


Програма Дня кафедри

• мета проведення Дня кафедри

• книжково-інформаційна виставка “Онкологія”

• комплектування фонду бібліотеки ІФНМУ з тематики 

кафедри 

• інформаційні можливості бібліотеки ІФНМУ 



Мета Дня кафедри

Бібліотека ІФНМУ пропонує мультимедійну

презентацію Дня кафедри онкології 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 “Онкологія”

Розділ 1

На допомогу навчальному процесу та

науковим дослідженням



616.006(02)

О-58

Онкологія [Текст] : Підручн. для студ. вищ. мед. навч. закладів ІV р. акред. / Г. В. 

Бондар, Ю. В. Думанський, О. Ю. Попович та ін. ; за ред. Г.В. Бондаря. - К. : ВСВ 

"Медицина", 2013. - 544 с. Всього:  101 прим. (абонемент – 90).

Національний підручник відповідає
вимогам навчальної програми з онкології.
Особливу увагу приділено
найважливішим і актуальним питанням
вітчизняної та світової онкології,
сучасним методам ранньої і доклінічної
діагностики онкозахворювань.
Розглянуто питання патогенезу клінічних
проявів пухлин основних локалізацій,
методи комбінованої терапії з
урахуванням сучасних досягнень,
методики реабілітації онкологічних
хворих і профілактики раку. Для
студентів вищих медичних навчальних
закладів IV рівня акредитації, студентів-
інтернів, лікарів-онкологів, сімейних
лікарів.



616.006(02)

О-58

Онкологія [Текст] : Підручник для студ. вищ. мед. навч. закл. III-IV р. акред. / Б. Т. 

Білінський, Н. А. Володько, А. І. Гнатишак та ін. ; За ред. Б.Т. Білинського, Ю.М. 

Стернюка, Я.В. Шпарика. - 2-ге вид., доп. і переробл. - Львів : Медицина світу, 1998. - 272 

с. Всього:  284 прим. (абонемент – 264).

У підручнику вміщено відомості з

загальної та спеціальної онкології.

Наведені дані, що стосуються сучасного

розуміння етіології і патогенезу

злоякісних пухлин, а також

взаємозв’язків організму та пухлини.

Висвітлені принципи лікування та

реабілітації онкологічних хворих.

Описано злоякісні пухлини основних

локалізацій з урахуванням особливостей

захворюваності в Україні. Розглянуто

епідеміологію, етіологію, патологічну

анатомію, передпухлинні стани, клініку

та діагностику окремих пухлин. Для

студентів медичних інститутів.



616.006(02)

О-58

Онкологія [Текст] : підруч. для вищ. мед. навч. закл. IV р. акред.(рек. ЦМК МОЗУ 

прот. №4 від 25.11.2000) / І. Б. Щепотін, В. л. Ганул, І. О. Кліменко, О. Я. Яремчук ; за 

ред. І.Б. Щепотіна. - К. : Книга плюс, 2006. - 496 с. Всього:  204 прим. (абонемент – 184).

Підручник для студентів вищих

медичних закладів, інтернів, онкологів,

онкохірургів, хірургів, терапевтів,

сімейних лікарів, гастроентерологів,

невіропатологів, урологів, гінекологів. У

підручнику відображені сучасні

положення епідеміології, етіології,

клініки, діагностики, лікування та

реабілітації онкологічних захворювань.

Підручник написано відповідно до

програми з онкології для студентів вищих

медичних закладів III-IV рівня

акредитації.



616.006(02)

О-58

Онкологія [Текст] : підруч.для студ.вищ.навч.закл. / Б. Т. Білінський, Н. А. 

Володько, А. І. Гнатишак та ін. ; за ред.Б.Т.Білинського. - К. : Здоров'я, 2007. -

532 с. Всього:  81 прим. (абонемент – 76).

У підручнику вміщено відомості із
загальної та спеціальної онкології.
Наведено дані, що стосується сучасного
розуміння етіології та патогенезу
злоякісних пухлин, а також
взаємозв’язків організму і пухлини.
Наведено статистичні дані про
захворюваність в Україні. Висвітлено
принципи лікування та реабілітації
онкологічних хворих з урахуванням
сучасних досягнень онкохірургії
променевої і хіміотерапії пухлин, а також
можливостей гормоно-, імуно- і таргетної
терапії. Для студентів вищих медичних
навчальних закладів III-IV рівнів
акредитації, лікарів-інтернів, практичних
лікарів.



