
День кафедри анатомії 

людини



Програма Дня кафедри

• мета проведення Дня кафедри

• книжково-інформаційна виставка “Анатомія людини”

• комплектування фонду бібліотеки ІФНМУ з тематики 

кафедри 

• інформаційні можливості бібліотеки ІФНМУ



Мета Дня кафедри

Бібліотека ІФНМУ пропонує мультимедійну

презентацію Дня кафедри анатомії людини 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 “Анатомія людини”

Розділ 1

На допомогу навчальному процесу та

науковим дослідженням



611(02)

А64

Анатомія людини [Текст] : націон. підруч. для студентів вищ. мед. навч. закл. IV р. 

акр. , національний підпучник. Т.1 / А. С. Головацький, В. Г. Черкасов, М. Р. Сапін та ін. 

- у трьох томах , 4-те вид., доопрац. - Вінниця : Нова книга, 2015. - 368 с. Всього:  41 

прим. (абонемент – 38)

 У першому томі підручника подані

сучасні дані про будову клітин і тканин.

Дано характеристику органів, систем і

апаратів органів. Детально описана

функціональна анатомія кісток скелета їх

з ’єднання та м’язової системи організму.

Наведена коротка характеристика

кровопостачання , відтоку крові і лімфи

від цих анатомічних структур та їх

іннервації. Підручник призначений для

студентів та викладачів вищих медичних

навчальних закладів IV рівня акредитації.



611(02)

А64

Анатомія людини [Текст] : Підручник для студ. вищ. мед. навч. закл. IV р. 

акр.(протокол МОЗУ №4 від 30.11.2005 р.;). Т. I. / А. С. Головацький, В. Г. Черкасов, М. Р. 

Сапін, Я. І. Федонюк ; За ред. А. С. Головацького, В. Г. Черкасова. - у 3-х т. Ювілейне

вид. до 165-річчя НМУ ім. О.О. Богомольця. - Вінниця : Нова книга, 2006. - 368 с. 

Всього:  37 прим. (абонемент – 32).

 У першому томі підручника подані

сучасні дані про будову клітин і тканин.

Дано характеристику органів, систем і

апаратів органів. Детально описана

функціональна анатомія кісток скелета їх з

’єднання та м’язової системи організму.

Наведена коротка характеристика

кровопостачання , відтоку крові і лімфи

від цих анатомічних структур та їх

іннервації. Підручник призначений для

студентів та викладачів вищих медичних

навчальних закладів IV рівня акредитації.



611(02)

А64

Анатомія людини [Текст] : націон. підруч. для студентів вищ. мед. навч. закл. IV р. 

акр.((лист МОНУ №1/11-12044 від 29.07.2014), Національний підручник (МОЗУ наказ 

№502 від 22.06.2010). Т.2 / А. С. Головацький, В. Г. Черкасов, М. Р. Сапін та ін. ; за ред. 

В.Г. Черкасова, А.С. Головацького. - у трьох томах, 4- вид., доопрац. - Вінниця : Нова 

книга, 2016. - 456 с. Всього:  14 прим. (абонемент – 10).

У другому томі підручника подані

сучасні дані про будову нутрощів,

центральної нервової системи та органів

чуття. Дана характеристика органів,

систем і апаратів органів, характеристика

кровопостачання , відтоку крові і лімфи

від цих анатомічних структур та їх

іннервація. Підручник призначений для

студентів та викладачів вищих медичних

навчальних закладів IV рівня акредитації.



611(02)

А64

Анатомія людини [Текст] : підруч. для студентів вищ. мед. навч. закл. IV р. акр. 

(протокол МОЗУ №4 від 30.11.2005 р.). Т.2 / за ред. В.Г. Черкасова, А.С. Головацького

/Головацький А.С., Черкасов В.Г., Сапін М.Р., Парахін А.І. - 2-ге вид., доопрац., у 3-х т. -

Вінниця : Нова книга, 2011. - 456 с. Всього:  40 прим. (абонемент – 34).

У другому томі підручника подані

сучасні дані про будову нутрощів,

центральної нервової системи та органів

чуття. Дана характеристика органів,

систем і апаратів органів, характеристика

кровопостачання , відтоку крові і лімфи

від цих анатомічних структур та їх

іннервація. Підручник призначений для

студентів та викладачів вищих медичних

навчальних закладів IV рівня акредитації.



611(02)

А64

Анатомія людини [Текст] : підруч. для студ. вищ. мед. навч. закл. IV р. акр. (протокол 

МОЗУ №4 від 30.11.2005 р.). Т.II. / А. С. Головацький, В. Г. Черкасов, М. Р. Сапін, А. І. 

Парахін ; за ред. В. Г. Черкасова, А. С. Головацького /Головацький А. С., Черкасов В. Г., 

Сапін М. Р., Парахін А. І. - у 3-х т. - Вінниця : Нова книга, 2007. - 456 с. Всього:  35 прим. 

(абонемент - 30).

У другому томі підручника подані

сучасні дані про будову нутрощів,

центральної нервової системи та органів

чуття. Дана характеристика органів,

систем і апаратів органів, характеристика

кровопостачання , відтоку крові і лімфи

від цих анатомічних структур та їх

іннервація. Підручник призначений для

студентів та викладачів вищих медичних

навчальних закладів IV рівня

акредитації.



611(02)

А64

Анатомія людини [Текст] : нац. підруч. для студентів вищ. мед. навч. закл. IV р. акр. 

(лист МОНУ №1/11-12044 від 29.07.2014), (наказ МОЗУ №502 від 22.06.2010). Т.3 / А. С. 

Головацький, В. Г. Черкасов, М. Р. Сапін та ін. - у трьох томах , вид. третє, доопрац. -

Вінниця : Нова книга, 2015. - 376 с. Всього:  45 прим. (абонемент – 41). 

У третьому томі підручника

подано сучасні дані про будову

периферійної нервової системи та

серцево-судинної системи. Допоможуть

у кращому засвоєнні матеріалу матеріалу

зведені таблиці. В кінці кожного розділу

підручника є питання для повторення і

самоконтролю, які дозволяють краще

зрозуміти прочитати. Підручник

призначений для студентів та викладачів

вищих медичних навчальних закладів IV

рівня акредитації.



611(02)

А64

Анатомія людини [Текст] : Підруч. для студ. вищ. мед. навч. закл. IV р. акр. (лист 

МОЗУ №08.01-22/2472 від 09.12.2008 р.). Т. III. / за ред. В. Г. Черкасова /Головацький

А.С., Черкасов В.Г., Сапін М.Р., Парахін А.І. - у 3-х т. - Вінниця : Нова книга, 2009. - 376 

с. Всього:  69 прим. (абонемент - 60).

У третьому томі підручника

подано сучасні дані про будову

периферійної нервової системи та

серцево-судинної системи. Допоможуть

у кращому засвоєнні матеріалу матеріалу

зведені таблиці. В кінці кожного розділу

підручника є питання для повторення і

самоконтролю, які дозволяють краще

зрозуміти прочитати. Підручник

призначений для студентів та викладачів

вищих медичних навчальних закладів IV

рівня акредитації.



611(02)

Ч-48

Черкасов, В. Г.

Анатомія людини [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. мед. навч. закл. IV р. акр. 

(протокол ЦМК МОЗУ №1 від 17.03.2011 р.) / В. Г. Черкасов, С. Ю. Кравчук. - Вінниця : 

Нова книга, 2011. - 640 с. Всього:  37 прим. (абонемент – 23).

