


Програма Дня кафедри

• мета проведення Дня кафедри

• книжково-інформаційна виставка “Пропедевтика

внутрішньої  медицини ”

• комплектування фонду бібліотеки ІФНМУ з тематики 

кафедри 

• інформаційні можливості бібліотеки ІФНМУ



Мета Дня кафедри

Бібліотека ІФНМУ пропонує мультимедійну

презентацію Дня кафедри Пропедевтика 

внутрішньої  медицини 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 “Пропедевтика внутрішньої  

медицини”

Розділ 1

На допомогу навчальному процесу та

науковим дослідженням



616.1/9.0(02)

П81

Пропедевтика внутрішньої медицини [Текст] : підруч. для студ. вищ. мед. навч. закл. 

ІІІ-IV р. акр. (доп. МОЗУ) / Ю. І. Децик, О. Г. Яворський, Є. М. Нейко та ін. ; за ред. О.Г. 

Яворського. - 3-є вид., виправ. і доповн. - К. : ВСВ Медицина, 2013. - 552 с. Всього:  30 

прим. (абонемент – 25).

Підручник складається з загальної

та і спеціальної частин. У загальній

частині викладені основні клінічні,

інструментально-функціональні і

лабораторні ме6тоди діагностики

внутрішніх хвороб, а також висвітлено

питання медичної етики, деонтології,та

загальної методології встановлення

діагнозу. У спеціальній частині детально

описано методи обстеження хворих із

різною патологією внутрішніх

органів,симптоматику. Синдроми і

принципи лікування основних внутрішніх

хвороб. Для студентів вищих медичних

навчальних закладів III-IV рівнів

акредитації.



616.1/9.0(02)

П81

Пропедевтика внутрішніх хвороб з доглядом за терапевтичними хворими [Текст] : 

підруч. для студ. вищ. мед. навч. закл. III-IV р. акр. / за ред. А. В. Єпішина [Єпішин А.В., 

Андрейчин С.М., Бугай Б.Г., Лемке М.О., Лихацька В.О., Хабарова Н.А., Чернець Т.Ю., 

Бількевич Н.А., Шерстюк П.Я.]. - 2 - ге вид., без змін. - Тернопіль : Укрмедкнига, 2015. -

768 с. Всього:  8 прим. (абонемент – 8).

Підручник складається з двох
частин. У першій (загальній) частині
дається визначення предмета, наводяться
провідні терапевтичні школи,
висвітлюються питання історії розвитку
діагностики, лікарської етики, деонтології,
загального догляду за хворими, методи
фізичного, лабораторно-
інструментального обстеження,
симптоматологія захворювань внутрішніх
органів. У другій наводиться короткий
опис деяких основних захворювань
внутрішніх органів. Підручник
підготовлений для студентів ІІ-ІІІ курсів
вищих медичних навчальних закладів.



616.1/9.0(02)

П81

Пропедевтика внутрішніх хвороб з доглядом за терапевтичними хворими [Текст] : 

підруч. для студ. вищ. мед. навч. закл. III-IV р. акр.(ЦМК МОЗУ) / А. В. Єпішин, С. М. 

Андрейчин, Б. Г. Бугай та ін. ; за ред. А. В. Єпішина. - Тернопіль : Укрмедкнига, 2001. -

768 с. Всього:  86 прим. (абонемент – 66).

Підручник складається з двох

частин. У першій (загальній) частині

дається визначення предмета, наводяться

провідні терапевтичні школи,

висвітлюються питання історії розвитку

діагностики, лікарської етики,

деонтології, загального догляду за

хворими, методи фізичного, лабораторно-

інструментального обстеження,

симптоматологія захворювань внутрішніх

органів. У другій наводиться короткий

опис деяких основних захворювань

внутрішніх органів. Підручник

підготовлений для студентів ІІ-ІІІ курсів

вищих медичних навчальних закладів.



