


Програма Дня кафедри

• мета проведення Дня кафедри

• книжково-інформаційна виставка “Соціальна 

медицина та громадське здоров’я”

• комплектування фонду бібліотеки ІФНМУ з 

тематики кафедри 

• інформаційні можливості бібліотеки ІФНМУ



Мета Дня кафедри

Бібліотека ІФНМУ пропонує мультимедійну

презентацію Дня кафедри «Соціальної медицини

та громадського здоров’я» 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 «Соціальна медицина та 

громадське здоров’я»

Розділ 1

На допомогу навчальному процесу та

науковим дослідженням



614.2(075.8)

Г87

Громадське здоров'я [Текст] : навчальний посібник / за ред. Т.С. Грузєвої. - К. : Вид-во 

"Книга-плюс", 2021. - 296 с. Всього:  100 прим. (абонемент – 93)

У виданні висвітлено основні

теоретичні положення та практичні аспекти

комплексної оцінки здоров’я населення і

його провідних детермінант; епіднагляду за

здоров’ям і благополуччям населення;

моніторингу та реагування на виклики та

загрози для здоров’я ; зміцнення здоров’я та

профілактики хворіб. Матеріали кожної теми

структуровано з визначенням мети,

навчально-цільових завдань, переліку

практичних навичок, представлено основні

положення, логічну структуру тем і

приклади вирішення типових ситуаційних

завдань.



614.1(075.8)

Б63

Біостатистика [Текст] : підруч. з навч. дисц. "Соціальна медицина, громадське 

здоров'я"для підгот. фахів. другого рівня ВО / за ред. Грузєвої Т.С.[Грузєва Т.С., Лехан

В.М., Огнєв В.А., Галієнко Л.І., Крячкова Л.В., Паламар Б.І.]. - Вінниця : Нова Книга, 

2020. - 384 с. Всього:  100 прим. (абонемент – 7).

У підручнику висвітлено роль

біостатистики як методологічної основи аналізу

й оцінки здоров’я та системи охорони здоров’я,

подано історичні аспекти її розвитку,

представлено теоретичні основи описової та

аналітичної статистики. Висвітлено методики

використання основних статистичних методів у

медицині. Розкрито епідеміологічні методи

вивчення захворювань. Представлено базові

поняття, принципи, джерела доказової

медицини. Розглянуто питання інформаційного

та програмного забезпечення статистичних

досліджень, порядок представлення наукових

робіт. Розкрито сучасні аспекти організації та

діяльності медико-статистичної служби.



614.2(075.8)

З-33

Запорожан, В. М.

Симуляційна медицина. Досвід. Здобуття. Перспективи [Текст] : практичний посібник

/ В. М. Запорожан, О. О. Тарабрін. - 2-ге видання переробл. і доповн. - Львів : Новий

Світ-2000, 2021. - 272 с. Всього:  10 прим. (абонемент – 6).

Практичні навички клінічної

роботи до застосування їх на реальних

пацієнтах мають опановуватися в

спеціальних центрах, оснащених

високотехнологічними тренажерами та

комп’ютеризованими манекенами, що

дозволяють моделювати клінічні ситуації.

У посібнику обговорюються проблеми, які

необхідно вирішити для успішного й

ефективного впровадження симуляційного

навчання в медичну освіту, а також поради

з побудови занять зі студентами, інтернами

та лікарями-курсантами різних

спеціальностей.



616.083(02)

Г87

Громадське здоров'я [Текст] : підруч. для студ. вищ. мед. навч. закл. IV р. акр. (лист 

МОНУ №1/11-5634 від 05.07.2011 р., протокол ЦМК МОЗУ №1 від 17.03.2011 р.) / В. Ф. 

Москаленко, О. П. Гульчій, Т. С. Грузєва та ін. ; за ред. В.Ф. Москаленка. - 3-тє вид. -

Вінниця : Нова Книга, 2013. - 560 с. Всього:  75 прим. (абонемент – 70).

У підручнику висвітлено сучасні

тенденції та особливості громадського здоров'я

на глобальному, регіональному та національному

рівнях, методи та способи його аналізу й оцінки.

Всебічно розкрито цінності, цілі, принципи й

функції систем охорони здоров’я, їхнє ресурсне

забезпечення, у тому числі кадрове та фінансове.

Підручник містить іменний та предметний

покажчики, 15 таблиць, 50 рисунків. Уперше до

складу видання включено глосарій з понад 100

термінами. Для студентів вищих медичних

навчальних закладів IV рівня акредитації.



