


Програма Дня кафедри

• мета проведення Дня кафедри

• книжково-інформаційна виставка “Патоморфологія та 

судова медицина”

• комплектування фонду бібліотеки ІФНМУ з тематики 

кафедри 

• інформаційні можливості бібліотеки ІФНМУ



Мета Дня кафедри

Бібліотека ІФНМУ пропонує мультимедійну

презентацію Дня кафедри патоморфології та 

судової медицини 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 “Патоморфологія та судова 

медицина”

Розділ 1

На допомогу навчальному процесу та

науковим дослідженням



616.011(084)

П20

Патоморфологія та гістологія [Текст] : Атлас (гістологія, патоморфологія, 

цитоморфологія) - для студ. мед. ВНЗ за спец.:"Лікувальна справа", "Педіатрія", 

"Стоматологія" (рек. Вченою радою ІФНМУ прот. №15 від 31.09.2014р.) / Д. Д. Зербіно, 

М. М. Багрій, Я. Я. Боднар та ін. - Вінниця : Нова книга, 2016. - 800 с. Всього:  150 

прим(абонемент-140).

В атласі у систематизованому
порядку, виходячи із сучасних
позицій, відображено гістологічну
будову тканин і органів,
патогістологічні прояви
загальнопатологічних процесів,
цито- і патоморфологію
захворювань усіх систем, органів і
тканин організму людини. Усі
мікрофотографії представлені
оригінальними гістологічними та
цитологічними препаратами.



616.012

М54

Методики морфологічних досліджень [Текст] : Монографія / М. М. Багрій, В. А. 

Діброва, О. Г. Попадинець, М. І. Грищук ; За ред. Багрія М.М., Діброви В.А. - Вінниця : 

Нова книга, 2016. - 328 с. Всього:  3 прим.

У видані представлено методики,
які дозволяють вивчити морфологічні
особливості тканин організму в нормі та
при патологічних станах, що є базисом
стандартів доказової медицини. Вперше в
Україні видається книга, в якій наведено як
класичні методики дослідження в
морфології, так і сучасні
імуноморфологічні. Більшість методик
перевірено авторами. Книга рекомендована
для лікарів-патологоанатомів, лікарів-
судово-медичних експертів гістологів,
лікарів-цитологів, лаборантів, науковців-
морфологів. Видання буде корисне для
викладачів, аспірантів, студентів медичних
вузів, які займаються морфологічними
дослідженнями.



616.011(02)

П20

Патоморфологія [Текст] : нац. підруч. для студ. вищ. мед. навч. закл. IV р. акр. (лист 

МОНУ №1/11-8866 від 25.06.2015 р., наказ МОЗУ №502 від 22.06.2010 р.) / за ред. В.Д. 

Марковського. - К. : ВСВ "Медицина", 2015. - 936 с. Всього 101 (абонемент-94).

Підручник написаний
колективом авторів, за редакцією
завідувачів провідних кафедр
патологічної анатомії вищих
медичних навчальних закладів
України, подає актуальну сучасну
інформацію у галузі загальної та
спеціальної патоморфології. Для
студентів вищих медичних
навчальних закладів України IV
рівня акредитації, що навчаються за
спеціальностями ―лікувальна
справа‖, ―педіатрія‖, ―стоматологія‖,
―медико-профілактична справа‖.



616.011(02)

Ш69

Шлопов, В. Г.

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

(лист МОЗУ №23-01-25/315 від 14.11.2003 р.) / В. Г. Шлопов. - Вінниця : Нова книга, 2004. 

- 768 с. Всього:  252 прим.(абонемент-232).

Підручник керуючого типу з
патологічної анатомії видається в
Україні вперше. Підручник
складається зі вступу, що включає
основні етапи розвитку патологічної
анатомії в Україні. В загальній
частині описані загальнопатологічні
процеси, в спеціальній частині-
патологічна анатомія хвороб,
викладена за нозологічним
принципом. Книга призначена для
студентів медичних вузів,
біологічних факультетів,
університетів, лікарів-інтернів.



616.011(02)

С87

Струков, А. І.

Патологічна анатомія [Текст] : Підручник для студ. вищ. мед. заклад. освіти III-IV р. 

акред. / А. І. Струков, В. В. Сєров ; пер.Д.Є. Гейк, А.Ф. Яковцова. - Х. : Факт, 2004. - 864 

с. Всього:  95 прим.(абонемент-76).

Четверте видання підручника,
перекладеного на українську мову
складається з двох частин-загальної
та спеціальної патологічної анатомії.
У всіх розділах наведено матеріали,
одержані за допомогою сучасних
методів морфологічного
дослідження. В першій частині
описані загальнопатологічні
процеси. У другій частині
розглядається патологічна анатомія
хвороб, викладена за нозологічним
принципом. Для студентів вищих
навчальних закладів.



616.011(02)

С87

Струков, А. І.

Патологічна анатомія [Текст] : Підручник для студ. вищ. мед. закл. освіти III-IV р. 

акред. / А. І. Струков, В. В. Сєров ; пер.з російської мови. - 4-е вид., стереотипне. - Х. : 

Факт, 1999. - 864 с. Всього:  85 прим. (абонемент – 74).

Четверте видання підручника,

перекладеного на українську мову

складається з двох частин-загальної та

спеціальної патологічної анатомії. У всіх

розділах наведено матеріали, одержані за

допомогою сучасних методів

морфологічного дослідження. В першій

частині описані загальнопатологічні

процеси. У другій частині розглядається

патологічна анатомія хвороб, викладена

за нозологічним принципом. Для

студентів вищих навчальних закладів.



616.011(084)

С32

Серов, В. В.

Патологическая анатомия. Атлас [Текст] : Учеб. пособие для студ. мед. ин-тов / В. В. 

