
День кафедри 

радіології та 

радіаційної медицини



Програма Дня кафедри

• мета проведення Дня кафедри

• книжково-інформаційна виставка “Радіологія

та радіаційна медицина”

• комплектування фонду бібліотеки ІФНМУ з

тематики кафедри

• інформаційні можливості бібліотеки ІФНМУ



Мета Дня кафедри

Бібліотека ІФНМУ пропонує мультимедійну

презентацію Дня кафедри радіології та 

радіаційної медицини 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 “Радіологія та 

радіаційна медицина”

Розділ 1

На допомогу навчальному процесу та

науковим дослідженням



616.073(02)

К56

Ковальський, О. В.

Радіологія. Променева терапія. Променева діагностика [Текст] : Підручник для студ. 

вищ. мед. навч. заклад. IV р. акред. / О. В. Ковальський, Д. С. Мечев, В. П. Данилевич. -

Вінниця : Нова Книга, 2013. - 512 с. Всього:  10 прим. (абонемент – 5).

Підручник відповідає принципам
Європейської кредитно-модульної
системи якісної підготовки лікарів. У
підручнику викладені сучасні досягнення
медичної радіології, методи візуалізації в
променевій діагностиці, принципи
отримання діагностичних зображень,
променева діагностика захворювань
органів і систем, алгоритми променевих
досліджень, тестові завдання і ситуаційні
задачі. Для зручності студентів в одному
виданні представлено основи і сучасний
рівень променевої терапії. Для студентів
медичних вузів IV рівня акредитації,
інтернів-радіологів та лікарів інших
спеціальностей.



616.073(02)

Р15

Радіологія (променева діагностика та променева терапія) [Текст] : 

Підручник для студ. вищ. мед. заклад. освіти IV р. акред. / За заг. ред. М.М. 

Ткаченка. - К. : Книга-плюс, 2011. - 720 с. Всього:  103 прим. (абонемент - 94).

Підручник написано відповідно до

програми з навчальної дисципліни

“Радіологія (променева діагностика та

променева терапія)” для студентів ІІІ

курсу медичних факультетів вищих

медичних закладів освіти IV рівня

акредитації. Представлені фізичні

основи методів променевої діагностики,

відомості з променевої анатомії, методи

променевого дослідження органів і

систем, променевої діагностики

основних захворювань організму

людини. Розглянуто питання

променевої терапії.



616.073.1(02)

Р15

Радіаційна медицина [Текст] : підруч. для студ. вищ. мед. навч. закл. III-IV 

р. акр. (МОНУ) / за ред. М.І. Пилипенка. - К. : Медицина, 2013. - 232 с. Всього:  

103 прим. (абонемент – 89).

У підручнику вміщено базові відомості з

усіх розділів радіаційної медицини:

основи фізики іонізувальних

випромінень та їх взаємодії з матерією,

механізми їхніх біологічних біологічних

ефектів. Особлива увага приділена

питанням гарантії безпеки медичного

застосування іонізуючої радіації, за якого

населення отримує переважну частину

від усього антропогенного опромінення.

Для студентів медичних закладів освіти

ІІІ-ІV рівнів акредитації та лікарів-

інтернів усіх спеціальностей, практичних

лікарів, викладачів та інших.



616.073(02)

К78

Кравчук, С. Ю.

Медична радіологія [Текст] : підруч. для студ. вищ. мед. закл. IV р. акр. 

(ЦМК МОЗУ) / С. Ю. Кравчук, А. П. Лазар. - Чернівці : Місто, 2011. - 336 с.

Всього:  14 прим. (абонемент – 7).

У підручнику викладені основи медичної

радіології – променевої діагностики та

променевої терапії. У першій частині

розкрита фізична суть методів променевої

діагностики, подані відомості з

променевої анатомії, методів променевого

дослідження органів і систем, променевої

діагностики основних захворювань

організму людини. Друга частина

матеріалу присвячена основам

використання іонізуючого

випромінювання з лікувальною метою.

Підручник призначається для студентів

вищих медичних навчальних закладів.



616.073-07(02)

П81

Променева діагностика [Текст] : керівництво. Т.1 / Г. Ю. Коваль, Т. П. 

Сиваченко, М. М. Загородська та ін. ; За заг. ред. Г.Ю.Коваль. - К. : "Орбіс", 

1998. - 527 с. Всього:  144 прим. (абонемент - 126).

У двотомнику викладено фізичні основи
методів променевої діагностики, основні
відомості з променевої анатомії та
семіотики відповідно до способу
діагностичної візуалізації. Висвітлено
диференціально-діагностичні ознаки
захворювань за органами і системами з
алгоритмами променевих досліджень.
Він закладає підвалини у справі
стандартизації української термінології в
усіх галузях променевої діагностики. Для
радіологів –спеціалістів із рентгенології,
комп’ютерної томографії,
радіонуклідної, магнітно-резонансної та
ультразвукової діагностики, а також
терапевтів, фтизіатрів, хірургів,
ортопедів-травматологів, урологів,
акушерів-гінекологів та інших.



616.073-07(02)

П81

Променева діагностика [Текст] : керівництво. Т.ІІ / Г. Ю. Коваль, Т. П. 

Сиваченко, Д. С. Мечев та ін. ; За заг. ред. Г.Ю.Коваль. - К. : "Орбіс", 2002. -

640 с. Всього:  147 прим. (абонемент - 127).

У другому томі викладені основні

відомості з питань променевої анатомії та

променевої діагностики захворювань

опорно-рухового апарату, черепа,

головного мозку, порожнин лицевого

скелета та органів чуття , хребта і

спинного мозку, ендокринних залоз та

молочної залози. У цьому томі зроблено

доповнення у вигляді атласу, в якому

проілюстровані анатомічні особливості

та патологічні процеси органів грудної

порожнини і малого таза у комп’ютерно-

томогафічному та магнітно-

резонансному зображенні, а також

кольорові радіонуклідні зображення.



