


Програма Дня кафедри

• мета проведення Дня кафедри

• книжково-інформаційна виставка 

“Ендокринологія”

• комплектування фонду бібліотеки ІФНМУ з 

тематики кафедри 

• інформаційні можливості бібліотеки ІФНМУ 



Мета Дня кафедри

Бібліотека ІФНМУ пропонує мультимедійну

презентацію Дня кафедри ендокринології 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 “Ендокринологія”

Розділ 1

На допомогу навчальному процесу та

науковим дослідженням



616.4(02)

Е62

Ендокринологія [Текст] : Підручник для студ. вищ. мед. навч. закладів IV р. акр. / За 

ред. П.М. Боднара. - 2-е вид., перер. та доп. - Вінниця : Нова книга, 2010. - 464 с.

Всього:  6 прим. (абонемент – 1)

 Основу підручника складають 14 розділів, у

яких на сучасному рівні викладено етіологію,

патогенез, клініку, діагностику та лікування

основних ендокринних захворювань. Він

доповнений розділами “Хвороби обміну

речовин”,”Аденоми гіпофіза”, “Ендокринні

пухлини органів травлення”. Суттєвіо

перероблені та доповнені матеріали з питань

цукрового діабету, захворювання

щитоподібної та надниркової залози.

 Для студентів четвертого і шостого курсів,

лікарів-інтернів вищих медичних навчальних

закладів IV рівнів акредитації, для слухачів

курсів на післядипломному рівні, а також для

ендокринологів, лікарів загальної практики та

сімейної медицини.



616.4(02)

Е62

Ендокринологія [Текст] : Підручник для студ. вищ. мед. навч. закл. III-IV р. акред. / За 

ред. П.М. Боднара. - К. : Здоров'я, 2002. - 512 с. Всього:  191 прим. (абонемент – 172).

 Підручник розпочинається з нарису історії

розвитку ендокринології в Україні, де

відображено вклад вітчизняних учених у

розвиток науки. Важливе значення має розділ,

присвячений загальній характеристиці

гормонів та механізмів їх дії. Особливу увагу

приділено вивченню цукрового діабету,

захворювань гіпофіза, щитоподібної,

прищитоподібних, надниркових, статевих

залоз, патології загруднинної та

шишкоподібної залоз. Особливу увагу

приділено ожирінню, поліендокринним

синдромам і хірургічному лікуванню

ендокринних залоз.



616.4(02)

Б86

Боцюрко, В. І.

Ендокринологія в схемах і таблицях [Текст] : Навч. посіб. / В. І. Боцюрко, П. 

М. Боднар, Г. П. Михальчишин. - Івано-Франківськ : ДВНЗ "ІФНМУ", 2012. -

120 с. Всього:  199 прим.( абонемент – 179).

 Практичний посібник укладено

відповідно до програми з ендокринології

для медичних вузів III-IV рівня

акредитації. Таблиці і схеми є

оригінальними або взятими з різних

літературних джерел. В них подані

класифікації, клінічні прояви,

діагностичні критерії та лікування

основних ендокринних захворювань.

Матеріали посібника можна розглядати

як додатковий засіб до навчального

підручника при вивченні ендокринології.



616.4(02)

Э64

Эндокринология [Текст] : Учебник для студ. высш. мед. учеб. заведений IV ур. аккред. 

(рек. МОЗУ прот. №1 от 19.05. 2009г. письмо №1/11-10474 от 23.12.2009) / П. Н. Боднар, Г. 

П. Михальчишин, Ю. И. Комиссаренко и др. ; Под ред. П.Н. Боднара. - 2 - е изд., перераб. 

и допол. - Винница : Нова книга, 2016. - 488 с. Всього:  10 прим. (абонемент – 3).

