-Франківськ, 

2003. – 105 с. 

      кільк.прим.:  1  (ІБВ – 1) 
38 616.36-04+

616.34-008.

87+616.08+

6 

Г12 

     Гавриш, Ірина Мирославівна  Перебіг цирозу печінки на фоні 

дисбіозу кишечника: обгрунтування до застосування в комплексному 

лікуванні синбіотика : Наукова робота на здобуття кваліфікаційного 

ступеня магістра медицини: "внутрішні хвороби" / Ірина Мирославівна 

Гавриш ; МОЗУ Івано-Франківський національний медичний 

університет. – Івано-Франківськ, 2011. – 90 с. 

      кільк.прим.:  1  (ІБВ – 1) 
39 616-089+61

6.381-007.2

74 

Г17 

     Галюк, Володимир Михайлович  Комплексне хірургічне 

лікування рецидивуючої спайкової хвороби очеревини ускладненої 

кишковою непрохідністю : Наукова праця на здобуття 

освітньо-кваліфікаційного рівня магістра медицини: 14.01.03 - 

"хірургія" / Володимир Михайлович Галюк ; МОЗУ 

Івано-Франківський національний медичний університет. – 

Івано-Франківськ, 2009. – 111 с. 

      кільк.прим.:  1  (ІБВ – 1) 
40 616-08+616

.12-008.331

.1 

Г18 

     Гаман, Ірина Олегівна  Маркери субклінічного ураження 

органів-мішеней та можливості їх корекції шляхом комплексного 

лікування у хворих на есенціальну артеріальну гіпертензію : Наукова 

робота на здобуття кваліф. ступеня магістра медицини / Ірина Олегівна 

Гаман ; МОЗУ Івано-Франківський державний медичний 

університет. – Івано-Франківськ, 2008. – 87 с. 

      кільк.прим.:  1  (ІБВ – 1) 



41  

Г34 

     Геник, Богдан Любомирович  Вивчення стану тканин 

протезного ложа у хворих на акантолітичну міхурницю, що 

потребують ортопедичного лікування : наукова робота на здоб. 

кваліфікаційного ступ. магістра медецини:14.01.21-Стоматологія 

/ Богдан Любомирович Геник ; МОЗУ ІФНМУ. – Івано-Франківськ, 

2015. – 55с. 

      кільк.прим.:  1  (ІБВ – 1) 
42 616.831-00

5 

Г34 

     Геник, Софія Ігорівна  Клініко-патогенетична характеристика 

гострих розладів мозкового кровообігу вертебро-базилярної локалізації 

та особливості їх лікування і вторинної профілактики : Наукова робота 

на здобуття кваліфік. ступеня магістра медицини / Софія Ігорівна 

Геник ; МОЗУ Івано-Франківський державний медичний 

університет. – Івано-Франківськ, 2008. – 96 с. 

      кільк.прим.:  1  (ІБВ – 1) 
43 616.21 

Г34 

     Геник, Ярослава Ігорівна  Рольвірусу Епштейна-Барр у 

етіології та перебігу хронічного епіфарингіту у дорослих : Наукова 

робота на здобуття кваліфікаційного ступеня магістра медицини: 

14.01.19 "оториноларингологія" / Ярослава Ігорівна Геник ; МОЗУ 

Івано-Франківський національний медичний університет. – 

Івано-Франківськ, 2011. – 81 с. 

      кільк.прим.:  1  (ІБВ – 1) 
44  

Г37 

     Герасимчук, Вікторія Романівна  Шляхи оптимізації 

лікувальної тактики в ранньому відновному періоді ішемічного 

інсульту : наук. робота на здобуття кваліф. ступеня магістра медицини: 

14.01.15 "Нервові хвороби" / Вікторія Романівна Герасимчук ; МОЗУ 

ІФНМУ. – Івано-Франківськ, 2013. – 79 с. 

      кільк.прим.:  1  (ІБВ – 1) 
45 616-093+57

7.114.4+61

5.322 

Г37 

     Гергель, Олександр Васильович  Дослідження полісахаридів 

як перспективних джерел лікарських засобів : Магістерська робота на 

здобуття кваліф. ступеня магістра фармації / Олександр Васильович 

Гергель ; МОЗУ Івано-Франківський державний медичний 

університет. – Івано-Франківськ, 2005. – 71 с. 

      кільк.прим.:  1  (ІБВ – 1) 
46 616-071 

Г54 

     Глов'як, Віталій Григорович  Клінічні особливості лямбліозу у 

дітей різних вікових груп, оптимізація діагностики : наукова робота на 

здобут. освітньо-кваліфікаційного рівня магістра медицини за спец.: 

14.01.26 та 14.01.10 - Педіатрія / Віталій Григорович Глов'як ; МОЗУ 

ІФНМУ. – Івано-Франківськ, 2014. – 48 с. 

      кільк.прим.:  1  (ІБВ – 1) 
47 616.14+613

.96+616.12-

008.331.1 

Г55 

     Глушко, Наталія Любомирівна  Морфофункціональний стан 

венозної системи у підлітків з гіпертонічною хворобою : Наукова 

робота на здобуття кваліф. ступеня магістра медицини: 14.01.02 - 

"внутрішні хвороби" / Наталія Любомирівна Глушко ; МОЗУ 

Івано-Франківська державна медична академія. – Івано-Франківськ, 

1998. – 62 с. 

      кільк.прим.:  1  (ІБВ – 1) 



48 616-089.87

3 

Г56 

     Гнатищак, Олег Ігорович  Хірургічні та соціальні аспекти 

ампутацій нижньої кінцівки у хворих на облітеруючий атеросклероз : 

наукова робота на здоб. кваліфікаційного ступ. магістра 

медецини:14.01.03-Хірургія / Олег Ігорович Гнатищак ; МОЗУ 

ІФНМУ. – Івано-Франківськ, 2015. – 89с. 

      кільк.прим.:  1  (ІБВ – 1) 
49 616-08+616

.314.17-0.0

8+611-018 

Г80 

     Грекуляк, Василь Васильович  Підвищення ефективності 

використання остеогенних трансплантатів в лікуванні хворих на 

генералізований пародонтит : Робота на здобуття наукового ступеня 

магістра медичних наук: 14.01.22 - "стоматологія" / Василь Васильович 

Грекуляк ; МОЗУ Івано-Франківська державна медична академія. – 

Івано-Франківськ, 2002. – 71 с. 

      кільк.прим.:  1  (ІБВ – 1) 
50 616-092.8+

615.451.1+

615.322 

Г83 

     Григорів, Христина Романівна  Розробка та дослідження 

лікувально-профілактичних засобів з рослинними екстрактами : 

Магістерська робота на здобуття кваліф. ступеня магістра фармації 

/ Христина Романівна Григорів ; МОЗУ Івано-Франківський 

національний медичний університет. – Івано-Франківськ, 2010. – 128 с. 

      кільк.прим.:  1  (ІБВ – 1) 
51 616.831-00

5:615.384 

Г85 

     Грицишин, Любов Василівна  Оптимізація проведення 

ізоволемічної гемодилюції у хворих з ішемічними інсультами : 

Наукова праця на здобуття освітньо-кваліф. рівня магістра медицини: 

14.01.30 - "анестезіологія та інтенсивна терапія" / Любов Василівна 

Грицишин ; МОЗУ Івано-Франківський державний медичний 

університет. – Івано-Франківськ, 2008. – 96 с. 

      кільк.прим.:  1  (ІБВ – 1) 
52 616.13-004.

6 

Г93 

     Гудз, Олексій Іванович  Особливості реваскуляризації нижньої 

кінцівки при хронічній критичній ішемії та "проблемному" 

периферійному руслі : наук. роб. на здоб. кваліф. ступ. магістра мед.: 

14.01.03 "Хірургія" / Олексій Іванович Гудз ; МОЗУ ІФНМУ. – 

Івано-Франківськ, 2012. – 101 с. 

      кільк.прим.:  1  (ІБВ – 1) 
53 616-08+615

.272 

Д18 

     Данилків, Ганна Олександрвна  Клініко-патогенетичне 

обґрунтування використання кортексину у лікуванні пацпієнтів з 

глаукомою оптичною нейропатією на фоні первинної відкритокутої 

глаукоми І ІІ ІІІ стадій : наук. роб. на здоб. кваліф. ступ. магістра мед.: 

14.01.18 "Очні хвороби" / Ганна Олександрвна Данилків ; МОЗУ 

ІФНМУ. – Івано-Франківськ, 2012. – 58 с. 

      кільк.прим.:  1  (ІБВ – 1) 
54 616-006.44

1+616.155.

392+576.8.

07 

Д31 

     Демчук, Галина Миколаївна  Диференційована терапія 

хронічного лімфолейкозу та неходжкінських лімфом в залежності від 

клініко-імунологічного субтипу захворювання : Наукова робота на 

здобуття вченого ступеня магістра медицини: 14.01.02 - "внутрішні 

хвороби" / Галина Миколаївна Демчук ; МОЗУ Івано-Франківська 

державна медична академія. – Івано-Франківськ, 1997. – 163 с. 

      кільк.прим.:  1  (ІБВ – 1) 



55 616-005.4+

611.018+54

2.231.2 

Д87 

     Диб'як, Юрій Миколайович  Морфо-функціональна 

характеристика регіонарних гемодинамічних порушень у хворих з 

хронічною критичною ішемією нижніх кінцівок : Наукова робота на 

здобуття кваліф. ступеня магістра медицини: 14.01.03 - "хірургічні 

хвороби" / Юрій Миколайович Диб'як ; МОЗУ Івано-Франківська 

державна медична академія. – Івано-Франківськ, 2002. – 151 с. 

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

.314.77 

Д44 

     Дівнич, Тетяна Ярославівна  Зміна мікрофлори ротової 

порожнини в залежності від термінів користування знімними 

конструкціями зубних протезів : Робота на здобуття наукового ступеня 

магістра медицини: 14.00.21. - "стоматологія" / Тетяна Ярославівна 

Дівнич ; МОЗУ Івано-Франківський державний медичний 

університет. – Івано-Франківськ, 2006. – 93 с. 

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

+616.316.0

85+616.314

-0 

Д53 

     Дмитренко, Ігор Анатолійович  Вдосконалення методів 

діагностики та лікування середніх і великих дефектів зубних рядів : 

Наукова робота на здобуття кваліф. ступеня магістра медицини: 

14.01.22 - "стоматологія" / Ігор Анатолійович Дмитренко ; МОЗУ 

Івано-Франківський державний медичний університет. – 

Івано-Франківськ, 2008. – 79 с. 

      кільк.прим.:  1  (ІБВ – 1) 
58 616.831-00

5.1+616-08 

Д69 

     Дорошенко, Олександр Олександрович  Деякі 

клініко-генетичні фактори ризику інсультів та 

патогенетично-гемодинамічне обгрунтування лікувальної тактики при 

субарахноїдальних крововиливах : Наукова робота на здобуття кваліф. 

ступеня магістра медицини: 14.01.15 - "нервові хвороби" / Олександр 

Олександрович Дорошенко ; МОЗУ Івано-Франківська державна 

медична академія. – Івано-Франківськ, 2004. – 116 с. 

      кільк.прим.:  1  (ІБВ – 1) 
59 616-071+61

6.361+612.

621.31+616

-0 

Д72 

     Дранчук, Йордана Мирославівна  Клініко-патологічні 

особливості дискінезій жовчовивідних шляхів у залежності від рівня 

статевих гормонів у пацієнтів репродуктивного віку та їх лікування 

препаратом холе-гран в поєднанні з музичною терапією : Магістерська 

робота на здобуття освітньо-кваліф. рівня "Магістр медицини": 

14.01.02 - "внутрішні хвороби" / Йордана Мирославівна Дранчук ; 

МОЗУ Івано-Франківський державний медичний університет. – 

Івано-Франківськ, 2008. – 87 с. 

      кільк.прим.:  1  (ІБВ – 1) 
60 616.12008.3

31.1+616.3

79-008.64+

6 

Д72 

     Драпчак, Ірина Михайлівна  Метаболічний синдром: гендерні 

особливості перебігу та лікування : Наукова робота на здобуття 

кваліфік. ступеня магістра медицини / Ірина Михайлівна Драпчак ; 

МОЗУ Івано-Франківський державний медичний університет. – 

Івано-Франківськ, 2008. – 92 с. 