616.073(02)

В41

Вибрані лекції з радіонуклідної діагностики та променевої терапї [Текст] : 

навчальний посіб. для студ. вищ. мед. закл. освіти III-IV р. акред. / за ред. А.П. 

Лазаря. - Ювілейне вид. до 165-річчя НМУ ім. О.О. Богомольця. - Вінниця : 

Нова книга, 2006. - 200 с. Всього:  111 прим. (абонемент – 97).

Навчальний посібник за редакцією проф.

А.П. Лазаря, складений колективом

викладачів кафедри радіології

Національного медичного університету

імені О.О, Богомольця доповнюється

відомостями з радіонуклідної

діагностики та променевої терапії.

Навчальний посібник написаний

відповідно до вимог Болонської

декларації, і розрахований на студентів

вищих навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів

акредитації, які навчаються за

спеціальностями “лікувальна справа”,

“педіатрія”, “стоматологія” та “медико-

профілактична справа”.



616.073(02)

Р39

Рентгенодіагностика [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. мед. навч. закл. -

Вінниця : Нова книга, 2005. - 352 с. Всього:  17 прим. (абонемент - 10).

Навчальний посібник написано
відповідно до програми з променевої
діагностики, затвердженої МОЗ України.
У віковому аспекті викладено питання
рентгенодіагностики найбільш
поширених захворювань, що
зустрічаються в різних органах і
системах людини. Висвітлено загальні та
спеціальні методики рентгенологічного
дослідження, нормальна
рентгеноанатомія органів, сутність
рентгенологічних симптомів,
діагностичний алгоритм основних
захворювань. Розглянуто питання
рентгенодіагностики в стоматології,
офтальмології, акушерстві та гінекології,
оториноларингології, педіатрії, деяких
професійних захворюваннях.



616.073(02)

Р15

Радіологія [Текст] : Підр. для студентів вищ. мед. навч. закл. IV рівня

акредитації. Т.1. : Променева діагностика / за ред. М.С. Каменецького. -

Донецьк : Вебер, 2011. - 402 с. Всього:  10 прим. (абонемент – 10).

У підручнику вперше з позицій професійно-

діяльнісного (компетентістного) підходу

викладено пропедевтичний курс променевої

терапії пухлин та непухлинних захворювань

у відповідності до вимог чинних державних

стандартів додипломної медичної освіти та

новітніх досягнень медичної науки.



616.073(02)

Р15

Радіологія [Текст] : підруч. для студ. вищ. мед. навч. закл. IV рівня акредитації. Т. 1. : 

Променева діагностика / за ред. М. С. Каменецького. - Донецьк : Вебер, 2009. - 401 с. 

Всього:  10 прим. (абонемент – 1)

У підручнику вперше з позицій

професійно-діяльнісного

(компетентістного) підходу викладено

пропедевтичний курс променевої

терапії пухлин та непухлинних

захворювань у відповідності до вимог

чинних державних стандартів

додипломної медичної освіти та

новітніх досягнень медичної науки.



616.073(02)

Р15

Радіологія [Текст] : підручн. для студ. вищ. мед. навч. закл. ІV р. акред. (Т.2 : Основи

променевої терапії / М. С. Каменецький, М. Б. Первак, Д. С. Мечев, В. Є. Медведєв ; за 

ред. М.С. Каменецького. - Донецьк : "Ноулідж" (Донецьке відділення), 2014. - 125 с. 

Всього:  10 прим. (абонемент – 5).

Підручник орієнтований на вивчення

променевої діагностики у процесі

виконання елементів професійної

діяльності . Для цього на початку

кожного розділу наведені цілі навчання,

що відображають цю діяльність .

Навчальна інформація викладається за

логікою послідовності цих цілей. Крім

того, пропонуються завдання, які вже на

позаудиторному етапі дають можливість

оволодіти елементами професійної

діяльності.



616.073(02)

Р15

Радіологія [Текст] : підручн. для студ. вищ. мед. навч. закл. ІV р. акред. Т.2 : 

Основи променевої терапії / М. С. Каменецький, М. Б. Первак, Д. С. Мечев, В. 

Є. Медведєв ; за ред. М.С. Каменецького. - Донецьк : "Ноулідж" (Донецьке

відділення), 2013. - 104 с. Всього:  15 прим. (абонемент – 9).

Підручник орієнтований на вивчення

променевої діагностики у процесі

виконання елементів професійної

діяльності . Для цього на початку

кожного розділу наведені цілі навчання,

що відображають цю діяльність .

Навчальна інформація викладається за

логікою послідовності цих цілей. Крім

того, пропонуються завдання, які вже на

позаудиторному етапі дають можливість

оволодіти елементами професійної

діяльності.



616.073(02)

Р15

Радіологія [Текст] : підруч. для студ. стомат. ф-ту вищ. мед. навч. закл. / М. 

С. Каменецький, М. Б. Первак, Л. І. Косарєва та ін. ; за ред. М.С. 

Каменецького. - Донецьк : Ноулідж, 2013. - 272 с. Всього:  5 прим.

У підручнику вперше з позицій професійно-

діяльнісного (компетентнісного) підходу

комплексно викладено загальні питання

променевої діагностики внутрішніх органів,

променева анатомія, променева фізіологія

органів щелепно-лицевої ділянки, а також

пропедевтичний курс променевої

діагностики та променевої діагностики та

променевої терапії у стоматології.



616.073.1(02)

О-35

Овчаренко, О. П.

