


Програма Дня кафедри

• мета проведення Дня кафедри

• книжково-інформаційна виставка “Внутрішня

медицина та медсестринство”

• комплектування фонду бібліотеки ІФНМУ з 

тематики кафедри 

• інформаційні можливості бібліотеки ІФНМУ



Мета Дня кафедри

Бібліотека ІФНМУ пропонує мультимедійну

презентацію Дня кафедри внутрішньої 

медицини №2 та медсестринства 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 та  медсестринство”

Розділ 1

На допомогу навчальному процесу та

науковим дослідженням



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-ІV

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)

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.



616.1/.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.



616.1/.9(075.8)

В60

Внутрішня медицина [Текст] : підручн. для стд. мед. коледжів та училищ / за ред. 

Сабадишина Р.О. /Сабадишин Р.О., Смоляк В.Р., Гашинська О.С., Баб'як О.В., Бобошко

Т.І., Бойчук Т.М./. - Вінниця : Нова книга, 2019. - 552 с. Всього:  21 прим. (абонемент –

17)

У розділах книги викладені

сучасні погляди на етіологію, патогенез,

клініку та лікування захворювань

внутрішніх органів. Особливу увагу

звернено на клініку, детально

проаналізовано основні ефективні методи

лікування терапевтичної патології.

Підручник рекомендований для

студентів медичних коледжів та училищ.

Інформація, викладена у підручнику,може

бути корисною для студентів медичних

інститутів, академій, медичних

факультетів університетів, а також для

практикуючих лікарів.



616.1/9.0-083(023)

М42

Медсестринство у внутрішній медицині [Текст] : підруч. для студ. вищ. мед. навч. 

закл. І-ІІІ р. акр. (МОЗУ) / О. С. Стасишин, Н. Я. Іванів, Г. П. Ткачук та ін. ; за ред. В.В. 

Стасюка. - 3-є вид., виправлене. - К. : Медицина, 2015. - 536 с. Всього:  47 прим. 

(абонемент – 40).

У підручнику узагальнено

відомості про розвиток внутрішньої

медицини як науки, введено короткі

історичні відомості про розвиток

внутрішньої медицини як науки. Дається

характеристика методів обстеження

пацієнта медичною сестрою. Описано

основні захворювання внутрішніх

органів, починаючи з анатомо-

фізіологічних особливостей кожної

системи, клінічні ознаки, основні

проблеми пацієнта, планування

медсестринських втручань, основні

проблеми пацієнта. Для студентів вищих

медичних навчальних закладів I-III

акредитації.



616-082(075.8)

А45

Алгоритми вирішення проблем пацієнтів (на основі міжнародної класифікації

первинної медичної допомоги ІСРС-2-Е [Текст] : Навч. посібник / за ред. В. П. Вакалюка

/Готюр О.І., Левандовська Х.В., Тимочко Н.Б., Драпчак І.М., Рудник В.Т., Купчак І.М. -

Івано-Франківськ : "НАІР", 2019. - 209 с. Всього:  31 прим. (абонемент – 26).

У навчальному посібнику

наведені алгоритми вирішення проблем

пацієнта, які адаптовані до міжнародної

класифікації првинної медичної

допомоги ІСРС-2-Е. Наведені дані

покрокового виконання медичним

працівником обстежень, медичних

маніпуляцій, методів фізіотерапії з

оцінкою правильності, ефективності їх

проведення. Посібник розрахований на

медичних сестер та лікарів різних

спеціальностей.



616-083(075.8)

К28

Касевич, Н. М.

Загальний догляд за хворими і медична маніпуляційна техніка [Текст] : підручн. для 

студ. вищ. мед. навч. закл. І-ІІІ р. акред. / Н. М. Касевич ; за ред. В.І. Литвиненка. - 7 - е 

вид., виправл. - К. : ВСВ "Медицина", 2017. - 424 с. Всього:  21 прим. (абонемент – 17)

У підручнику висвітлені питання
професійної діяльності фельдшерів і
акушерок. Особлива увага приділена
санітарно-протиепідемічному режиму
лікувально-профілактичних закладів,
загальному догляду за хворими і
медичній маніпуляційній техніці.
Проаналізовані особливості
спостереження і догляду за пацієнтами
різного профілю.Надані рекомендації
щодо формування здорового способу
життя і профілактики захворювань.