Серов, Н. Е. Ярыгин, В. С. Пауков. - М. : Медицина, 1986. - 368 с. Всього:  163 прим. 

(абонемент-153).

В атласі дана характеристика

морфології загальнопатологічних

процесів і хвороб на різних рівнях -

від органного до

ультраструктурного. Макроскопічні

зміни органів і мікроскопічні зміни

тканин і клітин, які виявляються в

світловому мікроскопі, представлені

на кольорових, а ультраструктурні

зміни - на чорно-білих малюнках.



340.6(075.8)

С89

Судова медицина та судово-медичні експертизи [Текст] : Навч. посібник для студ. вищ. 

навч. закл. / І. М. Григус, В. О. Самороков, В. І. Цимбалюк, О. В. Цимбалюк. - Львів : 

Новий світ-2000, 2018. - 208 с. Всього:  10 прим. (абонемент – 6).

Навчальний посібник

підготовлено з використанням

нормативних і наукових джерел

відповідно до навчальної програми курсу

―Судова медицина і психіатрія‖.

Розглянуто основні організаційно-правові

і науково-практичні основи судової

медицини, об’єкти, види і форми судово-

медичних експертиз, порядок

призначення і проведення їх в

цивільному та кримінальному

судочинстві. У даний посібник введено

сучасну інформацію, що знайшла

віддзеркалення, як в науковій, навчальній

і методичній судово-медичній літературі,

та і в юридичній.



340.6(075.8)

С89

Судова медицина [Текст] : Підручник / О. І. Герасименко, А. Г. Антонов, К. О. 

Герасименко та ін. ; за ред. Герасименка О.І. - 3- є вид. переробл. та доповн. - К. : КНТ, 

2018. - 630 с. Всього:  10 прим.(абонемент-6).

В підручнику на сучасному
науковому та педагогічному рівні
викладено повний курс судової
медицини. Надана актуальна
інформація щодо правових та
організаційних основ судово-
медичної служби та загальні дані
про діяльність судових експертів.
Розглянуто питання дослідження та
експертизи речових доказів зі
слідами біологічного походження
та типові помилки судово-
медичних експертів. Значна увага
приділяється судово-медичній
експертизі живих осіб та
експертизі трупів. Видання
розраховане на студентів вищих
медичних та юридичних
навчальних закладів.



61:34(02)

С89

Судова медицина. Медичне законодавство [Текст] : Підруч. для студ. вищ. мед. навч. 

закл. IV р. акред. (зат. МОНМУ). Кн. 1 : Судова медицина / За ред. В.Ф. Москаленка, Б.В. 

Михайличенка. - 2-ге вид., виправл. - К. : ВСВ"Медицина", 2012. - 448 с. Всього:  19 

прим.(абонемент-5).

У підручнику стисло
викладено історію розвитку судової
медицини в Україні та відповідних
кафедр (курсів),вищих медичних
навчальних закладів, а також
напрями їх наукової діяльності.
Висвітлено питання організаційно-
процесуальних засад судово-
медичної експертизи.
Охарактеризовано особливості
експертизи потерпілих, звинувачених
та інших осібвідповідно до статей
Кримінального кодексу України. Для
студентів медичних факультетів
вищих медичних навчальних
закладів IV рівня акредитації.



61:34(075.8)

С89

Судова медицина. Медичне законодавство. У 2 - х книгах [Текст] : Підруч. для студ. 

вищ. мед. навч. закл. IV р. акред. Кн. 2 : Медичне законодавство: правова регламентація

лікарської діяльності / За ред. В.Ф. Москаленка, Б.В. Михайличенка. - 4-е вид., виправл. 

- К. : ВСВ"Медицина", 2017. - 496 с. Всього:  30 прим. (абонемент – 23).

У підручнику враховані останні

зміни в законодавстві України,

принципові положення правової

реформи; загальноправові положення

адаптовано потреб медичної практики.

Особливу увагу приділено специфічним

особливостям правового регулювання

питань щодо закладів охорони здоров’я,

медичних і фармацевтичних працівників.

Для студентів вищих навчальних закладів

– медичних університетів, інститутів й

академій, а також для лікарів-інтернів,

лікарів різних спеціальностей.



61:34(02)

Г55

Глушко, Л.

Судова медицина [Текст] : Навч. посібник для студентів вищ. мед. навч. закладів IV р. 

акред. та лікарів-інтернів / Л. Глушко, Є. Федорчук, С. Бойко ; Під ред. Федорчук Є. -

Івано-Франківськ, 2008. - 206 с. Всього:  197 прим.(абонемент-177).

У навчальний посібник

включено тести контролю

початкового рівня знань, які

розроблено до кожної з тем

тематичного плану практичних

занять з судової медицини, та

ситуаційні задачі для контролю

рівня засвоєння програмного

матеріалу, який доповнює

підготовку студентів до складання

ліцензійного іспиту ―Крок-2‖



67.3(4Укр)я73

С79

Стеценко, С. Г.

Медичне право України [Текст] : Підручник для студентів вищ. навч. закладів / С. Г. 

Стеценко, В. Ю. Стеценко, І. Я. Сенюта. - К. : Всеукраїнська асоціація видавців

"Правова єдність", 2008. - 508 с. Всього:  70 прим. (абонемент – 58).

У підручнику висвітлені сучасні

дані з медичного права . Структурно

підручник складається із загальної та

особливої частин. В рамках загальної

частини пропонуються матеріали, що

торкаються загальних теоретико-

правових засад медичного права, історії

становлення , забезпечення та захисту

прав пацієнтів, організації охорони

здоров’я. В особливій частині

представлені питання юридичного

забезпечення трансплантації органів і

тканин. Підручник призначений для

студентів, аспірантів, викладачів і

науковців.



61:34(02)

Б61

Білецький, Є. М.