616.1/4(02)

Р65

Розпитування та фізикальне обстеження хворого терапевтичного профілю [Текст] : 

Навч. посіб. для студ. ІІІ-ІV курсів мед. вузів / В. Є. Нейко, І. В. Тимків, М. В. Близнюк

та ін. - Івано-Франківськ : ІФНМУ, 2016. - 142 с.  Всього:  60 прим. (абонемент – 53)

Навчальний посібник

орієнтований на студентів III-IV рівнів

акредитації. Він створений для

систематизації знань та узагальнення

уявлень про суб’єктивне та об’єктивне

обстеження хворого. Посібник

складається з трьох частин: короткої

характеристики основних методів

обстеження; основної частини –

детального опису огляду хворого та

наведених у вигляді коротких алгоритмів

методик виконання пальпаціях, перкусії

та аускультації при дослідженні систем

органів; тестових завдань.



616.083(02)

Д59

Догляд за хворими (практика) [Текст] : підручник для студ. вищ. навч. закл. ІІІ-ІV 

р.акред. (МОЗУ) / О. М. Ковальова, В. М. Лісовий, С. І. Шевченко, Т. В. Фролова ; за ред. 

О.М. Ковальової. - 2- е вид. виправл. - К. : ВСВ "Медицина", 2013. - 488 с.  Всього:  18 

прим.  (абонемент – 10).

У підручнику на сучасному

науково-методичному рівні розглянуті

основні питання особливостей догляду

за хворими. Підручник складається з

трьох розділів. У першому розглянуто

питання загального та спеціального

догляду за хворими терапевтичного

профілю. Другий розділ присвячено

догляду за хірургічними хворими,гігієні

та роботі середнього медичного

персоналу в умовах хірургічного

відділення. У третьому розділі вміщено

матеріал із догляду за хворими дітьми в

лікувально-діагностичному процесі. Для

студентів вищих медичних навчальних

закладів III-IV рівнів акредитації.



616.1/4(02)

Р65

Розпитування та фізикальне обстеження хворого терапевтичного профілю [Текст] : 

Навч. посіб. для студ. ІІІ-ІV курсів мед. вузів (МОНУ № 1/11-11369 від 14.12.2010 р.) / В. 

Є. Нейко, І. В. Тимків, М. В. Близнюк та ін. - Івано-Франківськ : Нова Зоря, 2011. - 144 с. 

Всього:  31 прим. (абонемент  22).

У навчальному посібнику

детально висвітлені та наведені у вигляді

коротких алгоритмів методики

фізикального обстеження хворого.

Посібник ілюстрований рисунками, які

допоможуть в теоретичній підготовці

оволодіння практичними навичками.

Навчальний посібник створено для

систематизації знань та узагальнення

уявлень про суб’єктивне та об’єктивне

обстеження хворого.



616.1/9(02)

О-75

Основи внутрішньої медицини: Пропедевтика внутрішніх хвороб [Текст] : підруч. для 

студ. вищ. мед. закл. осв. (Доп. МОЗ УКраїни) / за ред. О. Г. Яворського /Децик Ю.І., 

Яворський О.Г., Нейко Є.М., Пиріг Л.А., Мельник Г.І./. - К. : Здоров'я, 2004. - 500 с. 

Всього:  222 прим. (абонемент – 208).

Підручник складається з загальної

та і спеціальної частин. У загальній

частині викладені основні клінічні,

інструментально-функціональні і

лабораторні методи діагностики

внутрішніх хвороб, а також висвітлено

питання медичної етики, деонтології,та

загальної методології встановлення

діагнозу. У спеціальній частині детально

описано методи обстеження хворих із

різною патологією внутрішніх

органів,симптоматику. Синдроми і

принципи лікування основних

внутрішніх хвороб. Для студентів вищих

медичних навчальних закладів III-IV

рівнів акредитації.



616.1/9(02)

П81

Пропедевтика внутрішніх хвороб [Текст] : Підручник для студ. вищ. мед. закладів

освіти III-IV р. акред. / Ю. І. Децик, Є. М. Нейко, Л. А. Пиріг та ін. ; За ред. Ю.І. Децика. 

