Програма Дня кафедри
• мета проведення Дня кафедри
• книжково-інформаційна виставка “Акушерство

та гінекологія”
• комплектування фонду бібліотеки ІФНМУ з
тематики кафедри
• інформаційні можливості бібліотеки ІФНМУ

Мета Дня кафедри
Бібліотека ІФНМУ пропонує мультимедійну
презентацію Дня кафедри акушерства та
гінекології ім. проф. І.Д. Ланового 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 “Акушерство та гінекологія”

Розділ 1
На допомогу навчальному процесу та
науковим дослідженням

618.2(075.8)
А44
Акушерство і гінекологія у двох книгах [Текст] : нац. підруч. для студ. вищ. мед. навч. закл. кн. 1 :
Акушерство / за ред. В.І. Грищенка [Грищенко В.І, Щербина М.О., Венцківський Б.М., Потапова
Л.В., Лазуренко В.В., Мерцалова О.В., Ліпко О.П., Щербина І.М., Грищенко М.Г.]. - 3 -є вид.,
виправлене. - К. : Медицина, 2017. - 424 с. Всього: 102 прим. (абонемент – 97).

У підручнику описані сучасні
досягнення вітчизняної та світової
акушерської
науки
розглянуто
фізіологічні аспекти вагітності та
пологів, основні чинники етіології,
патогенезу,
клініки,
діагностики,
лікування і профілактики захворювань
під
час
вагітності,
пологів
та
післяпологового періоду. Для студентів
вищих навчальних закладів – медичних
університетів, інститутів й академій.

618.2(075.8)
А44
Акушерство і гінекологія у двох книгах [Текст] : нац. підруч. для студ. вищ. мед. навч.
закл. кн. 2 : Гінекологія / за ред. В.І. Грищенка [Грищенко В.І, Щербина М.О.,
Венцківський Б.М., Потапова Л.В., Лазуренко В.В., Мерцалова О.В., Ліпко О.П.,
Щербина І.М., Грищенко М.Г.]. - 2 -е вид., виправлене. - К. : Медицина, 2017. - 376 с.
Всього: 101 прим. (абонемент – 95).
У підручнику використано накази
МОЗ України №620 “Про організацію
надання стаціонарної
акушерськогінекологічної
та
неонатологічної
допомоги в Україні”, №582 “Про
затвердження клінічних протоколів”,
висвітлено сучасні методи діагностики та
лікування гінекологічних хворих. Кожний
підрозділ містить тестові завдання та
ситуаційні задачі з відповідями для
самостійної перевірки знань студентам.
Наприкінці кожного підрозділу наведено
перелік практичних навичок, якими
повинен володіти студент.

618.2(075.8)
А44
Акушерство та гінекологія у 4 томах [Текст] : нац. підручник для студ. вищих навч.
закладів - медичних університетів, інститутів й академій, а також лікарів- інтернів. Т.2 :
Неонатологія / за ред. В.М. Запорожана. - 2 - ге вид. - К. : Медицина, 2018. - 928 с. Всього:
20 прим. (абонемент – 16).
У підручнику висвітлено питання
організації
медичної
допомоги
новонародженим, фізіології та патології
плода
і
новонародженої
дитини.
Систематизовано
інформацію
про
основні
патологічні
стани
і
захворювання в неонатальний період.
Викладено принципи медакаментозного
лікування й інтенсивної терапії в
новонароджених. Для студентів вищих
медичних навчальних закладів, лікарівінтернів, курсантів вищих медичних
навчальних
закладів
(факультетів)
післядипломної освіти, ординаторів,
аспірантів і науковців.

618.2(075.8)
А44
Акушерство та гінекологія у 4 томах [Текст] : нац. підручник для студ. вищих навч.
закладів - медичних університетів, інститутів й академій, а також лікарів- інтернів. Т.1 :
Акушерство / за ред. В.М. Запорожана. - 2 - ге вид., виправлене. - К. : Медицина, 2017. 1032 с. Всього: 50 прим. (абонемент – 45).
У національному підручнику
представлено
як основні положення
класичного акушерства, так і досягнення
новітніх інноваційних технологій у цій
галузі. Велику увагу приділено питанням
профілактики,
діагностики,
фармакотерапії і хірургічним методам
лікування, детально
представлено
клінічні рекомендації з усіх основних
нозологій і синдромів в акушерськогінекологічній практиці. Для студентів
вищих навчальних закладів – медичних
університетів, інститутів й академій, а
також
лікарів-інтернів,
курсантів,
ординаторів,
аспірантів,
науковців,
лікарів пологових будинків, жіночих
консультацій.

618.2(02)
А44
Акушерство [Текст] : підруч. для студ. вищ. мед. навч. закл. III-IV р. акр. / за ред. В. І.
Грищенка, М. О. Щербини. - К. : Медицина, 2009. - 408 с. Всього: 15 прим. (абонемент –
10).

У підручнику описані сучасні
досягнення вітчизняної та світової
акушерської
науки
розглянуто
фізіологічні аспекти вагітності та
пологів, основні чинники етіології,
патогенезу,
клініки,
діагностики,
лікування і профілактики захворювань
під
час
вагітності,
пологів
та
післяпологового періоду. Для студентів
вищих навчальних закладів – медичних
університетів, інститутів й академій.

618.2(02)
А44
Акушерство [Текст] : підруч. для студ. стомат. факульт. вищ. мед. навч. закл. України
ІІІ-ІV р. акред. (лист МОНУ від 04.06.2015 №1/11-7768) / за ред. В.К. Ліхачова [Ліхачов
В.К., Добровольська Л.М., Ляховська Т.Ю., Удовицька Н.О., Макаров О.Г., Тарановська
О.О.]. - Полтава : Дивосвіт, 2015. - 336 с. Всього: 29 прим. (абонемент-24).