614.2(075.8)

З-33

Запорожан, В. М.

Симуляційна медицина. Досвід. Здобуття. Перспективи [Текст] : практичний посібник

/ В. М. Запорожан, О. О. Тарабрін. - 2-ге видання переробл. і доповн. - Львів : Новий

Світ-2000, 2021. - 272 с. Всього:  10 прим. (абонемент – 6).

Практичні навички клінічної

роботи для застосування їх на реальних

пацієнтів мають опановуватися в

спеціальних центрах, оснащених

високотехнологічними тренажерами та

комп’ютиризованими манекенами, що

дозволяють моделювати клінічні ситуації. У

посібнику обговорюються проблеми, які

необхідно вирішити для успішного й

ефективного впровадження симуляційного

навчання в медичну освіту, а також поради з

побудови занять зі студентами, інтернами та

лікарями-курсантами різних спеціальностей.



614(075.8)

В92

Вибрані лекції з громадського здоров'я [Текст] : навчальний посібни

Всього:  55 прим.к / О. З. Децик, Н. І. Кольцова, І. В. Стовбан та ін. - Івано-Франківськ, 

2019. - 296 с. Всього:  55 прим. (абонемент – 50).

Навчальний посібник дозволить

студентам ознайомитися із такими

складовими громадського здоров’я, як:

біостатистика та епідеміологія,

соціальна медицина, економіка охорони

здоров’я, організація та управління

охороною здоров’я, які вивчаються у

межах навчальної дисципліни

«Соціальна медицина та громадське

здоров’я». Матеріал цього посібника

дозволить стуентам-медикам стати

адептами громадського здоров’я і

зрозуміти напрями та зміст сучасної

трансформації системи охорони

здоров’я України.



614(07)

С69

Соціальна медицина, громадське здоров'я. Модуль №1" Біостатистика" [Текст] : 

Методичні рекомендації з проведення практичних занять для студ. III курсу підгот. 

фахівців 2-го ( магістерського) рівня вищ. освіти кваліфікації освітньої " Магістр 

медицини" кваліфікації професійної "Лікар " / Т. С. Грузева, О. Литвинова, Н. В. 

Гречишкіна та ін. - К. : Книга-плюс, 2019. - 92 с. Всього:  100 прим. (абонемент – 85)

Методичні рекомендації

призначено для забезпечення практичних

занять і самостійної роботи з біостатистики

студентів III курсу підготовки фахівців

другого (магістерського) рівня вищої освіти.

Для кожного заняття сформульовано мету

заняття, навчально-цільові завдання,

окреслено перелік практичних навичок,

питання для вхідного контролю знань

студентів, представлено ситуаційні задачі

для обговорення в групі, наведено логічні

структури кожної теми.



610.2(02)

С69

Соціальна медицина і організація охорони здоров'я [Текст] : нац. підручник для студ. 

стомат. ф-тів вищ. мед. навч. закл. IV р. акр. / В. Ф. Москаленко, О. П. Гульчій, Л. О. 

Литвинова та ін. ; за ред. В.Ф. Москаленка. - К. : Книга плюс, 2010. - 328с. Всього:  17 

прим. (абонемент – 12).

У підручнику викладена історія
соціальної медицини, описані методи медичної
статистики, подана сучасна характеристика
стану здоров'я населення та чинників, що його
формують, описана організація медичної
допомоги різним категоріям населення -
міським та сільським жителям, дорослим і
дітям, жінкам. Особливу увагу в підручнику
приділено стану стоматологічного здоров'я
населення, профілактиці стоматологічних
захворювань, організації стоматологічної
допомоги населенню та аналізу діяльності
стоматологічних закладів, лікарів-стоматологів.
Підручник написаний відповідно до навчальної
програми з дисципліни, складеної згідно з
вимогами навчального плану підготовки
фахівців із спеціальності 7.110106 -
"Стоматологія" на 3-му курсі стоматологічних
факультетів вищих медичних закладів освіти
України IV рівня акредитації.



610.6(02)

Б63

Біостатистика [Текст] : підруч. для студ.вищ.мед.навч.закл. ІІІ-ІV р. акред. / за 

ред.В.Ф.Москаленка. - К. : Книга плюс, 2009. - 184с. Всього:  99 прим. (абонемент – 87).

