Програма Дня кафедри
• мета проведення Дня кафедри
• книжково-інформаційна виставка “Внутрішня

медицина, клінічна імунологія та алергологія”
• комплектування фонду бібліотеки ІФНМУ з тематики
кафедри
• інформаційні можливості бібліотеки ІФНМУ

Мета Дня кафедри
Бібліотека ІФНМУ пропонує мультимедійну
презентацію Дня кафедри внутрішньої
медицини №1, клінічної імунології та алергології
імені академіка Є.М. Нейка 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
“Внутрішня медицина, клінічна імунологія,
алергологія”

Розділ 1
На допомогу навчальному процесу та
науковим дослідженням

616.1/.9(075.8)
В60
Внутрішні хвороби [Текст] : нац. підруч. у 2 частинах для лікарів-інтернів, студ. стар.
курсів мед. універ. Ч.1. Розділи 1-8 / за ред Л.В. Глушка /Глушко Л.В., Федоров С.В.,
Скрипник І.М., Островський М.М./. - К. : ВСВ"Медицина", 2019. - 680 с. Всього: 120
прим. (абонемент – 108).
У підручнику наведено сучасні
уявлення про захворювання внутрішніх
органів,
їх
епідеміологію
та
етіопатогенез, класифікації, клінічну
картину, діагностику і диференціальну
діагностику, профілактику й лікування.
Уперше
описані
сучасні
аспекти
організації медицини та медицини
надзвичайних
станів,
інфекційних
хвороб і фтизіатрії, акцентовано увагу на
запобіганні побічної дії лікарських
препаратів. Для лікарів-інтернів, а також
для студентів старших курсів медичних
університетів і клінічних ординаторів,
резидентів,
слухачів
закладів
післядипломної освіти, лікарів-практиків
терапевтичного профілю.

616.1/.9(075.8)
В60
Внутрішні хвороби [Текст] : нац. підруч. у 2 частинах для лікарів-інтернів, студ. стар.
курсів мед. універ. Ч.2. Розділи 9-24 / за ред Л.В. Глушка /Глушко Л.В., Федоров С.В.,
Скрипник І.М., Островський М.М./. - К. : ВСВ"Медицина", 2019. - 584 с. Всього: 120
прим. (абонемент – 108).
У підручнику наведено сучасні
уявлення про захворювання внутрішніх
органів,
їх
епідеміологію
та
етіопатогенез, класифікації, клінічну
картину, діагностику і диференціальну
діагностику, профілактику й лікування.
Уперше
описані
сучасні
аспекти
організації медицини та медицини
надзвичайних
станів,
інфекційних
хвороб і фтизіатрії, акцентовано увагу на
запобіганні побічної дії лікарських
препаратів. Для лікарів-інтернів, а також
для студентів старших курсів медичних
університетів і клінічних ординаторів,
резидентів,
слухачів
закладів
післядипломної освіти, лікарів-практиків
терапевтичного профілю.

616.1/.9(075.8)
В60
Внутрішні хвороби [Текст] : Підручник, заснований на принципах доказової медицини
2018/19 / Керівник проекту Александра Кубєц, гол ред. Адріана Яремчук-Кочмарик,
Анатолій Свінціцький ; пер.з польск. - Краків : Практична Медицина, 2018. - 1632 с.
Всього: 40 прим. (абонемент – 35).
Посібник
грунтується
на
принципах доказової медицини, вся
інформація про діагностику лікування та
профілактику захворювань відображає
актуальну і достовірні наукові дані та
рекомендації для клінічної практики.
Даний навчальний посібник призначений
для терапевтів, вузьких спеціалістів
терапевтичного
профілю,
сімейних
лікарів, а також для студентів-медиків.
Основними перевагами
посібника є:
достовірність,
постійне
оновлення,
постійне доповнення змісту, простота
використання і, отже, корисність в
повсякденній практиці.

616.1/7(02)
П27
Передерій, В. Г.
Основи внутрішньої медицини [Текст] : підр. для вищ. мед. навч. закл. ІV р. акред.
(МОЗУ прот. №08.01-22/2473 від 09.12.2008р.). Т. 1 / В. Г. Передерій, С. М. Ткач. - Вінниця
: Нова книга, 2009. - 640 с. Всього: 102 прим. (абонемент – 90)
Підручник
підготовлений
у
повній
відповідності
з
новою
навчальною
програмою
з
питань
внутрішньої медицини, затвердженою
МОЗ України у 2008 році. У першому
томі представлено основи внутрішньої
медицини (актуальність, етіологія і
патогенез, клінічні прояви, діагностичні
критерії і диференціальий діагноз,
лікування і профілактика) по таких
розділах,
як
пульмонологія,
гастроентерологія,
гематологія
та
ендокринологія. Для студентів вищих
медичних навчальних закладів IV рівня
акредитації, лікарів-інтернів, лікарів
загальної практики.

616.1/7(02)
П27
Передерій, В. Г.
Основи внутрішньої медицини [Текст] : підруч. для вищ. мед. навч. закл. ІVр. акред.
(реком. МОЗ України прот. №08.01-22/2473 від 09.12.2008р.). Т.2 / В. Г. Передерій, С. М.
Ткач. - Вінниця : Нова книга, 2009. - 784 с. Всього: 100 прим. (абонемент – 88).
У

другому томі представлено
основи
внутрішньої
медицини
(актуальність, етіологія і патогенез,
клінічні прояви, діагностичні критерії і
диференціальний діагноз, лікування і
профілактика) по таких розділах, як
кардіологія, ревматологія, нефрологія.
Окремо представлено деякі загальної
питання внутрішньої медицини (основи
доказової
медицини
і
клінічної
епідеміології, первинна і вторинна
профілактика
внутрішніх
хвороб,
діагностика і лікування хворих похилого
віку, медичні наслідки ожиріння). Для
студентів вищих медичних навчальних
закладів IV рівня акредитації, лікарівінтернів, лікарів загальної практики.

