Програма Дня кафедри
• мета проведення Дня кафедри неврології та

нейрохірургії
• книжково-інформаційна виставка “Неврологія
та нейрохірургія”
• комплектування фонду бібліотеки ІФНМУ з
тематики кафедри
• інформаційні можливості бібліотеки ІФНМУ

Мета Дня кафедри
Бібліотека ІФНМУ пропонує мультимедійну
презентацію Дня кафедри неврології та нейрохірургії 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 “Неврологія та нейрохірургія”
Розділ 1
На допомогу навчальному процесу та
науковим дослідженням

616.8(02)
Н40
Неврологія [Текст] : нац. підручник для студ. вищ. мед. навч. закл. ІVр. акред. (наказ
МОЗУ №502 від 22.06.2010) для вищ. навч. закл. ІV р. акред. (лист МОНУ №1/11-20846
від 31.12.2013) / за ред. І.А. Григорової. - друге вид., виправлене. - К. : Медицина, 2015. 640 с. Всього: 51 прим. (абонемент – 46).

У національному підручнику з
позицій класичної медицини та сучасних
наукових досягнень подано топічну
діагностику
захворювань
нервової
системи та основні розділи клінічної
неврології. Детально розглянути головні
топічні принципи будови центральної і
периферійної
нервової
системи,
симптоматику ураження черепних нервів,
питання нейрофізіології, її особливості в
дитячому віці. Для студентів вищих
медичних навчальних закладів IV рівня
акредитації, лікарів-інтернів, лікарівневрологів, сімейних лікарів.

616.8(02)
Н40
Неврологія [Текст] : нац. підручник для студ. вищ. мед. навч. закл. ІV р. акред. / за ред.
І.А. Григорової [Григорова І.А., Соколова Л.І., Герасимчук Р.Д., Гриб В.А., Дзяк Л.А.,
Козьолкін О.Я.]. - К. : Медицина, 2014. - 640 с. Всього: 2 прим.

У національному підручнику з
позицій класичної медицини та сучасних
наукових досягнень подано топічну
діагностику
захворювань
нервової
системи та основні розділи клінічної
неврології. Детально розглянути головні
топічні принципи будови центральної і
периферійної
нервової
системи,
симптоматику ураження черепних нервів,
питання нейрофізіології, її особливості в
дитячому віці. Для студентів вищих
медичних навчальних закладів IV рівня
акредитації, лікарів-інтернів, лікарівневрологів, сімейних лікарів.

616.8(075.8)
Н40
Неврологія з нейростоматологією [Текст] : Навч. посібник для студ. стомат.
факультетів вищ. мед. навч. закладів / за ред Л.І. Соколової. - К. : ВСВ "Медицина",
2018. - 126 с. Всього: 10 прим. (абонемент – 6).

У навчальному посібник стисло та
із сучасних позицій висвітлено питання та
клінічної неврології. Особливо детально
викладено етіологію, патогенез, сучасні
методи
діагностики
й
лікування
неврологічних захворювань у ділянці лиця
та ротової порожнини. Окремі розділи
присвячені питанням діагностики та
невідкладної допомоги в разі гострих
порушень мозкового кровообігу, менінгіту,
енцефаліту, епілепсії, черепно-мозкової
травми. Для студентів стоматологічних
факультетів вищих медичних навчальних
закладів, а також лікарів-інтернів за
спеціальністю
“Стоматологія”
та
викладачів.

616.8-07(02)
Я22
Яворська, Н. П.
Посібник з топічної діагностики в неврології [Текст] / Н. П. Яворська ; під ред. В.М.
Шеваги. - Львів : ЛНМУ ім. Данила Галицького, 2011. - 248 с. Всього: 22 прим.
(абонемент – 13).

Посібник
розкриває
основні
принципи
топічної
діагностики
в
неврології. У книзі описані порушення
чутливості, руху, вегетативної нервової
системи,
симптоми
та
синдроми
ураження кори, мозочка, стовбура
головного мозку та спинного мозку. При
розгляді матеріалу враховувалися як
класичні підходи клінічної діагностики,
так і сучасні напрацювання. Матеріал
подано стисло та систематизовано з
використанням значної кількості таблиць
та схем. Посібник розрахований на
інтернів, неврологів і нейрохірургів.
Може
бути
корисним
студентам
медичних вузів і лікарям загальної
практики, що цікавляться неврологією.

616.8(02)
Н40
Неврологія [Текст] : підруч. для студ. вищ. мед. навч. закл.ІVр. акред. / за ред. С. М.
Віничука. - К. : Здоров'я, 2008. - 664 с. Всього: 139 прим. (абонемент – 125).

У підручнику висвітлено топічну
діагностику
захворювань
нервової
системи, а також основні розділи
клінічної
неврології.
Детально
розглянуто функціональну анатомію,
основні
принципи
будови
і
функціонування нервової системи ,
топічну діагностику уражень черепних
нервів. Викладено сучасні методи
діагностики, які застосовуються в
неврологічній клініці і дозволяють
досліджувати структуру та функцію
нервової системи в умовах фізіології та
патології. Для студентів вищи х медичних
навчальних закладів IV рівня акредитації,
лікарів-інтернів,
лікарів-неврологів,
сімейних лікарів.

616.8(02)
Н54
Нервові хвороби [Текст] : Підручник для студ. мед. вузів (МОЗУ) / О. А. Ярош, І. Ф.
Криворучко, З. М. Драчова та ін. ; За ред. О. А. Яроша ; пер.з рос. - К. : Вища школа,
1993. - 488 с. Всього: 107 прим. (абонемент – 93).