Основи радіаційної медицини [Текст] : Навч. посібник для студ. вищ. мед. закл. освіти

III-IV р. акред. / О. П. Овчаренко, А. П. Лазар, Р. П. Матюшко. - 2-ге вид., стереотип. -

Одеса : ОДМУ, 2003. - 208 с. Всього:  278 прим. (абонемент - 258).

У навчальному посібнику викладено

короткий нарис історії радіаційної

медицини та внеску українських вчених до

її розвитку, загальні відомості про радіацію.

Розглянуто основні форми контакту людини

з джерелами радіації, аспекти біологічного

впливу іонізуючого випромінювання.

Велика увага приділена променевій хворобі,

генетичним та ембріологічним ефектам

іонізуючої радіації, генетичній ефективності

різних видів іонізуючих випромінювань,

віддаленим ефектам опромінення, рівням

ризику за різних умов променевого впливу,

метаболізму та біологічній дії радіоактивних

речовин, а також диспансеризації осіб, які

зазнали впливу іонізуючої радіації.



616.073(02)

Р39

Рентгенодіагностика [Текст] : Навч. посібн. для студ. мед. інститутів / В. І. 

Мілько, А. П. Лазар, М. М. Попова, Л. М. Тріумфова. - К. : "Здоров'я", 1969. -

276 с. Всього:  132 прим. (абонемент – 131).

Багато вчених прагнуть систематизувати

усі наявні відомості з

рентгенодіагностики для кращого

використання їх студентами і

практичними лікарями у вигляді

монографій, підручників, посібників. Ця

книжка є посібником для вивчення

рентгенології студентами лікувального,

педіатричного, санітарно-гігієнічного і

стоматологічного факультетів медичних

інститутів.



616.073(02)

М60

Милько, В. И.

Медицинская радиология [Текст] : Учебник для студ. мед. ин-тов / В. И. 

Милько, А. Ф. Лазарь, Н. Ф. Назимок. - К. : Вища школа, 1980. - 279 с. Всього:  

313 прим. (абонемент – 297).

Викладені питання радіобіології,

дозиметрії іонізуючих випромінень і їх

використання для діагностики і лікування,

біологічну дію проникаючих

випромінень, попередження і клініка

радіаційних пошкоджень. Поряд з

традиційними методами променевої

терапії представлені методики

використання корпускулярних

випромінень високої енергії.



616.073(02)

Л59

Линденбратен, Л. Д.

Медицинская рентгенология [Текст] : Учебник / Л. Д. Линденбратен, Л. Б. 

Наумов. - 2-е изд., перер. и доп. - М. : Медицина, 1984. - 384 с. Всього:  235 

прим. (абонемент – 224).

У другому виданні підручника висвітлені

засоби і методи рентгенодіагностики,

матеріали по рентгенологічних

дослідженнях легень, серця і судин,

органів травлень та кістково-суглобного

апарату. Підручник доповнений

навчально-методичними матеріалами по

лекційному курсу і практичним заняттям.

Видання ілюстровано рентгенограмами і

схемами.



616.073(02)

K79

Kovalsky, O.

Radiology. Radiotherapy. Diagnostic imaging. [Текст] : textbook for stud. of higher med. 

establishment of IV th accred. level. (Реком. МОЗУ прот. №3 від 16.10.2012р.) / O. Kovalsky, 

D. Mechev, V. Danylevych ; пер.translated from Ukrainian. - Vinnytsia : Nova Knyha, 2013. -

496 p. Всього:  40 прим. (абонемент – 29).

Підручник створений згідно з програмою
навчальної дисципліни “Радіологія”. І
відповідає принципам Європейської
кредитно-модульної системи якісної
підготовки лікарів. У підручнику викладені
сучасні досягнення медичної радіології,
методи візуалізації в променевій діагностиці,
принципи отримання діагностичних
зображень, променева діагностика
захворювань органів і систем, алгоритми
променевих досліджень, тестові завдання і
ситуаційні задачі. Для зручності студентів в
одному виданні представлено основи і
сучасний рівень променевої терапії. Для
студентів медичних вузів IV рівня
акредитації, інтернів-радіологів та лікарів
інших спеціальностей.



616.073.1(02)

R13

Radiation medicine [Òåêñò] : textbook for students of higher medical edical

education establishments of the 3-4 levels of accreditation (MESYSU) / edited by 

M.I. Pylypenko. - Ê. : AUS Medicine Publishing, 2013. - 224 p. Всього:  35 прим. 

(абонемент – 21).

У підручнику вміщено базові відомості з

усіх розділів радіаційної медицини:

основи фізики іонізуючих випромінювань

та їх взаємодії з матерією, механізми їхніх

біологічних біологічних ефектів.

Особлива увага приділена питанням

гарантії безпеки медичного застосування

іонізуючої радіації, за якого населення

отримує переважну частину від усього

антропогенного опромінення. Для

студентів медичних закладів освіти ІІІ-ІV

рівнів акредитації та лікарів-інтернів усіх

спеціальностей, практичних лікарів,

викладачів та інших.



Література, яка не 

користується попитом



616.073.1(02)

Р15

Радіаційна медицина [Текст] : Навч. посібник для студ. мед. інститутів / За 

ред. А.П. Лазаря. - К. : Здоров'я, 1993. - 224 с.  Всього:  35 прим. ( абонемент –

17)

У навчальному посібнику викладено

основи ядерної фізики, дозиметрії та

радіаційної безпеки. Розглянуто всі

аспекти променевого ураження –

епідеміологію, етіологію, патогенез і

лікування гострої та хронічної

променевої хвороби, а також променевих

пошкоджень. Велику увагу приділено

особливостям променевих уражень,

пов’язаних з аварією на Чорнобильській

атомній електростанції – радіоекології,

дозиметрії, диспансеризації населення,

профілактиці уражень і веденню

розподільного державного регістру. Для

студентів медичних вузів.