616.006(02)

Г61

Голотюк, В. В.

Діагностика візуальних форм раку [Текст] : навч. посібник для студ. вищ. мед. навч. 

закл. IV р. акр. (МОНУ) / В. В. Голотюк, А. Є. Крижанівська. - Івано-Франківськ : Вид-

во ІФНМУ, 2014. Всього:  150 прим. (абонемент – 143).

Посібник містить дані щодо основних
принципів і прийомів первинної
фізикальної, інструментальної та
лабораторної діагностики візуальних
форм раку людини у відповідності до
стандартів діагностики й лікування
онкологічних хворих, прийнятих МОЗ
України на момент написання книги.
Розглядаються основні передракові
захворювання, фактори ризику
виникнення злоякісної патології, описані
методи скринінгу пухлин візуальних
локалізацій. Для студентів медичних
вищих навчальних закладів освіти IV
рівня акредитації та широкого кола
медичних працівників



616.006(02)

О-58

Онкологія. Вибрані лекції для студентів і лікарів [Текст] : Навчальний

посібник для студентів вищ. навч. закладів III-IV рівня акредитації / За ред. 

академіка НАН України В.Ф. Чехуна. - К. : Здоров'я України, 2010. - 768 с. 

Всього:  4 прим.

Даний посібник є збіркою лекцій

провідних українських учених-онкологів.

У ньому представлені сучасні відомості з

основних питань експериментальної та

клінічної онкології. Описані історичні

аспекти становлення онкології як науки,

розкрито зміст часто вживаних термінів,

а також представлені дані, що стосуються

епідеміології раку і принципів

класифікації пухлин. Розглянуто сучасні

напрями профілактики раку. У кожній

лекції містяться контрольні запитання і

рекомендована література. Розрахована

на лікарів, студентів, аспірантів і

викладачів медичних вузів.



616.006(02)

О-58

Онкология [Текст] : нац. учеб. для студ. высш. мед. учеб. завед. ІV ур. аккр. / 

под ред. Г.В. Бондаря. - К. : ВСИ "Медицина", 2015. - 576 с. Всього:  10 прим. 

(абонемент – 3).

Національний підручник відповідає
вимогам навчальної програми з
онкології. Особливу увагу приділено
найважливішим і актуальним питанням
вітчизняної та світової онкології,
сучасним методам ранньої і
доклінічної діагностики
онкозахворювань. Розглянуто питання
патогенезу клінічних проявів пухлин
основних локалізацій, методи
комбінованої терапії з урахуванням
сучасних досягнень, методики
реабілітації онкологічних хворих і
профілактики раку. Для студентів
вищих медичних навчальних закладів
IV рівня акредитації, студентів-
інтернів, лікарів-онкологів, сімейних
лікарів.



616.006(02)

O-56

Oncology [Текст] : Textbook for students of institutions of higher medical educ/ of the IV 

level of acc. (MPHU) / I.B. Shchepotin, R.T. Evans. - K. : Medicine, 2008. - 216 p.

Всього:  31 прим. (абонемент – 19).

У підручнику викладено загальні

принципи діагностики та лікування

злоякісних пухлин, зокрема раку легень,

стравоходу, шлунка, підшлункової залози,

кишківника, жіночих статевих органів,

сечостатевої системи, кісток, м’яких

тканин. Для студентів вищих медичних

навчальних закладів IV рівня акредитації.



616.006-083(023)

Д74

Дрижак, В. І.

Медсестринство в онкології [Текст] : Підручник для студ. вищ. мед. навч. закл. І-ІІ р. 

акред. / В. І. Дрижак, М. І. Домбрович. - Тернопіль : Укрмедкнига, 2001. - 224 с. Всього:  

200 прим. (абонемент – 180).

Підручник складається з чотирьох

розділів. У першому розділі наведені

основні сучасні дані про епідеміологію,

етіологію і патогенез і злоякісних

пухлин, принципи діагностики та

лікування хворих. У розділі спеціальної

онкології розглянуті основні локалізації

пухлин, особливості клінічного перебігу,

діагностики, лікування пухлин та

ускладнень, догляду за хворими. У

третьому розділі описані невідкладні

стани, спричинені пухлиною. У розділі

“контролююча програма” вміщені тестові

питання та ситуаційні задачі з метою

перевірки знань студентів.



