


Програма Дня кафедри 

• мета проведення Дня кафедри 

• книжково-інформаційна виставка “Дерматологія 

та венерологія” 

• комплектування фонду бібліотеки ІФНМУ з 

тематики кафедри  

• інформаційні можливості бібліотеки ІФНМУ 

 



Мета Дня кафедри 

Бібліотека ІФНМУ пропонує мультимедійну 

 презентацію Дня кафедри дерматології та 

венерології 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 “Дерматологія та 

венерологія” 

 

Розділ 1 

 

На допомогу навчальному процесу та 

науковим дослідженням 

 



616.5(02) 

Д36 

    Дерматологія, венерологія [Текст] : підруч. для студ. вищ. мед. навч. закл. IV р. акр. / 

за ред. В.І. Степаненка. - К. : В-тво КІМ, 2012. - 848 с. Всього:  10 прим. (абонемент - 5) 

  У підручнику на сучасному рівні 

викладено погляди на етіологію, 

патогенез захворювань шкіри і її 

придатків та інфекцій, які передаються  

переважно статевим шляхом, а також 

новітні методи діагностики, лікування та 

профілактики їх. Підручник включає 

теми елективних курсів “Медична 

косметологія” та “Новоутворення шкіри”. 

У тексті використано ілюстрований 

матеріал матеріал, а також ілюстрації 

навчальних ексклюзивних експонатів 

музею муляжів цієї кафедри. Для 

студентів вищих медичних навчальних 

закладів України IV рівня акредитації, 

лікарів-інтернів, практикуючих лікарів. 



616.5(02) 

С13 

    Савчак, В. І. 

    Хвороби шкіри. Хвороби, що передаються статевим шляхом [Текст] : навч. посібник 

для студ. вищ. мед. навч. закладів III-IV р. акред. (ЦМК МОЗУ) / В. І. Савчак, С. О. 

Галникіна. - Тернопіль : Укрмедкнига, 2009. - 508 с. Всього:  15 прим. (абонемент – 10). 

  У підручнику стисло викладено 
відомості про розвиток дерматології та 
венерології в Україні, медичну деонтологію, 
питання організації дерматовенерологічної 
допомоги. Велику увагу приділено методам 
обстеження дерматовенерологічних хворих, 
висвітлено питання клініки, діагностики, 
лікування та профілактики найважливішої 
дерматологічної патології яка найчастіше 
трапляється у лікарській практиці. Описано 
інфекційні хвороби, що передаються 
статевим шляхом, основні принципи 
діагностики, лікування та їх профілактики. 
Наведено зміни в шкірі при загальній 
патології: хворобах крові, ендокринних, 
психічних, гінекологічних захворюваннях, 
гіпо та гіпервітамінозах. 



616.5(02) 

С13 

    Савчак, В. 

    Хвороби шкіри. Хвороби, що передаються статевим шляхом [Текст] : Підручник для 

студ. вищ. навч. закладів ІІІ-ІV р. акред. (ЦМК МОЗУ) / В. Савчак, С. Галникіна. - 

Тернопіль : Укрмедкнига, 2001. - 508 с. Всього:  248 прим. (абонемент – 228). 

  У підручнику стисло  викладені 

відомості про розвиток дерматології та 

венерології в Україні, медичну 

деонтологію, питання організації 

дерматовенерологічної допомоги. Велику 

увагу приділено методам обстеження 

дерматовенерологічних  хворих, висвітлено 

питання клініки, діагностики, лікування та 

профілактики найважливішої 

дерматологічної патології, яка найчастіше 

трапляється у лікарській практиці. Описано 

інфекційні хвороби, що передаються 

статевим шляхом основні принципи 

діагностики, лікування та їх профілактики. 



616.5-08(02) 

С13 

    Савчак, В. 

    Хвороби шкіри в практиці сімейного лікаря [Текст] : посіб. для сімейн. лікарів (Рек. 

ЦМК МОЗУ) / В. Савчак, М. Ковальчук. - Тернопіль : Укрмедкнига, 2005. - 398 с. Всього:  

20 прим. (абонемент – 13). 

 

  У посібнику викладено принципи 

місцевої і  загальної терапії дерматозів, 

етіологію, клініку, лікування, 

профілактику основних дерматозів; 

зв’язок загальної патології із патологією 

шкіри, диференційну діагностику 

активних заразних проявів сифілілсу, 

дерматологічні аспекти СНІДу, питання 

невідкладної  допомоги в дерматології. 

Видання ілюстровано 122 кольоровими 

фото хворих. 



616.5(02) 

С13 

    Савчак, В. 

    Практична дерматологія [Текст] : Навчальний посібник для студ. вищ. мед. закл. 

освіти ІІІ-ІVр. акред. / В. Савчак, С. Галникіна. - К. : Укрмедкнига, 1998. - 272 с. Всього:  

95 прим. (абонемент – 73). 

  У посібнику стисло викладена 

конкретна практична інформація 

стосовно тієї патології, що найчастіше 

трапляється серед дерматологічних 

захворювань. Призначений для сімейних 

лікарів, інтернів, студентів медичних 

навчальних закладів. Виданий 

українською мовою. 



616.5(02) 

Ш66 

    Шкірні та венеричні хвороби [Текст] : Підручник для студ. вищих мед. навч. закл. III-

IV рівня акр. / за ред. М. О. Дудченка, В. Г. Коляденко, В. Г. Бариляк. - 2-е вид., 

стереотип., іл. - Вінниця : Нова книга, 2008. - 240с. Всього:  54 прим. (абонемент – 45). 