616.073(02)

В68

Волошинський, О. В.

Радіологія надзвичайних ситуацій [Текст] : Навч. посібник для радіологів, 

рентгенологів, терапевтів, лікарів станцій та відд. шв. доп., військ. медиків, спец. мед. 

катастроф і студентів мед. навч. закладів / О. В. Волошинський, Л. Д. Паращук, І. Ю. 

Худецький ; Під ред. Є.М. Нейка. - Івано-Франківськ, 2000. - 226 с. Всього:  133 прим. 

(абонемент – 113).

У посібнику дані поняття про ядерні реакції,
радіоактивність , її дозиметрію, коротка
характеристика ядерної зброї, аварій на
атомних електростанціях, приведені
методики оцінки радіаційної обстановки,
описані біологічна дія іонізуючого
випромінювання , патогенез, клініка,
діагностика патологічних синдромів, які
виникають внаслідок впливу проникаючої
реакції на організм. Багато уваги приділено
принципам надання допомоги у вогнищах
ядерного ураження та на етапах медичної
евакуації, також сучасним методикам
профілактики та лікування радіаційних
уражень. Для радіологів, рентгенологів,
терапевтів, лікарів станцій та відділень
швидкої допомоги, військових медиків,
спеціалістів медицини катастроф і студентів
медичних навчальних закладів.



616.073(02)

О-35

Овчаренко, О. П.

Основи радіонуклідної діагностики [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. мед. навч. 

закл. IV р. акр. (протокол МОЗУ №3 від 15.06.2006) / О. П. Овчаренко, В. М. Соколов, Р. 

П. Матюшко. - Одеса : ОДМУ, 2007. - 144 с. Всього:  8 прим. (абонемент – 3).

Навчальний посібник містить короткий

нарис історії радіонуклідної діагностики ,

описуються внесок українських вчених у

її розвиток, принципи радіонуклідної

діагностики, протирадіаційної безпеки,

сучасні методи радіонуклідної

діагностики окремих органів і систем.

Розглянуті інформаційно-психологічні

проблеми застосування

радіофармацевтичних препаратів.

Велику увагу приділено радіонуклідній

діагностиці в онкології та педіатричним

проблемам радіонуклідної діагностики.

Для студентів, інтернів вищих медичних

навчальних закладів.



616.073(02)

К78

Кравчук, С. Ю.

Основи променевої діагностики [Текст] : навч. посіб. для вищ. мед. закл. / С. 

Ю. Кравчук, А. П. Лазар. - Чернівці, 2005. - 208 с. Всього:  7 прим. (абонемент –

7).

У посібнику викладено фізичні основи

методів променевої діагностики, основні

відомості з променевої анатомії та

методів дослідження основних органів і

систем організму людини. Променева

діагностика захворювань апарата опори

та руху, органів дихання, діафрагми,

серця, судин, органів травлення, травних

залоз, залоз внутрішньої секреції,

центральної нервової системи, органів

сечостатевої системи в себе традиційний

рентгенологічний, а також сучасні

ультразвуковий, комп’ютерно-

томографічний, магнітно-резонансний,

радіонуклідний методи дослідження.



616.073(02)

Р39

Рентгенология [Текст] : Учебник для студентов мед. ин-тов / под ред. В. И. 

Милько. - К. : Вища школа, 1983. - 238c. Всього:  200 прим. (абонемент – 185).

У підручнику викладені питання

рентгенодіагностики захворювань різних

органів і систем. Висвітлені основні і

спеціальні методи рентгенологічного

дослідження, нормальна

рентгеноанатомія органів, сутність

рентгенологічних симптомів. Подано

короткі відомості про

електрорентгенографію і комп’ютерну

томографію. Розглянуті питання

рентгенодіагностики у стоматології,

офтальмології, акушерстві і гінекології,

неврології, оториноларингології і

педіатрії, а також захворювань деяких

професійних захворювань. Для студентів

медичних інститутів.



616.073(02)

Л59

Линденбратен, Л. Д.

Медицинская радиология [Текст] : Учебник / Л. Д. Линденбратен, Ф. М. 

Лясс. - 2-е изд., перер. и доп. - М. : Медицина, 1979. - 392 с. Всього:  267 прим. 

(абонемент – 265).

У підручнику викладені основи

радіозотопної діагностики і променевої

терапії. У кожному розділі є завдання для

контролю засвоєння матеріалу. Текст

ілюстрований великою кількістю

оригінальних схем і фотографій, що

відображають технічне забезпечення

радіозотопної діагностики і променевої

терапії і застосування іонізуючих

випромінювань у клініці з діагностичною

і лікувальною метою. Підручник

призначений для студентів медичних

інститутів.



616.073(02)

Л59

Линденбратен, Л. Д.

Медицинская рентненология [Текст] : Учебник / Л. Д. Линденбратен, Л. Б. 

Наумов. - М. : Медицина, 1974. - 480 с. Всього:  135 прим. (абонемент – 133).

У підручнику послідовно висвітлені

методи рентгенологічної діагностики,

принципи і система рентгенологічного

розпізнавання хвороб, матеріали про

рентгенологічне дослідження легенів,

серця і судин, органів травлення, кісток і

суглобів, а також викладені відомості про

невідкладну рентгенодіагностику гострих

захворювань і пошкоджень Підручник

призначений для студентів медичних

інститутів.



Список наукової 

літератури, яка є в 

бібліотеці



616.073

А 18 Авдеев Геннадий Алексеевич

Подготовка больных к рентгенологическим исследованиям. Практ. Руководство

для мед. Сестер. Л.,” Медицина”, Ленингр. отд.-ние,1972. 111с. Прим. 5.