Судова медицина та судова психіатрія [Текст] : навч.посібник / Є. М. Білецький, Г. А. 

Білецька. - К. : Юрінком Інтер, 2004. - 192с. Всього:  6 прим. 

У розділі ―Судова медицина‖

розглянуто найважливіші питання

судової медицини, які мають велике

значення при розслідуванні злочинів,

пов’язаних із заподіянням тілесних

ушкоджень. Це питання судової

травматології, токсикології тощо. У

розділі ―Судова психіатрія‖ розглянуто

організаційно-правові та науково-

практичні засади судової психіатрії, а

також основні форми розладів

психічного здоров’я. Приділено увагу

судово-психіатричній оцінці окремих

психічних захворювань, що має місце

при розгляді кримінальних і цивільних

справ.



61:34(02)

М69

Михайличенко, Б. В.

Судова стоматологія [Текст] : Підручник для студ. стомат. ф-тів мед. вузів (МОНУ 

гриф №14/18.2-2044 від 14.09.04) / Б. В. Михайличенко. - К. : "МП Леся", 2004. - 352 с. 

Всього:  145 прим. (абонемент – 137).

У підручнику викладено судову

медицину із врахуванням

стоматологічної профілізації. У ньому

вперше узагальнено сучасні наукові

досягнення та значний вітчизняний і

світовий досвід експертних досліджень

об’єктів стоматологічного походження.

Враховано зміни чинного законодавства.

Для студентів стоматологічних

факультетів ВМЗО III-IV рівня

акредитації, судово-медичних експертів,

судових медиків.



61:34(02)

С89

Судова медицина [Текст] : Навчально-методичний посібник для викладачів та 

студентів вищ. мед. навч. закл. ІІІ-ІV р. акред. (прот.19.06.01 №3) / За ред. Б.В. 

Михайличенка. - К. : МП"Леся", 2001. - 416 с. Всього:139 прим. (абонемент-99).

В посібнику представлені

методичні матеріали для

лекційного курсу і практичних

занять, в тому числі і для

позааудиторної роботи студентів. В

ньому враховані вимоги педагогіки

щодо інтеграції викладання

медичних дисциплін. Посібник

дозволяє уніфікувати викладання

судової медицини у вищих

медичних закладах освіти I-IV

рівня акредитації. Розрахований

для студентів, інтернів, викладачів.



61:34(02)

З-13

Завальнюк, А. Х.

Судова медицина (курс лекцій) [Текст] : Навч. посібник для студ. вищ. мед. закладів

ІІІ-ІV р. акред.(МОЗУ) / А. Х. Завальнюк. - Тернопіль : Укрмедкнига, 2000. - 648 с. 

Всього:  49 прим. (абонемент – 29).

Курс лекцій охоплює найважливіші

розділи судової медицини, яку вивчають

студенти медичних навчальних закладів

III-IV рівнів акредитації, і відповідає

програмі предмета. Особлива увага

приділена системному викладу матеріалу,

чинним законодавчим положенням

судово-медичної експертизи. Показані

діагностичні можливості судової

медицини, відображає сучасні досягнення

судово-медичної науки і експертної

практики. Призначений для студентів

вищих медичних навчальних закладів,

викладачів кафедр і курсів судової

медицини, а також судово-медичних

експертів.



61:34(02)

С89

Судова медицина [Текст] : Підручник для студ. мед. вузів (МОЗУ) / За ред. І.О. 

Концевич та Б.В. Михайличенка. - К. : МП"Леся", 1997. - 655 с. Всього:  262 прим. 

(абонемент – 245).

У підручнику викладено повний

курс судової медицини згідно з

програмою цієї дисципліни. Матеріал

поданий на основі сучасних досягнень з

теорії практики судової медицини, змін

чинного законодавства в Україні, а також

виданих останніх часом офіційних

нормативних документів, що

регламентують проведення сучасної

судово-медичної експертизи. Може бути

корисним для інтернів, лікарів, що

працюють судово-медичними

експертами, а також для студентів

юридичних вузів (факультетів).



616-091(075.3)

Б75

Боднар, Я. Я.

Патологічна анатомія і патологічна фізіологія людини [Текст] : Підручник для студ. 

вищ. мед. закл. освіти І-ІІ р. акред. (Реком. ЦМК МОЗ України) / Я. Я. Боднар, В. В. 

Файфура. - 3 - тє вид., без змін. - Тернопіль : Укрмедкнига, 2018. - 494 с. Всього:  18 прим. 

(абонемент – 14).

Підручник укладено відповідно до

програми з патологічної анатомії і

патологічної фізіології для

спеціальностей ―Лікувальна справа‖,

―Акушерська справа‖. Він складається з

трьох розділів: ―Загальна нозологія‖,

―Типові патологічні процеси‖ та

―Патологія органів і систем‖. Мета

авторів – дати цілісе уявлення про суть

найважлтвіших загальнопатологічних

понять і процесів із позиції\ єдногсі

структури так функції.



616-091(075.3)

Б75

Боднар, Я. Я.

Патологічна анатомія і патологічна фізіологія людини [Текст] : Підручник для студ. 

вищ. мед. закл. освіти І-ІІ р. акред. (Реком. ЦМК МОЗ України) / Я. Я. Боднар, В. В. 

Файфура. - 3 - тє вид., без змін. - Тернопіль : Укрмедкнига, 2017. - 494 с. Всього:  12 прим. 

(абонемент – 9).

Підручник укладено відповідно до

програми з патологічної анатомії і

патологічної фізіології для спеціальностей

―Лікувальна справа‖, ―Акушерська

справа‖. Він складається з трьох розділів:

―Загальна нозологія‖, ―Типові патологічні

процеси‖ та ―Патологія органів і систем‖.

Мета авторів – дати цілісе уявлення про

суть найважлтвіших загальнопатологічних

понять і процесів із позиції\ єдногсі

структури так функції.