  Підручник для студентів вищих 
медичних закладів України, а також для 
лікарів-інтернів-дерматовенерологів, 
суміжних спеціалістів, лікарів-інтернів 
загальної практики та сімейної 
медицини. Складається з шести розділів: 
загальна дерматологія,  спеціальна 
дерматологія,  генодерматози, 
венерологія, тропічні трепонематози, 
психодерматології. У підручнику  
викладено сучасні відомості з анатомії, 
фізіології шкіри, слизових оболонок, 
наведено основні принципи діагностики і 
лікування. Велику увагу зосереджено на 
етіології, патогенезі, сучасних методах 
лікування та профілактики. 



616.5(02) 

К77 

    Кравченко, В. Г. 

    Шкірні та венеричні хвороби [Текст] : Підручник для студентів вищ. навч. закладів / 

В. Г. Кравченко. - К. : Здоров'я, 1995. - 304 с. Всього:  332 прим. (абонемент – 314). 

  Підручник складається з двох 

частин. У першій з них викладено 

сучасні відомості з анатомії та фізіології 

шкіри, слизової оболонки рота й червоної 

окрайки губ, наведено головні принципи 

діагностики і лікування хвороб шкіри. 

Основну увагу зосереджено на питаннях 

етіології, патогенезу, діагностики, 

лікування і профілактики різноманітних  

дерматозів з чистими ізольованими 

проявами на слизовій оболонці рота й 

губ. У другій частині розглядаються 

захворювання, що передаються 

переважно статевим шляхом, їх клініка, 

діагностика, лікування і профілактика. 



616.5(02) 

С45 

    Скрипкин, Ю. К. 

    Кожные и венерические болезни [Текст] : Учебник для студ. мед. ин-тов / Ю. К. 

Скрипкин, А. Л. Машкиллейсон, .Шаpапова Г.Я. . - М. : Медицина, 1997. - 464 с. Всього:  

3 прим. 

  У першій частині підручника 

наведені відомості про анатомію, 

фізіологію, біохімію шкіри. Викладені 

дані про етіологію, патогенез, клінічні 

прояви, діагностику, лікування і 

профілактику шкірних хвороб у дітей і 

дорослих. Друга частина підручника  

присвячена опису венеричних хвороб. 



616.5(02) 

D45 

    Dermatology and venereology [Текст] : manual / ed. by O. A. Pritulo. - 

Simferopol, 2010. - 272 p. Всього:  18 прим. (абонемент – 13). 

  В стислій формі викладені дані з 
історії дерматовенерології, сучасні 
поняття про анатомію, фізіологію, 
патоморфологію шкіри і її додатків. 
Описано головні питання клініки, 
діагностики, диференційної діагностики, 
профілактики і лікування найважливіших 
хвороб шкіри і захворювань, що 
передаються статевим шляхом. Окремі 
розділи присвячено написанню історію 
хвороби й питанням для самостійної  
позааудиторної  роботи студентів. 
Призначено для студентів 4 курсу 
“Лікувальна справа” і “Педіатрія” вищих 
медичних навчальних закладів III-IV 
рівнів акредитації. 

  



616.5(023) 

С79 

    Степаненко, В. І. 

    Дерматологія і венерологія [Текст] : підруч. для студ. вищ. мед. навч. закл. I-ІІІ р. акр. 

(МОЗУлист №0801-48/90418769 від 28.06.2013) / В. І. Степаненко, А. І. Чоботарь, С. О. 

Бондарь. - К. : Медицина, 2015. - 336 с.  Всього:  103 прим. (абонемент – 96). 

   У підручнику системно, 

відповідно до навчальної 

програми і тематичних планів 

вищих медичних навчальних 

закладів I-III рівнів акредитації, 

викладено теоретичну частину. У 

кожній темі описано етіологію та 

патогенез, клінічні прояви, 

діагностику, лікування і 

профілактику різних дерматозів і 

захворювань, які передаються 

статевим шляхом.  



616.5(075.8) 

М42 

    Медсестринство в дерматології і венерології [Текст] : Навч. посібн. для студентів спец. 

"Медсестринство" вищих мед. навч. закл. / /Шегедин М.Б., Зайченко М.М., Зайченко 

Я.О./. - Вінниця : Нова Книга, 2017. - 200 с. Всього:  20 прим. (абонемент -  15). 

  Навчальний посібник складений у 

вигляді структурно-логічних, схем, які 

висвітлюють основні питання навчальної 

дисципліни. Структурно-логічні схеми з 

кожної нозологічної форми подано у 

такій послідовності: визначення хвороби, 

етіологія, епідеміологія, класифікація, 

медсестринський процес, профілактика. 

Особливу увагу приділено розкриттю 

всіх етапів медсестринського процесу, 

тактиці медсестри діагностики та 

лікування хворого. Для студентів 

спеціальності “Медсестринство” вищих 

медичних навчальних закладів. 



616.5(023) 

Ш66 

    Шкірні та венеричні хвороби [Текст] : підруч. для вищ. мед. навч. закл. І-ІІ р. акр. / Л. 

С. Новосад, Р. В. Лабінський, С. П. Білявська та ін. - К. : Медицина, 2007. - 280 с. Всього:  

1 прим. 

  У підручнику системно, стисло 

викладено основні відомості про 

найпоширеніші хвороби шкіри і 

захворювання, що передаються статевим 

шляхом, їхній перебіг, клінічні прояви, 

діагностику, лікування та профілактику.  

Подано інформацію про історію та 

розвиток дерматовенерології, 

організаційні  та юридичні засади 

дерматовенерологічної допомоги 

населенню України. Для студентів вищих 

медичних навчальних закладів I-II рівнів 

акредитації за спеціальностями 

“Лікувальна справа”, “Акушерська 

справа”, “Сестринська справа”, а також 

медичних працівників. 



Література, яка не 

користується попитом 

 



616.5(02) 

Ш66 

    Шкірні та венеричні хвороби [Текст] : навч. посіб. для вищ. військ.-мед. навч. закл. і 

лікарів-інтер. за фахом "Заг. практика - сімейна медицина"(ЦМК, МОЗУ прот. №2 від 

27.05.2005) / В. Г. Коляденко, В. І. Степаненко, П. В. Федорич, С. І. Скляр. - Вінниця : 

Нова книга, 2006. - 424 с. Всього:  17 прим. (абонемент – 13). 

