


Програма Дня кафедри

• мета проведення Дня кафедри

• книжково-інформаційна виставка “Психіатрія, 

наркологія та медичної психологія”

• комплектування фонду бібліотеки ІФНМУ з 

тематики кафедри 

• інформаційні можливості бібліотеки ІФНМУ



Мета Дня кафедри

Бібліотека ІФНМУ пропонує мультимедійну

презентацію Дня кафедри психіатрії, наркології 

та медичної психології 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 “Психіатрія, наркологія та 

медичної психологія”

Розділ 1

На допомогу навчальному процесу та

науковим дослідженням



616.89(02)

П86

Психіатрія і наркологія [Текст] : підруч. для студ. вищ. мед. навч. закл. ІV р. 

акред. (МОНУ) / за ред. В.Л. Гавенка. - вид. друге, перероб. і доповнене. - К. : 

Медицина, 2015. - 512 с. Всього:  30 прим. (абонемент – 25).

У підручнику розглянуто питання

з дисципліни ―Психіатрія і наркологія‖.У

підручнику викладено також основи

спеціальної психопатології. Наведено

епідеміологію,клінічні

прояви,етіологію,патогенез,лікування і

профілактику кожного захворювання.

Описано медико-психологічні аспекти

організації допомоги хворим із

психічними розладами. Для студентів

вищих медичних навчальних закладів IV

рівня акредитації,курсантів факультетів

післядипломної освіти,лікарів-інтернів,а

також лікарів загальної практики-

сімейної медицини.



616.89(02)

П86

Психіатрія особливого періоду [Текст] : навч. посібник (Вчена Рада Укр. 

військово-мед. академії прот. №165 від 29.09.2014) / Ю. В. Рум'янцев, О. Г. 

Сироп'ятов, Г. В. Осьодло та ін. - 2 - е вид., преробл. і доповн. - К. : МП"Леся", 

2015. - 228 с. Всього:  12 прим. (абонемент – 7).

У посібнику викладені
патогенетичні, клінічні,
психотерапевтичні та
фармакотерапевтичні аспекти бойової
психічної травми. Наводяться дані щодо
організації психіатричної допомоги,
діагностики, лікування та реабілітації
розладів адаптації , кризових,
невідкладних станів, посттравматичних
стресових розладів на етапах медичної
евакуації та проведення військово-
психіатричної експертизи
військовослужбовців. Призначений для
лікарів і психологів,для слухачів
Української військово-медичної академії,
лікарів-інтернів і лікарів-слухачів
закладів післядипломної освіти.



616.89(02)

П86

Психіатрія і наркологія [Текст] : Підручник для студ. вищ. мед. навч. закл. 

ІІІ-ІVр. акред. / О. К. Напреєнко, М. І. Винник, І. Й. Влох та ін. ; За ред. О.К. 

Напреєнка. - К. : ВСВ"Медицина", 2011. - 528 с. Всього:  35 прим.(абонимент -

13).

Пропонована книжка є

доповненим виданням першого

фундаментального українського

підручника з психіатрії. За структурою і

змістом вона відповідає чинній

навчальній програмі із зазначеної

дисципліни. Класичні уявлення про

основні форми психічних розладів

викладено з урахуванням новітніх

досягнень теоретичної медицини.

Традиційну вітчизняну систематику

патології подано за міжнародними

класифікаціями ISD-10 і DSM-IV. Для

студентів вищих навчальних закладів III-

IV рівнів акредитації.



159.9(075.8)

Н64

Никоненко, Ю. П.

Клінічна психологія [Текст] : Навчальний посібник / Ю. П. Никоненко. - К. : 

КНТ, 2018. - 369 с. Всього:  15 прим. (абонемент -11).  