Підручник написано згідно
навчального плану підготовки фахівців
освітньо-кваліфікаційного
рівня
“Спеціаліст”
кваліфікації
“Лікарстоматолог” у вищих навчальних
закладах IV рівня акредитації за
спеціальністю
“Стоматологія”,
затвердженого
МОЗ
України
06.07.2010
року
та
навчальної
програми
з
акушерства
для
спеціальності
7.12010006
“Стоматологія” , що затверджена МОЗ
України 28.11.2014 року для вивчення
студентами-стоматологами 4-го курсу
розділу
“Фізіологічний
перебіг
вагітності, пологів і післяпологового
періоду. Перинтальні ускладнення”.

618.2(02)
С79
Степанківська, Г. К.
Акушерство [Текст] : Підручник для студентів вищих медичних навчальних закладів
освіти III-IV рівнів акредитації,лікарів-інтернів,курсантів та аспірантів / Г. К.
Степанківська, О. Т. Михайленко. - К. : Здоров'я, 2000. - 744 с. Всього: 450 прим.
(абонемент-430).
Підручник підготовлено за новою
програмою з акушерства для вищих
медичних навчальних закладів. У ньому
висвітлені питання історії розвитку
акушерської допомоги, основні розділи
фізіологічного,
патологічного
та
оперативного акушерства. Особлива
увага
приділена
традиційним
і
найновішим
методам
розпізнавання
вагітності, діагностики стану плода й
новонародженої
дитини,
виявленню
патології та ускладнень вагітності й
пологів, їх лікуванню і профілактиці,
опису прийомів, методів оперативних
втручань, застосовуваних в акушерській
практиці. Для студентів, інтернів вищих
медичних закладів, а також лікарівкурсантів

618.11(02)
Х67
Хміль, С. В.
Гінекологія [Текст] : Підручник для студ. вищ. мед. закл. освіти ІІІ і ІVр. акред.(затв.
МОЗУ) / С. В. Хміль, З. М. Кучма, Л. І. Романчук. - Тернопіль : Укрмедкнига, 1999. - 540
с.Всього: 281 прим. (абонемент-277).
У підручнику викладено відомості
про розвиток гінекології в Україні,
медичну
деонтологію,
питання
організації гінекологічної допомоги та
наукової
організації
праці
у
гінекологічному відділенні, а також
основи законодавства України про
охорону здоров’я жінки. Велику увагу
приділено
методам
обстеження
гінекологічних хворих, анатомії та
фізіологічних жіночих статевих органів,
порушенням менструальної функції.
Описано невідкладні стани, основні типи
гінекологічних
операцій,
підготовку
хворих до планових та невідкладних
операцій, алгоритм дій медичного
персоналу під час їх проведення,
принципи догляду за хворими в
післяопераційному періоді.

618-083(075.8)
Н40
Невідкладні стани в акушерстві та гінекології [Текст] : навч. посібн. для студ. вищ.
мед. навч. закл. І-ІІІ р. акред. спец. 223 "Медсестринство" / за ред. Геник Н.І./Басюга
І.О., Гінчицька Л.В., Жураківський В.М., Кінаш Н.М., Кравчук І.В., Курташ Н.Я., Куса
О.М., Ласитчук О.М., Левицький І.В., Нейко О.В., Пахаренко Л.В., Сніжко Т.Б., Тимко
І.С., Гвоздецька Г.С./. - 1 вид. - Івано-Франківськ, 2019. - 122 с. Всього: 95 прим.
(абонемент – 90).

У
навчальному
посібнику
розглянуто основні питання надання
невідкладної допомоги у акушерськогінекологічній
практиці.
Наведено
докладну інформацію про критичні
стані, які потребують негайної допомоги
ще
на
догоспітальному
етапі.
Рекомендовано для студентів І-ІІІ рівня
акредитації
зі
спеціальності
“Медсестринство”.

618-083(075.3)
Н15
Навчально-методичний посібник із акушерства та гінекології для підготовки до
ліцензійного інтегрованого іспиту [Текст] : Крок М. "Лікувальна справа", І-ІІІ р. акред.
/ /Жукуляк О.М., Гвоздецька Г.С./. - Івано-Франківськ : ІФНМУ, 2019. - 58 с.
Всього: 159 прим. (абонемент – 152).

Навчально-методичний посібник
призначений для покращення підготовки
студентів
спеціальності
“Медсестринство”,
спеціалізації
“Лікувальна справа” до ліцензійного
інтегрованого
іспиту
Крок
М.
“Лікувальна справа” Рекомендовано для
студентівмедчиних коледжів, училищ,
академій, інститутів та факультетів
медсестринства ВНЗ І-ІІІ
рівнів
акредитації.

618(075.3)
Н15
Навчально-методичний посібник із медсестринства в акушерстві та гінекології для
підготовки до ліцензійного інтегрованого іспиту [Текст] : "Крок М. "Сестринська
справа" / /Жукуляк О.М., Гвоздецька Г.С./. - Івано-Франківськ : ІФНМУ, 2019. - 46 с.
Всього: 35 прим. (абонемент - 28).

Навчально-методичний посібник
призначений для покращення підготовки
спеціальності “Сестринська справа”до
ліцензійного інтегрованого іспиту Крок
М.
Рекомендовано
для
студентів
медичних коледжів, училищ, академій
інститутів та факультетів медсестринства
ВНЗ І-ІІІ рівнів акредитації.