 Основу підручника складають 12

розділів, у яких на сучасному рівні

викладені етіологію, патогенез, клініка,

діагностика і лікування основних

ендокринних захворювань. Перероблено

матеріали з питань цукрового діабету,

захворювань щитової залози, історію

розвитку ендокринології. Для студентів

старших курсів, лікарів-інтернів вищих

медичних навчальних закладів IV рівня

акредитації і всіх , хто цікавиться

ендокринологією.



616.4(02)

Э64

Эндокринология [Текст] : Учебник для студ. высш. мед. учеб. заведений IV 

ур. аккред. (рек. МОЗУ прот. №3 выд 15.06. 2006р.) / Под ред. П.Н. Боднара. -

Винница : Нова книга, 2007. - 344 с. Всього:  3 прим. (абонемент – 1).

 Основу підручника складають десять
розділів основного змісту. У першому розділі
наводяться загальні дані з біохімії і фізіології
ендокринних залоз, короткий нарис розвитку
ендокринології. Змістовно викладені і
достатньо ілюстровані розділи по
захворюваннях гіпоталамо-гіпофізарної
системи, щитоподібної, паращитоподібних
залоз, цукровому діабету, ожирінню,
захворюваннях надниркових, статевих залоз,
поліендокринопатіях та метаболічних
остеопатіях. Додаток містить показники
нормального рівня гормонів, список
літератури, предметний показчик. Для
студентів вищих медичних навчальних
закладів IV рівня акредитації.,
ендокринологів і лікарів загальної практики.



616.4(02)

E54

Endocrinology [Текст] : textbook for students of higher medical institutions with the 4th 

level of acc. (MHU) / ed. by P.M. Bodnar. - 3rd ed., updated. - Vinnytsia : Nova Knyha, 2016. -

328 p. Всього:  101 прим. (абонемент – 94).

 Підручник з ендокринології підготовлено
відповідно до вимог Болонської
декларації. Основу підручника складають
вісім розділів основного змісту.
Змістовно викладені і достатньо
ілюстровані розділи по захворюваннях
гіпоталамо-гіпофізарної системи,
щитоподібної, паращитоподібних залоз,
цукровому діабету, ожирінню,
захворюваннях надниркових, статевих
залоз, поліендокринопатіх та
метаболічних остеопатіях. Підручник
містить додатки з показниками
нормального рівня гормонів, список
літератури. Для іноземних студентів
англомовної форми навчання,
ендокринологів і лікарів загальної
практики.



616.4(02)

E54

Endocrinology: Study guide for the practical classes [Текст] : Textbook / Edited by prof. 

P.M. Bodnar, S.D. Maksymenko. - Vinnytsya : Nova Knyha Publishers, 2008. - 496 p. 

Всього:  24 прим. (абонемент – 21).

 Підручник і навчальний посібник з

ендокринології підготовлено ту

відповідності до вимог Болонської

декларації. Основу підручника

складають десять розділів основного

змісту. В посібник входять змістовні

модулі, присвячені цукровому діабету,

захворюванням щитоподібної залози та

іншим ендокринним розладам. В кінці

кожного заняття наведено контрольні

запитання та тестові ситуаційні задачі.

Для іноземних студентів англомовної

форми навчання, ендокринологів і

лікарів загальної практики.



Література, яка не 

користується попитом



616.4(02)

П61

Посібник з ендокринології [Текст] : навч. посіб. для вищ. мед. навч. закл. / за 

ред. П. М. Боднара, С. Д. Максименка. - К. : Здоров'я, 2004. - 184 с. Всього:  3 

прим. (абонемент – 3).

 Навчальний посібник укладено згідно

з тематичним планом практичних занять

для студентів вищих медичних начальних

закладів III-IV рівнів акредитації, їхньою

схемою та організаційною структурою.

Завдання посібника – активізувати

пізнавальну діяльність студентів, дати

викладачам кафедр (курсів)

ендокринології сучасні медично

обгрунтовані рекомендації щодо

проведення практичних занять. Для

студентів вищих медичних навчальних

закладів III-IV рівнів акредитації,

викладачів, лікарів загальної практики,

ендокринологів.