Посібник становить собою
стислий виклад основних питань
клінічної психології. Складається з
наступних розділів: ―Теоретико-
методологічні основи клінічної
психології‖, ―Психологія хворої людини‖,
―Роль клініко-психологічної інтервенції
та реабілітації хворих‖, ‖Психологія
лікувально-діагностичного процесу‖ та
―Психологічні особливості хворих із
різними соматичними захворюваннями‖.
Призначений для студентів спеціальності
―соціальна педагогіка, практична
психології‖, ―практична психологія‖,
―дошкільна освіта, практична
психологія‖. Буде корисний викладачам,
психологам-практикам аспірантам,
медичним працівникам‖



616.891-099.1

Н29

Наркологія [Текст] : Психічні та поведінкові розлади, спричинені

зловживанням психотропними речовинами / за ред. О.К. Напрєєнка. - К. : 

Здоров’я, 2011. - 208 с. Всього:  30 прим. (абонемент – 22).

У книзі викладено сучасні

уявлення про етіологію та патогенез

залежності від психоактивних речовин.

Розглянуто клінічні характеристику та

діагностику алкоголізму, нарко- і

токсикоманій, способи їх лікування. Для

лікарів-інтернів, магістрів, клінічних

ординаторів, аспірантів, лікарів-

наркологів, психіатрів, медичних

психологів, сімейних лікарів і суміжних

спеціалістів, студентів вищих медичних

навчальних закладів, а також для тих, хто

цікавиться цією проблемою.



616.89(02)

М42

Медична психологія [Текст] : підручник для вищ. навч. закл. (лист МОНУ 

№1/11-8690 від 20.10.2009 р., лист МОЗУ №08.01-47/2110 від 14.10.2009 р.) / С. Д. 

Максименко, І. А. Коваль, К. С. Максименко, М. В. Папуча ; за ред. С. Д. 

Максименка. - Вінниця : Нова книга, 2008. - 520с.  Всього:  6 прим. (абонемент 

– 1).

Підручник містить систематизований

виклад основних розділів медичної

психології, викладених з позиції цілісної

особистості яка на різні впливи оточення

реагує різноманітними психічними та

соматичними змінами. Уперше комплекс

медико-психологічних знань подано з точку

зору психології особистості та у поєднанні з

психіатрією, психосоматичною медициною,

соціальною психологією. Для студентів

вищих навчальних закладів.



616.89(02)

В54

Вітенко, І. С.

Основи психології [Текст] : підруч. для студ. вищ. навч. закл. ІІІ-IV р.акред. 

(протокол МОЗУ №1 від 23.03.2007 р.) / І. С. Вітенко, Т. І. Вітенко. - 2 - е вид., 

переробл. і доповн. - Вінниця : Нова книга, 2008. - 256 с. Всього:  15 прим. ( 

абонемент -5)

Підручник підготовлений до

перевидання у відповідності до

програми підготовки лікарів з курсу

―Основи психології‖ .У ньому

враховані сучасні досягнення

психологічної науки і розглядаються

основні питання психології через

призму їх важливості для

професійної діяльності

лікарів:психічні процеси, стани та

властивості особистості. Підручник

призначений для студентів вищих

медичних закладів I-IV рівнів

акредитації.



616.89(02)

С62

Сонник, Г. Т.

Психіатрія [Текст] : підруч. для студ. стомат. ф-тів вищ. мед. навч. закл. III-

IV р. акр. ( ЦМК МОЗУ) / Г. Т. Сонник, О. К. Напрєєнко, А. М. Скрипніков. -

К. : Здоров'я, 2006. - 432 с. Всього:  23 прим. (абонемент – 18).

У підручнику, який складається з

двох частин, розглянуто загальні та

окремі питання психіатрії. У першій

частині висвітлено основні положення

загальної психопатології й симптоматики

психічних захворювань, друга частина

присвячена клінічній психіатрії,

здебільшого захворюванням, знання яких

необхідне для майбутніх лікарів-

стоматологів. Для студентів

стоматологічних факультетів вищих

медичних навчальних закладів III-IV

рівнів акредитації, а також лікарів

загального профілю (сімейних лікарів) і

суміжних спеціалістів.



