


Програма Дня кафедри 

• мета проведення Дня кафедри 

• книжково-інформаційна виставка “Хірургія та 

урологія” 

• комплектування фонду бібліотеки ІФНМУ з 

тематики кафедри  

• інформаційні можливості бібліотеки ІФНМУ 

 



Мета Дня кафедри 

Бібліотека ІФНМУ пропонує мультимедійну 

 презентацію Дня кафедри хірургії 

післядипломної освіти та урології з метою 

 співпраці між бібліотекою та кафедрою задля 

 кращого забезпечення літературою дисципліни, 

яка вивчається на кафедрі та отримання 

дозволу на списання літератури застарілої в 

навчальному процесі 



Книжково-інформаційна           
виставка “Хірургія та урологія” 

 

 

Розділ 1 

 

На допомогу навчальному процесу та 

науковим дослідженням 

 

 



617(075.8) 

Х50 

    Хірургія [Текст] : нац.підруч. для студ. 4-6 курсів вищ. навч. закл. ІІІ-ІV р. акред. / за 

ред. Я.С.Березницького [Березницький Я.С., Білов О.В., Білянський Л.С., Бурка А.О., 

Гетьман В.Г.]. - Вінниця : Нова Книга, 2020. - 528 с. Всього:  50 прим. (абонемент – 45). 

 Підручник відповідає вимогам 
базової підготовки магістра медицини – лікаря 
загальної практики з питань клінічної хірургії. 
Матеріал у підручнику розподілений залежно 
від характеру захворювання та пріоритетів 
надання медичної допомоги. Кожний 
хірургічний напрямок викладено за 
синдромним принципом, що враховує 
практичний підхід в роботі лікаря, який за 
окремо виділеним клінічним синдромом планує 
маршрут встановлення попереднього діагнозу, 
його клінічного обґрунтування та формує 
принципи надання медичної допомоги. Кожна 
тема викладена структуровано, залежно від 
основного клінічного синдрому, з чітким 
розподілом основних розділів і відповідно до 
професійно-орієнтованих завдань затверджених 
галузевих стандартів.. Підручник розраховано 
на студентів 4–6 курсів вищих навчальних 
закладів медичного профілю III і IV рівнів 
акредитації, лікарів-інтернів 



617(075.8) 

Х50 

    Хірургія [Текст] : підручник у двох томах для студ. 4, 5, 6 курсів вищ. мед. навч. закл. 

ІІІ-ІV р. акред. Т.1 / за ред. П.Г. Кондратенка, В.І. Русина /С.О. Бойко., Болдіжар О.О., 

Болдіжар, Ф.В. Горленко, Н.Б. Губергріц, О.І. Дронов. - Вінниця : Нова книга, 2019. - 704 

с. Всього:  121 прим. (абонемент – 116). 

 У підручнику представлено дані 
про найпоширеніші хірургічні 
захворювання. Однак першочергову увагу 
приділено діагностиці та диференціальній 
діагностиці гострої хірургічної патології. 
Особливістю даного підручника є його 
побудова за синдромним принципом, що 
значно більшою мірою відповідає реальній 
діяльності практичного лікаря. У книзі 
викладено показання до застосування 
сучасних методів лабораторної та 
інструментальної діагностики, а також 
сучасні тактичні підходи до лікування різних 
хірургічних захворювань. Підручник 
розрахований на студентів 4, 5, 6 курсів 
вищих медичних навчальних закладів III–IV 
рівня акредитації.  



617(075.8) 

Х50 

    Хірургія [Текст] : підручник у двох томах для студ. 4, 5, 6 курсів вищ. мед. навч. закл. 

ІІІ-ІV р. акред. Т.2 / за ред. П.Г. Кондратенка, В.І. Русина /С.О. Бойко., Болдіжар О.О., 

Болдіжар, Ф.В. Горленко, Н.Б. Губергріц, О.І. Дронов. - Вінниця : Нова книга, 2019. - 704 

с. Всього:  121 прим. (абонемент – 116). 

 У підручнику представлено дані 
про найпоширеніші хірургічні 
захворювання. Однак першочергову увагу 
приділено діагностиці та диференційній 
діагностиці гострої хірургіч-ної патології. 
Особливістю даного підручника є його 
побудова за синдромним принципом, що 
значно більшою мірою відповідає реальній 
діяльності практичного лікаря. У книзі 
викладено показання до застосування 
сучасних методів лабораторної та 
інструментальної діагностики, а також 
сучасні тактичні підходи до лікування різних 
хірургічних захворювань. ідручник 
розрахований на студентів 4, 5, 6 курсів 
вищих медичних навчальних закла- дів III–
IV рівня акредитації.  



616.65-007(075.8) 

З-24 

    Залобкова простатектомія в хірургічному лікуванні доброякісної гіперплазії простати 

[Текст] : навч. посібн. / за ред. В.І. Горового. - Вінниця : "Твори", 2021. - 336 с. Всього:  6 

прим. (абонемент – 2). 

 Навчальний посібник висвітлює 
хірургічне лікування доброякісної гіперплазії 
простати відкритим залобковим 
(транскапсулярним) та малоінвазивними 
(лапароскопічна та роботизована залобкові 
простатектомії) доступами. Описані історичні 
аспекти становлення залобкової простатектомії, 
хірургічна анатомія простати, діагностика 
доброякісної гіперплазії простати та відбір 
хворих для залобкової простатектомії. Наведені 
методики гемостазу ложа простати при 
відкритій залобковій простатектомії та власні 
оригінальні способи. Висвітлена методика 
симультанної герніопластики та залобкової 
простатектомії у хворих на доброякісну 
гіперплазію простати та пахвинну грижу. 
Пропонується для практичного використання 
урологам, хірургам, лікарям-слухачам 
факультетів післядипломної освіти, інтернам, а 
також студентам вищих медичних закладів III – 
IV рівня акредитації. 



616.62-008.22(075.8) 

Н57 

    Нетримання сечі у жінок [Текст] : навчальний посібник / за ред. В.І. Горового. - 

Вінниця : Твори, 2020. - 472 с. Всього:  6 прим. (абонемент – 2). 

 Навчальний посібник висвітлює 
сучасні питання анатомії, термінології, 
епідеміології, етіології, патофізіології, 
діагностики та лікування різних видів 
нетримання сечі у жінок. Наведена власна 
оригінальна класифікація стресового 
нетримання сечі у жінок, а також методи 
консервативного та хірургічного лікування 
цього поширеного захворювання з позицій 
уродинамічних досліджень. Представлено 
сучасні класифікації пролапсів тазових органів 
та методи їх корекції у жінок із нетриманням 
сечі. Описані причини, методи діагностики та 
лікування імперативного, нейрогенного, 
парадоксального, коїтального, функціонального 
та нетримання сечі після завершення акту 
сечовипускання. Пропонується для практичного 
використання урологам, акушерам-гінеколoгам, 
хірургам, невропатологам, сімейним лікарям, 
фізіотерапевтам, клінічним ординаторам, 
інтернам, а також студентам вищих медичних 
закладів III-IV рівня акредитації. 



617(075.8) 

Ф18 

    Факультетська хірургія [Текст] : підруч. для студ. вищ. мед. навч. закл. III-IV р. акр. 

(МОЗУ) / В. О. Шідловський, М. П. Захараш, І. Ю. Полянський та ін. ; за ред. В. О. 

Шідловського. - Тернопіль : Укрмедкнига, 2002. - 544 с. Всього:  45 прим. (абонемент – 

39). 

 У підготовці лікаря загальної 

практики факультетська хірургія займає одне з 

чільних місць. Вона передбачає вивчення 

класичного, типового перебігу хірургічних 

захворювань, принципів встановлення 

діагнозу, визначення лікувальної тактики і 

лікування. У підручнику, відповідно до 

програми, структуровано подано новітні дані 

про анатомію і фізіологію органа чи системи, 

етіологію і патогенез захворювань, їх типову 

клінічну симптоматику, методи лабораторних 

та інструментальних досліджень. Підручник 

розрахований на студентів ІV курсу медичних 

вузів ІІІ-ІV рівнів акредитації. 

  



617(075.8) 

С37 

    Симптоми і синдроми у хірургії [Текст] : навчальний посібник для студ. вищ. мед. 

навч. закладів (Рек. МОНУ лист № 1/11-15039 від 15.10.2015) / за ред. І.Д. Герича [Герич 

І.Д., Хіміч С.Д., Барвінська А.С., Ващук В.В., Герич Г.І.]. - К. : ВСВ "Медицина", 2016. - 

304 с. Всього:  21 прим. (абонемент – 14). 

 Книжку «Симптоми і синдроми у 
хірургії» написано у формі україномовного 
словника-тлумачника, що має як навчальну 
мету, так й енциклопедичну спрямованість. У 
ній зібрано практично всі найвідоміші 
симптоми, синдроми та різноманітні проби, що 
дотичні до хірургічних спеціальностей, 
причому більшість із них цитовано з 
першоджерел. Користувачі словника зможуть 
знайти той чи той симптом за прізвищем автора 
в алфавітному порядку за іменним чи 
предметним покажчиками. Симптоми наведено 
мовою оригіналу та в українській 
транслітерації. Далі подано їх сутність, назви 
синонімів симптому (синдрому), опис методики 
його виявлення, а також примітки і короткі 
відомості про автора. Для студентів вищих 
медичних навчальних закладів, спеціалістів у 
галузі хірургії, клінічних ординаторів, 
аспірантів. Книжка також буде корисною для 
лікарів-хірургів та науковців. 