Для студентів вищих медичних
навчальних закладів І-ІІІ рівнів
акредитації. Підручник може бути
корисним для фельдшерів і акушерок.



616-085(075.8)

С33

Сестринська справа [Текст] : підручн. для студентів вищ. мед. навч. закл. І-ІІІ р. 

акред. / за ред. В.І. Литвиненка, Н.М. Касевич. - 3 є вид. виправл. - К. : ВСВ 

"Медицина", 2017. - 816 с. Всього:  20 прим. (абонемент – 16).

У підручнику розглянуті правові
та етико-деонтологічні аспекти
діяльності медичної сестри. Висвітлені
основи анатомії, фізіології, патанатомії
і фармакотерапії. Подані алгоритми
практичних навичок із усіх клінічних
дисциплін. Описані методи надання
допомоги пацієнтам з невідкладними
станами. Проаналізовані особливості
спостереження за пацієнтами різного
профілю і догляду за нимиПідручник
містить Етичний кодекс медичної
сестри України. Для студентів вищих
медичних навчальних закладів І—ІІІ
рівнів акредитації.



616-083(075.3)

С13

Савка, Л. С.

Догляд за хворими і медична маніпуляційна техніка [Текст] : Навчальний посібник

для студ. вищ. навч. закладів І-ІІІ р. акред. / Л. С. Савка, Л. І. Разінкова, О. І. Коцар. - 3 -

є вид. переробл. і доповнене. - К. : ВСВ " Медицина", 2017. - 600 c. Всього:  20 прим. 

(абонемент – 16).

У навчальному посібнику
наведено рекомендації щодо проведення
занять з догляду за хворими і медичної
маніпуляційної техніки, алгоритми
практичних навичок відповідно до
розділів і тем дисципліни. Описано
спостереження медичного працівника за
станом пацієнта під час проведення
процедури і після неї. Особливу увагу
приділено розділу “Санітарно-
протиепідемічний режим”. У посібнику
наведено нормативні документи
Управління охорони здоров’я МОЗ
України. Розроблено методичні
рекомендації для полегшення
позааудиторної самостійної роботи
студентів. Для студентів вищих медичних
навчальних закладів І—III рівнів
акредитації.



616-085(075.8)

М42

Медицина невідкладних станів. Екстрена (швидка) медична допомога [Текст] : нац. 

підручн. для лікарів-інтернів і студ. вищ. мед. навч. закл. ІV р акред. / за ред. І.С. Зозулі. 

- 3 - є вид., переробл. та доповн. - К. : ВСВ "Медицина", 2017. - 960 с. Всього:  20 прим. 

(абонемент – 16).

У підручник включено всі основні
розділи невідкладних станів, які
трапляються в медичній науці і практиці при
різних захворюван-нях. Висвітлено нові
методи, способи і технології в діагностиці й
наданні екстреної медичної допомоги в
хірургії, кардіології, неврології,
стоматології, нейрохірургії,
оториноларингології, травматології, при
опікових захворюваннях, отруєннях, в
офтальмології та фтизіатрії.

Для лікарів-інтернів, лікарів —
слухачів курсів післядипломної освіти,
лікарів усіх спеціальностей, що вивчають
медицину невідкладних станів, аспірантів,
клінічних ординаторів, лікарів екстреної
медичної допомоги, сімейних лікарів,
студентів вищих медичних навчальних
закладів IV рівня акредитації.



616.1/9.0-083(023)

Д31

Демченко, О. К.

Медсестринство в терапії [Текст] : навч.посіб.для вищ.мед.закл.осв.І-ІІ

рів.акр. / О. К. Демченко. - К. : Здоров'я, 2001. - 336с. Всього:  188 прим. 

(абонемент – 164).

У навчальному посібнику

висвітлено основні питання з

диференційованого догляду за хворими

терапевтичного профілю, проблеми

невідкладних станів та надання першої

долікарської допомоги. Наведено

приклади можливих проблем пацієнта та

дій медичної сестри при захворюваннях

внутрішніх органів та систем організму, а

також приклади написання й оформлення

документів медсестринського процесу.

Для студентів вищих медичних закладів

освіти І-ІІ рівнів акредитації.



Література, яка не 

користується попитом



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

диференціально-діагностичного 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.



616.1/9.0(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, лікарів-терапевтів.