616.011(02)

Б75

Боднар, Я. Я.

Патологічна анатомія і патологічна фізіологія людини [Текст] : Підручник / Я. Я. 

Боднар, В. В. Файфура. - Тернопіль : Укрмедкнига, 2000. - 494 с. Всього:  106 прим. 

(абонемент – 87).

Підручник укладено відповідно

до програми з патологічної анатомії і

патологічної фізіології людини для

спеціальностей ―Лікувальна справа‖ і

―Акушерська справа‖. Він складається з

трьох розділів: ―загальна нозологія‖,

―Типові патологічні процеси‖ та

―Патологія органів і систем‖. Мета

авторів – дати цілісне уявлення про суть

найважливіших загальнопатологічних

понять і процесів з позиці єдності

структури та функції.



616.011(02)

С87

Струков, А. И.

Патологическая анатомия [Текст] : Учебник для студ. мед. ин-тов / А. И. Струков, В. 

В. Серов. - 4-е изд., стереотипное. - М. : Медицина, 1995. - 688 с. Всього:  24 прим.

Четверте видання підручника
(третє вийшло в 1993 р.) складається
з двох частин - загальної і
спеціальної патологічної анатомії. У
всіх розділах підручника наведені
матеріали, отримані за допомогою
сучасних методів морфологічного
дослідження. У першій частині
описані загальнопатологічні
процеси, а також представлені дані
про патологію клітини. У другій
частині розглянуто патологічна
анатомія хвороб, викладена за
нозологичним принципом.



61:34(02)

С89

Судебная медицина [Текст] : учебник для студентов высш. мед. учеб. завед. IV ур. 

аккр. / под ред. Б.В. Михайличенко. - К. : Медицина, 2015. - 368 с. Всього:  30 прим. 

(абонемент – 23).

У підручнику коротко викладена

історія розвитку судової медицини в

Україні, а також висвітлені організаційно-

процесуальні питання судово-медичної

експертизи. На основі сучасних наукових

досягнень розглянуті питання судово-

медичної танатології, діагностики різних

пошкоджень і порушень здоров’я

внаслідок дії на організм людини

факторів навколишнього середовища.

Для студентів вищих медичних закладів

IV рівня акредитації, а також інтернів і

починаючих судово-медичних експертів.



616.011(02)

S55

Short course of pathomorphology [Текст] : textbook for students in higher medical 

institutions of IV level accreditation (CMC prot. №5 of 28.12.2010) / Ya. Bodnar, A. 

Romanyuk, R. Bodnar et al. - Ternopil : Ukrmedkhyha, 2011. - 544 p. Всього:  4 прим. 

(абонемент  - 1).

Ця книга була написаноа

відповідно до нової навчальної програми

з патологічної морфології для вищих

навчальних закладів України. Посібник

включає теоретичну базу знань, систему

самоконтролю та ілюстрацію

макроскопічних і мікроскопічних проявів

патологічних процесів, спрямовуючи

студентів до творчих шляхів досягнення

певних об'єктів. Мета книги - це чітко і

легко допомогти студенту набути звички

синтетичного узагальнення патологічного

процесу демонстрація та їх інтерпретація

в кореляціях причинно-наслідкових

зв'язків. Книга призначена для студентів

англійської середньої ланки.



616.011(02)

С65

Сорокіна, І. В.

Pathological anatomy. Патологічна анатомія. [Текст] : Підручник для студентів вищ. 

навч. закладів IV р. акред., які навчаються англ. мовою / І. В. Сорокіна, А. Ф. Яковцова. 

- Х. : Факт, 2004. - 648 с. Всього:  18 прим. (абонемент – 17).

Підручник з патологічної
анатомії, в якому матеріал викладено
англійською мовою, вперше видається в
Україні. У підручнику коротко подається
матеріал із загальної і клінічної
патологічної анатомії. Книга містить
фотовідбитки з основних
мікропрепаратів, що вивчаються на
практичних заняттях з патологічної
анатомії, методичні вказівки щодо
самостійної роботи студентів на
практичних заняттях та під час
позааудиторної підготовки, а також
приклади завдань ―Крок-1‖. Призначено
для студентів вищих медичних
навчальних закладів, які навчаються
англійською мовою.



616.011(02)

S55

Short lectures on pathology (Pathological anatomy) [Текст] / ed. by A. K. Zagoroulko. -

second edition. - Simferopol, 2002. - 224 p. Всього:  18 прим. (абонемент – 16).

Конспект лекцій підготовлений

академіком Міжнародної Академії

патології, завідуючим кафедрою

патологічної анатомії Кримського

державного медичного університету ім.

С.І. Георгієвського д.м.н О.К.

Загорулько за участю доцента к.м.н.

Е.Горової (лекції ―Гемодинамічні

порушення‖, ―Запалення‖, ―Епітальні та

мезенхімальні набряки‖, ―Анемеї‖,

―Злоякісні лімфоми та лейкімії‖). Книга

вміщає основні теми на опис

мікроскопічних слайдів по патології.



61:34(075.8)

M69

Mykhailychenko, B. V.

Forensic medicine [Текст] : Textbook for students of medical universities with English 

language training / B. V. Mykhailychenko, A. M. Biliakov, I. G. Savka. - К. : AUS Medicine 

Publishing, 2017. - 224 р. Всього:  30 прим. (абонемент – 23).

Підручник коротко висвітлює як

історію судової медицини, так і

організацію та принципи судово-

медичної експертизи. Розглянуто сучасні

можливості судово-медичної експертизи

матеріальних доказів. Правові аспекти

надання медичної допомоги та юридичні

обов'язки лікарів як постачальників

медичних послуг. Всі розділи

закінчуються переліком питань для

самоконтролю. Для студентів вищих

медичних навчальних закладів, а також

лікарів-інтернів та починаючих судово-

медичних інтернів.