616.89(02)

П86

Психіатрія [Текст] : Підручник для студ. вищ. мед. навч. закл. III-IV р. 

акред. / О. К. Напрієнко, І. Й. Влох, О. З. Голубков, А. О. Двірський ; За ред. 

О.К. Напрєєнка. - К. : Здоров'я, 2001. - 584 с. Всього:  186 прим. (абонемент –

168).

Ця книга є першим

фундаментальним українським

підручником з психіатрії. За структурою і

змістом він відповідає чинній навчальній

програмі. Класичні уявлення про

головні форми психічних розладів

викладено з урахуванням новітніх

досягнень теоретичної медицини.

Розширено обсяг глав ―Психосоматичні

та самотопсихічні розклади‖,‖Екологічна

психіатрія‖ . Для студентів вищих

медичних навчальних закладів III-IV

рівнів акредитації.



616.89(02)

О-75

Основи загальної і медичної психології [Текст] : підруч. для студ. вищ. мед. 

закл. осв. I-IV р. акр. (ЦМК МОЗУ) / за ред. І. С. Вітенка, О. С. Чабана. -

Тернопіль : Укрмедкнига, 2003. - 344 с. Всього:  15 прим.( абонемент-11).

Підручник для медичних

сестер висвітлює загальні та окремі

питання психіатрії відповідно до

сучасної навчальної програми.

Описано психологічні феномени, що

спостерігаються при різних

психологічних станах здорових та

хворих людей. Охарактеризовано

основні психічні функції та стани, їх

взаємозв’язок та особливості при

різних захворюваннях. Особливу

увагу приділено сучасному

розумінню психосоматичних

розладів та психокорекції.



616.89-083(023)

М42

Медсестринство в психіатрії [Текст] : Підручник для студ. вищ. мед. навч. 

заклад. I-II р. акред. / За ред. О.С. Чабана. - Тернопіль : Укрмедкнига, 2001. -

264 с. Всього:  4 прим.       (абонемент -4).

Підручник для медичних сестер
висвітлює загальні та окремі питання
психіатрії відповідно до сучасної
навчальної програми. Описані
психопатологічні феномени, симптоми
і синдроми, що спостерігаються при
різних психічних розладах.
Охарактеризовано основні психічні
розлади, їх етіологію, патогенез,
клінічну картину, діагностику,
лікування і соціально-трудову
реабілітацію. Для медичних сестер,
фельдшерів. Може бути використаний
також студентами медичних
факультетів.



616.89(02)

В54

Вітенко, І. С.

Медична психологія [Текст] : підруч. для студ. вищ. мед. навч. закл. IV р. 

акр. (рек. МОЗУ) / І. С. Вітенко. - К. : Здоров'я, 2007. - 208 с. Всього:  18 прим.    

( абонемент-8)

У підручнику викладені

питання, що включені до програми з

дисципліни ―Медична психологія‖, яка

затверджена Міністерством охорони

здоров’я України для студентів вищих

навчальних закладів. У перших трьох

розділах підручника розглянуто

загальні питання медичної психології ,

зокрема предмет, методи дослідження

та завдання медичної психології;

поняття про психічне здоров’я людини.

Підручник розраховано на студентів

вищих навчальних закладів IV рівня

акредитації.



8я73

П86

Психологія та педагогіка [Текст] : підручник / за ред. С.Д. Максименка 

/Максименко С.Д., Євтух М.Б., Коваленко В.В., Цехмістер Я.В., Лазуренко

О.О./. - К. : ВД"Слово", 2013. - 584 . Всього:  50 прим. ( абонемент -44 ).

У підручнику викладено

основи нормативного курсу

―Основи психології. Основи

педагогіки‖, розкрито загальні

питання психології та педагогіки.

Подано блок процедур, які

забезпечують активне та свідоме

засвоєння навчальної інформації.

Для студентів вищих закладів

освіти, де викладається цей курс.