Викладено
зведення
з
пропедевтики і клініки нервових хвороб.
Матеріал
висвітлено
з
позицій
еволюційних законів розвитку нервової
системи, з урахуванням біогенетики
пояснено ряд клінічних проявів нервових
хвороб. Враховано найновіші досягнення
в галузі нейрофізіології , діагностики,
лікування,
профілактики
нервових
хвороб. Для студентів медичних вузів.

616.8(02)
Н54
Нервові хвороби [Текст] : Підручник для студ. вищ. мед. навч. закладів III-IV р. акред.
/ С. М. Віничук, Є. Г. Дубенко, Є. Л. Мочерет та ін. ; За ред. Є. Г. Дубенко. - К. : Здоров'я,
2001. - 696 сВсього: 315 прим. (абонемент – 291).

Підручник складається з 38
розділів, у яких розглянуто клінічну
анатомію
та фізіологію нервової
системи,
знайшли
відображення
класичні та сучасні погляди щодо
загальної
неврології,
включаючи
біохімічні
аспекти
синдрому
паркінсонізму,
м’язових
дистоній,
патогенез
вегетативних
дисфункцій
сегментарного
та
надсегментарного
рівнів. Викладено методи діагностики в
неврологічній клініці , що дозволяють
досліджувати структури мозку, його
метаболізм
та
гемодинаміку.
Для
студентів вищих медичних навчальних
закладів III-IV рівнів акредитації.

616.8-07
Д44
Діагностичні алгоритми в неврології [Текст] : (рек. Вченою радою ІФНМУ (прот.№12
від 27.10.2015) / Н. П. Яворська, В. А. Гриб, В. В. Смілевська, С. І. Геник ; за ред.
Яворської Н.П. - К. : Видавничий дім Медкнига, 2016. - 40 с. Всього: 3 прим.

Ця книга є дуже коротким
викладом основних моментів, які б
охоплюють весь спектр
можливих
випадків, що зустрічаються в практиці.
Саме для цього створена ця книга, яку
можна використовувати як під час
прийому пацієнтів у поліклініці, так і біля
ліжка хворого в стаціонарах. У ній у
вигляді
зручних
схем
зображено
алгоритми диференціальної діагностики
різноманітних неврологічних патологій,
що може знадобитися як молодим
сімейним лікарям, так і досвідченим
невропатологам. Ця книга відповідає
таким вимогам та рекомендується для
широкого кола лікарів.

616.833(02)
М33
Матвієнко, Ю. О.
Поширені захворювання черепно-мозкових нервів у практиці невролога і загального
лікаря [Текст] : Практичний посібник / Ю. О. Матвієнко, Н. Л. Боженко. - К. :
ТОВ"Люди в білому", 2016. - 62 с. Всього: 1 прим.

Посібник
присвячений
групі
захворювань периферичної нервової
системи, котрі залучають черепномозкові нерви, зокрема, їх клінічній
картині,
діагностиці,
стратегіям
медикаментозного
та
оперативного
лікування. Для лікарів-неврологів і
лікарів загальної практики, а також для
інтернів і студентів.

616.8(02)
Ш37
Шевага, В. М.
Невропатологія [Текст] : підруч. для студ., лікарів-інтернів вищ. мед. навч. закл. III-IV
р. акр. (МОЗ України) / В. М. Шевага, А. В. Паєнок, Б. В. Задорожна. - 2-е вид., переробл.
і доп. - К. : Медицина, 2009. - 656 с. Всього: 24 прим. (абонемент – 19).

У підручнику розглянуто клініку,
сучасні методи діагностики та лікування
захворювань і травматичних уражень
нервової системи. Описано
допомогу
хворим із невідкладними станами в
неврології, методики блокад при больових
синдромах, рентгенодіагностику уражень
нервової
системи.
Додається
206
рентгенологічних,
комп’ютерноі
магнітно-резонанснотомографічних
знімків, що ілюструють різноманітні види
патології нервової системи. Для студентів,
лікарів-інтернів
вищих
медичних
навчальних
закладів
III-IV
рівнів
акредитації
та
невропатологів,
нейрохірургів,
терапевтів,
сімейних
лікарів, педіатрів, травматологів і хірургів.

617.48(02)
Н46
Нейрохірургія [Текст] : Підручник для студ. вищ. мед. закл. ІVр. акред.(реком. МОЗУ
лист №08.01-47/2410 від 27.10.2010) / За ред. В.І. Цимбалюка /Цимбалюк В.І., Лузан Б.М.,
Дмитренко І.П., Марущенко М.О., Медведєв В.В., Торян О.І./. - Вінниця : Нова книга,
2011. - 304 с. Всього: 33 прим. (абонемент – 27).

У підручнику викладено основи
хірургічного
профілю
сучасної
нейрохірургії: клініку, діагностику та
хірургічне
лікування
ключових
захворювань нервової системи. Подано
основні
класифікації,
алгоритми
медичної
допомоги
хворим
з
нейрохірургічною патологією, викладені
в доступній
алгоритмічній формі.
Наведено основні дані щодо новітніх
методів нейрохірургічного лікування:
радіохірургії,
стереотаксичної
нейрохірургії,
нейропротезування
,
тканинної
нейроінженерії.
Рекомендовано для студентів вищих
медичних закладів IV рівня акредитації.

617.48(02)
Н46
Нейрохірургія. Курс лекцій. [Текст] : Навч. посібник для студ. вищ. мед. закладів
освіти III-IV р. акред. / В. І. Цимбалюк, О. М. Хонда, І. Б. Третяк, М. Авад. - 3-є вид., доп.
- К. : ІВЦ "Алкон", 2002. - 208 с. Всього: 125 прим. (абонемент -111).