616.1/7(02)
П27
Передерій, В. Г.
Основи внутрішньої медицини [Текст] : підруч. для вищ. мед. навч. закл. Т. 3 / В. Г.
Передерій, С. М. Ткач. - Вінниця : Нова книга, 2010. - 1006 с. Всього: 201 прим.
(абонемент – 199).
У третьому томі представлені
основи диференціальної діагностики і
тактики
ведення
хворих
із
найважливішими
та
найбільш
поширеними
синдромами,
що
зустрічаються у клініці внутрішньої
медицини по всіх її основних розділах
(кардіологія,
пульмонологія,
гастроентерологія,
гематологія,
нефрологія,
ревматологія,
ендокринологія), а також гострі
і
невідкладні стани у клініці внутрішньої
медицини.
Для
студентів
вищих
навчальних закладів IV рівня акредитації,
лікарів-інтернів,
лікарів
загальної
практиці.

616.013.2(075.8)
К49
Клінічна імунологія та алергологія [Текст] : Навч. посібн. для практичних занять /
/Чоп'як В.В., Потьомкіна Г.О., Гаврилюк А.М., Ліщук-Якимович Х.О. - К : ВСВ
Медицина, 2017. - 224 с. Всього: 54 прим. (абонемент – 47).
Посібник передбачає вивчення
основ клінічної імунології та алергології
за такими розділами як імунопатологія та
алергопатологія.
Увагу акцентовано
вивченні
імунопатогенезу,
клінічної
картини, імуно-та алергодіагностики,
лікування
та
профілактика
імунозалежних захворювань. Навчальний
посібник створений для студентів вищих
медичних навчальних закладів. Може
бути корисним і в практичній роботі
сімейним лікарям, терапевтам, клінічним
імунологам, алергологам і лікарям інших
спеціальностей.

616.1/9(075.8)

К64
Кондратюк, В. Є.
Внутрішня медицина: ревматологія [Текст] : Навч. посібник. Змістовний
модуль 2."Основи діагностики, лікування та профілактики основних хвороб
кістково-м'язової системи та сполучної тканини" / В. Є. Кондратюк, М. Б.
Джус. - К. : ВСВ "Медицина", 2017. - 272 с. Всього: 50 прим. (абонемент – 45).
Навчальний посібник містить
сучасну інформацію щодо етіології,
клінічної картини, діагностики, лікування
та профілактик при найпоширеніших
хворобах кістково - м’язової системи та
сполучної тканини, спрямований на
поліпшення теоретичної і практичної
підготовки студентів. Для студентів,
лікарів-інтернів і курсантів вищих
медичних
навчальних
закладів
післядипломної освіти.

61(07)
М34
Матеріали до державної атестації випускників зі спеціальностей: 7.12010001
лікувальна справа, 7.12010002 педіатрія [Текст] : практично-орієнтований державний
іспит з внутрішньої медицини. - Івано-Франківськ, 2015. - 372 с. Всього: 49 прим.
(абонемент – 42).
У матеріалі особлива увага
приділяється
новітнім
методам
діагностики та лікування, сучасним
протоколам і настановам ведення хворих
із захворюваннями внутрішніх органів,
найбільш важливим хворобам і станам.
Практично-орієнтований іспит є логічним
ланцюгом
в
адаптації
майбутніх
спеціалістів до реформ медицини та вищої
медичної освіти.

616.1/9.0(02)
С32
Середюк, Н. М.
Внутрішня медицина [Текст] : підруч. для студ. вищ. мед. навч. закл. ІІІ-IV
р. акред. (МОЗУ) / Н. М. Середюк. - К. : Медицина, 2009. - 1104 с. Всього: 108
прим. (абонемент – 84).
У підручнику викладено сучасні
відомості щодо етіології, патогенезу,
клініки, діагностики, лікування та
профілактики захворювань внутрішніх
органів. Усі розділи наведено з позицій
фізіологічного підходу до клінічних
проблем. Більшість способів і методів
фармакотерапії
найважливіших
терапевтичних захворювань викладено з
урахуванням
завдань
та
головних
принципів клінічної фармакології. Для
студентів
старших
курсів
вищих
медичних навчальних закладів ІІІ-ІМ
рівнів
акредитації,
лікарів-інтернів,
лікарів загальної практики, терапевтів.

616.1/9.0(02)
С32
Середюк, Н. М.
Внутрішня медицина: Терапія [Текст] : підруч. для студ. вищ. мед. навч. закл. (МОЗУ)
/ Н. М. Середюк. - 2-е вид., стереотип. - К. : Медицина, 2007. - 688 с. Всього: 59 прим.
(абонемент – 56).

У
підручнику
викладено
відомості
про
найважливіші
захворювання
внутрішніх
органів.
Висвітлення питань діагностики та
лікування захворювань внутрішніх
органів грунтується
на основних
положеннях фундаментальних наук –
анатомії, патоморфології, патологічної
фізіології, біохімії.
Для студентів
вищих медичних навчальних закладів.

616.1/9.0(02)
В60
Внутрішні хвороби [Текст] : навч. посіб. для студ. стомат. ф-тів вищ. мед. навч. закл. /
за ред. О. О. Якименко. - Одеса : ОДМУ, 2003. - 372 с. Всього: 3 прим.

У книзі викладено методи
клінічного обстеження хворих, сучасні
відомості про етіологію, патогенез,
клініку, лікування
та профілактику
більшості
захворювань
внутрішніх
органів.
Навчальний
посібник
складається з трьох розділів: перший
присвячено
клінічним
методам
обстеження хворих, другий – патології
різних органів і систем, третій –
стоматологічним
проявам
при
захворюваннях внутрішніх органів. Може
бути
корисним
для
студентів
стоматологів
вищих
медичних
навчальних закладів.

616.013.2(02)
К49
Клінічна імунологія та алергологія [Текст] : підруч. для студ. вищ. мед. навч. закл. / за
ред. Г.М. Дранніка. - К. : Здоров'я, 2006. - 888 с. Всього: 118 прим. (абонемент – 108).