616.89(02)

В54

Вітенко, І. С.

Основи психології [Текст] : підруч.для студ.вищ.навч.закл. / І. С. Вітенко, Т. 

І. Вітенко. - Вінниця : Нова книга, 2001. - 256 с. Всього:  367 прим. (абонемент -

342 ).

Підручник підготовлений у
відповідності з програмою
підготовки лікарів з курсу ―Основи
психології‖. У ньому враховані
сучасні досягнення психологічної
науки та розглядаються основні
питання психології для професійної
діяльності лікарів: психічні
процеси,стани та властивості
особистості:спілкування,що
надзвичайно важливо для
лікарів,зокрема лікарів загальної
практики-сімейних лікарів.
Підручник призначений для
студентів вищих медичних закладів
I-III рівнів акредитації.



615.851(02)

О-75

Основи психодинамічної діагностики і психотерапії [Текст] : Навч. посібник

для студ. мед. вузів / М. І. Винник, І. С. Вітенко, В. І. Лановий та ін. ; За ред. 

М.І. Винника. - Івано-Франківськ : ІФДМА, 2004. - 118 с. Всього:  192 прим. ( 

абонемент -172).

У посібнику представлені

сучасні дані про основні типи і рівні

особистісної організації,механізм

психологічної адаптації. Посібник

рекомендовано студентам медичних

вузів та психологічних факультетів

університетів,лікарям-психіатрам та

психотерапевтам,а також усім,хто

цікавиться проблемами глибинної

психології та психодинамічної

психотерапії.



616.89(02)

П86

Психіатрія: Курс лекцій [Текст] : навч. посібник для студ. вищ. мед. закл. 

освіти III-IV р. акред. (ЦМК МОЗУ) / за ред. В. С. Бітенського. - Одеса : ОДМУ, 

2004. - 354 с.Всього:  5 прим.(  абонемент-2).

Курс лекцій з психіатрії

написано у відповідності до

програми викладання психіатрії в

медичному університеті. Особливу

увагу приділено загальній

психопатології як основі

синдромальної діагностики, що має

безперечне значення для лікарів

загальної практики. Для студентів

медичного факультету, лікарів-

інтернів, сімейних лікарів та інших

фахівців, які в своїй лікувально-

діагностичній роботі

використовують знання з психіатрїї.



616.89(075.3)

З-36

Засєкіна, Л. В.

Основи психології та міжособове спілкування [Текст] : Навч. посібник для 

студ. мед. училищ, коледжів, академії та інститутів медсестринства / Л. В. 

Засєкіна, Т. В. Пастрик. - К. : Медицина, 2018. - 216 с. Всього:  30 прим. 

(абонемент – 25).

У навчальному посібнику

представлено основні розділи загальної

психології та психології спілкування.

Розглянуто методологічні проблеми

психології, її предмет та основні

завдання, історію становлення

психологічної думки на класичному,

некласичному і постнекласичному етапах

розвитку. Для студентів медичних

училищ, коледжів, академії та інститутів

медсестринства, а також для вищих

медичних навчальних закладів.



616.89(075.3)

П43

Погорєлов, І. І.

Психіатрія і наркологія [Текст] : Підручник для студ. мед. (фармац.) 

коледжів, училищ., академ. та інститутів медсестринства / І. І. Погорєлов, О. 

Д. Манаєнкова. - 2 -е вид., виправлене. - К. : ВСВ "Медицина", 2018. - 320 

с.Всього:  40 прим.( абонемент – 35 ).

На рівні сучасного розвитку

наукових уявлень про психіатрію і

наркологію у підручнику викладено

матеріал цих дисципліни відповідно

до навчальної програми. Значну увагу

приділено питанням професійної

діяльності фельдшера в роботі з

пацієнтами психіатрична і

наркологічного профілю, усебічно

проаналізовано його цілі, завдання та

професійні навички. Для студентів

медичних (фармацевтичних)

коледжів, училищ академії та

інститутів медсестринства.