У підручнику представлено історію

розвитку біостатистики, клінічної епідеміології

та доказової медицини, теоретичні основи

аналітичної статистики. Висвітлені методики

використання основних статистичних методів

аналізу в медицині. Описані сучасні методи

епідеміологічних досліджень. Викладені

основні принципи та положення доказової

медицини. Розглядаються принципи побудови

та діяльності медико-статистичної служби в

Україні. Розрахований на студентів вищих

медичних навчальних закладів, аспірантів та

лікарів.



610.2(02)

Е45

Економіка охорони здоров’я [Текст] : Підручник для студ. вищ. мед. навч. закладів IV 

р. акр. (лист МОНУ №1/11-1225 від 26.02.2010 р., протокол МОЗУ №1 від 19.05.2009 р.) / 

за ред. В.Ф. Москаленка [Москаленко В.Ф., Гульчій О.П., Таран В.В., Лєхан В.М., Рудень 

В.В., Максименко О.П., Лосіцька Т.І., Галієнко Л.І.]. - Вінниця : Нова книга, 2010. – 288 

с.  Всього:  29 прим. (абонемент – 22).

Підручник дає загальне уявлення щодо
визначення економіки охорони здоров’я як науки,
її теоретичних основ, особливостей фінансування
галузі, оплати постачальників медичних послуг,
механізмів їх стимулювання, функціонування
ринку медичних послуг та використання методів
його дослідження. Висвітлено сутність цінової
політики, економічного аналізу в охороні здоров’я,
теоретичні та практичні питання планування
діяльності медичних закладів. Підручник
підготовлений відповідно до навчальної програми
з дисципліни, складеної згідно з вимогами
експериментального навчального плану
підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного
рівня “Спеціаліст” кваліфікації “Лікар” у вищих
навчальних закладах ІІІ-IV рівнів акредитації та
призначений для студентів вищих медичних
навчальних закладів, аспірантів, викладачів та
лікарів.



610.63(02)

Е78

Ерстенюк, Г. М.

Методичні підходи до формування дослідницьких навичок у студентів вищих 

медичних навчальних закладів [Текст] : Навчальний посібник / Г. М. Ерстенюк, О. З. 

Децик, О. Л. Самотовка. - Івано-Франківськ : ІФНМУ, 2014. - 183 с. Всього:  90 прим. 

(абонемент – 83).

Кінцевими цілями вивчення

дисципліни є оволодіння: теоретичними

основами, сучасні принципи доказової

медицини; теоретичними основами

біостатистичних показників та критеріїв;

методичними та теоретичними основами

формування статистичних сукупностей для

подальшого адекватного аналізу;

навичками оцінювання результатів аналізу

та окремими критеріями та у взаємозв’язку

з чинниками, що на них впливають.



610.2(02)

С69

Соціальна медицина та організація охорони здоров'я [Текст] : Підручник для студ. 

вищ. навч. заклад. III-IV р. акред. / Під ред. Ю. В. Вороненка. - Тернопіль : 

Укрмедкнига, 2000. - 680 с. Всього:  282 прим. (абонемент – 265).

У підручнику висвітлено стан здоров'я
населення на сучасному етапі розвитку держави,
методи аналізу й оцінки рівня та структури
показників здоров'я, організацію надання
медичної допомоги різним контингентам
населення та його санітарно-епідеміологічного
забезпечення, основні проблеми в галузі охорони
здоров'я в період її реформування та розвитку,
управління системою охорони здоров'я на різних
рівнях, аналізу діяльності закладів охорони
здоров'я, розглядаються системи надання медичної
допомоги різним контингентам населення.
Підручник написаний відповідно до програми з
дисципліни, затвердженої Міністерством охорони
здоров'я України, і розрахований на студентів
вищих навчальних закладів III-ІV рівнів
акредитації, які навчаються за спеціальностями
"лікувальна справа", "педіатрія" та ''медико-
профілактична справа".



610.2(02)

С69

Соціальна медицина і організація охорони здоров'я [Текст] : Навч. посібник для 

студентів стомат. ф-тів вищ. мед. закл. освіти III-IV р. акред.(ЦМК) / Н. І. Кольцова, О. З. 

Децик, М. М. Рожко та ін. - Івано-Франківськ : ІФДМА, 2000. - 304 с. Всього:  250 прим. 

(абонемент – 233).