      кільк.прим.:  1  (ІБВ – 1) 



61 616.33+618

.33+618.23

2 

Д74 

     Дрінь, Тарас Романович  Профілактика та лікування 

плацентарної недостатності у вагітних з недоношуванням вагітності : 

Наукова робота на здобуття кваліф. ступеня магістра медицини: 

14.01.01 - "акушерство і гінекологія" / Тарас Романович Дрінь ; МОЗУ 

Івано-Франківський державний медичний університет. – 

Івано-Франківськ, 2006. – 77 с. 

      кільк.прим.:  1  (ІБВ – 1) 
62 616.12+616

.5-002.525.

2+616.5-00

4 

Д75 

     Дрогомерецька, Оксана Ігорівна  Особливості кардіальної 

патології у хворих на системнмй червоний вовчак і системну 

склеродермію та способи її метаболічної корекції : Наукова робота на 

здобуття наукового ступеня магістра медицини: 14.01.02 - "внутрішні 

хвороби" / Оксана Ігорівна Дрогомерецька ; МОЗУ Івано-Франківська 

державна медична академія. – Івано-Франківськ, 2005. – 117 с. 

      кільк.прим.:  1  (ІБВ – 1) 
63 618.11 

Д99 

     Дяків, Ірина Богданівна  Виникнення другого онкологічного 

захворювання у хворих, лікованих з приводу раку грудної залози: 

чинники ризику та шляхи профілактики : магістерська робота : 14.01.17 

- Хірургія / Ірина Богданівна Дяків ; МОЗУ ІФНМУ. – 

Івано-Франківськ, 2014. – 91 с. 

      кільк.прим.:  1  (ІБВ – 1) 
64 618.231+61

8.39+618.5 

Є60 

     Ємець, Надія Олександрівна  Клініко-патогенетичні аспекти 

ведення загрози передчасних пологів, корекція та лікування : Наукова 

робота на здобуття наукового ступеня магістра медицини: 14.01.01 - 

"акушерство та гінекологія" / Надія Олександрівна Ємець ; МОЗУ 

Івано-Франківська державна медична академія. – Івано-Франківськ, 

2004. – 114 с. 

      кільк.прим.:  1  (ІБВ – 1) 
65 616-071+61

6.37+613.9

5+616.34 

Ж72 

     Жиляк, Олександра Василівна  Особливості функціонування 

підшлункової залози у дітей з синдромом подразненого кишечнику : 

Наукова робота на здобуття освітньо-кваліф. ступеня магістра 

медицини: 14.01.10. "педіатрія" / Олександра Василівна Жиляк ; МОЗУ 

Івано-Франківський національний медичний універоситет. – 

Івано-Франківськ, 2009. – 114 с. 

      кільк.прим.:  1  (ІБВ – 1) 
66 616.33-002.

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 : Наукова робота на здобуття 

ступеня магістра медицини: 14.01.02 - "внутрішні хвороби" / Андрій 

Дмитрович Захараш ; МОЗУ Івано-Франківська державна медична 

академія. – Івано-Франківськ, 1999. – 185 с. 

      кільк.прим.:  1  (ІБВ – 1) 
67 616.12-009.

72+616.12-

008.331.1+

6 

З-78 

     Зозуляк, Наталія Василівна  Толерантність до нітратів та 

шляхи її подолання у хворих на стенокардію навантаження з 

артеріальною гіпертензією : наукова робота на здобут. 

освітньо-кваліфікаційного рівня магістра медицини за спец.: 14.01.11 - 

Кардіологія / Наталія Василівна Зозуляк ; МОЗУ ДВНЗ "ІФНМУ". – 

Івано-Франківськ, 2010. – 127 с. 

      кільк.прим.:  1  (ІБВ – 1) 



68 616.8+613.

95+616.12-

008.331.1 

І-19 

     Іванишин, Леся Ярославівна  Особливості клінічних проявів, 

психоемеційного статусу та вегетативної регуляції дітей з 

артеріальною гіпотензією : Наукова робота на здобуття кваліф. ступеня 

магістра медицини: 14.01.10 - "педіатрія" / Леся Ярославівна 

Іванишин ; МОЗУ Івано-Франківська державна медична академія. – 

Івано-Франківськ, 2002. – 83 с. 

      кільк.прим.:  1  (ІБВ – 1) 
69 616-08+616

.716.4 

І-23 

     Івасів, Андрій Петрович  Методи лікування переломів 

суглобового паростку нижньої щелепи : Наукова робота на здобуття 

вченого ступеня магістра медицини: 14.01.21. - "стоматологія" / Андрій 

Петрович Івасів ; МОЗУ Івано-Франківська державна медична 

академія. – Івано-Франківськ, 1997. – 58 с. 

      кільк.прим.:  1  (ІБВ – 1) 
70 616.37-002-

089+616.36 

І-26 

     Ігнацевич, Петро Петрович  Корекція імуно-біохімічних 

зрушень і печінкової недостатності в комплексному хірургічному 

лікуванні гострого панкреатиту : Наукова робота на здобуття вченого 

ступеня магістра медицини: 14.01.03 - "хірургія" / Петро Петрович 

Ігнацевич ; МОЗУ Івано-Франківська державна медична академія. – 

Івано-Франківськ, 1997. – 115 с. 

      кільк.прим.:  1  (ІБВ – 1) 
71 616.346.2-0

02-03+616.

346.2-089.8 

К12 

     Кавин, Василь Олексійович  Особливості імунобіохімічних 

зрушень в організмі при різних формах гострого апендициту і його 

лікуванні : Наукова робота на здобуття ступеня магістра медицини: 

14.01.03 - "хірургія" / Василь Олексійович Кавин ; МОЗУ 

Івано-Франківська державна медична академія. – Івано-Франківськ, 

1999. – 121 с. 

      кільк.прим.:  1  (ІБВ – 1) 
72 611.31+616

-314-77+61

6.12-008.33

1 

К17 

     Калинчук, Андрій Ігорович  Особливості підготовки хворих до 

ортопедичного лікування при артеріальній гіпертензії : Наукова робота 

на здобуття кваліф. ступеня магістра медицини: 14.01.22 - 

"стоматологія" / Андрій Ігорович Калинчук ; МОЗУ 

Івано-Франківський державний медичний університет. – 

Івано-Франківськ, 2007. – 75 с. 

      кільк.прим.:  1  (ІБВ – 1) 
73 58.083 

К18 

     Каменова, Елена Цветанова  Фармакогностическое 

исследование растений семейства гречешные : магистер. раб. на получ. 

квалиф. степ. магистра фармации / Елена Цветанова Каменова ; МЗУ 

ИФНМУ. – Ивано-Франковск, 2012. – 98 с. 

      кільк.прим.:  1  (ІБВ – 1) 
74 615.24+616

-08+616.34

8.002 

К18 

     Камінський, Віталій Ярославович  Застосування альтану в 

комплексному лікуванні хронічних невиразкових колітів : 

Магістерська робота: 14.01.02 - "внутрішні хвороби" / Віталій 

Ярославович Камінський ; МОЗУ Івано-Франківська державна 

медична академія. – Івано-Франківськ, 2002. – 87 с. 

      кільк.прим.:  1  (ІБВ – 1) 



75 618.14-002: 

К19 

     Кантимир, Софія Олегівна  Гіперпластичні процеси 

ендометрію: клініко-патогенетичні аспекти діагностики та 

профілактики : наукова робота на здоб. наук. ступ. магістра 

медицини:спец.14.01.01"Акушерство і гінекологія" / Софія Олегівна 

Кантимир ; МОЗУ ІФНМУ. – Івано-Франківськ, 2016. – 110с. 

      кільк.прим.:  1  (ІБВ – 1) 
76 617.747+61

7.731:616-0

05.6+616-0

0 

К20 

     Капечук, Василь Васильович  Клініко-патогенетичне 

обгрунтуання застосування альпростадилу у хворих з оклюзіями судин 

сітківки і зорового нерва : Наукова робота на здобуття кваліф. ступеня 

магістра медицини: 14.01.18. - "очні хвороби" / Василь Васильович 

Капечук ; МОЗУ Івано-Франківська державна медична академія. – 

Івано-Франківськ, 2003. – 88 с. 

      кільк.прим.:  1  (ІБВ – 1) 
77 617.735+61

7.735-002+

617.735+61

6- 

К26 

     Карпінець, Богдана Богданівна  Вплив діодної лазеркоагуляції 

на функціональний стан сітківки хворих на гіпертонічну ретинопатію : 

Наукова робота на здобуття кваліф. ступеня магістра медицини: 

14.01.18. - "очні хвороби" / Богдана Богданівна Карпінець ; МОЗУ 

Івано-Франківська державна медична академія. – Івано-Франківськ, 

2004. – 58 с. 

      кільк.прим.:  1  (ІБВ – 1) 
78 616.314.18.

-002.4:[616.

34-008.87 

К43 

     Кіріяк, Тетяна Олексіївна  Показники видового складу 

мікрофлори порожнини рота при наявності ортопедичних конструкцій 

у хворих із захворюваннями шлунково-кишкового тракту : Наукова 

робота на здобуття наукового ступеня магістра медицини: 14.00.21. - 

"стоматологія" / Тетяна Олексіївна Кіріяк ; МОЗУ Івано-Франківська 

державна медична академія. – Івано-Франківськ, 1999. – 65 с. 

      кільк.прим.:  1  (ІБВ – 1) 
79 616-089.88

6+616.089 

К49 

     Клим’юк, Віталія Михайлівна  Механічна компресія в 

комплексному хірургічному лікуванні хворих на гострі тромбози 

глибоких вен нижніх кінцівок : роб. на здоб. осв.-кваліф. р-ня магістра 

мед.: 14.01.03 "Хірургія" / Віталія Михайлівна Клим’юк ; МОЗУ 

ІФНМУ. – Івано-Франківськ, 2012. – 105 с. 

      кільк.прим.:  1  (ІБВ – 1) 
80 616-089.23

+616.314.7

7+616.314-

0 

К49 

     Клим'юк, Юрій Васильович  Сучасні методи діагностики стану 

пародонту опорних зубів при виготовленні незнімних мостоподібних 

протезів : Наукова робота на здобуття кваліфік. ступеня магістра 

медицини: 14.01.22 - "стоматологія" / Юрій Васильович Клим'юк ; 

МОЗУ Івано-Франківський державний медичний університет. – 

Івано-Франківськ, 2008. – 69 с. 

      кільк.прим.:  1  (ІБВ – 1) 
81  

К55 

     Кобринський, Роман Богданович  Вивчення впливу 

інгаляційних глюкокортикостероїдів, що використовуються для 

лікування хворих на бронхіальну астму, на тканини пародонта : робота 

на здобут. наук. ступ. магістра медицини: 14.01.22 "Стоматологія" 

/ Роман Богданович Кобринський ; МОЗУ ІФНМУ. – 

Івано-Франківськ, 2013. – 84 с. 

      кільк.прим.:  1  (ІБВ – 1) 



82  

К56 

     Ковалюк, Андрій Володимирович  Вивчення поширеності та 

особливостей клінічної картини вторинних деформацій у хворих з 

дефектами зубних рядів : робота на здобуття наук. ступеня магістра 

медицини: 14.01.22 "Стоматологія" / Андрій Володимирович 

Ковалюк ; МОЗУ ДВНЗ "ІФНМУ". – Івано-Франківськ, 2013. – 88 с. 

      кільк.прим.:  1  (ІБВ – 1) 
83 615.234+61

6.248 

К56 

     Ковальчук, Наталія Володимирівна  Клініко-патогенетичне 

обгрунтування ефективності використання еуфіліну - H 200 та 

діетимоліну у хворих на бронхіальну астму : Магістерська робота: 

14.01.02 - "внутрішні хвороби" / Наталія Володимирівна Ковальчук ; 

МОЗУ Івано-Франківська державна медична академія. – 

Івано-Франківськ, 2000. – 85 с. 

      кільк.прим.:  1  (ІБВ – 1) 
84 616.839+61

6.12 

К56 

     Ковтун, Юрій Станіславович  Вегето-судинні розлади у людей 

молодого віку при мікроаномаліях розвитку серця : Наукова робота на 

здобуття кваліф. ступеня магістра медицини / Юрій Станіславович 

Ковтун ; МОЗУ Івано-Франківський державний медичний 

університет. – Івано-Франківськ, 2007. – 71 с. 