- К. : Здоров'я, 2000. - 504 с. Всього:  425 прим. (абонемент – 407).

Підручник складається з із

загальної і спеціальної частин. У

загальній частині викладено основні

клінічні, інструментально-функціональні

й лабораторні методи діагностики

внутрішніх хвороб, а також висвітлено

питання медичної етики, деонтології та

загальної методології постановки діагнозу.

У спеціальній частині детально описані

методи обстеження із різною патологією

внутрішніх органів. Для студентів вищих

медичних навчальних закладів.



616.1/9.(02)

П81

Пропедевтика внутрішніх хвороб [Текст] : Підручник для студ. вищ. мед. навч. заклад. 

освіти III-IV р. акред. / Ю. І. Децик, Є. М. Нейко, Л. А. Пиріг та ін. ; За ред. Ю.І. Децика. 

- К. : Здоров'я, 1998. - 504 с. Всього:  322 прим. (абонемент  - 306).

Підручник складається з із

загальної і спеціальної частин. У

загальній частині викладено основні

клінічні, інструментально-функціональні

й лабораторні методи діагностики

внутрішніх хвороб, а також висвітлено

питання медичної етики, деонтології та

загальної методології постановки діагнозу.

У спеціальній частині детально описані

методи обстеження із різною патологією

внутрішніх органів. Для студентів вищих

медичних навчальних закладів.



616.083(02)

Н57

Нетяженко, В. З.

Загальний та спеціальний догляд за хворими [Текст] : Підручник для студентів мед. 

ун-тів та ін-тів / В. З. Нетяженко, А. Г. Сьоміна, М. С. Присяжнюк. - К. : Здоров'я, 1993. -

304 с. Всього:  386 прим. (абонемент  - 369).

У підручнику відображено

практично всі питання загального та

спеціального догляду за хворими з

патологією внутрішніх органів.

Викладено методику і техніку

виконання основних маніпуляцій, що

стосуються догляду за хворими.

Описано основні та найпростіші

методи дослідження в клініці

внутрішніх хвороб. Для студентів

медичних університетів та

інститутів.



616.1/9.0(02)

К56

Ковалева, О. Н.

Пропедевтика внутренней медицины [Текст] : учебник для студ. высш. мед. учебн. 

заведений IV уров. акред. (утв. МОНУ письмо №1/11-7778 от 13.08.2010, МОЗУ (№08.01-

47/307 от 13.02.2010) / О. Н. Ковалева, Н. А. Сафаргалина-Корнилова. - 2 - е изд., исправл. 

- К. : ВСИ "Медицина", 2016. - 752 с. Всього:  10 прим. (абонемент – 3).

У підручнику розглянута

діагностика захворювань внутрішніх

органів, визначена важливість

пропедевтики внутрішньої медицини і

роль вітчизняних клініцистів у

становленні цієї дисципліни. Із сучасної

точки зору охарактеризовані методи

суб’єктивного і об’єктивного обстеження

хворого – опитування, огляд пальпація,

перкусія, , аускультація, а також основні

методи лабораторної та

інструментальної діагностики. Для

студентів вищих медичних навчальних

закладів IV рівня акредитації.



616.1/4(02)

Р24

Расспрос и физикальное обследование больных терапевтического профиля [Текст] : 

Учебн. пособие для студ. ІІІ-ІV курсов мед. вузов / В. Е. Нейко, И. В. Тымкив, М. В. 

Близнюк и др. - Ивано-Франковск : ИФНМУ, 2016. - 154 с.  Всього:  60 прим. (абонемент 

– 53).