618.2(075.8)
Б32
Бачинська, І. І.
Практикум з акушерства [Текст] : навч. посібн. для студ. вищ. мед. навч. закл. спец.
"Медсестринство" та "Акушерська справа" / І. І. Бачинська. - К. : ВСВ "Медицина",
2019. - 104 с. Всього: 50 прим. (абонемент – 44).
У практикум увійшли алгоритми
виконання практичних навичок із
розділів фізіологічного та патологічного
акушерства, що відповідають типовим
навчальним програмі чинним клінічним
протоколам. Практичні навички подано
у вигляді чітких алгоритмів, наведено
приклади
асептики.
Ілюстрований
матеріалі
тестові
завдання
для
самоконтролю відображають певний
етап виконання алгоритму дій. Для
практичного застосування під час
навчання студентів медичних коледжів,
училищ та інститутів медсестринства, у
практичній роботі середнього медичного
персоналу.

618.1(075.8)
В15
Валовіна, А. М.
Практикум з гінекології [Текст] : навч. посібн. для студ. мед. коледжів/училищ / А. М.
Валовіна. - К : ВСВ "Медицина", 2019. - 96 с. Всього: 30 прим. (абонемент – 25).
У практикум увійшли алгоритми
виконання практичних навичок із
розділів консервативної та оперативної
гінекології, що відповідають типовим
навчальним
програмам і чинним
клінічним
протоколам.
Алгоритми
доповнені ілюстративним матеріалом і
тестовим
і
завданнями
для
самоконтролю, які відображають певний
етап виконання алгоритми дій. Для
практичного застосування в навчанні
студентів медичних коледжів та училищ,
практичній роботі середнього медичного
персоналу.

618.1(075.8)
С79
Степанківська, О. В.
Гінекологія [Текст] : Підручник для студ. мед. коледжів, училищ, академій та
інститутів медсестринства / О. В. Степанківська, М. О. Щербина. - 4- е вид., виправлене.
- К. : ВСВ "Медицина", 2018. - 432 с. Всього: 66 прим. (абонемент – 61).
Особливу
увагу
приділено
діагностиці, лікуванню та профілактиці
гінекологічних захворювань, догляду за
пацієнтками.
Розглянуто
питання
планування сім’ї, наведено сучасні
репродуктивні
технології і методи
контрацепції. Описано консервативні та
хірургічні
методи
лікування
гінекологічних
хворих,
техніку
виконання місцевих процедур, підготовку
хворих
до
оперативних
втручань,
принципи
догляду
за
ними
у
післяопераційному періоді, алгоритми
виконання практичних навичок. Для
студентів медичних (фармацевтичних)
коледжів, училищ, академії та інститутів
медсестринства.

618.2(02)
Я22
Яворський, П. В.
Практикум з фантомного акушерства [Текст] : навч. посібн. для студ. вищ. мед.
(фармац.) навч. закл. І-ІІІ р. акред. / П. В. Яворський, В. Й. Шатило, Т. І. Яворська. - 2 ге вид., переробл. і доповн. - К. : ВСВ"Медицина", 2017. - 144 с. Всього: 70 прим.
(абонемент – 63).
У навчальному посібнику вміщені
основні
дані
щодо
анатомії,
кровопостачання та іннервації статевих
органів
жінки.
Наведено
основну
акушерську термінологію, розміри таза і
плода, особливості перебігу, діагностики
та біомеханізмів пологів як при
фізіологічному перебігу, так і в разі
ускладнень та відхилень у вагітних і
роділь. Описано ознаки відокремлення та
видалення плаценти. Для студентів вищих
медичних (фармацевтичних) навчальних
закладів І-ІІІ рівнів акредитації.

618.2-083(02)
М42
Медсестринство в акушерстві [Текст] : підручник / за ред. С.В. Хміля. - Тернопіль :
Підручники і посібники, 2007. - 336с. Всього: 97 прим. (абонемент – 85).
У
підручнику
висвітлено
особливості медичної деонтології в
акушерстві та спілкування медсестри з
вагітною,
питання
організації
акушерської допомоги в Україні. Подано
основи асептики та антисептики в
акушерстві.
Розглянуто
клінічну
анатомію та фізіологію жіночих статевих
органів. Із сучасних позицій описані
методи діагностики вагітних. Розглянуто
роль планування сім’ї в охороні
репродуктивного
здоров’я
жінки.
Висвітлено
методи
післяпологової
контрацепції. Підручник призначений
для студентів вищих медичних закладів
освіти І та ІІ рівнів акредитації за
спеціальністю “Медсестринська справа”.

618.11-083(023)
М42
Медсестринство в гінекології [Текст] : підручник / за ред.С.В.Хміля. - Тернопіль :
Підручники і посібники, 2006. - 380 с. Всього: 97 прим. (абонемент – 85).

У підручнику розглянуто медичну
деонтологію та особливості спілкування
медсестри
з
пацієнткою,
питання
організації
гінекологічної
допомоги,
клінічної анатомії та фізіології жіночих
статевих
органів,
діагностики
гінекологічних
захворювань.
описані
основні типи гінекологічних операцій,
підготовку хворих до планових та
невідкладних операцій , алгоритм дій
медичного персоналу під час їх проведення.
Розглянуто роль планування сім’ї в охороні
репродуктивного здоров’я жінки, наведено
методи сучасної контрацепції. Підручник
призначений
для
студентів
вищих
медичних закладів освіти І та ІІ рівнів
акредитації
за
спеціальністю
“Медсестринська справа”.

618.2-083(02)
М42
Медсестринство в акушерстві [Текст] : Підручник / За ред. С.В. Хміля. Тернопіль : Укрмедкнига, 2000. - 284 с. Всього: 108 прим. (абонемент – 89).

У підручнику розглянуто
медичну деонтологію та особливості
спілкування медсестри з вагітною,
питання
організації
акушерської
допомоги в Україні, санітарногігієнічного та протиепідемічного
режиму акушерського стаціонару,
клінічної анатомії та фізіології
жіночих
статевих
органів,
діагностики
вагітності.
Описано
алгоритми виконання практичних
навичок. Висвітлено методи сучасної
контрацепції.