В
навчальному
посібнику
викладено курс лекцій з нейрохірургії в
обсязі програми для студентів медичних
вузів. Наводяться дані про сучасні засоби
діагностики і лікування нейрохірургічної
патології центральної та периферичної
нервової
системи,
грунтовно
висвітлюються
питання
клінічного
перебігу, сучасних методів хірургічного
лікування, узагальнено як історичний
досвід нейрохірургії, так і багатий
клінічний досвід авторів. Рекомендується
в якості навчального посібника для
студентів вищих медичних навчальних
закладів
та
лікарів-інтернів
у
післядипломному навчанні.

617.48(02)
Р70
Ромоданов, А. П.
Нейрохірургія [Текст] : підручн. для студ. вищ. мед. закладів освіти ІІІ-ІVр акред.
(МОЗУ) / А. П. Ромоданов, М. М. Мосійчук, В. І. Цимбалюк. - К. : Спалах, 1998. - 256 с.
Всього: 186 прим. (абонемент – 166).

Матеріал за обсягом викладено
відповідно до навчальної програми з
нейрохірургії для студентів і вищих
навчальних закладів України. Уведено
новий розділ “Відновна нейрохірургія”,
перероблено розділ “Черепно-мозкова
травма” відповідно до нової класифікації
черепно-мозкової травми,
описно її
наслідки,
дифузне
аксональне
ушкодження,
стиснення
голови,
субдуральну гігрому, пневмоцефалію.
Описано методи емісійної комп’ютерної
томографії,
інтраопераційні,
радіонуклідні
методи
діагностики,
магнітно-резонансну
томографію,
допплерографію, реоенцефалографію та
ін.

616.8(023)
Н40
Неврологія [Текст] : Навч. посібник для студ. вищ. мед. навч. закладів I-II р. акред. / Р.
Д. Герасимчук, М. І. Пітик, С. Ф. Кобець та ін. ; Відп. ред. проф. Р.Д. Герасимчук. - ІваноФранківськ : ІФДМУ, 2006. - 180 с. Всього: 181 прим. (абонемент – 167).

У запропонованому підручнику
(15 розділів), спираючись на сучасні дані,
розглянуті анатомічні, фізіологічні та
клінічні особливості уражень нервової
системи, подані класичні особливості
уражень нервової системи, подані
класичні та сучасні погляди щодо
загальної неврології, включаючи сучасні
методи
діагностики,
які
використовуються
в
неврологічній
практиці, що дозволяють досліджувати
структуру мозку, його гемодинаміку,
функції периферичної нервової системи.
Для кращого засвоєння матеріалу подано
ряд тестів з анатомії нервової системи,
додаток з ілюстраціями, а в кінці кожного
розділу вміщені контрольні тестові
питання.

616.8(075.8)
К22
Кареліна, Т. І.
Неврологія [Текст] : підручник для вищ. навч. закл. І-ІІІ р. акред. / Т. І. Кареліна, Н.
М. Касевич ; за ред. Н. В. Литвиненко. - 2-ге вид., виправлене. - К. : Медицина, 2017. 288 с. Всього: 2 прим.

У підручнику висвітлено такі
питання: функціональна анатомія та
патологія нервової системи; провідні
неврологічні симптоми і синдроми;
основні принципи обстеження, лікування
хворих і догляд за ними; захворювання
нервової системи: етіологія, патогенез,
клінічна
картина,
лікування,
профілактика; невідкладні стани в
неврології і надання першої медичної
допомоги; основи охорони праці в
лікувально-профілактичному
закладі
неврологічного профілю. Підручник
також містить тести для контролю
підсумкового рівня знань і додатки.
Призначений для вищих навчальних
закладів І-ІІІ рівнів акредитації.

616.8(02)
К22
Кареліна, Т. І.
Неврологія [Текст] : підручник для вищ. навч. закл. І-ІІІ р. акред. / Т. І. Кареліна, Н.
М. Касевич ; за ред. Н. В. Литвиненко. - К. : Медицина, 2014. - 288 с. Всього: 20 прим.
(абонемент – 13).
У підручнику висвітлено такі
питання: функціональна анатомія та
патологія нервової системи; провідні
неврологічні симптоми і синдроми;
основні принципи обстеження, лікування
хворих і догляд за ними; захворювання
нервової системи: етіологія, патогенез,
клінічна
картина,
лікування,
профілактика; невідкладні стани в
неврології і надання першої медичної
допомоги; основи охорони праці в
лікувально-профілактичному
закладі
неврологічного профілю. Підручник
також містить тести для контролю
підсумкового рівня знань і додатки.
Призначений для вищих навчальних
закладів І-ІІІ рівнів акредитації.

616.8(075.8)
N48
Neurology [Текст] = Неврологія : texbook for students of higher education establishments medical universities, institues and academies. / edit by L.A.Hryhorova, L. I. Sokolova. - K. :
AUS Medicine Publishing, 2017. - 624 p. Всього: 30 прим. (абонемент – 23).

У національному підручнику з
позицій класичної медицини та сучасних
наукових досягнень подано топічну
діагностику
захворювань
нервової
системи та основні розділи клінічної
неврології. Детально розглянути головні
топічні принципи будови центральної і
периферійної
нервової
системи,
симптоматику
ураження
черепних
нервів, питання нейрофізіології, її
особливості в дитячому віці. Для
студентів вищих медичних навчальних
закладів IV рівня акредитації, лікарівінтернів, лікарів-неврологів, сімейних
лікарів.

616.8(02)
N50
Neurology: Clinical Cases [Текст] = Неврологія=Клінічні задачі : A practical guide for
students of higher medical education institutions of the IV level.of accred. (Recom.MHU №2 as
of Juli 1, 2012) / L. Sokolova, L. Panteleienko, T. Dovbonos, V. Krylova ; edit by L. Sokolova. K. : AUS Medicine Publishing, 2016. - 96 p. Всього: 11 прим. (абонемент – 2).