  Навчальний посібник містить дані 

щодо особливостей надання медичної 

допомоги, профілактики і лікування  

захворювань шкіри та сексуально-

трансмісивних хвороб в умовах 

військової частини, матеріали військово-

лікарської експертизи за фахом. Робота 

містить також  історію української 

дерматовенерології.  Для слухачів вищих 

військово-медичних  навчальних закладів 

і лікарів-інтернів за фахом “Загальна 

практика – сімейна медицина”, а також 

усіх практикуючих дерматовенерологів. 



616.5(02)-053 

Р85 

    Руководство по детской дерматовенерологии [Текст] / Ю. К. Скрипник, Ф. А. 

Зверькова, Г. Я. Шарапова, А. А. Студницин. - Ленинград : Медицина. Ленинградское 

отд., 1983. - 480 с. Всього:  10 прим. (абонемент – 7). 

  У книзі коротко представлені 

основні особливості анатомії, гістології 

та фізіології шкіри у дітей, методи 

обстеження дітей, хворих шкірними та 

венеричними хворобами. Вміщені 

теоретичні положення іммунопатології 

деякі аспекти взаємовідношення процесів 

алергії та імунітету. Висвітлено проблеми 

патогенезу, особливості клініки, 

діагностики, методи лікування, 

профілактики дерматозів у дітей і їх 

реабілітації. Посібник призначений для 

дерматовенерологів, педіатрів, дільничих 

лікарів. 



616.5(02) 

К58 

    Кожные и венерические болезни [Текст] : Учебник для студентов мед. ин-тов. / С. Т. 

Павлов, О. К. Шапошников, В. И. Самцов, И. И. Ильин ; Под ред. О.К.Шапошникова. - 

4-е изд., перераб. и доп. - М. : Медицина, 1985. - 368 с. Всього:  107 прим. (абонемент – 98). 

  У четвертому виданні із сучасних 

позицій викладені питання загальної і 

спеціальної дерматології і венерології. 

Наведені дані про шкіру та її специфічні 

функції, етіологію, патогенез, клініку, 

профілактику і лікування шкірних 

хвороб. Висвітлені хвороби, що 

передаються статевим шляхом, а також 

питання організації профілактики 

лікування венеричних хвороб. 

Призначений для студентів медичних 

інститутів. 



616.5(02) 

С45 

    Скрипкин, Ю. К. 

    Кожные и венерические болезни [Текст] : Учебник для студ. мед. ин-тов / Ю. К. 

Скрипкин. - М. : Медицина, 1980. - 552 с. Всього:  67 прим.  

  Підручник складається необхідні 

відомості з етіології, патогенезу, клініка, 

лікування і профілактика шкірних та 

венеричних хвороб. Викладені дані з 

анатомії, гістології морфологічних 

елементах шкіри, методах обстеження 

дерматологічних і венеричних хворих, 

систематизовані нові досягнення 

вітчизняної та зарубіжної дерматології та 

венерології з урахуванням сучасних 

даних алергології, ендокринології, 

імунології, генетики, біохімії та інших 

дисциплін. 



616.5(02) 

С45 

    Скрипкин, Ю. К. 

    Кожные и венерические болезни [Текст] : Учебник для студ. мед. ин-тов / Ю. К. 

Скрипкин. - М. : Медицина, 1979. - 552 с. Всього:  56 прим. (абонемент – 55). 

  Підручник складається необхідні 

відомості з етіології, патогенезу, клініка, 

лікування і профілактика шкірних та 

венеричних хвороб. Викладені дані з 

анатомії, гістології морфологічних 

елементах шкіри, методах обстеження 

дерматологічних і венеричних хворих, 

систематизовані нові досягнення 

вітчизняної та зарубіжної дерматології та 

венерології з урахуванням сучасних 

даних алергології, ендокринології, 

імунології, генетики, біохімії та інших 

дисциплін. 

 



616.5(02) 

К58 

    Кожные и венерические болезни [Текст] : Учеб. пособие для студ. стомат. ф-тов мед. 

ин-тов / А. Л. Машкиллейсон, С. А. Кутин, Е. И. Абрамова и др. ; Под ред. А.Л. 

Машкиллейсона. - М. : Медицина, 1986. - 256 с. Всього:  173 прим.(абонемент-172). 

  Навчальний посібник для 
студентів стоматологічних інститутів 
складається із двох частин. У першій 
частині представлені сучасні 
відомості з анатомії та фізіології 
шкіри, слизової оболонки рота, 
червоної облямівки губ. Основна 
увага приділена питанням етіології, 
патогенезу, діагностики, 
профілактики та лікування різних 
дерматозів, які часто виявляються 
ізольовано на слизовій оболонці рота 
і губ. У другій частині викладається 
клінічна картина, діагностика, 
профілактика і лікування сифілісу і 
гонореї, а також принципи і методи 
боротьби з венеричними хворобами. 



Список наукової літератури, 

яка є в бібліотеці 

 



616.5 

А 50  Аллергические зудящие дерматозы. Киев, «Здоров’я», 1973 132с. Прим. 6. 

616.5 

Д 36  Дерматология и венерология. Вып. 10. Республиканский межведомственный 

сборник. К., «Здоров’я», 1975. 154с. Прим. 4. 

616.5 

С 45  Скрипкин Ю.К. и др. 

               Аллергические дерматозы. М., «Медицина»,1975. 247с. Прим. 4. 

616.5-08 

З 40    Защитные средства для кожи. К., «Здоров’я», 1975. 94 с. Прим.6. 

616.50 

К 27    Картамышев А.И. 