616.4(02)

Е91

Ефимов, А. С.

Эндокринология [Текст] : Учебник для мед. ин-тов / А. С. Ефимов, П. Н. Боднар, Б. А. 

Зелинский ; Под ред. А.С. Ефимова. - К. : Вища школа, 1983. - 328 с. Всього:  250 прим. 

(абонемент – 234).

 У підручнику представлені дані з

морфології, фізіології, патоморфології

ендокринних залоз, механізми дії

гормонів. Описані сучасні уявлення з

етіології, патогенезу, клініки, діагностики

і лікування ендокринних захворювань.

Окремий розділ присвячений семіотиці і

диференціальній діагностиці основних

симптомів ендокринних захворювань,

методам функціональних досліджень. У

додатку наводиться схеми обстеження і

ведення ендокринного хворого. Для

студентів медичних інститутів.



616.4(02)

П64

Потѐмкин, В. В.

Эндокринология [Текст] : Учебник для студ. мед. ин-тов / В. В. Потѐмкин. - 2-е изд., 

перераб. и доп. - М. : Медицина, 1986. - 432 с. Всього:  83 прим. ( абонемент – 73).

 У другому виданні підручника у

спеціальному розділі розглянуті

загальнотеоретичні питання. У

відповідності з досягненнями медичної

науки, в тому числі імунології, внесені

нові дані, детально викладені основні

положення, що стосуються регуляції

ауторегуляції ендокринної системи і

гуморальної регуляції обміну речовин.

Підручник призначений для студентів

медичних інститутів.



616.4(02)

Б 20 

Балаболкин М.И.

Эндокринология: Учеб. пособие. – М.: Медицина, 1989. – 416с. Всього: 8. (абонемент –

7).

У навчальному посібнику

висвітлюються питання з анатомії,

гістології, патологічної анатомії,

фізіології і патофізіології ендокринної

системи. Наведена характеристика,

механізм дії і регуляція секреції

гормонів. На сучасному рівні розглянуті

питання етіології, патогенезу,

диференціальної діагностики і лікування

ендокринних хвороб. Описані

особливості клінічної картини і

діагностики цих захворювань у

дитячому і похилому віці.



Список наукової 

літератури, яка є в 

бібліотеці



 616.4

 Б 24 Баранов В.Г.

 Болезни эндокринной системы и обмена веществ. – М.: Медгиз, 1955. – 303с.

Прим. 6.

 616.4

 Б 89 Дисгормональные заболевания молочной железы и их лечение. М., Медгиз, 1962.

242с. Прим. 5.

 616.4

 В 74 Вопросы эндокринологии и обмена веществ. Республиканский межведомственный

сборник. Вып. 1. К., «Здоров’я», 1970. 268с. Прим.5.

 616.4

 Д 55 Добржанская А.К.

 Психические и нейрофизиологические нарушения при эндокринных

заболеваниях. М. «Медицина», 1973. 191с. Прим. 4.

 616.4

 П 64 Потемкин В.В.

 Неотложные состояния в клинике эндокринных болезней. – М.: Медицина,

1984. – 160с. Прим. 6.



 616.4

 С 77 Старкова Н.Т.

 Клиническая эндокринология:/ Проблемы фармакотерапии/. - М.: Медицина,

1983. – 288с. Прим.10.

 616.4

 Ф 94 Функциональные методы исследования в эндокринологии. – К.: Здоров’я, 1981. –

240с. Прим. 12.

 616.4(02)

 Б 75 Боднар П.Н., Зелинский Б.А.

 Руководство к практическим занятиям по эндокринологии: Учеб. пособие для

студентов мед. Ин-тов. – К.: Выща школа, 1989. – 287с. Прим. 5.

 616.4.07

 С 18 Сантоцкий М.И., Бухман А.И.