618(02)
O-17
Obstetrics & gynecology [Текст] : texbook for students of institutions of higher medical
education of the III-IV levels of acc.(MPHU). V.1 : Obstetrics / ed. by V.I. Gryshchenko
/Gryshchenko V. I., Shcherbina M.O., Kaminskyi V.V., Markin L.V. - in two volumes. - К. :
AUS Medicine publishing, 2014. - 392 p. Всього: 53 прим. (абонемент – 46).

У підручнику описані сучасні
досягнення
вітчизняної
та
світової
акушерської науки розглянуто фізіологічні
аспекти вагітності та пологів, основні
чинники етіології, патогенезу, клініки,
діагностики, лікування і профілактики
захворювань під час вагітності, пологів та
післяпологового періоду. Для студентів
вищих навчальних закладів – медичних
університетів, інститутів й академій.

618(02)
O-17
Obstetrics & gynecology [Текст] : texbook for students of institutions of higher medical
education of the III-IV levels of acc.(MPHU). V.2 : Gynecology / ed. by V.I. Gryshchenko. - in
two volumes. - К. : AUS Medicine publishing, 2014. - 352 p. Всього: 53 прим. (абонемент –
46).
У

підручнику
використано
накази МОЗ України №620 “Про
організацію
надання
стаціонарної
акушерсько-гінекологічної
та
неонатологічної допомоги в Україні”,
№582 “Про затвердження клінічних
протоколів”, висвітлено сучасні методи
діагностики та лікування гінекологічних
хворих. Кожний підрозділ містить
тестові завдання та ситуаційні задачі з
відповідями для самостійної перевірки
знань студентам. Наприкінці кожного
підрозділу наведено перелік практичних
навичок, якими повинен володіти
студент.

618(02)
O-88
Ostafiichuk, S. O.
Lecture notes in obstetrics [Текст] : Еhe manual is designated for the English-speaking
students of the 4-6 th courses of medical higher schools. / S. O. Ostafiichuk, N. I. Genyk. Ivano-Frankivsk, 2016. - 332 p. Всього: 98 прим. (абонемент – 89).

Посібник
призначений
для
англомовних студентів IV-VI курсів
вищих медичних навчальних закладів. У
ньому розміщена нова класифікація,
основні питання з етіології, патогенезу,
клініки. У посібнику викладено нові
алгоритми з діагностики лікування
патологічних
стадій
виношування
вагітності.

618.11(02)
G99
Gynecology [Текст] : Manual / Edited by S. V. Khmil. - Ternopil : Ukrmedknyga,
2003. - 460p. Всього: 31 прим. (абонемент – 22).
У підручнику викладено відомості
про розвиток гінекології в Україні,
медичну
деонтологію,
питання
організації гінекологічної допомоги та
наукової
організації
праці
у
гінекологічному відділенні, а також
основи законодавства України про
охорону здоров’я жінки. Велику увагу
приділено
методам
обстеження
гінекологічних хворих, анатомії та
фізіологічних жіночих статевих органів,
порушенням менструальної функції.
Описано невідкладні стани, основні типи
гінекологічних
операцій,
підготовку
хворих до планових та невідкладних
операцій, алгоритм дій медичного
персоналу під час їх проведення,
принципи догляду за хворими в
післяопераційному періоді.

618(02)
R98
Rybalka, A. N.
Obstetrics and gynaecology [Текст] : manual. vol.. 2 / A. N. Rybalka, I. K.
Kamilova, V. A. Zabolotnov. - Simferopol, 2007. - 432 p. Всього: 20 прим.
(абонемент – 18).

У книзі викладено основні
питання фізіологічного, патологічного й
оперативного акушерство; особливостей
жіночого
організму;
основних
гінекологічних
захворювань,
їх
профілактики,
раннього
виявлення,
консервативного
та
хірургічного
лікування. Подано також питання
планування
сім’ї,
перинатології,
спостереження та ведення вагітних в
жіночій
консультації,
амбулаторна
допомога
гінекологічним
хворим.
Призначено для студентів IV, V, VI курсів
медичних університетів, що навчаються
англійською мовою.

618(02)
R98
Rybalka, A. N.
Obstetrics and gynaecology [Текст] : manual. vol.. 2 / A. N. Rybalka, I. K. Kamilova, V. A.
Zabolotnov. - Simferopol, 2007. - 432 p. Всього: 20 прим. (абонемент – 18).
У книзі викладено основні питання
фізіологічного,
патологічного
й
оперативного акушерство; особливостей
жіночого
організму;
основних
гінекологічних
захворювань,
їх
профілактики,
раннього
виявлення,
консервативного
та
хірургічного
лікування.
Подано
також
питання
планування
сім’ї,
перинатології,
спостереження та ведення вагітних в
жіночій
консультації,
амбулаторна
допомога
гінекологічним
хворим.
Призначено для студентів IV, V, VI курсів
медичних університетів, що навчаються
англійською мовою.

Література, яка не
користується попитом

618.2(023)
А44
Акушерство [Текст] : підруч. для студ. вищ. мед. закл. освіти І-ІІ рів. акр. / за ред С.В.
Хміля , Л.І. Романчука, З.М. Кучми. - Тернопіль : Підручники і посібники, 2008. - 624 с.
Всього: 7 прим. (абонемент – 5).

У підручнику розглянуто медичну
деонтологію та особливості спілкування
медсестри
з
вагітною,
питання
організації акушерської допомоги в
Україні,
санітарно-гігієнічного
та
протиепідемічного режиму акушерського
стаціонару,
клінічної
анатомії
та
фізіології жіночих статевих органів,
діагностики
вагітності.
Описано
алгоритми
виконання
практичних
навичок. Висвітлено методи сучасної
контрацепції.

