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Медсестринство в офтальмології [Текст] : підруч. для студ. вищ. 
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"Лікувальна справа", "Акушерська справа" (МОЗУ) 
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р. акр. / под ред. Л.А. Хоменко. – К. : Книга-плюс, 2015. – 314 с. 
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студ. вищ. мед. навч. закл. ІІІ-IV р. акр. (МОЗУ, протокол МОНУ 
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ред. Л.О. Хоменко. – К. : Книга плюс, 2014. – 
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плюс, 2015. – 328 с. 
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     Pediatric therapeutic dentistry [Текст] : text-book for students of 
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/ ed. by L.A. Khomenko. – K. : "Book-plus", 2015. – 240 p. 
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Навчальний посібник для тестового контролю по дитячій 

хірургічній стоматології для студентів IV курсу [Текст]. Модуль 

1 : Знеболення та видалення зубів у дітей, запальні та травматичні 
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     Банк тестових завдань до модуля №1 з дисципліни 

"Біологічна та біоорганічна хімія" для студентів 1-го курсу 

медичного та стоматологічного факультетів [Текст] / за ред. А.М. 

Ерстенюк. – Івано-Франківськ, 2015. – 146 с. 
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старших курсів вищ. мед. навч. закл. IV р. акр. та лікарів-інтернів, 

курсантів вищ. мед. навч. закл. (ф-тів) післядипл. осв. (МОЗУ, 

МОНУ). Т.1 : Акушерство / за ред. В.М. Запорожана. – у 4-х Т. – 
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старших курсів вищ. мед. навч. закл. IV р. акр. та лікарів-інтернів, 

курсантів вищ. мед. навч. закл. (ф-тів) післядипл. осв. (МОЗУ, 

МОНУ). Т.2 : Неонатологія / за ред. В.М. Запорожана. – у 4-х т. – 

К. : Медицина, 2013. – 928 с. 
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старших курсів вищ. мед. навч. закл. IV р. акр. та лікарів-інтернів, 

курсантів вищ. мед. навч. закл. (ф-тів) післядипл. осв. (МОЗУ, 

МОНУ). Т.3 : Неоперативна гінекологія / за ред. В.М. 

Запорожана. – у 4-х т. – К. : Медицина, 2014. – 928 с. 

15 618(02) 
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     Акушерство та гінекологія [Текст] : нац. підруч. для студ. 

старших курсів вищ. мед. навч. закл. IV р. акр. та лікарів-інтернів, 

курсантів вищ. мед. навч. закл. (ф-тів) післядипл. осв. (МОЗУ, 

МОНУ). Т.4 : Оперативна гінекологія / за ред. В.М. Запорожана. – 

у 4-х т. – К. : Медицина, 2014. – 696 с. 
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     Medical chemistry [Текст] : texbook for students of higher med. 

educat. institutions of the III-IV acc. level (MPHU) 

/ V. A. Kalibabchuk, V. I. Halynska, V. I. Hryschenko [et al.] ; ed. by 

V.A. Kalibabchuk. – 3 - edition, corrected. – K. : Medicine Publishing, 

2015. – 224 p. 
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     Tutorial for the test control in pediatric therapeutic stomatology 

for the IV course students [Текст] : for the IV course students. Module 

1 : Dental caries, not carious abnormalities, complications of dental 

caries in primary and permanent teeth in children, diagnosis and 

treatment / ed. by G.M. Melnychuk. – Ivano-Frankivsk, 2015. – 98 p. 
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     Банк тестових завдань до модуля №1 та 2 з дисципліни 

"Біологічна хімія" для студентів 2-го та 3-го курсу 

фармацевтичного факультету [Текст] / за ред. А.М. Ерстенюк. – 

Івано-Франківськ, 2015. – 224 с. 
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Навчальний посібник для тестового контролю з ортодонтії для 

студентів ІІІ курсу [Текст]. Модуль 1 : Діагностика зубощелепних 

аномалій та деформацій / під ред. Г.М. Мельничук. – 

Івано-Франківськ : В-во ІФНМУ, 2015. – 122 с. 
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Obstetrics & gynecology [Текст] : texbook for students of institutions 
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Gynecology / ed. by V.I. Gryshchenko. – in two volumes. – К. : AUS 

Medicine publishing, 2014. – 352 p. 

21 618(02) 

O-17 

 Obstetrics & gynecology [Текст] : texbook for students of institutions 

of higher medical education of the III-IV levels of acc.(MPHU). V.1 : 

Obstetrics / ed. by V.I. Gryshchenko. – in two volumes. – К. : AUS 

Medicine publishing, 2014. – 392 p. 
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 Медицинская биология [Текст] : Пособие к практичес. занятиям 

для студ. высш. мед. учеб. завед. IV уров. аккред.(МОНУ 

письмо№1/11-12850 от 12.08.2014) / А. В. Романенко, 

М. Г. Кравчук, В. Н. Гринкевич, А. В. Костылев ; под. ред. А.В. 

Романенко. – К : ВСИ "Медицина", 2015. – 488 с. : ил. 

23 616.5(02) 

С79 

Степаненко В. І.   

Дерматологія і венерологія [Текст] : підруч. для студ. вищ. мед. 

навч. закл. I-ІІІ р. акр. (МОЗУ) / В. І. Степаненко, А. І. Чоботарь, 

С. О. Бондарь. – К. : Медицина, 2015. – 336 с. 
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Intersex in children: interdisciplinary overview of the problem [Текст]. 

- Ivano-Frankivsk : IFNMU, 2015. - 22 p 
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Гіпоталамічний синдром пубертатного періоду: епідеміологія, 

номенклатура, клініка, діагностика, профілактика та лікування 

[Текст] : мет. рекомендації. - Івано-Франківськ : В-тво ІФНМУ, 

2015. - 46 с. 

26 54(07) 

Т38 

 

    Техніка лабораторних робіт (для студентів медичного 

коледжу) [Текст] : навч. посібн. для студ. серед. спец. навч. закл. 

за спец. "Фармація"(затв. метод. ком. коледжу ІФММУ прот. №5 

від 19.03. 2015) / В. Я. Тимошенко, А. О. Стецьків, А. М. 

Ерстенюк, Л. В. Стецьків. - Івано-Франківськ, 2015. - 90 с. 
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    Дерматологія і венерологія [Текст] : підруч. для студ. вищ. 
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    Невідкладна медична допомога на догоспітальному етапі 

[Текст] : посібник для студ. навч. закл. ІІІ-ІV р. акред. (рек. 

Вченою радою ІФНМУ прот. №4 від 24. 03.2015) / В. А. Левченко, 

І. П. Вакалюк, Л. Д. Паращук та ін. ; за ред. В.А. Левченка. - 

Івано-Франківськ : Наір, 2015. - 364 с. 

 
     