617(075.8) 

Х50 

    Хірургія [Текст] : підруч. для студ. вищ. мед. навч. закл. ІІІ-VI р. акр. (лист МОНУ 

№1/11-7259 від 03.08.10 р.) / за ред. Л.Я. Ковальчука. - Тернопіль : Укрмедкнига, 2010. - 

1056 с. Всього:  19 прим. (абонемент – 13). 

 У підручнику висвітлено як 

найсучасніші методи лікування хірургічних 

захворювань, так і прийоми, які визначені 

золотим стандартом світової і вітчизняної 

хірургії. Книга чітко структурована , у 

кожному розділі викладена інформація про 

анатомію та фізіологію, патологічну анатомію, 

діагностику і класифікацію хірургічних 

захворювань, а також диференціальну 

діагностику і лікування. Підручник 

призначений для лікарів-хірургів, лікарів 

загальної практики, інтернів та студентів. 



617(075.8) 

Х50 

    Хірургія [Текст] : підруч. для студ. вищ. мед. навч. закл.ІVр. акред.(рек. МОЗУ) / за 

ред. П.Г. Кондратенка [Бондарєв Р.В., Васильєв О.О., Верхулецький І.Є., Герасименко 

Є.М.]. - К. : Медицина, 2009. - 968 с.+кольор. вкл. 36 с. Всього:  18 прим. (абонемент – 11). 

 У підручнику описано 
найпоширеніші хірургічні захворювання. 
Головну увагу приділено діагностиці та 
диференційній діагностиці гострої 
хірургічної патології. Особливістю видання 
є його побудова за синдромним принципом, 
що більшою мірою відповідає реальній 
діяльності практичного лікаря. Викладено 
показання до застосування сучасних методів 
лабораторної та інструментальної 
діагностики, а також сучасних підходів до 
лікування різноманітних хірургічних 
захворювань. Особлива увага приділена 
принципам інтенсивної терапії у 
невідкладній хірургії. Рекомендовано для 
студентів старших курсів вищих медичних 
навчальних закладів IV рівня акредитації.  



616.6(075.8) 

У71 

    Урологія [Текст] : національний підручник для студ. вищ. мед. навч. заклад. IV р. 

акред. / За ред. С.П. Пасєчнікова /Пасєчніков С.П., Возіанов С.О., Лісовий В.М., Костєв 

Ф.І., Люлько О.О., Саричев Л.В. - 3 - є вид. виправл. і доповн. - Вінниця : Нова книга, 

2019. - 424 с. Всього:  12 прим. (абонемент – 7). 

 У підготовці підручника об'єднані 

зусилля і досвід провідних вітчизняних 

фахівців-урологів. Головна особливість цього 

підручника в тому, що він є першим базовим 

підручником з навчальної дисципліни 

"Урологія", який підготовлений відповідно до 

затвердженої МОЗ України сучасної навчальної 

програми для студентів медичних факультетів 

вищих медичних навчальних закладів IV рівня 

акредитації. Підручник, окрім студентів 

інтернів, буде корисний також молодим 

лікарям та викладачам урології. 



616.6(075.8) 

У71 

    Урологія [Текст] : Національний підручник для студ. вищ. мед. навч. заклад. IV р. 

акред. (Протокол №2 від 26.10.2011р. МОНмолодьспорту України) / За ред. С.П. 

Пасєчнікова /Пасєчніков С.П., Возіанов С.О., Лісовий В.М., Костєв Ф.І., Люлько О.О., 

Саричев Л.В. - 2 - ге вид. виправл. і доповн. - Вінниця : Нова книга, 2015. - 432 с.   

Всього:  78 прим. (абонемент – 74). 

 У підготовці підручника об'єднані 

зусилля і досвід провідних вітчизняних 

фахівців-урологів. Головна особливість цього 

підручника в тому, що він є першим базовим 

підручником з навчальної дисципліни 

"Урологія", який підготовлений відповідно до 

затвердженої МОЗ України сучасної 

навчальної програми для студентів медичних 

факультетів вищих медичних навчальних 

закладів IV рівня акредитації. Підручник, 

окрім студентів інтернів, буде корисний також 

молодим лікарям та викладачам урології. 

 



616.6(075.8) 

У71 

    Урологія [Текст] : Підручник для студ. вищ. мед. навч. заклад. IV р. акред. (Протокол 

№2 від 26.10.2011р. МОНмолодьспорту України) / За ред. С.П. Пасєчнікова. - Вінниця : 

Нова книга, 2013. - 432 с. Всього:  11 прим.(абонемент – 6). 

 У підготовці підручника 

об'єднані зусилля і досвід провідних 

вітчизняних фахівців-урологів. Головна 

особливість цього підручника в тому, що 

він є першим базовим підручником з 

навчальної дисципліни "Урологія", який 

підготовлений відповідно до затвердженої 

МОЗ України сучасної навчальної 

програми для студентів медичних 

факультетів вищих медичних навчальних 

закладів IV рівня акредитації. Підручник, 

окрім студентів інтернів, буде корисний 

також молодим лікарям та викладачам 

урології. 

 



617(075.8) 

З-14 

    Загальна хірургія [Текст] : підруч. для студ. вищ. навч. закл. ІІІ- ІVр. акред. МОЗ 

України / За ред. Я.С. Березницького /Андрющенко В.П., Березницький Я.С., Верба А.В., 

Ганжий В.В., Горобчук О.О., Дронов О.І., Желіба М.Д. - Вінниця : Нова книга, 2018. - 344 

с. Всього:  23 прим. (абонемент – 18). 

 Зміст підручника відповідає 
затвердженій МОЗ України програмі 
підготовки лікаря загальної практики з питань 
вивчення та засвоєння основних розділів 
загальної хірургії. Поряд з питаннями 
організації хірургічної допомоги, обстеження 
та нагляду за хірургічним хворим, у 
підручнику наведено основні термінологічні, 
діагностичні та лікувальні принципи надання 
медичної допомоги хворим з проявами 
основних, соціально значущих хірургічних 
захворювань. Кожний розділ теми 
представлений в алгоритмізованому вигляді, 
що, на думку авторів, повинно сприяти 
кращому засвоєнню матеріалу студентами при 
використанні кредитно-модульної системи 
навчання. Підручник розрахований на 
студентів 3 курсів вищих навчальних закладів 
медичного профілю III–IV рівнів акредитації. 



617(075.8) 

З-14 

    Загальна хірургія [Текст] : базовий підручник для студ. вищих медичних навч. закл. 

IV р. акр. (МОНУ лист №1/11-10318 від 09.11.2010) / за ред. М. Д. Желіби, С. Д. Хіміча 

[Желіба М. Д., Хіміч С.Д., Герич І.Д., Ващук В.В., Вільцанюк О.А., Дейкало І.М., Дронов 

О.І., Жученко О.П.]. - 2- ге вид. виправл. - К. : ВСВ"Медицина", 2016. - 448с.  

Всього:  152 прим. (абонемент – 148). 

   Базовий підручник складається із 

двох частин. У першій частині висвітлено 

загальні питання з хірургії, зокрема 

організація хірургічної допомоги, питання 

деонтології і догляд за хірургічними 

хворими, асептика й антисептика, загальні 

питання з анестезіології та реаніматології, 

гемостазу, переливання крові, хірургічних 

оперативних втручань.У другій частині 

розглянуто питання хірургічної патології, 

хірургічної інфекції та окремих хірургічних 

хвороб. Для студентів вищих медичних 

навчальних закладів IV рівня 

акредитації. 

 



617(075.8) 

Ш83 

    Шпитальна хірургія [Текст] : підручник для студ. вищ. мед. закл. освіти ІІІ-ІVр. 

акред. (ЦМК) / за ред. Л. Я. Ковальчука. - Тернопіль : Укрмедкнига, 1999. - 590 с.  

Всього:  247 прим. (абонемент – 229). 

 Сучасні вимоги до підготовки 
лікарів ставлять завдання освоєння ними 
багатьох медичних предметів, серед яких 
хірургія займає одне з чільних місць. У 
підручнику інтегровано знання провідних 
хірургів і науковців більшості медичних вузів і 
хірургічних НДІ України, подано сучасні 
погляди на клінічний перебіг, діагностику і 
лікування хірургічних захворювань. Значне 
місце в ньому відведено новітнім технологіям, 
що використовуються. Виклад матеріалу 
структурований із чітким виділенням основних 
розділів, симптомів, методів діагностики, 
диференціальної діагностики, ускладнень, 
тактики і методів хірургічного лікування. 
Підручник розрахований на студентів старших 
курсів медичних вузів ІІІ - ІV рівнів 
акредитації. 



617(075.8) 

Ч-46 

    Черенько, М. П. 

    Загальна хірургія з анестезіологією, основами реаніматології та догляду за хворими 

[Текст] : підручник для студ. вищ. мед. закл. освіти III-IV р. акр., лікарів-інтернів, 

курсантів та аспірантів (МОЗ України) / М. П. Черенько, Ж. М. Ваврик. - 2-е доп. вид. - 

К. : Здоров'я, 2004. - 616 с. Всього:  184 прим.(абонемент – 170). 