У підручнику викладено основні
положення про структуру і функції
імунної системи. Наведено сучасні дані
про
первинний
і
вторинний
імунодефіцит, автоімунні й алергійні
захворювання. Описано механізм дії
імунотропних
препаратів
і
глюкокортикоїдів, надано рекомендації
щодо їх застосування. Для студентів
вищих медичних навчальних закладів IIIIV рівнів акредитації, лікарів-інтернів,
клінічних імунологів, лікарів інших
спеціальностей.

616.1/9.0(02)
С32
Середюк, Н. М.
Госпітальна терапія [Текст] : Підручник / Н. М. Середюк. - К. : Здоров'я, 2003. - 1176 с.
Всього: 484 прим. (абонемент – 464).
У підручнику викладено сучасні
відомості щодо етіології, патогенезу,
клініки, діагностики, лікування та
профілактики захворювань внутрішніх
органів. Всі розділи
підручники
викладено з позицій фізіологічного
підходу до клінічних проблем. Для
студентів
старших
курсів
вищих
медичних навальних закладів III-IV рівнів
акредитації, лікарів загальної практики,
терапевтів.

616.12-07(075.8)
Х37
Хемптон, Д.
Основи ЕКГ [Текст] = The ECG Made Easy : посібник для студентів, лікарів-інтернів /
Дж. Хемптон ; наук. ред. пер. Нестор Середюк ; пер.9 - го анг. вид. - двомовне вид. (укр.,
англ.). - К. : ВСВ "Медицина", 2020. - 234 с. Всього: 100 прим. (абонемент – 95).

У посібнику висвітлено основні
принципи й
діагностики
серцевосудинних
захворювань
і
деяких
позасерцевих
патологічних
станів.
Описано
найважливіші
порушення
серцевого ритму й провідності, ЕКГпатерни при певних
захворюваннях
серця
і
порушеннях
водноелектролітного балансу. Подано 150
прикладів ЕКГ. Для студентів, лікарівінтернів, лікарів загальної практики та
сімейної медицини, терапевтів лікарів
функціональної діагностики, кардіологів.

616.12-07(075.8)
Х37
Хемптон, Д.
150 випадків ЕКГ [Текст] = 150 ECG Cases : посібник для студентів, лікарів-інтернів /
Джон Хемптон, Девід Едлем, Джоанна Хемптон ; пер.з анг. - 5 -те вид. (двомовне:укр.,
анг.). - К. : ВСВ "Медицина", 2020. - 344 с. Всього: 100 прим. (абонемент – 93).
У посібнику висвітлено основні
принципи й
діагностики
серцевосудинних
захворювань
і
деяких
позасерцевих
патологічних
станів.
Описано
найважливіші
порушення
серцевого ритму й провідності, ЕКГпатерни при певних
захворюваннях
серця
і
порушеннях
водноелектролітного балансу. Подано 150
прикладів ЕКГ. Для студентів, лікарівінтернів, лікарів загальної практики та
сімейної медицини, терапевтів лікарів
функціональної
діагностики,
кардіологів.

616.12-07(075.8)
Х37
Хемптон, Д. Р.
ЕКГ в практиці [Текст] = Еhe ECG in Practice, ЭКГ в практике : Навч. посібн. для
навч. процесу в мед. закладах вищої освіти / Джон Р. Хемптон ; пер.з англ. - вид. 6 - е. - К.
: ВСВ "Медицина", 2018. - 560 с. Всього: 100 прим. (абонемент – 93).
У
посібнику
висвітлено
особливості використання ЕКГ для
діагностики та лікування пацієнтів із
симптомами
серцево-судинних
захворювань. Глави посібника містять
інформацію стосовно електрофізіології та
призначення електричних пристроїв, що
дасть змогу лікарям провести попередню
діагностику
стану
пацієнтів
із
різноманітними
функціональними
розладами. Для студентів, а також
лікарів-інтернів,
лікарів
загальної
практики,
кардіологів,
лікарів
функціональної діагностики, терапевтів,
ревматологів і лікарів, які починають
свою практичну діяльність і бажають
професійно
вивчити
електрокардіографію.

616.1/9.0(023)
В60
Внутрішні хвороби [Текст] : підруч. для мед. навч. закл. І-ІІ р. акр. / за ред. А. В.
Єпішина. - Тернопіль : Укрмедкнига, 2005. - 720 с. Всього: 9 прим. (абонемент – 7).
Підручник складається з трьох
частин: у першій (загальній) частині дано
визначення предмета названо провідні
терапевтичні школи, висвітлено питання
історії розвитку діагностики, медичної
етики, деонтології. У другій частині
описано методи клінічного, лабораторноінструментального
обстеження,
симптоматологію
захворювань
внутрішніх органів. У другій частині
представлено
опис
основних
захворювань
внутрішніх
органів,
включаючи
етіологію,
патогенез,
класифікацію,
клініку,
діагностику,
лікування,
профілактику.
Підручник
підготовлений для студентів медичних
навчальних
закладів
І-ІІ
рівнів
акредитацію.

616.1/.9(075.8)
S49
Seredyuk, N. M.
Internal Medicine: in 2 books [Текст] : textbook. Book 2. : Diseases of the Digestive System,
Kidney, Rheumatic and Hematological Diseases / N. M. Seredyuk ; N.M. Seredyuk, I.P.
Vakaliuk, R.I. Yatsyshyn, Seredyuk V.N., Fedorov S.V., Glushko N.L., V.Yu. Vyshyvanyuk,
M.M.Ostrovskyy et al.,]. - К. : AUS Medicine Publishing, 2020. - 464 p. Всього: 100 прим.
(абонемент – 94).
Цей підручник описує сучасні дані
з епідеміології, поняття етіології та
патогенезу,
клінічні
особливості,
діагностику, лікування та профілактику
захворювань внутрішніх органів. Ця
книга, що поєднує європейський досвід із
сучасними
рекомендаціями
щодо
управління
та
охорони
здоров’я,
адаптована до системи кредитних модулів
та принципів доказової медицини, є
сучасною
високоінформативною,
професійно орієнтованою публікацією.
Для студентів, інтернів, ординаторів,
лікарів-курсантів
вищих
медичних
навчальних закладів, медиків, спеціалістів
середньої та вищої медичної допомоги.

