


Програма Дня кафедри

• мета проведення Дня кафедри

• книжково-інформаційна виставка “Урологія”

• комплектування фонду бібліотеки ІФНМУ з 

тематики кафедри 

• інформаційні можливості бібліотеки ІФНМУ 



Мета Дня кафедри

Бібліотека ІФНМУ пропонує мультимедійну

презентацію Дня кафедри урології 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 “Урологія”

Розділ 1

На допомогу навчальному процесу та

науковим дослідженням



616.6(02)

У71

Урологія [Текст] : Національний підручник для студ. вищ. мед. навч. заклад. 

IV р. акред. / С. П. Пасєчніков, С. О. Возіанов, В. М. Лісовий та ін. ; За ред. С.П. 

Пасєчнікова. - 2 - ге вид. виправл. і доповн. - Вінниця : Нова книга, 2015. - 432 

с. Всього:  50 прим. (абонемент – 46).

У підготовці підручника об’єднані

зусилля і досвід провідних вітчизняних

фахівців-урологів. Головна особливість

цього видання полягає в тому, що це

базовий підручник з навчальної

дисципліни “Урологія”, який

підготовлений відповідно до

затвердженої МОЗ України сучасної

навчальної програми для студентів

медичних факультетів вищих медичних

навчальних закладів IV рівня акредитації.

Підручник, окрім студентів та інтернів,

буде корисний також молодим лікарям та

викладачам урології.



616.6(02)

У71

Урологія [Текст] : Підручник для студ. вищ. мед. навч. заклад. IV р. акред. / 

За ред. С.П. Пасєчнікова. - Вінниця : Нова книга, 2013. - 432 с. Всього:  12 

прим.  (абонемент – 7).

У підготовці підручника об’єднані

зусилля і досвід провідних вітчизняних

фахівців-урологів. Головна особливість

цього видання полягає в тому, що це

базовий підручник з навчальної

дисципліни “Урологія”, який

підготовлений відповідно до

затвердженої МОЗ України сучасної

навчальної програми для студентів

медичних факультетів вищих медичних

навчальних закладів IV рівня акредитації.

Підручник, окрім студентів та інтернів,

буде корисний також молодим лікарям та

викладачам урології.



616.61

З-57

Зербіно, Д. Д.

Судинна патологія нирок [Текст] : монографія / Д. Д. Зербіно, М. М. Багрій, 

О. О. Дядик. - Вінниця : Нова Книга, 2015. - 456 с. Всього:  6 прим. (абонемент 

– 5).

У монографії представлені всі основні

патологічні процеси та захворювання, які

розвиваються у судинах нирок. Основна

ідея – показати, що патологія судинної

системи більшості захворювання нирок

патогенетично та морфогенетично

призводить до вторинного ураження як

нефронів, так і строми. Книга призначена

для нефрологів, ревматологів,

ендокринологів, трансплантологів,

урологів, судинних хірургів,

паталогоанатомів, реаніматологів,

акушерів-гінекологів, лікарів загальної

практики та лікарів інших

спеціальностей.



616.6(02)

В64

Возіанов, О. Ф.

Урологія [Текст] : Підручник / О. Ф. Возіанов, О. В. Люлько ; 2-е вид., перер. 

і доп. - Дніпропетровськ : РВА"Дніпро-УАВ", 2002. - 829 с. Всього:  295 прим. 

(абонемент – 275).

У підручнику викладені основні

відомості з фізіології сечостатевої

системи. Описано сучасні методи

обстеження урологічних хворих.

Розглянуто найбільш поширені

неспецифічні та специфічні загальні

захворювання , пошкодження,

новоутворення сечостатевих органів.

Висвітлено нейрогенні розлади

сечовипускання та нічне нетримання

сечі. Для студентів медичних вузів. Може

бути корисним для лікарів-урологів.



616.6(02)

Ш95

Шуляк, О. В.

Урологія [Текст] : підручник / О. В. Шуляк, С. О. Возіанова, О. Б. Банира. - Львів, 

2012. - 492 с. Прим. 1.