У навчальному посібнику подано
клінічні задачі з пропедевтичної та
клінічної
(спеціальної)
неврології.
Авторами на підставі власного досвіду
змодельовані різні клінічні ситуації з
низкою запитань, відповіді на які дають
змогу послідовно визначити клінічний
синдром,
встановити
топічний
і
клінічний діагноз та обрати правильну
лікувальну тактику. Для студентів вищих
медичних навчальних закладів IV рівня
акредитації,
лікарів-інтернів
та
викладачів.

616.8(02)
S54
Shkrobot, S. I.
Neurology in lectures (Selected lectures) [Текст] : Навч. посібник для студ. вищ. мед.
навч. заклад. IV р. акред., які опановують навч. дисципл. англ. мовою / S. I. Shkrobot, I. I.
Hara. - Ternopil : Ukrmedknyga, 2008. - 320 p. Всього: 20 прим. (абонемент – 17).

У підручнику висвітлено топічну
діагностику
захворювань
нервової
системи, а також основні розділи
клінічної
неврології.
Детально
розглянуто функціональну анатомію,
основні
принципи
будови
і
функціонування нервової системи ,
топічну діагностику уражень черепних
нервів. Викладено сучасні методи
діагностики, які застосовуються в
неврологічній клініці і дозволяють
досліджувати структуру та функцію
нервової системи в умовах фізіології та
патології

617.48(02)
N50
Neurosurgery [Текст] : manual for medical students (протокол ЦМК МОЗУ №3 від
15.06.2006 р.) / V. Shevaga, A. Payenok, A. Netlyukh, N. Yavors'ka. - Lviv, 2007. - 252 p.
Всього: 50 прим. (абонемент – 44).
Висвітлено основи діагностики та
лікування травм та захворювань нервової
системи. Підручник складається з 12
розділів.
Наведені
нові
методи
діагностики,
подано
ілюстрований
матеріал
з
170
рентгенограм,
комп’ютерних та магнітно-резонансних
томограф. Коротко описані методи
хірургічних втручань при різній патології
. Викладено принципи оперативного
лікування пошкоджень периферичних
нервів та больових синдромів. Для
студентів та лікарів-інтернів вищих
медичних навчальних закладів III-IV
рівнів акредитації.

Література, яка не
користується попитом

616.8(02)
Ш37
Шевага, В. М.
Захворювання нервової системи [Текст] : підручник / В. М. Шевага, А. В. Паєнок. Львів : Світ, 2004. - 520 с. Всього: 13 прим. (абонемент – 11).

Розглянуто
сучасні
методи
діагностики та лікування травматичних
уражень і захворювань нервової системи.
Описано
допомогу
хворим
із
невідкладними станами з неврології
рентгенодіагностику уражень нервової
системи
та
методику
здійснення
медикаментозних блокад при больових
синдромах. Додається близько 200
рентгенологічних,
компютернотомографічних і магніторезонансних
знімків, що ілюструють різноманітні
патології центральної нервової системи.
Для лікарів-інтернів вищих медичних
навчальних
закладів
III-IV
рівнів
акредитації.

616.8-000(084)
Р70
Ромоданов, А. П.
Атлас топической диагностики заболеваний нервной системы [Текст] : Учеб. пособие /
А. П. Ромоданов, Н. М. Мосийчук, Э. И. Холопченко. - 2- е изд. перераб. и доп. - К. : Вища
школа, 1987. - 231 с. Всього: 112 прим. (абонемент – 105).
Представлені основи загальної
невропатології,
принципи
топічної
діагностики
захворювань
нервової
системи,
основні
невропатологічні
симптоми і синдроми у вигляді схем і
малюнків.
Схеми
і
малюнки
супроводжуються
пояснювальним
текстом. Посібник призначено для
студентів медичних інститутів. Може
бути корисним для невропатологів,
нейрохірургів
і
лікарів
інших
спеціальностей.

616.8-07(02)

Т68
Триумфов, А. В.
Топическая диагностика заболеваний нервной системы. Краткое руководство [Текст] /
А. В. Триумфов ; Под ред. проф. А.И. Шварева. - 7-е изд., испр. и доп. - Л. : Медицина,
1974. - 246 с. Всього: 26 прим. (абонемент – 25).

У посібнику описані основні види
рухових, чутливих і вегетативних
порушень, клінічні і допоміжні методи
досліджень цих функцій. Деякі розділи
присвячені топічній діагностиці уражень
спинного мозку і спинальних нервів, і 111
малюнків. черепномозкових нервів і
аналізаторів, мозкового стовбура і
мозочку, підкіркових відділів і великих
півкуль мозку, а також мозкових
оболонок.
Книга
розрахована
на
невропатологів, нейрохірургів та лікарів
інших спеціальностей, може бути
корисним
студентам
медичних
інститутів. Книга
складається з 13
таблиць

616.8(083)
С74
Справочник по неврологии [Текст] / Под ред. Е.В. Шмидта, Н.В. Верещагина. - 3-е
изд., перераб. и доп. - М. : Медицина, 1989. - 496 с. Всього: 30 прим. (абонемент – 26).

У цьому виданні довідника
перероблені практично всі розділи,
більшість з них значно розширені.
Виключено застарілий матеріал. У
зв’язку з розширенням клінічного розділу
скорочено опис допоміжних методів
дослідження, так як ці відомості може
отримати в спеціалізованих довідниках і
посібниках. Для невропатологів і лікарів
інших спеціальностей.

616.8(02)
Н54
Нервные болезни [Текст] : Учебник для студентов мед. ин-тов / под ред. А. А. Яроша. К : Вища школа, 1985. - 462 с. Всього: 199 прим. (абонемент – 194).