У книзі викладено основні

відомості з анатомії людини. Анатомічна

термінологія наведена у відповідності з

міжнародною анатомічною

номенклатурою. Книга присвячена для

студентів вищих медичних навчальних

закладів, аспірантів, лікарів. Велика

кількість анатомічної інформації є

корисною для студентів природничих

факультетів університетів, медичних

коледжів та медичних училищ.



611(084)

М29

Мартіні, Ф.

Анатомічний атлас людини [Текст] / Фредерік Мартіні ; за ред. В.Г. Черкасова. - пер. з

8-го англ. вид. - К. : Медицина, 2011. - 128 с. Всього:  13 прим. (абонемент -6).

В основу створення атласу було

покладено ―Фундаментальну анатомію та

фізіологію‖, восьме видання. Ілюстрації

в атласі розміщено за ділянками тіла. У

ключових ділянках їх доповнено

фотографіями розтину трупа. Це

допоможе у додатковому сприйнятті

інформації від графічної ілюстрації (у

книзі) до лабораторного зображення

розтину трупа, а відтак і до медичного

скана живої людини. Для студентів

вищих медичних навчальних закладів IV

рівня акредитації.



611(02)

Ч-48

Черкасов, В. Г.

Анатомія людини у трьох частинах [Текст] : навч. посібн. для студ. вищ. мед. навч. 

закл. ІVр. акред. ЦМК МОЗУ прот №1 від 17.03.2011). ч.1 : Остеологія, артрологія, 

міологія / В. Г. Черкасов, С. Ю. Кравчук. - 2 - е вид. - Вінниця : Нова книга, 2015. - 184 с. 

Всього:  1 прим.

У книзі наведено основні

відомості з анатомії людини. Анатомічна

термінологія наведена у відповідності з

Міжнародною анатомічною

номенклатурою. Книга призначена для

студентів вищих навчальних медичних

закладів, аспірантів, лікарів. Велика

кількість анатомічної інформації є

корисною для студентів природничих

факультетів університетів, медичних

коледжів та медичних училищ.



611(02)

Ч-48

Черкасов, В. Г.

Анатомія людини у трьох частинах [Текст] : навч. посібн. для студ. вищ. мед. навч. 

закл. ІVр. акред. ЦМК МОЗУ прот №1 від 17.03.2011). ч.2 : Спланхлологія, ангіологія / В. 

Г. Черкасов, С. Ю. Кравчук. - 2 - е вид. - Вінниця : Нова книга, 2015. - 208 с.  

Всього:  1 прим.

У книзі наведено основні

відомості з анатомії людини. Анатомічна

термінологія наведена у відповідності з

Міжнародною анатомічною

номенклатурою. Книга призначена для

студентів вищих навчальних медичних

закладів, аспірантів, лікарів. Велика

кількість анатомічної інформації є

корисною для студентів природничих

факультетів університетів, медичних

коледжів та медичних училищ.



611(02)

Ч-48

Черкасов, В. Г.

Анатомія людини у трьох частинах [Текст] : навч. посібн. для студ. вищ. мед. навч. 

закл. ІVр. акред. (ЦМК МОЗУ прот №1 від 17.03.2011). ч.3 : Неврологія / В. Г. Черкасов, 

С. Ю. Кравчук. - 2 - е вид. - Вінниця : Нова книга, 2015. - 166 с.  Всього:  1 прим.

У книзі наведено основні

відомості з анатомії людини. Анатомічна

термінологія наведена у відповідності з

Міжнародною анатомічною

номенклатурою. Книга призначена для

студентів вищих навчальних медичних

закладів, аспірантів, лікарів. Велика

кількість анатомічної інформації є

корисною для студентів природничих

факультетів університетів, медичних

коледжів та медичних училищ.



611(02)

А64

Анатомія людини [Текст] : підруч. для вищ. мед. навч. закл. ІVр. акред.(ЦМК МОЗУ). 

Т.1. / за ред. В.Г. Ковешнікова /Бобрик І.І., Ковешніков В.Г., Лузін В.І., Роменський О.Ю. 

- в 3 т. - Луганськ : Віртуальна реальність, 2005. - 328 с. Всього:  277 прим. (абонемент –

257)

Підручник присвячений

фундаментальній галузі медицини –

анатомії. Книга побудована з урахуванням

Міжнародної анатомічної номенклатури та

відповідає викладанню в умовах кредитно-

модульної системи. В першому томі

викладені відомості з загальної анатомії та

будови опорно-рухового апарату. Для

студентів і викладачів вищих медичних

навчальних закладів IV рівня акредитації.



611(02)

А64

Анатомія людини в трьох томах [Текст] : підручник для студ. вищ. мед. навч. закл. 

ІVр. акред. (Реком. ЦМК МОЗ України). Т.2 / під ред. В.Г. Ковешнікова /Волошин М.А., 

Ковешніков В.Г., Костиленко Ю.П., Лузін В.І., Пікалюк В.С., Роменський О.Ю., Бобрик 

І.І., Федонюк Я.І., Сікора В.З. - Луганськ : ТОВ"Віртуальна реальність", 2007. - 260 с. 

Всього:  19 прим. (абонемент – 14).

Підручник присвячений

фундаментальній галузі медицини –

анатомії. Книга побудована з

урахуванням Міжнародної анатомічної

номенклатури та відповідає викладанню

в умовах кредитно-модульної системи. У

другому томі запропонованого

підручника за систематичним принципом

викладені відомості з нормальної

анатомії травної, дихальної, сечової та

статевих систем, а також залоз

внутрішньої секреції людини. . Для

студентів і викладачів вищих медичних

навчальних закладів IV рівня акредитації.



611(02)

А64

Анатомія людини. В трьох томах [Текст] : підручник для студ. вищ. мед. навч. закл. 

ІVр. акред. (реком ЦМК МОЗУ). Т.3 / під ред. В.Г. Ковешнікова [Ковешніков В.Г., Бобрик 

І.І., Головацький А.С., Ільїн І.І., Кірьякулов Г.С.]. - Луганськ : Вид-во "Шико", 2008. -

400с . Всього:  16 прим. (абонемент – 11).

Підручник присвячений

фундаментальній галузі медицини –

анатомії. Книга побудована з урахуванням

Міжнародної анатомічної номенклатури

та відповідає викладанню в умовах

кредитно-модульної системи. У третьому

томі запропонованого підручника за

систематичним принципом викладені

відомості з нормальної анатомії нервової,

серцево-судинної і лімфатичної системи а

також органів чуття. . Для студентів і

викладачів вищих медичних навчальних

закладів IV рівня акредитації.



611(02)

К78

Кравчук, С. Ю.

Анатомія людини [Текст] : навч. посібник для студ. вищ. мед. навч. закл. 

освіти IV р. акр. / С. Ю. Кравчук. - Чернівці, 2007. - 600 с. Всього:  29 прим. 

(абонемент – 25).

У посібнику викладені основні

відомості з анатомії людини. Анатомічна

термінологія наведена у відповідності з

Міжнародною анатомічною

номенклатурою. Книга призначена для

студентів вищих медичних навчальних

закладів, аспірантів, лікарів. Велика

кількість анатомічної інформації є

корисною для студентів природничих

факультетів університетів, медичних

коледжів та медичних училищ.



611(02)

К78

Кравчук, С. Ю.

Анатомія людини [Текст] : навч. посібник для студ. вищ. мед. навч. закл. в 2-

х т. Т.1. / С. Ю. Кравчук. - Чернівці, 2001. - 336 с. Всього:  8 прим. (абонемент –

8).

