
БІБЛІОГРАФІЧНИЙ ПОКАЖЧИК ПЕРІОДИЧНИХ ВИДАНЬ 

за травень 2019 р. 
 
 

1.    Bulletin of  the Veterinary Institute in Pulawy. Выходит 

ежеквартально - 2004г. т.48 N 1 

Зміст: Comparison of different ELISA methods for the detection of 

antibodies against foot-andmouth disease virus (FMDV) type 0 / Niedbalski 

W. Identification of a lyssavirus isolate from a bat (Eptesicus Seritinus) / 

Ondrejkova A.,Franka R.,Ondrejka R. BatHI restriction fragmentlength 

polymorphism within the ENV gene of bovine leukaemia provirus / 

Markiewicz L.,Kaminski S.,Rulka J. Assessment of acute phase response in 

Turkeys experimentally infected with Escherichia coli or haemorrhagic 

enteritis virus / Mazur-Gonkowska B.,Koncicki A.,Krasnodebska-Depta A. 

Effect of enterocin a on the intestinal epithelium of Japanese quails infected 

by Salmonella Duesseldorf / Cigankova V.,Laukova A.,Guba P. Fate of 

enterococci in composted sewage sludge / Paluszak Z.,Bauza-Kaszewska 

J.,Ligocka A. Bacteria isolated from the uterus of cows with foetal membrane 

retained / Kaczmarowski M.,Malinowski E.,Markiewicz H. Quantification of 

the ovarian folicular growth in rabbits / Zitny J.,Massanyi P.,Trakovicka A. 

Production of enterotoxins by Staphylococcus Aureus isolated from sheep 

milk / Holeckova B.,Kalinacova V.,Gondol J. Effect of sodium lactate used 

alone of in combination with lysozyme on the physico-chemical and 

microbiological properties of steamed stored under the refrigeration / Malicki 

A.,Jarmoluk A.,Bruzewicz S. Biogenic amines in ewe's milk lump cheese and 

bryndza / Dicakova Z.,Dudrikova E.,Cabadaj R. Effect of natural pigment of 

Monascus Purpureus on the organoleptic characters of processed cheeses / 

Baranova M.,Mal'a P.,Burdova O. Effect of different storage conditions on 

nitrates and nitrites in Polish edible offals processed meat products. Influence 

on N-nitrosamine content / Domanska-Blicharz K.,Michalski M.,Kowalski B. 

Ifluence of vitamin E on the development of morphological changes in rabbits' 

organs in experimental hypercholesterolaemia / Stawinska-Pieta 

B.,Szaflarska-Stojko E.,Birkner E. Effect of lead health and productivity of 

layers / Saly J.,Baranova D.,Pesek L. Alterations of LDH and its isoenzyme 

activity in blood plasma of ewe lambs after exposure to chlorine in drinking 

water / Sutiakova I.,Sutiak V.,Krajnicakova M. . - [s. l.]. (Шифр B 

15/2004/48/1) 

Экземпляры: всего:1 - чз 1(1) 

 

 

2.    Journal of veterinary research. Выходит ежемесячно - 2019г. 

т.63 N 1. - [s. l.]. (Шифр J 11/2019/63/1) 

Экземпляры: всего:1 - чз 1(1) 

 

 

3.  Medycyna weterynaryjna / Polskie Towarzystwo Nauk 

Weterynaryjnych. Выходит ежемесячно - 2019г. т.75 N 4. - [s. l.]. 



(Шифр М 1/2019/75/4) 

Экземпляры: всего:1 - чз 1(1) 

 

 

4.    Ukrainian Food Journal. Выходит ежеквартально - 2018г. 

т.Vol. 7 N  is. 1 
Зміст:  Antioxidant properties of candy caramel with plant ezxtracts / 

Mazur L.,Gubsky S.,Dorohovych A. Effects of different holding and 

times on quality attributes of oil obtained from olives belonging to 

Akhisar Region, Turkey / Ergonul P. G.,Goldeli T. Influence of 

sweeteners on rheological and qualitative indicators of ice cream / Bass 

O.,Polischuk G.,Goncharuk O. Evaluation of rosemary extract 

effectiveness in the technology of meat-containing sausages with duck 

meat / Bozhko N.,Tischenko V.,Baidak L. Beerenrichment with 

biologically active hop compounds / Protsenko L.,Rudyk R.,Hryniuk T. 