616.1/9.0(023)

Т35

Терапія [Текст] : підруч. для студ. вищ. мед. навч. закл. І-ІІ р. акр. / М. І. Швед, Н. В. 

Пасєчко, Л. С. Білик та ін. ; за ред. М. І. Шведа, Н. В. Пасєчко. - Тернопіль : 

Укрмедкнига, 2007. - 648 с.  Всього:  5 прим.(абонемент – 2).

Об’єм матеріалу викладено у

трьох розділах підручника. В І розділі

подано загальні відомості про розвиток

терапії як науки, а також визначення

теоретичних положень щодо понять

“хвороба”, “симптоми” і “синдроми”. В ІІ

розділі викладено методи обстеження

хворого. ІІІ розділ –спеціальна частина –

охоплює виклад захворювань внутрішніх

органів за системами організму,

включаючи епідеміологію, чинники

розвитку, патогенез, клініку, діагностику,

лікування, профілактику, догляд за

хворими, диспансеризацію.



Книгозабезпеченість

навчальної дисципліни 

“Внутрішня медицина та 

медсестринство”

за 2016 – 2021 рр.



Наявність 

грифа 

(МОНУ,МО

ЗУ, ДУЦМК 

з ВМО МОЗ 

України)

Вид

видання: 

підручник

, посібник, 

атлас

Автор Назва Рік,

місце 

видання

Тираж

Вчена рада 

ІФНМУ

Підручник 

національн

ий

Глушко Л.В. Внутрішні 

хвороби кн. 1

К.: 

Медицина,

2019

120

Вчена рада 

ІФНМУ

Підручник 

національн

ий

Глушко Л.В. Внутрішні 

хвороби кн. 2

К.: 

Медицина,

2019

120

Підручник Кубєц А. Внутрішні 

хвороби

Краків: 

Практична 

медицина

40



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 практиці 

терапевта

Тернопіл

ь: 

НМУ,201

9

10

УВМА №187 

07.02.2017

Підручни
к

Осьодло Г.В. Воєнно-польова 
терапія

К.: 
Чалчинс
ька,2017

100

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



Ralson S. Davidson’s 

Principles and 

practice Med 23-

th

Elsevier,2

018

1

MH Ukraine 

№1 24 March 

2017

Textbook Babak O.Y. Internal 

Medicine: Critical 

Care

Kyiv:

Medicine, 

2019

10

CMOH MEMH

0f Ukraine

Study guide Smiyan S. Principles of 

internal medicine 

(cardiology,

rheumatology, 

nephrology)

Ternopil: 

NMU,201

6

1

Вч. Рада Рівн. 

МА №1 

27.08.19

Підручник Сабадишин

Р.О.

Внутрішня 

медицина

Вінниця: 

НК,2019

21

МОЗ України Підручник Стасишин О.С. Медсестринство

у внутрішній 

медицині

К.: 

Медицин

а,2019

30



Вчена рада 

ІФНМУ №19 

20.12.18

Підручник Стасишин О.С. Медсестринство

у внутрішній 

медицині

К.: 

Медицин

а,2017

147

МОЗУ Метод. 

рекоменда

ції

Вакалюк І.П. Медсестринство

у внутрішній 

медицині

ІФНМУ,2

016

30



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.



616.1/9.0

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.



616.11/13

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.



Розділ 2

Наукові статті  працівників       

кафедри за 2016-2021рр.



 Застосування прогностичних шкал у сучасній кардіологічній практиці
(Частина 1) [Текст] / І. П. Вакалюк, Н. М. Середюк, Р. В. Деніна та ін. // Art of
Medicine. — 2020. — № 1. — С.180-193.

 State of comorbidity in patients with hypertension under conditions of industrial
production [Текст] / V. A. Levchenko, I. P. Vakaliuk, L. I. Hordiichuk et al.
// Галицький лікарський вісник. — 2020. — т.27, № 2. — С.10-13.

 Savchuk, N. V.

Dynamics of heart failure markers in patients after past myocardial infarction with
the USE of potassium and magnesium salts of gluconic acid,eplerenone and
rivaroxaban [Текст] / N. V. Savchuk, I. P. Vakaliuk // Архів клінічної медицини (
дар). — 2017. — № 1. — С.23-27.