У підручнику наведені основні

відомості з анатомії людини У першому

томі подано: історія анатомії, загальні

питання анатомії людини, відомості про

будову кісток та їх з’єднань, м’язів,

внутрішніх органів. Книга призначена

для студентів вищих медичних

навчальних закладів, аспірантів, лікарів.

Велика кількість анатомічної інформації є

корисною для студентів природничих

факультетів університетів, медичних

коледжів та медичних училищ.



611(02)

Ш23

Шапаренко, П. П.

Анатомія людини [Текст] : Підручник у 2-х т. Т.1. / П. П. Шапаренко, Л. П. 

Смольський. - К. : Здоров'я, 2003. - 372 с. Всього:  183 прим. (абонемент - 162)

У першому томі описано будову кісток

та їх з’єднань, м’язової системи, систем

внутрішніх органів та залоз внутрішньої

секреції. Підручник вирізняє серед інших

структурованість матеріалу і його

методична спрямованість. Для студентів

вищих медичних закладів освіти III-IV

рівнів акредитації. Може бути корисним

для практичних лікарів, лікарів-інтернів,

курсантів факультетів післядипломної

освіти.



611(02)

Ш23

Шапаренко, П. П.

Анатомія людини [Текст] : Підруч. для студ. вищ. мед. навч. закл. III-IV р. акр. 

(МОЗУ). Т. 2 / П. П. Шапаренко, Л. П. Смольський ; За ред. П. П. Шапаренка. - у 2-х т. -

К. : Здоров'я, 2005. - 372 с. Всього:  106 прим. (абонемент – 86).

У другому томі підручника

описано будову серцево-судинної,

лімфатичної та нервової систем, органів

чуття й загального покриву. Підручник

вирізняє серед інших структурованість

матеріалу і його методична

спрямованість. Для студентів вищих

медичних закладів освіти III-IV рівнів

акредитації. Може бути корисним для

практичних лікарів, лікарів-інтернів,

курсантів факультетів післядипломної

освіти.



611(02)

Д95

Дюбенко, К. А.

Анатомія людини [Текст] : Підручник для студ. вищ. мед. закл. освіти ІІІ-ІV р. акред. 

У 2-х ч. Ч.1. / К. А. Дюбенко, А. К. Коломійцев, Ю. Б. Чайковський ; За ред. К.А. 

Дюбенка. - К., 2004. - 692 с. Всього:  118 прим. (абонемент – 99)

У підручнику викладено основи

анатомії людини з урахуванням досягнень

у морфології за останні роки. Матеріал

подано за системним принципом згідно з

діючою навчальною програмою з анатомії

людини та з урахуванням Лондонської

анатомічної номенклатури, Національної

анатомічної номенклатури, Міжнародної

гістологічної номенклатури, Анатомічної

термінології. Підручник розрахований на

студентів медичних університетів,

академій, інститутів, коледжів та широкий

загал лікарів-практиків.



611(02)

С24

Свиридов, О. І.

Анатомія людини [Текст] : Підруч. для студ. стом. ф-тів вищ. мед. навч. 

закладів ІІІ-ІVр. акред. / О. І. Свиридов. - К. : Вища школа, 2000. - 399 с. 

Всього:  243 прим. (абонемент – 220)

Викладено основні відомості про

будову тіла людини. Кожен орган чи

систему розглянуто з точки зору онто- і

філогенезу в порівняльному і

функціональному плані. Для студентів

стоматологічних факультетів вищих

медичних навчальних закладів.

Підручником можуть користуватися

студенти інших факультетів.



611(084)

Н57

Неттер, Ф.

Атлас анатомії людини [Текст] / Ф. Неттер ; За ред проф. Ю.Б. Чайковського ; 

пер.наук. пер. з англ. к.м.н. Цегельського А.А. - 2-е видання (українська редакція). -

Львів : ВД "Наутілус", 2004. - 592 с. Всього:  202 прим. (абонемент – 182).

Атлас анатомії людини

складається з 8 розділів, побудованих

відповідно до топографічного принципу;

його можуть використовувати студенти,

що вивчають як топографічну, так і

нормальну анатомію людини. Висока

якість і наочність ілюстрацій, а також

багаторічний досвід використання цього

атласу студентами, викладачами і

практикуючими лікарями за кордоном,

стали передумовами перекладу

українською та латинськими мовами

другого англійського видання ―Атласу

анатомії людини‖.



611(02)

В67

Волковой, В. А.

Анатомія людини [Текст] : Підручник / В. А. Волковой, Л. М. Малоштан. - Х. 

: Бурун і К, 2009. - 336 с. Всього:  97 прим. (абонемент – 85).

У підручнику розглянуто загальні

поняття будови органів та систем,

особливості опорно-рухового апарату,

деякі питання гістології. Розділи

підручника написано згідно з

урахуванням вимог до студентів

спеціальностей ―Клінічна фармація‖,

―Лабораторна діагностика‖,та

природничих факультетів педагогічних

вищих навчальних закладів. Для

студентів фармацевтичних та

педагогічних вищих навчальних закладів.



611(02)

К85

Крылова, Н. В.

Анатомия в схемах и рисунках (спинной, головной мозг и черепные нервы) [Текст] : 

Учеб. пособие / Н. В. Крылова, И. А. Искренко. - М. : Изд-во УДН, 1986. - 168 с. Всього:  

30 прим. (абонемент – 24).

З мінімальними текстовими

поясненням за допомогою анотованих

схем і рисунків розглядається анатомія

спинного і головного мозку і черепних

нервів. У навчальному посібнику

включені загальні і спеціальні питання

анатомії мозку і черепні нерви,

систематизуються всі дані з підручників

анатомії. Для студентів медичних

інститутів, ординаторів і лікарів.



611(084)

С38

Синельников, Р. Д.

Атлас анатомии человека [Текст] : В 4-х т. Т. I. : Учение о костях, соединении 

костей и мышцах / Р. Д. Синельников, Я. Р. Синельников. - М. : Медицина, 

1996. - 343 с. Всього:  16 прим. (абонемент – 2).

Перший том складається з трьох

розділів: вчення про кістки, вчення про

з'єднання кісток, вчення про м'язи.

Відображено взаємодію кісткових

утворень і прикріпленими до них

м’язами, що дозволяє розкрити

скелетоскопію особливо складних

м’язових комплексів. Ілюстрований

матеріал представлений малюнками

препаратів і рентгенограмами. Всі

терміни наведені у відповідності до

Міжнародної анатомічної номенклатури.



611(084)

С38

Синельников, Р. Д.

Атлас анатомии человека [Текст] : Учеб. пособие для студ. мед. вузов. В 4-х т. Т.II. : 

Учение о внутренностях и эндокринных железах / Р. Д. Синельников, Я. Р. Синельников. 

- 2-е изд., стереотип. - М. : Медицина, 1996. - 264 с. Всього:  17 прим. (абонемент – 3).

У другому томі представлено

вчення про внутрішні: травної і

дихальної систем, мочестатевого апарату,

а також ендокринних залозах.

Представлені відомості про розвиток і

вікові особливості органів і систем. Текст

ілюстрований рисунками, фотографіями з

препаратів і рентгенограм. Всі терміни

наведені у відповідності до Міжнародної

анатомічної номенклатури.



611(084)

С38

Синельников, Р. Д.

Атлас анатомии человека [Текст] : В 4-х т. Т. III. : Учение о сосудах / Р. Д. 