Підручник охоплює теоретичні і
практичні основи урології. Висвітлені
питання загальної та спеціальної
урології. Детально розглянуто питання
діагностики, лікування і профілактики
сечокам’яної хвороби з огляду на
поширеність цієї патології в Україні.
Представлено сучасний погляд на
етіологію, діагностику та лікування
онкоурологічних захворювань. Підручник
з урології призначений для лікарів-
інтернів і лікарів-курсантів із
спеціальності “урологія” та інших
хірургічних спеціальностей, клінічних
ординаторів, аспірантів, для спеціалізації
і удосконалення кваліфікації сімейних
лікарів та терапевтів.



616.6(02)

Л94

Люлько, О. В.

Урологія [Текст] : підручник для студ. вищ. мед. навч. закл. IV р. акр. (МОЗУ) / О. В. 

Люлько, О. Ф. Возіанов. - вид. 3-тє, виправлене. - К. : Медицина, 2011. - 664 с. Всього:  1 

прим.

У підручнику викладено основні

відомості про фізіології сечової і статевої

систем. Описано сучасні методи

обстеження пацієнтів з урологічними

хворобами і хворобами органів статевої

системи. Розглянуто найпоширеніші

неспецифічні і специфічні запальні

хвороби, ушкодження, новоутворення

сечових і статевих органів, аномалії

нирок, сечових шляхів і чоловічих

статевих органів. Висвітлено нейрогенні

розлади сечовипускання і нічне

нетримання сечі. Для студентів вищих

медичних навчальних закладів Ivрівня

акредитації, а також може бути корисним

для лікарів-урологів.



616.6(02)

В41

Вибрані питання нефрології [Текст] : навч. посібник для студентів вищих мед. навч. 

закладів III-IV р-в акредитації, лікарів-інтернів, терапевтів, лік. загальної практики, 

нефрології / Є. М. Нейко, В. Я. Камінський, П. Р. Герич та ін. ; [за ред. Є.М. Нейка]. -

Івано-Франківськ : "СІМИК", 2011. - 416 с. Всього:  15 прим.(абонемент – 9).

У посібнику представлено сучасні

відомості про етіологію, патогенез,

клінічні прояви, новітні методи

діагностики та лікування захворювань,

які об’єднуються наднозологічне поняття

“хронічна хвороба нирок”, а також

патологічних станів, які приводять до неї.

Вся інформація про лікування подана з

позицій доказової медицини. Для

студентів вищих навчальних закладів III-

IV акредитації, лікарів-інтернів,

терапевтів, лікарів загальної практики,

нефрології.



616.6(02)

В64

Возіанов, О. Ф.

Урологія [Текст] : Підручник / О. Ф. Возіанов, О. В. Люлько. - К : Вища

школа, 1993. - 712 с. Всього:  68 прим. (абонемент – 48).

У підручнику викладені основні

відомості з фізіології сечостатевої

системи. Описано сучасні методи

обстеження урологічних хворих.

Розглянуто найбільш поширені

неспецифічні та специфічні загальні

захворювання , пошкодження,

новоутворення сечостатевих органів.

Висвітлено нейрогенні розлади

сечовипускання та нічне нетримання

сечі. Для студентів медичних вузів. Може

бути корисним для лікарів-урологів.



617.46(02)

О-60

Оперативна урологія [Текст] : Підручник для студ. вищ. мед. навч. закл. ІІІ-

ІVр. акред. / І. У. Свистонюк, Т. Л. Томусяк, Ю. Т. Ахтемійчук, О. С. Федорук ; 

За ред. І.У. Свистонюка. - К. : Здоров'я, 2002. - 222 с. Всього:  500 прим. 

(абонемент – 480).

У підручнику висвітлено хірургічну

анатомію сечових і статевих органів,

описано класичні та ендоскопічні

урологічні операції, їх варіанти, а також

деякі рідкісні оперативні втручання на

сечових і статевих органах. Наведено

малоінвазивні методи оперативного

лікування гіперплазії передміхурової

залози. Розглянуто показання та

протипоказання до урологічних

операцій, положення хворого,

знеболювання, можливі помилки й

ускладнення. Для студентів вищих

медичних навчальних закладів III-IV

рівнів акредитації, лікарів-інтернів

урологів.