                 Системные заболевания кожи. М., «Медицина», 1969. 167с. Прим. 6. 

616.51-001 

П 30     Петров В.И. и Сладков Ю.Б. 

                 Хирургия лучевых поражений кожи. Л., «Медицина», 143с. Прим. 4.  
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 Александрук, О. Д.  

 Визначення взаємозв'язку між терміном дебюту атопічного дерматиту та 

секрецією кортизолу [Текст] / О. Д. Александрук // Клінічна та 

експериментальна патологія (в дар). — 2018. — т.ХVII, № 4. — С.15-18. 

 Александрук,О.Д.  

 Вплив системного стандартного лікування на стан бактеріального заселення 

шкіри дорослих хворих на атопічний дерматит [Текст] / О. Д. Александрук 

// Галицький лікарський вісник. — 2014. — т.21, № 3. — С.8-9. 

 Александрук, О. Д.  

 Клініко-патогенетичне порівняння перебігу атопічного дерматиту та істинної 

екземи [Текст] / О. Д. Александрук // Український журнал дерматології 

венерології косметології. — 2017. — № 3. — С.33-37. 

 Александрук, О. Д.  

 Клініко-патогенетичне порівняння перебігу атопічного дерматиту та істинної 

екземи [Текст] / О. Д. Александрук // Український журнал дерматології 

венерології косметології. — 2017. — № 4. — С.13-17. 



 Александрук, О. Д.  

 Особливості секреції кортизолу у дорослих хворих з атопічним дерматитом 

[Текст] / О. Д. Александрук // Український журнал дерматології венерології 

косметології. — 2018. — № 4. — С.26-29. 

 Александрук, О.Д..Ткач В.Є.  

 Традиція та її вплив на сучасну дерматологію [Текст] / О.Д..Ткач В.Є. 

Александрук // Прикарпатський вісник НТШ ( в дар ). — 2014. — № 4. — С.9-

15. 

 Блага, І. О.  

 Вплив змін типового харчування на розвиток вугрової хвороби у студентів-

іноземців [Текст] / І. О. Блага, О. Д. Александрук, Х. Я. Николайчук 

// Український журнал дерматології венерології косметології. — 2016. — № 

4. — С.116-117. — :тези доповідей Всеукраїнської науково-практичної 

конференції Української асоціації лікарів-дерматовенерологів і косметологів 

[19-20 жовтня 2016р.,м.Тернопіль]. 



 Буянова, І. О.  

 Вплив використання пробіотиків у лікуванні хворих на істинну екзему на стан 

мікробіоценозу кишечника [Текст] / І. О. Буянова, О. Д. Александрук, 

Л. О. Хімейчук // Український журнал дерматології венерології 

косметології. — 2016. — № 1. — С.104-105. — матеріали науково-практичної 

конференції"Нові тенденції лікування та профілактики дерматовенерологічних 

проблем у рамках доказової медицини"[Львів,13-15 квітня 2016р]. 

 Бактеріальне заселення шкіри у контрольній групі пацієнтів [Текст] 

/ І. О. Буянова, О. Д. Александрук, Л. О. Хімейчук, В. О. ГОнчарук 

// Український журнал дерматології венерології косметології. — 2016. — № 

4. — С.114-115. — :тези доповідей Всеукраїнської науково-практичної 

конференції Української асоціації лікарів-дерматовенерологів і 

косметологів{19-20 жовтня 2016р.,м.Тернопіль]. 

 Актуальність використання гепатопротекторів у лікуванні хворих на екзему 

[Текст] / І. О. Буянова, В. Т. Кузенко, О. Д. Александрук, Г. Є. Гірник 

// Український журнал дерматології венерології косметології. — 2017. — № 

4. — С.89. — тези III(Х)з'їзду Української асоціації лікарів-дерматовенерологів 

і косметологів [22-23 листопада 2017р.,м.Львів]. 

 



 Гірник, Г. Є.  

 Досвід застосування Банеоцин для лікування хворих з бактеріальними 

інфекціями шкіри [Текст] / Г. Є. Гірник, О. Д. Александрук // Український 

журнал дерматології венерології косметології. — 2016. — № 4. — С.115-

116. — :тези доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції 

Української асоціації лікарів-дерматовенерологів і косметологів{19-20 жовтня 

2016р.,м.Тернопіль]. 

 Застосування імунобіотиків з метою корекції дисбіозу у хворих на атопічний 

дерматит [Текст] / В. Т. Кузенко, І. О. Буянова, О. Д. Александрук, Г. Є. Гірник 

// Український журнал дерматології венерології косметології. — 2017. — № 

4. — С.86-87. — тези III(Х)з'їзду Української асоціації лікарів-

дерматовенерологів і косметологів [22-23 листопада 2017р.,м.Львів]. 

 Бородавки:причини зростання захворюваності і досвід лікування [Текст] 

/ Х. Я. Николайчук, О. Д. Александрук, Л. О. Сенчук, Г. Є. Гірник 

// Український журнал дерматології венерології косметології. — 2017. — № 

4. — С.93. — тези III(Х)з'їзду Української асоціації лікарів-дерматовенерологів 

і косметологів [22-23 листопада 2017р.,м.Львів]. 



 Николайчук, Х. Я. 

 Досвід застосування гелів Ізотрексину і Дуак для лікування акне [Текст] 
/ Х. Я. Николайчук, О. Д. Александрук // Український журнал дерматології 
венерології косметології. — 2016. — № 1. — С.108. — матеріали науково-
практичної конференції "Новітні тенденції лікування та профілактики 
дерматовенерологічних проблем у рамках доказової медицини"[Львів,13-15 
квітня 2016р.]. 

 Николайчук, Х. Я.  