      кільк.прим.:  1  (ІБВ – 1) 
85 616-008.6+

616.127+61

6-007.272+

61 

К58 

     Кожевнікова, Ірина Володимирівна  Клініко-патогенетичні 

особливості перебігу серцевої недостатності у хворих на хронічні 

обструктивні захворювання легень та її медикаментозна корекція : 

Наукова робота на здобуття наукового ступеня магістра медицини: 

14.01.02 - "внутрішні хвороби" / Ірина Володимирівна Кожевнікова ; 

МОЗУ Івано-Франківський державний медичний університет. – 

Івано-Франківськ, 2005. – 162 с. 

      кільк.прим.:  1  (ІБВ – 1) 
86 58.084+582

.929.2 

К60 

     Колісник, Софія Петрівна  Фармакогностичне дослідження 

видів роду медунка : Магістерська робота на здобуття кваліф. ступеня 

магістра фармації / Софія Петрівна Колісник ; МОЗУ 

Івано-Франківський національний медичний університет. – 

Івано-Франківськ, 2009. – 83 с. 

      кільк.прим.:  1  (ІБВ – 1) 
87 618.36-008-

084-085 

К72 

     Костяк, Наталія Георгіївна  Патогенетичне значення порушень 

системи гемостазу у розвитку плацентарної недостатності у вагітних з 

прееклампсією : наук. робота на здобуття ступ. магістра: 14.01.01 

"Акушерство та гінекологія" / Наталія Георгіївна Костяк ; МОЗУ ДВНЗ 

ІФНМУ. – Івано-Франківськ, 2013. – 130 с. 

      кільк.прим.:  1  (ІБВ – 1) 
88 615.225+61

6.12+616.1

2-008.331.1 

К75 

     Кочержат, Оксана Ігорівна  Оптимізація антигіпертензивної 

терапії у хворих з синдромом інсулінорезистентності : Наукова робота 

на здобуття кваліф. ступеня магістра медицини / Оксана Ігорівна 

Кочержат ; МОЗУ Івано-Франківський державний медичний 

університет. – Івано-Франківськ, 2005. – 80 с. 

      кільк.прим.:  1  (ІБВ – 1) 



89 615.28+615

.279+616-0

8+618.19-0

06 

К85 

     Крижанівська, Анна Євстахіївна  Регіонарна поліхіміотерапія 

та променева терапія із застосуванням полірадіомодифікації в 

комплексному лікуванні місцевопоширеного раку молочної залози 

/ Анна Євстахіївна Крижанівська. – Івано-Франківськ, 2004. – 69 с. 

      кільк.прим.:  1  (ІБВ – 1) 
90 616-06+616

.12+616.12

6.42 

К85 

     Кримець, Сергій Андрійович  Вибір методу оперативного 

лікування при ускладнених формах хронічного панкреатиту : Наукова 

робота на здобуття освітньо-кваліф. ступеня магістра медицини: 

14.01.03 - "хірургічні хвороби" / Сергій Андрійович Кримець ; МОЗУ 

Івано-Франківський державний медичний університет. – 

Івано-Франківськ, 2008. – 108 с. 

      кільк.прим.:  1  (ІБВ – 1) 
91  

К89 

     Кузюк, Михайло Григорович  Характеристика фенотипу 

недиференційованої дисплазії сполучної тканини у дітей різних 

вікових груп : наукова робота на здобут. кваліфікаційного ступеня 

магістра медицини.: 14.01.22 - Педіатрія / Михайло Григорович 

Кузюк ; МОЗУ ІФНМУ. – Івано-Франківськ, 2014. – 70 с. 

      кільк.прим.:  1  (ІБВ – 1) 
92 616-071-61

6-018.2-616

.72 

К89 

     Кузь, Уляна Василівна  Особливості ортопедичних проявів 

неспецифічної дисплазії сполучної тканини у дітей : Магістерська 

робота: 14.01.21 "травматологія і ортопедія" / Уляна Василівна Кузь ; 

МОЗУ Івано-Франківський національний медичний університет. – 

Івано-Франківськ, 2010. – 67 с. 

      кільк.прим.:  1  (ІБВ – 1) 
93 616-08+616

.33-008.3 

К90 

     Кулаєць, Віра Михайлівна  Комплексне лікування 

функціональної шлункової диспепсії в умовах амбулаторних закладів 

із застосуванням Магне-В6 : Наукова робота на здобуття кваліф. 

ступеня магістра медицини / Віра Михайлівна Кулаєць ; МОЗУ 

Івано-Франківський державний медичний університет. – 

Івано-Франківськ, 2008. – 93 с. 

      кільк.прим.:  1  (ІБВ – 1) 
94 616.12-008.

318+616.13

2.2+616-08 

К90 

     Кулаєць, Надія Михайлівна  Порушення ритма серця у хворих, 

що перенесли гострі коронарні синдроми: клініко-патогенетичні 

закономірності та лікування : Наукова робота на здобуття кваліф. 

ступеня магістра медицини / Надія Михайлівна Кулаєць ; МОЗУ 

Івано-Франківський державний медичний університет. – 

Івано-Франківськ, 2008. – 90 с. 

      кільк.прим.:  1  (ІБВ – 1) 
95 (616.24-008

.444+616.2

11-008.4)+6 

К91 

     Куницька, Тетяна Романівна  Оптимізація методів діагностики 

обструктивного сонного апноє : Наукова робота на здобуття наукового 

ступеня магістра медицини: 14.01.19 / Тетяна Романівна Куницька ; 

МОЗУ Івано-Франківський державний медичний університет. – 

Івано-Франківськ, 2006. – 63 с. 

      кільк.прим.:  1  (ІБВ – 1) 



96 616.831+61

6.13+616-0

8+616.14 

К92 

     Купновицька, Марта Юріївна  Дисциркуляторні 

енцефалопатії: клініко-патогенетичні варіанти становлення та 

особливості лікування в залежності від тонусу артеріальних та 

венозних судин : Наукова робота на здобуття кваліф. ступеня магістра 

медицини: 14.00.13 - "нервові хвороби" / Марта Юріївна Купновицька ; 

МОЗУ Івано-Франківська державна медична академія. – 

Івано-Франківськ, 1997. – 89 с. 

      кільк.прим.:  1  (ІБВ – 1) 
97 616.36+618

.3+578.27 

К93 

     Курташ, Наталія Ярославівна  Функціональний стан печінки у 

вагітних із HBsAg-ЕМІЄЮ : Наукова робота на здобуття квал. ступеня 

магістра медицини: 14.01.01 "акушерство та гінекологія" / Наталія 

Ярославівна Курташ ; МОЗУ Івано-Франківський національний 

медичний університет. – Івано-Франківськ, 2011. – 87 с. 

      кільк.прим.:  1  (ІБВ – 1) 
98 615.22+616

.12+616.12

7-005.8 

К93 

     Курташ, Ярослава Леонідівна  Терапевтична ефективність 

краталу у хворих на ішемічну хворобу серця, що перенесли інфаркт 

міокарда : Наукова робота на здобуття кваліф. ступеня магістра 

медицини / Ярослава Леонідівна Курташ ; МОЗУ Івано-Франківська 

державна медична академія. – Івано-Франківськ, 2002. – 85 с. 

      кільк.прим.:  1  (ІБВ – 1) 
99 616.12-008.

331.1;616.7

1-007.234; 

К95 

     Кутинська, Ірина Петрівна  Патогенетичне обгрунтування 

диференційованого лікування артеріальної гіпертензії у жінок з 

остеоартрозами : Наукова робота на здобуття освітньо-кваліф. рівня 

магістра медицини: 14.01.02 - "внутрішні хвороби" / Ірина Петрівна 

Кутинська ; МОЗУ Івано-Франківський державний медичний 

університет. – Івано-Франківськ, 2008. – 87 с. 

      кільк.прим.:  1  (ІБВ – 1) 
100 617.75+616

.379-008.69

+615.849.1

9 

К96 

     Кушнір, Оксана Ігорівна  Функціональний стан органа зору 

при діабетичній ретинопатії до і після лазеркоагуляції сітківки : 

Наукова робота на здобуття кваліф. ступеня магістра медицини: "очні 

хвороби" / Оксана Ігорівна Кушнір ; МОЗУ Івано-Франківський 

національний медичний університет. – Івано-Франківськ, 2010. – 67 с. 

      кільк.прим.:  1  (ІБВ – 1) 
101 616.31; 

615.28; 

616-001.4; 

616-0 

Л12 

     Лаб'як, Ірина Романівна  Порівняння протимікробної дії 

хлоргексидину біглюконату та бетадіну щодо мікрофлори гнійних ран : 

Наукова робота на здобуття кваліф. ступеня магістра медицини: 

14.01.22 - "стоматологія" / Ірина Романівна Лаб'як ; МОЗУ 

Івано-Франківська державна медична академія. – Івано-Франківськ, 

2002. – 97 с. 

      кільк.прим.:  1  (ІБВ – 1) 
102 616-089+61

6.14+617.5

7 

Л13 

     Лавринець, Володимир Зіновійович  Роль неоангіогенезу в 

рецидиві варикозної хвороби нижніх кінцівок : Наукова робота на 

здобуття кваліф. ступеня магістра медицини: 14.01.03 "хірургічні 

хвороби" / Володимир Зіновійович Лавринець ; МОЗУ 

Івано-Франківський національний медичний університет. – 

Івано-Франківськ, 2010. – 119 с. 

      кільк.прим.:  1  (ІБВ – 1) 



103 616.31-07 

Л13 

     Лаврук, Христина Зиновіївна  Діагностичні можливості 

ультразвукового дослідження при запальних процесах м'яких тканин 

щелепно-лицевої ділянки : наукова робота на здобуття кваліф. ступеня 

магістра медицини: 14.01.23 - Променева діагностика, променева 

терапія / Христина Зиновіївна Лаврук ; МОЗУ ІФНМУ. – 

Івано-Франківськ, 2014. – 101 с. 

      кільк.прим.:  1  (ІБВ – 1) 
104 616.12-008.

46 

Л34 

     Левандовська, Христина Василівна  Декомпенсована серцева 

недостатність у хворих, що перенесли інфаркт міокарда: 

клініко-патогенетична характеристика, прогнозування виникнення та 

лікування : наук. роб. на здоб. осв.-кваліф. р-ня магістр мед.: 14.01.02 

"Внутрішні хвороби" / Христина Василівна Левандовська ; МОЗУ 

ІФНМУ. – Івано-Франківськ, 2012. – 101 с. 

      кільк.прим.:  1  (ІБВ – 1) 
105 616-071+61

6-08+616.6

1+618.2 

Л37 

     Левицький, Ігор Володимирович  Клініко-лабораторні і 

морфологічні показники ефективності комплексної терапії 

пієлонефриту у вагітних : Наукова робота на здобуття звання магістра у 

акушерсько-гінекологічній справі / Ігор Володимирович Левицький ; 

МОЗУ Івано-Франківська державна медична академія. – 

Івано-Франківськ, 1999. – 91 с. 

      кільк.прим.:  1  (ІБВ – 1) 
106 616.33-008.

3+613.95+6

16-07+616-

0 

Л44 

     Лембрик, Ірина Степанівна  Функціональна диспепсія у дітей 

шкільного віку: діагностика, лікування, профілактика : Наукова робота 

на здобуття кваліф. ступеня магістра медицини: 14.01.10 - "педіатрія" 

/ Ірина Степанівна Лембрик ; МОЗУ Івано-Франківська державна 

медична академія. – Івано-Франківськ, 2004. – 108 с. 

      кільк.прим.:  1  (ІБВ – 1) 
107 616-073.7+

616.71+616

-006.44 

Л46 

     Ленчук, Тетяна Любомирівна  Порівняльна характеристика 

методів променевої діагностики патології кісткової тканини при 

множинній мієломі : Наукова робота на здобуття кваліф. ступеня 

магістра медицини: 14.01.23 - "променева діагностика, променева 

терапія" / Тетяна Любомирівна Ленчук ; МОЗУ Івано-Франківський 

державний медичний університет. – Івано-Франківськ, 2007. – 94 с. 

      кільк.прим.:  1  (ІБВ – 1) 
108 616-071+61

6.89-008.45

4+378.17+6

1 

Л54 

     Лещина, Людмила Володимирівна  Поширеність 

тривожно-депресивних розладів у студентів вузів на моделі 

Івано-Франківського регіону : Науково-дослідна робота на здобуття 

освітньо-кваліф. ступеня магістра медицини: 14.01.16 - "психіатрія" 

/ Людмила Володимирівна Лещина ; МОЗУ Івано-Франківська 

державна медична академія. – Івано-Франківськ, 2004. – 109 с. 