616.6(02)

У71

Урологія: курс лекцій [Текст] : навч. посіб. для вищ. мед. навч. закл. (рек. 

МОЗУ) / за ред.Ф.І.Костєва. - Одеса : ОДМУ, 2004. - 296 с. Всього:  2 прим.

(абонемент – 2).

Навчальний посібник містить матеріали

лекційного курсу з урахуванням новітніх

досягнень урології. Для кращого

засвоєння матеріалу лекції доповнені

алгоритмами та рисунками, наведено

критерії діагностики і лікувальну тактику

в обсязі програми з урології. Для

студентів вищих медичних навчальних

закладів.



616.61

Б19

Бакалюк, О. Й.

Нефрологія для сімейного лікаря [Текст] / О. Й. Бакалюк. - Тернопіль : 

Укрмедкнига, 2003. - 440 с.  Всього:  51 прим. ( абонемент – 31).

У книзі наведені дані про структурно-

функціональну організацію

сечовидільної системи, методики її

клінічного обстеження. Описана провідна

семіотика уражень нирок, висвітлені

сучасні підходи до діагностики та

лікування окремих форм патології,

синдромів, невідкладних станів, які

зустрічаються в практиці роботи

сімейного лікаря, принципи

диспансеризації та санаторно-курортного

лікування. Наведені основи

диференційної діагностики у нефрології.



616.61(02)

Н58

Нефрологія [Текст] : Навч. посібник для студ. мед. вузів та лікарів-інтернів / 

За ред. Л.А. Пирога. - К. : Здоров'я, 1995. - 280 с. Всього:  342 прим. (абонемент 

– 317). 

У навчальному посібнику подаються

основи семіотики захворювань нирок,

включаючи результати сучасних

лабораторних та інструментальних

методів дослідження. Окремо

висвітлюються сечовий та нефротичний

синдроми, які переважають у клінічних

проявах хвороб нирок . Перевагу надано

захворюванням нирок, що найчастіше

зустрічаються в діяльності практичного

лікаря, а також гострій та хронічній

недостатності нирок, як

найзагрозливішим станам хворих у

нефрологічній клініці. Для студентів

медичних вузів та лікарів-інтернів.



616.61(084)

В64

Возіанов, О. Ф.

Хвороби нирок. Атлас макропатології і мікропатології Навч. посібник для 

студ. і лік.-інтернів вищ. мед. навч. закл. III-IV р. акред. / О. Ф. Возіанов, Д. Д. 

Зербіно. - Львів : ВД"Наутілус", 2004. - 214 с. Всього:  12 прим. (абонемент – 7).

Атлас ілюстрює патологію нирок, яка

найбільш часто зустрічається.

Представлено: аномалії нирок, пухлини

нирок, нефролітіаз, гломерулопатії,

гідронефроз, нефросклероз, пієлонефрит,

судинні хвороби нирок, туберкульоз

нирок, шокова нирка, постранплантаційні

зміни у нирках, нирки при дитячих

інфекціях і при хворобах крові. Книга

розрахована на студентів і лікарів-

інтернів та лікарів різних спеціальностей.



616.6(02)

У71

Урология [Текст] : Национ. учебник для студентов высш. мед. учебн. заведений IVур. 

аккред. / С. П. Пасечников, С. А. Возианов, В. Н. Лесовой и др. ; под ред. Пасечникова

С.П. - 2 изд. - Винница : Нова Книга, 2015. - 456 с. Всього:  10 прим.(абонемент – 3).

У підготовці підручника об’єднані

зусилля і досвід провідних вітчизняних

фахівців-урологів. Головна особливість

цього видання полягає в тому, що це

базовий підручник з навчальної

дисципліни “Урологія”, який

підготовлений відповідно до

затвердженої МОЗ України сучасної

навчальної програми для студентів

медичних факультетів вищих медичних

навчальних закладів IV рівня акредитації.