Синельников, Я. Р. Синельников. - 2-е изд., стереотипное. - М. : Медицина, 1996. - 232 с. 

Всього:  1 прим. (абонемент – 1).

Третій том присвячений вченню

про судини – ангіології. У книзі

представлена будова серця, судин малого

і великого кола кровообігу , лімфатична

система і селезінка. Всі терміни наведені

у відповідності до Міжнародної

анатомічної номенклатури.



611(084)

С38

Синельников, Р. Д.

Атлас анатомии человека [Текст] : В 4-х т. Т. IV. : Учение о нервной системе и органах 

чувств / Р. Д. Синельников, Я. Р. Синельников. - М. : Медицина, 1994. - 320 с. 

Всього:  3 прим. (абонемент – 2).

У четвертому томі розглянута

будова, топографія, функції і вікові

особливості центральної, периферичної і

вегетативної нервової системи, а також

органів чуття. Текст ілюстрований

оригінальними рисунками,

рентгенограмами препаратів.



611(084)

С38

Синельников, Р. Д.

Атлас анатомии человека [Текст] : В 4-х т. Т.II. : Учение о внутренностях и 

эндокринных железах / Р. Д. Синельников, Я. Р. Синельников. - М. : Медицина, 

1990. - 264 с.  Всього:  161 прим. (абонемент – 149).

У другому томі представлено

вчення про внутрішні органи: травна і

дихальна система, мочестатевого

апарату, а також про ендокринну залозу.

Представлені відомості про розвиток і

вікові особливості органів і систем.

Текст ілюстрований оригінальними

рисунками, фотографіями з препаратів і

рентгенограм. Всі терміни наведені у

відповідності Міжнародної анатомічної

номенклатури.



611(084)

С38

Синельников, Р. Д.

Атлас анатомии человека [Текст] : Учеб. пособие для студ. мед. ин-тов. В 4-х 

т. Т. I. : Учение о костях, соединении костей и мышцах / Р. Д. Синельников, Я. 

Р. Синельников. - М. : Медицина, 1989. - 344 с.  Всього:  134 прим. (абонемент -

133). 

Перший том атласу складається з

трьох частин: вчення про кості, вчення

про з’єднання кісток, вчення про м’язи.

Ілюстрований матеріал представлений

рисунками препаратів, спеціально

підготовлених для атласу і

рентгенограмами. Всі анатомічні терміни

дані у відповідності з Міжнародною

анатомічною номенклатурою.



611(084)

С38

Синельников, Р. Д.

Атлас анатомии человека [Текст] : В 3-х т. Т. I. : Учение о костях, суставах, 

связках и мышцах / Р. Д. Синельников. - 5-е изд., перер. и доп. - М. : Медицина, 

1978. - 472 с. Всього:  30 прим. (абонемент – 30).

Перший том атласу складається з

трьох частин: вчення про кості, вчення

про з’єднання кісток, вчення про м’язи.

Ілюстрований матеріал представлений

рисунками препаратів, спеціально

підготовлених для атласу і

рентгенограмами. Всі анатомічні терміни

дані у відповідності з Міжнародною

анатомічною номенклатурою.

Навчальний посібник призначений для

студентів медичних і стоматологічних

інститутів.



611(084)

С38

Синельников, Р. Д.

Атлас анатомии человека [Текст] : Учеб. пособие для мед. ин-тов. В 3-х т. Т. 

II. : Учение о внутренностях и сосудах / Р. Д. Синельников. - 4-е изд., перераб. и 

дополн. - М. : Медицина, 1973. - 468 с. Всього:  29 прим. (абонемент – 29).

У другому томі представлено

вчення про внутрішні органи: травна і

дихальна система, мочестатевого

апарату, а також про ендокринну залозу.

Представлені відомості про розвиток і

вікові особливості органів і систем.

Текст ілюстрований оригінальними

рисунками, фотографіями з препаратів і

рентгенограм. Всі терміни наведені у

відповідності Міжнародної анатомічної

номенклатури. Навчальний посібник

призначений для студентів медичних і

стоматологічних інститутів.



611(084)

С38

Синельников, Р. Д.

Атлас анатомии человека [Текст] : Учеб. пособие для мед. ин-тов. В 3-х т. Т. 

III. : Учение о нервной системе, органах чувств и органах внутренней 

секреции / Р. Д. Синельников. - 4-е изд., перераб. и дополн. - М. : Медицина, 

1974. - 399 с. Всього:  18 прим. (абонемент – 18).

Третій том атлас присвячений

вченню про нервову систему, органи

чуття, а також ендокринним залозам.

Викладено дані про морфологію

центральної і периферичної нервової

системи, що стосуються її соматичного і

автономного (вегетативного) відділів.

Навчальний посібник призначений для

студентів медичних і стоматологічних

інститутів.



611(084)

С38

Синельников, Р. Д.

Атлас анатомии человека [Текст] : В 3-х т. Т. III. : Учение о нервной системе, 

органах чувств и органах внутренней секреции / Р. Д. Синельников. - М. : 

Медицина, 1968. - 394 с. Всього:  22 прим. (абонемент – 22).

Третій том атлас присвячений

вченню про нервову систему, органи

чуття, а також ендокринним залозам.

Викладено дані про морфологію

центральної і периферичної нервової

системи, що стосуються її соматичного і

автономного (вегетативного) відділів.

Навчальний посібник призначений для

студентів медичних і стоматологічних

інститутів.



611(02)

Ч-48

Черкасов, В. Г.

Анатомия человека [Текст] : учебн. пособие. для студ. выс. учебн. завед. IV уров. аккр. 

(протокол ЦМК МОЗУ №1 от 17.03.2011 г.) / В. Г. Черкасов, С. Ю. Кравчук. - Винница : 

Нова книга, 2014. - 640 с. Всього:  6 прим. (абонемент – 2).

 У книзі викладено основні

відомості з анатомії людини. Анатомічна

термінологія наведена у відповідності з

міжнародною анатомічною

номенклатурою. Книга присвячена для

студентів вищих медичних навчальних

закладів, аспірантів, лікарів. Велика

кількість анатомічної інформації є

корисною для студентів природничих

факультетів університетів, медичних

коледжів та медичних училищ.



611(084)

С19

Сапин, М. Р.

Карманный атлас анатомии человека [Текст] : Учеб. пособие для студ. мед. 

вузов / М. Р. Сапин, Д. Б. Никитюк. - М. : АПП "Джангар", 2004. - 720 с. 

Всього:  57 прим. (абонемент – 48).

Анатомічний атлас призначений

для студентів медичного і

фармацевтичного факультетів. У ньому

вміщено понад 400 рисунків зі всіх

розділів предмету, які розміщені в певній

послідовності. Спочатку показані кості,

потім з’єднання костей, м’язів, потім –

внутрішні органи, органи імунної і

лімфатичної систем, ендокринні залози,

серцево-судинної і нервової систем, а

також органи чуття.



611(02)

H91

Human Anatomy [Текст] : recomended a textbook for the student in three 

volumes. Volume l / edited by prof V.G.Koveshnikov. - Lugansk : "Шико" ТОВ 

"Віртуальна реальність", 2006. - 328 p.  Всього:  45 прим. (абонемент – 38).

Підручник присвячений

фундаментальній галузі медицини –

анатомії. Книга побудована з

урахуванням Міжнародної анатомічної

номенклатури та відповідає викладанню

в умовах кредитно-модульної системи. В

першому томі викладені відомості з

загальної анатомії та будови опорно-

рухового апарату. Для студентів і

викладачів вищих медичних навчальних

закладів IV рівня акредитації.