616.073

В 14 Вайнберг М.Ш.

Переход к единицам СИ в медицинской радиологии. – М.: Медицина,1984. –

125с. Прим. 5.

616.073

Г 12 Габуния Ричард Ипполитович

Метод радиометрии всего тела в клинической диагностике. М., ”

Медицина”,1975. 200с. Прим. 6.

616.073

Д 93 Дьяченко Василий Акимович

Рентгенодиагностика заболеваний внутренних органов. Руководство для врачей и

студентов. М.,Медгиз,1956. 335с. Прим. 5.

616.073

К 30 Кацман А.Я.

Учебник по медицинской рентгенотехнике. Л.,1949. 456с. Прим. 4.



616.073

К 49 Клиническая рентгенология. Республиканский межведомственный сборник. Вып. 6.

К., “Здоров’я”, 1975, 193с. Прим. 6.

616.073

М 60 Мильман Николай Яковлевич

Рентгенолаборант. ( Организация работы, о должном в рентгенологии – вопросы

деонтологии, повышение квалификации, охрана труда и техника безопасности). Л., ”

Медицина”, Ленингр. отд-ние,1972. 151с. Прим. 4.

616.073

С 74 Справочник по рентгенологии и радиологии. Сост. Л.М. Фрейдин. Под ред. акад.

Г.А. Зедгенидзе. М ., ” Медицина”, 1972. Прим. 8.

616.073

Ф 33 Федоров І.І.

Курс рентгенології і радіології. За ред. доц. М.Ф. Заркевича, доц. М.М. Попової.

К., “Вища школа”, 1972. 375с. Прим. 8.

616.073(03)

К 95 Куциди Александра Вениаминовна и др.

Справочник рентгенолаборанта. М.,Медгиз,1962. 200с. Прим. 4.



616.073(018)2

Т 738 Технические основы рентгеновской диагностики. М. ” Медицина”, 1973. 160с.

Прим. 5.

616.073(02)

Т 67 Трикутько Алесандр Павлович

Практическое пособие для рентгенолаборантов/ А.П. Трикутько. – Киев:

“Здоров’я”, 176. 135с. Прим. 5.

616.073(061)

Э 41 Экспериментальная и клиническая радиология: Респ. Межвед. Сборник.

Выпуск 14. К.: “Здоров’я”, 1979. – 143. Прим. 4.

616.073(083)

М 69 Михайлов Анатолий Николаевич

Справочник по рентгенодиагностике. Минск: Беларусь, 1980. – 318с. Прим.

5.

616.073.1

Б 24 Барабой В.А.

Популярная радиобиология. – К.: Наукова думка, 1988. – 188с. Прим. 10.



616.073.1

Б 63 Биологическое действие излучений и клиника лучевой болезни (Сб. статей). Под

общей ред. А.Игнатьева. М., Медгиз, 1954. 190с. Прим. 4.

616.073.1

В 58 Влияние ионизурующих излучений на наследственность (Сб. ст. Отв. ред. акад.

Н.П. Дубинин). М.,”Наука”, 1966. 320с. Прим. 6.

616.073.1

В 65 Войцицький В.М.

Радіобыологія. – К.: Либідь, 1990. – 71с. Прим. 5.

616.073.1

В 74 Вопросы радиобиологии и биологического действия цитостатических препаратов:

Том 9/ Под ред. Е.Д.Гольберга. – Томск: 1978. 181 с. Прим. 4.

616.073.1(02)

Я 75 Ярмоненко С П.

Радиобиология человека и животных: Учебник для студентов биологич. И мед.

Специальностей. – М.: Высшая школа, 1988 – 424с. Прим. 5.



616.073.1

Б 63 Биологическое действие излучений и клиника лучевой болезни (Сб. статей). Под

общей ред. А.Игнатьева. М., Медгиз, 1954. 190с. Прим. 4.

616.073.15

Г 63 Гольдберг Даниил Исаакович и Гольдберг Евгений Данилович

Атлас микрофотограмм костного мозга при острой лучевой болезни и действии

цитостатических препаратов. М.,”Медицина”,1973. 143 с. Прим. 4.

616.073.15

Г 90 Груздев Глеб Петрович

Проблема поражения кроветворной ткани при острой лучевой патологии. М.,

”Медицина”,1968. 140с. Прим. 4.

616.073.15

Г 96 Гуськова ангелина Константиновна и Байсоголов Григорий Давидович

Лучевая болезнь человека. Очерка. М., ”Медицина”,1971. 384с. Прим. 5.

616.013.3

К 48 Клемпарская Наталья Никифоровна и др.

Аллергия и радиация. Н.Н. Клемпарская, Г.М. Львыцина, Г.А.Шальнова. М.

”Медицина”,1968. 280с Прим. 4.



616.073.15

С 21 Сафронов Евгений Иосифович

Лучевая болезнь от внутренного облучения. (Очерки клиники и терапии).

Л.,”Медицина”, Ленингр. Отд – ние, 1972. 136с. Прим. 4.

616.073.15

С 84 Стрелин Гавриил Сергеевич

Регенерационные процессы в развитии и ликвидации лучевого повреждения. –

М.: Медицина, 1978. 208 с. Прим. 5.

616.073.15

Т 61 Торопцев И.В., Гольдберг Е.Д.

Острейшая лучевая болезнь: Морфологический очерк. – Томск: Изд – во

Томского ун-та,1972. – 114с. Прим. 7.

616.073.2

Д 44 Диагностическое и лечебное приминение радиоактывних изотопов. Под ред.