616.006-083(02)

М42

Медсестринство в онкології [Текст] : Підруч. для студ. вищ. мед. навч. закл. 

І-ІІІ р. акр. / за ред. Л.М. Ковальчука. - К. : Медицина, 2011. - 512 с. Всього:  2 

прим.

Зміст підручника розкриває теоретичні та

практичні аспекти роботи медичної

сестри онкологічної служби відповідно

до загальноприйнятої в Україні

медсестринської моделі Вірджинії

Хендерсон та етапів медсестринського

процесу в різні періоди ведення

онкологічного хворого: діагностики,

лікування, реабілітації, паліативної

допомоги при різних локалізаціях

злоякісних пухлин. Для студентів вищих

медичних навчальних закладів I-III рівнів

акредитації та медсестер-фахівців.



616.006(02)

С28

Севідов, В. В.

Онкологія [Текст] : Підручник для студ. вищ. мед. навч. закладів I-III р. 

акред. / В. В. Севідов, Н. М. Касевич ; За ред. В.П. Баштана. - К. : Медицина, 

2011. - 232 с. Всього:  6 прим. 

У підручнику викладено питання

онкологічної допомоги в Україні, методи

обстеження онкологічних хворих і

принципи діагностики новоутворень.

Описано епідеміологію, етіологію,

патогенез, клінічні ознаки онкологічних

захворювань, їх діагностику, лікування,

особливості спостереження і догляду за

пацієнтами, прогноз, диспансерне

спостереження, скринінг. Для студентів

вищих медичних навчальних закладів I-

III рівнів акредитації.



Література, яка не 

користується попитом



616.006(083)

С74

Справочник по онкологии [Текст] / Под ред. И.П.Дедкова и А.И.Позмогова. -

К. : Здоров'я, 1980. - 328 с. Всього:  99 прим. (абонемент – 98).

У довіднику представлені

систематизовані відомості про етіологію,

патогенез, класифікацію, методи

діагностики і лікування онкологічних

захворювань, викладені також принципи

організації онкологічної допомоги,

реабілітації хворих і загальні питання

дитячої онкології. Для онкологів,

хірургів, терапевтів, гінекологів,

урологів, рентгенологів, радіологів,

нейрохірургів, оториноларингологів.



616.006(02)

С47

Слинчак, С. М.

Онкология [Текст] : Учебник для студентов мед. ин-тов / С. М. Слинчак, А. 

И. Миляновский, И. А. Клименко. - 2-е изд., перепабот. и доп. - К : Вища

школа, 1989. - 399 с. Всього:  56 прим. (абонемент – 52).

У підручнику вміщені такі розділи:

“Пухлини жіночих статевих органів”,

“Пухлини сечових органів”, “Пухлини

центральної нервової системи”,

“Реабілітація”. Для студентів медичних

інститутів.



616.006(02)

О-58

Онкология [Текст] : Учебник для студ. мед. ин-тов / Под ред. Н.Н. 

Трапезникова, Ш. Экхардта. - М. : Медицина, 1981. - 480 с. Всього:  341 прим. 

(абонемент – 237).

У підручнику висвітлюються основні

питання сучасної теоретичної і

практичної онкології. У загальній частині

викладено етіологію і патогенез

пухлинного процесу, а також

епідеміологія злоякісних пухлин. У

спеціальній частині вміщено клінічний

опис і лікування пухлин конкретної

локалізації (голови, шиї, щитовидної

залози, молочної залози, органів грудної

клітки, шлунка, кишечника, печінки,

жовчного міхура, м’яких тканин, нервової

системи. Для студентів медичних

інститутів.



616.006(02)

П29

Петерсон, Б. Е.

Онкология [Текст] : Учебник для студ. мед. ин-тов / Б. Е. Петерсон. - М. : 

Медицина, 1980. - 448 с. Всього:  128 прим. (абонемент – 128).

Підручник складається з двох

розділів:загальна і спеціальна онкологія.

