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КИЇВ :ВГО ”Нац. Асамблея інвалідів України”, 2013. — 127 с. : іл., табл. — (Канадсько-

український проект ”Інклюзивна освіта для дітей з особливими потребами в Україні”). — 

Бібліогр. у підрядк. прим. 

17. Б339190 

Інвалідність: первинна, скрита, прогнозована / [А. В. Іпатов та ін.] ; М-во охорони здоров’я 

України, Держ. установа ”Укр. держ. НДІ мед.-соц. пробл. інвалідності МОЗ України”, 

Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара. — Д. : Пороги, 2012. — 385 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 247–

255. 

18. А689041 

Київ, ти моє натхнення : зб. поетів-інвалідів / Упр. у справах жінок, інвалідів, ветеранів війни та 

праці Київ. міськ. держадмін., Всеукр. громад. орг. ”Нар. акад. творчості інвалідів”, Київ. міськ. 

місц. громад. орг. ВОІ СОІУ ; [голов. ред. О. І. Александрова]. — КИЇВ :[б. в.], 2008. — 71, [1] с. : 

іл. 

19. А701947 

Козуб, Ірина Георгіївна 

Правове регулювання праці осіб зі зниженою працездатністю / Ірина Козуб ; М-во освіти і науки 
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навчальних закладах : метод. посіб. для абітурієнтів та студ. з інвалідністю / К. О. Кольченко, Г. 
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МОЗ України”. — Д. : Пороги, 2013. — 150 с. : іл., табл. 

34. А715742 

Основні показники інвалідності та діяльності медико-соціальних експертних комісій України за 
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37. А709356-1 
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