
День кафедри
травматології і 

ортопедії



Програма Дня кафедри

• мета проведення Дня кафедри

• книжково-інформаційна виставка 

“Травматологія і ортопедія”

• комплектування фонду бібліотеки ІФНМУ з 

тематики кафедри 

• інформаційні можливості бібліотеки ІФНМУ 



Мета Дня кафедри

Бібліотека ІФНМУ пропонує мультимедійну

презентацію Дня кафедри травматології і 

ортопедії  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 “Травматологія і 

ортопедія”

Розділ 1

На допомогу навчальному процесу та

науковим дослідженням



617.3(02)

Т65

Травматологія та ортопедія [Текст] : нац. підручник для студ. вищ. мед. 

навч. закл. IV р. акр. (МОЗУ протокол № 3 від 16.10.2012 р.) / за ред. Г.Г. Голки. 

- Вінниця : Нова книга, 2014. - 416 с. Всього:  30 прим. (абонемент – 25).

У національному підручнику висвітлено

сучасні погляди на етіологію, механізми

розвитку, принципи діагностики та

лікування травм і захворювань апарату руху

та опору. Представлено сучасний погляд на

патогенез травматичної хвороби,

регенерацію кісткової тканини, поширені

ускладнення, методи їх попередження та

лікування. Детально представлено найбільш

поширені вроджені деформації,

деструктивно-дистрофічні, запальні та

пухлинні захворювання хребта і суглобів.

Видання розраховане на студентів вищих

медичних навчальних закладів, інтернів,

клінічних ординаторів, лікарів із спортивної

медицини, лікарів травматологів-ортопедів

та фахівців хірургічних спеціальностей.



617.3(02)

С43

Скляренко, Є. Т.

Травматологія і ортопедія [Текст] : :підр.для вищ. мед. навч. закл. / Є. Т. 

Скляренко ; Є. Т. Скляренко. - К. : Здоров'я, 2005. - 384с. Всього:  97 прим. 

(абонемент – 85).

Підручник складається з двох розділів. У
розділі “Травматологія” висвітлені
сучасні методи діагностики, лікування
ушкоджень м’яких тканин, вивихів,
переломів. Всебічно подано клініка
ушкоджень апарату опори та руху,
диференціальна діагностика. У розділі
“Ортопедія” розглянуті вроджені вади та
деформації верхніх і нижніх кінцівок,
хребта. На сучасному рівні викладена
клініка, діагностика хондропатії,
захворювань суглобів, хребта, кісткових
пухлин, спастичних та в’ялих паралічів.
Для студентів вищих медичних
навчальних закладів III-IV рівнів
акредитації, клінічних ординаторів,
аспірантів, молодих лікарів
травматологів-ортопедів, хірургів.



617.3(02)

О-53

Олекса, А. П.

Ортопедія [Текст] : підруч. для студ. вищ. мед. навч. закл. III-IV р. акр. та 

лікарів орт.-травм. (ЦМК МОЗУ) / А. П. Олекса. - Тернопіль : Укрмедкнига, 

2006. - 528 с. Всього:  11 прим. (абонемент – 6).

У підручнику викладено

загальноприйняті принципи та найновіші

методи обстеження і діагностики

ортопедичного хворого. Значну увагу

приділено розгляду вад розвитку та

природжених аномалій скелета, а також

захворюванням опорно-рухового апарату.

Книга містить багато нової і необхідної

інформації, потрібної як студентам, так і

лікарям, які починають працювати

ортопедами-травматологами. Підручник

грунтується на власному досвіді автора

та численній вітчизняній та зарубіжній

літературі. Для студентів медичних ВНЗ

та лікарів-ортопедів.



617.3(02)

О-53

Олекса, А. П.

Травматологія і ортопедія [Текст] : Підручник для студ. мед. вузів / А. П. Олекса. - К. : 

Вища школа, 1993. - 512 с. Всього:  21 прим. (абонемент – 8).

У підручнику висвітлено організацію

профілактики травматизму, невідкладної

допомоги населенню, сучасні методи

діагностики і лікування з приводу травм

та їх наслідків, ортопедичних

деформацій, уроджених і набутих

захворювань апарата опори і руху,

пухлин кісток і суглобів. Звернено увагу

на можливості використання

комп’ютерної техніки, компресійно-

дистракційного остеосинтезу, кісткової

пластики, ендопротезування,

мікрохірургії. Для студентів медичних

вузів.



617.3-082(02)

К48

Клепач, М. С.

Невідкладна лікарська допомога при травмах [Текст] : навч. посібник / М. 

