


Програма Дня кафедри

• мета проведення Дня кафедри

• книжково-інформаційна виставка “Клінічна 

анатомія та оперативна хірургія”

• комплектування фонду бібліотеки ІФНМУ з 

тематики кафедри 

• інформаційні можливості бібліотеки ІФНМУ



Мета Дня кафедри

Бібліотека ІФНМУ пропонує мультимедійну

презентацію Дня кафедри клінічної анатомії та 

оперативної хірургії 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 “Клінічна анатомія та 

оперативна хірургія”

Розділ 1

На допомогу навчальному процесу та

науковим дослідженням



611(075.8)

К49

Клінічна анатомія та оперативна хірургія [Текст] : базовий підруч. для студ. мед. 

факульт. вишів України IV р. акред. Т.1 / за ред. В.І. Півторака, О.Б. Кобзаря [Півторак

В.І., Кобзар О.Б., Білаш С.М., Вовк Ю.М., Попович Ю.І.]. - Вінниця : Нова Книга, 2021. -

568 с. Всього:  60 прим. (абонемент – 55).

Мета підручника – надання

конкретних знань з будови тіла людини,

які становлять основу для обгрунтування

постановки діагнозу, вибору

оптимальних оперативних доступів та

оперативних прийомів, засвоєння

техніки хірургічних втручань. Для

студентів вищих медичних навчальних

закладів IV рівня акредитації, інтернів і

молодих спеціалістів, що приступають

до самостійної роботи та підвищують

кваліфікацію.



617-089(075.8)

О-60

Оперативна хірургія та топографічна анатомія [Текст] : нац. підруч. для студ. вищ. 

навч. закл.- мед. універс., інститутів й академій / за ред. М. П. Ковальського [Ахтемійчук

Ю.Т., Вовк Ю.М., Дорошенко С.В., Кобзар О.Б., Ковальський М.П., Первак І.Л., 

Півторак В.І.]. - 5 - е вид. - К. : Медицина, 2020. - 504 с. + 40с. кольор. вкл. Всього:  60 

прим. (абонемент – 54).

Розділи з топографічної анатомії
передують розділам з оперативної хірургії, що
є традиційним у викладанні предмета і
відповідає типовій навчальній програмі.
Послідовність викладання топографічної
анатомії та оперативної хірургії окремих
ділянок тіла людини також збігається з
класичною схемою його описання. Усі назви
анатомічних елементів відповідають
Міжнародній анатомічній номенклатурі (Сан-
Пауло). У підручнику наведено модифіковані
малюнки з класичних анатомічних і
топографоанатомічних підручників і атласів,
Для студентів вищих навчальних закладів —
медичних університетів, інститутів й академій,
а також лікарів-інтернів, лікарів хірургічного
профілю.



Розділи з топографічної анатомії
передують розділам з оперативної хірургії,
що є традиційним у викладанні предмета і
відповідає типовій навчальній програмі.
Послідовність викладання топографічної
анатомії та оперативної хірургії окремих
ділянок тіла людини також збігається з
класичною схемою його описання. Усі назви
анатомічних елементів відповідають
Міжнародній анатомічній номенклатурі
(Сан-Пауло). У підручнику наведено
модифіковані малюнки з класичних
анатомічних і топографоанатомічних
підручників і атласів, Для студентів вищих
навчальних закладів — медичних
університетів, інститутів й академій, а також
лікарів-інтернів, лікарів хірургічного
профілю.

617-089(075.8)

О-60

Оперативна хірургія та топографічна анатомія [Текст] : нац. підруч. для студ. вищ. 

навч. закл.- мед. універс., інститутів й академій / за ред. М. П. Ковальського [Ахтемійчук

Ю.Т., Вовк Ю.М., Дорошенко С.В., Кобзар О.Б., Ковальський М.П., Первак І.Л., 

Півторак В.І.]. - 4 - е вид., виправл. - К. : Медицина, 2018. - 504 с. + 40с. кольор. вкл. 

Всього:  36 прим. (абонемент – 29).



617.9(02)

О-60

Оперативна хірургія та топографічна анатомія [Текст] : Підруч. для студ. вищ. мед. 

навч. закл. IV р. акр. (лист МОНУ №1/11-6959 від 27.08.2010 р.) / за ред. М. П. 

Ковальського. - кольор. вкл. 40 с. - К. : Медицина, 2010. - 504 с. кольор. вкл. 40 с. 