У підручнику дається визначення

соціальної медицини та організації охорони

здоров’я як дисципліни, проводяться

історичні аспекти розвитку предмету, шляхи

досягнення стоматологічного рівня здоров’я,

у відповідності з визначеням ВООЗ.

Особливе місце відводиться організації

профілактичної і лікувальної роботи,

плануванню, фінансування та управлінню в

системі охорони здоров’я, їх порівняльній

характеристиці в різних країнах світу.



610.2(02)

Г63

Голяченко, О. М.

Соціальна медицина та організація охорони здоров’я [Текст] : підруч. для студ. вищ. 

мед. навч. закл. І-ІІІ р. акр. (МОЗУ) / О. М. Голяченко. - К. : Медицина, 2011. - 208 с. 

Всього:  25 прим. (абонемент – 19).

Підручник містить дані про соціальну
медицину та організацію охорони здоров’я і
медичної допомоги. Наведено дані про
демографічний стан в Україні, захворюваність,
фізичний розвиток, інвалідність. Висвітлено
питання законодавства України про охорону
здоров’я, організацію медичної допомоги в місті і
селі, організацію сімейної медицини, діяльність
громадських організацій в охороні здоров’я.
Подано відомості щодо планування,
фінансування, організації страхової медицини,
соціального забезпечення та соціального
страхування, формування здорового способу
життя. Підручник написаний відповідно до
програми із соціальної медицини і організації
охорони здоров’я для студентів вищих медичних
навчальних закладів І—ІІІ рівнів акредитації.
Може бути корисний для широкого кола
організаторів охорони здоров’я.



616.083(02)

Г87

Громадське здоров'я і громадське медсестринство [Текст] : підруч. для студ. вищ. мед. 

навч. закл. І-ІІІ р. акр. / за ред. Є. Я. Склярова. - 3-є вид. - К. : Медицина, 2011. - 224 с. 

Всього:  60 прим. (абонемент – 51).

У підручнику викладено основні

завдання громадської медичної сестри в

справі збереження, зміцнення й відновлення

громадського здоров’я, шляхи виконання цих

завдань, первинної і вторинної профілактики

найпоширеніших патологічних процесів у

дорослого населення та дітей, планування

сім’ї й запобігання небажаній вагітності.

Для студентів вищих медичних закладів

освіти I—IІІ рівнів акредитації, а також

медичних сестер, що працюють у різних

лікувально-профілактичних закладах України.



614(07)

S70

Social medicine and public health. Module №1 " Biostatistics" [Текст] : Methodical 

guidelines for student's practical classes for 3rd year-study-study masters specialty 222 

"Medicine" / T. S. Gruzieva, L. O. Lytvynova, N. V. Hrechyshkina et al. - Kyiv : Book-plus, 

2021. - 80 p. Всього:  100 прим. (абонемент – 90).

Методичні рекомендації

призначено для забезпечення

практичних занять і самостійної роботи

з біостатистики студентів III курсу

підготовки фахівців другого

(магістерського) рівня вищої освіти.

Для кожного заняття сформульовано

мету заняття, навчально-цільові

завдання, окреслено перелік

практичних навичок, питання для

вхідного контролю знань студентів,

представлено ситуаційні задачі для

обговорення в групі, наведено логічні

структури кожної теми.



610.2(02)

H75

Holyachenko, O.

Social medicine and health protection organization [Текст] : texbook for foreign students of 

medical institutions of III-IV accreditation levels / O. Holyachenko, A. Shulhai, O. Nykytyuk. -

Ternopil : Ukrmedknyga, 2005. - 164. Всього:  47 прим. (абонемент – 45).

Посібник призначений для

іноземних студентів вищих навчальних

заладів. Книга містить дані про

соціальну медицину та організацію

охорони здоров’я і медичної допомоги.

Посібник нсоціальної медицини і

організації охорони здоров’яаписаний

відповідно до програми із



Література, яка не 

користується попитом



610.2(02)

П78

Програмні тестові питання з соціальної медицини та організації охорони здоров'я 

[Текст] : посіб.для вищ.мед.навч.закл. / під ред.Ю.В.Вороненка. - Тернопіль : 

Укрмедкнига, 2001. - 316с. Всього:  338 прим. (абонемент – 333)

Посібник містить тестові

питання та відповіді по соціальній

медицині та організації охорони

здоров’я. Тестові завдання можуть

бути використані занять, перевідних,

при підготовці до практичних занять,

перевідних, ліцензійних, інтегрованих

і державних іспитів.