 У підручнику на високому 

науковому рівні викладено головні проблеми 

сучасної загальної хірургії, анестезіології та 

догляду за хворими у перед- і 

післяопераційний періоди, питання 

деонтології у хірургії, десмургії. 

Віддзеркалено новітні досягнення в таких 

галузях, як відкриті та закриті травми, шок, 

хірургічна інфекція, вади розвитку тощо. 

Для студентів вищих медичних навчальних 

закладів III-IV рівня акредитації, лікарів-

інтернів, курсантів та аспірантів. 



616.6(075.8) 

В41 

    Вибрані питання нефрології [Текст] : навч. посібник для студентів вищих мед. навч. 

закладів III-IV р-в акредитації, лікарів-інтернів, терапевтів, лік. загальної практики, 

нефрології / Є. М. Нейко, В. Я. Камінський, П. Р. Герич та ін. ; [за ред. Є.М. Нейка]. - 

Івано-Франківськ : "СІМИК", 2011. - 416 с. Всього:  15 прим. (абонемент – 9). 

 У посібнику представлені сучасні 

відомості про етіологію, патогенез, клінічні 

прояви, новітні методи діагностики та 

лікування захворювань, які об’єднуються в 

наднозологічне поняття «хронічна хвороба 

нирок», а також патологічних станів, які 

приводять до неї. Вся інформація про 

лікування подана з позицій доказової 

медицини. Для студентів вищих медичних 

навчальних закладів III-IV рівнів 

акредитації, лікарів-інтернів, терапевтів, 

лікарів загальної практики, нефрології. 



616.61 

Б19 

    Бакалюк, О. Й. 

    Нефрологія для сімейного лікаря [Текст] / О. Й. Бакалюк. - Тернопіль : Укрмедкнига, 

2003. - 440 с. Всього:  51 прим. (абонемент – 31). 

 У книзі наведені дані про 

структурно-функціональну організацію 

сечовидільної системи, методики її клінічного 

обстеження. Описана провідна семіотика 

уражень нирок, висвітлені сучасні підходи до 

діагностики та лікування окремих форм 

патології, синдромів, невідкладних станів, які 

зустрічаються в практиці сімейного лікаря, 

принципи диспансеризації та санаторно-

курортного лікування. Наведені основ и 

диференціальної діагностики у нефрології 

(синдромний діагноз). 



617-089.5(075.8) 

І-74 

    Інфузійна терапія в абдомінальній хірургії [Текст] : навч.-метод. посібн. для лікарів-

інтернів різних спеціальностей / С. О. Дубров, О. В. Кравець, О. М. Клигуненко та ін. - 

Львів : Новий Світ, 2021. - 165 с. Всього:  10 прим. (абонемент – 6). 

 Навчально-методичний посібник 

призначений для підготовки лікарів-інтернів 

та слухачів циклів спеціалізації та 

підвищення кваліфікації лікарів за фахами 

«Анестезіологія»,  «Медицина невідкладних 

станів», «Акушерство та гінекологія», 

«Хірургія», «Травматологія та ортопедія». 



617(075.8) 

З-38 

    Захараш, М. П. 

    Хірургія (факультетська) [Текст] : підруч. для студ. вищ. мед. навч. закл. IV р. акр. 

(МОЗУ) / М. П. Захараш. - К. : Медицина, 2006. - 656 с. Всього:  133 прим. (абонемент – 

122). 

 У підручнику описано історію 
кафедри факультетської хірургії № 1 НМУ ім. 
О.О. Богомольця. подано сучасні проблеми 
хірургії та її перспективи. Відповідно до нової 
навчальної програми та міждисциплінарної 
інтеграції автори висвітлюють найсучасніші 
методи діагностики і лікування хірургічної 
патології: внутрішньочеревних та черевних 
гриж; гострих апендициту, холециститу, 
панкреатиту; виразкової хвороби шлунка та 
дванадцятипалої кишки, стравоходу, 
щитоподібної залози, периферійних артерій і 
вен людини тощо. Згідно з вимогами 
Болонського процесу в світлі доказової хірургії 
наведено алгоритми лікувально-діагностичної 
тактики і нові методи оперативних втручань.. 
Для студентів вищих медичних навчальних 
закладів IV рівня акредитації, хірургів, лікарів-
інтернів, курсантів, викладачів. 



617(075.8) 

А45 

    Алгоритми діагностики і лікування хворих з гострою патологією органів черевної 

порожнини [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. мед. закл. / О. Л. Ткачук, Р. П. Герич, М. 

Г. Шевчук та ін. - Івано-Франківськ : "СІМИК", 2010. - 184 с. Всього:  18 прим. 

(абонемент – 13). 

Змістовний матеріал даного навчального 

посібника направлений на дооопераційну 

догоспітальну діагностику та вибір лікувальної 

тактики у хворих з гострою хірургічною 

патологією. Представлені епонімні симптоми і 

синдроми подані в доступній формі в 

сучасному їхньому трактуванні. Навчальний 

посібник рекомендований для студентів вищих 

медичних навчальних закладів III-IV рівня 

акредитації. 



617(075.8) 

Х50 

    Хірургічні хвороби [Текст] : Підручник. Ч. I. / За ред. А.Г. Іфтодія, В.П. Пішака. - 

Чернівці : БДМУ, 2007. - 422 с. Всього:  101 прим. (авбонемент – 93). 

 Підручник містить основні відомості 

про особливості перебігу, діагностичну та 

лікувальну тактику основних хірургічних 

захворювань органів черевної порожнини, 

діафрагми, прямої кишки та параректальної 

клітковини. Підручник призначений для 

студентів старших курсів вищих медичних 

навчальних закладів III-IV рівнів акредитації, 

лікарів-інтернів, магістрантів, клінічних 

ординаторів. 



617(075.8) 

Х50 

    Хірургічні хвороби [Текст] : національний підручник для студ. мед. навч. закл. ІV р. 

акред. (МОНУ, МОЗУ № 502 від 22.06.2010 / за ред. П.Д. Фоміна, Березницького 

Я.С./Березницький Я. С., Вільцанюк О.А., Желіба М.Д., Конопліцький В.С., Лоскутов 

О.Є., Милиця М.М./. - К. : ВСВ"Медицина", 2016. Всього:  200 прим. (абонемент – 188). 

 Підручник відповідає програмі з 
підготовки лікаря загальної практики на етапі 
первинної післядипломної підготовки, 
затвердженій МОЗ України. Матеріал, викладений 
у підручнику, орієнтовано на засвоєння знань і 
навичок, необхідних лікарю загальної практики 
для виконання своїх професійних обов'язків. Усі 
теми розподілено залежно від основного 
клінічного синдрому, структуровано за змістом 
відповідно до професійно орієнтованих завдань, 
які повинен вирішувати лікар загальної практики 
під час надання медичної допомоги хворим 
хірургічного профілю. Кожний розділ підручника 
подано в алгоритмізованому вигляді, що, на думку 
авторів, має сприяти кращому засвоєнню 
матеріалу.Для студентів, лікарів-інтернів і лікарів-
слухачів вищих медичних навчальних закладів 
(факультетів) за спеціальністю «Загальна практика 
— сімейна медицина». 



617(075.8) 

G36 

    General Surgery [Текст] : textbook / edit by Bereznytsky Ya. S., Zakharash M. P., Mishalov 

V. G., Shidlovsky V. O. - second edition. - Vinnytsia : Nova Knyha, 2020. - 328 c.  

Всього:  28 прим. (абонемент – 23). 

 Зміст підручника відповідає 
затвердженій МОЗ України програмі підготовки 
лікаря загальної практики з питань вивчення та 
засвоєння основних розділів загальної хірургії. 
Поряд з питаннями організації хірургічної 
допомоги, обстеження та нагляду за 
хірургічним хворим, у підручнику наведено 
основні термінологічні, діагностичні та 
лікувальні принципи надання медичної 
допомоги хворим з проявами основних, 
соціально значущих хірургічних захворювань. 
Матеріал у підручнику структурований, із 
чіткім виділенням основних розділів тими, і 
викладений відповідно до професійно 
орієнтованих завдань, затверджених галузевих 
стандартів. Підручник розрахований на 
студентів 3 курсів вищих навчальних закладів 
медичного профілю III–IV рівнів акредитації. 



617(075.8) 

G36 

    General surgery [Текст] : textbook for students of higher medical educational 

establishments / edited by S.D. Khimich, M.D. Zheliba. - К. : AUS Medicine Publishing, 2019. - 

536 p. Всього:  10 прим. (абонемент – 6). 

 Основний підручник складається з 

двох частин. У першій частині висвітлено 

загальні питання хірургії, зокрема організацію 

хірургічної допомоги, деонтологію та догляд за 

хворими хірургічного профілю, асептику та 

антисептику, основи анестезіології та 

реаніматології, гемостазу, переливання крові та 

хірургічного втручання. Друга частина 

присвячена питанням хірургічної патології, 

хірургічної інфекції та хірургічних хвороб. 

Окремий розділ підручника присвячено 

сучасним методам діагностики та хірургічного 

лікування. Цей підручник корисний для 

студентів вищих медичних навчальних закладів 

— університетів, інститутів та академій. 



617(075.8) 

S94 

    Surgery [Текст] : націон. texbook for students of higher medical educational institutions 

the III-IVth level of acc.(rec. MHU #2 of 02.06.2016 ) / K. M. Amosova, Ya. S. Berezhyt"kyy, V. 