С. Клепач, В. А. Андрейчин. - Івано-Франківськ, 2007. - 156 с. Всього:  134 

прим. (абонемент – 122).

Посібник написано в доступній формі,

коротко подано алгоритм надання

невідкладної лікарської допомоги при

травмах опорно-рухової системи різної

локалізації. Звернуто увагу на

особливості пошкоджень при дорожньо-

транспортних пригодах і кататравмах. В

окремих розділах розглянуто питання

переломів хребта, термічної травми,

травматичного шоку, синдрому тривалого

здавлення, синдрому позиційного

здавлення, висвітлено клініку,

діагностику та принципи надання

невідкладної лікарської допомоги



617.3-007(02)

К93

Курація хворих з патологією опорно-рухової системи [Текст] : навч. посібник

для студ. вищ. мед. навч. заклад. IV р. акред. / М. С. Клепач, В. С. Сулима, Т. 

М. Ковалишин та ін. - Івано-Франківськ : ІФДМУ, 2007. - 72 с. Всього:  133 

прим. (абонемент – 121).

Посібник, в якому описана методика

обстеження потерпілих із ушкодженнями

та захворюваннями органів опори і руху,

подані стандарти навчальної курації з

детальним висвітленням етапів її

проведення, визначені критерії оцінки

результатів клінічних досліджень

пацієнта, написаний у доступній формі,

містить необхідні відомості щодо

конкретних дій студента для досягнення

поставленої метри. Посібник відповідає

вимогам навчальної програми і

рекомендований для студентів V курсу

вищих медичних закладів.



617.3-001.6(02)

Д49

Дитяча травматологія [Текст] : практ. посіб. / за ред. О. В. Дольницького, Д. 

Ю.Кривчені, М. Є. Поліщука. - К. : Книга плюс, 2006. - 472 с. Всього:  8 прим. (абонемент 

– 2).

Посібник присвячений сучасним засадам

і методам діагностики й лікування травм

у дітей. У книзі висвітлено різноманітні

види ушкоджень, починаючи від

пологових і до найважчих – політравм та

опіків. В окремих розділах розглядаються

питання судово-медичної експертизи,

ушкодження опорно-рухового апарату,

черепно-мозкові торакальні й

абдомінальні травми. Для широкого кола

фахівців, що стикаються з наданням

медичної допомоги дітям з

ушкодженнями: ортопедам-

травматологам, дитячим хірургам,

неонатологам, педіатрам, лікарям-

інтернам, студентам вищих навчальних

медичних закладів.



617.3(02)

Т65

Травматология и ортопедия [Текст] : учебник для студ. мед. институтов / Г. С. 

Юмашев, С. З. Горшков, Л. Л. Силин и др. ; под ред. Г.С. Юмашева. - 3 - е изд. перераб и 

допол. - М. : Медицина, 1990. - 576 с. Всього:  141 прим. (абонемент – 128).

У підручнику описані найбільш типові

хвороби і пошкодження опорно-рухового

апарату у дорослих і дітей різних вікових

груп. Розглянуті нові ефективні методи

лікування, що дозволяють пришвидшити

відновлення працездатності.

Представлені схеми орієнтовної основи

дій лікаря при діагностиці для складанні

плану екстрених медичних заходів.



617.3(02)

Ю43

Юмашев, Г. С.

Травматология и ортопедия [Текст] : Учебник для студ. мед. ин-тов / Г. С. 

Юмашев. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Медицина, 1983. - 576 с. Всього:  257 

прим. (абонемент - 257).

У підручнику викладені основні

положення травматології та ортопедії.

Висвітлено загальні та приватні питання

діагностики і лікування опорно-рухового

апарату. Детально викладено та

ілюстровано детальні прийоми,

лікувальні маніпуляції і операції при

черепно-мозговій травмі, пошкодження

груді, живота і т.д. Висвітлені основи

мікрохірургічної техніки і політравми.

Для студентів медичних інститутів.



617.3(02)

Ю43

Юмашев, Г. С.

Травматология и ортопедия [Текст] : Учебник для студ. мед. ин-тов / Г. С. 

Юмашев. - М. : Медицина, 1977. - 576 с. Всього:  15 прим. (абонемент – 15).

У підручнику викладені основні

положення травматології і ортопедії.

Окремі розділи присвячені нейротравмі.

Велике місце займає висвітлення

практичних прийомів репозицій

переломів і інших видів допомоги при

травмах опорно-рухового апарату з

урахуванням механізму травми. Для

студентів медичних інститутів і

широкого кола практичних лікарів.