610.2(023)

С69

Соціальна медицина та організація охорони здоров'я [Текст] : підруч. для студ. вищ. 

навч. закл. І-ІІ р.акр. / за ред. Ю. В. Вороненка. - Тернопіль : Укрмедкнига, 2002. - 332 с. 

Всього:  23 прим. (абонемент – 23).

У підручнику висвітлено основні

проблеми та завдання соціальної медицини та

організації охорони здоров’я населення,

організацію надання медичної допомоги

різним контингентам населення та його

санітарно-епідеміологічного забезпечення,

напрямки реформування галузі охорони

здоров’я, аналізу діяльності закладів охорони

здоров’я, проведення медико-соціальної

експертизи працездатності. Підручник

розрахований на студентів I-II рівнів

акредитації.



610.2(02)

П61

Посібник із соціальної медицини та організації охорони здоров'я [Текст] : Навчальний

посібник / За ред. Ю.В. Вороненка. - К. : Здоров'я, 2002. - 360 с. Всього:  149 прим. 

(абонемент – 129).

У навчальному посібнику

викладено методичні рекомендації щодо

проведення практичних занять відповідно до

програми з дисципліни, затвердженої МОЗ

України для студентів медичних і

стоматологічних факультетів вищих

навчальних закладів III—IV рівнів

акредитації.Наведено головні статистичні

методики, методи аналізу й оцінювання

рівня та структури показників здоров'я,

аналізу організації медичного забезпечення

окремих контингентів населення,

проведення медико-соціальної експертизи

працездатності.



610.2(02)

Г63

Голяченко, О. М.

Соціальна медицина, організація та економіка охорони здоров'я [Текст] : Підручник

для вищ. навч. заклад. / О. М. Голяченко, А. М. Сердюк, О. О. Приходський. - Тернопіль-

Київ-Вінниця, 1997. - 328 с. Всього:  140 прим. (абонемент – 119).

В підручнику дається визначення

соціальної медицини та організації охорони

здоров’я як дисципліни, приводяться історичні

аспекти розвитку предмету, шляхи досягнення

стоматологічного рівня здоров’я, у

відповідності з визначенням ВООЗ. Особливе

місце відводиться організації профілактичної

та лікувальної роботи, плануванню,

фінансуванню та управлінню в системі

охорони здоров’я, їх порівняльній

характеристиці в різних країнах світу.



610.2(02)

С69

Социальная гигиена и организация здравоохранения [Текст] : Учебник для студ. мед. 

ин-тов / Под ред. А.Ф. Серенко и В.В. Ермакова. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : 

Медицина, 1984. - 640 с. Всього:  21 прим. (абонемент – 18).

У другому виданні підручника

введено новий розділ з лікувальної етики та

деонтології, значно розширені розділи,

присвячені охороні материнства і дитинства.

Підручник призначений для студентів

медичних інститутів.



610.2(02)

Р85

Руководство к практическим занятиям по социальной гигиене и организации 

здравоохранения [Текст] : Учеб. пособие для студ. мед. ин-тов / Под ред. Ю.П. Лисицына, 

Н.Я. Копыта. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Медицина, 1984. - 400 с. Всього:  29 прим. 

(абонемент – 16).

У посібнику розглянуто теоретичні

та організаційні основи з

оздоровлення, ви ладені соціально-

гігієнічні методи і сучасні методики

медичної статистики, організація

роботи медичних закладів і охорона

материнства і дитинства. Посібник

призначений для студентів медичних

інститутів.



Список наукової літератури, 

яка є в бібліотеці



614

И39  Изуткин А.М.

Социология и здравоохранение, Волго-Вят. кн. изд.,1967. 375 с. Пгігієна 

рим.4.

614.1 Генес В.С.

Таблицы достоверных различий между группами наблюдений по 

качественным показателям. М., «Медицина»,1964. Прим. 4.

614.3

З 34    Заривайська Х.А.

Гігієна житла і побуту. К., «Здоров’я»,1976. – 38с. Прим. 4.



Книгозабезпеченість

навчальної дисципліни 

“Соціальна медицина та 

громадське здоров’я” 2017 –

2022рр.