616.1/.9(075.8)
S49
Seredyuk, N. M.
Internal Medicine [Текст] : textbook for students, interns, residents, doctor-cadets of higher
medical education establishments, physicians, specialists of secondary and tertiary medical
care. Book 1. : Diseases of the Cardiovascular and Respiratory System / N. M. Seredyuk ;
/N.M. Seredyuk, I.P. Vakaliuk, R.I. Yatsyshyn, Seredyuk V.N., Fedorov S.V., Glushko N.L. et
al., /. - K. : AUS Medicine Publishing, 2019. - 664 p. Всього: 300 прим. (абонемент – 293).
Цей підручник описує сучасні дані
з епідеміології, поняття етіології та
патогенезу,
клінічні
особливості,
діагностику, лікування та профілактику
захворювань внутрішніх органів. Ця
книга, що поєднує європейський досвід із
сучасними
рекомендаціями
щодо
управління
та
охорони
здоров’я,
адаптована до системи кредитних
модулів
та
принципів
доказової
медицини,
є
сучасною
високоінформативною,
професійно
орієнтованою публікацією. Для студентів,
інтернів, ординаторів, лікарів-курсантів
вищих медичних навчальних закладів,
медиків, спеціалістів середньої та вищої
медичної допомоги.

616.013.2(02)
C61
Clinical immunology and allergology [Текст] : підруч. для студ. вищ. навч. закл. (МОНУ
№1/11-17606 від 18.11.2013) / Y. I. Bazhora, S. F. Goncharuk, A. V. Kasianenko, A. V.
Vachnenko. - Vinnytsia : Nova Knyha, 2014. - 272 p. Всього: 19 прим. (абонемент – 14).
У підручнику викладені основні
теми з клінічної імунології та алергології.
У кожній темі викладаються, в основному
питання
діагностики,
особливості
патогенезу і перебігу захворювань. Для
полегшення засвоєння матеріалу книга
містить багато ілюстрацій, тестові
завдання і контрольні питання. Для
англомовних студентів і викладачів
медичних вузів III-IV рівнів акредитації.

61(07)
M39
Methodical Materials for state certification of graduates in specialties [Текст] : metodical
materials for the state certification of graduates in specialties: 7.12010001 general medicine,
7.12010002 pediatrics / /Botsyurko V. I., Chernyuk N. V., Dykyi B. М., Mischuk V. H., Ornat S.
Y., Ostrovski M.M., Pryshlyak A. V., Ryzhyk V. M., Seredyuk N. M., Skrypnyk N. V., Vakalyuk
I. P., Yatsyshyn R. I., Zozulyak V. I./. - Ivano-Frankivsk : IFNMU, 2015. - 358 p. Всього: 62
прим. (абонемент - 56).
У матеріалі особлива увага
приділяється
новітнім
методам
діагностики та лікування, сучасним
протоколам і настановам ведення хворих
із захворюваннями внутрішніх органів,
найбільш важливим хворобам і станам.
Практично-орієнтований
іспит
є
логічним ланцюгом в адаптації майбутніх
спеціалістів до реформ медицини та
вищої медичної освіти.

Література, яка не
користується попитом

616.1/9.0(02)
Х32
Хворостінка, В. М.
Факультетська терапія [Текст] : Підручник для студ. вищ. мед. заклад. освіти III-IV р.
акред. / В. М. Хворостінка, Т. А. Моїсеєнко, Л. В. Журавльова. - Х. : Факт, 2000. - 888 с.
Всього: 3 прим.

У підручнику представлені
дані про клініку, діагностику,
етіологію, патогенез, класифікації,
особливості перебігу та лікування
захворювань внутрішніх органів,
вивчення
яких
передбачено
програмою з факультетської терапії
для медичних вузів України. Окремі
розділи
присвячені
історії
терапевтично школи в Україні,
пульмонології,
кардіології,
гастроентерології,
гематології,
нефрології.
Призначається
для
студентів, лікарів-інтернів, лікарівтерапевтів.

616.1/9.0(02)
В60
Внутренние болезни [Текст] : Учебник для студ. мед. ин-тов / Под ред. Ф.И. Комарова,
В.Г. Кукеса, А.С. Сметнева. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Медицина, 1991. - 688 с.
Всього: 96 прим. (абонемент – 87).
Підручник доповнений даними з
етіології,
патогенезу,
класифікації
бронхіальної астми, бронхоектатичної
хвороби,
атеросклерозу,
порушення
ритму серця, хвороби шлунку і
дванадцятипалої
кишки,
деяких
захворювань органів кровотворення. У
підручнику включені додатки, містять
алгоритми
диференціальнодіагностичного пошуку при найбільш
поширених патологічних станів.

616.1/9.0(02)
В60
Внутренние болезни [Текст] : Учебник для мед. ин-тов / Г. И. Бурчинский, Б. Д.
Боревская, А. И. Грицюк и др. ; Под ред. Г. И. Бурчинского. - 2-е изд., испр. и доп. - К. :
Вища школа, 1981. - 767 с. Всього: 442 прим. (абонемент – 440).

Викладені етіологія, патогенез,
патоморфологія, клініка, лікування і
профілактика
внутрішніх хвороб. У
другому виданні доповнені і перероблені
розділи,
присвячені
захворюванням
органів
дихальної
системи,
залоз
внутрішньої секреції, системі крові.
Використана
Міжнародна
система
одиниць. Для студентів медичних
інститутів.

616.1/9.0(02)
М99
Мясников, А. Л.
Внутренние болезни [Текст] : Учебник / А. Л. Мясников. - 2-изд. - Ташкент :
Медицина, 1981. - 846 с. Всього: 19 прим. (абонемент - 17).
У підручнику висвітлюються
основні
захворювання
внутрішніх
органів, їх етіологія, патогенез, клініка,
лікування і профілактика. Детально
описано лікування тих чи інших
нозологічних форм. У підручнику подано
рецепти на найчастіше вживані лікарські
засоби;
детально
викладено
патофізіологічні механізми.