У першому розділі висвітлені питання

етіології і патогенезу злоякісних пухлин,

їх класифікація. У розділі спеціальної

онкології представлена клінічна

симптоматика, діагностика і лікування

злоякісних пухлин різних локалізацій.

Підручник призначений для студентів

медичних інститутів.



616.006(02)

О-58

Онкологія [Текст] : Підручник для студ. мед. ін-тів / За ред. Б.Т. Білинського, 

Ю.М. Стернюка. - Львів : Світ, 1992. - 288 с. Всього:  18 прим. (абонемент – 14).

У підручнику вміщено відомості з

загальної та спеціальної онкології.

Наведено дані, що стосуються сучасного

розуміння етіології і патогенезу

злоякісних пухлин, а також

взаємозв’язків організму та пухлини.

Висвітлені принципи лікування і

реабілітації онкологічних хворих.

Описано основні локалізації злоякісних

пухлин з урахуванням особливостей

захворюваності в Україні. Для студентів

медичних інститутів.



616.006(02)

К49

Клиническая онкология [Текст] : Практикум для студ. лечебн. ф-тов мед. ин-тов / А. 

И. Гнатыщак, Б. Т. Билынский, В. Р. Савран и др. ; под ред. А.И. Гнатышака. - Львов : 

Изд-во при Львов. ун-те, 1980. - 184 с. Всього:  91 прим. (абонемент – 79).

Викладена методика клінічних занять з

онкології для студентів 4-6 курсів

лікувальних факультетів медичних

інститутів. Наведені методичні схеми

занять з локалізації пухлин шкіри,

щелепно-лицевої ділянки, шиї, молочної

залози, стравоходу, шлунку, товстої

кишки. Викладені анкети для перевірки

знань студентами норми і патології

вказаних локалізацій, а також домашні

завдання й історії хвороби. Для студентів

лікувальних факультетів медичних

інститутів. Практикум може бути

використаний викладачами кафедр

онкології медичних інститутів, лікарями-

курсантами, спеціалістами-онкологами.



Список наукової 

літератури, яка є в 

бібліотеці



616.006

П 26 Пути развития современной онкологии. К.,”Здоров’я”,1970. 300с. Прим. 6.

616.006.02

П 29 Петухов И.А. и Демидчик Е.П.

Пособие по онкологии. Уч. пос. Минск, “Вышейшая школа», 1977. 176с. Прим.
10.

616.006.061

Н 34 Научные труды. Том 48. Биология и фармакология опухолевого процесса. Под ред.
проф. А.А. Никулина. Рязань, 1974. 122с. Прим. 4.

616.006.0

Д 26 Дедкова М.М. и Рабен А.С.

Паранеопластические заболдевания. Злокачественные новообразования. М.,
«Медицина»,1977. 136с. Прим. 6.

616.006.0

Д 30 Демин В.Н. и Демин Е.В.

Опухоли. Л., Ио-во «Знание» РС ФСР, 1975. 40с. Прим.5.

616.006.01

В 22 Вахтин Ю.Б. и Швембергер И.Н.

Цитология и генетика рабдомиосарком. Л.»Наука», 1968. 275с. Прим.5.



616.006.01

Г 34 Генетика опухолевого роста. [Сборник статей. Ред. акад. Н.В. Турбин]. Минск,

«Наука и техника», 1967. 199с. Прим. 7.

616.006.01

Д 46 Дильман В.М.

Эндокринологическая онкология: Руководство для врачей. – Л.: Медицина, 1983.

408с. Прим. 10.

616.006.01

Д 46 Дильман В.М.

Эндокринологическая онкология: Руководство для врачей. – Л.: Медицина,1974.

399с. Прим.4.

616.006.01

Ш 12 Шабад Л.М.

Эндогенные бластомогенные вещества. М.,”Медицина”,1969. 264с. Прим.5.

616.006.03

К 30 Каудри Е.

Раковые клетки. Пер. с англ. Ю.М.Васильева и В.И. Гельштейн. Под ред. Проф.

В.В. Алпатова. М., Изд. иностр. Лит., 1958. 655с. Прим. 4.



616.006.03

М 91 Муратов С.Н.

Графы логических структур по клинической онкологии.- Чита,1981. – 85с.

Прим. 7.