 Причини випадання волосся у студентів-іноземців [Текст] / Х. Я. Николайчук, 
О. Д. Александрук // Український журнал дерматології венерології 
косметології. — 2016. — № 4. — С.120. — :тези доповідей Всеукраїнської 
науково-практичної конференції Української асоціації лікарів-
дерматовенерологів і косметологів{19-20 жовтня 2016р.,м.Тернопіль]. 

 Блага, І. О. 

  Вивчення впливу гельмінтозів на клінічний перебіг хронічної кропив'янки у 
дітей [Текст] / І. О. Блага, Х. Я. Николайчук // Клінічна 
імунологія,алергологія,інфектологія. — 2017. — № 6. — С.51-52. — матеріали 
науково-практичної школи "Дерматовенерологія в розробках молодих 
науковців" [16-17 листопада 2017 р., м. Київ]. 



 Николайчук, Х. Я.  

 Порівняльна характеристика різних методик лікування вугрової хвороби 
[Текст] / Х. Я. Николайчук, І. О. Блага // Клінічна 
імунологія,алергологія,інфектологія. — 2017. — № 6. — С.60. — матеріали 
науково-практичної школи "Дерматовенерологія в розробках молодих 
науковців" [16-17 листопада 2017 р., м.Київ]. 

 Буянова, І. О. 

 Актуальність гепатопротекторної терапії у хворих на екзему [Текст] 
/ І. О. Буянова // Art of Medicine. — 2018. — № 1. — С.38-43. 

 Буянова, І. О. 

  Вплив "Біфідумбактерину "на стан клітинного імунітету у хворих на рожеві 
вугрі [Текст] / І. О. Буянова, Н. Г. Вірстюк, Л. О. Хімейчук // Український 
журнал дерматології венерології косметології. — 2010. — № 3. — С.170. 

 Гірник, Г. Є.  

 Особливості догляду за сухою і чутливою шкірою при атопічному дерматиті 
[Текст] / Г. Є. Гірник, І. О. Буянова, В. Т. Кузенко // Український журнал 
дерматології венерології косметології. — 2017. — № 4. — С.87-88. — тези 
III(Х)з'їзду Української асоціації лікарів-дерматовенерологів і косметологів 
[22-23 листопада 2017р.,м.Львів]. 

 

 



 Застосування імунобіотиків з метою корекції дисбіозу у хворих на атопічний 

дерматит [Текст] / В. Т. Кузенко, І. О. Буянова, О. Д. Александрук, Г. Є. Гірник 

// Український журнал дерматології венерології косметології. — 2017. — № 

4. — С.86-87. — тези III(Х)з'їзду Української асоціації лікарів-

дерматовенерологів і косметологів [22-23 листопада 2017р.,м.Львів]. 

 Сенишин, Н. Ю.  

 Роль кліщів Demodex folliculorum у клінічному перебігу рожевих вугрів [Текст] 

/ Н. Ю. Сенишин, Л. О. Хімейчук, І. О. Буянова // Український журнал 

дерматології венерології косметології. — 2010. — № 3. — С.171-172. 

 Хімейчук, Л. О.  

 Сучасна косметологія як галузь медицини [Текст] / Л. О. Хімейчук, 

Н. Ю. Сенишин, І. О. Буянова // Галицький лікарський вісник. — 2014. — т.21, 

№ 1. — С.73-75. 

 Вірстюк, Н. Г. 

 Вплив лікування на патогенетичні ланки псоріазу при порушенні функції 

печінки із застосуванням вузькосмугової UVB-терапії та гепатопротекторів 

[Текст] / Н. Г. Вірстюк, М. С. Волошинович // Галицький лікарський вісник. — 

2014. — т.21, № 1. — С.11-15. 



 Волошинович, М. С.   

 Особливості вивчення дерматовенерології іноземними студентами у вищому 
медичному навчальному закладі [Текст] / М. С. Волошинович // Галицький 
лікарський вісник. — 2017. — т.24, № 2. — С.63-64. 

 Николайчук, Х. Я. 

 Клінічний випадок сімейного ламелярного іхтіозу [Текст] / Х. Я. Николайчук, 
О. Д. Александрук, М. С. Волошинович // Український журнал дерматології 
венерології косметології. — 2017. — № 1. — С.106-109. 

 Конвекторний дерматит : клінічна картина, діагностичні помилки [Текст] 
/ В. Є. Ткач, О. Д. Александрук, М. С. Волошинович, С. М. Романчук 
// Український журнал дерматології венерології косметології. — 2015. — № 
4. — С.99-101. 

 Досвід використання дерматоскопії для обстеження пацієнтів з 
новоутвореннями шкіри [Текст] / В. Є. Ткач, О. Д. Александрук, 
М. С. Волошинович, І. М. Тороус // Український журнал дерматології 
венерології косметології. — 2016. — № 1. — С.113. — матеріали нпуково-
практичної конференції"Новітні тенденції лікування та профілактики 
дерматовенерологічних проблем у рамках доказової едицини"[Львів,13-15 
квітня 2016р]. 



 Ткач, В. Є.  

 Випадок склерозуючого лімфангіту статевого члена [Текст] / В. Є. Ткач, 
М. С. Волошинович // Український журнал дерматології венерології 
косметології. — 2017. — № 3. — С.100-101. 

 Множинна екстрагенітальна шанкероподібна піодермія [Текст] / В. Є. Ткач, 
М. С. Волошинович, О. С. Вівчаренко та ін. // Український журнал 
дерматології венерології косметології. — 2015. — № 3. — С.113-116. 

 Псоріаз:рідкісна клінічна форма і діагностичні помилки [Текст] / В. Є. Ткач, 
М. С. Волошинович, І. І. Кузенко, А. Д. Мухамад // Український журнал 
дерматології венерології косметології. — 2016. — № 2. — С.94-97. 