618.2-082(02)
Г14
Гайструк, А. Н.
Невідкладні стани в акушерстві [Текст] : Підручник / А. Н. Гайструк, Н. А. Гайструк,
О. В. Мороз. - Вінниця : Книга-Вега, 2004. - 368 с. Всього: 96 прим. (абонемент – 82).
У підручнику висвітлені питання
невідкладної допомоги при акушерській
екстрагенітальній та гострій хірургічній
патології у вагітних. Особлива увага
приділена веденню пологів і проведенню
реанімаційних
заходів
при
кардіологічних
ускладненнях
,
диференційній діагностиці захворювань
нирок.
У підручнику висвітлені
проблеми
фетоплацентарної
недостатності,
аномалії
пологової
діяльності.

618.2(02)
А44
Артамонов, В. С.
Акушерство [Текст] : Підручник / В. С. Артамонов, М. Г. Богдашкін, Ве ; За ред. В.І.
Грищенка. - Х. : Основа, 2000. - 608 с. Всього: 172 прим. (абонемент-152).
У підручнику на сучасному
науковому рівні наведено розділи
фізіологічного
та
патологічного
акушерства. Виклад клінічних аспектів
починається з анатомії та фізіології
жіночих статевих органів. Розглянуто
проблеми вагітності і пологів при
екстрагенітальних
захворюваннях,
пологів крупним плодом, оперативного
акушерства.
Дано
відомості
про
вітчизняних учених, що підкреслює
пріоритет української медичної наукової
школи. Для лікарів-інтернів, які мають
попередні знання з акушерства та
гінекології.

618.11(02)
М69
Михайленко, О. Т.
Гінекологія [Текст] : Підручник для студ. вищ. мед. навч. закл. ІІІ-ІV р. акред. / О. Т.
Михайленко, Г. К. Степанківська. - К. : Здоров'я, 1999. - 520 с. Всього: 480 прим.
(абонемент – 461).
У
підручнику
описано
фізіологічні специфічні функції жіночого
організму та гінекологічні захворювання.
Розглянуто
проблеми
порушення
менструальної
функції,
запалення
статевих органів, безплідного шлюбу,
доброякісних і злоякісних новоутворень
жіночих статевих органів та їх сучасні
методи лікування. Викладено сучасні
методи
діагностики
та
лікування
гінекологічних
захворювань.
Для
студентів вищих медичних навчальних
закладів освіти III-IV рівнів акредитації,
лікарів-інтернів, курсантів та аспірантів.

618.11-083(023)
Х67
Хміль, С. В.
Медсестринство в гінекології [Текст] : Підручник для студ. вищ. мед. заклад. освіти I і
II р. акред. / С. В. Хміль, Л. І. Романчук, З. М. Кучма ; За ред. С.В. Хміля. - Тернопіль :
Укрмедкнига, 2000. - 400 с. Всього: 92 прим. (абонемент – 75).
У
підручнику
розглянуто
медичну деонтологію та особливості
спілкування медсестри з вагітною,
питання
організації
акушерської
допомоги
в
Україні,
санітарногігієнічного
та
протиепідемічного
режиму
акушерського
стаціонару,
клінічної анатомії та фізіології жіночих
статевих
органів,
діагностики
вагітності.
Описано
алгоритми
виконання
практичних
навичок.
Розглянуто роль планування сім’ї в
охороні
репродуктивного
здоров’я
жінки. Висвітлено методи сучасної
контрацепції.

618.2(02)
Б75
Бодяжина, В. И.
Акушерство [Текст] : Учебник для студентов мед. ин-тов. / В. И. Бодяжина, К. Н.
Жмакин, А. П. Кирющенков. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : Медицина, 1986. - 496 с.
Всього: 44 прим. (абонемент – 40).
У підручнику висвітлені основи
організації
акушерської
допомоги,
питання фізіології і ведення вагітності,
родів і післяродового періоду, фізіології
та патології плоду і новонародженої
дитини.
Велику
увагу
приділено
важливим
ускладненням
вагітності,
родам
і
післяродовому
періоду.
Висвітлені
проблеми
перинатології.
Підручник призначений для студентів
медичних інститутів.

618.2(02)
Б75
Бодяжина, В. І.
Акушерство [Текст] : Підручник для студентів медичних інститутів / В. І. Бодяжина,
К. М. Жмакін. - К. : Вища школа, 1974. - 416 с. Всього: 194 прим. (абонемент – 191).

У підручнику з акушерства
враховано сучасні досягнення науки,
відображені нові погляди на етіологію,
патогенез і терапію ряду ускладнень
вагітності, родів і післяродового періоду
та дані про причини порушення розвитку
захворювань плода і новонародженого.
Підручник створений для студентів і
викладачів вищої навчальної школи.

618.11(02)
Г49
Гинекология [Текст] : Учебник для студентов мед. вузов / под ред. Л.Н.
Василевской. - М. : Медицина, 1985. - 430 с. Всього: 16 прим. (абонемент – 15).
У
підручнику
представлені
основні відомості з анатомії та
фізіології;
розглянуті
етіологічні,
патологічні і клінічні особливості
гінекологічних
захворювань
,
їх
діагностика, профілактика, терапія.
Особливу увагу наділено ранньої
діагностики,
формування
груп
підвищеного
ризику,
патогенетичні
умови раціональної комплексної терапії.
Підручник призначений для студентів
медичних інститутів.

618.11(02)
М69
Михайленко, Е. Т.
Гинекология [Текст] : Пособие по программир. обучению / Е. Т. Михайленко, Г. М.
Бублик-Дорняк. - К. : Вища школа, 1979. - 432 с. Всього: 16 прим.

