Липень

































Рубіжанські новини :№ 27 (113837)-№ 30(113840) /2017р;
Урядовий кур’єр: №120( 5989) -№ 140 (6009) /2017р;
Пенсійний кур’єр : № 27 (737) –№ 30 (740)/2017 р;
Баланс (Дніпропетровськ): № 52- № 60 /2017р;
Бібліотека сімейного лікаря та сімейної медсестри: № 2/ 2017р;
Вища освіта в України . Нормативно-правове регулювання: № 2 /2017р;
Офіційний вісник України : № 52- № 59 /2017 р;
Головбух: праця та зарплата: № 7 / 2017р;
Головбух: бюджет: №25- №28 /2017р;
Досягнення біології та медицини: №1(29) /2017
Діловодство та документообіг: № 7 (77)/ 2017р;
Довідник кадровика: № 7 /2017р;
Журнал вушних, носових і горлових хвороб: №3 /2017р;
Збірник нормативно-директивних документів з охорони здоров’я:
2017(197);
Здоровье ребенка:№3/2017р- Т12;
Здоровье женщины: №4(120)2017р;
Клінічна хірургія: №5(901)/2017р
Медична газета. ЗУ «Кардіологія, ревматологія, кардіохірургія» :
№3 (52)/2017р;
Медична газета. ЗУ «Неврологія, психіатрія, психотерапія» :
№2(41)/2017р;
Медицина неотложных состояний: №3 (82)/2017р;
Новини медицини та фармації: №6(614)/2017р;
Рациональная фармакотерапия: №2/2017р;
Радник в сфері державних закупівель: №7 (70)/ 2017;
Репродуктивная эндокринология: №3(35)/2017р;
Сучасна гастроентерологія: №3(95)/2017р;
Спец.випуск «Освіта України»: №6(54)-№7(55)/2017р;
Туберкульоз, легеневі хвороби, ВІЛ- інфекція: №2(29)/2017р;
Український неврологічний журнал:№2/2017р;
Український терапевтичний журнал: №2/21017р;
Український науково-практичний журнал «Серце і судини»:
№2(58)/2017р;
Український стоматологічний альманах: №2/2017р;
Фармакологія та лікарська токсикологія:№2(53)/2017р;








Фармацевт практик:№6(159)/2017р;
Хірургія України:№2(62)/2017р;
Юридична практика. Законодавство. Право: №7/2017р;
Український біохімічний журнал: №4(89)2017р;
Буковинський медичний вісник: №2(82)2017р;
Український журнал екстремальної медицини імені Г.О. Можаєва:
Т17/№1-2017р;
 Фармацевтичний журнал: №1/2017р

Червень


































Рубіжанські новини :№ 22 (113832)-№ 26(113836) /2017р;
Урядовий кур’єр: №100( 5950) -№ 119 (5988) /2017р;
Пенсійний кур’єр : № 22 (732) –№ 26 (736)/2017 р;
Баланс (Дніпропетровськ): № 44- № 51 /2017р;
Біль, знеболювання і інтенсивна терапія: №1(78)/2017р;
Офіційний вісник України : № 43- № 51 /2017 р;
Головбух: праця та зарплата: № 6 / 2017р;
Головбух: бюджет: №21- №24 /2017р;
Діловодство та документообіг: № 6 (73)/ 2017р;
Довідник кадровика: № 6 /2017р;
Дитячий лікар: №2 (53)/2017р;
Дерматологія та венерологія: №1(75)/2017р;
Екологічний вісник : березень-квітень 2017р;
Здоровье ребенка:№2/2017р- Т12;
Здоровье женщины: №3(119)2017р;
Здоров'я суспільства: №1-2/2017р;
Інфекційні хвороби: №1(87)2017р;
Клінічна імунологія. Алергологія. Інфектологія:№3(100)/2017р;
Клінічна стоматологія: №1/2017р;
Клінічна анестезіологія та інтенсивна терапія: №1(9)2017р;
Казна України: №4(53)2017р;
Клінічна хірургія: №4(900)/2017р;
Медична газета. ЗУ «Пульмонологія, алергологія, риноларингологія»:
№2(39)/2017р;
Медична газета. ЗУ « Гастроентерологія, гематологія,
колопроктологія»: №2(44)/2017р;
Медицина неотложный состояний: №2(81)/2017р;
Медична газета. ЗУ « Хірургія, ортопедія, травматологія»:
№2(28)/2017р;
Медична газета. ЗУ «Онкологія»: №2(48)/2017р;
Новини медицини та фармації: №5(613)/2017р;
Офтальмологический журнал: №3/2017р
Променева діагностика, променева терапія: №1/2017р;
Пам’ятки України:Історія та культура: №4(236)/2017р;
Радник в сфері державних закупівель: №(69)/2017р;
Сімейна медицина:№2/2017р;










Современная стоматология :№2(86)/2017р;
Український історичний журнал: №2/2017р;
Фармацевт практик: №5(158)/2017р;
Физиологический журнал: Т63-№1/2017р;
Цитология и генетика: №3/2017р;
Юридичний журнал «Право України»: №4/2017р;
Юридична практика. Законодавство. Право: №6/2017р;
Український біохімічний журнал: №3(89)2017р