616.1/9-07(02)
Ш66
Шкляр, Б. С.
Диагностика внутренних болезней [Текст] : Учебник / Б. С. Шкляр. - Изд. 5-е, испр. и
доп. - К. : Вища школа, 1972. - 515с. Всього: 73 прим. (абонемент – 70).

Книга представляє виправлене і
доповнене
видання
підручника
з
діагностики внутрішніх
хвороб для
студентів медичних інститутів. Матеріал
представлений у відповідності до
програми, доповнений новими даними з
інструментальної
і
лабораторної
діагностики. Підручник призначений для
студентів медичних інститутів а також
рекомендується практичним лікарям.

616.1/9-07(02)
Ш66
Шкляр, Б. С.
Диагностика внутренних болезней [Текст] : Учебник / Б. С. Шкляр. - Изд. 5-е, испр. и
доп. - К. : Вища школа, 1972. - 515с. Всього: 73 прим. (абонемент – 70).

Книга представляє шосте видання
підручника з діагностики внутрішніх
хвороб
для
студентів
медичних
інститутів. Матеріал представлений у
відповідності
з
діючої
програми.
Підручник призначений для студентів
медичних
інститутів.
А
також
рекомендуються практичним лікарям.

616.3(02)
П24
Пелещук, А. П.
Гастроентерологія [Текст] : Навчальний посібник для студ. і лікарів-інтернів мед.
вузів / А. П. Пелещук, В. Г. Передерій, А. С. Свінцицький. - К. : Здоров'я, 1995. - 304 с.
Всього: 402 прим. (абонемент - 386).

У
навчальному
посібнику
викладено основи гастроентерології. У
першій його частині наведено провідні
симптоми
і
синдроми,
які
спостерігаються при захворюваннях
органів травлення. У другій частині
описано
функціональну
гастроентерологічну
патологію,
виразкову хворобу і різні форми гастриту.
Викладено особливості захворювань
органів травлення в осіб похилого і
старечого віку. Для студентів і лікарівінтернів медичних вузів.

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: 338 прим. (абонемент – 321).

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.
Приділено увагу вторинним ураженням
нирок,
радіаційним
токсичним
ураженням,
деяким
синдромам,
компонентами яких є патологія нирок.
Для студентів медичних вузів та лікарівінтернів.

616.991(02)
Р32
Ревматологія [Текст] : Навчальний посібник / І. М. Ганджа, В. М. Коваленко, Г. І.
Лисенко, А. С. Свінціцький. - К. : Здоров'я, 1996. - 304 с. Всього: 304 прим. (абонемент –
284).
У
навчальному
посібнику
розглянуто захворювання внутрішніх
органів, суглобів та кісток, що
об’єднуються під назвою “ревматичні
хвороби”. Це, насамперед, ревматизм,
ревматоїдний
артрит,
остеоартроз,
дифузні
захворювання
сполучної
тканини,
локалізовані
колагенози,
подагра. Наведено сучасні дані щодо їх
етіології,
патогенезу
клініки,
діагностики, профілактики та лікування.
Описано також зміни в суглобах, що
спостерігаються
за
умови
інших
захворювань.
Для
лікарів-інтернів
вищих медичних навчальних закладів та
курсантів інститутів удосконалення
лікарів.

616.12-07(02)
М91
Мурашко, В. В.
Электрокардиография [Текст] : Учебное пособие для студ. мед ин-тов. / В. В.
Мурашко, А. В. Струтынский. - 2-е изд., перер. и доп. - М. : Медицина, 1991. - 288 с.
Всього: 138 прим. (абонемент - 132).

У
навчальному
посібнику
висвітлені
біоелектричні
основи
електрокардіографії, а також зміни
електрокардіограми, що виникають при
порушенні
функцій
автоматизму,
збудливості, провідності, при гіпертрофії
пересердь і шлуночків, а також при
ураженнях різної етіології. Контрольні
завдання
у
виді
патологічних
електрокардіограм. Навчальний посібник
призначений для студентів медичних
інститутів.

Книгозабезпеченість
навчальної дисципліни
“Внутрішня медицина,
клінічна імунологія,
алергологія”
за 2015 – 2020 рр.

Наявність
грифа
(МОНУ,МО
ЗУ, ДУЦМК
з ВМО МОЗ
України)

Вид
видання:
підручник
, посібник,
атлас

Вчена рада
ІФНМУ
Вчена рада
ІФНМУ

Назва

Рік,
місце
видання

Тираж

Підручник Глушко Л.В.
національн
ий

Внутрішні
хвороби кн. 1

К.:
Медицина,
2019

120

Підручник Глушко Л.В.
національн
ий

Внутрішні
хвороби кн. 2

К.:
Медицина,
2019

120

Внутрішні
хвороби

Краків:
Практична
медицина

40

Підручник

Автор

Кубєц А.

МОЗ України
№3

Навчально
методични
й посібник

Чернюк Г.Д.

Внутрішня
медицина та
догляд за
хворими “Крок
М. Лікувальна
справа”

ІФНМУ,2
019

20

МОЗ України
№1
28.02.2006

Навчальни
й посібник

Єпішин А.В.

Невідкладні
стани у парктиці
терапевта

Тернопіл
ь:
НМУ,201
9

10

Навчальни
й посібник

Хемптон Джон
Р.

Основи ЕКГ

К.:
Медицин
а,2020

100

Навчальни
й посібник

Хемптон Джон
Р.

ЕКГ в практиці

К.:
Медицин
а, 2018

100

Навчальни
й посібник

Кондратюк
В.Є.

Внутрішня
медицина:
ревматологія

К.:
Медицин
а,2017

50

МОЗУ
№08.0130/17344

Вчена рада
УВМ №187
07.02.17

Посібник

Швед М.І.

Основи внутр.
медицини

Терноп.:
НМУ,201
5

2

ІФНМУ

Посібник

Рожко М,М,

Матеріали до
держ. атест.
випуск. з внутр.
мед.