616.006.3

П 27 Переводчикова Н.И.

Клиническая химиотерапия опухолевых заболеваний. – М.: «Медицина»,1976.

200с. Прим. 4.

616.006.03

Ф 83 Франкфурт О.С.

Клеточные механизмы химиотерапии опухолей/ О.С. Франкфурт - М.:

«Медицина»,1976. – 391с.Прим. 5.

616.006.03

Ш 24 Шапот В.С.

Биохимические аспекты опухолевого роста. М., «Медицина»,1975. 304с. Прим.

7.

616.006.06

Г 75 Грагерова Р.Б.

Иммунитет при злокачественном росте. Киев,”Здоров’я, 1969. 136с. Прим. 5.



616.006.06

И 53 Иммунокомпетентность и иммунотерапия больных злокачественными

новобразованиями: [Сб. статей] / Под ред. В.В. Городиловой. – Кемерово: Кн. Изд-во,

1981. 135с. Прим. 7.

616.006.07

Б 49 Берлов Г.А.

Гистологическая диагностика важнейших опухолей человека. (Практическая

онкогистология). Минск, “Беларусь”, 1970. 328с. Прим. 6.

616.006.07

Р 85 Руководство по паталогоанатомической диагностике опухолей человека. Под ред.

Н.А. Краевского, А.В. Смольянникова. М., “Медицина”, 1971. 496с. Прим.5.

616.006-07

Р 85 Руководство по цитологической диагностике опухолей человека. Под ред. А.С.

Петровой, М.П. Птахова. М., “Медицина”, 1976. 304с. Прим. 7.

616.006.08

В 85 Вспомагательная терапия онкологических больных/ Под ред. А.И. Позмогова,

Л.А. Барана. – К.: “Здоров’я”, 1988. – 152с. Прим. 6.



616.006-084

Ш 12 Шабад Л.М. и др.

Трансплацентарный бластомогенез и органные культуры. М., “Медицина”,

1975. 280с. Прим. 5.

616.006-089(083)

С 74 Справочник по хирургической онкологии: (Клиника, диагностика, лечение,

техника, хирург. Вмешательств) /[Н.Н. Александров, С.Н. Бабиор, А.В. Ваккер и др.];Под

ред. Н.Н. Александрова. – Минск: Беларусь, 1979. – 431с. Прим. 12.

616.006.4

П 18 Парнес В.А.

В поисках вируса рака. М., “Наука”, 1974. 192с. Прим. 4.

616.006.42

К 53 Кныш И.Т. И др.

Синовиальная саркома. – К.: Здоров’я, 1975. – 183с. Прим. 6.



Книгозабезпеченість

навчальної дисципліни 

“Онкологія”

за 2012 – 2017 рр.



Наявність 

грифа 

(МОНУ,МОЗ

У, ДУЦМК з 

ВМО МОЗ 

України)

Вид

видання: 

підручник, 

посібник, 

атлас

Автор Назва Рік, місце 

видання

Тираж

МОНУ Підручник 

національний

Бондар Г.В. Онкологія К.: 

Медицина, 

2013

102

МОНУ Посібник Голотюк

В.В.

Діагностика 

візуальних 

форм раку

ІФНМУ, 2014 150

МОНУ Учебник

национальный

Бондар Г.В. Онкология К.: 

Медицина, 

2013
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Розділ 2

Наукові статті  працівників       

кафедри за 2010-2017рр.



 Можливості застосування доопераційної хіміопроменевої терапії у лікуванні

хворих на резектабельний рак ободової кишки [Текст] / В. Х. Башеєв,

Т. І. Терен, І. Ю. Костінський, В. Р. Романчук // Новоутворення. – 2012. – № 1-

2. – С.86-90.

 Віддалені результати кооперованого дослідження з вивченням ефективності

неоад"ювантної хемопроменевої терапії в лікуванні хворих на резектабельний

рак ободової кишки [Текст] / В. Х. Башеєв, Т. І. Терен, І. Ю. Костінський [та

ін.] // Український радіологічний журнал. – 2011. – т.XІХ, № 2. – С.139-142.

 Бондар, Г. В. Ефективність неоад'ювантної хіміопроменевої терапії в

комплексному лікуванні хворих на рак ободової кишки [Текст] / Г. В. Бондар,

В. Х. Башеєв, Т. І. Терен // Галицький лікарський вісник. – 2010. – № 2 частина

1. – С.11-13.