Technological features of biologicqal protection of grain stocks against 

complex of phytophages of Lepidoptera (Pyralidae, Tineidae, 

Gelechiidae) / Drozda V.,Bondarenko I. Peculiarities of microbial 

exopolysaccharide ethapolan synthesis on mixed oils / Ivakhniuk 

M.,Voronenko A.,Pirog T. Influence of mechanical disperator designer 

parameters on equality of distribution of solution / Lyubeka 

A.,Kornienko Y.,Martynyuk O. Influence of working elements of various 

configurations on the process of yeast dough kneading / Rachok V. 

Determination of rational modes of pumkhin seeds drying / Pazyuk 

V.,POetrova Z.,Chepeliuk O. . - [s. l.]. (Шифр U 10/2018/ is. 1) 

Экземпляры: всего:1 - чз 1(1) 

 

 

5.    Ukrainian Food Journal. Выходит ежеквартально - 2018г. 

т.Vol. 7 N  is. 2 
Зміст: Chemical constituents, antioxidant and anti-lipase activity of 

somewines produced of Georgia / Gulua L.,Nikolaishvili L.,Turmanidze 

T. Application of computer vision and image analysis method in 

cheese-quality evaluation : a rewiew / Lukinac J.,Jukic M.,Mastanjevic 

K. The use of enzyme treparations for pectin extraction from potato pulp 

/ Hrabovska O.,Pastuch H.,Lysyi O. Influence of commercial refining on 

some quality attributes of sunflower oil / Shah S. N. ,Mahesar S. 

A.,Sherazi S. T. H. Research of physical parameters of the oil obtained 

from organic and conversion hemp seeds varieties "Hliana" / Sova 

N.,Lutsenko M.,korchmaryova A. Effect of gluten-free flour on sensory, 

physico-chemical, structural and mechanical properties of water batter 

and waffles / Dorohovych V.,Hrytsevich M.,OIsakova N. Effects of 

storage of fresh cassava in moist sawdust on the proximate chemical and 

funclional properties of gari / Babarinsa O. A.,Oluwalana I. B.,Bodade 

M. K. Energy transformations in processes of anaerobic fermentation / 

Sokolenko A.,Shevchenko O.,Maksymenko I. Modeling of 



extrusion-brown molding process of polimeric package / Sokolskyi 

O.,Mikulionok I.,Gavva O. Effect of treatment modes on quality and 

antioxidant properties of tomato and beet processing products / Petrova 

Z.,Pazyuk V.,Samoilenko K. Mathematical modeling of mass transfer in 

baromembrane processes / Obodovich O.,Ustinov O.,Zaharov V. 

Kinetics of drying the titanium dioxide paste in the vortex dryer / 

Marchevskii V.,Grobovenko Y.,Telestakova V. Peculiar features of 

business incubators funclioning : Ukrainian and world experience / 

Imanberdiev B.,Cherep A.,Cherep O. Towards Healthier life : Changes 

in growing of health-friendly food crops and products in Lithuania 

before accession to EU and after / Raisiene A. G.,Morkunas M. . - [s. l.]. 

(Шифр U 10/2018/ is. 2) 

Экземпляры: всего:1 - чз 1(1) 

 

 

6.    Ukrainian Food Journal. Выходит ежеквартально - 2018г. 

т.Vol. 7 N  is. 3 
Зміст: Effect of methyl jastonate, salicylic asid and ascorbic asid on 

quality parameters of strawberry (Fragaria x ananassa Duch) fruit during 

cold storage / Jgenti M.,Gulua L.,Turmanidze T. Formation of the 

functional and technological properties of the beef minced meat by using 

the food additive on the nanopowder basis of double oxide of two- and 

trivalent iron  / Tsakhanovska I.,Skurikhina L.,Evlash V. Chemical 

composition of fenugreek hay leaves / Obolkina V.,Nosenko T.,Dzyhar 

O. Changes in cholesterol and free fatty asid content of Kars Gravyer 

Cheese ( A Turkish dairy product produced by the traditional method) / 

Cetinkaya A.,Oz F. Identification of beeswax and its falsification by the 

method of infrared spectroscopy / Vyshniak V.,Dimitriev O.,Litvynchuk 

S.  / Oseyko M.,Shevchyk V.,Pokryshko O. Functional-Technological 

properties of protein composite of animal origin / Povarova N.,Melnyk 

L. Identification, characterization and industrial utilization of 

autochthonous Strain of Streptococcus thermophilus isolated from 

Moldavian raw milk and dairy products of spontaneous fermentation / 

Kartasev A. Assessment of heavy metal concentration in edible fish 

muscle and water sample collected from different location in Chittagong 

: a public health concern / Jothi J. S.,Anka I. Z.,Hashem S. 