Проф. Т.П. Сиваченко. К., “Здоровя”, 1976. 343с. Прим. 5.

616.073.2

З 47 Зедгенидзе Георгий Артемьевич и Зубовский Герман Александрович

Клиническая радиоизотопная диагностика. М. ”Медицина”,1968. 368с. Прим. 5.



616.073.3

Д 63 Дьяченко Василий Акимович

Рентгенодиагностика заболеваний внутренних органов. Руководство для врачей

и студентов. М.,”Медицина”, 1966. 504с. Прим. 5.

616.073.3

К 46 Кишковский А.Н., Тютин Л.А.

Неотложная и рентгенодиагностика: Рук-во для врачей. – М.: Медицина,1989.

463с. Прим. 4.

616.973.3

К 49 Клиническая ультразвуковая диагностика: Рук-во для врачей. В 2-х т. Т 1./Под ред.

Н.М. Мухарлямова. – М.: Медицина,1987. – 328с. Прим. 5.

616.973.3

К 49 Клиническая ультразвуковая диагностика: Рук-во для врачей. В 2-х т. Т 2./Под ред.

Н.М. Мухарлямова. – М.: Медицина,1987. – 296с. Прим. 5.

616.073.3

О 75 Основы рентгенологической семиотики. Под ред. проф. А.И. Позмогова. К.,

“Здоров’я”, 1978. 263с. Прим. 5.



616.073.3

Х 24 Хаспеков Г.Э.

Полипозиционный метод в рентгенодиагностике. Изд. 2-е перераб. И доп. М.
”Медицина”,1975. 206с. Прим. 6.

616.073.31

Б 26 Барышников В.Л.

Рентгенологическое исследование сердечно-сосудистой системы: Учеб.
Пособие. – М.: Изд-во УДН,1990. – 79с. Прим. 10.

616.073.31

И 19 Иваницкая Мария Алексеевна и др.

Рентгенокинематография в диагностике заболеваний сердца .М.,
”Медицина”,1971. 164с. Прим. 4.

616.073.31

Л 83 Лужа Д.

Рентгеновская анатомия сосудистой системы. – Будапешт: Изд-во АН
Венгрии,1973. – 379с. Прим. 5.

616.073.31

М 13 Мазаев Павел Николаевич

Рентгенологическая диагностика трикуспидального порока сердца. М.,
”Медицина”, 264с. Прим. 5.



616.073.31

П 30 Петровский Борис Васильевич

Рентгенорадиоизотопные исследования микроциркуляции в клинике/Б.В.

Петровский, И.Х. Рабкин, А.Л. Метевосов. – М.: Медицина,1980. – 286с. Прим. 5.

616.073.37

Р 39 Рентгенодиагностика костной и сердечно-сосудистой системы. Под ред. проф.

Г.Тенчова. София, “Мед. и физ-ра”,1962. 476с. Прим. 6.

616.073.31

Т 46 Тихонов Константин Борисович

Методика рентгенологического исследования сердца. Л.,1968. 46с. Прим. 4.

616.073.32

М 91 Муромский Юрий Алексеевич

Клиническая рентгеноанатомия трахео-бронхиального дерева. М.,

”Медицина”,.1973. 184с. Прим. 4.

616.073.32

Ф 73 Флюрография легких/ Под ред. Л.И.Юкелиса. – Л.: Медицина,1988. – 207. Прим.

5.



616.073.33

Л 59 Линденбратен Л. Д. и Савченко А.П.

Абдоминальная рентгеноангиология. (Пособие для студентов, аспирантов и

ординаторов). М.,1971. 36с. Прим. 5.

616.073.332

Т 13 Тагер Иосиф Львович и Филиппкин Михаил Александрович

Рентгенодиагностика заболеваний органов пищеварения у детей. М.,

”Медицина”,1974. 287с. Прим. 6.

616.073.336

М 13 Мазаев Павел Николаевич

Атлас рентгенодиагностики заболеваний сосудов воротной системы. М.,

”Медицина”,1966. 139с. Прим. 4.

616.073.336

П 30 Петрова Ирина Сергеевна и Поляк Евгения Зиновьевна

Рентгено-радиологические исследования желчевыводящих протоков. Киев,

“Здоров’я”,1972. 168с. Прим. 4.



616.073.36

П 95 Пытель Антон Яковлевич и Пытель Юрий Антонович

Рентгенодиагностика урологических заболеваний. М.,”Медицина”,1966. 480с.

Прим.4.

616.073.37

Л 14 Лагунова Ирина Георгиевна

Рентгеноанатомия скелета. – М.: Медицина, 1981. – 368с. Прим. 5.

616.073.37

М 14 Майкова-Строганова В.С., Финкельштейн,М.А.

Кости и суставы в рентгеновским изображении (общие установки в трактовке

снимков в норме и патологии). Т. 2. Туловище/ Под ред. Д.Г. Рохлина. – Л.: Медгиз, 1952.

– 214с. Прим. 4.

616.073.37

Р 35 Рейнберг С.А.

Рентгегодигностика заболеваний костей и суставов. Т. 1.М.: Медгиз, 1955.

640с. Прим. 4.

616.073.4

П 16 Панов Николай Анатольевич

Рентгенодиагностика в педиатрии. М., “Медицина”, 1972. 552с. Прим. 4.



616.073.7

П 16        Панфилова Г.В., Шитова И.Я.

Рентгенологические исследования в офтальмологии. – К.; Здоров’я, 1980.  103с. 

Прим. 8
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Розділ 2

Наукові статті  працівників               

кафедри за 2010-2016рр.



 Radial Methods of Diagnostics in Planning Dental Implantation and at the Stages of

Surgical Rehabilitation [Текст] / H. B. Prots, M. M. Rozhko, P. F. Dudii [et al.]