61:34(02)

F75

Forensic Medicine. Manual book [Текст] : Collection of tests and situational tasks for 

students of Medical and Dentistry Facultry, stubying the subject in English (Рек. ЦМК МОЗУ 

для студ. вищ. мед. навч. закл. ІV р. акр.прот. №2 від 01.06.2012р.) / M. Rozhko, S. 

Fedorchuk, Ye. Fedorchuk et al. - Ivano-Frankivsk, 2016. - 134 p. Всього:  45 прим. 

(абонемент – 38).

Посібник містить тести для

управління початковим рівнем знань з

кожної теми навчального плану з судової

медицини та практичні завдання

контролю за рівнем матеріалу програми ї,

що доповнює підготовку студентів до

здачі ліцензійного екзамену «Крок-2».



61:341(02)

B11

Babanin, A. A.

Forensic medicine [Текст] : Textbook / A. A. Babanin, O. V. Belovitsky, O.Yu. Skrebkova. -

Simferopol : IAD CSMU, 2007. - 464 р. Всього:  29 прим. (абонемент – 25).

Підручник підготовлено

відповідно до навчальної програми з

судової медицини для вищих медичних

навчальних закладів України III-IV рівня

акредитації. До підручника включено

основні положення теорії та практики

судової медицини, методичні рекомендації

для самостійної роботи студентів, а також

тестові питання, що дозволяють

закріпити отримані знання і підготуватися

до підсумкового контролю. У виданні

представлено сучасні наукові відомості в

області судово-медичної науки, з

використанням класифікацій, прийнятих в

інших країнах.



Література, яка не 

користується попитом



616.011.0(02)

П20

Патологічна анатомія: Загальнопатологічні процеси [Текст] : Навч. посібник для студ. 

вищ. мед. навч. закл. освіти III-IV р. акред. / В. М. Благодаров, П. І. Червяк, К. О. 

Галахін та ін. ; За ред. В.М. Благодарова. - К. : Генеза, 1997. - 512 с. Всього:  1 прим.

Викладено морфологічні основи

загальнопатологічних процесів:

дистрофій, порушень крово- та

лімфообігу, запалення, пристосувально-

компенсаторних процесів, пухлин.

Навчальних посібник розрахований на

студентів вищих медичних закладів III-IV

рівнів акредитації, лікарів-інтернів,

лікарів-паталогоанатомів та клініцистів

різного профілю.



616.011(02)

П20

Патологическая анатомия. Курс лекций. [Текст] : Учебн. пособ. для студ. мед. вузов / 

под ред. В.В. Серова, М.А. Пальцева. - М. : Медицина, 1998. - 640 с. Всього:  4 прим.

Курс лекцій складається з двох

частин – загального і спеціального курсу.

Загальний курс присвячений

загальнопатологічним процесам

(дистрофія, некроз, пухлини, запалення,

реакції гіперчутливості, пристосування і

компенсація та ін.) У спеціальному курсі

містяться відомості про нозологічні

форми. Для студентів медичних вузів.



616.011(02)

С87

Струков, А. И.

Патологическая анатомия [Текст] : Учебник для студ. мед. ин-тов / А. И. Струков, В. 

В. Серов. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Медицина, 1985. - 656 с. Всього:  58 прим. 

(абонемент – 58).

Друге видання підручника

доповнено матеріалами з патологічної

анатомії імунодефіцитних синдромів,

злоякісних лімфом, хвороб серця,

первинних васкулітів, ревматичних

хвороб. Підручник складається з двох

частин: загальної та спеціальної. У всіх

розділах підручника наведені матеріали,

отримані за допомогою сучасних методів

морфологічного дослідження. У першій

частині описані загальнопатологічні

процеси, у другій – патологічні анатомії

хвороб, викладених за зоологічним

принципом. Підручник призначений для

студентів медичних інститутів.



61:34(02)

З-13

Завальнюк, А. Х.

Судова медицина (курс лекцій) [Текст] : Навч. посібник для студ. вищ. навч. зак. ІІІ-ІV 

р. акред. / А. Х. Завальнюк. - 2-ге вид.,перер. і доп. - Тернопіль : Укрмедкнига, 2006. - 672 

с. Всього:  4 прим.

Курс лекцій охоплює
найважливіші розділи судової медицини,
які вивчають студенти вищих медичних
навчальних закладів III-IV рівня
акредитації і відповідають програмі
предмета. Особлива увага приділена
системному викладу матеріалу, чинним
законодавчим положенням судово-
медичної експертизи. Показані
діагностичні можливості судової
медицини, відображені сучасні
досягнення судово-медичної науки і
експертної практики. Призначений для
студентів вищих медичних навчальних
закладів, викладачів кафедр і курсів
судової медицини, а також судово-
медичних експертів.



61:34(02)

С89

Судебная медицина [Текст] : Учебник для студ. мед. ин-тов / Под ред. В. Н. Крюкова. -

3-е изд., перераб. и доп. - М. : Медицина, 1990. - 448 с. Всього:  76 прим. (абонемент – 73).

У третьому виданні представлено

сучасне становище судово-медичної

науки і експертної практики, їх

використання в системі охорони здоров’я.

У підручник введені законодавчі і

нормативні положення, введені в дію за

останні 5 років і, які відносяться до

процесуальної і організаційної діяльності

судово-медичної експертизи.



61:34(02)

С89

Судебная медицина [Текст] : Руководство для врачей / Под ред. А.А. матышева, А.Р. 

Деньковского. - 2-изд. испр. и допол. - Ленинград : Медицина, 1985. - 488 с. Всього:  9 

прим. (абонемент – 8).