G. Mishalov, A. O. Burka ; edited by Bereznyts"kyy Ya. S. - Vinnytsia : Nova Knyha, 2016. - 

712 p. Всього:  76 прим. (абонемент – 67). 

 Підручник відповідає програмі, 

яка затверджена МОЗ України, з підготовки 

лікаря загальної практики з питань 

клініческої хірургії. Матеріал у підручнику 

розподілено залежно від характеру 

захворювання та пріоритетів надання 

медичної допомоги Кожний розділ теми 

подано в алгоритмізованому вигляді, що, на 

думку авторів, має сприяти кращому 

засвоєнню матеріалу при використанні 

кредитно-модульної системи навчання. 

Підручник розраховано на студентів 4-6 

курсів вищих навчальних закладів 

медичного профілю III і IV рівнів 

акредитації, лікарів-інтернів. 



617(075.8) 

E80 

    Essential surgary [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. мед. навч. закл. IV р. акр., які 

опановують навч. дисцип. англ. мовою / V. V. Grubnik, O. L. Kovalchuk, A. V. Malynovskyy, 

O. V. Grubnik. - Ternopil : Ukrmedknyha, 2010. - 544 p. Всього:  52 прим. (абонемент – 44). 

 Це вичерпний і добре 

ілюстрований підручник, який підходить як 

для студентів клінічної медицини, так і для 

молодших хірургів, які готуються до 

післядипломної кваліфікації в хірургії. У 

нього  подано сучасні погляди на клінічний 

перебіг, діагностику і лікування хірургічних 

захворювань. Значне місце в ньому 

відведено новітнім технологіям, що 

використовуються. 



617(075.8) 

H81 

    Hospital Surgery [Текст] / L. Kovalchuk, V. Sayenko, G. Knyshov, M. Nychytailo. - Ternopil 

: Ukrmedknyga, 2004. - 472 p. Всього:  26 прим. (абонемент – 23). 

 Сучасні вимоги до підготовки лікарів 

ставлять завдання освоєння ними багатьох 

медичних предметів, серед яких хірургія займає 

одне з чільних місць. У підручнику інтегровано 

знання провідних хірургів і науковців більшості 

медичних вузів і хірургічних НДІ України, 

подано сучасні погляди на клінічний перебіг, 

діагностику і лікування хірургічних 

захворювань. Значне місце в ньому відведено 

новітнім технологіям, що використовуються.. 

Підручник розрахований на студентів старших 

курсів медичних вузів ІІІ - ІV рівнів акредитації. 



616.6(075.8) 

U81 

    Urology [Текст] = Урологія : нац. textbook for students of higher medical educational 

institutions of 4th acc. level / edited by Pasiechnikov S. P.[Пасєчніков С.П., Возіанов С.О., 

Лісовий В.М., Костєв Ф.І.,Люлько О.О., Саричев Л.П., Стусь В.П.]. - third ed. edited, 

transformen. - Vinnytsia : Nova Knyha, 2020. - 416 p. Всього:  20 прим. (абонемент – 15). 

 У підготовці підручника об'єднані 

зусилля і досвід провідних вітчизняних 

фахівців-урологів. Головна особливість 

цього підручника в тому, що він є першим 

базовим підручником з навчальної 

дисципліни "Урологія", який підготовлений 

відповідно до затвердженої МОЗ України 

сучасної навчальної програми для студентів 

медичних факультетів вищих медичних 

навчальних закладів IV рівня акредитації. 

Підручник, окрім студентів інтернів, буде 

корисний також молодим лікарям та 

викладачам урології. 



616.6(075.8) 

U81 

    Urology [Текст] : textbook for students of higher medical educational institutions of 4th acc. 

level / edited by Pasiechnikov S. P. - Vinnytsia : Nova Knyha, 2016. - 400 p. Всього:  46 прим. 

(абонемент – 41). 

 У підготовці підручника 

об'єднані зусилля і досвід провідних 

вітчизняних фахівців-урологів. Головна 

особливість цього підручника в тому, що 

він є першим базовим підручником з 

навчальної дисципліни "Урологія", який 

підготовлений відповідно до затвердженої 

МОЗ України сучасної навчальної 

програми для студентів медичних 

факультетів вищих медичних навчальних 

закладів IV рівня акредитації. Підручник, 

окрім студентів інтернів, буде корисний 

також молодим лікарям та викладачам 

урології. 



616.6(075.8) 

U81 

    Urology [Текст] : Study guide for practical work for medical students (rec. CMO prot. 

1.17.03.2011) / S. P. Pasiechnikov, O. D. Nikitin, R. A. Lytvyvenko et al. - Vinnytsia : Nova 

Knyha, 2012. - 176 p. Всього:  43 прим. (абонемент – 38). 

 У даному посібнику викладено 

теоретичні та практичні основи загальної та 

спеціальної урології, висвітлені сучасні дані 

про методи діагностики та лікування. 

Акцентовано увагу на аномаліях розвитку 

чоловічої сечо-статової систем, принципах 

діагностики та лікування запальних 

захворювань, сечокам’яної хвороби, 

інфревазикальної обструкції та нейрогенної 

дисфункції нижніх сечових шляхів. 

Посібник призначений для англомовних 

студентів вищих медичних навчальних 

закладів IV рівнів акредитації. 



616.6(075.8) 

S54 

    Shimkus, E. M. 

    Urology [Текст] : Second Stereotyped Edition / E. M. Shimkus, S. E. Shimkus. - Simferopol 

: IAD CSMU, 2005. - 256 p. Всього:  25 прим. (абонемент – 21). 

 Навчальний посібник відповідає 

державній програмі навчання урології у 

вищих медичних закладах України (медичних 

університетах) студентів 5 курсу, інтернів, 

клінічних ординаторів.  Книга призначена 

також для лікарів урологів, хірургів, 

гінекологів, онкологів, нефрологів, терапевтів, 

сексопатологів, які за родом своєї діяльності 

змушені зустрічатися з патологією нирок, 

сечових шляхів та чоловічих статевих органів. 



Література, яка не 

користується попитом 

 



617(075.8) 

З-14 

    Загальна хірургія [Текст] : Підручник для студ. вищ. навч. мед. закл. III-IV р. акред. / 

За ред. С.П. Жученка, М.Д. Желіби, С.Д. Хіміча. - К. : Здоров'я, 1999. - 488 с. Всього:  180 

прим. (абонемент – 163). 

 Підручник складається з двох 

частин. У першій частині розглядаються 

загальні питання хірургії, догляд за 

хірургічними хворими, особливості їх 

обстеження, асептика та антисептика, 

загальні питання анестезіології та 

реаніматології, кровотеча, переливання 

крові, хірургічна операція, перед- і 

післяопераційний період. Друга частина 

присвячена хірургічній патології та окремим 

хірургічним захворюванням. Для студентів 

вищих навчальних закладів, лікарів-інтернів. 



617(075.8) 

Ч-46 

    Черенько, М. П. 

    Загальна хірургія з анестезіологією, основами реаніматології та догляду за хворими 

[Текст] : Підручник для студентів вищ. мед. навч. заклад. освіти III-IV р. акред. / М. П. 

Черенько, Ж. М. Ваврик. - К. : Здоров'я, 1999. - 616 с. Всього:  156 прим. (абонемент – 

140). 

 У підручнику на високому 

науковому рівні викладено головні 

проблеми сучасної загальної хірургії, 

анестезіології та догляду за хворими у 

перед- і післяопераційний періоди, 

питання деонтології у хірургії, десмургії. 

Віддзеркалено новітні досягнення в таких 

галузях, як відкриті та закриті травми, 

шок, хірургічна інфекція, вади розвитку 

тощо. Для студентів вищих медичних 

навчальних закладів III-IV рівня 

акредитації, лікарів-інтернів, курсантів та 

аспірантів. 

 



617(075.8) 

Л43 

    Лекції з госпітальної хірургії [Текст] : навч. посіб. для лікарів-інтернів вищ. мед. навч. 

закл.ІІІ-ІVр. акред. Т. I. / за ред. В. Г. Мішалова. - 2 -ге вид., доп. і переробл. - К. : 

Асканія, 2008. - 287 с. Всього:  119 прим. (абонемент – 113). 

 У підручнику висвітлено сучасні 

погляди на клінічний перебіг, діагностику та 

лікування хірургічних захворювань. Значне 

місце в них відведено новітнім технологіям, що 

їх застосовує хірургічна наука в діагностиці та 

лікуванні хворих.  Більшість лекцій присвячено 

питанням серцево-судинної хірургії. 

Навчальний посібник з госпітальної хірургії для 

студентів вищих медичних навчальних закладів 

молодих хірургів подає знання з основних 

хірургічних захворювань у відповідності із 

програмою госпітальної хірургії. 



617(075.8) 

Л43 

    Лекції з госпітальної хірургії [Текст] : навч. посіб. для студентів і лікарів-інтернів 

вищ. мед. навч. закл. ІІІ-ІVр. акред. (рек. ЦМК МОЗУ) прот. №1 від 23.03.2007). Т. ІІ. / за 

ред. В. Г. Мішалова. - 2 - е вид. допов. і преробл. - К. : Асканія, 2008. - 382 с.  

Всього:  122 прим. (абонемент – 116). 