ІФНМУ,2
015

50

УВМА №187
07.02.17

Підручник

Осьодло Г.В.

Воєнно-польова
терапія

К.:
100
Чалчинсь
ка

IFNMU №20

Textbook

Seredyuk N.M.

Internal medicine
d.2

Kyiv:
Medicine
2020

100

IFNMU №20

Textbook

Seredyuk N.M.

Internal medicine
d.1

Kyiv:
Medicine
2019

300

IFNMU

Methodical

Botsyurko V.I.

Methodical
IFNMU,2
Materials for state
015
certification

62

Список наукової
літератури, яка є в
бібліотеці

616.1/9
А 43 Актуальные проблемы внутренней медицины и разроботке их школой Н.Д.
Стражеско. Под ред. А.Л. Михнева, К.Ф. Дупленко. Киев, Госмедиздат УССР,
1963. 300с. Прим.4.
61.1/9(061)
В 74
Вопросы диагностики и терапии в клинике внутренних болезней. Сб.
научных сотрудников терапевтических кафедр Киргизского Гос. мед. ин-та.
Вып. 1. фрунзе,1964. 13 с. Прим. 6.
616.1/9(063)
Г 93 Гукасян А.Г.
Эволюция отечественной терапевтической мысли (По материалам
сьездов и конференций терапевтов). М., «Медицина»,1973. 368 с. Прим. 7.
616.1/9
В 14 Вайсбейн С.Г.
Неотложные состояния в клинике внутренних болезней. Диагностика и
терапия. Изд. 3-е, перераб. и доп. М., Медгиз,1962. 379 с. Прим. 4.

616.1/9.0
К 49
Клинико-экспериментальной обоснование новых методов диагностики и
лечения. Сборник научных работ. Под ред. Николаева А.В. М.,1975. 88 с.
Прим. 6.
616.1/9.0
Н 52
Неотложная терапия при острых состояниях в клинике внутренних
болезней. Под ред. А.Я. Губергрица. Изд. 4-е, доп. И испр. К., «Здоровя»,1974.
255 с. Прим. 6.
616.1/9.0-053.4
С 74
Справочник по гериатрии. Под ред. Д.Ф. Чеботерова и Н.Б.
Маньковского. М., «Медицина», 1973. 504 с. Прим. 4.
616.1/9.0-053.4
Ч 34
Чеботарева Д.Ф.
Гериатрия в клинике внутренних болезней. К., «Здоров’я”, 1977. 304
с. Прим. 5.
616.11/13
А 47
Алексеев П.П.
Болезни мелких артерий, капилляров
и артерио-венозніх
анастомозов. Л., “Медицина2, Ленингр. отд-ние, 1975. 207 с. Прим. 4.

616.11
М 29 Мартынчев А.Н.
Венозное давление в хирургической клинике. Под ред. А.Н.
Мартынчева. Л., Медгиз,1963. – 127 с. Прим.4.
616.11/13
С 56 Современные аспекты сердечно-сосудистой патологии и болезней обмена
веществ. Работы врачей и консультантов лечебно-профилакт. Учреждений Упр.
Делами АН СССР. М., “Наука”,1973. 311 с. Прим. 5.
616.11/13
Т 32 Темникова Н.С.
Влияние
атмосферного
давления
на
сердечно-сосудистые
заболевания/Н.С. Темникова. – Л.: Гидрометеоисдат,1977. – 56с. Прим. 6.
616.11/13
Т 46 Тихомирова К.С.
Курортное лечение детей и подростков с хроническими заболеваниями
сердечно-сосудистой системы. М., “Медицина”,1975. 154с. Прим. 6.

616.11/13
В 70 Волынский Ю.Д.
Изменения внутрисердечной гемодинамики при заболеваниях сердца.
(Сдавливающий перикардит, врожд. и приобрет. пороки сердца). Л.,
“Медицина” Ленингр. Отд-ние,1969. 271 с. Прим. .
616.11-03
Н 56 Нестеров В.С.
Клиника болезней сердца и сосудов. К., “Здоров’я”,1967. 471 с. Прим.
5.
616.11-085
Х 65 Хмелевский Ю.В. И Розанов А.Я.
Обмен витаминов при сердечно-сосудистых заболеваниях. К.,
«Здоров’я», 1975. 144с. Прим.10.
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Наукові статті працівників
кафедри за 2015-2020рр.

 Оцінка впливу комбінованого лікування на перебіг остеоартрозу в поєднанні з
хронічною хворобою нирок на фоні артеріальної гіпертензії та баланс
макроелементів [Текст] / Т. В. Буграк, Р. І. Яцишин, І. Р. Попадинець,
О. І. Бабенко // Бабенківські читання (конференція присвячена пам'яті
академіка Г.О. Бабенка) : Матеріали науково-практичної конференції з
міжнародною участю 24-25 жовтня 2019 Івано-Франківськ. — ІваноФранківськ, 2019. — С.28.
 Використання інтерактивних методів навчання при викладанні лекційного
матеріалу з дисципліни "Внутрішні хвороби" [Текст] / Р. І. Яцишин,
Н. В. Чернюк, П. Р. Герич та ін. // Актуальні питання підвищення якості
освітнього процесу : Збірник тез Науково-практичної конференції з
міжнародною участю 17 травня 2019 року. — Івано-Франківськ : ІФНМУ,
2019. — С.67.
 Зеляк, М. В.
Сучасний підхід до лікування ниркової кольки [Текст] / М. В. Зеляк,
Б. М. Зіняк, І. В. Білищук // Здоровье мужчины. — 2019. — № 1. — C.101102. — материалы Конгресса ассоциации урологов Украины.
 Нирковий та білянирковий абсцес:діагностика та лікування [Текст]
/ М. В. Зеляк, О. В. Фофанов, І. В. Білищук та ін. // Урологія. — 2016. — т.20,
№ 2. — С.77-79. — матеріали конгресу асоціації урологів України[м.Київ,21-23
квітня 2016р.].