Всього:  57 прим. (абонемент – 49).

Розділи з топографічної анатомії
передують розділам з оперативної хірургії, що
є традиційним у викладанні предмета і
відповідає типовій навчальній програмі.
Послідовність викладання топографічної
анатомії та оперативної хірургії окремих
ділянок тіла людини також збігається з
класичною схемою його описання. Усі назви
анатомічних елементів відповідають
Міжнародній анатомічній номенклатурі (Сан-
Пауло). У підручнику наведено модифіковані
малюнки з класичних анатомічних і
топографоанатомічних підручників і атласів,
Для студентів вищих навчальних закладів —
медичних університетів, інститутів й
академій, а також лікарів-інтернів, лікарів
хірургічного профілю.



611.9(075.8)

П32

Півторак, В. І.

Короткий курс клінічної анатомії та оперативної хірургії [Текст] : навчальний 

посібник / В. І. Півторак, О. Б. Кобзар, Ю. Г. Шевчук. - Вінниця : Нова Книга, 2019. - 224 

с. Всього:  20 прим. (абонемент – 15).

Мета посібника – на основі знань
клінічної анатомії підготувати висококваліфіко-
ваного фахівця. Розглянуто питання будови
тіла та класичні оперативні втручання. Усі
назви анатомічних елементів відповідають
Міжнародній анатомічній номенклатурі,
прийнятій у м. Сан-Паулу (Бразилія).
Українські еквіваленти назв наведено за
виданням “Міжнародна анатомічна
термінологія (латинські, українські, російські
та англійські еквіваленти)” за ред. В. Г.
Черкасова (2010). Рекомендується для
студентів вищих медичних навчальних
закладів ІV рівня акредитації, інтернів і
молодих спеціалістів, що приступають до
самостійної роботи та підвищують
кваліфікацію.



617.9(02)

О-60

Оперативна хірургія і топографічна анатомія голови та шиї [Текст] : національний 

(базовий) підручник для студ. стомат ф-ів вищ. навч. закл. МОЗ України ІVр. акред. 

(наказ МОЗУ від 22. 06. 2010р. №502.,зат. МОЗУ прот. №3 від 28.10.2015р., ) / за ред. 

Півторака В.І.[Півторак В.І., Проніна О.М., Вовк Ю.М., Гнатюк М.С., Антіпов М.В., 

Ахтемійчук Ю.Т.]. - Вінниця : Нова книга, 2016. - 310 с. Всього:  86 прим. (абонемент -

77). 

Підручник створено у відповідності

з новою навчальною програмою для

стоматологічних факультетів з урахуванням

рекомендацій МОН та МОЗ України.

Особливу увагу звернуто на щелепно-лицеву

хірургію та оперативну стоматологію. Усі

назви анатомічних елементів відповідають

Міжнародній анатомічній номенклатурі,

прийнятій у м. Сан-Паулу (БразиліяДля

стедентів-стоматологів вищих медичних

навчальних закладів IV рівня акредитації,

інтернів і молодих спеціалістів, що

приступають до самостійної роботи та

підвищують кваліфікацію.



617(075.8)

П58

Попович, Ю. Л.

Техніка хірургічних операцій [Текст] : навчальний посібник для вищ. мед. навч. закл. 

ІІІ-ІVр. акред. / Ю. Л. Попович, К. О. Діамантопуло. - 2-ге вид., перероб. і доповнене. -

Івано-Франківськ : ІФНМУ, 2017. - 280 с. Всього:  180 прим. (абонемент – 173).

Навчальний посібник з оперативної

хірургії складається з комплексу інструкцій для

виконання навчальних операцій на

анатомічному матеріалі та лабораторних

тваринах. Забезпечує узгоджену взаємодію

членів хірургічної бригади. Доповнений

графічними класифікаціями хірургічних

операцій та тестами для самоконтролю

студентами своїх знань. Рекомендується для

студентів вищих медичних навчальних

закладів, а також для лікарів-інтернів

хірургічного профілю та початкуючих хірургів,

написаний державною українською мовою.



617.9(02)

О-60

Оперативна хірургія і топографічна анатомія [Текст] : підруч. для студ. мед. вузів / за 

ред. К. І. Кульчицького. - К. : Вища школа, 1994. - 464 с. Всього:  422 прим. (абонемент –

402).

У підручнику в традиційній формі

подані відомості з курсу. Розділам з

оперативної хірургії передують відповідні

розділи з топографічної анатомії.