611(02)

H91

Human Anatomy [Текст] : Textbook for the students of higher medical educational 

establishments of IV level of accreditation in three volumes. Vol. lI / Edited by prof V.G. 

Koveshnikov. - Lugansk : "Шико" ТОВ "Віртуальна реальність", 2008. - 252 p. 

Всього:  48 прим. (абонемент – 41).

Підручник присвячений
фундаментальній галузі медицини –
анатомії. Книга побудована з
урахуванням Міжнародної
анатомічної номенклатури та
відповідає викладанню в умовах
кредитно-модульної системи. У
другому томі запропонованого
підручника за систематичним
принципом викладені відомості з
нормальної анатомії травної,
дихальної, сечової та статевих
систем, а також залоз внутрішньої
секреції людини. . Для студентів і
викладачів вищих медичних
навчальних закладів IV рівня
акредитації.



611(02)

H91

Human Anatomy [Текст] : recomended a textbook for the student in three volumes. Volume 

lII / edited by prof V.G.Koveshnikov. - Lugansk : "Шико" ТОВ "Віртуальна реальність", 

2009. - 384 p. Всього:  12 прим. (абонемент – 8).

Підручник присвячений

фундаментальній галузі медицини –

анатомії. Книга побудована з

урахуванням Міжнародної анатомічної

номенклатури та відповідає викладанню

в умовах кредитно-модульної системи. У

третьому томі запропонованого

підручника за систематичним

принципом викладені відомості з

нормальної анатомії нервової, серцево-

судинної і лімфатичної системи а також

органів чуття. . Для студентів і викладачів

вищих медичних навчальних закладів IV

рівня акредитації.



611(084)

A90

Atlas of Human Anatomy [Текст] / Edited by F.H. Netter. - New Jersey : Ciba-

Geigy Corporation, 1994. - 514 p. Всього:  68 прим. (абонемент – 61).

Атлас анатомії людини

складається з 8 розділів, побудованих

відповідно до топографічного

принципу; його можуть

використовувати студенти, що

вивчають як топографічну, так і

нормальну анатомію людини. Висока

якість і наочність ілюстрацій, а також

багаторічний досвід використання

цього атласу студентами, викладачами і

практикуючими лікарями за кордоном,

стали передумовами перекладу

українською та латинськими мовами

другого англійського видання ―Атласу

анатомії людини‖.



611(02)

H91

Human anatomy [Текст]. P.1. - 2004. - 272 p. Всього:  13 прим. (абонемент –

12).

Посібник присвячений

фундаментальній галузі медицини –

анатомії. Книга побудована з

урахуванням Міжнародної анатомічної

номенклатури та відповідає

викладанню в умовах кредитно-

модульної системи. В першому томі

викладені відомості з загальної

анатомії та будови опорно-рухового

апарату. Для студентів і викладачів

вищих медичних навчальних закладів

IV рівня акредитації.



611(02)

H91

Human anatomy [Текст]. P.2. - 2004. - 270-608 p. Всього:  11 прим. (абонемент 

– 10).

Посібник присвячений

фундаментальній галузі медицини –

анатомії. Книга побудована з

урахуванням Міжнародної анатомічної

номенклатури та відповідає викладанню

в умовах кредитно-модульної системи. У

другому томі запропонованого посібника

за систематичним принципом викладені

відомості з нормальної анатомії травної,

дихальної, сечової та статевих систем, а

також залоз внутрішньої секреції

людини. Для студентів і викладачів

вищих медичних навчальних закладів IV

рівня акредитації.



611(02)

Z14

Zadnipryany, I. V.

Human anatomy [Текст] : Lecture workbook 2003/2004. V.3. : The structure of the human 

body / I. V. Zadnipryany. - fourth edition. - Crimean Medical University, 2003/2004. - 308 p.

Всього:  15 прим. (абонемент – 14).

Посібник присвячений фундаментальній

галузі медицини – анатомії. Книга

побудована з урахуванням Міжнародної

анатомічної номенклатури та відповідає

викладанню в умовах кредитно-

модульної системи. У третьому томі

запропонованого посібника за

систематичним принципом викладені

відомості з нормальної анатомії

ендокринної і нервової системи, Для

студентів і викладачів вищих медичних

навчальних закладів IV рівня акредитації.



611(02)

Z14

Zadnipryany, I. V.

Human anatomy [Текст] : Lecture workbook 2004/2005. V.2. : The structure of 

the human body / I. V. Zadnipryany. - fourth edition. - Crimean Medical University, 

2004/2005. - 440 p. Всього:  12 прим. (абонемент – 11). 

Посібник присвячений

фундаментальній галузі медицини –

анатомії. Книга побудована з урахуванням

Міжнародної анатомічної номенклатури

та відповідає викладанню в умовах

кредитно-модульної системи. У третьому

томі запропонованого підручника за

систематичним принципом викладені

відомості з нормальної анатомії нервової,

серцево-судинної і лімфатичної системи а

також органів чуття. . Для студентів і

викладачів вищих медичних навчальних

закладів IV рівня акредитації.



611(075.3)

А64

Анатомія та фізіологія з патологією [Текст] : підручник для студ. вищ. мед. закл. 

освіти І-ІІ р. акред.( Рек. ЦМК МОЗ України) / за ред. Я.І.Федонюка. - 3 -є вид., доповн. і

виправл. - Тернопіль : Укрмедкнига, 2018. - 676 с. Всього:  30 прим. (абонемент – 23).

Підручник містить короткі

сучасні дані про будову організму

людини, викладені у функціональному

та прикладному (для медицини)

аспектах. Його особливістю є те, що він

охоплює такі фундаментальні

дисципліни, як нормальна анатомія,

гістологія, нормальна фізіологія та

патологія. Підручник написаний на

основі діючих програм, затверджених

Міністерством охорони здоров'я і

призначений для студентів та викладачів

вищих медичних закладів освіти I та II

рівнів акредитації.



611(084)

Л93

Людина [Текст] : навч.посібник з анатомії та фізіології. - 4-те оновлене вид. -

Львів : БаК, 2006. - 240 с. Всього:  686 прим.  (абонемент – 686).

Навчальний посібник з анатомії

та фізіології ―Людина‖ - всесвітньо

відома праця, яка адресована студентам

медицини та біології. Найпомітнішої

відмінністю цієї книги є велика

кількість, понад 1000 досконалих

ілюстрацій, що відкривають таємниці

мікро- і макроструктури людського

організму та різноманітних процесів у

ньому.



611(023)

А64

Анатомія та фізіологія з патологією [Текст] : підруч. для вищ. мед. закл. осв.

І-ІІ р. акр. / за ред. Я.І. Федонюка, Л.С. Білика, Н.Х. Микули. - Тернопіль : 

Укрмедкнига, 2001. - 680 с.  Всього:  174 прим.  (абонемент – 148).

Підручник містить короткі
сучасні дані про будову організму
людини, викладені у
функціональному та прикладному
(для медицини) аспектах. Його
особливістю є те, що він охоплює
такі фундаментальні дисципліни, як
нормальна анатомія, гістологія,
нормальна фізіологія та патологія.
Підручник написаний на основі
діючих програм, затверджених
Міністерством охорони здоров'я і
призначений для студентів та
викладачів вищих медичних закладів
освіти I та II рівнів акредитації.



611(02)

М34

Матешук-Вацеба, Л. Р.