 У II томі викладено сучасні погляди 

на клінічний перебіг, діагностику та лікування 

хірургічної патології. Значне місце в них 

відведено новітнім технологіям. Матеріал 

лекцій структуровано із чітким виділенням 

основних симптомів, методів діагностики, 

тактики та методів хірургічного лікування. 

Навчальний посібник з госпітальної хірургії 

для студентів вищих медичних навчальних 

закладів молодих хірургів подає знання з 

основних хірургічних захворювань у 

відповідності із програмою госпітальної 

хірургії. 



617(075.8) 

Л43 

    Лекції з госпітальної хірургії [Текст] : навч. посіб. для студентів і лікарів-інтернів 

вищ. мед. навч. закл. (рек. ЦМК МОЗУ прот. №1 від 23.03.2007). Т. ІІІ. : Хірургічні 

хвороби / за ред. В. Г. Мішалова. - 2-ге вид., доповн. і переробл. - К. : Асканія, 2008. - 494 

с. Всього:  125 прим. (абонемент – 119). 

 У III томі висвітлено сучасні 

погляди на діагностику та лікування 

патології різних розділів хірургії, 

застосування передових  технологій і нових 

лікарських засобів. Том III «Лекцій з 

госпітальної хірургії» буде корисним для 

студентів VI курсів вищих медичних 

навчальних закладів III-IV  рівнів 

акредитації, так і для інтернів-хірургів, 

анестезіологів, травматологів та лікарів 

різних спеціальностей. 



617(075.8) 

Г34 

    Геник, С. М. 

    Клінічна хірургія [Текст] : підручник для лікарів-інтернів / С. М. Геник, Р. П. Герич. - 

К. : Книга плюс, 2006. - 384 с. Всього:  295 прим. (абонемент – 284). 

 У посібнику подані загальні 
відомості про методики клінічного, 
лабораторного, інструментального й 
апаратного дослідження хірургічних хворих; 
висвітлюються загальні принципи 
невідкладної допомоги, особливості догляду 
за хворими до операції та піляопераційний 
період, а також у разі виникнення 
післяопераційних ускладнень. Описані 
особливості роботи хірурга з ВІЛ-
інфікованими; подано відомості про 
переливання крові. Окремі розділи 
присвячені гнійній хірургічній інфекції, 
хірургії органів черевної порожнини, грудної 
клітки та судин а також критичним станам у 
хірургії. 



616.6(075.8) 

В64 

    Возіанов, О. Ф. 

    Урологія [Текст] : Підручник / О. Ф. Возіанов, О. В. Люлько ; 2-е вид., перер. і доп. - 

Дніпропетровськ : РВА"Дніпро-УАВ", 2002. - 829 с. Всього:  288 прим. (абонемент – 268). 

 Викладено основні відомості з 

фізіології сечостатевої системи. Описано 

сучасні методи обстеження урологічних 

хворих. Розглянуто найбільш поширені 

неспецифічні та специфічні загальні 

захворювання, пошкодження, новоутворення 

сечостатевих органів. Висвітлено нейрогенні 

розлади сечовипускання та нічне 

нетримання сечі. Для студентів медичних 

вузів. Може бути корисним для лікарів-

урологів. 



616.6(075.8) 

В64 

    Возіанов, О. Ф. 

    Урологія [Текст] : Підручник / О. Ф. Возіанов, О. В. Люлько. - К : Вища школа, 1993. - 

712 с. Всього:  66 прим. (абонемент – 53). 

 Викладено основні відомості з 

фізіології сечостатевої системи. Описано 

сучасні методи обстеження урологічних 

хворих. Розглянуто найбільш поширені 

неспецифічні та специфічні загальні 

захворювання, пошкодження, 

новоутворення сечостатевих органів. 

Висвітлено нейрогенні розлади 

сечовипускання та нічне нетримання сечі. 

Для студентів медичних вузів. Може бути 

корисним для лікарів-урологів. 



616.6(075.8) 

У71 

    Урологія [Текст] : підруч. для учнів і студ. навч. закл. І-IV р. акред. (рек. МОЗУ прот. 

№1 від 11.01.2002р.) / С. О. Возіанов, М. Р. Гжегоцький, О. В. Шуляк та ін. ; за ред. 

Возіанова С.Ф. - Львів : Світ, 2003. - 304 с. Всього:  12 прим. (абонемент – 7). 

 Підручник охоплює теоретичні та 

практичні основи урології. Висвітлені питання 

загальної та спеціальної урології. У перших 

двох розділах представлена анатомія, фізіологія 

органів сечостатевої системи, симптоматика та 

методи діагностики в урології. Акцентована 

увага на аномаліях, запальних захворюваннях, 

травмах органів сечостатевої системи, 

онкоурології, фтизіурології, гострій та 

хронічній нирковій недостатності, наданні 

першої невідкладної допомоги при урологічних 

захворюваннях Для учнів і студентів 

навчальних закладів I-IV рівнів акредитації, для 

медичних сестер урологічних стаціонарів і 

поліклінічних кабінетів. 



616.61(084.4) 

В64 

    Возіанов, О. Ф. 

    Хвороби нирок. Атлас макропатології і мікропатології [Текст] = Renal diseases: Atlas of 

macropathology and micropatology=Болезни почек: Атлас макропатологии и 

микропатологии : Навч. посібник для студ. і лік.-інтернів вищ. мед. навч. закл. III-IV р. 

акред. / О. Ф. Возіанов, Д. Д. Зербіно. - Львів : ВД"Наутілус", 2004. - 214 с. Всього:  12 

прим. (абонемент – 8). 

 Атлас ілюструє патологію нирок, 

яка найбільш часто зустрічається. 

Представлено: аномалії нирок, пухлини 

нирок, нефролотіаз, гломерулопатії, 

гідронефроз, пілоєнифрит, судинні хвороби 

нирок, т уберкульоз нирок, шокова нирка, 

посттрансплантаційні зміни у нирках, нирки 

при дитячих інфекціях і при хворобах 

хворих. Книга розрахована на студентів і 

лікарів-інтернів та лікарів різних 

спеціальностей. 



616.6-089(075.8) 

О-60 

    Оперативна урологія [Текст] : Підручник для студ. вищ. мед. навч. закл. ІІІ-ІVр. 

акред. / І. У. Свистонюк, Т. Л. Томусяк, Ю. Т. Ахтемійчук, О. С. Федорук ; За ред. І.У. 

Свистонюка. - К. : Здоров'я, 2002. - 222 с. Всього:  498 прим.(абонемент – 478). 

 У підручнику висвітлено 

хірургічну анатомію сечових і статевих 

органів, описано класичні та ендоскопічні 

урологічні операції, їх варіанти, а також 

деякі рідкісні оперативні  втручання на 

сечових і статевих органах. Наведено 

малоінвазивні методи оперативного 

лікування гіперплазії передміхурової залози. 

Розглянуто показання та протипоказання до 

урологічних операцій положення хворого, 

знеболювання, можливі помилки й 

ускладнення. Для студентів вищих медичних 

навчальних закладів III-IV рівнів акредитації 

лікарів-інтернів.  



616.61(075.8) 

К49 

    Клінічна нефрологія [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / за ред. Л. А. 

Пирога. - К. : Здоров'я, 2004. - 528 с. Всього:  54 прим.(абонемент – 42). 

 У навчальному посібнику подано 

основи семіотики нирок, у тому числі  й 

результати лабораторних та апаратних методів 

дослідження. Висвітлено головні нефрологічні 

синдроми, імунологічні аспекти нефрології, 

патоморфологію нирок. Для студентів вищих 

медичних навчальних закладів III-IV рівня 

акредитації, лікарів-інтернів, курсантів, 

терапевтів, урологів. 



616.61(075.8) 

Н58 

    Нефрологія [Текст] : Навч. посібник для студ. мед. вузів та лікарів-інтернів / За ред. 

Л.А. Пирога. - К. : Здоров'я, 1995. - 280 с. Всього:  337 прим. (абонемент  - 312). 

 У навчальному посібнику 

подаються основи семіотики захворювань 

нирок. Окремо висвітлюються сечовий та 

нефротичний синдроми, які переважають 

у клінічних проявах хвороб нирок. 

Перевагу надано захворюванням нирок, 

що найчастіше зустрічаються в діяльності 

практичного лікаря, а також гострій та 

хронічній недостатності нирок 

якнайзагрозливішим станам хворих у 

нефрологічній клініці. Для  студентів 

медичних вузів та лікарів-інтернів. 
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посібник, 

атлас 

Автор Назва Рік, місце 

видання 

Тир

аж 

МОЗУ №2 

26.10.2011 

Підручник 

національний 

Пасєчніков 

С.П. 

Урологія Вінниця: 

НК,2019 

12 

Вч. рада 

Він. НМУ 

№5 26.11.20 

Навчальний 

посібник 

Горовий 

В.І. 

Залобкова 

простатектомі

я в хірург. 

Вінниця: 

Твори,2021 

6 

Вч. рада 

Вінн. НМУ 

№6 

30.01.20 

Навчальний 

посібник 

 

Горовий 

В.І. 

 

Нетримання 

сечі  у жінок 

Вінниця: 

Твори,2020 

 

6 

Вч. Рада 

Львів. НМУ 

№5 

06.02.20 

Навчальний 

посібник 

 

Кобза І.І. Нирково-

клітинний рак: 

метатромбоз  

Львів,2020 1 
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аж 

MHU N2 

26.10.2011 

Textbook Pasechnicov 

S.P. 