Викладення матеріалу починається з

топографічної анатомії голови та операцій в

цій ділянці. Далі послідовно подана

топографічна анатомія і оперативна хірургія

інших ділянок (шиї, грудей, живота й ін.),

що відповідає традиційному описові тіла

людини.

Розділи, присвячені оперативній хірургії,

містять стислий, але достатньо

інформативний виклад класичних, а також

нових сучасних оперативних втручань.



611.9(075.8)

T89

Tsyhykalo, O. V.

Topographical anatomy and operative surgery [Текст] : Textbook for english-speaking

foreign students / O. V. Tsyhykalo. - 3rd edition. - Vinnitsia : Nova Knyha, 2018. - 528 с.  

Всього:  30 прим. (абонемент – 30).

Підручник підготовлений

відповідно до Програми навчальної

дисципліни «Топографічна анатомія та

оперативна хірургія для вищих

медичних закладів освіти III-IV рівнів

акредитації МОЗ України.

Англійською мовою викладені сучасні

дані з топографічної анатомії та

оперативної хірургії ділянок та органів

голови, шиї грудей, живота,

поперекової ділянки, таза, хребта та

кінцівок. Для студентів, лікарів-

інтернів, клінічних ординаторів.



611.9(02)

T89

Tsyhykalo, O. V.

Topographical anatomy and operative surgery [Текст] = Топографічна анатомія та 

оперативна хірургія : textbook for english-speaking students of higher educational institut. of 

III-IV levels of accred. (Протокол №2 від 12.10.2010 р. МОНУ) / O. V. Tsyhykalo. - Vinnytsia

: Nova Knyha Publishers, 2011. - 528 p. Всього:  12 прим. (абонемент – 8).

Підручник підготовлений

відповідно до Програми навчальної

дисципліни «Топографічна анатомія та

оперативна хірургія для вищих медичних

закладів освіти III-IV рівнів акредитації

МОЗ України. Англійською мовою

викладені сучасні дані з топографічної

анатомії та оперативної хірургії ділянок та

органів голови, шиї грудей, живота,

поперекової ділянки, таза, хребта та

кінцівок. Для студентів, лікарів-інтернів,

клінічних ординаторів.



611.9(075.8)

T89

Tsyhykalo, O. V.

Topographical anatomy and operative surgery [Текст] : Textbook for english-speaking

foreign students / O. V. Tsyhykalo. - 2nd edition. - Vinnitsia : Nova Knyha, 2017. - 528 с. 

Всього:  50 прим. (абонемент – 45).

Підручник підготовлений

відповідно до Програми навчальної

дисципліни «Топографічна анатомія та

оперативна хірургія для вищих

медичних закладів освіти III-IV рівнів

акредитації МОЗ України. Англійською

мовою викладені сучасні дані з

топографічної анатомії та оперативної

хірургії ділянок та органів голови, шиї

грудей, живота, поперекової ділянки,

таза, хребта та кінцівок. Для студентів,

лікарів-інтернів, клінічних ординаторів.



611(075.8)

C61

Clinical Anatomy and Operative Surgery [Текст] : textbook for students of higher medical 

education establishments / edited by V.Yu. Yershov. - color edition. - K. : AUS Medicine 

Publishing, 2018. - 504 p. Всього:  40 прим. (абонемент – 35).

У підручнику викладено короткий

курс з історії медицини, вклад вчених в

розвиток оперативної хірургії. Описані

основні аспекти клінічної анатомії шиї,

гортані трахеї, стравоходу, щитоподібної

залози, черевної порожнини, верхніх та

нижніх кінцівок тазу. Є багато кольорових

ілюстрацій. Посібник призначений для

студентів, інтернів і лікарів хірургічних

спеціальностей.



617-089(075.8)

P84

Popovych, Y. I.

Surgical techniques [Текст] : guidebook (Rec.MHC prot. №1 of 24.03.2016) / Y. I. Popovych, 

K. O. Diamantopulo, N. Y. Popovych. - Ivano-Frankivsk, 2017. - 274 p. 

Всього:  10 прим. (абонемент – 3).

Навчальний посібник з

оперативної хірургії складається з

комплексу інструкцій для виконання

навчальних операцій на анатомічному

матеріалі та лабораторних тваринах.

Забезпечує узгоджену взаємодію членів

хірургічної бригади. Доповнений

графічними класифікаціями

хірургічних операцій та тестами для

самоконтролю студентами своїх знань.