Навчальний посібник орієнтований

на студентів III-IV рівнів акредитації. Він

створений для систематизації знань та

узагальнення уявлень про суб’єктивне та

об’єктивне обстеження хворого. Посібник

складається з трьох частин: короткої

характеристики основних методів

обстеження; основної частини –

детального опису огляду хворого та

наведених у вигляді коротких алгоритмів

методик виконання пальпаціях, перкусії та

аускультації при дослідженні систем

органів; тестових завдань.



616.083(02)

У89

Уход за больными (практика) [Текст] : учебник для студ. высш. мед. учебн. завед. III-

IV уров. аккред. (МОЗ Украины, МОН Укриины) / О. Н. Ковалева, В. Н. Лесовой, Р. С. 

Шевченко и др. ; под ред. Ковалевой О.Н., Лесового В.Н., Шевченко С.И., Фроловой Т.В. 

- К. : ВСИ Медицина, 2014. - 432 с. Всього:  21 прим. (абонемент – 16).

У підручнику на сучасному

науково-методичному рівні розглянуті

основні питання особливостей догляду за

хворими. Підручник складається з трьох

розділів. У першому розглянуто питання

загального та спеціального догляду за

хворими терапевтичного профілю.

Другий розділ присвячено догляду за

хірургічними хворими,гігієні та роботі

середнього медичного персоналу в

умовах хірургічного відділення. У

третьому розділі вміщено матеріал із

догляду за хворими дітьми в лікувально-

діагностичному процесі. Для студентів

вищих медичних навчальних закладів

III-IV рівнів акредитації.



616.1/9.0(075.8)

I-69

Internal Mtdicine:Critical Care [Текст] : textbook for students of higher educ. 

еstablishments - medical univer. inst. and academies / Edited by O.Ya. Babak, O.M. Bilovil. -

K. : AUS Medicine Publis, 2018. - 368 p. Всього:  10 прим. (абонемент – 6).

"Внутрішня медицина: критична
допомога" забезпечує глибину та широту
охоплення, що відображає складність та
експертизу, необхідні для успішного
лікування надзвичайної медицини в
сучасних умовах, що швидко розвиваються.
Це важливий сучасний клінічний ресурс
невідкладної допомоги для студентів вищих
навчальних закладів - медичних
університетів, інститутів та академій.
Підручник був опублікований англійською
мовою, ілюстрований малюнками та
таблицями, які легко вчитися та зберігати в
пам'яті протягом тривалого часу. Цей
посібник також дає можливість швидко
знаходити відповіді, коли вам доводиться
стикатися з важким діагнозом або
потребують найновіших рекомендацій щодо
лікування, покрокових інструкцій та нових
фармакологічних міркувань.



616.07(075.8)

K79

Kovalyova, O. M.

Propedeutics of internal medicine [Текст] : textbook for English learning Students of higher 

medical schools. part 1 : Diagnostics / O. M. Kovalyova, T. V. Ashcheulova. - Ed.3. - Vinnytsya

: Nova Knyha, 2017. - 264 p. Всього:  30 прим. (абонемент – 26).

Підручник присвячено методам

діагностики патології внутрішніх

органів. Основна мета даного

підручника надати опис практичних

навичок, що необхідні при опитуванні

хворого, виконання фізикального

обстеження: огляду, пальпації, перкусії

та аускультації. Надано семіологічне

значення симптомів. Описано також

лабораторні та інструментальні методи

дослідження. Підручник призначено для

студентів вищих навчальних закладів,

лікарів-інтернів та лікарів загальної

практики.



616.1/9.0(075.8)

K79

Kovalyova, O. M.

Propedeutics of internal medicine [Текст] = Пропедевтика внутрішньої медицини : 

textbook is intended for medical students, intern-doctors (IV level of accred.). part 2 : 

Syndromes and diseases / O. M. Kovalyova, S. O. Shapovalova, O. O. Nizhegorodtseva. - Third 

edition. - Vinnytsya : Nova Knyha, 2017. - 264 p. Всього:  30 прим. (абонемент – 23).