Наявність грифа 

(МОНУ,МОЗУ, 

ДУЦМК з ВМО 

МОЗ України)

Вид

видання: 

підручник

, 

посібник, 

атлас

Автор Назва Рік, місце 

видання

Тира

ж

Вч. Рада 

НМБогомол.№1

0 01.04.21

Навчальни

й посібник

Грузєва Т.С. Громадське

здоров’я

К.: Книга-

плюс,2021

100

Вч.рада ІФНМУ 

№16 26.11.19

Навчальни

й посібник

Децик Д.З. Вибрані лекції

з громадське

здоров’я

ІФНМУ,2019 55

НАДУ №12 

21.12.2017

Навчальни

й посібник

Білинська

М.М.

Управління

змінами сфери

охор. здор.

К.:НАДУ,2017 1

НАДУ №12 

21.12.2018

Навчальни

й посібник

Білинська

М.М.

Політика та 

управління в 

секторі

економіки

К.:НАДУ,2017 1



Наявність грифа 

(МОНУ,МОЗУ, 

ДУЦМК з ВМО 

МОЗ України)

Вид

видання: 

підручник, 

посібник, 

атлас

Автор Назва Рік, місце 

видання

Тира

ж

НАДУ №12 

21.12.2019

Лекції Білинська

М.М.

Управління

якістю освіти

К.: НАДУ,2017 1

Вч. Рада Одес. 

НМУ №8 

28.02.18

Практичний

порадник

Запорожан

В.М.

Симуляційна

медицина. 

досвід. 

Здобуття

Львів: 

НС,2021

10



Розділ 2

Наукові статті  працівників       

кафедри за 2017-2022рр.



 Bulavinova, Kateryna

Study of the awereness of healthcare workers on organizational aspects of vaccination [Текст]

/ K. Bulavinova, O. Detsyk, Z. Tsikhon // Архів клінічної медицини ( дар). — 2021. — № 1.

— C.38-42.

 Analysis of Covid-19 Hospital Admissions in Ivano-Frankivsk,Ukraine [Текст] / O. Detsyk, N.

Fedorkiv, O. Burak, R. Kaluzhna // Галицький лікарський вісник. — 2021. — т.28, № 4. —

C.4-8.

 Motivation peculiarities of dentists' continuous professional development [Текст]

/ A. B. Kostyshyn, Z. T. Kostyshyn, U. R. Lukach et al. // Art of Medicine. — 2021. — №

4. — С.124-128.

 The role of environmental education in society's development [Текст] / A. B. Kostyshyn,

Z. T. Kostyshyn, U. R. Lukach et al. // Art of Medicine. — 2022. — № 1. — C.128-137.

 Soroka,O.Ya.

State regulation of public health in the Precarpathian region during the period of the Austro-

Hungarian Empire (1772-1918) [Текст] / O.Ya. Soroka // Архів клінічної медицини ( 

дар). — 2018. — № 2. — С.38-41.

 Stytsiuk, N.

About some aspects of teaching foreign students in the discipline "History of medicine"

[Текст] / N. Stytsiuk // Галицький лікарський вісник. — 2020. — т.27, № 3. — С.54-55.



 Бурак, О. Л.

Вплив пандемії COVID-19 на якість навчання: результати опитування студентів-

іноземців [Текст] / О. Л. Бурак, Ж. М. Золотарьова, Н. Б. Федорків // Медична освіта. —

2021. — № 3. — С.31-39.

 Децик, О. З.

Вивчення потреб пацієнтів у процесі надання паліативної допомоги на амбулаторному        

рівні [Текст] / О. З. Децик, О. П. Брацюнь // Вісник соціальної гігієни та організації 

охорони здоров'я України. — 2020. — № 1. — С.42-47.

 Вплив пандемії COVID-19 на основні показники онкологічної,зокрема

онкогінекологічної,захворюваності та смертності в Україні [Текст] / О. З. Децик, О. Л.

Бурак, Н. І. Кольцова та ін. // Art of Medicine. — 2022. — № 1. — С.33-38.

 Децик, О. З.

Порівняльна характеристика дотримання стандартів діагностики в стаціонарних хворих

на уролітіаз у закладах охорони здоров'я різної форми власності [Текст] / О. З. Децик, Д.

Б. Соломчак // Архів клінічної медицини ( дар). — 2017. — № 1. — С.41-45.

 Децик, О. З.

Порівняльна характеристика дотримання стандартів лікування у стаціонарних хворих на     

сечокам'яну хворобу в закладах охорони здоров'я різного рівня і форми власності [Текст] 

/ О. З. Децик, Д. Б. Соломчак // Галицький лікарський вісник. — 2017. — т.24, № 2. —

С.74-77.