Посібник складається з двох
частин. У першій частині викладені
сучасні
методи
дослідження,
що
застосовують
для
діагностики
гінекологічних
і
онкологічних
захворювань; патологію менструальної
функції; запальні захворювання жіночих
статевих
органів.
Друга
частина
складається із 118 таблиць з курсу
гінекології. Таблиці призначені для
контролю знань студентів і лікарів. Для
лікарів-інтернів, студентів медичних
університетів. Може бути корисним для
практичних лікарів.
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а,2017

101

Вчена рада
ІФНМУ

Методичка

Геник Н.И.

Практ.ориентиров.
вып. экзамены

ИФНМУ

5

MHU №502
22.06
22.06.010

Textbook

Gryshchenko V.

Obstetrics and
Gynekology v.1

K.:
Medicine,
2018

5

MHU №502
22.06
22.06.010

Textbook

Gryshchenko V.

Obstetrics and
Gynekology v.1

K.:
Medicine,
2018

6

Вч. Рада
ІФНМУ
№18
23.12.14

Manual

Ostafiichuk S.O.

Lecture notes in
obstetrics

IFNMU,
2016

98

ВДНЗ
УМСА №1
29.08.18

Навч. метод.
посіб.

Жукуляк О.М.

Акушерство та
гінк. для
підготовки ліц.
інтегр. іспиту

ІФНМУ,2
019

35

Вчена рада
ІФНМУ
№2
19.11.18

Підручник

Назарова І.Б.

Фізілогічне
акушерство

К.:
Медицина,
2018

20

МОЗУ
№08.0147/671
21.04.09

Посібник

Яворський
П.В.

Практикум з
фантомного
акушерство

К.:
Медицина,
2017

70

МОЗУ

Посібник

Шегедин М.Б.

Медсестринство в
акушерстві

Вінниця:
НК,2015

68

МОНУ

Підручник

Степанківська
О.

Гінекологія

К.:
Медицина,
2018

66

Вч. Рада
ІФНМУ
№3
27.02.18

Практикум

Валовіна А.М.

Практикум з
гінекології

К.:
Медицина,
2019

30

МОЗ
№08.0147/671
21.04.09

Підручник

Назарова І.Б.

Фізіологічне
акушерство

К.:
Медицина,
2018

30

Вч.рада
ІФНМУ
№3
27.02.18

Навч.
посібник

Бачинська І.І.

Фізіологічне
акушерство

К.:
Медицина,
2019

50

Вчена рада
ІФНМУ
№2
19.11.2018

Навч.
метод.
посібник

Жукуляк О.М

Навч.-метод.
посіб. з акуш. і
гінек.

ІФНМУ,20
19

159

Список наукової
літератури, яка є в
бібліотеці

618(083)
С 74
Справочник по акушерству и гинекологии. Под ред. Л.С. Персианинова и
И.В. Ильина. М.,”Медицина”,1974. 432 с. Прим. 4.
618.07
П 27 Персианинов Л.С.
Амниоскопия в акушерской практике. М., “Медицина”,1973. 159 с.
Прим. 4.
618.0
Н 47 Некоторые вопросы акушерства и гинекологии. (Сборник статей. Ред. А.А.
Радионченко). Томск, Изд-во Том. Ун-та,1971. 174 с. Прим. 4.
618.1
М 15 Макаров Р.Р. и Фигурнов К.М.
Клинические лекции по избранным глава м гинекологии. Вып. 3.,
Л.”Медицина”,1969. 455с. Прим. 4.
618.101
П 30 Петров-Маслаков М.А.
О нейрогенных нарушениях специфических функций женского
организма. Акад. мед. Наук СССР. – М.”Медицина”, 1976. – 208с. Прим. 4.

616.11-006
А 43
Акушерство и гинекология. Респ. Межвед. Сб. Вып. 3. рак женских
половых органов. К.,”Здоров’я”, 1973. 199 с. Прим . 5.
618.11-006
Д 13
Давиденко А.А.
Хорионэпителиома. Киев., “Здоров’я”,1973. 148с. Прим. 6.
618.16-006
В 48
Винницкая В.К.
Пути метастазирования рака матки. К., “Здоров’я”, 1977. 111с.
Прим. 4.
618.16-006
Г 53
Глебова М.И.
Рак матки/ Заболеваемость и смертность. М, “Медицина”., 1977.
104с. Прим. 4.
618.16-006
Р 83
Руденко А.В.
Морфогенез
плоскоклеочного
рака
шейки
матки.
Киев
“Здоров’я”,1972. 86c. Прим. 4.

618.171-006
Б 19
Бакшеев Н.С. и Бакшиева А.А.
Лечение рака яичников. Киев, “Здоров’я”, 1969. 168с. Прим. 4.
616.11/19-089
М 35
Матюшин И.Ф.
Операции на органах женского таза: Лекции по оперативной
хирургии и топогр. анатомии для студентов, субординаторов и врачейхирургов/ Проф. И.Ф. Матюшин; Горьк. Мед. Ин-т им. С.М. Кирова, 1977. –
50с. Прим. 10.
618.2
Ж 77
Жмакин К.Н. и Сыроватко Ф.А.
Акушерский семинар (Практ. Акушерство). М., Медгиз,1960. 521с.
Прим. 6.
618.211
Б 89
Брусиловский А.И.
Функциональная морфология плацентарного барьера человека/ А.И.
Брусиловский. – Киев: “Здоров’я”,1976. – 135с. Прим. 8.

618.211
Л 69 Логинов А.А.
Обмен веществ между плодом и матерью. Минск, “Беларусь”,1966.
123 с. Прим. 5.
618.211
О 75
Основы иммуноэмбриологии. Под ред. О.Е.Вязова и В.М. Барабанова.
М.,”Медицина”,1973. 304с. Прим. 4.
618.214
М 69 Міхедко В.П.
Харчування вагітної жінки. Вид. 2-е, випр. К.,”Здоров’я”,1975. 24с.
Прим. 5.
618.3
Б 48
Беременность и роды у ервородящих женщих старшего возраста. К.,
“Здоров’я”,1975. 160c. Прим. 5.
618.3
Ж 94 Жученко П.Г.
Иммуногенетика беремености и токсикозов/П.Г. Жученко. – Киев:
“Здоров’я”,1977. – 128с. Прим. 7.
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 Басюга, І. О.