616.89-083(02)

П43

Погорєлов, І. І.

Медсестринство в психіатрії і наркології [Текст] : підручник для студ. вищ

мед. навч. закл. І-ІІІ р. акред. / І. І. Погорєлов, С. Ю. Сезін. - 2-ге вид., виправл. 

- К. : ВСВ "Медицина", 2013. - 352 с. Всього:  70 прим.(абонемент – 63).

У підручнику викладено матеріал

із питань психіатрії та наркології

відповідно до сучасної навчальної

програми. Значну увагу приділено

питанням професійної діяльності

медичної сестри та фельдшера в роботі

з пацієнтами психіатричного та

наркологічного профілю. Описано

сучасні уявлення про психіатричні та

наркологічні хвороби,а також

психопатологічні феномени,симптоми і

синдроми,що їх спостерігають при

різних синдромах. Для студентів вищих

медичних навчальних закладів I-III

рівнів акредитації.



616.89(075.8)

L43

Lazurenko, O.

General and medical psychology [Текст] : Textbook for the students of the higher 

medical educational establishments / O. Lazurenko, O. Tabachnikov. - K. : Book-

plus, 2018. - 232 p. Всього:  10 прим. (абонемент – 5).

У цій книзі
представленіосновні принципи
нормативних курсів загальної
психології та медичної психології
представлені. Загальні та медичні
проблеми психології вивчаються в
цьому навчально-методичному
посібнику. Серія спеціальних завдань
в кінці кожної частини забезпечує
активне та свідоме вивчення
навчальної інформації. Книга
призначається для студентів вищих
медичних навчальних закладів, де
навчаються ці курси. Освітні цілі:
розвиток професійної психологічної
компетенції майбутнього лікаря.



616.89(02)

P70

Pityk, O. M.

Essentials of medical psychology [Текст] : manual for medical students, interns, 

general practitioners (ЦМК ІФНМУ прот. №6 від 24.05.2011) / O. M. Pityk, I. I. 

Krasnopolska ; ed. O.M. Pityk. - Ivano-Frankivsk, 2012. - 208 p. Всього:  47 прим. 

(абонемент – 40).

Навчальний посібник орієнтовано

на отримання студентами і лікарями

знань і практичних навичок з медичної

психології, що будуть необхідні їм під час

професійної діяльності. Навчальний

посібник складено для студентів-

іноземців медичних вузів III-IV рівня

акредитації, лікарів-інтернів і лікарів

загальної практики (сімейних лікарів).

Він розроблений колективом кафедри

психіатрії, наркології і медичної

психології ІФНМУ. Кожний розділ

доповнено контрольними питаннями.



616.89(02)

B29

Basic psychology [Текст] : manual for medical students,interns,general

practitioners / editor O.M.Pityk. - Ivano-Frankivsk : IFSMU, 2006. - 116p. Всього:  

247 прим. (абонемент – 237).

У навчальному посібнику

представлені основи психології та

педагогіки відповідно до навчальної

програми з основ психології та

педагогіки для студентів-іноземців

медичних вузів III-IV рівня акредитації.

Посібник також орієнтовано на

отримання інтернами та лікарями

загальної практики професійних знань та

навичок з основ психології, які є

необхідними для професійної діяльності.

Кожний розділ доповнено контрольними

питаннями та тестовими завданнями для

самостійного опрацювання.



616.89(02)

P96

Psychiatry [Текст] : Manual for medical students / Ed. by Professor V. P. 

Samokhvalov. - Simferopol, 2005. - 352p. Всього:  19 прим. ( абонемент  -13).

Навчальний посібник

укладено на основі програм

підготовки студентів медичних

університетів в Україні,Білорусії і

Росії та програм передатестаційних

циклів з психіатрії,дитячої психіатрії

і наркології. Представлено всі

основні розділи

діагностики,диференціальної

діагностики,терапії психічних

розладів,у тому числі психотерапії,а

також історія психіатричної науки.



