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378(091)(477.86)

П18

Паралелі та меридіани ІФНМУ. Івано-

Франківський національний медичний

університет – у постатях [Текст] : книга науково-

документальних есеїв / ред. В.А. Качкан. – 75-

річчю з дня заснування присвячується. – Івано-

Франківськ : Місто НВ, 2020. – 616 с. : іл.

До книги, присвяченої 75-річчю Івано-

Франківського національно медичного

університету, увійшли різножанрові документальні

матеріали (діалоги, нариси, есеї, статті) про

діяльність відомих вчених-медиків, провідних

педагогів, хто репрезентує обличчя нинішнього

ВНЗ, а також про представників інших сегментів

життєдіяльності університету.

Книга ілюстрована.

61(092)

Р66

Роки і люди (до 40-ліття стоматологічного

факультету ІФНМУ [Текст] / М.М. Рожко,

О.В. Бугерчук, О.І. Бульбук та ін. – Івано-

Франківськ, 2019. – 54 с. : іл.

Стоматологічний факультет ІФНМУ –

потужна школа стоматологічних кадрів для

практичної охорони здоров’я та медичної науки.

Книга присвячена 40-річчю факультету.

Випускники стоматологічного факультету – це

«золотий фонд факультету», які працюють в

провідних клініках України і світу. В книзі

зображені наукові й творчі здобутки колективу

стоматологічного факультету.

Книга розрахована на лікарів, студентів і на

широке коло читачів.



659.182(477)

Д40

Джерельний потік винахідницьких

розсипів [Текст] : каталог винаходів і

корисних моделей напрацьованих Рожком

М.М. – Івано-Франківськ, 2019. – 115 с.

Каталог винаходів і корисних моделей,

напрацьованих Рожком М.М. Вчений-винахідник

Микола Рожко є найяскравішим прикладом

творчої особистості Прикарпаття, який своїм

унікальним винахідницьким багажем, без

сумніву, може поповнити ряд найталановитіших

винахідників сучасності.

Винахідницькі ідеї найяскравішої творчої

особистості Миколи Рожка торкаються сфери

здоров’я людини, зокрема переважна більшість

із них відноситься і використовується в

практичній стоматології, тому вони мають

особливе прикладне значення.

61(477)(091)

Ц61

Цимбалюк, В. І.

Світочі української медицини [Текст] /

В.І. Цимбалюк, П.І. Червяк. – Наукове

видання. – К. : ВЦ "Просвіта", 2019. – 320 с.

Книга містить короткі нариси життя та

дані про внесок у медицину українських учених-

медиків і лікарів. Через життєписи висвітлено

визначальну роль українців у творенні медицини

країн, у складі яких перебувала Україна,

повертається історична справедливість про

належність багатьох видатних учених-медиків до

України. Також подано біографічні довідки про

видатних учених і лікарів, яким за велінням долі

довелося працювати не тільки в Україні, а й поза

її межами.



659.182(477)

І-73

Інтелектуальний продукт вчених,

винахідників і раціоналізаторів Прикарпаття

[Текст] : щорічний каталог найвагоміших винаходів

корисних моделей, промислових зразків і

раціоналізаторських пропозицій галицьких

кмітливців. – Івано-Франківськ : ПП "Корольчук

В.Ф.", 2018. – 180 с. : іл.

Дев’яте видання Каталогу – це продовження

збагачення бази відомостей про напрацьований

інтелектуальний продукт жителями краю з метою

мотивації їх творчої активності, сприяння

налагодженню співпраці, обміну досвідом між

вченими, винахідниками, раціоналізаторами, творчими

особистостями, самодіяльними авторами і юними

талантами.

Видання висвітлює спектр напрацьованих

новітніх розробок у найрізноманітніших галузях

народного господарства упродовж року і має викладати

зацікавленість промисловців, бізнесових структур та

господарників до їх використання та запровадження в

господарський обіг і соціально-культурну сферу

життєдіяльності людини.

378.4(477.86)

О-76

Остафійчук, Я.

Важкий шлях до Олімпу. Івано-

Франківський національний медичний університет,

кафедра фізичного виховання та здоров'я [Текст] /

Я. Остафійчук, М. Шиптур. – Ужгород : Карпати,

2018. – 460 с.