      кільк.прим.:  1  (ІБВ – 1) 
109 616-092+61

6.12-008.33

1.1+615.22

4 

Л57 

     Лило, Галина Василівна  Клініко-патогенетична 

характеристика перебігу артеріальної гіпертензії у жінок у 

постменопаузальному періоді із застосуванням низькодозової 

антигіпертензивної фармакотерапії : Наукова праця на здобуття 

освітньо-кваліф. рівня магістра медицини: 14.01.02 - "внутрішні 

хвороби" / Галина Василівна Лило ; МОЗУ Івано-Франківський 

державний медичний університет. – Івано-Франківськ, 2007. – 121 с. 

      кільк.прим.:  1  (ІБВ – 1) 



110 618.3+618.

36 

Л64 

     Литвин, Наталія Василівна  Патогенетичні аспекти 

передчасного відшарування нормально розташованої плаценти в різні 

терміни гестації : наук. роб. на здоб. осв.-кваліф. р-ня магістра мед.: 

14.01.01 "Акушерство та гінекологія" / Наталія Василівна Литвин ; 

МОЗУ ІФНМУ. – Івано-Франківськ, 2012. – 124 с. 

      кільк.прим.:  1  (ІБВ – 1) 
111 616.12-008.

331.1+615.

225 

Л55 

     Лібрик, Олег Миколайович  Клімато-метеорологічні 

детермінанти артеріальної гіпертензії у жителів Прикарпаття та 

закономірності антигіпертензивної терапії у метеозалежних хворих : 

Наукова робота на здобуття кваліф. ступеня магістра медицини / Олег 

Миколайович Лібрик ; МОЗУ Івано-Франківська державна медична 

академія. – Івано-Франківськ, 2000. – 82 с. 

      кільк.прим.:  1  (ІБВ – 1) 
112 616-091.8+

616.833-00

2+616-08-0

53 

Л63 

     Ліскевич, Ірина Ігорівна  Використання препарату тіотриазолін 

в комплексному лікуванні невропатії лицевого нерва у дітей та 

підлітків : Науково-дослідна робота на здобуття освітньо-кваліф. 

ступеня магістра медицини: 14.01.15 - "неврологія" / Ірина Ігорівна 

Ліскевич ; МОЗУ Івано-Франківський національний медичний 

університет. – Івано-Франківськ, 2008. – 73 с. 

      кільк.прим.:  1  (ІБВ – 1) 
113 616-08+616

.248 

Л63 

     Ліснянська, Ірина Степанівна  Оптимізація лікування 

хронічного пієлонефриту з урахуванням клініко-патогенетичних 

варіантів перебігу захворювання : наук. роб. на здоб. кваліф. ступ. 

магістра мед.: 14.01.02 "Внутрішні хвороби" / Ірина Степанівна 

Ліснянська ; МОЗУ ІФНМУ. – Івано-Франківськ, 2012. – 110 с. 

      кільк.прим.:  1  (ІБВ – 1) 
114 616-07+616

-08+616.36

+616.36-00

2 

Л87 

     Лучко, Оксана Романівна  Клініко-патогенетичні особливості 

перебігу неалкогольного стеатогепатиту, індукованого аміодароном та 

його медикаментозна корекція : магістерська робота на здобуття 

ступеня магістра медицини за спец.: 14.01.02 - Внутрішні хвороби 

/ Оксана Романівна Лучко ; МОЗУ ДВНЗ "ІФНМУ". – 

Івано-Франківськ, 2010. – 96 с. 

      кільк.прим.:  1  (ІБВ – 1) 
115 616.314-08

3+616.311+

616.314-77 

М34 

     Матієшин, Оксана Василівна  Вивчення аспектів гігієни 

порожнини рота у пацієнтів із незмінними ортопедичними 

конструкціями : Наукова робота на здобуття освітньо-кваліфікаційного 

рівня магістра медицини: 14.01.22 "стоматологія" / Оксана Василівна 

Матієшин ; МОЗУ ДВНЗ Івано-Франківський національний медичний 

університет. – Івано-Франківськ, 2011. – 95 с. 

      кільк.прим.:  1  (ІБВ – 1) 
116 616.08+616

.3-002+616.

342+615.35

6 

М34 

     Матковська, Наталія Романівна  Комплексне лікування 

виразкової хвороби із застосуванням гастро-норму, тривіт-se-kb та 

езомепразолу : Наукова робота на здобуття кваліф. ступеня магістра 

медицини: 14.01.02 - "внутрішні хвороби" / Наталія Романівна 

Матковська ; МОЗУ Івано-Франківська державна медична академія. – 

Івано-Франківськ, 2004. – 134 с. 

      кільк.прим.:  1  (ІБВ – 1) 



117 616-073.75 

М36 

     Мацькевич, Вікторія Миколаївна  Переваги цифрових 

технологій в радіології : Наукова робота на здобуття кваліфік. ступеня 

магістра медицини: 14.01.23 - "променева діагностика, променева 

терапія" / Вікторія Миколаївна Мацькевич ; МОЗУ Івано-Франківський 

державний медичний університет. – Івано-Франківськ, 2008. – 72 с. 

      кільк.прим.:  1  (ІБВ – 1) 
118 616.895.4-0

53.9 

М42 

     Медвідь, Анастасія Катерина Богданівна  Особливості 

перебігу депресії при серцевій недостатності та шляхи її корекції : 

науково-дослідна робота на здоб. освітньо-кваліфікаційного рівня 

магістра медицини / Анастасія Катерина Богданівна Медвідь ; МОЗУ 

ДВНЗ "ІФНМУ". – Івано-Франківськ, 2016. – 110с. 

      кільк.прим.:  1  (ІБВ – 1) 
119 616.367-00

2:616.366-0

89.87:616-0 

М47 

     Меланюк, Юрій Миколайович  Клінічна і функціональна 

оцінка стану хворих на хронічний калькульозний холецистит у ранні та 

віддалені строки спостереження після лапароскопічної 

холецистектомії : Наукова робота на здобуття вченого ступеня магістра 

медицини / Юрій Миколайович Меланюк ; МОЗУ Івано-Франківська 

державна медична академія. – Івано-Франкеівськ, 1998. – 66 с. 

      кільк.прим.:  1  (ІБВ – 1) 
120 616-071 

Б42 

     Мельник, Ольга Петрівна  Особливості 

клініко-функціональних та патогенетичних порушень у хворих на 

інфільтративний туберкульоз легень, поєднаний із хронічним 

бронхітом : наукова робота на здобут. освітньо-кваліфікаційного рівня 

магістра медицини за спец.: 14.01.26 та 14.01.27 - Фтизіатрія та 

пульмонологія / Ольга Петрівна Мельник ; МОЗУ ІФНМУ. – 

Івано-Франківськ, 2014. – 66 с. 

      кільк.прим.:  1  (ІБВ – 1) 
121 616-071+61

6.36+616-0

93.75.+616.

3 

М52 

     Мєсоєдова, Віта Андріївна  Клініко-функціональна 

характеристика печінки після паліативних жовчовідвідних втручань у 

хворих на обтураційну жовтяницю пухлинного генезу : Наукова робота 

на здобуття кваліф. ступеня магістра медицини: 14.01.03 - "хірургічні 

хвороби" / Віта Андріївна Мєсоєдова ; МОЗУ Івано-Франківський 

державний медичний університет. – Івано-Франківськ, 2006. – 83 с. 

      кільк.прим.:  1  (ІБВ – 1) 
122 616.33-002.

44+616.342

+616-002.1- 

М95 

     Мисліборський, Віталій Венедиктович  Оптимізація 

хірургічного лікування кривавлячої виразки шлунка і дванадцятипалої 

кишки з урахуванням деяких імунологічних і біохімічних показників 

гомеостазу : Наукова робота на здобуття вченого ступеня магістра 

медицини: 14.01.03 - "хірургія" / Віталій Венедиктович 

Мисліборський ; МОЗУ Івано-Франківська державна медична 

академія. – Івано-Франкеівськ, 1997. – 110 с. 

      кільк.прим.:  1  (ІБВ – 1) 
123 616.314+61

6.314/74+6

16.314/77 

М74 

     Мойсеєнко, Ірина Миколаївна  Заходи терапевтичної 

підготовки опорних зубів під незнімні ортопедичні конструкції : 

Наукова робота на здобуття кваліф. ступеня магістра медицини: 

14.01.22 - "стоматологія" / Ірина Миколаївна Мойсеєнко ; МОЗУ 

Івано-Франківська державна медична академія. – Івано-Франківськ, 

2005. – 63 с. 

      кільк.прим.:  1  (ІБВ – 1) 



124 616.831-00

134+616-07

+617.751-0

72 

М74 

     Мойсеєнко, Наталія Миколаївна  Диференціальна діагностика 

струсу й забою головного мозку легкого ступеню за допомогою 

офтальмологічних методів обстеження : Наукова робота на здобуття 

кваліф. ступеня магістра медицини: 14.01.18. - "очні хвороби" / Наталія 

Миколаївна Мойсеєнко ; МОЗУ Івано-Франківська державна медична 

академія. – Івано-Франківськ, 2005. – 64 с. 

      кільк.прим.:  1  (ІБВ – 1) 
125 618.2-07 

М86 

     Моцюк, Юлія Богданівна  Особливості перебігу вагітності та 

пологів у жінок із варикозною хворобою нижніх кінцівок : наук. робота 

на здобуття наук. ступ. магістра медицини: 14.01.01 "Акушерство та 

гінекологія" / Юлія Богданівна Моцюк ; МОЗУ ДВНЗ ІФНМУ. – 

Івано-Франківськ, 2013. – 82 с. 

      кільк.прим.:  1  (ІБВ – 1) 
126 616.314 

М89 

     Муаз, М.М. Салім  Удосконалення та обгрунтування 

ортопедичних методів лікування пацієнтів з повною втратою зубів : 

роб. на здоб. кваліф. р-ня магістра мед.: 14.01.22 "Стоматологія" / М.М. 

Салім Муаз ; МОЗУ ІФНМУ. – Івано-Франківськ, 2012. – 57 с. 

      кільк.прим.:  1  (ІБВ – 1) 
127 616-08+616

.12-009.72+

616.126.46 

Н23 

     Налужна, Тетяна Василівна  Особливості перебігу і лікування 

стабільної стенокардії навантаження III функціонального класу за 

наявності синдрому пролабування мітрального клапана : Наукова 

робота на здобуття освітньо-кваліф. рівня магістра медицини: 14.01.02 

- "внутрішні хвороби" / Тетяна Василівна Налужна ; МОЗУ 

Івано-Франківський державний медичний університет. – 

Івано-Франківськ, 2007. – 80 с. 

      кільк.прим.:  1  (ІБВ – 1) 
128 616-0.53.3+

616-003.96

+616.152.2

1 

Н42 

     Недоляк, Уляна Ярославівна  Особливості адаптації 

доношених новороджених немовлят з гіпоксично-ішемічним 

ушкодженням центральної нервової системи після перенесеної 

асфіксії : Наукова робота на здобуття кваліф. ступеня магістра 

медицини: 14.01.10 - "педіатрія" / Уляна Ярославівна Недоляк ; МОЗУ 

Івано-Франківська державна медична академія. – Івано-Франківськ, 

2000. – 55 с. 

      кільк.прим.:  1  (ІБВ – 1) 
129 615.322+58

.084 

Н46 

     Нейко, Оксана Василівна  Фармакогностичне дослідження 

рослин роду деревій : магіст. роб. на здоб. кваліф. ступ. магістра фарм.: 

/ Оксана Василівна Нейко ; МОЗУ ІФНМУ. – Івано-Франківськ, 2012. – 

86 с. 

      кільк.прим.:  1  (ІБВ – 1) 
130 618.3-06+6

18.177 

Н63 

     Николин, Наталія Володимирівна  Диференційований підхід 

до покращення імплатаційного потенціалу ендометрію у жінок з 

безпліддям, включених у програму допоміжних репродуктивних 

технологій : наук. роб. на здоб. осв.-кваліф. р-ня магістра мед.: 14.01.01 

"Акушерство та гінекологія" / Наталія Володимирівна Николин ; 

МОЗУ ІФНМУ. – Івано-Франківськ, 2012. – 142 с. 