Urology Vinnytsia: 

NK,2020 

20 

Вч. Рада 

ДМА №5 

26.12.19 

Підручник 

національни

й 

Березницький 

Я.С. 

Хірургія Вінниця:НК,201

9 

50 

Вч. Рада 

ДОнНМУ 

№9 

25.05.17 

Підручник Кондратенко 

П.Г. 

Хірургія 

Т.1 

Вінниця:НК,201

9 

 

121 

Вч. Рада 

ДОнНМУ 

№9 

25.05.17 

Підручник Кондратенко 

П.Г. 

Хірургія 

Т.1 

Вінниця:НК,201

9 

121 
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(МОНУ,МО
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з ВМО МОЗ 
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підручник, 

посібник, 
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Автор Назва Рік, місце 
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аж 

Вч. рада 

ІФНМУ 

№10 

27.08.20 

Монографія Шевчук І.М. Гострий 

гнійний 

медіастиніт 

ІФНМУ, 2020 75 

Вч. Рада 

ІФНМУ 

№18 

27.12.17 

Монографія Шевчук І.М. Хронічна 

анальна 

тріщина 

ІФНМУ,2018 88 

IFNMU №5 

26.05.2020 

Textbook Kavyn V.O. Features of 

surgical 

diseases and 

practic 

IFNMU,2020 5 

Ebook Williams S. 

 

Short 

Practice of 

Surgery 

Boca 

Raton,2018 

1 



Наявність 

грифа 

(МОНУ,МО

ЗУ, ДУЦМК 

з ВМО МОЗ 

України) 
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підручник, 

посібник, 

атлас 

Автор Назва Рік, місце 

видання 

Ти

ра

ж 

МОЗУ №2 

02.06.2017 

Підручник 

національний  

Березницький 

Я.С. 

Загальна 

хірургія 

Вінниця:НК,20

20 

81 

МОНУ №1 Підручник 

базовий 

ХІміч С.Д. Загальна 

хірургія 

 

К.: 

Медицина,2018 

2 

МОЗУ Підручник 

національний  

 

Березницький 

Я.С. 

 

Загальна 

хірургія 

 

Вінниця:НК,20

18 

23 

MHU №2 

02.06.2017 

Textbook Bereznytsky 

Y.A. 

General 

Surgery 

Vinnytsia: 

NK,2020 

30 



Наявність 

грифа 

(МОНУ,МО

ЗУ, ДУЦМК 

з ВМО МОЗ 

України) 

Вид видання: 

підручник, 

посібник, 

атлас 

Автор Назва Рік, місце 

видання 

Ти

ра

ж 

MHU №2 

02.06.2017 

Textbook Bereznytsky 

Y.A. 

General 

Surgery 

Vinnytsia: 

NK,2019 

1 

MES 

Ukraine 

Basic textbook Khimich S.D. General 

Surgery 

 

Vinnytsia: 

NK,2019 

 

10 



Розділ 2 

 

Наукові статті  працівників       

кафедри за 2018-2023рр. 

 



 Атаманюк, О. Ю. 

Сучасні підходи до діагностики та лікування пацієнтів із варикозною хворобою С1 
[Текст] / О. Ю. Атаманюк // Науковий вісник Ужгородського університету.Серія 
Медицина ( в дар ). — 2020. — № 1. — С.5-8. — "Сухаревські читання" Матеріали 
конгресу Асоціації судинних хірургів,флебологів та ангіологів України"Найбільш 
суперечливі питання в сучасній васкулярній ,ендоваскулярній хірургії,флебології та 
ангіології" [26-27 березня 2020 року,Ужгород]. 

 Транскультурна адаптація та валідація україномовної версії спеціалізованого 
флебологічного опитувальника оцінки якості життя [Текст] / О. Ю. Атаманюк, В. Д. 
Скрипко, В. М. Атаманюк, О. В. Тромбола // Art of Medicine. — 2022. — № 1. — С.9-13. 

 Ткачук, О. Л. 

Автоматизація навичок інтернів-хірургів при підготовці до об'єктивного 
структурованого клінічного іспиту [Текст] / О. Л. Ткачук, О. Ю. Атаманюк, О. О. Ткачук-
Грогорчук // Art of Medicine. — 2020. — № 4. — С.129-134. 

 Павляк, А. Я. 

Досвід проведення практичного заняття з використанням інтерактивних методів 
формування професійних умінь у майбутніх медичних працівників [Текст] / А. Я. Павляк 
// Медична освіта. — 2019. — № 1. — С.102-106. 

 Павляк, А. Я. 

Динаміка показників ендотоксикозу у хворих із розповсюдженим гнійним перитонітом 
[Текст] / А. Я. Павляк, О. В. Пиптюк // Клінічна хірургія. — 2018. — т.85, № 7. — С.56-
59. 



 Пиптюк, О. В. 

Використання сучасних інтерактивних методик навчання на практичних заняттях з 

хірургії [Текст] / О. В. Пиптюк, А. Я. Павляк, А. Я. Пасько // Актуальні питання 

підвищення якості освітнього процесу : Збірник тез Науково-практичної конференції з 

міжнародною участю 17 травня 2019 року. — Івано-Франківськ : ІФНМУ, 2019. — С.51. 

Кіндракевич, Ю. Б. 

 Гострий тромбоз гемороїдальних вузлів:клінічний профіль пацієнта та лікувальна 

тактика [Текст] / Ю. Б. Кіндракевич, В. І. Пилипчук, А. Л. Шаповал // Art of Medicine. — 

2019. — № 3. — С.33-38. 

 Махлинець, Н. П. 

Соціальний стрес у дітей та його вплив на розвиток шкідливих звичок [Текст] / Н. П. 

Махлинець, З. Р. Ожоган, М. В. Пюрик // Art of Medicine. — 2021. — № 4. — С.56-59. 

 Махлинець, Н. П. 

Підвищення якості лікування пацієнтів, які перебувають у стані хронічного соціального 

стресу [Текст] / Н. П. Махлинець, З. Р. Ожоган, М. В. Пюрик // Современная 

стоматология. — 2021. — № 5. — С.78-82. 

 Пюрик, М. В. 

Дистанційне навчання як вид соціального стресу у студентів факультету підготовки 

іноземних громадян [Текст] / М. В. Пюрик // Art of Medicine. — 2020. — № 4. — С.120-

123. 



 Предиктори тромбозів шунтів у пацієнтів з атеросклеротичними оклюзійно-

стенотичними ураженнями артерій нижніх кінцівок [Текст] / Р. В. Сабадош, В. А. 

Решетило, О. Ф. Совтус та ін. // Art of Medicine. — 2019. — № 4. — С.110-118. 

 Комплексне лікування хворих з хронічним гемороєм та гострими запальними процесами 

аноректальної зони [Текст] / П. В. Соломчак, В. Д. Скрипко, Б. Г. Горбаль, І. В. Мельник 

// Art of Medicine. — 2020. — № 2. — С.82-85. 

 Argonoperitoneum effect on pain syndrome intensity in laparoscopic [Текст] / O. Tkachuk, R. 

Parakhoniak, S. Melnyk, O. Tkachuk-Hryhorchuk // Архів клінічної медицини ( дар). — 

2019. — № 2. — С.30-34. 

 Ткачук, О. Л. 

Автоматизація навичок інтернів-хірургів при підготовці до об'єктивного 

структурованого клінічного іспиту [Текст] / О. Л. Ткачук, О. Ю. Атаманюк, О. О. Ткачук-

Грогорчук // Art of Medicine. — 2020. — № 4. — С.129-134. 

 Порівняльна характеристика динаміки кардіоваскулярних та респіраторних ефектів 

пневмоперитонеуму на основі вуглекислого газу та аргону при лапароскопічній 

холецистектомії [Текст] / О. Л. Ткачук, Р. Л. Парахоняк, С. В. Мельник, О. О. Ткачук-

Григорчук // Art of Medicine. — 2021. — № 4. — С.90-95. 

  Algorithm of diagnostics of erectile dysfunction in patients with arterial hypertension and 

dynamics of arterial blood pressure against the background of androgenic deficiency [Текст] / 

O. R. Vintoniv, I. R. Popadynets, V. I. Hrodzinskyy et al. // Медичні перспективи. — 2021. 

— т.ХXVІ, № 2. — С.119-125. 

 

 



 Gorpynchenko, I. I. 

Photoselective laser vaporization on the prostate in benign prostatic obstruction:sexual 

function in focus [Текст] / I. I. Gorpynchenko, A. M. Sytenko, O. R. Vintoniv // Здоровье 

мужчины. — 2020. — № 4. — C.59-65. 

 Вплив фотоселективної вапоризації простатичної залози на сексуальну функцію у 

чоловіків з гіперплазією простати [Текст] / Є. А. Литвинець, І. І. Горпинченко, О. Р. 

Вінтонів, А. М. Ситенко // Актуальні питання сучасної урології, онкоурології, 

сексопатології та андрології : Збірник праць Всеукраїнської науково-практичної 

конференції / під. ред. Є.А. Литвинця. — Івано-Франківськ : Місто НВ, 2018. — С.38-41. 

 Фотоселективна вапоризація простатичної залози та її вплив на сексуальну функцію у 

чоловіків з гіперплазією простатичної залози [Текст] / Є. А. Литвинець, А. І. Ситенко, О. 

Р. Вінтонів та ін. // Урологія. — 2019. — т.23, № 1. — С.13-16. 