У книзі наведені основні

положення теорії і практики судової

медицини, знання якої необхідне

кожному лікарю. Особливу увагу

приділено на систематичність викладу і

сучасну класифікацію матеріалу, який

наводиться в світлі нових законодавчих

положень, що мають значення для

судово-медичній експертизі і діяльності

лікарів. Призначене для лікарів всіх

спеціальностей. Книгою можуть

користуватися студенти медичних

інститутів, а також працівники

правоохоронних органів.



616.011.31(084)

А13

Абдуллаходжаева, М. С.

Атлас патологической анатомии болезней зубо-челюстной системы и органов полости 

рта. [Текст] : Учебное пособие для студ.стомат.фак. / М. С. Абдуллаходжаева, М. Т. 

Акбарова ; Под ред. А.И.Струкова. - Ташкент : Медицина, 1983. - 132 с. Всього:  23 прим. 

Атлас патологічної анатомії

хвороб зубо-щелепної системи і органів

порожнини рота містить короткий опис

основних патологічних процесів:

запальних, дистрофічних,

пухлиновидних. Представлені

мікрофотографії і електронограми

відображають гістологічні і

субмікроскопічні зміни в зубо-щелепній

системі при карієсі, пульпиті,

періодонтиті, парадонтозі. Призначений

в якості посібника для студентів

стоматологічного факультету медичних

інститут ів.



Список наукової 

літератури, яка є в 

бібліотеці



616.011(018)

Х 95 Хрущелевски Є. и Шперль-Зейфридова Г.

Секция трупов плодов и новорожденных. Паталогоанам. и судебномед.

Диагностика и техника. Под ред. В.Ф. Червакова. М., Медгиз,1962. 224с. Прим. 4.

616.011.0(02)

А 21 Абрикосов А.И., Струков А.И.

Патологическая анатомия: Учебник для студентов мед. и стомат. Ин-тов. –

М.: Медгиз,1961. – 559с. Прим. 6.

616.011.0(02)

А 21 Абрикосов А.И., Струков А.И.

Патологическая анатомия: Учебник для студентов мед. и стомат. Ин-тов. –

М.: Медгиз,1953. – 335с. Прим. 13.

616.011 (02)

М 73 Многотомное руководство по патологической анатомии. М., Медгиз, 1956. 551с.

Прим. 5.

616.011 (061)

А 43 Актуальные проблемы клинической морфологии: Сб. науч. тр. Под ред. В.В.

Серова, 1982. 121с. Прим. 4.



616.011(061)

С 32 Серов В.В.

125 лет кафедре патологической анатомии I московского медицинск5ого

института им. И.М. Сеченова (1849-1974). Лекция для студентов. М.,1974. 21с. Прим.6.

61:34

В 74 Вопросы судебно-медицинской экспертизы и криминалистики. (Сборник статей.

Под общ. Ред. А.П. Загрядской. Горький, 1972333с. Прим. 4.

61:34

С 19 Сапожников Ю.С.

Криминалистика в судебной медицине. К.: «Здоров’я», 1970. 266с. Прим. 5.

61:34(09)

Ш 50 Шершавкин С.В.

История отечественной судебно-медицинской службы. М., «Медицина», 1968.

181с. Прим. 4.

61:341

С 79 Стешиц В.К.

Судебно-медицинская экспериза при дорожно-трансп. происшествиях. Минск:

«Беларусь», 1976. – 192с. Прим.5.



61:341.9

Ч 20 Чарный В.И.

Установление видовой специфичности белков крови. – М.: «Медицина», 1976 –

128с. Прим. 5.

61:342

К 65 Концевич И.А.

Судебномедицинская диагностика странгуляций . Киев, «Зоров’я», 1968. 155с.

Прим. 4.

61:342

С 89 Судебно-медицинская экспертиза трупа. Горький, 1973. 53с. Прим. 5.

61:343

Г 18 Гамбург А.М.

Судебно-медицинская экспертиза механической травмы. Киев, ―Здоров’я‖,1973.

199с. Прим. 4.

61:343

Г 68 Гордова Т. Н.

Отдаленный период закрытой черепно-мозговой травмы в судебно-

психиатрическом аспекте. М., ―Медицина‖, 1973. 176с. Прим. 4.



Книгозабезпеченість

навчальної дисципліни 

“Патоморфологія та судова 

медицина“

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

МОНУ 

№1/11-18237

27.11.2013

Підручник Герасимен

ко О.І.

Судова 

медицина

2018 К.: ЦУЛ 10

МОНУ  

№1/11-

11455 

03.02.2011

Підручник Михайлич

енко Б.

Судова 

медицина Т.1

2017 К.: 

Медицин

а

30

МОНУ  

№1/11-

11455 

03.02.2011

Підручник Михайлич

енко Б.

Судова 

медицина Т.2

2017 К.: 

Медицин

а

30



МОНУ 

№1/11-6447 

30.04.2014

Навчальний 

посібник

Григус

І.М.

Судова 

медицина та 

суд.-мед. 

експертизи

2018 Львів: 

Новий 

Світ

10

МОНУ 

№1/11-

11453

06.12.2011

Учебник Михайлич

енко Б. 

Судебная

медицина

2015 К.: 

Медицин

а

30

Ministry of 

Education 

and Sciense

Manual book Rozhko

M.M.

Forensic

medicine

2016 IFNMY 45

МОНУ Посібник Сенюта

І.Я.

Медичне право 

України

2014 Львів: 

Світ

10

МОЗУ, 

МОНУ

Підручник 

національний

Марковськ

ий В.

Патоморфологі

я

2015 К.: 

Медицин

а

100

Вчена рада 

ІФНМУ 

№15 

31.09.214

Посібник Зербіно

Д.Д.

Патоморфологі

я та гістологія. 

Атлас

2016 Вінниця: 

НК

150



МОЗУ Підручник Боднар 

Я.Я.