Нормальна анатомія [Текст] : Навчально-методичний посібник для студ. та 

виклад. мед. ін-тів / Л. Р. Матешук-Вацеба. - Львів : Поклик сумління, 1997. -

269 с. Всього:  262 прим. (абонемент – 237).

У посібнику стисло подані

сучасні відомості про будову організму

людини, викладений мінімум необхідних

даних про опорно-руховий апарат,

нутрощі, ендокринний апарат, імунну,

серцево-судинну та нервову системи,

органи чуття. Латинські терміни наведені

у відповідності з Міжнародною

анатомічною номенклатурою. Посібник

призначений для студентів медичних

вузів.



Література, яка не 

користується попитом



611

М58

Міжнародна анатомічна номенклатура [Текст] / За ред. І.І. Бобрик, В.Г. 

Ковешніков. - К. : Здоров'я, 2001. - 328 с.  Всього:  55 прим. (абонемент – 41).

Анатомічна номенклатура –

уніфікований перелік анатомічних

термінів, затверджених Міжнародною

анатомічною номенклатурою. Нову

анатомічну номенклатуру слід

розглядати як міжнародний і

національний стандарт. Українську

анатомічну термінологію укладено

провідними анатомами України. Для

студентів вищих медичних закладів

освіти I-IV рівнів акредитації. Вона

необхідна також для викладачів,

науковців-медиків, лікарів-інтернів і

курсантів, практичних лікарів,

медсестер, фельдшерів, акушерок.



611(02)

Д95

Дюбенко, К. А.

Анатомічна термінологія [Текст] = Terminologia Anatomica Anatomical Terminology : 

посібн. для студ. вищ. навч. закл. ІІІ-ІVр. акред. / К. А. Дюбенко ; укладач К.А. Дюбенко. 

- 2 - ге вид. доповн., доопрац. - К., 2001. - 392 с. Всього:  8 прим.  (абонемент – 8).

Анатомічна Термінологія – є

науково обгрунтований і уніфікований

перелік анатомічних термінів, що

вживаються в медицині. Вона укладена за

системним принципом будови організму

людини. Анатомічна термінологія

розрахована на широке коло читачів:

студентів вищих та середніх медичних

закладів освіти України, викладачів,

анатомів, топографо-анатомів,

паталогоанатомів, клініцистів, судово-

медичних експертів та працівників

медичних видавництв.



611(02)

М58

Міжнародна анатомічна номенклатура [Текст] : Посібник для викладачів і

студ. вищ. та серед. мед. навч. закладів / МОЗ України. Нац. мед. ун-тет ім. 

О.О. Богомольця. - К. : Перун, 1997. - 302 с. Всього:  13 прим. (абонемент – 12).

Міжнародна анатомічна

номенклатура – науково обгрунтований і

уніфікований перелік анатомічних

термінів, що вживаються в медицині та

біології. Вона укладена за системним

принципом будови організму людини.

Пропонована книга розрахована на

викладачів і студентів вищих та середніх

медичних закладів освіти, науковців,

лікарів, клініцистів, паталогоанатомів,

судово-медичних експертів та

працівників медичних видавництв.



611(02)

А64

Анатомия человека [Текст] : Учебник для студ. стомат. ф-тов мед. ин-тов и стомат. ин-

тов / Под ред. С. С. Михайлова. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Медицина, 1984. - 704 с. 

Всього:  66 прим. (абонемент – 59).

У другому виданні підручника

заново написані розділи ―Структура тіла

людини‖, Судинна система‖, ―Система

органів чуття‖. Матеріал викладений

викладений на сучасному науковому

рівні. Підручник для студентів

стоматологічних інститутів.



611(02)

П75

Привес, М. Г.

Анатомия человека [Текст] : учебник для студ. мед. вуз. / М. Г. Привес, Н. К. 

Лысенков, В. И. Бушкович. - 11-е. изд., перер и доп. - С.-Петербург : Гиппократ, 2001. -

704 с. Всього:  8 прим. (абонемент – 8).

Підручник містить відомості про

будову організму людини, викладені з

урахуванням досягнень анатомії.

Наведені дані з анатомії людини, що

мають прикладне значення для

медицини, в тому числі на основі різних

методів досліджень - рентгенологічного,

ультразвукового, комп’ютерно-

томографічного, і магніторезонансного.

Підручник призначений для студентів

медичних інститутів.



611(02)

А64

Анатомия человека [Текст] : Учебник для студентов мед. ин-тов. Т.I / Под ред. М. Р. 

Сапина. - В 2-х т. 3-е изд. стереотипное. - М. : Медицина, 1996. - 544 с. Всього:  4 прим. 

(абонемент – 4).

У підручнику представлені

відомості про будову організму людини з

урахуванням досліджень останніх років.

У 1-му томі викладена історія анатомії,

загальні питання функціональної анатомії

людини і сучасні відомості про будову

опорно-рухового апарату. Підручник

призначений для студентів медичних

інститутів.



611(02)

А64

Анатомия человека [Текст] : Учебник для студентов мед. ин-тов. Т.II / под ред. М.Р. 

Сапина. - в 2х т., 3е изд., стереотип. - М. : Медицина, 1996. - 560 с. Всього:  5 прим. 

(абонемент – 5).

У 2-му томі наведені дані про

будову, топографії і функціях систем

внутрішніх органів (травневої,

дихальної, сечової, статевої),

ендокринного апарату , серцево-судинної

системи (включаючи лімфатичну),

органів імуногенезу, центральної і

периферичної нервової системи і органів

чуття. Латинські терміни наведені у

відповідності до Міжнародної

анатомічної номенклатури. Підручник

призначений для студентів медичних

інститутів.



611(02)

А64

Анатомия человека [Текст] : Учебник для студентов мед. ин-тов. Т. I / Под ред. М. Р. 

Сапина. - В 2-х т. - М. : Медицина, 1987. - 288 с. Всього:  54 прим. (абонемент – 54).

У підручнику представлені

відомості про будову організму людини з

урахуванням досліджень останніх років.

У 1-му томі викладена історія анатомії,

загальні питання функціональної анатомії

людини і сучасні відомості про будову

опорно-рухового апарату. Представлені

дані по рентгеноанатомії скелету і

суглобів живої людини. Латинські

терміни наведені у відповідності до

Міжнародної анатомічної номенклатури.

Підручник призначений для студентів

медичних інститутів.



611(02)

А64

Анатомия человека [Текст] : Учебник для студентов мед. ин-тов. В 2-х томах. 

Т.2 / Под ред. М.Р. Сапина. - М. : Медицина, 1987. - 480 с. Всього:  29 прим. 

(абонемент – 25).

У 2-му томі наведені дані про

будову, топографії і функціях систем

внутрішніх органів (травневої,

дихальної, сечової, статевої),

ендокринного апарату , серцево-судинної

системи (включаючи лімфатичну),

органів імуногенезу, центральної і

периферичної нервової системи і органів

чуття. Латинські терміни наведені у

відповідності до Міжнародної

анатомічної номенклатури. Підручник

призначений для студентів медичних

інститутів.



Список наукової літератури, 

яка є в бібліотеці



 611(092)

 А45 Алаев А.Н.

 Зарубежные и отечествиные анатомы/ Под ред. С.Н. Касаткина. – Саратов:

Изд-во Сарат. Ун-та,1977 С. – 214с. Прим. 5.

 61(092)

 К89 Кукуев Л.А.

 Бец В.А. (1834-1894). М., Медгиз,1950. 88 С. Прим. 7.

 611(092И)

 Л47 Леонардо да Винчи

 Анатомия. Записки и рисунки. Пер. з итал. М.В. Кодратьевой, и З.Б.