Intensification of cooling of tubular blown polymeric packing films with 

the flowing-down liquid film / Mikulionok I.,Petukhov A.,Gapon V. 

Impact of nanosized aluminum hydroxide on the structural cand 

mechanical properties of sugar beet tissue  / Nykytiuk T.,Olishevskiy 

V.,Evhen Babko. Torsional oscillations of an auger multifunctional 

conveyor's screw working body with consideration of the dynamics of a 

processed medium continuous flow / Lyashuk O.,Sokil M.,Vovk Y. 

Effective robust optimal system for a lamellar pasteurization-cooling unit 

under the conditions of intense external perturbations / Lutska N.,Zaiets 

N.,Vlasenko L. Representation of agricultural producers' interest : 



substantiation of the research construct / Raisiene A. G.,Volkov 

A.,Skulskis V. . - [s. l.]. (Шифр U 10/2018/ is. 3) 

Экземпляры: всего:1 - чз 1(1) 

 

 

7.    Ukrainian Food Journal. Выходит ежеквартально - 2018г. 

т.Vol. 7 N  is. 4 
Зміст: Size of morphological features of native starch granules of 

different botanic origin / Litvyak V. Chemical composition and 

application nof flowers of false acacia (Robinia pseudoacacia L.) / 

Stankov S.,Fidan H.,Ivanova T. Effect of technological properties of pea 

seeds and processing modes on effeciency of its dehulling / Kharchenko 

Y.,Sharan A.,Chornyi V. Biotechnological pareameters determination for 

cultivation of Lactic asid bacteria from goat milk / Bogdan N. 

Characteristics of changes of the chemical composition of cranberry 

march in the process of obtaining puree / Obolkina V.,Kokhan O.,Syvnii 

I. Optimization of extraction parameters of phenolic antioxidants from 

defatted grape seeds flour by response surface methodology / Gubsky 

S.,Labazov M.,Samokhvalova O. Cold press in oil extraction A rewiew / 

Cakaloglu B.,Ozyurt V. H.,Otles S. Interal mechanisms of extablishment 

of the equilibrium state of water-alkohol mixtures in vodka technology / 

Kuzmin O.,Zubkova V.,Shendrik T. Improvement of antioxidant 

potential of wheat flours and breads by addition of medicinal plants / 

Dimov I.,Petkova N.,Nakov G. Investigating of artifical neural network 

potential to predict the properties of refined raw sugar beet juice by 

electrocoagulation process / Zarifpoor M.,Hakimzadeh V. Development 

of methods of production in natural aromatic production / Frolova 

N.,Ukrainets A. Mechanism of fat-binding and fat-contenting of the 

nanoparticles of a food supplement on the basis of double oxide of two- 

and trivalent iron / Tsykhanovska I.,Evlash V.,Oleksandrov O. Dynamics 

of mechatronic funclion modules drives of flow technological lines in 

food production / Kryvoplias-Volodina L.,Gavva O.,Volodin S. 

Antimicrobial properties of two naphthopyrandione derivatives with 

cycloalkanespirohydantoins towards some phytopathogenic and 

beneficial microorganisms / Marinov M.,Naydenov M.,Prodanova R. 

Thermal destruction kinetics of coal and solid biomass mixtures / 

Dunayevska N.,Zasiadko Y.,Shchudlo T. Genetic algorithm usade for 

optimization of saturator operation / Polupan V.,Sidletskyi V. . - [s. l.]. 

(Шифр U 10/2018/ is. 4) 

Экземпляры: всего:1 - чз 1(1) 

 

 

8.    Вісник аграрної науки / НААНУ. Выходит ежемесячно - 

2019г. N 4 
Зміст:  Структура бази даних національної цифрової карти запасів 

органічного вуглецю у грунтах України / Балюк С. А.,Бігун О. М. 