Книга «Важкий шлях до Олімпу» є своєрідним

літописом історії і сьогодення самовідданої праці

високопрофесійних керівників, викладачів, тренерів

кафедри фізичного виховання та здоров’я Івано-

Франківського національного медичного університету.

З вершин сьогодення особливо рельєфно бачиться

пройдений шлях кафедри.

Видання рекомендовано фахівцям галузі

фізичного виховання і спорту, дітям та молоді,

широкому загалу читачів, які цікавляться історією і

сьогоденням прикарпатського спорту.



61(07)(083)

Е64

Енциклопедія медичної освіти України

[Текст]. – К. : Українська конфедерація

журналістів, 2015. – 200 с.

Енциклопедія медичної освіти України –

унікальне видання, що знайомить читачів із

системою медичної освіти України, освітянською та

науковою діяльністю медичних навчальних закладів.

У виданні проаналізовані та структуровані

особливості, досвід, здобутки та переваги

вітчизняної освіти.

У книзі презентовані медичні заклади

України усіх рівнів акредитації. Провідні фахівці

медичної галузі – колишні випускники – діляться

спогадами про роки навчання та власним

професійним досвідом. Книга покликана допомогти

майбутнім студентам обрати навчальний заклад,

який задовольнятиме їхні потреби і вимоги та

ознайомити із перевагами та науковим потенціалом

медичних вузів.

94(477.86)

С76

Станіславів-Станіслав-Івано-Франківськ

[Текст] : монографія / ред. В. Великочій. – Івано-

Франківськ-Львів-Київ : Манускрипт-Львів,

2012. – 584 с. : іл.

Книга присвячена 350-річчю Івано-

Франківська. Про давню велич міста свідчать

унікальні пам’ятки історії і архітектури. З його

минулим пов’язані імена відомих діячів науки,

культури та мистецтва.

Сьогоднішній Івано-Франківськ – це місто з

великим промислово-економічним і науковим

потенціалом, широкими можливостями для

розвитку як внутрішніх міжрегіональних, так і

зовнішніх міжнародних зв’язків.

Ця книга цікава не тільки для івано-

франківців, але й для всіх тих, хто хоч раз побував

у цьому чудовому місті.



63.3(4Укр)

У45

Україна: 20 років незалежності [Текст] / [За

ред. М.Б. Бучка, В.І. Кафарського, І.О. Андрухіва,

Й.М. Гаха]; Прикарпатський юрид. інститут,

ЛДУВС. – Івано-Франківськ : ЗАТ

"Надвірнянська друкарня", 2011. – 276 с.

У виданні з позицій 20-річчя незалежної

Української держави в історичні ретроспективі

подано основні виходи України на міжнародну арену,

утвердження нашої держави у світовій співдружності

народів в умовах сьогодення.

Книга підготовлена науковцями Івано-

Франківщини відповідно за напрямами їхньої

науково-дослідної діяльності, розкриває ключові

тенденції всеукраїнського розвитку і подає

комплексний аналіз зовнішньої і внутрішньої

політики України, осмислює внесок Прикарпаття в

українське державотворення.

61(06)

І-19

Івано-Франківський національний

медичний університет. Історія. Звершення.

Особистості. [Текст] / авт.- упор. Н. Струк,

О. Матвійчук. – К. : Світ успіху, 2009. – 368 с. : іл.

Книга присвячена 65-річчю Івано-

Франківського національного медичного

університету – одного з провідних навчальних

медичних закладів України.

У повнокольоровому виданні, ілюстрованому

численними світлинами, викладена історія розвитку

факультетів, кафедр та курсів університету, подано

інформацію про сучасний рівень науково-практичної

підготовки спеціалістів. На особливу увагу

заслуговують цікаві біографічні нариси про вчених,

викладачів і випускників ІФНМУ, чиї імена вписані

в історію української медицини.



61(092С)

Г19

Ганіткевич, Я.

Українські лікарі : бібліографічний

довідник [Текст] : Кн. 3 : Учасники національно-

визвольної боротьби й українського

державотворення, репресовані та реабілітовані

лікарі України / Я. Ганіткевич, П. Пундій. – Львів

: Афіша, 2008. – 428с.

Довідник містить бібліографічні матеріали

про 1170 лікарів-учасників національно-визвольної

боротьби, активістів українського національного

відродження та про репресованих і реабілітованих

лікарів України.

Книгу ілюструють 168 світлин. Іменний

покажчик містить 2666 лікарів, їхніх рідних,

вчителів, учнів, друзів.