У підручнику викладені відомості
з пропедевтики і клініки нервових хвороб
відповідно до програми курсу нервових
хвороб. Матеріал висвітлений з позиції
еволюційних законів розвитку нервової
системи з урахуванням біологічних
закономірностей, що пояснюють ряд
клінічних проявів нервових хвороб.
Враховані нові досягнення в області
нейрофізіології, діагностики, лікування і
профілактики
нервових
хвороб.
Призначений для студентів медичних
інститутів.

617.48(02)
Ц61
Цимбалюк, В. І.
Лекції з нейрохірургії [Текст] : навч. посіб. для студ вищ. мед. навч. закл. ІІІ-ІVр.
акред. / В. І. Цимбалюк, М. В. Квасніцький. - Тернопіль : Укрмедкнига, 2008. - 184 с.
Всього: 5 прим. (абонемент – 2).

У виданні в доступній формі
викладені
методи
обстеження
в
нейрохірургії, основні типи оперативних
втручань у цій галузі медицини. Описано
черепно-мозкові травми, а також травми
хребта, спинного мозку та периферичної
нервової системи. Книга рекомендована
для
студентів
вищих
медичних
навчальних
закладів
III-IV
рівнів
акредитації.,
лікарів-інтернів
та
практичних лікарів-нейрохірургів.

617.48
К64
Коновалов, А. Н.
Атлас нейрохирургической анатомии [Текст] / А. Н. Коновалов, С. М. Блинков, М. В.
Пуцилло. - М. : Медицина, 1990. - 336с. Всього: 7 прим. (абонемент – 3).

В атлас включені оригінальні
знімки і схеми, що дають уявлення про
топографію різних формацій і про
патологічні утворення головного мозку. В
атласі використаний метод розшарування
речовин мозку, що дозволяють не тільки
обмежити провідні шляхи в нормі, але
виявити
співвідношення
між
патологічним осередком, кровоносними
судинами, шляхами і центрами головного
мозку.
Атлас
розрахований
на
нейрохірургів, фізіологів, морфологів,
невропатологів.

617.48(02)
Р70
Ромоданов, А. П.
Нейрохирургия [Текст] : Учебное пособ. для студ. мед. вузов / А. П. Ромоданов, Н. М.
Мосийчук. - К. : Вища школа, 1990. - 264 с. Всього: 49 прим. (аблонемент – 39).

Викладені основні положення
сучасної
нейрохірургії,
її
історія,
принцип
діагностики
захворювань
головного і спинного мозку, основні
аспекти клініки і лікування травм,
пухлин і судинних уражень нервової
системи, вертеброгенної і вродженої
патології. Для студентів медичних
інститутів.

617.48(02)
Л92
Лебедев, В. В.
Руководство по неотложной нейрохирургии [Текст] / В. В. Лебедев, Л. Д. Быковников. М. : Медицина, 1987. - 336 с. Всього: 22 прим. (абонемент – 21).

У посібнику розглянута проблема
організації невідкладної діагностики і
хірургічного лікування при травматичних
пошкодженнях і деяких захворюваннях
центральної і периферичної системи.
Показана можливість і необхідність
паралельного
проведення
заходів
інтенсивної терапії і діагностичного
обстеження найбільш тяжкохворих і
постраждалих
з
ціллю
раннього
виявлення і своєчасного хірургічного
лікування
невідкладної
патології
головного і спинного мозку. Посібник
розраховано на нейрохірургів, лікарів
швидкої медичної допомоги.

Список наукової
літератури, яка є в
бібліотеці

616.8
А 43 Актуальные проблемы невропатологии и психиатрии. Под ред. Н.К. Боголепова и
И.Темкова. М. «Медицина», 1974. 286с. Прим. 4.
616.8(09С)
Х 69 Ходос Х.-Б. Гершеногвич
Краткий очерк истории отечественной невропатологии. Вост.-Сиб. кн. изд.,1965.
64с. Прим. 6.
616.8(092С)
М 24 Маньковский Б. Н.
Избранные труды. Киев, «Здоров’я»,1972. 471с. Прим 6.
616.8(084)
А 92 Атлас для експериментального дослідження відхилень в психічній (вищій нервовій)
діяльності людини. Під ред. Проф. И.А. Поліщука, К., «Здоров’я», 1968. 65с. Прим. 4.
616.8-000
В 48 Винницький О.Р.
Амбулаторний прийом невропатолога. – К.: Здоров’я,1980. – 144с. Прим. 11.
616.8-000.1
Т 48 Ткаченко Б.И.
Кардио-васкулярные рефлексы. Л.,”Медицина”,1975. 232с. Прим. 7.

616.8.000.64
К 17 Калиновская И.Я.
Стволовые вестибулярные синдромы. М., «Медицина»,1973. 223с. Прим. 4.
616.8-000.64
Т 73 Трон Е.Ж.
Заболевание зрительного пути. Л., «Медицина»,1968. 551с. Прим. 4.
616.8-038
В 23 Ващенко М.А. и Тринус Е.К.
Поражение нервной системы при гриппе и других респираторных вирусных
инфекциях. К., «Здоров’я»,1977. 144с. Прим. 6.
616.8-038
С 44 Скобский И.Л.
Гуморальные асимметрии в механизме развития болезни. М., «Наука»,1969. 104с.
Прим. 4.
616.8-07
К 49 Клиническая электроэнцефалография. Под ред. В.С. Русинова. М., «Медицина»,1973.
340с. Прим. 5.
616.8-085
Г 63 Гольдельман М.Г. И Креймер А.Я.
Лечение заболеваний нервной системы. Томск, Из-во ТГУ,1974 356с. Прим. 4.