 Бородавчастий псоріаз :випадок із клінічної практики [Текст] / В. Є. Ткач, 
М. С. Волошинович, Р. Ф. Никифорук, І. В. Король // Український журнал 
дерматології венерології косметології. — 2018. — № 3. — С.133-135. 

 Клінічні випадки гангренозної піодермії [Текст] / В. Є. Ткач, С. М. Гафійчук, 
М. С. Волошинович та ін. // Український журнал дерматології венерології 
косметології. — 2018. — № 4. — С.65-69. 

 Хронічний атрофічний акродерматит : клінічні випадки [Текст] / В. Є. Ткач, 
Н. П. Маляр, М. С. Волошинович, Б. А. Зубик // Український журнал 
дерматології венерології косметології. — 2018. — № 2. — С.103-107. 



 Поєднання псоріазу з іншими дерматозами [Текст] / В. Є. Ткач, А. П. Мотуляк, 

М. С. Волошинович, М. Ю. Курган // Український журнал дерматології венерології 

косметології. — 2015. — № 2. — С.100-103. 

 Гірник, Г. Є. 

 Вплив атопічного дерматиту на психологічний стан та соціальну адаптацію 

пацієнтів [Текст] / Г. Є. Гірник // Галицький лікарський вісник. — 2015. — т.22, № 

2. — С.22-24. 

 Гірник, Г. Є. 

 До проблеми формування особистості майбутнього лікаря у вищому медичному 

навчальному закладі [Текст] / Г. Є. Гірник // Галицький лікарський вісник. — 

2015. — т.22, № 2. — С.133-135. 

 Гірник, Г. Є. 

  Педагогічна та комунікативна культура викладача вищого медичного закладу як 

складові педагогічного іміджу [Текст] / Г. Є. Гірник // Архів клінічної медицини ( 

дар). — 2015. — № 1. — С.61-63. 

 Гірник, Г. Є.  

 Досвід застосування Банеоцин для лікування хворих з бактеріальними інфекціями 

шкіри [Текст] / Г. Є. Гірник, О. Д. Александрук // Український журнал дерматології 

венерології косметології. — 2016. — № 4. — С.115-116. — :тези доповідей 

Всеукраїнської науково-практичної конференції Української асоціації лікарів-

дерматовенерологів і косметологів{19-20 жовтня 2016р.,м.Тернопіль]. 



 Гірник, Г. Є.  

 Ефективність застосування препарату Гістафен (секвіфенадин) у хворих 
на кропив'янку [Текст] / Г. Є. Гірник, Л. О. Сенчук, Х. Я. Николайчук 
// Український журнал дерматології венерології косметології. — 2017. — 
№ 4. — С.87. — тези III(Х)з'їзду Української асоціації лікарів-
дерматовенерологів і косметологів [22-23 листопада 2017р.,м.Львів]. 

 Influence of basic treatment of patients with stage II chronic obstructive pulmonary 
disease with tiotropium bromide on the morpho-functional state of the bronchial 
mucosa and the level of type IV collagen in bronchoalveolar lavage fluid [Текст] 
/ M. M. Ostrovskyi, M. O. Kulynych-Miskiv, I. O. Savelikhina et al. // Галицький 
лікарський вісник. — 2018. — т.25, № 4. — С.27-33. 

 Чмут, В. Г. 

 Цикл тематичного удосконалення "інфекцій,щопередаються статевим 
шляхом" у післядипломній освіті дерматовенерологів [Текст] / В. Г. Чмут, 
О. Д. Александрук, В.Є.Кухта О.П. Ткач // Український журнал 
дерматології венерології косметології. — 2016. — № 1. — С.96. — 
матеріали науково-практичної конференції"Новітні тенденції лікування 
та профілактики дерматовенерологічнихпроблем у рамках доказової 
медицини"[Львів,13-15 квітня 2016р.]. 



 Клінічний досвід використання Еслідину в комплексному лікуванні псоріазу 
[Текст] / В. Є. Ткач, В. Г. Чмут, І. М. Тороус, Н. В. Малкович // Український журнал 
дерматології венерології косметології. — 2016. — № 4. — С.106. — :тези доповідей 
Всеукраїнської науково-практичної конференції Української асоціації лікарів-
дерматовенерологів і косметологів{19-20 жовтня 2016р.,м.Тернопіль]. 

 Вірстюк, Н. Г. 

 Вплив метаболічного синдрому на перебіг псоріазу [Текст] / Н. Г. Вірстюк, 
М. М. Никифорук // Український журнал дерматології венерології косметології. — 
2016. — № 4. — С.105. — :тези доповідей Всеукраїнської науково-практичної 
конференції Української асоціації лікарів-дерматовенерологів і косметологів{19-20 
жовтня 2016р.,м.Тернопіль]. 

 Вірстюк, Н. Г. 

 Псоріаз,дисліпідемія і серцево-судинний ризик [Текст] / Н. Г. Вірстюк, 
М. М. Никифорук // Український журнал дерматології венерології косметології. — 
2016. — № 4. — С.105. 

 Вірстюк, Н. Г.  

 Вплив препаратів розувастатину і омега-3 поліненасичених жирних кислот на 
клініко-лабораторні показники хворих на псоріаз на тлі метаболічного синдрому 
[Текст] / Н. Г. Вірстюк, М. М. Никифорук, Р. Ф. Никифорук // Український журнал 
дерматології венерології косметології. — 2016. — № 2. — С.46-51. 



 До 70-річчя Івано-Франківського осередку УАЛДВК і кафедри дерматології та 

венерології [Текст] / В. Є. Ткач, О. Д. Александрук, І. Г. Цідило, 

Р. Ф. Никифорук // Український журнал дерматології венерології 

косметології. — 2015. — № 3. — С.129-132. 

 Бородавчастий псоріаз :випадок із клінічної практики [Текст] / В. Є. Ткач, 

М. С. Волошинович, Р. Ф. Никифорук, І. В. Король // Український журнал 

дерматології венерології косметології. — 2018. — № 3. — С.133-135. 