Рекомендується для студентів вищих

медичних навчальних закладів, а також

для лікарів-інтернів хірургічного

профілю та початкуючих хірургів,

написаний державною українською

мовою



Література, яка не 

користується попитом



617.9(02)

О-60

Оперативна хірургія: хірургічні операції та маніпуляції [Текст] : Підручник для студ. 

вищ. мед. навч. заклад. III-IV р. акред. / І. У. Свистонюк, В. П. Пішак, М. Д. Лютик, Ю. 

Т. Ахтемійчук ; За ред. І.У. Свистонюка. - К. : Здоров'я, 2001. - 368 с. Всього:  293 прим. 

(абонемент – 274).

У підручнику наведено

техніку найпоширеніших як

класичних, так і сучасних

оперативних втручань. Описано також

мету оперативного лікування,

показання та протипоказання до його

проведення, хірургічний

інструментарій, положення хворого,

спосіб знеболювання,

передопераційну підготовку, можливі

помилки та ускладнення. Для

студентів вищих медичних

навчальних закладів III-IV рівнів

акредитації.



617.9(02)

О-60

Оперативна хірургія і топографічна анатомія [Текст] : Підручник для стомат. ф-тів / 

За ред. М.С. Скрипникова. - К. : Вища школа, 2000. - 502 с. Всього:  166 прим. Всього:  

166 прим. (абонемент – 143).

У підручнику увага зосереджена на

внесенні нових даних щодо топографічної

анатомії та оперативної хірургії ділянок тіла

людини, широко використані наукові

досягнення вчених Української медичної

стоматологічної академії та інших вузів країни.

У підручнику дається опис основних операцій

на різних ділянках тіла людини. Підручник

підготовлений згідно з програмою для студентів

стоматологічних факультетів медвузів України.



617.9(02)-053

О-60

Оперативная хирургия с топографической анатомией детского возраста. [Текст] : 

Учебник для студ. мед. ин-тов. / Под ред.Ю.Ф.Исаков, Ю.М.Лопухина. - Изд. 2-е,перераб. 

и допол. - М. : Медицина, 1989. - 592 с. Всього:  76 прим. (абонемент – 70).

У підручнику викладені

топографічна анатомія та оперативна хірургія

голови і шиї, і верхньої і нижньої кінцівки,

грудей (за виключенням операцій на серці),

живота, поясниці, тазу. У всіх розділах, що

стосуються оперативної хірургії, описані нові

оперативні методики з урахуванням останніх

досягнень медичної науки.



617.9(02)

О-60

Оперативная хирургия и топографическая анатомия [Текст] : Учебник для студентов 

мед. инстит. / Под ред. В.В. Кованова. - 2-е изд., перер. и доп. - М. : Медицина, 1985. -

368с. Всього:  101 прим. (абонемент – 96).

Курс оперативної хірургії включає

в себе загальну і спеціальну оперативну

хірургію. У розділі загальної хірургії

викладені загальні принципи операцій тієї

чи іншої ділянки тіла, особливості

оперативної техніки, способи

реконструктивних операцій. У розділі

спеціальної оперативної хірургії детально

описані типові операції, технічні прийоми,

топографоанатомічні і функціональні

обгрунтування етапів операції.

Призначений для студентів медичних

інститутів.



Список наукової літератури, 

яка є в бібліотеці



617.9

К78     Краткий курс оперативной хирургии с топографической анатомией. Сост.: проф. 

И.С.    Белозер, проф. А.С. Вишневский. Под ред. Проф. В.Н. Шевкуненко. 

Изд. III. М., Медгиз,1947. 568 с. Прим. 5.

617.93

В27     Великорецкий А.Н.

Повязки. М., Медгиз,1956. – 188с. Прим. 7.

617.93

П 43     Погорельский М.А.

Гипсовая техника. Под ред. Н.П. Новаченко. (2-е изд. перераб.). К., Медгиз,  

УССР,1961. -187 с. Прим. 5.



Книгозабезпеченість

навчальної дисципліни 

“Клінічна анатомія та 

оперативна хірургія” за 

2016 – 2021рр.



Наявність 

грифа 

(МОНУ,МО

ЗУ, ДУЦМК 

з ВМО МОЗ 

України)

Вид

видання: 

підручник, 

посібник, 

атлас

Автор Назва Рік, місце 

видання

Тир

аж

МОЗУ 

№502 

22.06.10

Підручник

національн

ий

Ковальський

М.П.