Підручник присвячено синдромам

та захворюванням органів дихальної,

серцево-судинної системи, систе5ми

органів травлення, нирок та сечовивідної

системи, а також, системи крові та

ендокринної системи. Підручник

призначено для студентів вищих

медичних навчальних закладів, лікарів-

інтернів та лікарів загальної практики.



616.083(02)

К65

Коvalyova, O. M.

Patient care. Practical course. [Текст] : texbook for students of higher medical education 

esteblishments of the III-IV levels of acc. ( / O. M. Коvalyova, V. N. Lesovoy, S. I. Shevchenko. 

- K. : AUS Medicine Publishing, 2015. - 320 p. Всього:  51 прим. (абонемент – 46).

У підручнику на сучасному

науково-методичному рівні розглянуті

основні питання особливостей догляду за

хворими. Підручник складається з трьох

розділів. У першому розглянуто питання

загального та спеціального догляду за

хворими терапевтичного профілю.

Другий розділ присвячено догляду за

хірургічними хворими,гігієні та роботі

середнього медичного персоналу в

умовах хірургічного відділення. У

третьому розділі вміщено матеріал із

догляду за хворими дітьми в лікувально-

діагностичному процесі. Для студентів

вищих медичних навчальних закладів

III-IV рівнів акредитації.



616.1/9(02)

I-69

Introduction to the course of internal diseases [Текст] : Textbook for 2nd and 3rd year 

medical students. Book I : Diagnosis / Zh.D. Semidotskaya, O. S. Bilchenko, I. A. Cherniakova, 

K. R. Zharko. - 2nd edition, revised and supplemented. - Kharkiv, 2006. - 312 p. Всього:  38 

прим. (абонемент – 31).  

Підручник складається з 3-х книг.

У першій книзі дається визначення

предмета, висвітлюються питання

методології діагнозу і анамнез, зовнішній

огляд, фізичні методи дослідження

органів дихання, серцево-судинної

системи, органів черевної порожнини.

Книга подає елементи програмованого

навчання студентів у вигляді домашніх

завдань, програми роботи з лежачим

хворим, ситуаційні завдання. Підручник

призначено для студентів вищих

медичних навчальних закладів.



616.1/9(02)

P80

Polskaya, L. V.

Nursing procedures in therapeutic practice [Текст] / L. V. Polskaya, S. N. Krutikov. -

Simferopol, 2008. - 128 p. (абонемент – 86).

Навчальний посібник про

медсестринські процедури дає вам все, що

потрібно для вдосконалення знань та

навичок та підготовки до вимог практичної

клінічної практики. У ньому є інструкції

щодо 100 процедур.

Ви знайдете процедури для моніторингу

загального стану пацієнтів. У книзі

міститься більше 70 ілюстрацій і

фотографій, в яких показано позиції

пацієнтів і як використовувати обладнання..



Література, яка не 

користується попитом



616.1/9.0(02)

Я22

Яворський, О. Г.

Пропедевтика внутрішніх хвороб у запитаннях і відповідях [Текст] : Навч. посібник

для студ. вищ. мед. навч. закладів III-IV р. акр. / О. Г. Яворський, Л. В. Ющик. - К. : 

Здоров'я, 2003. - 280 с. Всього:  319 прим. (абонемент – 300).

Навчальний посібник написано у
вигляді запитань та відповідей за
програмою з пропедевтики внутрішніх
хвороб. У загальній частині йдеться про
основи семіотики, синдромології, етики
й деонтології. Спеціальна частина
містить запитання, що стосуються
дихальної, серцево-судинної, травної,
сечовидільної, ендокринної систем.
Розглянуто хвороби системи крові,
дифузні захворювання сполучної
тканини, алергози, гіпо- та
гіпервітамінози, а також методи надання
першої допомоги в разі деяких
невідкладних станів. Для студентів
вищих медичних навчальних закладів
III-IV рівнів акредитації.



616.1/9.0-07(02)

К68

Короткий, В. В.