Пат. анатомія і 

пат. фіз. люд.

2018 Терноп. 

Укрмедкн

18

МОЗУ Підручник Боднар 

Я.Я.

Пат. анатомія і 

пат. фіз. люд.

2017 Терноп. 

Укрмедкн

12



Розділ 2

Наукові статті  працівників       

кафедри за 2013-2018рр.



 Багрій,  М. М.

Нефропатія при метаболічному синдромі [Текст] / М. М. Багрій // Архів

клінічної медицини ( дар). — 2013. — № 1. — С.4-7.

 Багрій,  М. М.

Патоморфологія нирок при гіперліпідемії та гіперхолестеринемії [Текст] 

/ М. М. Багрій // Галицький лікарський вісник. — 2013. — т.20, № 1(ч.1). —

С.134-135.

 Багрій,  М. М.

Поетапність підготовки до складання інтегрованого ліцензійного іспиту "Крок

1.Загальна лікарська підготовка" [Текст] / М. М. Багрій // Галицький

лікарський вісник. — 2013. — т.20, № 4. — С.78-80.

 Багрій,  М. М.

Структурні зміни нирок при ожирінні [Текст] / М. М. Багрій // Галицький

лікарський вісник. — 2013. — т.20, № 3. — С.152-154.

 Багрій,  М. М.

Злоякісна артеріальна гіпертензія та синдром Гзелля-Ердгейма [Текст] 

/ М. М. Багрій, Л. О. Попович, Л. О. Побережна // Art of Medicine. — 2017. —

№ 2. — С.88-93.



 Рак легень,поєднаний із туберкульозом [Текст] / М. М. Багрій, В. М. Клим, 

О. М. Луцак та ін. // Галицький лікарський вісник. — 2015. — т.22, № 2. —

С.120-122.

 Багрій, М. М.

Структурні зміни назальних поліпів,асоційованих з бронхіальною астмою 

[Текст] / М. М. Багрій, І. В. Кошель, В. І. Попович // Ринологія. — 2017. — № 

1. — С.10-16.

 Риносклерома [Текст] / М. М. Багрій, М. І. Петруняк, В. М. Ванченко та ін.

// Архів клінічної медицини ( дар). — 2014. — № 1. — С.78-80.

 Плоскоклітинний рак привушної слинної залози під маскою холестеатоми

[Текст] / М. М. Багрій, В. І. Попович, І. І. Титар та ін. // Галицький лікарський

вісник. — 2014. — т.121, № 2. — С.99-101.

 Абератна щитоподібна залоза [Текст] / М. М. Багрій, В. Д. Скрипко,

М. М. Волошин та ін. // Архів клінічної медицини ( дар). — 2014. — № 1. —

С.80-82.

 Хвороба Вільсона-Коновалова [Текст] / М. М. Багрій, Н. Р. Тарасевич,

Л. О. Попович та ін. // Архів клінічної медицини ( дар). — 2015. — № 1. —

С.43-47.



 Первинний рак маткової труби [Текст] / М. М. Багрій, І. В. Фазан, І. О. Халик

та ін. // Архів клінічної медицини ( дар). — 2015. — № 1. — С.48-51.

 Волошинович,В.М.

Відтворення довжини стопи в осіб чоловічої статі за рентгенограмметричними

параметрами плеснових кісток [Текст] / В. М. Волошинович // Буковинський

медичний вісник. — 2013. — т.17, № 3 (ч.1). — С.38-40. — Матеріали

Міжнародної науково-практичної конференції "Актуальні питання судово-

медичної експертизи" [26-27 вересня,м.Чернівці].

 Волошинович,В. М.

Досвід підготовки іноземних студентів до здачі ліцензійного інтегрованого

іспиту "Крок 1.Стоматологія" [Текст] / В. М. Волошинович // Галицький

лікарський вісник. — 2013. — т.20, № 3. — С.116-117.

 Волошинович,В. М.

Роль самостійної роботи студентів під час вивчення судової медицини [Текст]

/ В. М. Волошинович // Проблеми безперервної медичної освіти та науки. —

2013. — № 1. — С.14-16.



 Козань, Н. М.

Сучасний стан та перспективи розвитку молекулярно-генетичного
ідентифікаційного аналізу [Текст] / Н. М. Козань, В. М. Волошинович
// Український медичний альманах. — 2013. — т.16, № 1. — С.78-79.

 Михайлюк, І. О.

Особливості організації вивчення судової медицини іноземними студентами у
вищому медичному навчальному закладі [Текст] / І. О. Михайлюк,
Н. М. Козань, В. М. Волошинович // Архів клінічної медицини ( дар). —
2013. — № 1. — С.114-116.

 Вроджений герпетичний менінгоенцефаліт,ускладнений двобічним абсцесом
мозку:катамнестичне спостереження впродовж двох років [Текст]
/ А. М. Пилип"юк, В. В. Ходан, Л. І. Марчук та ін. // Міжнародний журнал
педіатрії, акушерства і гінекології. — 2015. — т.8, № 1. — С.74-75. —
Матеріали ХІ Конгресу педіатрів України (7-9 жовтня 2015 року,Київ).

 Кіндратів, Е.О.

Аналіз захворюваності на цервікульну інтраепітеліальну неоплазію за даними
обласного клінічного онкологічного диспансеру м.Івано-Франківська [Текст]
/ Е. О. Кіндратів // Сімейна медицина. — 2015. — № 1. — С.156-159.



 Кіндратів, Е. О.

Імуноморфологічні особливості цервікальної інтраепітеліальної неоплазії,що

асоційована з папілоломавірусною інфекцією,залежно від виду безпліддя

[Текст] / Е. О. Кіндратів // Патологія. — 2016. — № 3. — С.52-58.

 Кіндратів,Е.О.