Оперативна 

хірургія і топ. 

анатомія

К.: 

Медицина,202

0

60

МОЗУ 

№502 

22.06.10

Підручник

національн

ий

Ковальський

М.П.

Оперативна 

хірургія і топ. 

анатомія

К.: 

Медицина,201

8

36

МОНУ 

№1/11-6959 

27.08.2010

Підручник Ковальський

М.П.

Оперативна 

хірургія і топ. 

анатомія

К.: 

Медицина,201

6

4

Вч. рада 

ІФНМУ 

№12 

27.10.20 

Навчальний

посібник

Попович Ю.І. Клінічна

анатомія та 

оперативна 

хірургія

ІФНМУ,2020 10



Наявність 

грифа

(МОНУ,МО

ЗУ, ДУЦМК 

з ВМО МОЗ 

України)

Вид

видання: 

підручник, 

посібник, 

атлас

Автор Назва Рік, місце 

видання

Тир

аж

Вч. Рада 

ІФНМУ №8 

30.06.2020

Навчальний

посібник

Попович Ю.І. Нариси з 

функціональн

ої анатомії

(лекції)

ІФНМУ,2020 20

МОЗУ №3 

28.10.2015

Навчальний

посібник

Півторак В.І. Короткий курс 

топ. анатомії

та опер. хір.

Вінниця: 

НК,2019

20

Вчена рада 

ІФНМУ №1 

24.03.16

Навчальний

посібник

Попович Ю.І. Нариси з клін. 

анат. і опер. 

хір

Ів.-

Франківськ,20

19

10

ЦМК 

МОЗУ №1 

24.03.16

Навчальний

посібник

Попович Ю.І. Техніка

хірургічних

операцій

ІФНМУ,2017 180



Наявність 

грифа

(МОНУ,МО

ЗУ, ДУЦМК 

з ВМО МОЗ 

України)

Вид

видання: 

підручник, 

посібник, 

атлас

Автор Назва Рік, місце 

видання

Тира

ж

МОНУ Посібник Півторак В.І. Клінічна

анатомія

верхньої

кінцівки

Вінниця: 

НК,2017

3

ЦМК 

МОЗУ №1 

10.02.04

Посібник Попович Ю.І. Техніка

хірургічних

операцій

Ів.-

Франківськ,20

16

10

IFNMU №5 

26.05.2020

Textbook Kavyn V.O. Features of 

surgical 

diseases

IFNMU, 2020 5

IFNMU №3 

30.03.21

Manual Popovych Y.I. Clinical 

anatomy of 

Operative 

Surgery

IFNMU, 2021 10



Наявність 

грифа

(МОНУ,МО

ЗУ, ДУЦМК 

з ВМО МОЗ 

України)

Вид

видання: 

підручник, 

посібник, 

атлас

Автор Назва Рік, місце 

видання

Тира

ж

Bukovin.  

SMU №7, 

22.03.2018

Textbook Yershov V.Y. Clinical 

anatomy of 

Operat. Surgery

K.: Medicine 40

Ministry of 

Health №2 

12.10.09

Textbook Tsyhykalo O.V. Topografical

anatomy and 

operative 

surgery

Vinnytsia: 

NK,2018

30

Ministry of 

Health №2 

12.10.09

Textbook Tsyhykalo O.V. Topografical

anatomy and 

operative 

surgery

Vinnytsia: 

NK,2017

50



Наявність 

грифа

(МОНУ,МО

ЗУ, ДУЦМК 

з ВМО МОЗ 

України)

Вид

видання: 

підручник, 

посібник, 

атлас

Автор Назва Рік, місце 

видання

Тира

ж

Ministry of 

Health №1 

24.03.16

Guidebook Popovych Y.I. Surgical 

techniques

Iv.-

Frankivsk,2017

10

Вчена рада 

ІФНМУ №3 

22.11.17

Lectures Popovych Y.I. Essays in 

clinical 

anatomy and 

operative surg.

Iv.-

Frankivsk,2018

10



Розділ 2

Наукові статті  працівників       

кафедри за 2016-2021рр.



 Bilinskyi, Ihor

Morphological Characteristics of Changes in the Duodenal Wall Within 14-56 Days

of the Development of Experimental Streptozotocin-Induced Diabetes Mellitus [Текст]

/ I. Bilinskyi // Галицький лікарський вісник. — 2020. — т.27, № 4. — С.4-7.