 Особливості підготовки хворих для проведення дистанційної променевої

терапії на сучасних гамма-терапевтичних комплексах [Текст]

/ Ю. К. Вівчаренко, І. М. Остапяк, А. Є. Крижанівська [та ін.] // Український

радіологічний журнал. – 2012. – т.XХ, № 2. – С.135-136. – Матеріали науково-

практичної конференції "Актуальні питання променевого і комбінованого

лікування онкозахворювань і профілактика ускладнень" [21-22 травня 2012 р.,

Харків].



 Тактика лікування синдрому верхньої порожнистої вени в Івано-

Франківському обласному клінічному онкологічному диспансері [Текст]

/ Ю. К. Вівчаренко, А. Є. Крижанівська, І. Ю. Костінський [та ін.]

// Український радіологічний журнал. – 2013. – т.XХI, № 2. – С.166-169. –

Матеріали VI з"їзду Українського товариства радіаційних онкологів з

міжнародною участю 25-27 червня 2013р.,Рівне.

 Голотюк, В. В. Неоад'ювантна променева терапія в комбінованому лікуванні

хворих на рак прямої кишки [Текст] / В. В. Голотюк // Галицький лікарський

вісник. – 2012. – т.19, № 4. – С.140-143.

 Голотюк, В. В. Молекулярні маркери прогнозу колоректального раку [Текст]

/ В. В. Голотюк // Галицький лікарський вісник. – 2013. – т.20, № 1(ч.1). –

С.138-141.

 Голотюк, В. В. Корекція ендогенної інтоксикації в комплексному хірургічному

лікуванні хворих на обструктивний рак прямої кишки [Текст] / В. В. Голотюк

// Архів клінічної медицини ( дар). – 2013. – № 1. – С.35-37.

 Голотюк, В. В. Оцінка лікувального патоморфозу при різних варіантах

неоад"ювантної антибластомної терапії у хворих з місцевопоширеним раком

прямої кишки [Текст] / В. В. Голотюк // Галицький лікарський вісник. – 2013. –

т.20, № 2. – С.37-39.



 Голотюк, В. В. Деякі аспекти практично-орієнтованого викладання онкології

для лікарів-інтернів [Текст] / В. В. Голотюк // Галицький лікарський вісник. –

2013. – т.20, № 3. – С.118-119.

 Голотюк, В. В. Епідеміологічні аспекти раку прямої кишки в Івано-

Франківській області за 10 років [Текст] / В. В. Голотюк, І. Д. Костишин

// Архів клінічної медицини ( дар). – 2012. – № 2. – С.122-124.

 Генетико-біологічні маркери прогнозу раку товстого кишківника [Текст]

/ В. В. Голотюк, Є. М. Юркевич, В. І. Голотюк [та ін.] // Прикарпатський вісник

НТШ ( в дар ). – 2014. – № 4. – С.45-53.

 Інтоксикаційні індекси при комбінованому лікуванні хворих на рак прямої

кишки [Текст] / В. В. Голотюк, М. ЮркевичЄ, В. І. Голотюк [та ін.] // Архів

клінічної медицини ( дар). – 2014. – № 2 ( ч.2). – С.31-32. – Матеріали

конференції " II Прикарпатський хірургічний форум " [м.Івано-франківськ,23-

24 жовтня 2014 року].

 Голотюк, С. І. Епідеміологічні та організаційні аспекти раку молочної залози і

Івано-Франківській області (1998-2008 роки) [Текст] / С. І. Голотюк,

С. С. Горошко, В. Р. Романчук // Галицький лікарський вісник. – 2010. – № 3. –

С.148-153.



 Порівняльна оцінка результатів лікування хворих на рак передміхурової залози

нестероїдним антиандрогеном у стандартній і редукованій дозі [Текст]

/ В. М. Григоренко, С. С. Волков, Р. О. Данилець [та ін.] // Онкология. – 2015. –

т.17, № 3. – С.182. – :матеріали науково-практичної конференції

"Персоніфікаця лікування гормонозалежних пухлин [16-16 жовтня

2015р.,м.Яремче].