 Основы рентгенодиагностики и рентгенотерапии эндокринных болезней. М.

«Медицина», 1965. 212с. Прим. 4.

 616.4 – 085

 М 60 Милку Шт.-М.

 Терапия эндокринных заболеваний. Бухарест. Изд-во Акад. соц. республ.

Румынии, 1972. 1122с. Прим. 6.



 616.4 -006

 П 81 Пропп Р.М.

 Клиника и лечение злокачественных опухолей щитовидной железы. М.,

«Медицина», 1966. 164с. Прим. 4.

 616.441

 А 23 Агафонов Ф.А.

 Послеоперационный рецидивный зоб. М., «Медицина», 1966. 111с. Прим. 5.

 616.441

 Б 80 Бомаш Н.Ю.

 Морфологическая диагностика заболеваний щитовидной железы. – М.

Медицина, 1981. – 176с. Прим. 6.

 616.441

 Г 13 Газы крови и водно-электролитный обмен при зобе. Киев, «Здоров’я»,1973. 219с.

Прим. 8.

 616.441

 С 45 Скрипниченко Д.Ф., Утратин И.А.

 Злокачественные опухоли щитовидной железы . Киев, «Здоров’я»,, 1969. 151с.

Прим. 5.



 616.441 (018)

 М 54 Методические указания для преподавателей к проведению практических

занятий со студентами по теме «Заболевание щитовидной железы». М., 1980. – 41с.

Прим. 9.

 616.441.1

 Ф 50 Физиология, биохимия и патология эндокринной системы . Республиканский

межведомственный сборник. Вып. №4. Тиоретоксикоз и сахарный диабет. К.,

«Здоров’я», 1974. 208с. Прим. 4.

 616.445

 Н 63 Николаев О.В., Таркаева В.Н.

 Гиперпаратиреоз. М., «Медицина», 1974. 264с. Прим. 11.

 616.46

 М 24 Мануилова И.А.

 Нейро-эндокринные изменения при выключении функции яичников. М.,

«Медицина», 1972. 176с. Прим. 4.

 616.46

 М 60 Милку Шт.-М., Дэнила-Мустер А.

 Гинекологическая эндокринология. Бухарест, Из-во Акад. Соц. республ.

Румынии, 1973. 484с. Прим. 8.



Книгозабезпеченість

навчальної дисципліни 

“Ендокринологія”

за 2012 – 2017 рр.
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Розділ 2

Наукові статті  працівників       

кафедри за 2010-2017рр.



 Атиповий перебіг тиреотоксичного кризу [Текст] / В. І. Боцюрко,

Н. В. Скрипник, В. І. Тітов [та ін.] // Галицький лікарський вісник. – 2012. –

т.19, № 1. – С.99-100.

 Вацеба, Т. С. Взаємозв"язок між дисліпідемією та інсулінорезистентністю у

хворих на первинний гіпотиреоз [Текст] / Т. С. Вацеба // Клінічна та

експериментальна патологія (в дар). – 2013. – т.ХII, № 2. – С.42-45.

 Марусин, О. В. Взаємозв"язок між ожирінням,глікемією та рівнем лептину у

хворих на цукровий діабет 2 типу з метаболічним синдромом [Текст]

/ О. В. Марусин // Галицький лікарський вісник. – 2012. – т.19, № 2. – С.60-62.

 Дідушко, О. М. Взаємозв"язок між показниками

інсулінорезистентності,ліпідного обміну та вмістом гормонів жирової тканини

у хворих на гіпотиреоз [Текст] / О. М. Дідушко // Буковинський медичний

вісник. – 2012. – т.16, № 4. – С.63-67.

 Дідушко, О. М. Взаємозв"язок поширеності й рівня мікроальбумінурії

залежно від параметрів артеріального тиску у хворих на гіпотиреоз [Текст]

/ О. М. Дідушко // Міжнародний ендокринологічний журнал. – 2013. – № 6. –
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• 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).