 Литвинець, Є. А. 

Діагностичне значення визначення С-реактивного білка у хворих на хронічний 

бактеріальний простатит [Текст] / Є. А. Литвинець, А. Кабіру // Актуальні питання 

сучасної урології, онкоурології, сексопатології та андрології : Збірник праць 

Всеукраїнської науково-практичної конференції / під. ред. Є.А. Литвинця. — Івано-

Франківськ : Місто НВ, 2018. — С.107-110. 



 Литвинець, Є. А. 

Дослідження рівня С-реактивного білка у хворих на хронічний бактеріальний простатит    

та його діагностичне значення [Текст] / Є. А. Литвинець, А. Кабіру // Здоровье мужчины. 

— 2018. — № 1. — С.85-87. 

   Литвинець, Є. А. 

Шляхи удосконалення діагностики та лікування хворих на хронічний бактеріальний 

простатит [Текст] / Є. А. Литвинець, А. Кабіру // Урологія. — 2018. — № 1. — С.45-49. 

 Наш досвід лікування хворих з гангреною Фурньє [Текст] / М. В. Зеляк, О. В. Пиптюк, І. 

В. Білищук та ін. // Урологія. — 2020. — т.24, № 3. — С.293-296. — матеріали науково-

практичної конференції "Сучасні методи діагностики та лікування в урології,андрології 

та онкоурології"{м.Дніпро,22-23 жовтня 2020р.}. 

 Застосування нестероїдних протизапальних препаратів і наркотичних анальгетиків для 

лікування ниркової коліки [Текст] / М. В. Зеляк, О. П. Сандурський, І. В. Білищук та ін. // 

Урологія. — 2020. — т.24, № 3. — С.296-297. — матеріали науково-практичної 

конференції "Сучасні методи діагностики та лікування в урології,андрології та 

онкоурології"{м.Дніпро,22-23 жовтня 2020р.}. 

 Our experience in treatment of testicular torsion in chilldren [Текст] / N. V. Zeliak, A. D. 

Fofanov, A. F. Salokha et al. // Архів клінічної медицини ( дар). — 2018. — № 1. — С.21-

22. 



 Зеляк, М. В. 

Ниркова коліка:традиційний та альтернативний підхід до лікування [Текст] / М. В. Зеляк 
// Актуальні питання сучасної урології, онкоурології, сексопатології та андрології : 
Збірник праць Всеукраїнської науково-практичної конференції / під. ред. Є.А. Литвинця. 
— Івано-Франківськ : Місто НВ, 2018. — С.155-157. 

 Мультидисциплінарний підхід до лікування хворої 68 років з автомобільною 
політравмою [Текст] / М. В. Зеляк, С. М. Василюк, В. І. Гоцуляк та ін. // Актуальні 
питання сучасної урології, онкоурології, сексопатології та андрології : Збірник праць 
Всеукраїнської науково-практичної конференції / під. ред. Є.А. Литвинця. — Івано-
Франківськ : Місто НВ, 2018. — С.158-159. 

 Зеляк, М. В. 

Сучасний підхід до лікування ниркової кольки [Текст] / М. В. Зеляк, Б. М. Зіняк, І. В. 
Білищук // Здоровье мужчины. — 2019. — № 1. — C.101-102. — материалы Конгресса 
ассоциации урологов Украины. 

 Наш досвід лікування хворих з гангреною Фурньє [Текст] / М. В. Зеляк, О. В. Пиптюк, І. 
В. Білищук та ін. // Урологія. — 2020. — т.24, № 3. — С.293-296. — матеріали науково-
практичної конференції "Сучасні методи діагностики та лікування в урології,андрології 
та онкоурології"{м.Дніпро,22-23 жовтня 2020р.}. 

  Зеляк, М. В. 

Наш досвід лікування хронічного циститу у жінок [Текст] / М. В. Зеляк, М. В. Ткачук // 
Урологія. — 2018. — т.22, № 2. — С.105. — матеріали конгресу асоціації урологів 
України[м.Київ,14-16 червня 2018р.]. 

 



 Литвинець, Є. А. 

Дослідження системи детоксикації ксенобіотиків у хворих на сечокам'яну хворобу 

[Текст] / Є. А. Литвинець, Н. Т. Скоропад // Урологія. — 2018. — т.22, № 3. — С.50-57. 

Литвинець, Є. А. 

 Литвинець, Є. А. 

Дослідження стану ендотелію судин у хворих на сечокам'яну хворобу [Текст] / Є. А. 

Литвинець, Н. Т. Скоропад // Art of Medicine. — 2018. — № 2. — С.23-27. 

 Литвинець, Є. А. 

Застосування засобів метаболічної терапії для корекції проявів ендотеліальної 

дисфункції у хворих на сечокам'яну хворобу [Текст] / Є. А. Литвинець, Н. Т. Скоропад // 

Здоровье мужчины. — 2018. — № 2. — С.109-111. 

 Литвинець, Є. А. 

Макро- та мікроелементний статус у хворих на сечокам'яну хворобу [Текст] / Є. А. 

Литвинець, Н. Т. Скоропад // Здоровье мужчины. — 2018. — № 1. — С.106-108. 

 Литвинець, Є. А. 

Функціональний стан ендотелію судин у хворих на сечокам'яну хворобу [Текст] / Є. А. 

Литвинець, Н. Т. Скоропад // Актуальні питання сучасної урології, онкоурології, 

сексопатології та андрології : Збірник праць Всеукраїнської науково-практичної 

конференції / під. ред. Є.А. Литвинця. — Івано-Франківськ : Місто НВ, 2018. — С.93-98. 

 



 Скоропад, Н. Т. 

Порушення метаболізму щавлевої кислоти у хворих на оксалатний нефролітіаз та 
способи їх корекції [Текст] / Н. Т. Скоропад // Art of Medicine. — 2019. — № 3. — С.62-
66. 

 Модель готовності викладача до виховної роботи зі студентською молоддю у вищому 
навчальному закладі [Текст] / В. Ю. Вишиванюк, Н. В. Скробач, В. О. Петрина та ін. // 
Галицький лікарський вісник. — 2019. — т.26, № 1. — С.50-51. 

 Хмарний застосунок MICROSOFT FORMS у зборі й аналітиці звітів про відвідування 
студентами навчальних занять [Текст] / М. С. Волошинович, Г. Є. Гірник, Н. Р. 
Матковська та ін. // Art of Medicine. — 2021. — № 1. — С.110-115. 

 Ресурси та показники діяльності урологічної служби Івано-франківської області в 
динаміці за 2008-2017 рр. [Текст] / О. З. Децик, Д. Б. Соломчак, Н. В. Скробач, В. Ю. 
Вишиванюк // Галицький лікарський вісник. — 2019. — т.26, № 2. — С.37-43. 

 Ресурси та показники діяльності урологічної служби Івано-франківської області в 
динаміці за 2008-2017 рр. [Текст] / О. З. Децик, Д. Б. Соломчак, Н. В. Скробач, В. Ю. 
Вишиванюк // Галицький лікарський вісник. — 2019. — т.26, № 2. — С.37-43. 

 Мацькевич, В. М. 

Навчання студентів медичного факультету конструктивного критичного аналізу тексту 
природничих наук із застосуванням педагогічних "Боксів"-опитників та методичних 
вказівок для об'єктивної оцінки достовірності матеріалу [Текст] / В. М. Мацькевич, Д. Б. 
Соломчак // Медична освіта. — 2019. — № 1. — С.88-91. 



 Мацькевич, В. М. 

Селекція отриманої студентами медичного факультету наукової інформації для 

окреслення смислового поля основних поданих позицій [Текст] / В. М. Мацькевич, Д. Б. 

Соломчак // Шпитальна хірургія. — 2019. — № 1. — С.105-107. 

 Соломчак, Д. Б. 

Аналіз взаємозв'язків кластерів метаболічного синдрому,асоційованих із порушенням 

водно-сольового гомеостазу ,сечокам'яною хворобою та іншими захворюваннями 

сечовидільної системи [Текст] / Д. Б. Соломчак, І. О. Костіцька, О. З. Децик // Проблеми 

ендокринної патології. — 2019. — № 2. — С.52-60. 

 Результати виконання встановлення трансобтураторного слінгу вітчизняним набором 

"Укртехмедслінг" при лікуванні жінок зі стресовим нетриманням сечі [Текст] / В. І. 

Горовий, Р. К. Балацький, В. Є. Литвинець, О. В. Горовий // Урологія. — 2021. — т.25, № 

3. — С.213-214. — Матеріали науково-практичної конференції "Сучасні методи 

діагностики та лікування в урології, андрології та онкоурології", [14-15 жовтня 2021 р., 

м. Дніпро]. 

 Горовий, В. І. 

Еволюція трансобтураторних слінгових операцій у лікуванні стресового нетримання сечі 

у жінок [Текст] / В. І. Горовий, В. Є. Литвинець // Медицинские аспекты здоровья 

женщины. — 2020. — № 6. — С.44-56. 

 

 



 Горовий, В. І. 

Місце дулоксетину в консервативній терапії стресового нетримання сечі у жінок та 
чоловіків [Текст] / В. І. Горовий, В. Є. Литвинець, О. Ю. Гурженко // Здоровье мужчины. 
— 2021. — № 1. — С.77-84. 

 Литвинець, В. Є. 