Література, яка не 

користується попитом



616.89(02)

Г12

Гавенко, В. Л.

Психіатрія і наркологія [Текст] : Підручник для студ. мед. вузів / В. Л. 

Гавенко, Г. О. Самардакова, М. Є. Бачериков. - К. : Здоров'я, 1993. - 192с. 

Всього:  138 прим. ( абонемент -120).

У підручнику висвітлено
загальні питання психопатлогії,
принципи організації психіатричної
та наркологічної допомоги.
Особливу увагу приділено методам
психіатричного дослідження
розладам
відчуттів,сприймань,уявлень,
пам’яті, мислення, інтелекту, мови,
емоцїї та ін. Окремий розділ
підручника присвячений питанням
психогігієні, психопрофілактики і
психотерапії. Для студентів
медичних університетів та
інститутів.



616.89(02)

В54

Вітенко, І. С.

Загальна та медична психологія [Текст] : Підручник для студ. медичних

вузів / І. С. Вітенко. - К. : Здоров'я, 1994. - 296с. Всього:  200 прим.( абонемент-

183).

У підручнику висвітлено загальні

закономірності виникнення,розвитку і

проявів психіки,зміни та порушення

психічних процесів ,психічних станів і

психічної діяльності людини . Викладено

предмет та зміст медичної

психології,питання

психосоматики,психогігієни,

психофармокології і психотерапії. Для

студентів медичних вузів.



616.89(02)

Ж34

Жариков, Н. М.

Психиатрия [Текст] : Учебник для студентов санитарно-гигиенических фак. 

мед. ин-тов. / Н. М. Жариков, Л. Г. Урсова, Д. Ф. Хритинин. - М. : Медицина, 

1989. - 496 с. Всього:  205 прим. ( абонемент -203).

У підручнику викладені
основні питання психіатрії. В розділі
загальної психопатології описані
симптоми і синдроми,
спостерігаються при різних
психічних захворюваннях. В розділі
приватної психіатрії описані основні
психічні захворювання, їх етіологія і
патогенез,клінічна
картина,діагноз,диференціальна
діагностика,лікування. Особливу
увагу приділено питанням
соціально-професійної реабілітації
хворих,питанням психогігієни і
профілактики.



616.89(02)

П69

Практикум по психиатрии [Текст] : Учеб. пособие для студ. мед. ин-тов / М. 

В. Коркина, М. А. Цивилько, В. В. Марилов, М. А. Карева. - М. : Изд-во 

Универ. дружбы народов, 1990. - 184 с. Всього:  20 прим. ( абонемент -12).

У підручнику особливу увагу
приділено питанням клініки і
лікування. Враховано всі нові методи
терапії, зокрема психофармакотерапія.
Окрема глава присвячена організації
психіатричної допомоги і догляду за
хворими. В розділі ―Основи
патопсихології‖ поряд з основними
положеннями загальної патопсихології
включено опис методів дослідження
хворих. Для студентів старших курсів
аспірантів, лікарів-психіатрів

і спеціалістів других клінічних
дисциплін.



616.89(02)

К43

Кирпиченко, А. А.

Психиатрия [Текст] : Учеб. пособ. / А. А. Кирпиченко. - Минск : Вышэйшая

школа, 1984. - 240с. Всього:  144 прим ( абонемент-141).

Підручник складається із

двох частин. В першій

розглядаються питання загальної

психопатології, основні методи

дослідження ,лікування і реабілітації

психічно хворих , а також

організація психіатричної і

наркологічної допомоги населенню.

В другій частині описуються

нозологічні форми психічних

захворювань. Підручник розраховано

для студентів лікувальних

факультетів медичних університетів

і лікарів-інтернів.



616.89(02)

К66

Коркина, М. В.

Психиатрия [Текст] : Учебник для студ. мед. вузов / М. В. Коркина, Н. Д. 