Травень



































Рубіжанські новини :№ 18 (113828)-№ 21(1138231) /2017р;
Урядовий кур’єр: №82( 5949) -№ 99 (5966) /2017р;
Пенсійний кур’єр : № 18 (728) –№ 21 (731)/2017 р;
Баланс (Дніпропетровськ): № 35- № 43 /2017р;
Бібліотечний вісник: № 2(238) 2017р;
Вісник наукових досліджень: №1(86)/2017р;
Вісник стоматології: №1/2017р;
Офіційний вісник України : № 35- № 42 /2017 р;
Господарське судочинство та судова практика: № 2/2017р;
Головбух: праця та зарплата: № 5/ 2017р;
Головбух: бюджет: №18- №20 /2017р
Діловодство та документообіг: № 5 (72)/ 2017р;
Довідник кадровика: № 5 /2017р;
Журнал неврології :Т5-№1/2017р;
Здобутки клінічної і експериментальної медицини: №1(29)/2017р;
Збірник нормативно-директивних документів з охорони здоров’я:
2017(195)-2017(196);
Здоровье женщины: №2(118)2017р;
Клінічна хірургія:№3(899)/2017р;
Медична газета. ЗУ «Кардіологія, ревматологія, кардіохірургія» :
№2 (51)/2017р;
Новини медицини та фармації: №4(609)/2017Р;
Офтальмологический журнал:№2/2017р;
Пам’ятки України:Історія та культура:№3(235)/2017р;
Радник в сфері державних закупівель: №5(68)/2017р;
Репродуктивная эндокринология: №2(34)/2017р;
Сучасна гастроентерологія: №2(94)/2017р;
Спец.випуск «Освіта України»: №4(52)-№5(53)/2017р;
Урологія : №1(80)-№2(81)/2017р;
Фармацевт практик:№4(157)/2017р;
Юридичний журнал «Право України»: №3/2017р;
Юридична практика. Законодавство. Право: №5/2017р;
Український біохімічний журнал: №2(89)2017р;
Актуальная инфектология: Т5-№1/2017р;
Астма та алергологія: №1/2017р;
Вісник ортопедії , травматології та протезування: №1(92)/2017р;

 Хірургія Донбасу: Т5,№2/2016-Т5,№4/2016р;
 Український журнал екстремальної медицини імені Г.О.Можаєва:
Т17, №2/2016-Т17,№4/2016р;
 Архів клінічної медицини: №2/2016р.

Квітень


















Рубіжанські новини :№ 14 (113824)-№ 17(113827) /2017р;
Урядовий кур’єр: №62( 5931) -№ 81 (5948) /2017р;
Пенсійний кур’єр : № 14 (724) –№ 17 (727)/2017 р;
Баланс (Дніпропетровськ): № 27- № 34 /2017р;
Бібліотечний форум: № 2(8) /2017р;
Офіційний вісник України : № 27- № 34 /2017 р;
Головбух: праця та зарплата: № 4/ 2017р;
Головбух: бюджет: №14- №17 /2017р
Діловодство та документообіг: № 4 (71)/ 2017р;
Довідник кадровика: № 4 /2017р;
Дитячий лікар: №1(52)/2017р;
Екологічний вісник : січень-лютий 2017р;
Журнал вушних, носових і горлових хвороб: №2 /2017р;
Здоровье ребенка:№1/2017р- Т12;
Казна України № 3 (52)/ 2017р;
Клінічна хірургія: №2(898)/2017р;
Медична газета. ЗУ «Неврологія, психіатрія, психотерапія» :
№1(40)/2017р;
 Медична газета. ЗУ «Гастроентерологія, гематологія,
колопроктологія»: №1(43)/2017р;
 Медицина неотложных состояний: №1 (80)/2017р;
 Международный журнал педиатрии, акушерства и гинекологии: Т11№1/2017р;
 Новини медицини та фармації: №2 (602)-№3(608)/2017р;
 Онкология :Т19-№1(71)/2017р;
 Практикуючий лікар: №1(207)/2017р;
 Рациональная фармакотерапия: №1/2017р;
 Радник в сфері державних закупівель: №4 (67)/ 2017;
 Современная стоматология: №1(85)2017р;
 Туберкульоз, легеневі хвороби, ВІЛ- інфекція: №1(28)/2017р;
 Український неврологічний журнал:№1/2017р;
 Український терапевтичний журнал: №1/21017р;
 Український радіологічний журнал: №1/2017р;
 Український історичний журнал: №1/2017р;
 Український науково-практичний журнал: №1/2017р;
 Український стоматологічний альманах: №1/2017р;








Фармакологія та лікарська токсикологія:№1(52)/2017р;
Фармацевт практик:№2(155)-№3(156)/2017р;
Хірургія України:№1(61)/2017р;
Цитология и генетика:№1-№2/2017р;
Юридична практика. Законодавство. Право: №4/2017р;
Український науково-практичний журнал «Серце і судини»:
№1(57)/2017р;
 Буковинський медичний вісник:№1(81)2017р;
 Врачебное дело:№5-№6/2016р.