Книга розрахована на лікарів, студентів,

науковців, істориків медицини та на широке коле

читачів, яких цікавить історія української медицини,

проблеми національного відродження.

61(06)

І-19

Івано-Франківський державний медичний

університет [Текст] / - Івано-Франківськ, 2005. –

103-104 с. : іл.

Книга присвячена 60-річчю Івано-

Франківського державного медичного університету.

Історія університету – це довгий, насичений

шлях, сповнений наполегливої праці, натхнення і

самовідданості. Це сторінки перемог, високих вимог,

динаміка часу, які потребують інноваційних підходів

і конкурентоспроможних дій.

Книга знайомить читачів з історією медичного

університету, роботою його структурних підрозділів і

комплексною перебудовою всіх напрямків діяльності

університету.



61(092)

А38

Академія – колиска мого життя [Текст] /

МОЗУ; ІФДМА. – Івано-Франківськ :

"Сіверсія", 2002. – 232 с.

Ця книга – лише невелика частка тої шани,

яку несуть в своїх серцях вдячні учні академії

Нейка Є.М. Ця книжка про ювіляра – невтомного

працівника, людини, щедро обдарованої гострим

розумом, чуйним серцем, доброю вдачею. Його

невгамовний характер, вперта стрімкість уперед,

постійний пошук нового, повсякденна турбота про

академію, її перспективи, про людей – все це

характеризує Євгена Михайловича через півстоліття

перебування у вузі, 30-річчя завідування кафедрою,

15-ліття ректорства.

61(092С)

В90

Вчені Прикарпаття [Текст] : Біографічний

довідник (XX-XXI ст.). – Брошнів : "Таля", 2003. –

430 с.

Управління освіти та науки Івано-Франківської

обласної державної адміністрації запропонували для

читачів у цьому виданні показати досягнення вищої

школи Прикарпаття через призму життєвих історій

найвизначніших її особистостей.

Майже кожен доктор наук виростив своїх

професійних спадкоємців, а немало з них – виплекали

цілі наукові школи.

У книзі читач неодноразово зустрінеться із

фактами, коли славу батьків в ученому світі з

доблестю примножують їхні талановиті діти. Таким

чином, редакційна колегія зробила спробу, вибравши

своєрідну структуру видання, показати правдивий

феномен – становлення еліти науки і вищої школи

Прикарпаття на етапі утвердження Української

державності.



75.4(4Укр)

Ш63

Шиптур, М. В.

Золоті імена ділової та спортивної еліти

Прикарпаття [Текст] / М.В. Шиптур. – Івано-

Франківськ : ТзОВ"Спектраль", 2002. – 144 с.

Книга «Золоті імена ділової та спортивної

еліти Прикарпаття» – своєрідна енциклопедія

цих двох сфер життя краю в людських

біографіях. Видання присвячено тим, чиї імена

знані в області та за її межами, чиї неординарні

постаті заслуговують того, щоб залишитися в

літописі історії Івано-Франківщини.

61(092С)

Б24

Бариляк, І. Р.

Медичні генетики України [Текст] /

І.Р. Бариляк, В.Т. Германов. – Луганськ,

2002. – 224 с.

Книга присвячена 100-ому ювілею

генетики як науки. У ній представлені дані

про наукову і творчу діяльність медичних

генетиків України.



61(09С2)

У45

Україна медична. Лікар III тисячоліття

[Текст] / Автор ідеї та упор. : В.В. Болгов. – К. :

ВАТ "Вид-во "Київська Правда", 2002. – 248 с.

Книга присвячена лікарям-науковцям та

викладачам, провідним фахівцям лікарень,

медичних центрів.

Книга розрахована на студентів, інтернів,

викладачів, лікарів.

63.3(4Укр)

Г61

Головчанська, У.

Івано-Франківськ (пам'ятки, історія)

[Текст] / У. Головчанська, О. Шокалюк. –

Івано-Франківськ : "Полум'я", 2002. – 94 с. :

іл.

У книзі подається коротка історія міста

Івано-Франківська, його площ і вулиць,

пам’ятних місць та архітектурних будівель.

Книга розрахована на краєзнавців-

екскурсоводів, педагогів, туристів та гостей

міста, всіх тих, хто цікавиться історією і

культурою Прикарпаття.