617.48
К 12 Каверина В.В.
Регенерация нервов при нейропластических операциях. Л., «Медицина»,1975. 200С.
Прим. 6.
617.481.1
И 85 Исаков Ю.В.
Острые травматические внутричерепные гематомы. – М. «Медицина»,1977. –
264с. Прим.4.
617.481.1
Л 65 Лихтерман Л.Б. и Хитрин Л.Х.
Травматические внутричерепные гематомы. М., «Медицина»,1973. 296с. Прим. 5.
617.481.1
Ш 87 Штабцов В.И.
Экспресс-диагностика в неотложной нейротравматологии. Л.»Медицина»,1972.
175с. Прим. 4.
617.482
А 85 Арсени К. и Симионеску М.
Нейрохирургическая вертебромедуллярная патология. Бухарест, Мед. Из-во,1973.
415с. Прим. 6.

617.482(084)
Ч 58 Чибукмахер Н.Б. и Горбачев М.С.
Атлас операций на спинном мозку. Под ред.В.Н. Шамова и Л.Б. Литвака. К.,
«Здоров’я», 1964. 117с. Прим. 4.
617.52
Н 34 Наумов П.В.
Первичные восстановительные операции при лечении опухолей мягких тканей
лица. М. «Медицина», 1973. 96С. Прим. 4.
617.53
Р 19 Раков А.И. и Вагнер Р.И.
Радикальные операции на шее при метастазах рака. Л., «Медицина», 1969. 191с.
Прим. 4.
617.54
В 12 Вагнер Е.А.
Закрытая травма груди мирного времени. М. «Медицина», 1969. 300с. Прим. 4.
617.54
Г 79 Греджев А.Ф. и др.
Хирургическая патология перикардодиафрагмальных углов. – К.: «Здоров’я»,1979.
71с. Прим. 8.
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 Genyk, S. I.

Assessment of Vestibular Function in Care of Labyrinthopathy [Текст] / S. I. Genyk
// Галицький лікарський вісник. — 2016. — т.23, № 3 ( ч.1). — C.43-46.
 Ведення хворих із менінгітом [Текст] / С. І. Геник, С. М. Геник, Я. І. Геник та

ін. // Український неврологічний журнал. — 2018. — № 3-4. — С.61-67.
 Гендерні та вікові особливості немоторних проявів хвороби Паркінсона [Текст]

/ С. І. Геник, В. А. Гриб, О. О. Дорошенко та ін. // Прикарпатський вісник НТШ
( в дар ). — 2017. — № 7 (43). — С.73-78.
 Епідеміологічні та клінічні особливості хвороби Паркінсона в населення

Прикарпатського регіону [Текст] / С. І. Геник, В. А. Гриб, Л. Я. Васильківська
та ін. // Міжнародний неврологічний журнал. — 2015. — № 3. — С.118-121.
 Ліпідний обмін при хворобі Паркінсона [Текст] / С. І. Геник, В. А. Гриб,

Л. Т. Максимчук та ін. // Бабенківські читання (конференція присвячена пам'яті
академіка Г.О. Бабенка) : Матеріали науково-практичної конференції з
міжнародною участю 26-27 жовтня 2017 Івано-Франківськ. — ІваноФранківськ, 2017. — С.32.

 Герасимчук, В. Р.

Вплив стану про-та антиоксидантної систем на судинно-тромбоцитарну ланку
гемостазу у хворих у ранній відновний період ішемічного інсульту [Текст]
/ В. Р. Герасимчук // Український неврологічний журнал. — 2016. — № 1. —
С.36-40.
 Герасимчук, В. Р.
Корекція холінергічної недостатності у лікуванні постінсультних когнітивних
порушень [Текст] / В. Р. Герасимчук // Лікарська справа.Врачебное дело. —
2016. — № 7-8. — С.87-90.
 Герасимчук, В. Р.
Особливості когнітивних та емоційних розладів у ранньому відновному
періоді ішемічного інсульту [Текст] / В. Р. Герасимчук // Галицький лікарський
вісник. — 2014. — т.21, № 4. — С.17-20.
 Герасимчук,В.Р.
Показники енергетичного обміну у хворих в ранньому відновному періоді
ішемічного інсульту під впливом комплексної терапії із застосуванням
нейропротекторів та вазоактивних препаратів [Текст] / В. Р. Герасимчук
// Архів клінічної медицини ( дар). — 2016. — № 1. — С.25-27.

 Герасимчук, В. Р.

Особливості церебральної гемодинаміки пацієнтів після перенесеного
атеротромботичного ішемічного інсульту [Текст] / В. Р. Герасимчук, В. А. Гриб,
О. М. Герасимчук // Art of Medicine. — 2017. — № 2. — С.58-64.
 Герасимчук, В. Р.
Півкульні особливості розвитку когнітивних та емоційних порушень у хворих
у ранньому відновому періоді ішемічного інсульту [Текст] / В. Р. Герасимчук,
В. А. Гриб // Міжнародний неврологічний журнал. — 2015. — № 3. — С.122127.
 Ефективність, безпечність та переносність комбінації збалансованого розчину
електролітів і цитиколіну (Нейроцитину) у пацієнтів з гострим ішемічним
інсультом [Текст] / В. А. Гриб, І. І. Тітов, Г. С. Чмир, В. Р. Герасимчук
// Український неврологічний журнал. — 2018. — № 1. — С.82-87.
 Гриб, В. А.
Оцінка рівня нейроспецифічної енолази як прогностичний критерій перебігу
раннього відновного періоду ішемічного інсульту [Текст] / В. А. Гриб,
В. Р. Герасимчук, О. Я. Михалойко // Міжнародний неврологічний журнал. —
2016. — № 3. — С.143. — тези науково-практичної конференції з міжнародною
участю "Сучасні аспекти клінічної неврології".