Підручник, окрім студентів та інтернів,

буде корисний також молодим лікарям та

викладачам урології.



616.6(02)

У71

Урология [Текст] : Учебник для студ. мед. вузов / Под ред. Н.А. Лопаткина. -

4-е изд., стереотип. - М. : Медицина, 1995. - 496 с. Всього:  6 прим. (абонемент –

5)

У підручнику висвітлені питання

загальної урології (симптоматика,

діагностика, патогенез) і спеціальної

(аномалії, пошкодження, пухлини). У

розділі спеціальної урології включені

матеріали про нові методи лікування і

сучасну лікувальну тактику при

урологічних захворюваннях - аденомі та

раку передміхурової залози, сечокам’яної

хвороби, пухлини сечового міхура.



616.6(02)

У71

Урология [Текст] : Учебник для студ. мед. ин-тов / Под ред. Н.А. Лопаткина. - 2-е изд., 

перераб. и доп. - М. : Медицина, 1982. - 483 с. Всього:  112 прим. ( абонемент – 102)

У підручнику висвітлюються загальні

питання урології і питання спеціальної

урології. Спеціальна урологія

доповнюється висвітленням питань

сексопатології. Викладені сучасні методи

діагностики і лікування урологічних

захворювань. Висвітлюються особливості

досліджень і лікування урологічних

захворювань у дітей. Підручник

розрахований на студентів медичних

вузів.



616.6(02)

U81

Urology [Текст] : Study guide for practical work for medical students / S. P. 

Pasiechnikov, O. D. Nikitin, R. A. Lytvyvenko et al. - Vinnytsia : Nova Knyha, 2012. 

- 176 p. Всього:  49 прим. (абонемент – 44).

У даному посібнику викладено теоретичні та
практичні основи загальної та спеціальної
урології, висвітлено сучасні дані про методи
діагностики та лікування. Акцентовано увагу
на аномаліях розвитку чоловічої сечо-
статевої систем, принципах діагностики та
лікування запальних захворювань,
сечокам’яної хвороби, інфравезикальної
обструкції та нейрогенної дисфункції нижніх
сечових шляхів. Викладено інформацію про
особливості перебігу гострої і хронічної
ниркової недостатності, їхнє лікування, про
підходи до трансплантації нирок. Також
розглянуто проблему діагностики та
лікування травм і новоутворень в органах
чоловічої сечо-статевої систем. Посібник з
урології призначений для англомовних
студентів вищих медичних навчальних
закладів IV рівня акредитації.



616.6(02)

S54

Shimkus, E. M.

Urology [Текст] : Second Stereotyped Edition / E. M. Shimkus, S. E. Shimkus. -

Simferopol : IAD CSMU, 2005. - 256 p. Всього:  27 прим. (абонемент – 23).

Навчальний посібник відповідає

державній програмі урології у вищих

медичних закладах України для

студентів V курсу., інтернів та клінічних

ординаторів. Книга призначена також для

лікарів-урологів, хірургів, гінекологів,

онкологів, нефрологів, терапевтів,

сексопатологів, які за родом своєї

діяльності змушені зустрічатися з

патологією нирок, сечових шляхів та

чоловічих статевих органів.



616.61(084)

А92

Атлас патоморфології ниркових трансплантантів [Текст]. - Запоріжжя : 

Агенство Орбіта-ЮГ, 2011. - 162 с. Всього:  1 прим.

В атласі представлена морфологія
ниркового алотрансплантанта на різних
етапах трансплантації. Наведені
мікрофотографії ілюструють
морфологічні зміни при ішемічних й
реперфузійних пошкодженнях, гострому
й хронічному відторгненні, морфологічні
прояви нефротоксичності, пієлонефриту,
інтерстиціального нефриту,
гломерулонефритів, судинної патології
алотрансплантанту і рідких інфекційних
захворювань. Атлас призначений для
трансплантологів, паталогоанатомів,
лікарів різних спеціальностей, інтернів та
студентів. Текстова частина атласу дана
трьома мовами: українською, російською,
англійською



Література, яка не 

користується попитом



616.6(02)

У71

Урологія [Текст] : підруч. для учнів і студ. навч. закл. І-IV р. акред. / С. О. 