610.207

Р64

Розвиток охорони здоров'я на

Прикарпатті за роки незалежності України. 10-

річчю з Дня проголошення незалежності

України присвячується [Текст] : Соціально-

пізнав. вид-ня для організ. охорони здоров’я,

мед. та культурн. громадськості краю /

З. Митник, М. Яворський, І. Семенів, Т. Стах. –

Івано-Франківськ : "Таля", 2001. – 108 с.

Книга присвячена 10-річчю з Дня

проголошення Незалежності України. У книзі

наглядно відображені основні здобутки медичних

працівників Прикарпаття. Висвітлена участь

обласних гілок влади у розробці та розв’язанні

стратегічних проблем галузі охорони здоров’я

Прикарпаття. Це соціально-пізнавальне видання

для організаторів охорони здоров’я, медичної та

культурної громадськості краю.

61(092С)

Б63

Біографічний словник професорів та

завідувачів кафедр Івано-Франківської

державної медичної академії (1945-1995)

[Текст] / За ред. Є.М. Нейка. – Івано-

Франківськ : ІФДМА, 1995. – 200 с.

Біографічний словник, складений в

алфавітному порядку. Всього включено 185

довідок. В словнику вказано назви докторських і

кандидатських дисертацій професорів і

завідувачів кафедр, кількість опублікованих ними

наукових праць, основні напрямки наукової

діяльності. Присвячений 50-річчю Івано-

Франківської державної медичної академії.

Розрахований на вчених, викладачів,

студентів та всіх, хто цікавиться історією

медицини й вищої медичної школи.



Публікаційна активність університету

як спосіб наукової комунікації

Бібліотека ІФНМУ – це інформаційний центр сучасності,

«інтелектуальний посередник» між людиною та інформацією.

Працюючи в бібліотеці, дослідники, науковці, студенти отримують

необхідну інформацію про найважливіші досягнення науки і техніки. На

сторінках книг, журналів, газет, які представлені на бібліотечних виставках,

кожен охочий знайде цікаві, пізнавальні й корисні статті, доповіді, праці та

інтерв’ю професорсько-викладацького складу університету ІФНМУ.

Популярним джерелом інформації є Всесвітня мережа Інтернет, яка

зосереджує значні об’єми інформації різноманітного характеру. Завдяки їй

можна відвідувати віртуальні екскурсії, ставати учасниками інтернет-

олімпіад, конкурсів, брати участь в онлайн семінарах, створювати

презентації та проєкти…





➢ Анатомія людини

➢ Сімейна медицина 

➢ Фармація

➢ Фізіологія та патофізіологія

➢ Мікроскопія

➢ Іммобілізація

➢ Хірургія

➢ Внутрішня медицина

У віртуальній подорожі ви дізнаєтеся про навчально-практичні

центри. В них майбутні лікарі підвищують свою кваліфікацію, з

використанням сучасних технологій та методик лікування, проводять

санітарно-профілактичну роботу…

(https://www.ifnmu.edu.ua/uk/anatomichnyi-muzei)



➢ Хірургічна техніка

➢ Стоматологія

➢ Кабінет комп'ютерної

діагностики: обстеження

пацієнта

➢ Перинатальний

➢ Патоморфологія

➢ Медицина надзвичайних 

ситуацій

➢ Медсестринства



В музеях ви дізнаєтесь про історію, розвиток, здобутки та 

відкриття наших науковців, лікарів та діячів культури.

Анатомічний музей
(кафедра анатомії)

Музей історії розвитку

медицини Прикарпаття
(вул. Низова, 4)

Музей «Руської Трійці»
(кафедра українознавства і філософії) 



Музей Г.О. БАБЕНКА
(кафедра біологічної та медичної хімії імені 

академіка Г.О. Бабенка)

Музей Є.М. Нейка
(кафедра внутрішньої медицини №2 та медсестринства

імені Є.М. Нейка)



Дворик центрального корпусу – лауреат міського

архітектурного конкурсу.

Пресслужба ІФНМУ

Невеличкий внутрішній дворик дихає історією і його

особливість — дуже хороша акустика, автентичність і

старовинний антураж.

Це відома локація в місті, де створюється особлива

атмосфера, адже тут відбуваються не лише заходи

університету, а й концерти оркестрів, перегляди фільмів,

мистецькі проекти…

Центральний корпус університету – пам’ятка архітектури 1894 р. 



Дякуємо 

за увагу!