Вивчення біотопу пологових шляхів у вагітних з маловоддям [Текст]
/ І. О. Басюга // Здоровье женщины. — 2018. — № 6. — С.81-83.
Басюга, І. О.
Комплексна терапія плацентарної дисфункції у вагітних з маловоддям [Текст]
/ І. О. Басюга // Здоровье женщины. — 2017. — № 1. — С.50-53.
Басюга, І. О.
Корекція плацентарної дисфункції при вагітності,ускладненої олігоамніоном
[Текст] / І. О. Басюга // Здоровье женщины. — 2016. — № 10. — С.82-86.
Басюга, І. О.
Особливості психоемоційного стану вагітних з маловоддям [Текст]
/ І. О. Басюга // Галицький лікарський вісник. — 2016. — т.23, № 4. — С.5-7.
Басюга, І. О.
Оцінка
ультразвукових
та
морфологічних
маркерів
порушень
фетоплацентарного комплексу при вагітності,ускладненої маловоддям [Текст]
/ І. О. Басюга, В. М. Костюк // Буковинський медичний вісник. — 2015. — т.19,
№ 4. — С.7-9.

 Басюга, І. О.









Структурно-функціональні особливості плаценти при маловодді вагітних
[Текст] / І. О. Басюга, В. М. Костюк // Актуальні питання педіатрії,акушерства
та гінекології. — 2015. — № 2. — С.66-68.
Зміни місцевого імунітету під впливом інфекційного чинника в жінок на
догестаційному етапі [Текст] / О. М. Куса, Т. Б. Сніжко, Н. В. Дрогомирецька
та ін. // Акушерство. Гінекологія. Генетика. — 2017. — т.3, № 3. — С.15-17.
Куса, О. М.
Клінічне значення внутрішньоутробних інфекцій під час вагітності та методи
профілактики [Текст] / О. М. Куса, Р. Я. Шовгенюк, М. П. Бендас
// Акушерство. Гінекологія. Генетика. — 2016. — т.2, № 3. — С.11-15.
Вплив внутрішньоутробних інфекцій на частоту репродуктивних втрат,стан
плода та перебіг пологів [Текст] / О. М. Куса, Р. Я. Шовгенюк, М. П. Бендас та
ін. // Art of Medicine. — 2017. — № 1. — С.51-56.
Волосовський, П. Р.
Особливості функціонального стану фетоплацентарного комплексу у жінок з
позаматковою вагітністю в анамнезі [Текст] / П. Р. Волосовський // Здоровье
женщины. — 2016. — № 7. — С.91-93.

 Оцінювання ефективності терапії хронічного тазового болю у жінок з
варикозним розширенням вен малого тазу [Текст] / С. О. Остафійчук,
Н. І. Геник, Н. В. Дрогомирецька, П. Р. Волосовський // Здоровье женщины. —
2016. — № 8. — С.90-92.
 Досвід проведення II етапу Всеукраїнської студентської олімпіади з
акушерства та гінекології в ІФНМУ [Текст] / Т. Б. Сніжко, Н. І. Геник,
С. О. Остафійчук та ін. // Актуальні питання підвищення якості освітнього
процесу : Збірник тез Науково-практичної конференції з міжнародною участю
17 травня 2019 року. — Івано-Франківськ : ІФНМУ, 2019. — С.122.

 Воробій, В. Д.

Впровадження методів засвоєння практичних навичок при викладанні
дисципліни "Акушерство та гінекологія" [Текст] / В. Д. Воробій
// Буковинський медичний вісник. — 2018. — т.22, № 4. — С.159-162.
 Досвід проведення II етапу Всеукраїнської студентської олімпіади з
акушерства та гінекології в ІФНМУ [Текст] / Т. Б. Сніжко, Н. І. Геник,
С. О. Остафійчук та ін. // Актуальні питання підвищення якості освітнього
процесу : Збірник тез Науково-практичної конференції з міжнародною участю
17 травня 2019 року. — Івано-Франківськ : ІФНМУ, 2019. — С.122.

 Гаврилюк, Г. М.









Особливості оцінки якості життя та пошук шляхів реабілітації у жінок,які
перенесли операцію на матці [Текст] / Г. М. Гаврилюк, О. М. Макарчук
// Галицький лікарський вісник. — 2016. — т.23, № 3 ( ч.1). — С.40-43.
Гаврилюк, Г. М.
Постгістеректомічні порушення,їхня діагностика і профілактика [Текст]
/ Г. М. Гаврилюк, О. М. Макарчук // Здоровье женщины. — 2016. — № 7. —
С.52-54.
Макарчук, О. М.
Порівняльне оцінювання показників якості життя у пацієнток після
оперативного лікування з приводу міоми матки [Текст] / О. М. Макарчук,
Г. М. Гаврилюк // Здоровье женщины. — 2016. — № 8. — С.94-97.
Hafiichuk,S.
Menstrual disorders and main indicators of hormonal and metabolic homeostasis in
teenage girls against the background of endemic goiter [Текст] / S. Hafiichuk,
N. Henyk // Архів клінічної медицини ( дар). — 2020. — № 1. — С.10-13.
Гафійчук, С. М.
Характеристика перебігу пубертатного періоду в дівчаток-підлітків та основні
чинники ризику розладів менструальної функції на тлі ендемічного зобу
[Текст] / С. М. Гафійчук // Галицький лікарський вісник. — 2020. — т.27, №
2. — С.4-6.