Лакосина, А. Е. Личко. - М. : Медицина, 1995. - 608 с.Всього:  4 прим. ( 

абонемент -3).

У підручнику викладені основні

питання психіатрії порівняльно-

віковому плані. В розділі приватної

психіатрії поряд з традиціонним

освітленням основних психічних

захворювань представлені такі

актуальні в наш час теми , як психічні

розлади при СНІДІ,опікової хвороби,

психічні порушення при стихійних

лихах і катастроф . Поряд з викладом

питань терапії і реабілітації психічних

захворювань приділено увагу

невідкладної медичної допомоги

психічно хворим.



Список наукової 

літератури, яка є в 

бібліотеці



616.89

В 74 Вопросы психиатрия и невропатологии. Ред. Совет: Авербух Е.С.,Л.: Ленгорздрав.,
1957. 207 с. Прим. 5.

616.89

К 49 Клиническая психиатрия. Под ред. Г. Груле. М. «Медицина»,1967. 832 с. Прим. 4.

616.89

Н 40 Невзорова Т.А.

Лекции по психиатрии. – М.: «Медицина»,1976. - 382с. Прим. 5.

616.89(02)

А 19 Авербух Е.С. и Авербух И.Е.

Краткое руководство по психиатрии. Л., ―Медицина‖, 1973. – 200с. Прим. 5.

616.89(02)

Х 76 Хомская Е.Д.

Нейропсихоглогия: Учебник для студентов высших учеб. Заведений,
обучающихся по специальности «Психология». – М.: Изд-во Московского ун-та,1987. –
288с. Прим.12.

616.89(03)

С 74 Справочник по психиатрии. Под ред. А.В. Снежневского. М., ―Медицина‖. – 392с.
Прим. 9



616.89-000

С 56          Современные психолого-педагогические проблемы высшей школы. Вып. 2. Под                          

ред. Проф. Б.Г.Ананьева. Л., Изд-во Ленинградского ун-та,1974. – 254с. Прим. 

6.

616.89-000.45

К 68           Коровин А.М.

Пароксизмальные расстройства сознания.  Л., «Медицина», Ленингр. От –

ние,1973. 176с. Прим. 5.



Книгозабезпеченість

навчальної дисципліни 

““Психіатрія, наркологія та 

медичної психологія””

за 2013 – 2018 рр.



Наявність 

грифа

(МОНУ, 

МОЗУ, ДУ 

ЦМК з 

ВМО МОЗ 

України)

60

Вид 

видання: 

підручник, 

посібник, 

атлас

Автор Назва Рік Місце

видання

Ти

ра

ж

Навчальний 

посібник

Никоненко

Ю.П.

Клінічна 

психологія

2018 К.:ЦУЛ 15

МОНУ 

№1/11-8457 

08.6.14

Навчальний 

посібник

Седих К. Психологія 

сім’ї

2017 К.:

Академія

1

Textbook Lazurenko

O.

General and 

medical 

psychology

2018 К.:R.Boo

ks-plus

10



Наявність 

грифа

(МОНУ, 

МОЗУ, ДУ 

ЦМК з 

ВМО МОЗ 

України)

60

Вид 

видання: 

підручник, 

посібник, 

атлас

Автор Назва Рік Місце

видання

Ти

ра

ж

МОЗУ Підручник Гавенко

В.Л.

Психіатрія і 

наркологія

2015 К.: 

Медицин

а

30

Вчена рада

УВМА 

№165 

29.09.14

Посібник Рум’янцев

Ю.В.

Психіатрія 

особливого 

періоду

2015 К.: Леся 12

МОЗУ Підручник Погорєлов 

І.І.

Психіатрія і 

наркологія

2018 К.: 

Медицин

а

40



Наявність 

грифа

(МОНУ, 

МОЗУ, ДУ 

ЦМК з 

ВМО МОЗ 

України)

60

Вид 

видання: 

підручник, 

посібник, 

атлас

Автор Назва Рік Місце

виданн

я

Ти

ра

ж

МОЗУ Підручник Погорєлов 

І.І.