 Децик, О. З.
Сучасні підходи до організації надання ургентної і планової медичної допомоги при 
сечокам'яній хворобі [Текст] / О. З. Децик, Д. Б. Соломчак // Здоровье мужчины. —
2017. — № 2. — С.58-61.

 Ресурси та показники діяльності урологічної служби Івано-франківської області в 
динаміці за 2008-2017 рр. [Текст] / О. З. Децик, Д. Б. Соломчак, Н. В. Скробач, В. Ю. 
Вишиванюк // Галицький лікарський вісник. — 2019. — т.26, № 2. — С.37-43.

 Децик, О. З.

Соціально-економічна характеристика осіб з інвалідністю після травм опорно-рухового    
апарату [Текст] / О. З. Децик, Г. Я. Юкіш // Вісник соціальної гігієни та організації 
охорони здоров'я України. — 2020. — № 3. — С.44-50.

 Золотарьова, Ж. М.

Важкохворі пацієнти:деякі питання організації паліативної допомоги [Текст] / Ж. М. 
Золотарьова // Галицький лікарський вісник. — 2018. — т.25, № 2. — С.10-14.

 Золотарьова, Ж. М.
Обгрунтування заходів профілактики синдрому емоційного вигорання серед студентів-
медиків [Текст] / Ж. М. Золотарьова // Медична освіта. — 2018. — № 3. — С.95-98.

 Костишин, А. Б.

Інноваційні процеси в системі медичної освіти [Текст] / А. Б. Костишин, У. Р. Лукач, З.      
Т.   Костишин // Актуальні питання підвищення якості освітнього процесу : Збірник тез 
Науково-практичної конференції з міжнародною участю 17 травня 2019 року. — Івано-
Франківськ : ІФНМУ, 2019. — С.30.



 Освіта упродовж життя-потреба сучасного лікаря [Текст] / З. Т. Костишин, Г. В. Кіндрат,
А. Б. Костишин 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.151.

 Результати експериментально-клінічного дослідження загоєння опікових ран та 
запобігання їх ускладнень під впливом нановмісних біодеградуючих полімерних 
технологій [Текст] / О. Я. Попадюк, Е. О. Кіндратів, К. Б. Кіршак, А. М. Яворський // 
Клінічна анатомія та оперативна хірургія(в дар). — 2020. — т.19, № 1. — С.32-36.

 Сабадуха, Володимир

Особистість як первоначало національної ідеології персоналізму [Текст] / В. Сабадуха //       
Десяті липівські читання. Пам'яті лікарів, письменників, громадсько-політичних діячів І. 
Липи (1865-1923) та Ю. Липи (1900-1944) : матеріали всеукраїнської науково-практичної 
конференції (м. Івано-Франківськ, 24-25 вересня 2020р.). — Івано-Франківськ : ІФНМУ, 
2020. — С.193-198.

 Соломчак, Д. Б.

Аналіз взаємозв'язків кластерів метаболічного синдрому,асоційованих із порушенням     
водно-сольового гомеостазу ,сечокам'яною хворобою та іншими захворюваннями 
сечовидільної системи [Текст] / Д. Б. Соломчак, І. О. Костіцька, О. З. Децик // Проблеми 
ендокринної патології. — 2019. — № 2. — С.52-60.

 Сорока, О. Я.

Ретроспективний підхід до викладання медичного права на післядипломному рівні у 
медичних вищих навчальних закладах [Текст] / О. Я. Сорока // Медичне право. — 2017. 
— № 1. — С.67-72.



 Сорока, О. Я.

Формування правового мислення в процесі професійної підготовки лікарів у вищих

медичних навчальних закладах [Текст] / О. Я. Сорока // Медичне право. — 2018. — № 1. 

— С.54-64.

 Сорока, О. Я.

Сутність та призначення практичного заняття з медичного права [Текст] / О. Я. Сорока, 
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Розділ 3

Поточні державні інформатори про 

оперативне відображення змісту  

друкованих в Україні видань





• Літопис авторефератів дисертацій

• Літопис журнальних статей

• Український реферативний журнал.

Серія 4. Медицина. Медичні науки



Інформаційні можливості

бібліотеки ІФНМУ

 Із придбанням АБІС “УФД/Бібліотека” почалося

поетапне впровадження автоматизації бібліотечно-

бібліографічних процесів.

 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