Возіанов, М. Р. Гжегоцький, О. В. Шуляк та ін. ; за ред. Возіанова С.Ф. - Львів

: Світ, 2003. - 304 с. Всього:  12 прим.  (абонемент – 7).

Підручник охоплює теоретичні та практичні

основи урології. Висвітлені питання та

спеціальної урології. У перших двох

розділах представлена анатомія , фізіологія

органів сечостатевої системи, симптоматика

та методи діагностики в урології.

Акцентована увага на аномаліях, запальних

захворювань, травмах органів сечостатевої

системи, онкоурології, фтизіурології, гострій

нирковій недостатності, наданні першої

невідкладної допомоги при урологічних

захворювань. Для учнів і студентів

навчальних закладів I-IV рівнів акредитації

, для медичних сестер урологів стаціонарів і

поліклінічних кабінетів.



616.6(083)

С74

Справочник по урологии [Текст] / Под ред. Н.А.Лопаткина. - 2-е изд. 

стереотип. - М. : Медицина, 1980. - 326 с. Всього:  19 прим.

Довідник з урології – перше видання

довідкового типу з урології і оперативної

урології у вітчизняній літературі. Він

містить необхідні практичним лікарям

відомості про причини, ознаки,

розпізнавання, лікування і профілактику

хірургічних хвороб органів сечової і

чоловічої статевої систем. Довідник

призначений практичним лікарям різних

спеціальностей.



616.6-082(02)

Н52

Неотложная урология и нефрология [Текст] / Под ред. А.В. Люлько. - К. : 

Здоров'я, 1996. - 288 с. Всього:  88 прим. (абонемент – 69).

У посібнику висвітлено питання клініки,

діагностики та лікування урологічних

захворювань, які вимагають невідкладної

допомоги. При викладені матеріалу

збережений принцип синдромного опису

деяких урологічних станів. Коротко

описано маніпуляції та операції, які

найчастіше застосовують при лікування

хворих з невідкладною урологічною

патологією, наведено практичні

рекомендації діагностичного та

лікувального характеру. Для урологів,

хірургів, гінекологів, лікарів невідкладної

допомоги, нефрологів, а також лікарів-

інтернів та курсантів.



616.61(02)

К49

Клінічна нефрологія [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / за ред. 

Л. А. Пирога. - К. : Здоров'я, 2004. - 528 с. Всього:  53 прим. (абонемент – 41).

У навчальному посібнику подано основи

семіотики хвороби нирок, у тому числі й

результати лабораторних та апаратних

методів дослідження. Висвітлено головні

нефрологічні синдроми, імунологічні

аспекти нефрології, патоморфологію

нирок. Викладено етіологію, патогенез

клінічну симптоматику, лікування

широкого спектра первинних та

вторинних спадкових і природжених

хвороб нирок, їхніх фізичних та хімічних

уражень. Для студентів вищих медичних

навчальних закладів III-IV рівнів

акредитації, лікарів-інтернів, курсантів,

терапевтів, нефрологів, урологів.



Список наукової 

літератури, яка є в 

бібліотеці



616.6

В 74   Вопросы экспериментальной и клинической урологии. Вып. III: Восстановительная 
хирургия тазового отдела мочевых путей / Под ред. М.Н. Зильберман. – Оренбург,1980. – 108с. 
Прим. 5.

616.6

Д 83  Дунаевский Л.И., Арсеньев Р.В.

Урология амбулаторного врача. М. “Медицина”,1974. Прим. 5.

616.6

П 42  Повреждения органов мочеполовой системы. Под ред. И.П. Шевцова.     
Л.,”Медицина”,1972. Прим. 4.

616.6

П 95  Пытель А.Я.