Комп'ютерні тести з пропедевтики внутрішніх хвороб. Методи обстеження. Симптоми

[Текст] : Навч. посібник для студ. вищ. мед. навч. заклад. III-IV р. акред. / В. В. 

Короткий, А. Б. Новосад. - К. : Здоров'я, 2001. - 148 с. Всього:  51 прим. (абонемент – 31).

Навчальний посібник є однією з

перших спроб в Україні запропонувати для

вивчення курс пропедевтики внутрішніх

хвороб у вигляді комп’ютерних тестів

українською мовою. Посібник включає

основні розділи пропедевтикивнутрішніх

хвороб, саме, методи обстеження пацієнтів

основних синдромів і захворювань

внутрішніх органів. Посібник також може

бути використаний студентами для

самоконтролю на етапі підготовки до

практичних занять з окремих тем і розділів

пропедевтики. Для студентів ІІ і ІІІ курсів

вищих медичних навчальних закладів ІІІ-

IV рівнів акредитації.



616.1/9.0(02)

П81

Пропедевтика внутренних болезней [Текст] : Учеб. для студ. мед. ин-тов / Под ред. В. 

Х. Василенко. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : Медицина, 1989. - 512 с. Всього:  76 прим. 

(абонемент – 75).

У третьому виданні підручника

викладені сучасні досягнення в напрямку

вивчення внутрішніх хвороб. Підручник

доповнений відомостями про нові

відомості про нові методи хворих із

захворюваннями внутрішніх органів,

обновлено опис основних захворювань,

симптоматологію, діагностику. Більш

детально викладені питання, що

стосуються медичної етики і деонтології.



616.1/9.0(02)

Р85

Руководство к практическим занятиям по пропедевтике внутренних болезней: 

Расспрос и физические методы исследования [Текст] : Учеб. пособие для студ. мед. ин-

тов / О. Г. Довгялло, Л. С. Сипарова, Н. М. Федоренко и др. - Минск : Вышэйшая школа, 

1986. - 192 с. Всього:  157 прим. (абонемент – 148).

Книга складається із двох частин.

У першій частині описані методи

суб’єктивних досліджень, у другій –

об’єктивних. При цьому велику увагу

надано правилам і техніці таких

діагностичних прийомів, як

розпитування, огляд, пальпації, перкусії,

аускультації. Певне місце виділено

питанню, що стосується медичної

деонтології.



616.083(023)

З-23

Заликина, Л. С.

Общий уход за больными [Текст] : Учеб. пособие для учащихся мед. училищ / Л. С. 

Заликина. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : Медицина, 1984. - 224 с. Всього:  157 прим. 

(абонемент  - 154).

У третьому виданні посібника

повністю перероблений розділ про

парентальним введенням лікарських

засобів, висвітлені особливості роботи

медичної сестри в пульмонологічному і

кардіологічному відділі, а також в

ендоскопічному кабінеті відділі

гастроентерології і урології . Описані

особливості догляду за хворими

похилого і старечого віку. Навчальний

посібник призначений для тих, хто

навчається в медичних училищах.



616.1/9(02)

П81

Пропедевтика внутренних болезней [Текст] : Учебник для студ. мед. ин-тов / Под ред. 

В. Х. Василенко, А. Л. Гребенева. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Медицина, 1982. - 640 с. 

Всього:  259 прим. (абонемент - 252).

Підручник складається з двох

частин. У загальній частині викладені

питання медичної деонтології, історія

розвитку діагностики і семіологія

захворювань внутрішніх органів,

загальна методологія діагнозу. У

спеціальній частині викладені методи

дослідження і семіологія при

захворюваннях певних органів і систем, а

також опис основних захворювань.

Підручник призначений для студентів

медичних інститутів.



Список наукової 

літератури, яка є в 

бібліотеці



616.1/9.0

К49 Клинико-эксеприментальное обоснование новых методов диагностики и

лечение. Сборник научных работ. Под ред. Николаева А.В. М., 1975. 88с.

Прим. 6.