 Комбінована нейрометаболічна та ендотелійпротективна терапія в гострому









періоді атеротромботичного інсульту [Текст] / О. Я. Михалойко,
М. Ю. Купновицька-Сабадош, В. Р. Герасимчук, І. Я. Михалойко
// Біль,знеболювання і інтенсивна терапія. — 2018. — № 1. — С.93-94.
Можливості
поліпшення
якості
життя
після
інсульту
[Текст]
/ М. Ю. Купновицька-Сабадош, В. А. Гриб, Р. Д. Герасимчук та ін.
// Міжнародний неврологічний журнал. — 2014. — № 8. — С.41-44.
Гриб, В. А.
Есенційний тремор.Огляд літератури і власні дослідження [Текст] / В. А. Гриб
// Український вісник психоневрології (Дар). — 2014. — т.22, № 4. — С.20-25.
Гриб, В. А.
Науково-практична конференція з міжнародною участю "Сучасні аспекти
клінічної неврології" [Текст] / В. А. Гриб // Міжнародний неврологічний
журнал. — 2015. — № 3. — С.103-117.
Когнітивно-мнестичні функції у хворих на гіпертонічну хворобу, коморбідну з
гіпотиреозом [Текст] / М. І. Лесів, В. А. Гриб, О. О. Дорошенко та ін.
// Український неврологічний журнал. — 2017. — № 3. — С.68. — Матеріали
науково-практичної конференції з міжнародною участю "Актуальні питання
діагностики та лікування захворювань нервової системи" [12-13 жовтня 2017
р., м. Київ].

 Когнітивно-мнестичні функції у хворих на гіпертонічну хворобу, коморбідну з

гіпотиреозом [Текст] / М. І. Лесів, В. А. Гриб, О. О. Дорошенко та ін.
// Прикарпатський вісник НТШ ( в дар ). — 2017. — № 7 (43). — С.56-61.
 Кобец, С. Ф.
Результаты открытого контролируемого рандомизированного параллельного
клинического исследования эффективности и переносимости препарата
Нейроцитин у пациентов с острым ишемическим инсультом [Текст]
/ С. Ф. Кобец // Міжнародний неврологічний журнал. — 2016. — № 5. — С.9398.
 Коваль, М. В.
Клініко-діагностичні критерії синдрому грудного виходу [Текст] / М. В. Коваль
// Прикарпатський вісник НТШ ( в дар ). — 2017. — № 7 (43). — С.62-67.
 Коваль, М. В.
Клініко-діагностичні
критерії
синдрому
грудного
виходу
[Текст]
/ М. В. Коваль, В. А. Гриб, М. І. Лесів // Український неврологічний журнал. —
2017. — № 3. — С.67. — Матеріали науково-практичної конференції з
міжнародною участю "Актуальні питання діагностики та лікування
захворювань нервової системи" [12-13 жовтня 2017 р., м. Київ].

 Купновицька-Сабадош, М. Ю.









Когнітивні
розлади
у
хворих
на
розсіяний
склероз
[Текст]
/ М. Ю. Купновицька-Сабадош, М. Б. Демчина // Прикарпатський вісник НТШ
( в дар ). — 2017. — № 7 (43). — С.68-72.
Можливості
поліпшення
якості
життя
після
інсульту
[Текст]
/ М. Ю. Купновицька-Сабадош, В. А. Гриб, Р. Д. Герасимчук та ін.
// Міжнародний неврологічний журнал. — 2014. — № 8. — С.41-44.
Комбінована нейрометаболічна та ендотелійпротективна терапія в гострому
періоді атеротромботичного інсульту [Текст] / О. Я. Михалойко,
М. Ю. Купновицька-Сабадош, В. Р. Герасимчук, І. Я. Михалойко
// Біль,знеболювання і інтенсивна терапія. — 2018. — № 1. — С.93-94.
Оцінка когнітивної дисфункції у хворих із різним ступенем хронічного
обструктивного захворювання легень [Текст] / І. М. Поясник, В. А. Гриб,
М. Ю. Купновицька-Сабадош, В. Т. Рудник // Art of Medicine. — 2017. — №
3. — С.86-90.
Ліскевич,І.І.
Ефективність лікування невропатії лицевого нерва у дітей та підлітків з
урахуванням оцінки стану окисно -відновних процесів [Текст] / І. І. Ліскевич,
М. І. Пітик // Міжнародний неврологічний журнал. — 2014. — № 2. — С.1317.

 Пітик, М. І.

Застосування рефлесотерапії у системі реабілітаації дітей із дитячим
церебральним паралічем [Текст] / М. І. Пітик, І. І. Ліскевич // Міжнародний
неврологічний журнал. — 2015. — № 4. — С.131.
 Пітик, М. І.
Нові аспекти діагностики та лікування гострої невропатії лицевого нерва у
дітей [Текст] / М. І. Пітик, І. І. Ліскевич // Прикарпатський вісник НТШ ( в дар
). — 2017. — № 7 (43). — С.42-46.
 Пітик, М. І.
Порівняльний аналіз діагностичної валідності клінічних шкал оцінки
тяжкості прозопарезу при неврапатії лицевого нерва в дітей [Текст]
/ М. І. Пітик, І. І. Ліскевич // Журнал неврології ім.Б.М.Маньковського. —
2016. — т.4, № 3. — С.50-53.
 Пітик, М. І.
Поширеність спадкових хвороб нервово-м'язової системи серед дитячого
населення Прикарпаття [Текст] / М. І. Пітик, І. І. Ліскевич
// Міжнародний неврологічний журнал. — 2016. — № 3. — С.153. — тези
науково-практичної конференції з міжнародною участю "Сучасні аспекти
клінічної неврології".