Медсестринство в 

психіатрії та 

наркології

2014 К.: 

Медици

на

70

МОЗУ Підручник Губенко 

І.Я.

Основи заг. та 

мед. психології, 

псих. здоровя та

міжособ. спілкув.

2013 К.: 

Медици

на

6

МОНУ Посібник Засєкіна

Л.В.

Основи психології 

та міжособ. 

спілкув.

2015 К.: 

Медици

на

1



Розділ 2

Наукові статті  працівників       

кафедри за 2013-2018рр.



 Деякі актуальні проблеми діагностики,класифікації,психопатології шизофренії

[Текст] / М. І. Винник, Ю. М. Бежук, І. Р. Ромаш та ін. // Прикарпатський

вісник НТШ ( в дар ). — 2013. — № 4. — С.128-138.

 Когнітивні розлади у хворих із фокальними епілепсіями та їх кореція [Текст]

/ І. В. Тодорів, М. І. Винник, Ю. М. Бежук, Н. Е. Стрільців // Галицький

лікарський вісник. — 2013. — т.20, № 1(ч.1). — С.93-94.

 Особливості афективної сфери хворих на соматизований розлад [Текст]

/ Ю. М. Бежук, М. І. Винник, І. В. Тодорів, М. Ю. Бежук // Галицький

лікарський вісник. — 2014. — т.121, № 2. — С.11-13.

 Павлюк,Т.В.

Оцінка психоемоційного стану в студентів молодших курсів медичного

університету [Текст] / Т. В. Павлюк, М. М. Рожко, О. В. Панчак // Галицький

лікарський вісник. — 2017. — т.24, № 2. — С.34-36.



 Пітик,М.І.
Ефективність поєднаного ГАМК-та дофамінергічного впливу в лікуванні
психовегетативних дисфункцій та синдрому гіперактивності у дітей [Текст] 
/ М. І. Пітик, О. М. Пітик // Український неврологічний журнал. — 2013. — № 
3. — С.146. — матеріали науково-практичної конференці"Сучасні аспекти
діагностики та лікування захворювань нервової системи"[Київ,19-20 вересня
2013 року].

 Пітик, О. М.

Психологічні механізми формування непсихотичних психічних розладів у
хворих на гіпертиреоз [Текст] / О. М. Пітик // Міжнародний неврологічний
журнал. — 2015. — № 4. — С.13-132.

 Пітик,М.І.

Рефрактерні форми епілепсії у дітей:пошуки раціональної протиепілептичної
політерапії [Текст] / М. І. Пітик, Д. Ю. Дельва, О. М. Пітик // Міжнародний
неврологічний журнал. — 2015. — № 4. — С.130-131. — :матеріали(тези)
науково-практичної конференції з міжнародною участю "Сучасні аспекти
клінічно неврології" [12-13 березня 2015р.,м.Івано-ФранківськЇ.



 Ромаш,І.Р.

Динаміка психопатологічних порушень у хворих на параноїдну шизофренію у

процесі терапії атиповими нейролептиками [Текст] / І. Р. Ромаш // Галицький

лікарський вісник. — 2015. — т.22, № 1. — С.81-84.

 Ромаш,І.Р.

Корекція метформіном порушень вуглеводного обміну у хворих на параноїдну

шизофренію,що отримували терапію нейролептиками [Текст] / І. Р. Ромаш,

М. І. Винник // Art of Medicine. — 2017. — № 3. — С.72-77.

 Ромаш,І.Р.

Порушення вуглеводневого і ліпідного обміну у пацієнтів з параноїдною

шизофренією під час застосування атипових нейролептиків [Текст]

/ І. Р. Ромаш, М. І. Винник // Галицький лікарський вісник. — 2013. — т.20, №

4. — С.113-117.



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. Інформаційні можливості
бібліотеки ІФНМУ

• 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).