Очерки по детской урологии / А.Я. Пытель, А.Г. Пугачев. М. : “Медицина”, 1977. 272с. 
Прим. 8.

616.6

П 94   Пытель Ю.А., Золотарев И.И.

Неотложная урология. – М.: Медицина, 1985. 319с. Прим. 4.

616.6(084)

Л 94    Люлько А.В. И др.

Атлас-руководство по урологии. К.: Вища школа,1990. 247с. Прим. 4.



616.61

Б 59 Болезны почек. Под ред. Проф. Маждракова и проф. Н Попова. София “Физкультура
и спорт”, 1976. 854с. Прим.6.

616.61

В 68 Волович Любовь Яковлевна

Туберкулез и камни почек. Киев, “Здоров’я”, 1972. 108c. Прим. 6.

616.61

Д 20 Джавад-Заде Мирмамед Джавадович

Поликистоз почек. (Клиника и лечение). М., “Медицина”,1964. Прим.4.

616.61

Д 84 Дурнов Лев Абрамович

Злокачественные опухоли почек у детей (Опухоль Вилмса). М.,”Медицина”,1967.
Прим. 6.

616.61

К 26 Карпенко В.С., Павлова Л.П.

Урологическая помощь в УССР. – К.: Здоров’я,1982. – 152с. Прим.5.

616.61

Л 77 Лопаткин Н.А. и др.

Стеноз почечной вены/Н.А.Лопаткин,А.В. Морозов, Л.Н.Житникова. –
М.:Медицина,1984. – 142с. Прим. 5.



616.61

Л 94 Люлько Алексей Владимирович, Суходольськая Августина Емельяновна

Воспалительные заболевания почек и мочевыводящих путей. – Киев: Здоров’я,

1980. – 167с. Прим.6.

616.61

О 76 Острая почечная недостаточность. – К.: Здоров’я, 1988. – 144с. Прим.8.

616.61

П 69 Практическая нефрология. Под ред. А.П.Пелещука. Киев, “Здоров’я”,1973. Прим. 7.

616.61

П 95 Пытель Пнтон Яковлевич

Лаханочно-почечные рефлюксы и их клиническое значение. М., Медгиз,1959.

274с. Прим. 4.

616.61

П 95 Пытель Антон Яковлевич и Голигорский Соломон Давидович

Избранные главы нефрологии и урологии. Л.”Медицина”, 1973. 304с. Прим.7

616.61

Р 97 Рябов С.И.

Болезни почек: Руководство для врачей. – Л.:Медицина, 1982. 431с.Прим. 10.



616.6

Т 65 Трапезникова М.Ф.

Опухоли почек. Клиника, диагностика, лечение. М., Медицина, 1972. 176с. Прим. 5.

616.61

Ш 61 Шиманко И.И.

Поражение почек при острых экзогенных отравлениях. М. “Медицина”,1977. –

208с. Прим. 6.

616.61

Ш 95 Шульга Ю.Д

Болезни почек. М. “Медицина”,1973. 264с. Прим.5

616.61(083)

С 74 Справочник по нефрологии / Под ред. И.Е. Тареевой,Н.А.Мухина. – М.:

Медицина,1986. 432с. Прим. 7.

616.61-07

П 24 Пелещук А.П.

Семиотика и диагностика заболеваний почек / А.П.Пелещук,Н.Я. Мельман, Л.А.

Піриг. – Киев: “Здоров’я”, 1976 . 159с. Прим. 5.

616.61-07

С 89 Суховатых Л.С.

Радиоизотопная ренография. Минск, “Беларусь”,1969. 107с. Прим.4.



616.61-07

У 80 Устименко Е.М.

Травма почек. – М.: Медицина,1981. 222с. Прим. 6.

616.61-07

Ф 94 Функциональная диагностика в урологии и нефрологии / В.С. Карпенко, Г.Ф.

Колесников, Н.М. Петрунь и др. Киев: Здоров’я, 1977. 223с. Прим. 8.

616.61-07

Ш 95 Шулутко Б.И.

Патология почек: Клинико-морфологическое исследование. – Л.: Медицина,

1983. – 296с. Прим. 5.