// Галицький лікарський вісник. – 2014. – т.21, № 3. – С.56-59.

 Діагностична значущість рентгенівської денситометрії передпліччя у пацієнтів

із раннім артритом [Текст] / Д. В. Вершиніна, В. М. Рижик, П. Ф. Ддудій [та

ін.] // Український ревматологічний журнал. – 2012. – № 3. – С.90-91. –

Всеукраїнська науково-практична конференція Асоціації ревматологів

України"Інноваційні методи діагностики та лікування ревматичних

захворювань":тези наукових доповідей [,Київ,25-26 жовтня 2012].

 Клініко-променеві паралелі у пацієнтів із ревматоїдним артритом (РРА) [Текст]

/ Д. В. Вершиніна, В. М. Рижик, О. М. Михальченко [та ін.] // Променева

діагностика і променева терапія. – 2013. – № 3-4. – С.65-66.

 Оцінка активності раннього ревматоїдного артриту за допомогою магнітно-

резонансної томографії кисті [Текст] / Д. В. Вершиніна, В. М. рижик,

О. М. Михальченко [та ін.] // Український ревматологічний журнал. – 2013. –

№ 3. – С.109. – VI національний конгрес ревматологів України [19-21

листопада 2013р.Київ].



 Оцінка відновних процесів в періаапікальних тканинах у віддалені
терміни лікування [Текст] / В. І. Вівчаренко, М. М. Рожко, П. Ф. Дудій [та
ін.] // Галицький лікарський вісник. – 2011. – т.18, № 2. – С.20-22.

 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.

 Волошинович, В. М. Встановлення віку за рентгенденситометричними
параметрами кісток стопи людини [Текст] / В. М. Волошинович,
З. Я. Витвицький, Я. С. Дзюбинський // Архів клінічної медицини ( дар). –
2010. – № 1. – С.29-31.



 Комп'ютерно-томографічна динамічна оцінка ефективності лікування хворих 

на хронічний поліпозний риносинусит [Текст] / О. М. Герич, В. І. Попович, 

В. М. Рижик, П. Ф. Дудій // Ринологія. – 2012. – № 1. – С.30-34.

 Оцінка ризику остеопорзу та остеопоротичних переломів у хворих на 

ревматоїдний артрит за різних варіантів глюкокортикоїдної терапії [Текст] 

/ І. Ю. Головач, О. О. Лазоренко, В. М. Рижик [та ін.] // Український 

ревматологічний журнал. – 2012. – № 3. – С.90-91. – Всеукраїнська науково-

практична конференція Асоціації ревматологів України:"Інноваційні методи 

діагностики та лікування ревмаьтичних захворюваньтези наукових 

доповідей.[Київ,25-26 жовтня 2012р.].

 Дудій, П. Ф.  Спірально-комп'ютерно-томографічна оцінка стану кісткової 

тканини щелеп при генералізованому пародонтиті [Текст] / П. Ф. Дудій

// Променева діагностика і променева терапія. – 2010. – № 1. – С.5-9.

 Дудій, П. Ф.  Рентгенодіагностика патології скронево-нижньощелепних 

суглобів [Текст] / П. Ф. Дудій // Стоматолог. – 2010. – № 12. – С.16.

 Дудій, П. Ф.  Спірально-комп"ютерно-томографічна семіотика грибкових 
синуситів [Текст] / П. Ф. Дудій // Журнал вушних, носових і горлових 
хвороб. – 2012. – № 4. – С.55-58.



 Дудій, П. Ф. Анатомічні варіанти порожнини носа та приносових пазух за даними
спіральної комп'ютерної томографії [Текст] / П. Ф. Дудій // Галицький лікарський
вісник. – 2012. – т.19, № 3(ч.1). – С.16-18.

 Дудій, П. Ф. Спеціалізація в системі сучасної підготовки лікаря-рентгенолога
[Текст] / П. Ф. Дудій // Галицький лікарський вісник. – 2012. – т.19, № 3(ч.1). –
С.67-69.

 Дудій, П. Ф. СКТ-діагностика ускладнень хронічних синуситів [Текст]
/ П. Ф. Дудій // Клінічна анатомія та оперативна хірургія(в дар). – 2012. – Т.11,
№ 4. – С.29-33.

 Досвід і проблеми викладання дисципліни "Радіологія" студентам стоматологічного
факультету [Текст] / П. Ф. Дудій, В. М. Рижик, З. Я. Витвицький [та ін.] // Архів
клінічної медицини ( дар). – 2012. – № 1. – С.97-98.

 Ортопантомографія в діагностиці змін щелеп після променевої терапії новоутворів
порожнини рота [Текст] / П. Ф. Дудій, В. М. Рижик, І. М. Калач, В. М. Кметюк
// Променева діагностика і променева терапія. – 2011. – № 1-2. – С.110. – Метеріали
конференції "Актуальні питання рентгенодіагностики,комп'ютерної та магнітно-
резонансної томографії"[с.м.т.Кореїз,АР Крим,2-4 червня 2011 року].

 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.

 Вивчення остеорегенеруючих властивостей пасти на основі настоянки

живокосту та кальцію гідроксиду в експерименті [Текст] / І. Р. Костюк,

Г. М. Мельничук, З. Я. Витвицький, В. М. Костюк // Галицький лікарський

вісник. – 2013. – т.20, № 1(ч.1). – С.42-46.

 Ефективність ультразвукового обстеження при діагностиці запальних процесів

м"яких тканин щелепно-лицевої ділянки [Текст] / Х. З. Лаврук, П. Ф. Дудій,

В. М. Івасів [та ін.] // Променева діагностика і променева терапія. – 2013. –

№ 3-4. – С.16-17.