 Шулятицька, С. М.
Особливості клінічної характеристики дівчат-підлітків з тиреоїдною
патологією та порушеннями менструальної функції [Текст] / С. М. Шулятицька
// Здоровье женщины. — 2018. — № 2. — С.49-52.
 Гвоздецька, Г. С.
Формування професійної компетентності медичних сестер при вивченні
клінічних дисциплін [Текст] / Г. С. Гвоздецька, Ю. В. Боцюрко // Актуальні
питання підвищення якості освітнього процесу : Збірник тез Науковопрактичної конференції з міжнародною участю 17 травня 2019 року. — ІваноФранківськ : ІФНМУ, 2019. — С.77-78.
 Dola, L. L.
Peculiarities of Hemostasis System in Pregnant Women with Fetal Loss Syndrome
on Background of Thrombophilia [Текст] / L. L. Dola, N. I. Henyk // Галицький
лікарський вісник. — 2016. — т.23, № 4. — C.18-20.
 Геник, Н. І.
Особливості біоелектричної активності мозку у жінок з плацентарною
дисфункцією із урахуванням типу психологічної компоненти гестаційної
домінанти [Текст] / Н. І. Геник, Н. В. Якимчук // Архів клінічної медицини (
дар). — 2018. — № 2. — С.4-7.

 Сучасний підхід до корекції клімактеричних розладів у жінок з фізіологічною
менопаузою та після оваріоектомії [Текст] / Н. І. Геник, Л. В. Гінчицька,
І. В. Левицький та ін. // Галицький лікарський вісник. — 2017. — т.24, № 2. —
С.15-17.
 Застосування
комплексу негормональних препаратів у жінок із
менопаузальними розладами [Текст] / Н. І. Геник, Л. В. Гінчицька,
І. В. Левицький та ін. // Акушерство. Гінекологія. Генетика. — 2017. — т.3, №
3. — С.34-36.
 Геник, Н. І.

Фактори ризику порушення імплантації в жінок з індукованою вагітністю,що
ускладнилась відшаруванням хоріона [Текст] / Н. І. Геник, Н. В. Литвин,
І. К. Оріщак // Акушерство. Гінекологія. Генетика. — 2019. — т.5, № 3-4. —
С.37-40.
 Значення прегравідарної підготовки у жінок із синдромом втрати плода на фоні
вроджених форм тромбофілії [Текст] / Л. Л. Дола, Н. І. Геник, Н. М. Кінаш,
Т. Б. Сніжко // Актуальні питання педіатрії,акушерства та гінекології. —
2017. — № 1. — С.62-64.

 Дрогомирецька, Н. В.









Ендотеліальна дисфункція в патогенезі хроічних запальних процесів
внутрішніх статевих органів у жінок [Текст] / Н. В. Дрогомирецька, Н. І. Геник
// Галицький лікарський вісник. — 2017. — т.24, № 4. — С.12-14.
Дрогомирецька, Н. В.
Застосування препарату "нормовен" у жінок з варикозним розширенням вен
малого таза [Текст] / Н. В. Дрогомирецька, Н. І. Геник // Актуальні питання
педіатрії,акушерства та гінекології. — 2015. — № 2. — С.102-105.
Національний консенсус щодо ведення пацієнток із аномальними матковими
кровотечами [Текст] / В. М. Запорожан, Т. Ф. Татарчук, А. Бер та ін.
// Репродуктивная эндокринология. — 2015. — № 1. — С.7-12.
Сучасний підхід до корекції клімактеричних розладів у жінок з фізіологічною
менопаузою та після оваріоектомії [Текст] / Н. І. Геник, Л. В. Гінчицька,
І. В. Левицький та ін. // Галицький лікарський вісник. — 2017. — т.24, № 2. —
С.15-17.
Застосування комплексу негормональних препаратів у жінок із
менопаузальними розладами [Текст] / Н. І. Геник, Л. В. Гінчицька,
І. В. Левицький та ін. // Акушерство. Гінекологія. Генетика. — 2017. — т.3, №
3. — С.34-36.

 Гінчицька, Л. В.
Клініко-гормональний статус у жінок при фізіологічній менопаузі та зі
збереженою менструальною фукнцією [Текст] / Л. В. Гінчицька,
І. В. Левицький, О. В. Нейко // Здоровье женщины. — 2015. — № 8. — С.168170.
 Гінчицька, Л. В.
Клініко-гормональний статус у жінок при фізіологічній менопаузі та зі
збереженою менструальною функцією [Текст] / Л. В. Гінчицька,
І. В. Левицький, О. В. Нейко // Репродуктивная эндокринология. — 2015. — №
5. — С.100-104.
 Особливості проведення модулю 3 на кафедрі акушерства і гінекології [Текст]
/ І. В. Левицький, Н. М. Кінаш, О. В. Нейко, Л. В. Гінчицька // Актуальні
питання підвищення якості освітнього процесу : Збірник тез Науковопрактичної конференції з міжнародною участю 17 травня 2019 року. — ІваноФранківськ : ІФНМУ, 2019. — С.34.
 Гінчицька, Л. В.
Використання технології "мозковий штурм"у навчанні гінекології [Текст]
/ Л. В. Гінчицька // Галицький лікарський вісник. — 2014. — т.121, № 2. —
С.104-106.

 Гінчицька, Л. В.
Клініко-гормональний статус у жінок при фізіологічній менопаузі та зі
збереженою менструальною фукнцією [Текст] / Л. В. Гінчицька,
І. В. Левицький, О. В. Нейко // Здоровье женщины. — 2015. — № 8. — С.168170.
 Особливості проведення модулю 3 на кафедрі акушерства і гінекології [Текст]
/ І. В. Левицький, Н. М. Кінаш, О. В. Нейко, Л. В. Гінчицька // Актуальні
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Серія 4. Медицина. Медичні науки

Інформаційні можливості
бібліотеки ІФНМУ
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