Поживний режим сірого лісового грунту за різних систем 

удобрення сої / Василенко М. Г.,Душко П. М. Урожайність пшениці 

озимої залежно від передпосівної обробки насіння / Кліпакова 

Ю.О.,Прісс  О. П.,Білоусова З. В. Виявлення  вірусних, 

бактеріальних і фітоплазмових хвороб на виноградниках Одеської 

області / Конуп  А. І.,Мулюкіна Н. А.,Конуп Л. О. Розробка методу 

визначення вмісту водорозчинних вуглеводів (цукрів) у кормах / 

Кулик  М. Ф.,Жуков В. П. ,Обертюх Ю. В. Стійкість проти 

основних збудників хвороб пшениці озимої в F 1 - F 3, створених за 

участі пшенично-житніх транслокацій / Дубовик  Н. С.,Демидов О. 

А.,Кириленко В. В. Співвідносна мінливість селекційних ознак 

тварин молочних порід худоби / Кругляк А. П.,Кругляк Т. О. . 

Використання нових похідних диметилсульфату для отримання 

спадкових змін у льону олійного / Тігова А. В.,Сорока А. І. Новий 

енергоощадний комплекс для сушіння насіння кукурудзи / Кирпа М. 

Я.,Кулик В. О. Критерії та групування грунтів за придатністю 

гумусованого шару для рекультивації та землювання / Єтеревська 

Л. В.,Момот Г. Ф.,Шимель В. В. Енергозаощадлива агротехнологія 

виробництва зерна кукурудзи на зрошуваних землях / Ківер В. 

Х.,Онопрієнко  Д. М. Ринок землі на часі / Саблук  П. Т. . - [s. l.]. 

(Шифр В 16/2019/4) 

Экземпляры: всего:1 - чз 1(1) 

 

 

9.    Здоров’я тварин і ліки / ПрАТ ВНП "Укрзооветпромпостач". 

Выходит ежемесячно - 2019г. N 5 

Зміст: Симуліїдотоксикоз: ні сховатись, ні втекти / Катюха С. М. 

Ключові моменти ; Чим страшні підшкірні оводи ; Як нагодувати 

п’ятачка...і свиноматку ; Три рівні захисту / Лисенко Н. Тріада 

здоров’я ; Давайте тільки найкраще ; Зелені помічники  ; 

Часникотерапія ; Альтернатива є! ; М'ясо з пробірки ; 

Функціональне молоко / Величко  К. І.,Кузьменко Л. М. Сила є - 

мозок відпочиває / Березюк Микола. Яйце-райце: як вибрати 

правильно. - [s. l.]. (Шифр З-6/2019/5) 

Экземпляры: всего:1 - чз 1(1) 

 

 

10.    Корми і факти. Выходит ежемесячно - 2019г. N 4 

Зміст: Чому мікотоксини знижують молочну продуктивність? 

Практичне рішення / Поступаленко Павло. Проблема повышенной 

контаминации микотоксинами решается производными дрожжей / 

Гедек Бригитта. Технологічні процеси теплової обробки зерна і 

комбікормів. Сухе нагрівання повітрям / Єгоров  Б. В. Оцінка 

хімічного складу соняшникових шротів при розділенні їх на фракції 

за допомогою лабораторних сит з різним діаметром вічок / 

Цуканова С. В.,Ляшенко Н. В. Органическое птицеводство в США / 



Каннингем Шарлотта. Как оптимизировать кормление кур при 

производстве яиц / Карлос де ла Круз. Особенности работы с 

петухами в родительских стадах кур / Рябоконь Ю. А.,Рябоконь В. 

В. Сучасна концепція контролю грипу свиней у господарстві / 

Кокарєв А. В.,Єфімова О. М.,Масюк Д. М. Воздействие 

окружающей среды, адапционная способность и их влияние на 

состояние здоровья свиней / Пранге Х.,Бергфельд Й. Вітаміни для 

корів / Палій Андрій,Палій Анатолій. Полносмешанный рацион для 

коров - успехи, неудачи и большой потенциал / Штайнхефель Олаф. 

Содержание и кормление коров в сухостойный период и 

профилактика диспепсии у телят / Бирюкова Валентина. . - [s. l.]. 

(Шифр К25/2019/4) 

Экземпляры: всего:1 - чз 1(1) 

 

 

11.    Масложировой комплекс. Выходит ежеквартально - 2019г. 

N 1 
Зміст:  Оценка влияния изменений климата на агроклиматические 

условия выращивания подсолнечника в Украине / Жигайло  А. 

Л.,Жигайло  Т. С. Перспективы соевого протеина для 

нанотехнологий / Матюхов Д. В. О ценности подсолнечного шрота 

в качестве источника природных антиоксидантов / Лабейко М. 

А.,Любченко  Н. М. Использование растительных масел для 

получения базовых основ моторных масел / Касьяненко Л. 