616.61-085

П 33 Пиріг Л.А.

Харчування при захворюваннях. К., “Здоров’я”, 1975. 32с. Прим. 5.

616.612

А 43 Актуальные вопросы нефрологии. Сборник научных трудов. Под ред. И.Е. Тареевой.

М.1977. 152с. Прим. 4.

616.612

Б 44 Беляева Е.Д. и Культепина О.С

Нефрит у детей. М. Медицина, 1965. 266с. Прим. 5.



616.612

В 64 Возианов А.Ф. и др.

Хирургическое лечение рецидивного нефролитиаза / А.Ф.Возианов, П.С. Серняк,

В.Д. Байло. – К.: Здоров’я, 1984. 152с. Прим. 5.

616.612

К 17 Калугина Г.В.

Дифференциальная диагностика сосудистого нефросклероза. Л., “Медицина”,

1975. 128с. Прим. 4.

616.612

К 44 Киселева А.Ф, Зозуляк В.И.

Нефросклероз. К.: Здоров’я, 1984. 152с. Прим. 5.

616.612

К 49 Клиническая нефрология в 2 томах \ Б.В. Петровский, Н.А. Лопаткин, Е.М. Тареев и

др. Под ред. Е.М.Тареева. – М.: Медицина, 1983. 385с. Прим. 9.

616.612

П 95 Пыриг Л.А., Мельман Н.Я

Гломерулонефрит. К.: “Здоров’я”,1982. 184с. Прим. 6.

616.612

Т 19 Тареев Е.М.

Нефриты. М.,Медгиз, 1958. 667с. Прим. 6.



616.612

Т 19 Тареева И.Е.

Волчаночный нефрит / И.Е. Тареева. – М.: “Медицина”,1976. 215с. Прим. 4.

616.613

Г 93 Гудзенко П.Н.

Первичный пиелонефрит у детей / П.Н. Гудзенко, Т.К. Набухотный. – Киев:

“Здоров’я”,1976. 111с. Прим.4.

616.615

Г 60 Голигорский С.Д.

Гидронефротическая трансформация. К.,Здоров’я, 1975. 216с. Прим. 5.

616.615

К 44 Киселева А.Ф., Зурнаджи Ю.Н.

Ультрастуктурные изменение в почках при гидронефрозе. Киев, “Здоров’я”,1974.

168с. Прим. 7.

616.62

Д 36 Деревянко И.М.

Обструкция мочеточников . Ставрополь. 1979. 190с. Прим. 6.



616.62

Д 40 Джавад-Заде М.Д.

Камни мочеточников. М.,Медгиз,1961. 169с. Прим. 4.

616.63

Л 94 Люлько А.В.

Цистит /А.В. Люлько, Л.Н. Волкова,А.Е. Суходольськая. К.: Здоров’я,1988. 176с.

Прим. 6.

616.63

Л 94 Люлько А.В.

Цистит /А.В. Люлько, Л.Н. Волкова,А.Е. Суходольськая. К.: Здоров’я,1983. 151с.

Прим. 6.

616.63

П 27 Переслегин И.А.,Саркисян Ю.Х.

Лучевая терапия злокачественных опухолей мочевого пузыря. М., Медицина,1969

216с. Прим.4.

616.63-006

Е 79 Ерухимов Л.С.

Рак мочевого пузыря. М.,Медицина,1975. 183с. Прим. 4.



616.63-006

К 26 Карпенко В.С. И др.

Эпителиальные опухоли мочевого пузыря / В.С. Карпенко, А.М. Романенко,

М.И. Гойкхберг. К.: Здоров’я,1986. 174с. Прим. 5.

616.63-006

Ш 63 Шипилов В.И.

Рак мочевого пузыря. – М.: Медицина,1983. 192с. Прим. 6.

616.64

С 77 Старкова Н.Т.

Основы клинической андрологии. М.,”Медицина”,1973. Прим. 6.

616.69

К 66 Корик Г.Г.