Подкопаевой. Ред. В.И. Терновский. М., «Наука»,1965. – 586С. Прим. 8.

 611(02)

 И 20 Иванов Г.Ф.

 Основы нормальной анатомии человека в 2-х томах. Т.2 М., «Медгиз», 1949.

750С. Прим. 4.

 611(02)

 Н59 Нечаев А.К.

 Пособие к практическим занятия по нормальной анатомии человека.
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Морфофункціональні зміни в слизовій оболонці піднебіння і щоки,слинних залозах
та яснах при гіпотиреозі [Текст] / І. М. Ананевич, Р. Р. Барчук, О. М. Репецька та ін. 
// Галицький лікарський вісник. — 2015. — т.22, № 3 ( ч.1). — С.9-10.

 Боднарчук, Ю. В.

 Вікові особливості структурної перебудови печінкової часточки щурів [Текст]
/ Ю. В. Боднарчук // Галицький лікарський вісник. — 2015. — т.22, № 3 ( ч.1). —
С.30-33.

 Морфофункціональні особливості органів сечо-статевої системи при
експериментально змодельованих станах [Текст] / О. Г. Попадинець,
О. М. Дідушко, В. М. Перцович та ін. // Галицький лікарський вісник. — 2015. —
т.22, № 3 ( ч. 2). — С.53-55.

 Kniazevych-Chorna, T. V.

Morphological Restructuring of Hemomicrocirculatory Channel of Adrenal Glands after
the Action of Cold Factor [Текст] / T. V. Kniazevych-Chorna, L. A. Shutka,
U. M. Dutchak // Галицький лікарський вісник. — 2015. — т.22, № 3 ( ч.1). — C.102-
103.



Морфофункціональні особливості скронево-нижньощелепного суглоба та
жувальних м'язів при гіпотиреозі [Текст] / Р. С. Воянський, Н. Т. Саган,
О. Г. Попадинець та ін. // Галицький лікарський вісник. — 2015. — т.22, № 3 (
ч.1). — С.46-48.

 Морфофункціональна організація панкреатичних острівців щурів 24-місячного
віку та їх перебудова на 56-ту добу розвитку експериментального цукрового
діабету [Текст] / В. А. Міськів, О. я. Жураківська, Т. В. Князевич-Чорна та ін.
// Буковинський медичний вісник. — 2016. — т.20, № 3. — С.124-127.

 До 75-річчя з дня народження відомого вченого-анатома з Прикарпаття
професора Шутки Богдана Васильовича [Текст] / М. М. Рожко,
О. Г. Попадинець, Я. І. Клипич та ін. // Галицький лікарський вісник. —
2015. — т.22, № 3 ( ч.1). — С.7-8.

 Zhurakivska, O.Ya.

 Aqe-Related Morpholoqical Changes of Ventromedial Nucleus of the Hypothalamus
[Текст] / O.Ya. Zhurakivska // Галицький лікарський вісник. — 2014. — т.121, №
2. — С.32-34.



 Град, А. О.

 Морфологічна характеристика гемосудин жувальних м'язів при цукровому
діабеті [Текст] / А. О. Град, О. Я. Жураківська // Клінічна та експериментальна
патологія (в дар). — 2016. — т.ХV, № 2 (ч. 2). — С.22-25.

Жураківська, О. Я.

Морфологічні критерії старіння гіпоталамуса [Текст] / О. Я. Жураківська
// Галицький лікарський вісник. — 2014. — т.21, № 4. — С.29-32.

Навчально-дослідна робота студентів як засіб підвищення ефективності
навчального процесу у вищих медичних закладах України [Текст]
/ О. Я. Жураківська // Галицький лікарський вісник. — 2015. — т.22, № 1. —
С.106-107.

 Жураківська, О. Я.

 Особливості структурної перебудови аденогіпофіза нестатевозрілих щурів на
ранніх стадіях розвитку експериментального цукрового діабету [Текст]
/ О. Я. Жураківська // Клінічна та експериментальна патологія (в дар). —
2014. — т.VIII, № 2. — С.52-56.



 Особливості структурної перебудови гіпофіз-сім'яників при

експериментальному цукровому діабеті [Текст] / О. Я. Жураківська,

В. А. Левицький, Ю. І. Попович, Т. В. Князевич-Чорна // Прикарпатський

вісник НТШ ( в дар ). — 2014. — № 4. — С.183-189.

 Жураковская, О. Я.

 Изменения структуры вентромедиального ядра гипоталамуса крыс разного

возраста при экспериментальном сахарном диабете [Текст] / О. Я. Жураковская

// Морфология. — 2013. — т143, № 1. — С.16-22.

 Морфологічні аспекти діабетичного гастропарезу [Текст] / І. О. Костіцька,

Б. М. Маньковський, О. Я. Жураківська, В. М. Перцович // Галицький

лікарський вісник. — 2015. — т.22, № 4 ( ч.1). — С.39-42.

 Микулець, Т. І.

 Структурна перебудова секреторних передсердних кардіоміоцитів на 28-му

добу стрептозотоцинового цукрового діабету [Текст] / Т. І. Микулець,

О. Я. Жураківська // Клінічна та експериментальна патологія (в дар). —

2016. — т.ХV, № 2 (ч. 2). — С.49-52.



 Морфофункціональна організація панкреатичних острівців щурів 24-місячного
віку та їх перебудова на 56-ту добу розвитку експериментального цукрового
діабету [Текст] / В. А. Міськів, О. я. Жураківська, Т. В. Князевич-Чорна та ін.
// Буковинський медичний вісник. — 2016. — т.20, № 3. — С.124-127.

 Палійчук, В. І.

 Компенсаторно-відновні процеси в литковому м'язі через місяць впливу
акрилових пластмас [Текст] / В. І. Палійчук, М. М. Рожко, О. Я. Жураківська
// Галицький лікарський вісник. — 2015. — т.22, № 1. — С.64-67.

Іваночко, В. М.

Особливості нейродистрофічних змін жувального м'язу після загальної
глибокої гіпотермії [Текст] / В. М. Іваночко, О. Ю. Потяк // Галицький
лікарський вісник. — 2015. — т.22, № 3 ( ч.1). — С.91-93.

Анкетування студентів як невід'ємний метод навчально-виховної роботи
куратора у вищому навчальному закладі [Текст] / А. М. Ерстенюк,
Т. В. Князевич-Чорна, І. Ю. Ванджура, Р. І. Мерена // Прикарпатський вісник
НТШ ( в дар ). — 2017. — № 7 (43). — С.109-118.



 Князевич-Чорна, Т. В.

 Особлива роль лекції при викладанні теоретичних дисциплін студентам-
іноземцям у вищих медичних закладах [Текст] / Т. В. Князевич-Чорна
// Галицький лікарський вісник. — 2013. — т.20, № 1(ч.1). — С.104-105.

 Князевич-Чорна, Т. В.
Тестовий контроль як метод оцінювання знань студентів у вищих медичних
навчальних закладах [Текст] / Т. В. Князевич-Чорна // Клінічна анатомія та 
оперативна хірургія(в дар). — 2013. — Т.12, № 1. — С.103-105.

 Морфофункціональна організація панкреатичних острівців щурів 24-місячного
віку та їх перебудова на 56-ту добу розвитку експериментального цукрового
діабету [Текст] / В. А. Міськів, О. я. Жураківська, Т. В. Князевич-Чорна та ін.
// Буковинський медичний вісник. — 2016. — т.20, № 3. — С.124-127.