      кільк.прим.:  1  (ІБВ – 1) 



131 618.3+612.

017.1+618.

3.06+616.0

72 

Н69 

     Нітефор, Ірина Богданівна  Клініко-патогенетичне 

обгрунтування раціональних методів лікування та профілактики 

ускладнень вагітності, пологів та післяпологового періоду у жінок з 

урогенітальною TORCH-інфекцією : Наукова робота на здобуття 

кваліф. ступеня магістра медицини: 14.01.01. - "акушерство та 

гінекологія" / Ірина Богданівна Нітефор ; МОЗУ Івано-Франківська 

державна медична академія. – Івано-Франківськ, 2003. – 122 с. 

      кільк.прим.:  1  (ІБВ – 1) 
132  

О-45 

     Ожоган, Роман Зіновійович  Сучасні методи діагностики у 

пацієнтів з дефектами зубних рядів і функціональними розладами 

скронево-нижньощелепного суглобу : наукова робота на здоб. 

кваліфікаційного ступ. магістра медецини:14.01.22 "Стоматологія" 

/ Роман Зіновійович Ожоган ; МОЗУ ДВНЗ ІФНМУ. – 

Івано-Франківськ, 2017. – 56с. 

      кільк.прим.:  1  (ІБВ – 1) 
133 616-089+61

6.14+617.5

7 

О-65 

     Оринчак, Віктор Андрійович  Паратібіальна фасціотомія та 

закрите роз'єднання перфорантних вен у лікуванні хворих із 

посттромботичним синдромом нижніх кінцівок : Наукова робота на 

здобуття кваліф. ступеня магістра медицини: 14.01.03 - "хірургічні 

хвороби" / Віктор Андрійович Оринчак ; МОЗУ Івано-Франківський 

державний медичний університет. – Івано-Франківськ, 2008. – 92 с. 

      кільк.прим.:  1  (ІБВ – 1) 
134 16.31-073.7

59 

О-65 

     Орішко, Анастасія Ярославівна  Клінічне порівняння 

застосування дентальної імплантації без відкидання слизово-окістного 

клаптя : наукова робота на здоб. кваліфікаційного ступ. магістра 

медецини:14.01.22-Стоматологія / Анастасія Ярославівна Орішко ; 

МОЗУ ІФНМУ. – Івано-Франківськ, 2015. – 106с. 

      кільк.прим.:  1  (ІБВ – 1) 
135 616.441-00

8.64:616-07

1 

О-65 

     Орішко, Ярослав Альбертович  Розробка діагностичних 

критеріїв гіпотиреозу і їх застосування в радіаційно-ендемічних умовах 

Прикарпаття : Наукова робота на здобуття вченого ступеня магістра 

медицини: 14.01.13. - "ендокринологія" / Ярослав Альбертович 

Орішко ; МОЗУ Івано-Франківська державна медична академія. – 

Івано-Франківськ, 1997. – 93 с. 

      кільк.прим.:  1  (ІБВ – 1) 
136 616.311+61

6.314-77 

О-68 

     Орнат, Галина Степанівна  Клініко-лабораторне 

обгрунтування ступеня уражень слизової оболонки порожнини рота, 

які є наслідком користування знімними конструкціями зубних 

протезів : Наукова робота на здобуття ступеня магістра медицини: 

14.00.21. - "стоматологія" / Галина Степанівна Орнат ; МОЗУ 

Івано-Франківська державна медична академія. – Івано-Франківськ, 

1999. – 66 с. 

      кільк.прим.:  1  (ІБВ – 1) 



137 616.366-00

2+616.366-

003.7 

О-72 

     Осадець, Віталій Степанович  Комплексне хірургічне 

лікування гострого калькульозного холециститу ускладненого 

коломіхуровим інфільтратом : Робота на здобуття наукового ступеня 

магістра: 20.01.05 - "хірургія" / Віталій Степанович Осадець ; МОЗУ 

Івано-Франківська державна медична академія. – Івано-Франківськ, 

2005. – 62 с. 

      кільк.прим.:  1  (ІБВ – 1) 
138 615.322+58

.08 

О-96 

     Ошитко, Ростислав Володимирович  Порівняльне 

фармакогностичне дослідження глодів Прикарпатського регіону : 

магіст. роб на здоб. кваліф. ступ. магістра фармації / Ростислав 

Володимирович Ошитко ; МОЗУ ІФНМУ. – Івано-Франківськ, 2012. – 

117 с. 

      кільк.прим.:  1  (ІБВ – 1) 
139 616.34-008.

8+616.12-0

08.331.1 

П12 

     Павлик, Марія Михайлівна  Стан мікробіоценозу кишечника у 

хворих на метаболічний синдром: кореляційні взаємозв’язки, методи 

впливу : наук. роб. на здоб. кваліф. ступ. магістра мед.: 14.01.02 

"Внутрішні хвороби" / Марія Михайлівна Павлик. – Івано-Франківськ, 

2012. – 104 с. 

      кільк.прим.:  1  (ІБВ – 1) 
140  

П12 

     Павлюк, Тетяна Василівна  Особливості клінічного перебігу та 

лікування генералізованого парадонтиту в осіб молодого віку : робота 

на здобут. наукового ступеня магістра медицини.: 14.01.22 - 

Стоматологія / Тетяна Василівна Павлюк ; МОЗУ ІФНМУ. – 

Івано-Франківськ, 2014. – 94 с. 

      кільк.прим.:  1  (ІБВ – 1) 
141 616.314-77

+615.462 

П14 

     Палійчук, Володимир Іванович  Експериментальне вивчення 

медико-біологічних властивостей базисної пластмаси "Biocril-C" : 

наук. роб. на здоб. кваліф. ступ. магістра мед.: 14.01.22 "Стоматологія" 

/ Володимир Іванович Палійчук ; МОЗУ ІФНМУ. – Івано-Франківськ, 

2012. – 134 с. 

      кільк.прим.:  1  (ІБВ – 1) 
142 615.241+61

6.33-02+61

6.334+578.

27 

П16 

     Паневник, Марія Володимирівна  Вплив синглентно-кисневої 

терапії на перебіг хронічного гастродуоденіту, асоційованого з 

Helicobacter pylori : Наукова робота на здобуття кваліф. ступеня 

магістра медицини: 14.01.2. - "внутрішні хвороби" / Марія 

Володимирівна Паневник ; МОЗУ Івано-Франківська державна 

медична академія. – Івано-Франківськ, 2000. – 72 с. 

      кільк.прим.:  1  (ІБВ – 1) 
143 617.75+577

.175.1+616-

08+616-006

+ 

П16 

     Панько, Ірина Василівна  Ранні функціональні зміни органу 

зору і рівня фактору некрозу пухлин-а при початкових проявах 

діабетичної ретинопатії : Наукова робота на здобуття кваліф. ступеня 

магістра медицини: 14.01.18 - "очні хвороби" / Ірина Василівна 

Панько ; МОЗУ Івано-Франківський державний медичний 

університет. – Івано-Франківськ, 2008. – 80 с. 

      кільк.прим.:  1  (ІБВ – 1) 



144 618.3+618.

33+618.36 

П21 

     Пахаренко, Людмила Володимирівна  Морфофункціональне 

обгрунтування плацентарної недостатності при затримці розвитку 

плода : Наукова робота на здобуття кваліф. ступеня магістра медицини: 

14.01.01. - "акушерство та гінекологія" / Людмила Володимирівна 

Пахаренко ; МОЗУ Івано-Франківська державна медична академія. – 

Івано-Франківськ, 2002. – 131 с. 

      кільк.прим.:  1  (ІБВ – 1) 
145 615.07 

П22 

     Пашкевич, Іванна Іванівна  Розробка методів контролю та 

стандартизація фітохімічних препаратів : магіст. робота на здобуття 

кваліф. ступ. магістра фармації / Іванна Іванівна Пашкевич ; МОЗУ 

ІФНМУ. – Івано-Франківськ, 2012. – 76 с. 

      кільк.прим.:  1  (ІБВ – 1) 
146 615.454.1 

П24 

     Пельц, Лариса Степанівна  Розробка складу та дослідження 

м'якої лікарської форми репаративної дії : наук. робота на здоб. наук. 

ступ. магістра фармації:спец.15.00.01"Технологія ліків, організація 

фармацевтичної справи та судова фармація" / Лариса Степанівна 

Пельц ; МОЗУ ДВНЗ "ІФНМУ". – Івано-Франківськ, 2016. – 188с. 

      кільк.прим.:  1  (ІБВ – 1) 
147 615.243+61

6.348.002+

616-08 

П30 

     Петрина, Віталій Олегович  Патогенетична терапія 

неспецифічного виразкового коліту з урахуванням способу введення 

лікарських середників : Наукова робота на здобуття кваліф. ступеня 

магістра медицини: 14.01.36. "гастроентерологія" / Віталій Олегович 

Петрина ; МОЗУ Івано-Франківський національний медичний 

університет. – Івано-Франківськ, 2009. – 98 с. 

      кільк.прим.:  1  (ІБВ – 1) 
148 618.146+57

8.27+616-0

8 

П30 

     Петрина, Ольга Богданівна  Морфологічна характеристика 

епітеліально-стромальних структур шийки матки при деяких вірусних 

інфекціях та методи їх медикаментозної корекції : Наукова робота на 

здобуття кваліф. ступеня магістра медицини: 14.01.01 - "акушерство і 

гінекологія" / Ольга Богданівна Петрина ; МОЗУ Івано-Франківський 

державний медичний університет. – Івано-Франківськ, 2006. – 83 с. 

      кільк.прим.:  1  (ІБВ – 1) 
149 616.31 

П95 

     Пиптюк, Тарас Васильович  Клініко-патогенетичне 

обгрунтування лікування хворих із затрудненим прорізуванням третіх 

нижніх молярів : наук. роб. на здоб. осв.-кваліф. р-ня магістра мед.: 

7.12010005 "Стоматологія" / Тарас Васильович Пиптюк ; МОЗУ 

ІФНМУ. – Івано-Франківськ, 2012. – 91 с. 

      кільк.прим.:  1  (ІБВ – 1) 
150 616.831+54

2.85 

П35 

     Пітик, Олена Миколаївна  Клініко-електрографічні, 

патопсихологічні та гуморальні співставлення при психічній 

дезадаптації у ліквідаторів аварії на Чорнобильській АЕС : Наукова 

робота на здобуття кваліф. ступеня магістра медицини: 14.00.18 - 

"психіатрія" / Олена Миколаївна Пітик ; МОЗУ Івано-Франківська 

державна медична академія. – Івано-Франківськ, 1997. – 104 с. 

      кільк.прим.:  1  (ІБВ – 1) 



151 616-092+61

5.24+616.3

3-002+616.

33 

П47 

     Позур, Наталія Зіновіївна  Клініко-патогенетичне 

обгрунтування застосування препаратів літію та мікрохвильової 

резонансної терапії у хворих на хронічний гастродуоденіт : Наукова 

робота на здобуття кваліф. ступеня магістра медицини: 14.01.02 - 

"внутрішні хвороби" / Наталія Зіновіївна Позур ; МОЗУ 

Івано-Франківська державна медична академія. – Івано-Франківськ, 

1998. – 91 с. 

      кільк.прим.:  1  (ІБВ – 1) 
152 616-071 

П50 

     Поліщук, Оксана Іванівна  Клініко-патогенетичні аспекти 

початкового пізнього мимовільного викидня : наукова робота на 

здобут. освітньо-кваліфікаційного рівня магістра медицини за спец.: 

14.01.26 та 14.01.01 - Акушерство та гінекологія / Оксана Іванівна 

Поліщук ; МОЗУ ІФНМУ. – Івано-Франківськ, 2014. – 104 с. 

      кільк.прим.:  1  (ІБВ – 1) 
153 616-08+616

.248+616-0

92 

П57 

     Попадинець, Ірена Романівна  Оптимізація лікування 

бронхіальної астми з урахуванням клініко-патогенетичних та 

імунологічних особливостей захворювання : Наукова робота на 

здобуття кваліф. ступеня магістра медицини: 14.01.02 "внутрішні 

хвороби" / Ірена Романівна Попадинець ; МОЗУ Івано-Франківський 

національний медичний університет. – Івано-Франківськ, 2010. – 94 с. 