М.,Демидов И. Н.,Сорочинский В. М. Майонез, сбалансированный 

по составу полиненасыщенных жирных кислот / Белинская А. П. 

Влияние соотношения масличных семян на окислительную 

стабильность белково-жировой смеси для питания спортсменов / 

Петик И. П. ,Матвеева Т.В.,Белинская А. П. Современные тренды в 

технологиях производства и потребления растительных белков / 

Носенко Т. Т. . - [s. l.]. (Шифр М 3/2019/1) 

Экземпляры: всего:1 - чз 1(1) 

 

 

12.    Мир ветеринарии. Выходит раз в два месяца - 2019г. N 2 

Зміст:  Медная гепатопатия у собак / Dirksen Karen,Fieten Hille. 

Пододерматиты грызунов / Черная Е. С. Проблема боли и 

возможности биорегуляционного подхода в ее коррекции / Тацюк 

И. Спектр действия антибиотиков. Часть 4 / Стоянова В. Ю. 

Отравление амитразином. Принципы лечения. / Тульчевская И. С. 

Пересадка роговицы  / Пасичнык  А. В. Банк крови собак в 

Украине / Черничко Г. Фиброаденоматозная гиперплазия молочных 

желез. Клинический случай / Скороход  А. Є. Гистиоцитарные 

заболевания у собак и кошек / Игнатенко Н. А.,Абраменко  И. В. . - 

[s. l.]. (Шифр М 45/2019/2) 

Экземпляры: всего:1 - чз 1(1) 



 

 

13.    Наше птахівництво. Выходит раз в два месяца - 2019г. N 3 

Зміст:  Вплив  аурофузарину на ембріогенез / Прокудіна Н. Вивід 

фазанів / Прокудіна Наталія. Індиківництво і його технології ; 

Світовий досвід  / Пилипенко Є. Боротьба за якість повітря ; 

Системи сортування яєць / Мельник  Володимир. Кантаксантин у 

годівлі птиці / Шастак Є. Гідроксі Аналог метіоніну / Буднік 

Станіслав,Періс Сільвія,Тимошенко Роман. Ефективна добавка  / 

Нагорна Людмила ,Бондар С.,Ворожбітов Олег. Таргетована годівля 

/ Шмітц Рольф. Гліцинні хелати / Мельмейер Аніка,Ліндел 

Дженіфер. Яка вода потрібна птиці / Нагорна Людмила. Захист від 

теплового стресу / Маурін Дженіфер. Синбіотики й вакцинація ; 

Природний захист ; Хвороба Ньюкасла / Айєл В. Гістомоноз індиків  

/ Щебентовська О. . Фаги проти бактерій / Кук Т. Вірусні гепатити / 

Зон Г.,Івановська Л. . Здоров'я кишківника  / Пантоха Л. Ментол 

для птиці / Зінь Б. Погрішності вакцинації / Палій А.,Палій А. 

Незаразна патологія / Нагорна Л. . - [s. l.]. (Шифр Н 39/2019/3) 

Экземпляры: всего:1 - чз 1(1) 

 

 

14.    Тваринництво сьогодні. Выходит ежемесячно - 2019г. N 4 

Зміст:  Органічний ринок в Україні / Трофімцева  О.,Прокопчук  

Н.,Галашевський  С. Без тваринництва немає рослинництва. 

Органічне виробництво - цілісна взаємопов’язана система 

господарювання / Кучерук М. Д.,Білик  Р. І. Аналіз ризиків як 

інструмент захисту життя й здоров’я людини / Борейко Оксана. 

Американський досвід будівництва пташників / Пилипенко Євген. 

Міскантус гігантський / Недільська У.І. Эпидемиологически 

опасная микрофлора, выделяемая от птиц / Новикова О.Б.,Павлова 

М. А.,Бартенев А. А. Антибіотикорезистентність як явище, що може 

змінити наше життя: реалії України / Башинський Віталій. 