616.1/9.0

Н 52 Неотложная терапия при острых состояниях в клинике внутреннех

болезней. Под ред. А.Я. Губергрица. К., «Здоров’я»,1974. 255с. Прим. 6.

616.1/9.0

Ч 80 Что надо знать при внезапных заболеваниях и повреждениях./Сборник/

Л.,1975. 208с.

616.1/9.0-053.4

С 74 Справочник по гериатрии. Под ред. Д.Ф. Чеботарьова и Н.Б.

Маньковского. М.,Медицина»,1973. 504с. Прим. 4.

616.1/9.0-053.4

Ч 34 Чеботарев Д.Ф.

Гериатрия в клинике внутренних болезней. К. “Здоровя”,1977. 304с.

Прим. 5.

616.11/13

А 47 Алексеев П.П.

Болезни мелких артерий, капилляров и артерио-венозных

анастомозов. Л., «Медицина», 1975. 207с. Прим. 4.



616.11

М 29 Мартынчев А.Н.

Венозное давление в хирургической клинике. Л., Медгиз,1963. 127с.

Прим. 4.

616.11/13

Р 85 Руководство по внутренним болезням. Под ред. А.Л. Мясникова. М.,

Медгиз, 1958 -496с. Прим. 6.



Книгозабезпеченість

навчальної дисципліни 

“Пропедевтика внутрішньої 

медицини”

за 2013 – 2018 рр.
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Розділ 2

Наукові статті  працівників       

кафедри за 2013-2018рр.



 Дзвонковська,В.В.

Діагностика позакишкових проявів неспецифічного виразкового коліту

[Текст] / В. В. Дзвонковська, Т. Т. Дзвонковська // Галицький лікарський

вісник. — 2014. — т.21, № 3. — С.75-76.

 З досвіду реалізації міжнарожних освітніх проектів у ДВНЗ "Івано-

Франківський національний медичний університет" [Текст]

/ М. М. Рожко, Г. М. Ерстенюк, О. З. Децик та ін. // Медична освіта. —

2015. — № 2. — С.80-81. — Матеріали Всеукраїнської навчально-наукової

конференції з міжнародною участю,присвяченої пам'яті ректора члена-

кореспондента НАМН України,професора Леоніда Якимовича

Ковальчука,"Реалізація закону України "Про вищу освіту" у вищій

медичній та фармацев.

 Керівництво самостійною роботою студентів на клінічних дисциплінах

[Текст] / Н. І. Ромаш, В.Є..Тимків І.В. Нейко, М. В. Близнюк та ін.

// Галицький лікарський вісник. — 2014. — т.21, № 3. — С.97-98.



 Морфологічні особливості змін слизової оболонки шлунка у хворих на
хронічний атрофічний гастрит [Текст] / О. Б. Молодовець, Н. З. Позур,
С. Б. Геращенко, М. З. Юрак // Галицький лікарський вісник. — 2015. —
т.22, № 3 ( ч. 2). — С.36-40.

 Особливості викладання клінічних дисциплін англомовним студентам у
вищомумедичному навчальному закладі [Текст] / І. М. Гайова,
Т. Т. Дзвонковська, Н. В. Зозуляк, І. М. Кобітович // Архів клінічної
медицини ( дар). — 2013. — № 2. — С.98-99.

 Оцінка впливу L-карнітину на функціональний стан печінки у хворих на
негоспітальну пневмонію в поєднанні з неалкогольним стеатогепатитом
[Текст] / В. В. Дзвонковська, В. Є. Нейко, Т. Т. Дзвонковська, З. В. Зозуляк
// Галицький лікарський вісник. — 2014. — т.21, № 4. — С.74-76.

 Сучасні підходи до формування високопрофесійного викладача в Івано-
Франківському національному медичному університеті [Текст]
/ М. М. Рожко, Г. М. Ерстенюк, В. В. Капечук та ін. // Медична освіта. —
2018. — № 2. — С.65-68.



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).