      кільк.прим.:  1  (ІБВ – 1) 
154 616-071+61

6-005.6+61

6.131 

П57 

     Попадюк, Олег Ярославович  Проблеми та перспективи 

застосування кава-фільтрів в профілактиці тромбоемболії легеневої 

артерії : Наукова робота на здобуття кваліф. ступеня магістра 

медицини: 14.01.03. - "хірургічні хвороби" / Олег Ярославович 

Попадюк ; МОЗУ Івано-Франківський державний медичний 

університет. – Івано-Франківськ, 2006. – 85 с. 

      кільк.прим.:  1  (ІБВ – 1) 
155 58.084+582

.929.3 

П61 

     Посацька, Наталія Миколаївна  Фітохімічне і фармакологічне 

дослідження вербени лікарської : Магістерська робота на здобуття 

кваліфік. ступеня магістра фармації / Наталія Миколаївна Посацька ; 

МОЗУ Івано-Франківський державний медичний університет. – 

Івано-Франківськ, 2008. – 72 с. 

      кільк.прим.:  1  (ІБВ – 1) 
156 616.831-00

5.1+616-08

+616-084 

П67 

     Поясник, Ірина Миронвна  Порівняльна характеристика ролі 

факторів ризику в розвитку геморагічних та ішемічних інсультів на 

Прикарпатті, їх лікування та профілактика : Наукова робота на 

здобуття кваліф. ступеня магістра медицини: 14.01.15 "нервові 

хвороби" / Ірина Миронвна Поясник ; МОЗУ Івано-Франківський 

національний медичний університет. – Івано-Франківськ, 2010. – 76 с. 

      кільк.прим.:  1  (ІБВ – 1) 
157 616.127-00

5.8+364.04

8.6+616-08 

П77 

     Притуляк, Оксана Михайлівна  Клініко-прогностичні 

закономірності перебігу постінфарктного періоду в умовах етапної 

реабілітації та відновного лікування : Наукова робота на здобуття 

освітньо-кваліф. рівня магістра медицини: 14.01.02 "внутрішні 

хвороби" / Оксана Михайлівна Притуляк ; МОЗУ Івано-Франківський 

національний медичний університет. – Івано-Франківськ, 2010. – 90 с. 

      кільк.прим.:  1  (ІБВ – 1) 



158 615.07 

П82 

     Проскурняк, Наталія Вікторівна  Дослідження параметрів 

стандартизації фітопрепаратів в Україні та Польщі : магістерська 

робота на здоб. кваліфікаційного ступ. магістра фармації / Наталія 

Вікторівна Проскурняк ; МОЗУ ІФНМУ. – Івано-Франківськ, 2016. – 

72с. 

      кільк.прим.:  1  (ІБВ – 1) 
159 616-089+61

6.381-007.2

74 

П85 

     Прудніков, Олександр Валентинович  Порівняльна 

характеристика різних видів пластики у хворих похилого та старечого 

віку на пахові грижі : Наукова робота на здобуття освітньо-кваліф. 

рівня магістра медицини: 14.01.03 "хірургія" / Олександр 

Валентинович Прудніков ; МОЗУ ДВНЗ "Івано-Франківський 

національний медичний університет". – Івано-Франківськ, 2010. – 117 

с. 

      кільк.прим.:  1  (ІБВ – 1) 
160 616-089.88

2+612.017+

616-08+616

.3 

П98 

     Пюрик, Маркіян Васильович  Корекція вторинного 

імунодефіциту при хірургічному лікуванні хворих на цукровий діабет з 

синдромом діабетичної стопи II-V ступеня : наукова робота на здобут. 

наукового ступеня магістра: 14.01.03 - Хірургічні хвороби / Маркіян 

Васильович Пюрик ; МОЗУ ІФДМУ. – Івано-Франківськ, 2008. – 96 с. 

      кільк.прим.:  1  (ІБВ – 1) 
161 616.716.1/4

.-006.343-0

89-02:616. 

П98 

     Пюрик, Ярослав Васильович  Застосування остеопластичного 

матеріалу, який складається з органічної і неорганічної частини, для 

заміщення післяопераційних кісткових порожнин щелеп : Наукова 

робота на отримання освітньо-кваліф. рівня магістра медицини: 

14.01.22 - "стоматологія" / Ярослав Васильович Пюрик ; 

Івано-Франківський державний медичний університет. – 

Івано-Франківськ, 2008. – 104 с. 

      кільк.прим.:  1  (ІБВ – 1) 
162 618.14-002:

618.177-07

2.1 

Р51 

     Римарчук, Мар'яна Іванівна  Клініко-патогенетичні 

особливості діагностики та комплексне лікування зовнішнього 

ендометріозу у жінок з довготривалим безпліддям : Наукова робота на 

здобуття ступеня магістра: 14.01.01 - "акушерство і гінекологія" 

/ Мар'яна Іванівна Римарчук ; МОЗУ Івано-Франківський національний 

університет. – Івано-Франківськ, 2009. – 94 с. 

      кільк.прим.:  1  (ІБВ – 1) 
163 616.89-092-

02:618.173 

Р69 

     Ромаш, Іван Романович  Соматоформні розлади при 

патологічному клімактерії у жінок: клініка, окремі аспекти патогенезу 

та лікування : Науково-дослідна робота на здобуття освітньо-кваліфік. 

ступеня магістра медицини: 14.01.16 - "психіатрія" / Іван Романович 

Ромаш ; МОЗУ Івано-Франківський державний медичний 

університет. – Івано-Франківськ, 2008. – 95 с. 

      кільк.прим.:  1  (ІБВ – 1) 
164 615.356+61

6.155.194+

618.3 

Р83 

     Рудник, Вікторія Тарасівна  Особливості медикаментозної 

корекції анемії у вагітних : Наукова робота на здобуття кваліф. ступеня 

магістра медицини: 14.01.02 - "внутрішні хвороби" / Вікторія Тарасівна 

Рудник ; МОЗУ Івано-Франківський національний медичний 

університет. – Івано-Франківськ, 2009. – 105 с. 

      кільк.прим.:  1  (ІБВ – 1) 



165 616.716+61

6.092.9 

Р83 

     Рудницький, Віктор Михайлович  Дезінтоксикаційний ефект 

місцевого застосування гемодезу при гнійно-запальних захворюваннях 

щелепно-лицевої ділянки на підставі визначення біохімічних 

показників (експериментальне дослідження) : Наукова робота на 

здобуття вченого ступеня магістра медицини: 14.01.21 - "стоматологія" 

/ Віктор Михайлович Рудницький ; МОЗУ Івано-Франківська державна 

медична академія. – Івано-Франківськ, 1997. – 62 с. 

      кільк.прим.:  1  (ІБВ – 1) 
166 59.089.843.

5.+616.151.

5.-084+615 

С12 

     Сабадош, Ростислав Васильович  Патологічні зміни гемостазу 

і мікроциркуляції при парабіотичній інтоксикації та їх профілактика : 

Наукова робота на здобуття кваліф. ступеня магістра медицини: 

14.01.03 - "хірургічні хвороби" / Ростислав Васильович Сабадош ; 

МОЗУ Івано-Франківська державна медична академія. – 

Івано-Франківськ, 2000. – 154 с. 

      кільк.прим.:  1  (ІБВ – 1) 
167 616.441-00

8.1-02:615.

22]-07 

С12 

     Саварин, Оксана Ігорівна  Структурно-функціональні зміни 

щитоподібної залози у хворих з мерехтінням і тріпотінням передсердь, 

жителів йододефіцитного регіону, під впливом аміодарону : Наукова 

робота на здобуття освітньо-кваліф. рівня магістра медицини: 14.01.02 

"внутрішні хвороби" / Оксана Ігорівна Саварин ; МОЗУ ДВНЗ 

"Івано-Франківський національний медичний університет". – 

Івано-Франківськ, 2010. – 94 с. 

      кільк.прим.:  1  (ІБВ – 1) 
168 616.24-002.

1-036.17-08

5.276.4 

С12 

     Савеліхіна, Ірина Олександрівна  Клініко-патогенетичні 

особливості перебігу негоспітальних пневмоній вірусної та 

вірусно-бактеріальної етіології під час пандемії грипу А (H1N1) в 

Івано-Франківській області в 2009-2010 рр. : Наукова робота на 

здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня магістра медицини: 14.01.02. 

"внутрішні хвороби" / Ірина Олександрівна Савеліхіна ; МОЗУ ДВНЗ 

"Івано-Франківський національний медичний університет". – 

Івано-Франківськ, 2011. – 78 с. 

      кільк.прим.:  1  (ІБВ – 1) 
169 615.254.4+

616.61+618

.2 

С13 

     Савич, Наталія Богданівна  Терапевтична ефективність 

токоферолу ацетату та нефритолу при хронічному пієлонефриті у 

вагітних : Наукова робота на здобуття кваліф. ступеня магістра 

медицини / Наталія Богданівна Савич ; МОЗУ Івано-Франківська 

державна медична академія. – Івано-Франківськ, 1998. – 73 с. 

      кільк.прим.:  1  (ІБВ – 1) 
170 616-08+616

.351 

С14 

     Садовий, Ігор Яремович  Комплексне лікування 

післяопераційних стриктур анального каналу : наукова робота на 

здобуття кваліфікаційного ступеня магістра медицини: 14.01.03 

"хірургічні хвороби" / Ігор Яремович Садовий ; МОЗУ ДВНЗ 

Івано-Франківський національний медичний університет. – 

Івано-Франківськ, 2011. – 94 с. 

      кільк.прим.:  1  (ІБВ – 1) 



171 616-071+61

6.72-002.77 

С18 

     Сандурська, Ярина Володимирівна  Клініко-патогенетичні 

особливості перебігу ревматоїдного артриту та диференційовані 

підходи до його лікування : Наукова робота на здобуття наукового 

ступеня магістра медицини: 14.01.02 - "внутрішні хвороби" / Ярина 

Володимирівна Сандурська ; МОЗУ Івано-Франківська державна 

медична академія. – Івано-Франківськ, 2003. – 166 с. 

      кільк.прим.:  1  (ІБВ – 1) 
172  

С20 

     Сарапук, Володимир Ігорович  Ортопедичне лікування 

пацієнтів з повною відсутністю зубів в залежності від клінічних умов та 

адаптаційних можливостей організму : робота на здобут. наукового 

ступеня магістра медицини.: 14.01.21 - Стоматологія / Володимир 

Ігорович Сарапук ; МОЗУ ІФНМУ. – Івано-Франківськ, 2014. – 53 с. 

      кільк.прим.:  1  (ІБВ – 1) 
173 616-08+616

.12-008.315

+616.12-00

8 

С32 

     Середюк, Віталій Несторович  Особливості лікування 

хронічної застійної серцевої недостатності у хворих з артеріальною 

гіпертензією та метаболічним синдромом X : Наукова робота на 

здобуття кваліф. ступеня магістра медицини / Віталій Несторович 

Середюк ; МОЗУ Івано-Франківська державна медична академія. – 

Івано-Франківськ, 1998. – 74 с. 

      кільк.прим.:  1  (ІБВ – 1) 
174 616-071+61

6.36-002+6

16.37-002 

С44 

     Скоропад, Катерина Миколаївна  Клініко-патогенетичні 

особливості перебігу алкогольної хвороби печінки у хворих на 

хронічний панкреатит : Магістерська робота на здобуття наукового 

ступеня магістра медицини: 14.01.02 "внутрішні хвороби" / Катерина 

Миколаївна Скоропад ; МОЗУ ДВНЗ Івано-Франківмький 

національний медичний університет. – Івано-Франківськ, 2011. – 83 с. 

      кільк.прим.:  1  (ІБВ – 1) 
175 616.366-00

2+612.323+

616.36-008.

8 

С45 

     Скрипник, Любов Миронівна  Вікові особливості перебігу та 

комплексне лікування хронічного некалькульозного холециститу у 

жінок з включенням кверцетину і препаратів магнію : Наукова робота 

на здобуття кваліф. ступеня магістра медицини: 14.01.02 - "внутрішні 

хвороби" / Любов Миронівна Скрипник ; МОЗУ Івано-Франківська 

державна медична академія. – Івано-Франківськ, 2003. – 111 с. 