Березень


































Рубіжанські новини :№ 9 (113819)-№ 13(113823) /2017р;
Урядовий кур’єр: №40( 5909) -№ 61 (5930) /2017р;
Пенсійний кур’єр : № 9 (719) –№ 13 (723)/2017 р;
Баланс (Дніпропетровськ): № 18- № 26 /2017р;
Бібліотека сімейного лікаря та сімейної медсестри: № 1/ 2017р;
Бібліотечний вісник: № 1(237) 2017р;
Вища освіта в України . Нормативно-правове регулювання: № 1 /2017р;
Офіційний вісник України : № 18- № 26 /2017 р;
Господарське судочинство та судова практика: № 1/2017;
Головбух: праця та зарплата: № 3/ 2017р;
Головбух: бюджет: №9- №13 /2017р
Діловодство та документообіг: № 3 (70)/ 2017р;
Довідник кадровика: № 3 /2017р;
Журнал вушних, носових і горлових хвороб: №1 /2017р;
Збірник нормативно-директивних документів з охорони здоров’я:
2017 (194);
Здоровье женщины: №1 (117) /2017р;
Клінічна імунологія. Алергологія. Інфектологія: №1(98) /2017р;
Казна України № 2 (51)/ 2017р;
Клінічна хірургія: № 1(897)/2017р;
Медична газета. ЗУ «Кардіологія, ревматологія, кардіохірургія» :
№1(50)/2017р;
Медична газета. ЗУ «Пульмонологія, алергологія, риноларингологія»:
№1(38)/2017р;
Медична газета. ЗУ « Хірургія, ортопедія, травматологія»:
№1(27)/2017р;
Медична газета. ЗУ «Онкологія»: №1(47)/2017р;
Новини медицини та фармації: №1(600)/2017р;
Офтальмологический журнал: №1/2017р;
Пам’ятки України: Історія та культура: №1(233)-№2 (234)/2017р;
Радник в сфері державних закупівель: №3 (66)/ 2017;
Сімейна медицина :№1(69)/2017р;
Сучасна гастроентерологія: №1(93)2017р;
Спец. випуск « Освіта України» : № 3(51) /2017;
Український ревматологічний журнал: №1(67)/2017р;
Фармацевт практик: №1(154)/2017р;







Юридичний журнал « Право України»: №1-№2/2017р;
Юридична практика. Законодавство. Право: № 3 /2017 р;
Український біохімічний журнал: №1(89)/2017р;
Променева діагностика , променева терапія: №3-4/2016р;
Клінічна анестезіологія та інтенсивна терапія: № 2(8)2016.
























Лютий
Рубіжанські новини :№ 5 (113815)-№ 8(113818)/2017р;
Урядовий кур’єр: №19( 5888) -№ 39 (5908) /2017р;
Пенсійний кур’єр : № 5 (715) –№ 8 (718)/2017 р;
Баланс (Дніпропетровськ): № 10- № 17/ 2017р;
Акушерство. Гінекологія. Генетика: Т3 №1 (7) /2017р;
Бібліотечний форум: № 1(7) /2017р;
Офіційний вісник України : № 10- № 17 /2017 р;
Головбух: праця та зарплата: № 2/ 2017р;
Головбух: бюджет: №5- №8 /2017р
Діловодство та документообіг: № 2 (69)/ 2017р;
Довідник кадровика: № 2 /2017р;
Збірник нормативно-директивних документів з охорони здоров’я:
2017 (193);
Казна України № 1 (50)/ 2017р;
Радник в сфері державних закупівель: №2 (65)/ 2017;
Спец. випуск « Освіта України» : № 2 (50) /2017;
Юридична практика. Законодавство. Право: № 2 /2017 р;
Клиническая онкология: №4(24)/2016 р;
Фармакологія та лікарська токсикологія: №6 (51)/2016р;
Лабораторна діагностика: №4(78)/2016р;
Галицький лікарський вісник: Т23№4/2016;
Мистецтво лікування: №9-10 (135-136)/2016;
Бібліотека сімейного лікаря та сімейної медсестри: №6/2016р.

Січень











Рубіжанські новини :№ 1(113811)-№ 4(113814)/ 2017р;
Урядовий кур’єр: №1( 5870) -№ 18(5887) /2017р;
Пенсійний кур’єр : № 1 (711) –№4 (714)/2017 р;
Баланс (Дніпропетровськ): № 1- № 9/ 2017р;
Офіційний вісник України : № 1- № 9/ 2017 р;
Головбух: праця та зарплата: № 1 /2017р;
Головбух: бюджет: №1- №4 /2017р
Діловодство та документообіг: № 1 (68) /2017р;
Довідник кадровика: № 1 /2017р;
Збірник нормативно-директивних документів з охорони здоров’я:
2017 (192);
 Радник в сфері державних закупівель: №1(64) /2017;
 Спец. випуск « Освіта України» : № 1 (49)/ 2017;
 Юридична практика. Законодавство. Право: № 1/ 2017 р.