 МСКТ у динамічному спостереженні за пацієнтами в процесі

хіміопроменевого лікування [Текст] / П. Ф. Дудій, В. Р. Романчук, І. Г. Черняк

[та ін.] // Променева діагностика і променева терапія. – 2013. – № 3-4. – С.121-

122. – Тези доповідей науково-практичної конференції з міжнародною участю

"Радіологічні читання"у м.Одеса [м.Одеса,25-27 вересня 2013р.].

 Показники діагностики та результати різних методів лікування хворих на рак

гайморових пауз у 2001-2010рр. в Івано-Франківській області [Текст]

/ І. Д. Костишин, Р. А. Левандовський, В. В. Бойко [та ін.] // Український

радіологічний журнал. – 2011. – т.XІХ, № 2. – С.186-188.

 Результати різних методів лікування хворих на рак гайморових пазух у 2001-

2012 роках в Івано-Франківській області [Текст] / І. Д. Костишин,

Р. А. Левандовський, Я. Р. Караван [та ін.] // Буковинський медичний вісник. –

2012. – т.16, № 3(ч.1). – С.211-213.



 Прогностична роль клінічних даних і молекулярно-біологічних тканинних

маркерів при великофракційному передопераційному опроміненні раку гортані

[Текст] / І. Д. Костишин, Е. В. Лукач, О. А. Туманова [та ін.] // Буковинський

медичний вісник. – 2015. – т.19, № 2. – С.116-120.

 Реабілітація хворих на рак гортані після ларингектомії (огляд літератури)

[Текст] / І. Д. Костишин, В. Р. Романчук, В. В. Голотюк [та ін.] // Буковинський

медичний вісник. – 2012. – т.16, № 3(ч.1). – С.214-219.

 Порівняльна характеристика результатів ендоскопічного і цитоморфологічного

методів у діагностиці раку шлунка за даними Івано-Франківського ОКОД за 10

років [Текст] / І. Ю. Костінський, Л. І. Хананаєв, В. Р. Романчук [та ін.]

// Онкология. – 2010. – т.12, № 1. – С.34-36.

 Крижанівська, А. Є. Рецидиви у хворих на рак шийки матки IIВ стадії [Текст]

/ А. Є. Крижанівська // Галицький лікарський вісник. – 2013. – т.20, № 3. –

С.32-34.

 Крижанівська, А. Є. Ускладнення комбінованого лікування у хворих на рак

шийки матки II В стадії [Текст] / А. Є. Крижанівська // Архів клінічної

медицини ( дар). – 2013. – № 2. – С.44-47.



 Крижанівська, А. Є. Ускладнення хірургічного етапу лікування хворих на рак
шийки матки IIB стадії [Текст] / А. Є. Крижанівська // Клінічна хірургія. –
2013. – № 11. – С.75-78.

 Крижанівська, А. Є. Якість життя хворих на рак шийки матки II В стадії після
комбінованого лікування [Текст] / А. Є. Крижанівська // Вісник наукових
досліджень. – 2013. – № 4. – С.67-70.

 Крижанівська, А. Є. Безпосередні результати комбінованого лікування хворих
на рак шийки матки IIB стадії [Текст] / А. Є. Крижанівська // Львівський
медичний часопис. ACTA MEDIKA LEOPOLIENSIA (дар). – 2013. – № 4. –
С.32-37.

 Крижанівська, А. Є. Всеукраїнська науково-практична конференція "Роль
сучасних методів діагонстики онкологічних захворювань в персоніфікації
лікування" [Текст] / А. Є. Крижанівська, В. Р. Романчук // Онкология. – 2012. –
т.14, № 2. – С.161-162.

 Крижанівська, А. Є. Досвід застосування хіміотерапії в комбінованому
лікуванні хворих на рак шийки матки [Текст] / А. Є. Крижанівська,
А. В. Андріїв // Галицький лікарський вісник. – 2012. – т.19, № 3(ч.1). – С.21-
23.

 Крижанівська, А. Є. Значення прогностичних маркерів СОХ-2 та VEGF у
лікуванні хворих на рак шийки матки IIB стадії [Текст] / А. Є. Крижанівська,
А. В. Андріїв, Н. Ю. Лук'янова // Онкология. – 2013. – т.15, № 2. – С.153-156.