Діагностичне значення дослідження рівня С-реактивного білка у вагітних,хворих на 
хронічний пієлонефрит [Текст] / В. Є. Литвинець // Здоровье мужчины. — 2019. — № 1. 
— С.103. — материалы Конгресса ассоциации урологов Украины. 

 Литвинець, В. Є. 

Пієлонефрит вагітних:каскад патогенетичних змін та діагностика [Текст] / В. Є. 
Литвинець // Актуальні питання сучасної урології, онкоурології, сексопатології та 
андрології : Збірник праць Всеукраїнської науково-практичної конференції / під. ред. 
Є.А. Литвинця. — Івано-Франківськ : Місто НВ, 2018. — С.72-86. 

 Литвинець, Є. А. 

Порівняльне дослідження ефективності Нокамену у запобіганні загострень хронічного 
рецидивного циститу у жінок [Текст] / Є. А. Литвинець, В. Є. Литвинець // Здоровье 
мужчины. — 2018. — № 3. — С.97-100. 

 Литвинець, Л. Я. 

Визначення ролі імунологічних порушень в генезі бронхіальної астми різного ступеня 
контролю у дітей [Текст] / Л. Я. Литвинець, У. Є. Литвинець-Голутяк, В. Є. Литвинець // 
Міжнародний журнал педіатрії, акушерства і гінекології. — 2019. — т.13, № 3. — С.31-
32. — Матеріали ХІV Конгресу педіатрів України "Актуальні проблеми педіатрії "[8-10 
жовтня 2019 р., Київ] 



 Литвинець, Л. Я. 

Роль біолелементних зрушень в діагностиці бронхіальної астми в дітей [Текст] / Л. Я. 

Литвинець, У. Є. Литвинець-Голутяк, В. Є. Литвинець // Клінічна 

імунологія,алергологія,інфектологія. — 2020. — № 2. — С.68. — матеріали науково-

практичної конференції алергологів Слобожанщини "Актуальні питання виявлення і 

лікування алергічних захворювань:[10квітня 2020р.,м.Харків]. 

 Литвинець, Л. Я. 

Цитогенетичні маркери і їхня діагностична значимість у дітей з бронхіальною астмою 

[Текст] / Л. Я. Литвинець, В. Є. Литвинець, У. Є. Литвинець-Голутяк // Клінічна 

імунологія,алергологія,інфектологія. — 2021. — № 2. — С.47-49. 

 Литвинець-Голутяк, У. Є. 

Діагностичне значення та оцінка ефективності мінералокорекції у хворих на одонтогенні 

кисти [Текст] / У. Є. Литвинець-Голутяк, Л. Я. Литвинець, В. Є. Литвинець // 

Бабенківські читання (конференція присвячена пам'яті академіка Г.О. Бабенка) : 

Матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю 24-25 жовтня 2019 

Івано-Франківськ. — Івано-Франківськ, 2019. — С.67-68. 

 Громовик, Б. П. 

Експертна оцінка простатопротекторів для фармакотерапії хронічного простатиту (на 

прикладі Івано-Франківської області) [Текст] / Б. П. Громовик, І. В. Гадяк, В. І. Тріщ // 

Фармацевтичний часопис. — 2018. — № 2. — С.71-76. 

 



 Тріщ, В. І. 

Використання інтерактивних форм методів викладання з їх комплементацією в умовах 

клініки при формуванні професійних компетентностей у майбутніх медичних 

працівників [Текст] / В. І. Тріщ // Медична освіта. — 2020. — № 3. — С.100-104. 

 Тріщ, В. І. 

Оцінка ефективності ударно-хвильової терапії у хворих на хронічний абактеріальний 

простатит/синдром хронічного тазового болю [Текст] / В. І. Тріщ // Урологія. — 2020. — 

т.24, № 2. — С.158-168. 

 Тріщ, В. І. 

Оцінювання ефективності трансуретральної радіохвильової термотерапії передміхурової 

залози у хворих на хронічний абактеріальний простатит [Текст] / В. І. Тріщ // Здоровье 

мужчины. — 2020. — № 2. — С.32-38. 

 Тріщ, В. І. 

Рівень прозапальних цитокінів у крові хворих на хронічний абактеріальний простатит 

[Текст] / В. І. Тріщ // Урологія. — 2018. — т.22, № 2. — С.66-68. 

 Тріщ, В. І. 

Трансуретральна радіохвильова термотерапія передміхурової залози у лікуванні хворих 

на хронічний абактеріальний простатит [Текст] / В. І. Тріщ // Урологія. — 2020. — т.24, 

№ 3. — С.298-300. — матеріали науково-практичної конференції "Сучасні методи 

діагностики та лікування в урології,андрології та онкоурології"{м.Дніпро,22-23 жовтня 

2020р.}. 

 



 Тріщ, В. І. 

Цинк та мідь у ситсемі антиоксидантного захисту у хворих на хронічний абактеріальний 
простатит [Текст] / В. І. Тріщ // Здоровье мужчины. — 2018. — № 1. — С.65-69. 

 Тріщ, В. І. 

Особливості цитокінового статусу у хворих на хронічний абактеріальний простатит 
[Текст] / В. І. Тріщ, Є. А. Литвинець // Урологія. — 2018. — т.22, № 3. — С.147-148. — 
Матеріали науково-практичної конференції "Сучасні методи діагностики та лікування в 
урології, андрології та онкоурології" [4-5 жовтня 2018 р., м. Дніпро]. 

 Тріщ, В. І. 

Оцінювання ефективності лікування чоловіків з еректильною дисфункцією різного 
ступеня тяжкості [Текст] / В. І. Тріщ, А. І. Мисак // Здоровье мужчины. — 2021. — № 2. 
— С.71-78. 

 Тріщ, В. І. 

Особливості лікування хронічного абактеріального простатиту/синдрому хронічного 
тазового болю (категорія IIIБ), зумовленого герпетичною інфекцією [Текст] / В. І. Тріщ, 
А. І. Федорів // Здоровье мужчины. — 2020. — № 1. — С.50-55. 

 Тріщ, В. І. 

Значення діагностики функції ендотелію судин у хворих на хронічний абактеріальний 
простатит [Текст] / В. І. Тріщ, Є. А. Литвинець // Актуальні питання сучасної урології, 
онкоурології, сексопатології та андрології : Збірник праць Всеукраїнської науково-
практичної конференції / під. ред. Є.А. Литвинця. — Івано-Франківськ : Місто НВ, 2018. 
— С.130-133. 



 Тріщ, В. І. 

Особливості цитокінового статусу у хворих на хронічний абактеріальний простатит 

[Текст] / В. І. Тріщ, Є. А. Литвинець // Актуальні питання сучасної урології, 

онкоурології, сексопатології та андрології : Збірник праць Всеукраїнської науково-

практичної конференції / під. ред. Є.А. Литвинця. — Івано-Франківськ : Місто НВ, 2018. 

— С.134-136. 

 Тріщ, В. І. 

Оцінювання ефективності імуномодулюючої терапії у комплексному лікуванні хворих на 

хронічний абактеріальний простатит [Текст] / В. І. Тріщ, А. І. Мисак // Здоровье 

мужчины. — 2021. — № 1. — С.27-32. 

 Горпинченко, І. І. 

Клініко-імунологічне обгрунтування лікування хворих на хронічний абактеріальний 

простатит/синдром хронічного тазового болю,зумовлений герпесвірусною інфекцією 

[Текст] / І. І. Горпинченко, А. І. Федорів // Здоровье мужчины. — 2019. — № 4. — С.27-

33. 

 Федорів, А. І. 

Стан імунітету у пацієнтів з хронічним абактеріальним простатитом зумовленим 

герпесвірусною інфекцією [Текст] / А. І. Федорів // Урологія. — 2019. — т.23, № 4. — 

С.414-419. 



Розділ 3 

 

Поточні державні інформатори про 

оперативне відображення змісту  

друкованих в Україні видань 

 





• Літопис авторефератів дисертацій 

• Літопис журнальних статей 

• Український реферативний журнал. 

 Серія 4. Медицина. Медичні науки 

 



Інформаційні можливості 

бібліотеки ІФНМУ 

 Із придбанням АБІС “УФД/Бібліотека”  почалося 

поетапне впровадження автоматизації бібліотечно-

бібліографічних процесів. 

 На бібліотечному сайті користувачі мають 

можливість ознайомитись з новими надходженнями до 

бібліотеки, з переліком дисертацій, захищених в 

ІФНМУ, з передплатою періодичних видань.  

 Електронний каталог бібліотеки ІФНМУ підключено 

до інтернету. Це дає змогу користувачам мати вільний 

доступ до перегляду та замовлення літератури. 

Електронний каталог: http://lib.ifnmu.edu.ua/elekt-kat 

 



• Студенти та викладачі університету мають 

можливість безкоштовно користуватись 

повнотекстовим пошуком по системі HINARI 

(http://hinarilogin.research4life.org).   

•  На комп’ютерах читального залу запропоновано 

доступ до РБД PubMed, котра дозволяє проводити 

пошук за реферативними статтями: 

(www.nebi.nlm.nih.gov/PubMed). 



Дякуємо за участь у перегляді 

матеріалів, підготовлених  

працівниками  бібліотеки ІФНМУ. 

Свої пропозиції просимо надсилати 

електронною   поштою. 

   Наша адреса: 

 library@ifnmu.edu.ua 

 