 Попович, В. І. Дистанційне навчання як елемент післядипломної освіти

оториноларингологів [Текст] / В. І. Попович, Н. В. Василюк, П. Ф. Дудій

// Журнал вушних, носових і горлових хвороб. – 2012. – № 5. – С.73-77.

 Попович, В. І. Гострий риносинуїт:вибір тактики фармакотерапії залежно від

функціонального стану співусть навколоносових пазух [Текст] / В. І. Попович,

І. В. Кошель, П. Ф. Дудій // Ринологія. – 2013. – № 2. – С.21-29.



 Планування дентальної імплантації методом конусно-променевої
комп'ютерної томографії [Текст] / Г. Б. Проць, П. Ф. Дудій, В. П. Пюрик,
А. В. Пантус // Галицький лікарський вісник. – 2014. – т.121, № 2. – С.68-73.

 Проць, Г. Б. Використання спіральної комп'ютерної томографії при
плануванні дентальної імплантації [Текст] / Г. Б. Проць, В. П. Пюрик,
П. Ф. Дудій // Архів клінічної медицини ( дар). – 2014. – № 1. – С.51-54.

 Частота виявлення та важливість верифікації МРТ-симптомів ураження
суглобів при ранньому ревматоїдному артриті [Текст] / В. М. РИжик,
Д. В. Вершиніна, О. М. Михальченко [та ін.] // Український
ревматологічний журнал. – 2013. – № 2. – С.62-66.

 Можливості променевих методів діагностики у верифікації раннього
ревматоїдного артриту [Текст] / В. М. Рижик, Д. В. Вершиніна,
О. М. Михальченко [та ін.] // Український ревматологічний журнал. –
2013. – № 1. – С.76-82.

 Особливості постгрипозних пневмоній,що супроводжували пандемію
грипу в Україні в жовтні-грудні 2009 року [Текст] / В. М. Рижик,
П. Ф. Дудій, М. М. Багрій [та ін.] // Променева діагностика і променева
терапія. – 2011. – № 1-2. – С.28-30.



 Рижик, В. М. Алгоритм променевого обстеження ураження хребта при
множинній мієломі ( ММ) [Текст] / В. М. Рижик, Т. Л. Ленчук // Галицький
лікарський вісник. – 2011. – т.18, № 2. – С.95-99.

 Рижик, В. М. Порівняльна ефективність ортопантомографії та спіральної
комп"ютерної томографії в діагностиці остеонекрозу щелепи у хворих на
мієломну хворобу [Текст] / В. М. Рижик, Т. Л. Ленчук // Український
радіологічний журнал. – 2011. – т.XІХ, № 2. – С.227-230.

 Особливості магнітно-резонансної анатомії непошкоджених менісків
колінного суглобу,варіанти будови та вікові відмінності,які сворюють
складнощі в діагностиц [Текст] / В. М. Рижик, Л. В. Скальський,
Я. І. Величко, І. І. Карабин // Променева діагностика і променева
терапія. – 2013. – № 1-2. – С.41-45.

 Рижик, В. М. Диференціальна діагностика дисциркуляторних
енцефалопатій і демієлінізуючих захворювань [Текст] / В. М. Рижик,
Л. В. Скальський, О. В. Лемішка // Променева діагностика і променева
терапія. – 2011. – № 1-2. – С.11-16.

 Рижик, В. М. МРТ в діагностиці патології колінного суглобу [Текст]
/ В. М. Рижик, Л. В. Скальський, О. В. Лемішка // Променева діагностика і
променева терапія. – 2011. – № 1-2. – С.51-57.



 Романко, Н. М. Зміни судинного русла головного мозку у пацієнтів з
високим рівнем сумарного серцево-судинного ризику [Текст]
/ Н. М. Романко, П. Ф. Дудій, І. П. Вакалюк // Променева діагностика і
променева терапія. – 2011. – № 1-2. – С.17-21.

 Романко, Н. М. Порівняння можливостей 4-і 128-зрізової комп"ютерної
томографї у проведенні КТ-ангіографії судин головного мозку хворим із
артеріальною гіпертензією [Текст] / Н. М. Романко, П. Ф. Дудій,
І. П. Вакалюк // Український радіологічний журнал. – 2012. – т.XХ, № 3. –
С.245-248.

 Особливості динамічного ехокардіографічного спостереження за
малюками із транспозицією магістральних судин [Текст] / Н. М. Руденко,
О. Я. Царук, Ю. І. Алексєєва, В. М. Рижик // Галицький лікарський
вісник. – 2011. – т.18, № 4. – С.61-64.

 Сучасні технології вищої медичної освіти:студентська міждисциплінарна
наукова конференція "метаболічний синдром" з елементами лекції і
дискусії [Текст] / Н. В. Скрипник, В. І. Боцюрко, В. А. Гриб [та ін.] // Архів
клінічної медицини ( дар). – 2011. – № 2. – С.77-79.

 Застосування діагностичних алгоритмів у навчальному процесі [Текст]
/ Н. В. Скрипник, П. Ф. Дудій, Н. І. Геник [та ін.] // Галицький лікарський
вісник. – 2012. – т.19, № 1. – С.120-124.



 Скрипник, Н. В. До проблеми духовного виховання студентів медичних вузів
[Текст] / Н. В. Скрипник, П. Ф. Дудій, Н. В. Пасєчко // Медична освіта. – 2012. –
№ 2. – С.94-97.

 Федик, О. М. Променева діагностика вроджених аномалій розвитку нирок і
сечових шляхів у дітей [Текст] / О. М. Федик, Я. С. Дзюбинський // Галицький
лікарський вісник. – 2011. – т.18, № 4. – С.94-97.
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Розділ3

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