617.3(02)

Т77

Трубников, В. Ф.

Травматология и ортопедия [Текст] : учебник для студ. мед. ин-ов / В. Ф. 

Трубников. - изд. 2, перераб. и допол. - К. : Вища школа, 1986. - 592 с. Всього:  

100 прим. (абонемент – 86).

Підручник написаний для студентів

лікувальних факультетів медичних

інститутів, для студентів санітарно-

гігієнічних факультетів медичних

інститутів. Викладені основні питання

травматології і ортопедії: пошкодження і

захворювання органів руху і опору,

реабілітація ортопедотравматологічних

хворих, надання невідкладної і планової

допомоги хворим з ушкодженнями і

захворюваннями верхніх і нижніх

кінцівок, голови, грудей, хребетного

стовба і тазу.



617.3(02)

T83

Traumatology and Orthopedics [Текст] : manual for the students of higher medical 

educational establishments of the IV level of accreditation / Edited by O. A. Buryanov. - K. : 

Medicine, 2007. - 216 p. Всього:  31 прим. (абонемент – 29).

Посібник розроблено для самостійної

позааудиторної підготовки до практичних

занять з травматології та ортопедії.

Посібник спрямований на подальше

вдосконалення клінічного мислення,

освоєння і відпрацювання практичних

навичок, виробленню системного підходу в

клінічній практиці. У кожній темі є

питання для самостійної підготовки,

випробування попереднього і підсумкового

контролю, проблеми ситуації. Крім того,

існує інформаційний блок, який дає

найновіші дані по кожній темі,

рекомендації по відношенню до пацієнтів

твердіння, перелік необхідних практичних

навичок студент повинен засвоїти в процесі

вивчення цілого ряду підрозділів в

травматології та ортопедії.



617.3(02)

K54

Klepach, M. S.

Emergency Medical Care for Traumas [Текст] : Textbook is aimed at students of medical 

faculty / M. S. Klepach, V. A. Andreychyn. - Ivano-Frankivsk : IFNMU, 2012. - 166 p. Всього:  

99 прим. (абонемент – 90).

Посібник написано в доступній формі,

коротко подано алгоритм надання

невідкладної лікарської допомоги при

травмах опорно-рухової системи різної

локалізації. Звернуто увагу на

особливості пошкоджень при дорожньо-

транспортних пригодах і кататравмах. В

окремих розділах розглянуто питання

переломів хребта, термічної травми,

травматичного шоку, синдрому тривалого

здавлення, синдрому позиційного

здавлення, висвітлено клініку,

діагностику та принципи надання

невідкладної лікарської допомоги



Література, яка не 

користується попитом



617.3

М74

Мовшович, И. А.

Оперативная ортопедия [Текст] : Руководство для врачей / И. А. Мовшович. 

- М. : Медицина, 1983. - 416 с. Всього:  45 прим. ( абонемент – 37).

У книзі викладені загальні принципи

операцій на опорно-руховому апараті.

Наведено детальний опис основних

оперативних прийомів, що

застосовуються в основному у підлітків і

дорослих. У книзі представлені основні

оперативні втручання на хребті, на

кістках тазу, верхньої і нижньої кінцівки,

наведені принципи ампутацій і

протезування. Для ортопедів-

травматологів і хірургів.



617.3(02)

Т65

Травматология и ортопедия [Текст] : учеб. для мед. вузов / под ред. Н. В. Корнилова. -

С.-Петербург : Гиппократ, 2005. - 544 с. Всього:  1 прим. (абонемент 1).

У підручнику наведені відомості про

історію, організацію травматологічної і

ортопедичної допомоги, діагностику і

лікування ушкоджень опорно-рухового

апарату і основних ортопедичних

захворювань. Наведені універсальна

класифікація переломів, питання

тестового контролю знань учнів із

застосуванням персонального комп’ютера/

Підручник призначений для студентів

медичних інститутів.



617.3

К20

Каплан, А. В.

Травматология пожилого возраста [Текст] / А. В. Каплан. - М. : Медицина, 1977. – 352.  

с. Всього:  16 прим. (абонемент – 15).

У книзі викладені результати теоретичних

і клінічних досліджень травм у хворих

похилого і старечого віку. Автор

висвітлює особливості і складності

лікування хворих у зв’язку з віковими

змінами і захворюваннями внутрішніх

органів, а також обмеженими резервними і

захисними силами організму. Один із

розділів присвячений патологічним

переломам, їх діагностиці і лікуванню.

Книга призначена для хірургів,

травматологів – ортопедів.



617.3(083)

К78

Краснов, А. Ф.