Хронический простатит. Л.,”Медицина”, 1975. 167с. Прим. 4.

616.69

Ю.50 Юнда И.Ф.

Болезни мужских половых органов. Киев: Здоров’я, 1981. 247с. Прим. 6.



Книгозабезпеченість

навчальної дисципліни 

“Урологія”

за 2012 – 2016 рр.



Наявність 

грифа

(МОНУ, 

МОЗУ, ДУ 

ЦМК з ВМО 

МОЗ 

України)

Вид 

видання: 

підручник, 

посібник, 

атлас

Автор Назва Рік, 

місце 

видання

Тираж

МОН ЦМК 

МОЗУ

Підручник Пасєчніков

С.П.

Урологія Вінниця,20

15

50

МОНУ Підручник Пасєчніков

С.П.

Урологія Вінниця,20

13

12

МОН ЦМК 
МОЗУ

Учебник

национальн

ый

Пасєчников

С.П.

Урологія Винница,2

015

10

ЦМК з 
ВМО 

МОЗУ

Textbook Pasechniecov

S.P.

Urology Vinnytsia,2

012

50



Розділ 2

Наукові статті  працівників       

кафедри за 2010-2016рр.



 Антонів, Р. Р. Важелі покращення успішності іноземних студентів в умовах

тимчасової зміни соціокультурного середовища [Текст] / Р. Р. Антонів // Архів

клінічної медицини ( дар). – 2013. – № 2. – С.88-89.

 Антонів, Р. Р. Засоби організації індивідуальної самостійної роботи студентів з

дисципліни "Урологія" у вищому медичному навчальному закладі III-IV рівнів

акредитації [Текст] / Р. Р. Антонів // Архів клінічної медицини ( дар). – 2014. –

№ 2 (ч.1). – С.137-138.

 Антонів, Р. Р. Місцева терапія з використанням розчину мірамістину в
комплексному лікуванні хворих на хронічний уретрит та уретропростатит
[Текст] / Р. Р. Антонів // Галицький лікарський вісник. – 2015. – т.22, № 1. –
С.135-137.

 Антонів, Р. Р. Дослідження лікувальних властивостей гінкго білоба [Текст]
/ Р. Р. Антонів // Здоровье мужчины. – 2015. – № 1. – С.15-18.

 Антонів, Р. Р. Організація самостійної роботи студентів на кафедрі урології в
умовах кредитно-модульної системи навчання [Текст] / Р. Р. Антонів,
М. В. Зеляк, Є. А. Литвинець // Архів клінічної медицини ( дар). – 2011. –
№ 2. – С.71-72.

 Вінтонів, О. Р. Комбінована терапія еректильної дисфункції у пацієнтів
артерійною гіпертензією [Текст] / О. Р. Вінтонів // Львівський медичний
часопис. ACTA MEDIKA LEOPOLIENSIA (дар). – 2014. – № 3-4. – С.51-55.



 Дослідження клінічної ефективності супозиторіїв Дістрептаза у лікуванні

хворих на хронічний абактеріальний простатит (синдром запального

хронічного тазового болю,категорія III A ) [Текст] / І. І. Горпинченко,

Ю. М. Гурженко, Є. А. Литвинець [та ін.] // Галицький лікарський вісник. –

2011. – т.18, № 1. – C.28-30.

 Гемодинамічні зміни у кровоносних судинах сім"яного канатика та яєчка в

умовах косої пахвинної грижі і після пластики пахвинного каналу [Текст]

/ Б. В. Грицуляк, В. Б. Грицуляк, Є. А. Литвинець [та ін.] // Клінічна анатомія та

оперативна хірургія(в дар). – 2015. – т.14, № 1. – С.45-47.

 Прогностичні фактори розвитку ускладнень під час енуклеації малих ниркових

новоутворень [Текст] / В. А. Добровольський, О. М. Лесняк, Є. А. Литвинець

[та ін.] // Український медичний часопис. – 2014. – № 4. – С.136-138.

 Гангрена Фурньє-інфекція, що передається статевим шляхом ? [Текст]
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• 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.