Біобезпека - запорука стабільного та успішного тваринницького 

бізнесу в Україні / Троцький М. С. Контроль сальмонельозу в 

птахогосподарствах: функції держави й відповідальність власників / 

Клименок О. М.,Гаркавенко Т. О. Гістологічні зміни в 

паренхіматозних органах курей-бройлерів за орнітобактеріозу / 

Бліщ Г. І.,Коцюмбас Г.І. . . - [s. l.]. (Шифр Т52/2019/4) 

Экземпляры: всего:1 - чз 1(1) 

 

 

15.    Тваринництво України / М-во аграрн. політики України; 

Українська акад. аграрн. наук. Выходит ежемесячно - 2019г. N 2 

Зміст:  Нектаропилконосний конвеєр бджіл в умовах лісостепу 

правобережного / Разанов С. ,Недашківський  В. Обмін речовин в 

організмі телят при використанні мінерально-сапонітових кормових 



добавок / Коваль Т. ,Приліпко Т. Ефективність  використання 

тканинного препарата Метрофет М для синхронізації статевої охоти 

у корів / Прус В. ,Захарін В.,Гончаренко  В. Продуктивність та 

резистентність телят-гіпотрофіків при використанні пробіотика 

"Евіталія" / Щербак О.,Собакар  А.,Кібенко  Н. Комплексний 

препарат "Гепасорбекс™" у промисловому свинарстві / Лихач  

В.,Лихач  А. ,Фаустов  Р. . . - [s. l.]. (Шифр Т53/2019/2) 

Экземпляры: всего:1 - чз 1(1) 

 

 

16.    Тваринництво. Ветеринарія. Периодичность неизвестна - 

2019г. N 5 
Зміст:  Скандинавська генетика / Рубан С.,Бащенко М.,Цибенко В. 

Вітамін Е: біологічна активність та фізіологічні функції / Шастак 

Є.,Крюкова Л. Парвовірусна інфекція: удар по репродукції / 

Нечипуренко О. ,Крюкова Л. Силосування з використанням 

консервантів... / Титаренко О.,Крюкова Л. Консервоване вологе 

зерно: кормова сировина високої якості / Алєксєєв В.,Крюков Д. 

Занадто тепло - не значить комфортно / Крюкова Л. АЧС: 

ефективний захист завдяки безкомпромісній гігієні / Крюкова Л. 

Холосте доїння корів / Борщ О.,Крюков Д. . - [s. l.]. (Шифр Т 

10/2019/5) 

Экземпляры: всего:1 - чз 1(1) 

 

 

17.    Український радіологічний журнал / НАМНУ, Ін-т 

медичної радіології ім. С. П. Григорєва. Выходит ежеквартально - 

2019г. N 1 

Зміст:  Можливості отримання радіофармпрепаратів "Глюкоза, 11 

С" та "Етанол, 11 С" для позитрон-емісійної томографії на 

прискорювачах ННЦ ХФТІ / Воронко В. О.,Дронов  Р. М. 

,Шраменко Б. І. Вплив поєднаної дії конформної променевої терапії 

та інгібітора ЦОГ-2 на вміст VEGF, ЦОГ-2, ПГЕ-2 у сироватці крові 

хворих на недрібноклітинний рак легені / Білозор Н. В.,Мітряєва Н. 

А.,Старенький В. П. Интервенционная радиология в лечении 

послеоперационных повреждений мочеточников / Балака Святослав 

Николаевич,Гречихин Геннадий Всеволодович,Красносельский 

Николай Виленович. Високодозна брахітерапія раку передміхурової 

залози: сучасний стан питання та можливості застосування в 

Україні / Свинаренко Андрій Вікторович,Старенький  Віктор  

Петрович,Сухіна Олена Миколаївна. Роль  in vivo дозиметрії в 

контролі якості променевої терапії раку передміхурової залози / 

Трофимов  Артем  Віталійович,Васильєв  Леонід  

Леонідович,Свинаренко Анастасія Андріївна. Роль  in vivo 

дозиметрії в системі контролю якості променевої терапії при 

лікуванні раку геніталій і раку голови та шиї / Сухіна  Олена  



Миколаївна,Старенький В. П.,Сімбірьова  Анна  Сергіївна. Лептин 

и рак грудной железы / Громакова Инна Сергеевна,Сорочан Павел 

Павлович,Прохач Наталья Эдуардовна. Особенности диагностики и 

лечения метахронного злокачественного опухолевого процесса 

шейки  матки и легкого / Красносельский Н. В.,Подлесный  Руслан 

Анатольевич,Белый  Александр  Николаевич. Варіабельність 

серцевого ритму у хворих на рак тіла матки з ожирінням / Сорочан 

Павло Павлович,Громакова  Ірина  Андріївна,Прохач  Наталія 

Едуардівна. . - [s. l.]. (Шифр У924635988/2019/1) 

Экземпляры: всего:1 - чз 1(1) 

 

 