 Випадок правця на грунті стороннього тіла носового ходу із гострою хімічною

перфорацією носової перегородки у нещепленої дитини [Текст] / М. І. Пітик,
І. І. Ліскевич, Р. Й. Котурбаш та ін. // Галицький лікарський вісник. — 2014. —
т.21, № 3. — С.77-79.
 Максимчук, Л. Т.
Гірудотерапія у хворих із цервікогенним головним болем [Текст]
/ Л. Т. Максимчук // Міжнародний неврологічний журнал. — 2015. — № 3. —
С.136-139.
 MYKHALOJKO,O.Ja.
Some biochemical changes in patients with acute ischemic stroke [Текст] / O.Ja.
MYKHALOJKO, I.Ja. MYKHALOJKO // Український біохімічний журнал. —
2017. — т.89, № 3. — С.31-35.
 Професійні і соціально-психологічні проблеми адаптації студентівпереселенців медиків та основні напрямки їх педагогічної підтримки [Текст]
/ І. С. Михалойко, О. Я. Михалойко, І. Я. Михалойко, І. Р. Попадинець
// Буковинський медичний вісник. — 2018. — т.22, № 2. — С.159-163.

 Михалойко, О. Я.

Ефективність мультимедійних засобів у викладанні неврології студентам
лікувального факультету [Текст] / О. Я. Михалойко // Буковинський медичний
вісник. — 2016. — т.20, № 1. — С.258-259.
 Михалойко, О. Я.
Зміни церебральної гемодинаміки за показниками ультразвукової
допплерографії у хворих на гострий ішемічний інсульт у вертебробазилярному
басейні [Текст] / О. Я. Михалойко // Міжнародний неврологічний журнал. —
2015. — № 4. — С.128. — :матеріали(тези) науково-практичної конференції з
міжнародною участю"Сучасні аспектиклінічної неврології" [12-13 березня
2015р.,м.Івано-Франківськ].
 Михалойко, О. Я.
Імунобіохімічні зміни у крові при гострому ішемічному інсульті [Текст]
/ О. Я. Михалойко // Вісник наукових досліджень. — 2016. — № 1. — С.81-83.
 Михалойко, О. Я.
Концентраційні зміни плазмового гомоцистеїну при гострому ішемічному
інсульті [Текст] / О. Я. Михалойко // Буковинський медичний вісник. —
2016. — т.20, № 1. — С.84-86.

 Комбінована нейрометаболічна та ендотелійпротективна терапія в гострому

періоді атеротромботичного інсульту [Текст] / О. Я. Михалойко,
М. Ю. Купновицька-Сабадош, В. Р. Герасимчук, І. Я. Михалойко
// Біль,знеболювання і інтенсивна терапія. — 2018. — № 1. — С.93-94.
 Грицюк, Т. Д.
Антиоксидантно-прооксидантний статус у хворих із перенесеним ішемічним
інсультом у динаміці патогенетичного лікування [Текст] / Т. Д. Грицюк
// Міжнародний неврологічний журнал. — 2015. — № 4. — С.122. —
:матеріали(тези) науково-практичної конференції з міжнародною участю
"Сучасні аспекти клінічної неврології"[12-13березня 2015р.,м.ІваноФранківськ].
 Грицюк, Т. Д.
Вміст нейрон-специфічної енолази в сироватці крові хворих з перенесеним
ішемічним інсультом [Текст] / Т. Д. Грицюк // Архів клінічної медицини (
дар). — 2016. — № 1. — С.32-35.
 Грицюк, Т. Д.
Діагностичне значення нейрон-специфічної енолази NSE в сироватці крові
хворих з ішемічним інсультом у відновному періоді [Текст] / Т. Д. Грицюк
// Галицький лікарський вісник. — 2016. — т.23, № 1. — С.29-31.

 Грицюк, Т. Д.

Ефективність лікування хворих з перенесеним ішемічним інсультом з
урахуванням оцінки стану про- та антиоксидантної систем [Текст]
/ Т. Д. Грицюк // Український неврологічний журнал. — 2015. — № 2. — С.5963.
 Негрич, Т. І.
Окремі етіологічні фактори ризику розсіяного склерозу серед мешканців
Прикарпаття [Текст] / Т. І. Негрич, В. А. Гриб, Л. Б. Оринчак // Прикарпатський
вісник НТШ ( в дар ). — 2017. — № 7 (43). — С.47-50.
 Негрич, Т. І.
Ефективність препаратів внутрішньовенного імуноглобуліну в терапії
розсіяного склерозу [Текст] / Т. І. Негрич, Л. Б. Оринчак // Міжнародний
неврологічний журнал. — 2015. — № 2. — С.56-64.
 Негрич, Т. І.
Особливості перебігу розсіяного склерозу в жінок залежно від народження
дітей [Текст] / Т. І. Негрич, Л. Б. Оринчак // Міжнародний неврологічний
журнал. — 2015. — № 5. — С.45-52.

 Негрич, Т. І.

Особливості перебігу розсіяного склерозу у жінок [Текст] / Т. І. Негрич,
Л. Б. Оринчак // Галицький лікарський вісник. — 2015. — т.22, № 1. — С.5257.
 Оринчак, Л. Б.
Вплив вагітності та грудного вигодовування на перебіг розсіяного склерозу
[Текст] / Л. Б. Оринчак // Український неврологічний журнал. — 2015. — №
2. — С.31-35.
 Оринчак, Л. Б.
Вплив віку менархе та сімейного стану у хворих на розсіяний склероз жінок на
клінічні характеристики цього захворювання [Текст] / Л. Б. Оринчак
// Міжнародний неврологічний журнал. — 2015. — № 3. — С.151-156.
 Оринчак, Л. Б.
Вплив пори року на дебют розсіяного склерозу серед мешканців Прикарпаття
[Текст] / Л. Б. Оринчак // Галицький лікарський вісник. — 2014. — т.21, №
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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 бібліотечнобібліографічних 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).