 Анкетування студентів стоматологічного факультету як засіб внутрішього

моніторингу навчального процесу на кафедрі [Текст] / В. О. Кавин,

Ю. Л. Попович, В. М. Федорак та ін. // Архів клінічної медицини ( дар). —

2017. — № 1. — С.38-40.

 Елективний курс на кафедрі клінічної анатомії та оперативної хірургії ,як

професійний вектор у виборі майбутнього фаху [Текст] / В. А. Мєсоєдова,

Ю. І. Попович, В. О. Кавин 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.100.

 Впровадження практичних навичок у діяльність студентського наукового

гуртка кафедри [Текст] / Ю. І. Попович, О. Р. Іванців, В. О. Кавин 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.114.



• Іванців, О. Р.

Компенсаторно-відновлювальні процеси в острівцях підшлункової залози за

корекцією цукрового діабету [Текст] / О. Р. Іванців // Клінічна анатомія та

оперативна хірургія(в дар). — 2016. — т.15, № 2. — С.81-85.

• Гістологічні та електронномікроскопічні дослідження підшлункової залози при

лікуванні стрептозотоцинового цукрового діабету ексенатидом [Текст] / О. Р.

Іванців, Ю. І. Попович, Ю. І. Міськів та ін. // Клінічна анатомія та оперативна

хірургія(в дар). — 2016. — т.15, № 1. — С.11-14.

• Морфофункціональна організація панкреатичних острівців щурів 24-місячного

віку та їх перебудова на 56-ту добу розвитку експериментального цукрового

діабету [Текст] / В. А. Міськів, О. я. Жураківська, Т. В. Князевич-Чорна та ін.

// Буковинський медичний вісник. — 2016. — т.20, № 3. — С.124-127.

• Попович, Ю. І.

Морфологічна характеристика ендокриноцитів підшлункової залози у

віддалені терміни медикаментозної корекції цукрового діабету [Текст] / Ю. І.

Попович, О. Р. Іванців // Прикарпатський вісник НТШ ( в дар ). — 2017. —

№ 7 (43). — С.102-108.



• Впровадження практичних навичок у діяльність студентського наукового гуртка

кафедри [Текст] / Ю. І. Попович, О. Р. Іванців, В. О. Кавин 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.114.

• Kavyn, V.

Abdominal sepsis. Some скоgenetic-molecular mechanisms of its occurrence [Текст]

/ V. Kavyn // Галицький лікарський вісник. — 2020. — т.27, № 2. — С.34-39.

• Кавин, В. О.

Анкетування студентів III курсу медичного факультету ІФНМУ, які навчаються

за сроченою програмою, щодо прочитаної лекції з клінічної анатомії та

оперативної хірургії [Текст] / В. О. Кавин // Архів клінічної медицини ( дар). —

2018. — № 1. — С.29-30.

• Мєсоєдова, В. А.

Студентський науковий гурток на кафедрі клінічної анатомії та оперативної

хірургії як шлях до вдосконалення професійних навиків майбутного лікаря

[Текст] / В. А. Мєсоєдова // Медична освіта. — 2018. — № 1. — С.91-94.

• Argonoperitoneum effect on pain syndrome intensity in laparoscopic [Текст]

/ O. Tkachuk, R. Parakhoniak, S. Melnyk, O. Tkachuk-Hryhorchuk // Архів клінічної

медицини ( дар). — 2019. — № 2. — С.30-34.



• Застосування аргон-перитонеуму при лапароскопічних операціях [Текст] / О. Л. 

Ткачук, Р. Я. Федорика, Л. П. Парахоняк та ін. // Art of Medicine. — 2017. — № 2. 

— С.30-32.



Розділ 3

Поточні державні інформатори про 

оперативне відображення змісту  

друкованих в Україні видань





• Літопис авторефератів дисертацій

• Літопис журнальних статей

• Український реферативний журнал.

Серія 4. Медицина. Медичні науки



Інформаційні можливості

бібліотеки ІФНМУ

 Із придбанням АБІС “УФД/Бібліотека” почалося

поетапне впровадження автоматизації бібліотечно-

бібліографічних процесів.

 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).



Дякуємо за участь у перегляді 

матеріалів, підготовлених

працівниками бібліотеки ІФНМУ. 

Свої пропозиції просимо надсилати 

електронною   поштою.

Наша адреса:

library@ifnmu.edu.ua