 Learning and teaching support for modular-rating educational system [Текст]
/ N. V. Skrobach, V. O. Petryna, O. A. Shapoval, V.Yu. Vyshyvaniuk // Архів
клінічної медицини ( дар). — 2020. — № 1. — С.24-25.
 Модель готовності викладача до виховної роботи зі студентською молоддю у
вищому навчальному закладі [Текст] / В. Ю. Вишиванюк, Н. В. Скробач,
В. О. Петрина та ін. // Галицький лікарський вісник. — 2019. — т.26, № 1. —
С.50-51.
 Вторинна гіперурікемія у хворих на ревматологічні захворювання [Текст]
/ Ю. В. Дельва, Н. В. Скробач, І. Т. Гавриш, В. Ю. Вишиванюк // Галицький
лікарський вісник. — 2015. — т.22, № 1. — С.139-141.
 Випадок рідкісної варіантної форми системної склеродермії ( склередема
Бушке ) [Текст] / Ю. В. Дельва, Р. І. Яцишин, Я. В. Сандурська та ін.
// Галицький лікарський вісник. — 2015. — т.2, № 4 (ч.2 ). — С.89-91.
 Ресурси та показники діяльності урологічної служби Івано-франківської
області в динаміці за 2008-2017 рр. [Текст] / О. З. Децик, Д. Б. Соломчак,
Н. В. Скробач, В. Ю. Вишиванюк // Галицький лікарський вісник. — 2019. —
т.26, № 2. — С.37-43.
 Ресурси та показники діяльності урологічної служби Івано-франківської
області в динаміці за 2008-2017 рр. [Текст] / О. З. Децик, Д. Б. Соломчак,
Н. В. Скробач, В. Ю. Вишиванюк // Галицький лікарський вісник. — 2019. —
т.26, № 2. — С.37-43.

 Роль інтерактивних методів навчання студентів факультету пілготовки
іноземних громадян з дисципліни " внутрішня медицина" [Текст]
/ В. О. Петрина, В. Ю. Вишиванюк, Н. В. Скробач, О. А. Шаповал // Актуальні
питання підвищення якості освітнього процесу : Збірник тез Науковопрактичної конференції з міжнародною участю 17 травня 2019 року. — ІваноФранківськ : ІФНМУ, 2019. — С.50.
 Скробач, Н. В.

Освітнєсередовище і духовно-етичний розвиток молоді [Текст] / Н. В. Скробач,
В. Ю. Вишиванюк, О. А. Шаповал // Галицький лікарський вісник. — 2015. —
т.22, № 2. — С.142-143.
 Скробач, Н. В.
Педагогічна майстерність викладача в сучасній педагогічній технології [Текст]
/ Н. В. Скробач, В. Ю. Вишиванюк, О. А. Шаповал // Галицький лікарський
вісник. — 2017. — т.24, № 2. — С.71-73.
 Особливості обміну кальцію і фосфору у хворих на мієломну хворобу [Текст]
/ Г. М. Курилів, Н. Л. Глушко, І. О. Якубовська та ін. // Бабенківські читання
(конференція присвячена пам'яті академіка Г.О. Бабенка) : Матеріали науковопрактичної конференції з міжнародною участю 26-27 жовтня 2017 ІваноФранківськ. — Івано-Франківськ, 2017. — С.62.

 Didushko, O. M.
System of Education Process Organization at the Department of Endocrinology and
the Depatment of Internal Medicine No 1,Immunopathology and Allergology
Named after Academicsan Neiko Ye.M.of Ivano-Frankivsk National Medical
University [Текст] / O. M. Didushko, P. R. Herych, I. V. Cherniavska // Галицький
лікарський вісник. — 2018. — т.25, № 1. — С.42-43.
 Герич, П. Р.
Ефективність та безпека івабрадину у хворих із поєднаною кардіореспіраторною патологією [Текст] / П. Р. Герич // Туберкульоз,легеневі
хвороби,ВІЛ-інфекція. — 2017. — № 4. — С.45-53.
 Герич, П. Р.
Соціальна робота як вияв гуманного ставлення до студента.Право на
недосконалість [Текст] / П. Р. Герич // Галицький лікарський вісник. — 2017. —
т.24, № 3. — С.47.
 Герич, П. Р.
Спроба апробації ендотеліальної дисфункції у хворих із загостренням
хронічного обструктивного захворювання легень III ступеня у поєднанні з
ішемічною хворобою серця I-II функціонального класу шляхом застосування
рофлуміласту і кверцетину [Текст] / П. Р. Герич // Туберкульоз,легеневі
хвороби,ВІЛ-інфекція. — 2016. — № 1. — С.32-42.

 Патогенетичні ефекти комбінованої терапії в лікуванні коморбідної патології
[Текст] / П. Р. Герич, І. Р. Попадинець, Р. І. Яцишин та ін. // Лікарська
справа.Врачебное дело. — 2019. — № 4. — С.29-35.
 Герич, П. Р.

Клінічне і прогностичне значення біологічних маркерів у діагностиці загрози
дестабілізації супровідної ішемічної хвороби серця при хронічному
обструктивному захворюванні легень [Текст] / П. Р. Герич, Р. І. Яцишин
// Туберкульоз,легеневі хвороби,ВІЛ-інфекція. — 2015. — № 4. — С.22-31.
 Вегетативні та психосоматичні розлади у жінок під час вагітності [Текст]
/ В. В. Камінський, Н. І. Геник, Р. Р. Ткачук та ін. // Сімейна медицина. —
2018. — № 3. — С.129-137.
 Можливості біологічної терапії у веденні хворих на бронхіальну астму [Текст]
/ Н. В. Чернюк, Р. І. Яцишин, В. Я. Камінський, П. Р. Герич // Клінічна
імунологія,алергологія,інфектологія. — 2018. — № 8. — С.7-14.
 Соціальна робота як вияв гуманного ставлення до студента.Право на
недосконалість [Текст] / Р. І. Яцишин, П. Р. Герич, О. М. Дідушко та ін.
// Міжнародний ендокринологічний журнал. — 2018. — т.14, № 7. — С.82-83.