 Крижанівська, А. Є. Патоморфоз раку шийки матки IIВ стадії при

передопераційній променевій терапії [Текст] / А. Є. Крижанівська,

Е. О. Кіндратів, І. О. Михайлюк // Патологія. – 2013. – № 2. – С.36-39.

 Пасічник, Л. Рецензія [Текст] / Л. Пасічник, Л. Хананаєв // Галицький

лікарський вісник. – 2012. – т.19, № 1. – С.145. – Рец.на навчальний посібник

"Спортивна медицина і фізична реабілітація" (

В.А.Шаповалова,В.М.Коршак,В.М.Халтагарова,І.В.Шимеліс,Л.І.Гончаренко )

Київ,Медицина,2008.-246 с.

 Пасько, А. Я. Деякі аспекти профілактики та лікування післяопераційного

гіпопаратиреозу [Текст] / А. Я. Пасько, В. Д. Скрипко, В. В. Бойко // Архів

клінічної медицини ( дар). – 2015. – № 1. – С.20-23.

 Клінічно-імунологічні можливості своєчасної діагностики раку носоглотки

[Текст] / В. І. Попович, В. І. Лещак, Н. Ю. Дячун [та ін.] // Буковинський

медичний вісник. – 2012. – т.16, № 3(ч.1). – С.221-225.

 Морфофункціональні зміни печінки в динаміці перебігу гострої

странгуляційної тонкокишкової непрохідності [Текст] / В. Д. Скрипко,

О. Л. Ковальчук, В. В. Голотюк [та ін.] // Вісник наукових досліджень. – 2011. –

№ 4. – С.23-25.



 Терен, Т. І. Лікувальний патоморфоз,індукований неоад'ювантною

хіміопроменевою терапією у хворих на резектабельний рак ободової кишки

[Текст] / Т. І. Терен // Галицький лікарський вісник. – 2013. – т.20, № 3. – С.88-

92.

 Терен, Т. І. Доопераційна хіміопроменева терапія та визначення її

ефективності у лікуванні хворих на резектабельний рак ободової кишки

[Текст] / Т. І. Терен // Архів клінічної медицини ( дар). – 2013. – № 2. – С.71-74.

 Терен, Т. І. Підходи до організації навчальної діяльності студентів на курсі

онкології.Впровадження партнерських взаємин зі студентами як

рівноправними учасниками навчального процесу [Текст] / Т. І. Терен // Архів

клінічної медицини ( дар). – 2013. – № 2. – С.121-122.

 Терен, Т. І. Особливості викладання основних аспектів надання паліативної та

хоспісної допомоги на курсі онкології для студентів 6 курсу [Текст] / Т. І. Терен

// Галицький лікарський вісник. – 2014. – т.21, № 4. – С.97-98.
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ободової кишки [Текст] / Т. І. Терен, В. Ф. Гандера // Новоутворення. – 2010. –

№ 6. – С.69-75.



 Хананаєв, Л. І. Вагомий внесок у розробку анатомії вегетативної нервової

системи (до 40-річчя виходу в світ монографії Ю.П.Мельмана ) [Текст]

/ Л. І. Хананаєв // Галицький лікарський вісник. – 2010. – № 3. – С.182-183.

 Хананаєв, Л. І. Сенютович Василь Федорович /До 100-річчя від дня

народження/ [Текст] / Л. І. Хананаєв // Галицький лікарський вісник. – 2012. –

т.19, № 1. – С.171.

 Хананаєв, Л. І. Дацун І.Г.-до 80-річчя від дня народження [Текст]

/ Л. І. Хананаєв // Галицький лікарський вісник. – 2012. – т.19, № 3(ч.1). –
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 Відомий анатом України-заслужений діяч науки і техніки України професор

Ю.П.Мельман ( до 100-річчя від дня народження ) [Текст] / Л. І. Хананаєв,

Т. В. Котурбаш, М. Г. Шевчук, І. Г. Дацун // Експериментальна і клінічна
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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).



Звертаємось з проханням надати 

бібліотеці електронний варіант, 

виданих кафедрою підручників, 

монографій, навчально-методичних 

посібників. Надані матеріали 

використовуватимуться з метою 

ознайомлення без права копіювання