Клінічна характеристика диспластичного процесу шийки матки у жінок з

розладами репродуктивної функції [Текст] / Е. О. Кіндратів // Здоровье

женщины. — 2014. — № 9. — С.140-142.

 Кіндратів, Е. О.

Кольпоскопічні прояви цервікальної інтраепітеліальної неоплазії у жінок
із розладами репродуктивної функції [Текст] / Е. О. Кіндратів
// Буковинський медичний вісник.— 2015. —т.19,№ 2.— С.96-99.

 Кіндратів, Е. О.

Особливості локального імунітету шийки матки при цервікальній

інтраепітеліальній неоплазії,асоційованої з папіломавірусною інфекцією у

жінок із розладами репродуктивної функції [Текст] / Е. О. Кіндратів

// Буковинський медичний вісник. — 2015. — т.19, № 3. — С.58-61.



 Кіндратів, Е. О.

Ультраструктурні зміни епітелію шийки матки при цервікальній

інтраепітеліальній неоплазії,асоційованої з папіломавірусною інфекцією

[Текст] / Е. О. Кіндратів // Клінічна та експериментальна патологія (в дар). —

2015. — т.XIV, № 2. — С.99-102.

 Кіндратів, Е. О.

Цервікальна патологія в жінок із розладами репродуктивної функції [Текст]

/ Е. О. Кіндратів // Клінічна та експериментальна патологія (в дар). — 2015. —

т.XIV, № 3. — С.68-72.

 Аналіз жіночого безпліддя за даними Прикарпатського центру репродукції

людини з 2004 до 2013 року [Текст] / Е. О. Кіндратів, І. О. Михайлюк,

Т. Б. Сніжко, І. С. Головчак // Здоровье женщины. — 2014. — № 6. — С.22-25.

 Крижанівська, А. Є.

Патоморфоз раку шийки матки IIВ стадії при передопераційній променевій

терапії [Текст] / А. Є. Крижанівська, Е. О. Кіндратів, І. О. Михайлюк

// Патологія. — 2013. — № 2. — С.36-39.



 Купчак, І. М.

Особливості експресії рецепторів стероїдних гормонів при ендоцервікозі у

жінок,що не народжували [Текст] / І. М. Купчак, Н. І. Геник, Е. О. Кіндратів

// Галицький лікарський вісник. — 2016. — т.23, № 1. — С.48-51.

 Kozan, N. M.

Se[ual Dimorphism of Fingers Dermatoqlyphic Parameters in Boiko Ethnic Group

Population [Текст] / N. M. Kozan, Yu.Z. Kotsiubynska // Галицький лікарський

вісник. — 2015. — т.22, № 3 ( ч.1). — C.104-105.

 Коцюбинська,Ю.З.

Етно-територіальні та гендерні особливості потоку папілярних ліній середніх

та проксимальних фаланг пальців рук [Текст] / Ю. З. Коцюбинська // Art of 

Medicine. — 2018. — № 2. — С.28-34.

 Малофій,Л.С.

Морфологічні та морфометричні особливості бронхів і судин малого кола 

кровообігуу хворих на хронічне обструктивне захворювання легень ( II-III 

стадія ) у фазі загострення та ремісії [Текст] / Л. С. Малофій // Галицький

лікарський вісник. — 2013. — т.20, № 3. — С.43-46.



 Аналіз жіночого безпліддя за даними Прикарпатського центру репродукції

людини з 2004 до 2013 року [Текст] / Е. О. Кіндратів, І. О. Михайлюк,

Т. Б. Сніжко, І. С. Головчак // Здоровье женщины. — 2014. — № 6. — С.22-25.

 Михайлюк, І. О.

Особливості організації вивчення судової медицини іноземними студентами у

вищому медичному навчальному закладі [Текст] / І. О. Михайлюк,

Н. М. Козань, В. М. Волошинович // Архів клінічної медицини ( дар). —

2013. — № 1. — С.114-116.

 Надбродна, О. Ю.

Особливості морфометричних параметрів гепатоцитів при первинному

нелкогольному стеатогепатиті в поєднанні з жовчнокам'яною хворобою [Текст]

/ О. Ю. Надбродна // Галицький лікарський вісник. — 2013. — т.20, № 3. —

С.62-64.

 Сікорин, Я. Я.

Морфофункціональні особливості головного мозку новонароджених дітей при

асоційованих внутрішньоутробних інфекціях [Текст] / Я. Я. Сікорин

// Галицький лікарський вісник. — 2013. — т.20, № 2. — С.108-112.



 Клініко-морфологічний аналіз тромбоемболії легеневої артерії у пацієнтки з

аденокарциномою яєчника [Текст] / В. Т. Рудник, Л. В. Глушко, Х. С. Симчич

та ін. // Клінічна та експериментальна патологія (в дар). — 2016. — т.XV, № 

3. — С.112-117.

 Тимків, В. В.

Статистичний аналіз непухлинних захворювань щитоподібної залози в Івано-

Франківській області [Текст] / В. В. Тимків // Галицький лікарський вісник. —

2014. — т.21, № 1. — С.96-100.

 Голубович, Л. Л.

Впровадження передових технологій у процес судово-медичних експертиз

довгих трубчастих кісток [Текст] / Л. Л. Голубович, Є. П. Федорчук-

Незнакомцева, В. В. Краснов // Клінічна анатомія та оперативна хірургія(в

дар). — 2014. — т.13, № 3. — С.9-10.

 Федорчук, С. М.

Значення соматотипу в ототожненні фенотипічних ознак людини [Текст]

/ С. М. Федорчук, Є. П. Федорчук-Незнакомцева // Буковинський медичний

вісник. — 2014. — т.18, № 3. — С.164-165.



 Федорчук-Незнакомцева, Є. П.

Сучасні аспекти дослідження трубчастих кісток нижньої кінцівки в судовій
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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. 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).