 Effect of Hyperglycemia on the Excretory Ducts of the Submandibular Gland (
Histologic Study ) [Текст] / E. Hanna, K. Taras, D. Nilanjan et al. // Галицький
лікарський вісник. — 2016. — т.23, № 4. — C.21-23.



 Котик, Т. Л.

 Mendeley як невід'ємний інструмент в арсеналі науковця [Текст] / Т. Л. Котик
// Галицький лікарський вісник. — 2016. — т.23, № 4. — С.62-67.

 Котик, Т. Л.

 Характеристика перебудови вивідних проток піднижньощелепної залози за умови
розвитку експериментального цукрового діабету з використанням аналізу головних
компонент [Текст] / Т. Л. Котик // Галицький лікарський вісник. — 2015. — т.22, №
3 ( ч.1). — С.108-112.



Котик, Т. Л.
Будова паренхіми піднижньощелепної та під'язикової слинних залоз і
морфометрична характеристика їх ациноцитів з використанням факторних моделей 
[Текст] / Т. Л. Котик, Ю. І. Попович, О. М. Юрах // Галицький лікарський вісник. —
2014. — т.21, № 1. — С.33-36.



Котик, Т. Л.
Дослідження гемосудин піднижньощелепної залози та сечового міхура щура з
використанням оригінального морфометричного аналізу [Текст] / Т. Л. Котик, 
Н. С. Токарук // Галицький лікарський вісник. — 2015. — т.22, № 2. — С.49-53.



 Нові підходи щодо отримання наукової новизни при морфологічних дослідження
перехідного епітелію сечового міхура [Текст] / О. Г. Попадинець, О. М. Юрах,
Н. С. Токарук та ін. // Галицький лікарський вісник. — 2017. — т.24, № 2. — С.37-
47.

 Сторінки історії кафедри анатомії людини Івано-Франківського національного
медичного університету ( до 70-річчя кафедри анатомії людини ІФНМУ ) [Текст]
/ М. М. Рожко, Ю. І. Попович, В. А. Левицький та ін. // Галицький лікарський
вісник. — 2015. — т.22, № 3 ( ч. 2). — С.69-73.

 Морфофункціональні особливості скронево-нижньощелепного суглоба та
жувальних м'язів при гіпотиреозі [Текст] / Р. С. Воянський, Н. Т. Саган,
О. Г. Попадинець та ін. // Галицький лікарський вісник. — 2015. — т.22, № 3 (
ч.1). — С.46-48.

 Микулець, Т. І.

 Структурна перебудова секреторних передсердних кардіоміоцитів на 28-му добу
стрептозотоцинового цукрового діабету [Текст] / Т. І. Микулець, О. Я. Жураківська
// Клінічна та експериментальна патологія (в дар). — 2016. — т.ХV, № 2 (ч. 2). —
С.49-52.





Гістологічні та електронномікроскопічні дослідження підшлункової залози при

лікуванні стрептозотоцинового цукрового діабету ексенатидом [Текст]

/ О. Р. Іванців, Ю. І. Попович, Ю. І. Міськів та ін. // Клінічна анатомія та

оперативна хірургія(в дар). — 2016. — т.15, № 1. — С.11-14.

 Міськів, В. А.

 Особливості будови гемомікроциркуляторного русла панкреатичних острівців

у щурів 3-місячного віку та його перебудова на ранніх етапах

експериментального цукрового діабету [Текст] / В. А. Міськів // Український

журнал клінічної та лабораторної медицини. — 2013. — т.8, № 3. — С.139-142.

 Морфофункціональні особливості будови панкреатичних острівців у щурів 3

місячного віку та їх перебудова на 10 тижні експериментального цукрового

діабету I-типу [Текст] / В. А. Міськів, М. О. Кулинич-Міськів,

В. М. Жураківський, Р. Р. Грималюк // Галицький лікарський вісник. —

2015. — т.22, № 3 ( ч. 2). — С.33-35.



 Гістологічні та електронномікроскопічні дослідження підшлункової залози при

лікуванні стрептозотоцинового цукрового діабету ексенатидом [Текст]

/ О. Р. Іванців, Ю. І. Попович, Ю. І. Міськів та ін. // Клінічна анатомія та

оперативна хірургія(в дар). — 2016. — т.15, № 1. — С.11-14.

 Експериментальне моделювання гострої тимчасової странгуляційної

тонкокишкової непрохідності у білих щурів [Текст] / Н. Є. Ковальчук,

Ю. І. Попович, М. М. Багрій, В. М. Перцович // Український журнал

екстремальної медицини імені Г.О.Можаєва. — 2013. — т.14, № 3. — С.57-61.

 Морфологічні аспекти діабетичного гастропарезу [Текст] / І. О. Костіцька,

Б. М. Маньковський, О. Я. Жураківська, В. М. Перцович // Галицький

лікарський вісник. — 2015. — т.22, № 4 ( ч.1). — С.39-42.

 Мерецький, В. М.

 Аналіз морфологічних змін серця та печінки при експериментальній черепно-

мозковій травмі [Текст] / В. М. Мерецький, В. М. Перцович, І. В. Мерецька

// Клінічна хірургія. — 2016. — № 5. — С.66-68.



 Морфофункціональні особливості органів сечо-статевої системи при

експериментально змодельованих станах [Текст] / О. Г. Попадинець,

О. М. Дідушко, В. М. Перцович та ін. // Галицький лікарський вісник. —

2015. — т.22, № 3 ( ч. 2). — С.53-55.

Федорків, М. Б.

Морфологічні прояви гострого панкреатит-асоційованого легеневого

пошкодження в експерименті та їх корекція [Текст] / М. Б. Федорків,

М. М. Багрій, В. М. Перцович // Галицький лікарський вісник. — 2013. — т.20,

№ 4. — С.145-149.

Structural-functional peculiarities of the urinari bladder in postnatal ontogenesis

[Текст] / H. M. Ersteniuk, O. H. Popadynets, M. I. Hryshchuk, N. M. Dubyna

// Архів клінічної медицини ( дар). — 2016. — № 2. — С.19-21.

Morphufunctional Peculiarities of the Arteries Deep Hypothermia [Текст]

/ M. E. Faradge, O. H. Popadynets, L. V. Sobol, N. M. Dybyna // Галицький

лікарський вісник. — 2016. — т.23, № 3 ( ч.3). — С.70-71.



 Effect of Hyperglycemia on the Excretory Ducts of the Submandibular Gland (

Histologic Study ) [Текст] / E. Hanna, K. Taras, D. Nilanjan et al. // Галицький

лікарський вісник. — 2016. — т.23, № 4. — C.21-23.



Morphofunctional Peculiarities of the Sciatic Nerve Fibers Under the Action of

Exogenous Factors [Текст] / O. М. Yurakh, O. H. Popadynets, H.Yu. Yurakh et al.

// Галицький лікарський вісник. — 2016. — т.23, № 2. — C.80-82.



Морфофункціональні зміни в слизовій оболонці піднебіння і щоки,слинних

залозах та яснах при гіпотиреозі [Текст] / І. М. Ананевич, Р. Р. Барчук,

О. М. Репецька та ін. // Галицький лікарський вісник. — 2015. — т.22, № 3 (

ч.1). — С.9-10.

 Дідушко, О. М.

 Морфологічне підгрунтя порушення функції нирок у хворих на гіпотиреоз

[Текст] / О. М. Дідушко, О. Г. Попадинець // Буковинський медичний вісник. —
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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).