 Сенишин, Н. Ю. 

 Форми контролю та підготовка матеріалів методичного забезпечення студентів 

з дисципліни "Дерматологія та венерологія" [Текст] / Н. Ю. Сенишин 

// Галицький лікарський вісник. — 2014. — т.21, № 1. — С.88-89. 

 Сенишин, Н. Ю.  

 Дерматовенерологія та первинна ланка надання медичної допомоги населенню 

[Текст] / Н. Ю. Сенишин, О. Д. Александрук, В. Г. Чмут // Art of Medicine. — 

2018. — № 1. — С.67-72. 

 

 

 

 



 Способи місцевого лікування гострокінцевих кондилом аногенітальної локалізації 
[Текст] / Н. Ю. Сенишин, Ж. П. Гавриш // Український журнал дерматології 
венерології косметології. — 2016. — № 4. — С.125. — :тези доповідей 
Всеукраїнської науково-практичної конференції Української асоціації лікарів-
дерматовенерологів і косметологів{19-20 жовтня 2016р.,м.Тернопіль]. 

 Сенишин, Н. Ю.  

 Способи медикаментозної корекції синдрому відміни при стероїдному дерматиті 
[Текст] / Н. Ю. Сенишин, Ж. П. Гавриш, О. М. Грищук // Український журнал 
дерматології венерології косметології. — 2017. — № 4. — С.94. — тези III(Х)з'їзду 
Української асоціації лікарів-дерматовенерологів і косметологів [22-23 листопада 
2017р.,м.Львів]. 

 Гендерні особливості імунних порушень при метаболічному синдромі [Текст] 
/ С. В. Федоров, І. В. Козлова, В. М. Кулаєць та ін. // Art of Medicine. — 2017. — № 
2. — С.53-57. 

 Сенчук, Л. О. 

 Комплексне лікування псоріазу з урахуванням холестатичного синдрому [Текст] 
/ Л. О. Сенчук // Український журнал дерматології венерології косметології. — 
2016. — № 1. — С.101. — матеріали науково-практичної конференції"Новітні 
тенденції лікування та профілактики дерматовенерологічних проблем у рамках 
доказової медицини". 



 Сенчук, Л. О.  

Практичний досвід застосування аміксину ІС в терапії папіломавірусної 

інфекції шкіри [Текст] / Л. О. Сенчук // Art of Medicine. — 2018. — № 1. — 

С.44-47. 

 Сенчук, Л. О.  

Зміни функціонального стану печінки у хворих на сечостатевий хламідіоз в 

процесі лікування [Текст] / Л. О. Сенчук, О. Д. Александрук // Art of 

Medicine. — 2017. — № 1. — С.85-88. 

 Сенчук, Л. О.  

 Метод оптимізації лікування оніхомікозів [Текст] / Л. О. Сенчук, 

О. Д. Александрук // Український журнал дерматології венерології 

косметології. — 2016. — № 4. — С.118. — :тези доповідей Всеукраїнської 

науково-практичної конференції Української асоціації лікарів-

дерматовенерологів і косметологів{19-20 жовтня 2016р.,м.Тернопіль]. 

 Александрук, О.Д..Ткач В.Є. 

 Традиція та її вплив на сучасну дерматологію [Текст] / О.Д..Ткач В.Є. 

Александрук // Прикарпатський вісник НТШ ( в дар ). — 2014. — № 4. — С.9-

15. 

 



 Геник, Б. Л. 

 Спосіб визначення та встановлення ступеня тяжкості акантолізу на слизовій 

оболонці ротової порожнини у хворих на акантолітичну пухирчатку [Текст] 

/ Б. Л. Геник, М. М. Рожко, В. Є. Ткач // Український журнал дерматології 

венерології косметології. — 2017. — № 4. — С.29-33. 

 Калюжная, Л. Д.  

 Анетодермия Швеннингера-Буцци [Текст] / Л. Д. Калюжная, В. Е. Ткач 

// Клінічна імунологія,алергологія,інфектологія. — 2016. — № 7. — С.38-39. 

 Сучасний погляд на методи профілактики і лікування уражень слизової 

порожнини рота і шкіри при променевому лікуванні злоякісних пухлин 

ротоглотки [Текст] / І. Д. Костишин, В. С. Іванкова, Г. А. Гірна, В. Є. Ткач 

// Променева діагностика і променева терапія. — 2017. — № 2. — С.66-77. 

 Комплексне лікування стафілококових піодермій із застосуванням автовакцини 

[Текст] / Р. В. Куцик, В. Г. Чмут, В. Є. Ткач, О. І. Юрчишин // Український 

журнал дерматології венерології косметології. — 2017. — № 4. — С.94-95. — 

тези III(Х)з'їзду Української асоціації лікарів-дерматовенерологів і 

косметологів [22-23 листопада 2017р.,м.Львів]. 



  Комплексне хірургічне лікування глибокого мікозу [Текст] / О. В. Пиптюк, 

А. Є. Богуш, В. Є. Ткач та ін. // Галицький лікарський вісник. — 2012. — т.19, 

№ 3(ч.1). — С.133-134. — Матеріали конференції "Прикарпатський 

хірургічний форум". 

 Чутливість P.acnes до антибіотиків та біологічно активних речовин лікарських 

рослин [Текст] / Г. В. Руско, О. І. Юрчишин, Л. М. Куровець та ін. 

// Український журнал дерматології венерології косметології. — 2017. — № 

4. — С.97. — тези III(Х)з'їзду Української асоціації лікарів-дерматовенерологів 

і косметологів [22-23 листопада 2017р.,м.Львів]. 

 Організація дерматологічної медичної допомоги людям похилого віку [Текст] 

/ В. Є. Ткач, О. Д. Александрук, О. Я. Василюк, Л. Й. Котурбаш // Український 

журнал дерматології венерології косметології. — 2010. — № 3. — С.155. 