Травматология [Текст] : Справочник / А. Ф. Краснов, В. М. Аршин, В. В. 

Аршин. - Ростов-на-Дону : Феникс, 1998. - 608 с. Всього:  1 прим. (абонемент –

1).

Довідник представлені загальні

положення травматології: організація

травматологічної допомоги, експертиза

працездатності, знеболювання при

травмах, особливості пошкоджень у дітей

і людей похилого віку. Описані реакції

організму на травму. Наведені основні

клінічні та інструментальні методи

діагностики при травмах.Для

травматологів, хірургів, лікарів швидкої

допомоги та лікарів інших

спеціальностей.



617.3(083)

С74

Справочник по травматологии и ортопедии [Текст] / Под ред. А.А.Коржа, Е.П. 

Межениной. - К. : Здоров'я, 1980. - 216 с. Всього:  55 прим. (абонемент – 53).

У довіднику включені відомості про всі

основні ушкодження і захворювання

опорно-рухового апарату, наведені

основні дані про загальні реакції при

травмах – травматичному шоці,

травматичному токсикозі. Кожне

захворювання висвітлено з точки зору

етіології і патогенезу, діагностики,

клініки, профілактикиі лікування.

Призначений для травматологів-

ортопедів, хірургів, дитячих хірургів,

педіатрів, рентгенологів.



Список наукової 

літератури, яка є в 

бібліотеці



617.3

А 43 Актуальные вопросы травматологии и ортопедии. Под ред. С.И. Стаматина. Кишинев,

“Штинца”,1974. 104с. Прим. 7.

617.3

С 38 Синдром длительного сдавления, осложненный острой лучевой болезнью.

М.,”Медицина”,1974. 200с. Прим. 6.

617.3(02)

Д 79 Дубров Я.Г.

Пособие по травматологии. (Для хирургов амбулаторий, поликлиник и

травматологических пунктов). М :”Медицина”,1973. 360с. Прим. 5.

617.3(02)

К 78 Краснов А.Ф., Иванова К.А.

Ортопедия взрослых: Учебное пособие. – Куйбышев,1984. 87с. Прим. 5.

617.3(02)

Р 85 Руководство по травматологии для медицинской службы гражданской обороны/

Под ред. А.И. Казьмина. – М.: Медицина,1978. 311с. Прим.

617.3-001.6

Т 65 Травматология детского возраста/ Под ред. Г.А. Баирова. – Л.: ”Медицина”,1976.

423с. Прим.4.



617.3.001.6

У 76 Усоскина Р.Я.

Организация борьбы с травматизмом у детей. Л. ”Медицина”,1969. 165 с.

Прим. 4.

617.31

М 43 Меженина Е.П.

Врожденные уродства. Киев, “Здоров’я”,1974. 144с. Прим. 11.

617.31

Р 85 Розовская Л.Е., Тер-Егиазаров Г.М.

Артрогрипоз. М.,”Медицина”, 1973. 144с. Прим.6.

617.312

М 15 Макаров М.С.

Комплексное лечение кифозов туберкулезного происхождения. М.,

“Медицина”,1972. 128с. Прим. 4.

617.343

Б 43 Белоусов П.И.,Ступкина Н.В.

Обучение пользованию искусственными конечностями. Л.,Медгиз,1963. 152с.

Прим.4.



617.35

К 20 Каплан А.В.

Закрытые повреждения костей и суставов. М.,”Медицина”,1967. 512с. Прим. 10.

617.35

К 20 Каплан А.В.

Закрытые повреждения костей и суставов и сопутствующие повреждения

внутренних органов. М.,Медгиз,1956. 418с. Прим. 4.

617.352

А 91 Астапенко М.Г., Эрялис П.С.

Внесуставные заболевания мягких тканей опорно-двигательного аппарата.

М.,”Медицина”,1975. 151с. Прим. 4.

617.353

Ш 96 Шумада И.В.

Остеосинтез костными гомо- и гетерофиксаторами при переломах. Киев,

“Здоров’я”,1975. 142с. Прим. 5.

617.36

Ц 58 Цивьян Я.Л.

Повреждения позвоночника. М., ”Медицина”,1971. 312с. Прим. 4.



617.39

Ш 67 Школьнипков Л.Г.

Повреждения таза и тазовых органов. М., ”Медицина”,1966. 272с. Прим. 5.

617.39-089

В 76 Воскис Х.Я.

Тазобедренный сустав и операции на нем. М.,”Медицина”,1966. 140с. Прим. 5.

617.392

Ш 12 Шабанов А.Н., Каем И.Ю.