      кільк.прим.:  1  (ІБВ – 1) 
176 616-089.23

+616.314.7

7+;616.314-

0 

С49 

     Слюсаренко, Назар Яремович  Особливості повторного 

ортопедичного лікування хворих знімними конструкціями зубних 

протезів після проведення імплантації : Наукова робота на здобуття 

кваліф. ступеня магістра медицини: 14.01.22 - "стоматологія" / Назар 

Яремович Слюсаренко ; МОЗУ Івано-Франківський державний 

медичний університет. – Івано-Франківськ, 2007. – 67 с. 

      кільк.прим.:  1  (ІБВ – 1) 
177 616.36+618

.3-008.6 

С53 

     Сніжко, Тетяна Богданівна  Функціональний стан печінки при 

пізніх гестозах вагітних : Наукова робота на здобуття кваліф. ступеня 

магістра медицини / Тетяна Богданівна Сніжко ; МОЗУ 

Івано-Франківська державна медична академія. Кафедра акуш. і 

гінекології. – Івано-Франківськ, 1999. – 69 с. 

      кільк.прим.:  1  (ІБВ – 1) 



178 616-08+615

.322+615.3

56+616.12-

00 

С56 

     Совтус, Володимира Ігорівна  Оптимізація тривалого 

лікування хворих на гіпертензивну хворобу II стадії з використанням 

L-лізину -есцинату та ескузану для попередження і усунення 

респіраторного синдрому : Наукова робота на здобуття кваліф. ступеня 

магістра медицини / Володимира Ігорівна Совтус ; МОЗУ 

Івано-Франківський державний медичний університет. – 

Івано-Франківськ, 2008. – 66 с. 

      кільк.прим.:  1  (ІБВ – 1) 
179 616.315-0.9

5.23 

С60 

     Соловей, Степан Іванович  Порівняльна характеристика 

кількісного та якісного складу мікроорганізмів при лікуванні ЗЩА 

з'ємними і нез'ємними ортодонтичними апаратами : Наукова робота на 

здобуття вченого ступеня магістра медицини: 14.00.21 - "стоматологія" 

/ Степан Іванович Соловей ; МОЗУ. – Івано-Франківськ, 1997. – 87 с. 

      кільк.прим.:  1  (ІБВ – 1) 
180 547.972.3+

547.972.1+

615.322 

С60 

     Сологуб, Вероніка Анатоліївна  Дослідження флавоноїдів та 

ксантонів як перспективних джерел лікарських засобів : Магістерська 

робота на здобуття кваліф. ступеня магістра фармації / Вероніка 

Анатоліївна Сологуб ; МОЗУ Івано-Франківський державний 

медичний університет. – Івано-Франківськ, 2006. – 90 с. 

      кільк.прим.:  1  (ІБВ – 1) 
181 616.517+61

6.72-002+6

16-037 

С60 

     Солонина, Олександра Ігорівна  Псоріатичний артрит: 

особливості клінічного перебігу та лікування : Наукова робота на 

здобуття наукового ступеня магістра медицини: 14.01.02 - "внутрішні 

хвороби" / Олександра Ігорівна Солонина ; МОЗУ Івано-Франківська 

державна медична академія. – Івано-Франківськ, 2004. – 114 с. 

      кільк.прим.:  1  (ІБВ – 1) 
182 616.34-002

+616-092+6

12-017+577

.1 

С60 

     Соляник, Мирослава Миколаївна  Виразкова хвороба 

дванадцятипалої кишки: оптимізація лікування із включенням в 

комплексну терапію вітчизняних засобів кларитроміцину і діаліпону : 

Магістерська робота на здобуття наукового ступеня магістра 

медицини: 14.01.36 - "гастроентерологія" / Мирослава Миколаївна 

Соляник ; МОЗУ Івано-Франківський державний медичний 

університет. – Івано-Франківськ, 2007. – 118 с. 

      кільк.прим.:  1  (ІБВ – 1) 
183 616-08+616

.12-008.331

.1+616.8-00 

С64 

     Сопільняк, Тарас Сергійович  Особливості комбінованої 

терапії гіпертензивної хвороби у поєднанні з синдромом 

обструктивного апное сну : Наукова робота на здобуття кваліф. 

ступеня магістра медицини / Тарас Сергійович Сопільняк ; МОЗУ 

Івано-Франківський національний медичний університет. – 

Івано-Франківськ, 2009. – 94 с. 

      кільк.прим.:  1  (ІБВ – 1) 
184 616.8 

С65 

     Сорохман, Анна Володимирівна  Особливості діагностики та 

лікувальної тактики при ішемічних інсультах кардіоемболічного генезу 

у каротидному басейні : наук. роб. на здоб. кваліф. ступ. магістра мед.: 

14.01.15 "Нервові хвороби" / Анна Володимирівна Сорохман ; МОЗУ 

ІФНМУ. – Івано-Франківськ, 2012. – 83 с. 

      кільк.прим.:  1  (ІБВ – 1) 



185 616-08+616

.127-005.8 

С77 

     Стасюк, Олег Володимирович  Оптимізація відновного 

лікування хворих, що перенесли гострі коронарні синдроми (Q-, 

QS-інфаркт міокарда) : Наукова робота на здобуття кваліф. ступеня 

магістра медицини / Олег Володимирович Стасюк ; МОЗУ 

Івано-Франківська державна медична академія. – Івано-Франківськ, 

2001. – 103 с. 

      кільк.прим.:  1  (ІБВ – 1) 
186 616.37 

С79 

     Стефанишин, Анастасія Богданівна  Клініко-параклінічна 

характеристика порушень функціонального стану підшлункової залози 

у дітей із хронічною кислотозалежною патологією гастродуоденальної 

зони: оптимізація діагностики : наук. робота на здоб. кваліфікаційного 

ступ. магістра медицини:спец.14.01.10"Педіатрія" / Анастасія 

Богданівна Стефанишин ; МОЗУ "ІФНМУ". – Івано-Франківськ, 

2016. – 177с. 

      кільк.прим.:  1  (ІБВ – 1) 
187 615.244+61

6.36+616.3

4+616.379-

00 

С91 

     Сухолитка, Оксана Миколаївна  Вплив "Біфтопу" на 

функціональний стан печінки та кишковий біоценоз у хворих на 

цукровий діабет : Магістерська робота: 14.01.02 - "внутрішні хвороби" 

/ Оксана Миколаївна Сухолитка ; МОЗУ Івано-Франківська державна 

медична академія. – Івано-Франківськ, 2003. – 89 с. 

      кільк.прим.:  1  (ІБВ – 1) 
188  

С91 

     Сухоребська, Марія Ярославівна  Біомаркери та їх корекція у 

хворих на остеоартроз у поєднанні з метаболічним синдромом : наук. 

роб. на здобут. кваліф. ступеня магістра медицини / Марія Ярославівна 

Сухоребська ; МОЗУ ДВНЗ ІФНМУ. – Івано-Франківськ, 2013. – 120 с. 

      кільк.прим.:  1  (ІБВ – 1) 
189 616-002.77

+575.191+6

16-056.7 

Т41 

     Тимків, Ірина Володимирівна  Клініко-генетичні аспекти 

спадковості при ревматизмі : Наукова робота на здобуття кваліф. 

ступеня магістра медицини: 14.01.02. - "внутрішні хвороби" / Ірина 

Володимирівна Тимків ; МОЗУ Івано-Франківська державна медична 

академія. – Івано-Франківськ, 1999. – 57 с. 

      кільк.прим.:  1  (ІБВ – 1) 
190 616.12-008.

331.1+616-

08+616.127

- 

Т41 

     Тимочко, Наталія Богданівна  Роль дозованих фізичних 

навантажень у хворих, що перенесли інфаркт міокарда та 

обгрунтування диференційованого відновного лікування з 

врахуванням ризику виникнення серцево-судинних подій : Наукова 

робота на здобуття освітньо-кваліф. рівня магістра медицини: 14.01.02 

"внутрішні хвороби" / Наталія Богданівна Тимочко ; МОЗУ 

Івано-Франківський національний медичний університет. – 

Івано-Франківськ, 2009. – 87 с. 

      кільк.прим.:  1  (ІБВ – 1) 
191 616-07+616

.33-002+61

6.367+613.

95 

Т41 

     Тимощук, Оксана Валентинівна  Удосконалення діагностики 

хронічного гастродуоденіту у дітей шкільного віку : Наукова робота на 

здобуття кваліф. ступеня магістра медицини: 14.01.10 - "педіатрія" 

/ Оксана Валентинівна Тимощук ; МОЗУ Івано-Франківський 

державний медичний університет. – Івано-Франківськ, 2007. – 128 с. 

      кільк.прим.:  1  (ІБВ – 1) 



192 547.93 

Т48 

     Ткачук-Григорчук, Олеся Олегівна  Механічна профілактика 

тромбоемболічних ускладнень при лапароскопічних хірургічних 

втручаннях : наук. робота на здобуття кваліф. ступ. магістра медицини: 

14.01.01 "Хірургічні хвороби" / Олеся Олегівна Ткачук-Григорчук ; 

МОЗУ ІФНМУ. – Івано-Франківськ, 2013. – 93 с. 

      кільк.прим.:  1  (ІБВ – 1) 
193 616-092.8+

582.665+58

2.998+615.

32 

Т88 

     Туркевич, Ірина Миколаївна  Дослідження лікарських рослин, 

що вміщують дубильні речовини, як перспективних джерел лікарських 

засобів : Магістерська робота на здобуття кваліф. ступеня магістра 

фармації / Ірина Миколаївна Туркевич ; МОЗУ Івано-Франківський 

державний медичний університет. – Івано-Франківськ, 2007. – 73 с. 

      кільк.прим.:  1  (ІБВ – 1) 
194 616.716.1/.

4-002.36-07

-08 

Т89 

     Турчин, Роман Станіславович  Особливості діагностики та 

лікування одонтогенних гнійно-запальних процесів щелепно-лицевої 

ділянки у хворих похилого та старечого віку : Звіт здобувача 

освітньо-кваліфікаційного рівня магістра медицини за спец. хірургічна 

стоматологія: 14.01.22 "стоматологія" / Роман Станіславович Турчин ; 

МОЗУ ІваноФранківський національний медичний університет. – 

Івано-Франківськ, 2011. – 101 с. 

      кільк.прим.:  1  (ІБВ – 1) 
195 615.011+61

5.454.1+61

5.281.9+61

5. 

Т92 

     Тучак, Наталія Ігорівна  Опрацювання складу, технології та 

дослідження мазі з антимікробною дією : Магістерська робота на 

здобуття кваліф. ступеня магістра фармації / Наталія Ігорівна Тучак ; 

МОЗУ Івано-Франківський державний медичний університет. – 

Івано-Франківськ, 2007. – 106 с. 

      кільк.прим.:  1  (ІБВ – 1) 
196 615.273+61

6-005.4+61

6.718 

Ф33 

     Федорків, Мар'яна Богданівна  Порівняльна оцінка впливу 

терапії простагландинами E1 та I2 при хронічнй критичній ішемії 

нижніх кінцівок : Наукова робота на здобуття кваліф. ступеня магістра 

медицини: 14.01.03 - "хірургічні хвороби" / Мар'яна Богданівна 

Федорків ; МОЗУ Івано-Франківська державна медична академія. – 

Івано-Франківськ, 2009. – 89 с. 

      кільк.прим.:  1  (ІБВ – 1) 
197 612.017.1+

577.4(477.8

6)+616.155. 

Ф33 

     Федоров, Сергій Валерійович  Характеристика цитокінового 

статусу практично здорових осіб, мешканців різних районів 

Івано-Франківської області : Наукова робота на здобуття кваліф. 

ступеня магістра медицини: 14.01.02 - "внутрішні хвороби" / Сергій 

Валерійович Федоров ; МОЗУ Івано-Франківська державна медична 

академія. – Івано-Франківськ, 1999. – 70 с. 

      кільк.прим.:  1  (ІБВ – 1) 
198 616-08 

Ф33 

     Федорченко, Михайло Володимирович  Стабільна ішемічна 

хвороба серця в поєднанні з фібриляцією передсердь та серцевою 

недостатністю:ефективність фармакотерапевтичного 

прекондиціювання : наукова робота на здоб. кваліфікаційного ступ. 

магістра медицини:спец.14.01.11"Кардіологія" / Михайло 

Володимирович Федорченко ; МОЗ ІФНМУ. – Івано-Франківськ, 

2016. – 70с. 