 Конвекторний дерматит : клінічна картина, діагностичні помилки [Текст] 

/ В. Є. Ткач, О. Д. Александрук, М. С. Волошинович, С. М. Романчук 

// Український журнал дерматології венерології косметології. — 2015. — № 

4. — С.99-101. 



 Клінічні випадки гангренозної піодермії [Текст] / В. Є. Ткач, С. М. Гафійчук, 
М. С. Волошинович та ін. // Український журнал дерматології венерології 
косметології. — 2018. — № 4. — С.65-69. 

 Хронічний атрофічний акродерматит : клінічні випадки [Текст] / В. Є. Ткач, 
Н. П. Маляр, М. С. Волошинович, Б. А. Зубик // Український журнал 
дерматології венерології косметології. — 2018. — № 2. — С.103-107. 

   Поєднання псоріазу з іншими дерматозами [Текст] / В. Є. Ткач, 
А. П. Мотуляк, М. С. Волошинович, М. Ю. Курган // Український журнал 
дерматології венерології косметології. — 2015. — № 2. — С.100-103. 

 Цідило, І. Г.  

 Псоріаз і серцево-судинний ризик [Текст] / І. Г. Цідило, Н. Г. Вірстюк 
// Український журнал дерматології венерології косметології. — 2016. — № 
1. — С.99-100. — матеріалинауково-практичної конференції"Новітні тенденції 
лікування та профілактики дерматовенерологічних проблем у рамках доказової 
медицини"[Львів,13-15 квітня]. 

 Цідило, І. Г.  

 Психоемоційні розлади у хворих на хронічні дерматози [Текст] / І. Г. Цідило, 
М. І. Гамерник, І. О. Блага // Український журнал дерматології венерології 
косметології. — 2016. — № 4. — С.101. — :тези доповідей Всеукраїнської 
науково-практичної конференції Української асоціації лікарів-
дерматовенерологів і косметологів{19-20 жовтня 2016р.,м.Тернопіль]. 

 
 



 Цідило, І. Г.  

 Спектр дермато-венерологічної патології серед ВІЛ-інфікованих пацієнтів 

КЗ"Івано-Франківський обласний клінічний шкірно-венерологічний 

диспансер" [Текст] / І. Г. Цідило, М. І. Гамерник, У. І. Данчук // Дерматологія 

та венерологія. — 2015. — № 3. — С.108-109. 

 Комплексне лікування стафілококових піодермій із застосуванням автовакцини 

[Текст] / Р. В. Куцик, В. Г. Чмут, В. Є. Ткач, О. І. Юрчишин // Український 

журнал дерматології венерології косметології. — 2017. — № 4. — С.94-95. — 

тези III(Х)з'їзду Української асоціації лікарів-дерматовенерологів і 

косметологів [22-23 листопада 2017р.,м.Львів]. 

 Чутливість P.acnes до антибіотиків та біологічно активних речовин лікарських 

рослин [Текст] / Г. В. Руско, О. І. Юрчишин, Л. М. Куровець та ін. 

// Український журнал дерматології венерології косметології. — 2017. — № 

4. — С.97. — тези III(Х)з'їзду Української асоціації лікарів-дерматовенерологів 

і косметологів [22-23 листопада 2017р.,м.Львів]. 

 

 



 Досвід використання дерматоскопії для обстеження пацієнтів з 

новоутвореннями шкіри [Текст] / В. Є. Ткач, О. Д. Александрук, 

М. С. Волошинович, І. М. Тороус // Український журнал дерматології 

венерології косметології. — 2016. — № 1. — С.113. — матеріали нпуково-

практичної конференції"Новітні тенденції лікування та профілактики 

дерматовенерологічних проблем у рамках доказової едицини"[Львів,13-15 

квітня 2016р]. 

 Ткач, В. Є.  

 Випадок склерозуючого лімфангіту статевого члена [Текст] / В. Є. Ткач, 

М. С. Волошинович // Український журнал дерматології венерології 

косметології. — 2017. — № 3. — С.100-101. 

 .Чмут, В. Г. 

 Цикл тематичного удосконалення "інфекцій,щопередаються статевим шляхом" 

у післядипломній освіті дерматовенерологів [Текст] / В. Г. Чмут, 

О. Д. Александрук, В.Є.Кухта О.П. Ткач // Український журнал дерматології 

венерології косметології. — 2016. — № 1. — С.96. — матеріали науково-

практичної конференції"Новітні тенденції лікування та профілактики 

дерматовенерологічнихпроблем у рамках доказової медицини"[Львів,13-15 
квітня 2016р. 
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Поточні державні інформатори про 

оперативне відображення змісту  

друкованих в Україні видань 

 





• Літопис авторефератів дисертацій 

• Літопис журнальних статей 

• Український реферативний журнал. 

 Серія 4. Медицина. Медичні науки 

 



Інформаційні можливості 

бібліотеки ІФНМУ 

• Із придбанням АБІС “УФД/Бібліотека”  почалося 

поетапне впровадження автоматизації бібліотечно-

бібліографічних процесів. 

• На бібліотечному сайті користувачі мають 

можливість ознайомитись з новими надходженнями до 

бібліотеки, з переліком дисертацій, захищених в 

ІФНМУ, з передплатою періодичних видань.  

• Електронний каталог бібліотеки ІФНМУ підключено 

до інтернету. Це дає змогу користувачам мати вільний 

доступ до перегляду та замовлення літератури. 

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

 

 



• Студенти та викладачі університету мають 

можливість безкоштовно користуватись 

повнотекстовим пошуком по системі HINARI 

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

•  На комп’ютерах читального залу 

запропоновано доступ до РБД PubMed, котра 

дозволяє проводити пошук за реферативними 

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

 