Атлас шеечных и вертельных переломов бедра и их оперативное лечение. .

М.,”Медицина”,1966. Прим 5.

617.396

Ш 12 Шабанов А.Н.

Атлас переломов лодыжек и их лечение. А.Н. Шабанов, И.Ю. Каем, В.А.

Сартан. М.,”Медицина”,1972. 76с. Прим.4.
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ортопедія”

за 2012 – 2017 рр.
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Розділ 2

Наукові статті  працівників       

кафедри за 2010-2017рр.



 Андрейчин, В. А.  Клініка і діагностика набряків нижньої кінцівки після діафізарних

переломів кісток гомілки [Текст] / В. А. Андрейчин, О. Т. Гамарник // Шпитальна 

хірургія. – 2011. – № 1. – С.68-70.

 Андрейчин, В. А.  Оптимізація лікування переломів з розладами репаративного 

остеогенезу [Текст] / В. А. Андрейчин // Архів клінічної медицини ( дар). – 2011. –

№ 2. – С.7-9.

 Андрейчин, В. А.  Причини розладів загоєння діафізарних переломів.Сучасні аспекти 

стабільно-функціонального та інтрамедулярного остеосинтезу [Текст] 

/ В. А. Андрейчин, П. І. Білінський, І. Д. Непорадний // Шпитальна хірургія. – 2012. –

№ 2. – С.93-97.

 Андрейчин, В. А.  Фактори,які визначають перебіг загоєння діафізарних переломів 

[Текст] / В. А. Андрейчин, В. С. Пелих // Галицький лікарський вісник. – 2012. – т.19, 

№ 1. – С.146-148.

 Білінський, П. І.  Концепція малоконтактного багатоплощинного остеосинтезу 

діафізарних переломів кісток гомілки [Текст] / П. І. Білінський, В. П. Чаплинський, 

В. А. Андрейчин // Ортопедия,травматология и протезирование. – 2013. – № 3. – С.88-91.



 Біомеханічна оцінка різних способів фіксації у разі нестабільних переломів вертлюгової
ділянки стегнової кістки в експерименті [Текст] / Л. М. Юрійчук, М. В. Полулях, 
М. С. Клепач [та ін.] // Ортопедия,травматология и протезирование. – 2012. – № 3. –
С.10-13.

 Біцька, І. В.  Застосування антигомотоксичних препаратів у комплексному лікуванні 
посттромботичного синдрому нижніх кінцівок [Текст] / І. В. Біцька, М. Д. Василюк, 
В. А. Андрейчин // Шпитальна хірургія. – 2012. – № 2. – С.71-73.

 Гуцуляк, В. І.  Лікування хворих із переломами кісток гомілки з використанням 
універсального апарата з можливістю адаптації форми опор до анатомічної конфігурації 
сегмента [Текст] / В. І. Гуцуляк // Буковинський медичний вісник. – 2015. – т.19, № 1. –
С.53-59.

 Дубас, В. І.  Особливості діагностики ортопедичної патології у дітей із церебральним 
паралічем [Текст] / В. І. Дубас // Галицький лікарський вісник. – 2013. – т.20, № 1(ч.1). –
С.145-147.

 Застосування антигомотоксичних препаратів у комплексному лікуванні дегенеративно-
дистрофічних захворювань хребта та великих суглобів [Текст] / В. А. Андрейчин, 
М. Б. Макар, І. Д. Непорадний [та ін.] // Шпитальна хірургія. – 2011. – № 2. – С.65-68



 Івано-Франківська обласна асоціація ортопедів-травматологів (Протокол №143, 

30.06.2011р. Засідання на базі відділення траватології-ортопедії Тлумацької ЦРЛ) [Текст] 

// Ортопедия,травматология и протезирование. – 2012. – № 3. – С.131-137.

 Метод лікування ускладнених переломів кісток передпліччя у дітей за допомогою 

апаратів зовнішньої фіксації [Текст] / В. І. Дубас, В. С. Сулима, Т. М. Ковалишин [та ін.] 

// Галицький лікарський вісник. – 2012. – т.19, № 4. – С.91-93.

 Сулима, В. С.  Стан кісткової тканини проксимального відділу стегна у людей лтнього

віку (міркування ортопеда,перше повідомлення ) [Текст] / В. С. Сулима // Боль. Суставы. 

Позвоночник. – 2013. – № 1. – С.105-106. – Тезисы докладов международной школы-

семинара "Остеопороз в травматологии и ортопедии "[4-8 февраля 2013 года ,г.Яремче].



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.