      кільк.прим.:  1  (ІБВ – 1) 



199 616-073.77

+616-36-00

8.5 

Ф34 

     Федунків, Назар Олегович  Можливості сучасних методів 

променевої діагностики в розпізнаванні причин обтураційної 

жовтяниці : Наук. роб. на здоб. кваліф. ступ. магістра мед.: 14.01.23 

"Променева діагностика, променева терапія" / Назар Олегович 

Федунків ; МОЗУ ІФНМУ. – Івано-Франківськ, 2012. – 87 с. 

      кільк.прим.:  1  (ІБВ – 1) 
200 615.322 

Ф43 

     Ференц, Надія Ігорівна  Дослідження лактонів буркуну, 

перстачу і підмаренника та субстанцій на їх основі : магістер. робота на 

здобуття кваліф. ступ. магістра фармації / Надія Ігорівна Ференц ; 

МОЗУ ДВНЗ ІФНМУ. – Івано-Франківськ, 2012. – 70 с. 

      кільк.прим.:  1  (ІБВ – 1) 
201 58.084+582

.929.2 

Х17 

     Халед, Зейн Еддін  Фармакогностичне дослідження рослин 

родини айстрові : Магістерська науково-дослідна робота на здобуття 

кваліф. ступеня магістра фармації / Зейн Еддін Халед ; МОЗУ 

Івано-Франківський національний медичний університет. – 

Івано-Франківськ, 2011. – 71 с. 

      кільк.прим.:  1  (ІБВ – 1) 
202 616-071+61

6.36+616.3

66+613.955 

Х69 

     Ходан, Василь Васильович  Ураження печінки при хронічних 

захворюваннях біліарної системи у дітей шкільного віку 

(удосконалення діагностики) : Наукова робота на здобуття 

освітньо-кваліф. ступеня магістра медицини: 14.01.10 - "педіатрія" 

/ Василь Васильович Ходан ; МОЗУ Івано-Франківський державний 

медичний університет. – Івано-Франківськ, 2008. – 105 с. 

      кільк.прим.:  1  (ІБВ – 1) 
203 616-092+61

5-22+616.8

31-005.1 

Х69 

     Ходан, Ірина Ярославівна  Клініко-патогенетичні варіанти та 

особливості медикаментозної корекції ішемічних інсультів 

вертебро-базилярної локалізації в гострій стадії : Наукова робота на 

здобуття кваліф. ступеня магістра медицини: 14.01.15 - "нервові 

хвороби" / Ірина Ярославівна Ходан ; МОЗУ Івано-Франківська 

державна медична академія. – Івано-Франківськ, 2003. – 93 с. 

      кільк.прим.:  1  (ІБВ – 1) 
204 616.314-00

7 

Х73 

     Холошнецький, Андрій Васильович  Обгрунтування 

удосконалення технологій виготовлення безметалевих незмінних 

зубних протезів : наук. роб. на здоб. кваліф. ступ. магістра мед.: 

14.01.22 "Стоматологія" / Андрій Васильович Холошнецький ; МОЗУ 

ІФНМУ. – Івано-Франківськ, 2012. – 52 с. 

      кільк.прим.:  1  (ІБВ – 1) 
205 615.011+61

5.07+615.4

51.1+615.3

22 

Х78 

     Хопта, Ірина Степанівна  Фітохімічне і фармакологічне 

дослідження та стандартизація екстрактів із лікарської рослинної 

сировини : Магістерська робота на здобуття кваліф. ступеня магістра 

фармації / Ірина Степанівна Хопта ; МОЗУ Івано-Франківський 

державний медичний університет. – Івано-Франківськ, 2007. – 62 с. 

      кільк.прим.:  1  (ІБВ – 1) 



206 616.33-302,

45-036+616

-0727+576.

3 

Х95 

     Хруник, Анатолій Дмитрович  Порівняльна 

клініко-морфологічна оцінка хворих з перфорацією виразки шлунку і 

дванадцятипалої кишки після різних методів оперативного втручання в 

різні терміни спостереження : Наукова робота на здобуття вченого 

ступеня магістра медицини / Анатолій Дмитрович Хруник ; МОЗУ 

Івано-Франківська державна медична академія. – Івано-Франківськ, 

1998. – 86 с. 

      кільк.прим.:  1  (ІБВ – 1) 
207 575.1+616.

33-002+616

.334+613.9

5+ 

Ц75 

     Цицюра, Орися Орестівна  Спадкові та зовнішньосередовищні 

фактори ризику ерозивних гастродуоденітів у дітей. Профілактика, 

діагностика та лікування : Наукова робота на здобуття кваліф. ступеня 

магістра медицини: 14.01.10 - "педіатрія" / Орися Орестівна Цицюра ; 

МОЗУ Івано-Франківська державна медична академія. – 

Івано-Франківськ, 2003. – 83 с. 

      кільк.прим.:  1  (ІБВ – 1) 
208 615.322+61

6.248 

Ц75 

     Ціхонь, Галина Мирославівна  Дослідження ринку препаратів, 

які використовуються для лікування бронхіальної астми : Наукова 

робота на здобуття кваліф. ступеня магістра фармації / Галина 

Мирославівна Ціхонь ; МОЗУ Івано-Франківський державний 

медичний університет. – Івано-Франківськ, 2005. – 145 с. 

      кільк.прим.:  1  (ІБВ – 1) 
209 616-071+61

5.22+616-0

8+616.12-0

09 

Ч-19 

     Чаплинська, Наталія Володимирівна  Клініко-патогенетичне 

обгрунтування застосування препаратів симвастатину та кверцетину на 

різних етапах перебігу стенокардії : Наукова робота на здобуття 

кваліфікаційного ступеня магістра медицини: 14.01.02 - "внутрішні 

хвороби" / Наталія Володимирівна Чаплинська ; МОЗУ 

Івано-Франківський державний медичний університет. – 

Івано-Франківськ, 2005. – 124 с. 

      кільк.прим.:  1  (ІБВ – 1) 
210 616071/+61

6-08+616.3

79-008.64 

Ш12 

     Шабат, Галина Іванівна  Роль медіакальцинозу у формуванні 

ішемічно-некротичних змін в тканинах при цукровому діабеті : 

Наукова робота на здобуття кваліф. ступеня магістра медицини: 

14.01.03 "хірургічні хвороби" / Галина Іванівна Шабат ; МОЗУ 

Івано-Франківський національний медичний університет. – 

Івано-Франківськ, 2009. – 94 с. 

      кільк.прим.:  1  (ІБВ – 1) 
211 616-08+616

.34-06+615.

244 

Ш24 

     Шаповал, Оксана Анатоліївна  Клініко-патогенетичні 

особливості лікування хворих на цироз печінки : Наукова робота на 

здобуття кваліф. ступеня магістра медицини: 14.01.36 - 

"гастроентерологія" / Оксана Анатоліївна Шаповал ; МОЗУ 

Івано-Франківський державний медичний університет. – 

Івано-Франківськ, 2008. – 93 с. 

      кільк.прим.:  1  (ІБВ – 1) 
212 616.1+616-

092 

Ш28 

     Шатинська, Тетяна Василівна  Клінічні особливості та 

механізми розвитку токсичних кардіоміопатій у дітей : наук. роб. на 

здоб. наук. ступ. магістр мед.: 14.01.10 "Педіатрія" / Тетяна Василівна 

Шатинська ; МОЗУ ІФНМУ. – Івано-Франківськ, 2012. – 152 с. 

      кільк.прим.:  1  (ІБВ – 1) 



213 615.03+616

.34-002+61

6.342+615.

24 

Ш38 

     Шевчук, Юлія Валеріївна  Дослідження фармацевтичного 

забезпечення хворих на виразку шлунку та дванадцятипалої кишки в 

умовах використанняформулярів лікарських засобів : магістерська 

робота на здобуття ступеня магістра фармації / Юлія Валеріївна 

Шевчук ; МОЗУ ІФДМУ. – Івано-Франківськ, 2007. – 113 с. 

      кільк.прим.:  1  (ІБВ – 1) 
214 616.12-008.

315+616.12

-008.331.1+ 

Ш49 

     Шеремета, Олег Мирославович  Механізми розвитку хронічної 

серцевої недостатності у хворих на артеріальну гіпертензію з 

метаболічним синдромом та їх медикаментозна корекція : Наукова 

робота на здобуття кваліф. ступеня магістра медицини / Олег 

Мирославович Шеремета ; МОЗУ Івано-Франківський національний 

медичний університет. – Івано-Франківськ, 2010. – 87 с. 

      кільк.прим.:  1  (ІБВ – 1) 
215 616-092+61

6.72-002+6

16.-08 

Ш90 

     Штефюк, Олександр Володимирович  Клініко-патогенетичні 

та імунологічні особливості перебігу ревматоїдного артриту та 

синдрому рейно на фоні проведеного лікування : Наукова робота на 

здобуття кваліфікаційного ступеня магістра медицини: 14.01.12. 

"внутрішні хвороби" / Олександр Володимирович Штефюк ; МОЗУ 

ДВНЗ "Івано-Франківський національний медичний університет". – 

Івано-Франківськ, 2011. – 98 с. 

      кільк.прим.:  1  (ІБВ – 1) 
216 616-089.23

+616.314.7

7+;616.314-

0 

Ш92 

     Штогрин, Ірина Михайлівна  Особливості будови і функції 

жувальних м'язів при різних дефектах зубного ряду : Наукова робота на 

здобуття кваліф. ступеня магістра медицини: 14.01.2 - "стоматологія" 

/ Ірина Михайлівна Штогрин ; МОЗУ Івано-Франківський державний 

медичний університет. – Івано-Франківськ, 2007. – 59 с. 

      кільк.прим.:  1  (ІБВ – 1) 
217 616-092+61

6-08+616.1

1-002+616.

12 

Ш96 

     Шумега, Зоряна Станіславівна  Клініко-патогенетичні 

характеристики та особливості лікування перикардитів у хворих на 

інфаркт міокарда : Наукова робота на здобуття кваліф. ступеня 

магістра медицини / Зоряна Станіславівна Шумега ; МОЗУ 

Івано-Франківська державна медична академія. – Івано-Франківськ, 

1998. – 66 с. 

      кільк.прим.:  1  (ІБВ – 1) 
218 616.314-00

1.4+616.31

4.17-008.1+

6 

Ш97 

     Шутак, Олег Васильович  Конструювання незнімних 

конструкцій зубних протезів в залежності від стану твердих тканин 

зуба і пародонту : Наукова робота на здобуття вченого ступеня магістра 

медицини: 14.01.21. - "стоматологія" / Олег Васильович Шутак ; МОЗУ 

Івано-Франківська державна медична академія. – Івано-Франківськ, 

1997. – 74 с. 

      кільк.прим.:  1  (ІБВ – 1) 
219 616-08+616

.36+616.61

+615.224 

Я22 

     Яворська, Надія Михайлівна  Корекція функціонального стану 

печінки та нирок за умови тривалої антигіпертензивної терапії 

препаратами першої лінії : Наукова праця на здобуття освітньо-кваліф. 

рівня магістра медицини: 14.01.02 - "внутрішні хвороби" / Надія 

Михайлівна Яворська ; МОЗУ Івано-Франківський національний 

медичний університет. – Івано-Франківськ, 2009. – 162 с. 

      кільк.прим.:  1  (ІБВ – 1) 



220 616-092+61

6.12-009.72

+615.222 

Я45 

     Якимчук, Роксолана Вікторівна  Клініко-патогенетичні 

особливості перебігу прогресуючої стенокардії та диференційовані 

підходи до антиангінальної терапії у хворих з різною масою тіла : 

Наукова робота на здобуття кваліф. ступеня магістра медицини 

/ Роксолана Вікторівна Якимчук ; МОЗУ Івано-Франківська державна 

медична академія. – Івано-Франківськ, 2002. – 64 с. 

      кільк.прим.:  1  (ІБВ – 1) 
221 58.084+547

.5624 

Я93 

     Яцина, Катерина Михайлівна  Фармакогностичне дослідження 

лікарських рослин - перспективних джерел флавоноїдів : Магістерська 

робота на здобуття кваліфік. ступеня магістра фармації / Катерина 

Михайлівна Яцина ; МОЗУ Івано-Франківський державний медичний 

університет. – Івано-Франківськ, 2008. – 71 с. 

      кільк.прим.:  1  (ІБВ – 1) 
 

    Загальна кількість примірників:   221 