 Ефективність артромеги з включенням мікроелементів в лікуванні
дегенеративних хворіб суглобів [Текст] / Ю. В. Дельва, Р. І. Яцишин,
Я. В. Сандурська та ін. // Бабенківські читання (конференція присвячена
пам'яті академіка Г.О. Бабенка) : Матеріали науково-практичної конференції з
міжнародною участю 26-27 жовтня 2017 Івано-Франківськ. — ІваноФранківськ, 2017. — С.42.
 Стан кісткової тканини у хворих на ревматоїдний артрит без ураження нирок
та з нирковою патологією [Текст] / О. І. Дрогомерецька, Р. І. Яцишин,
Ю. В. Дельва та ін. // Український ревматологічний журнал. — 2018. — №
3. — С.80. — Науково-практична конференція асоціації ревматологів України
"Ревматоїдний артрит та споріднені з ним хвороби: локальні та системні
ураження. Стратегія персоніфікованого лікування". Тези наукових доповідей
[28-29 листопада 2018 р., м. Київ].
 Роль деяких макроелементів у діагностиці глюкокортикоїд-індукованого
остеопорозу при бронхіальній астмі [Текст] / О. І. Дрогомерецька,
Р. І. Яцишин, Ю. В. Дельва та ін. // Бабенківські читання (конференція
присвячена пам'яті академіка Г.О. Бабенка) : Матеріали науково-практичної
конференції з міжнародною участю 26-27 жовтня 2017 Івано-Франківськ. —
Івано-Франківськ, 2017. — С.44.

 Психоемоційні розлади у пацієнтів з ревматоїдним артритом та їх корекція за
допомогою адеметіоніну [Текст] / Х. М. Федорович, Р. І. Яцишин,
Ю. В. Дельва та ін. // Український ревматологічний журнал. — 2017. — №
3. — С.79. — Тези наукових доповідей VII Національного конгресу
ревматологів України [18-20 жовтня 2017 р.,Київ].

 Порівняльна ефективність корекції порушення кальцієвого-фосфорного обміну
за допомогою кальцію цитрату та кальцію карбонату у хворих на ревматоїдний
артрит у поєднанні з хронічною хворобою нирок II-III [Текст] / О. В. Штефюк,
Р. І. Яцишин, Ю. В. Дельва та ін. // Бабенківські читання (конференція
присвячена пам'яті академіка Г.О. Бабенка) : Матеріали науково-практичної
конференції з міжнародною участю 26-27 жовтня 2017 Івано-Франківськ. —
Івано-Франківськ, 2017. — C.96.
 Гриджук, Т. І.

Педагогічна фасилітація у професійній підготовці майбутніх лікарів [Текст]
/ Т. І. Гриджук, О. І. Дрогомерецька // Актуальні питання підвищення якості
освітнього процесу : Збірник тез Науково-практичної конференції з
міжнародною участю 17 травня 2019 року. — Івано-Франківськ : ІФНМУ,
2019. — С.15.

 Дрогомерецька, О. І.









Сучасні підходи до діагностики глюкокортикоїд-індукованого остеопорозу у
хворих на бронхіальну астму [Текст] / О. І. Дрогомерецька // Art of Medicine. —
2019. — № 1. — С.52-55.
Дрогомерецька, О. І.
Інноваційні методи в організації самостійної роботи студентів медичного
факультету під час вивчення курсу імунології [Текст] / О. І. Дрогомерецька,
Г. М. Курилів, В. В. Мигович // Медична освіта. — 2017. — № 2. — С.5-8.
Kaminskyi, V.Ya.
The significance of hereditary factor in the development of chronic kidney disease
(glomerulonephritis) [Текст] / V.Ya. Kaminskyi // Сімейна медицина. — 2019. —
№ 3. — С.20-25.
Камінський, В. Я.
Морально-етичні принципи виховання майбутніх медиків: святий лікар
Джузеппе Москаті - приклад для наслідування [Текст] / В. Я. Камінський,
О. Р. Гнатюк // Галицький лікарський вісник. — 2018. — т.21, № 3. — С.45-47.
Професійні і соціально-психологічні проблеми адаптації студентівпереселенців медиків та основні напрямки їх педагогічної підтримки [Текст]
/ І. С. Михалойко, О. Я. Михалойко, І. Я. Михалойко, І. Р. Попадинець
// Буковинський медичний вісник. — 2018. — т.22, № 2. — С.159-163.

 Мигович, В. В.

Інноваційні методи педагогічної роботи викладача вищої школи [Текст]
/ В. В. Мигович, Н. І. Матвійків // Актуальні питання підвищення якості
освітнього процесу : Збірник тез Науково-практичної конференції з
міжнародною участю 17 травня 2019 року. — Івано-Франківськ : ІФНМУ,
2019. — С.182.
 Дудар, І. О.
Антикоагулянтна та антиагрегантна терапія хворих на хронічну хворобу нирок
[Текст] / І. О. Дудар, І. С. Михалойко // Український журнал нефрології та
діалізу (в дар). — 2020. — № 2. — С.40-46.
 Дудар, І. О.
Роль гемостазіологічних порушень в прогресуванні хронічної хвороби нирок
[Текст] / І. О. Дудар, І. С. Михалойко // Український журнал нефрології та
діалізу (в дар). — 2019. — № 4. — С.50-55.
 Михалойко, І. С.
Роль порушень гемостазу в розвитку і прогресуванні гломерулонефритів (огляд
літератури) [Текст] / І. С. Михалойко // Буковинський медичний вісник. —
2019. — т.23, № 1. — С.120-124.

 Резистентність до ацетилсаліцилової кислоти у пацієнтів із перенесеним
гострим ішемічним інсультом [Текст] / О. Я. Михалойко, В. А. Гриб,
М. Ю. Купновицька-Сабадош та ін. // Буковинський медичний вісник. —
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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 бібліотечнобібліографічних 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).

Дякуємо за участь у перегляді
матеріалів, підготовлених
працівниками бібліотеки ІФНМУ.
Свої пропозиції просимо надсилати
електронною поштою.
Наша адреса:
library@ifnmu.edu.ua