 Effectiveness of treating patients with stable ishemic heart disease and co-existent
paroxysmal atrial fibrillation with mebicar [Текст] / L. V. Seredyk, I. P. Vakalyk,
U. B. Tsimbalyuk, L. D. Bila // Архів клінічної медицини ( дар). — 2019. — №
2. — С.24-29.

 Вакалюк, І. П.

Зміни ендотеліальної функції та артеріальної жорсткості у чоловіків за
наявності артеріальної гіпертензії, ожиріння та подагри [Текст] / І. П. Вакалюк,
М. О. Вацеба // Фізіологічний журнал. — 2019. — т.65, № 3. — С.41-46.



 Вакалюк, І. П.

Ефективність медикаментозної корекції порушень ритму серця у хворих на
ішемічну хворобу серця [Текст] / І. П. Вакалюк, Н. П. Гайналь, П. П. Звонар
// Art of Medicine. — 2017. — № 1. — С.79-84.

 Вакалюк, І. П.

Особливості перебігу постійної форми фібриляції передсердь у хворих із
супутніми хронічними дифузними запальними захворюваннями печінки на
фоні тривалої варфаринотерапії [Текст] / І. П. Вакалюк, І. М. Драпчак
// Галицький лікарський вісник. — 2015. — т.22, № 1. — С.13-17.

 Вакалюк, І. П.

Аналіз динаміки стану кардіоваскулярного здоров'я населення Івано-
Франківської області за останні сімнадцять років [Текст] / І. П. Вакалюк,
Р. В. Козовий, С. В. Федоров // Архів клінічної медицини ( дар). — 2016. — №
2. — С.64-68.

 Стан обміну мікроелементів заліза і міді у хворих на стабільну стенокардію в
аспекті плейотропних ефектів статинів [Текст] / І. П. Вакалюк,
І. Г. Купновицька, А. О. Клименко 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.25.



 Вакалюк, І. П.

Динаміка показників гіпертрофії та ремоделювання лівого шлуночка у хворих

з декомпенсованою серцевою недостатністю в постінфарктному періоді після

проведеного відновного лікування [Текст] / І. П. Вакалюк, Х. В. Левандовська

// Art of Medicine. — 2019. — № 3. — С.13-20.

 Вакалюк, І. П.

Особливості толерантності до фізичних навантажень в постінфарктному

періоді залежно від наявності декомпенсації серцевої недостатності [Текст]

/ І. П. Вакалюк, Х. В. Левандовська // Art of Medicine. — 2019. — № 2. — С.14-

19.

 Вакалюк, І. П.

Ефективність відновного лікування та реабілітації хворих після
кардіохірургічних втручань за допомогою щоденника самоконтролю
[Текст] / І. П. Вакалюк, Р. В. Нестерак // Здобутки клінічної і
експериментальної медицини. — 2016. — № 4. — С.150. — матеріали
Всеукраїнської науково-практичної конференції "Перспективи розвитку
медичної та фізичної реабілітації на різних рівнях надання медичної
допомоги"[6 жовтня 2016р.,м.Тернопіль].



 Вакалюк, І. П.

Вплив комбінованої фармакотерапії з використанням триметазидину та солей і
магнію глюконової кислоти у хворих на хронічну серцеву недостатність
ішемічного генезу [Текст] / І. П. Вакалюк, Н. В. Савчук // Архів клінічної
медицини ( дар). — 2016. — № 1. — С.14-18.

 Науково-дослідна робота студентів як ефективний маркер компетентності
майбутнього спеціаліста [Текст] / І. П. Вакалюк, В. Н. Середюк, О. І. Готюр 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.70.

 Вакалюк, І. П.

Новітні наукові поступи Івано-Франківського національного медичного
університету як важлива складова освітнього процесу [Текст] / І. П. Вакалюк,
Н. М. Середюк // Терапевтика. — 2020. — т.1, № 1. — С.19-22.

 Вакалюк, І. П.

Ендотеліальна дисфункція та артеріальна жорсткість - клініко- діагностичне
значення у хворих на артеріальну гіпертензію з ожирінням та подагрою [Текст]
/ І. П. Вакалюк, Н. М. Середюк, М. О. Вацеба // Art of Medicine. — 2017. — №
1. — С.70-74.



 Вакалюк, І. П.

Ефективність метаболічної терапії при коморбідному стані-артеріальній
гіпертензії,ожирінні та подагрі [Текст] / І. П. Вакалюк, Н. М. Середюк,
М. О. Вацеба // Art of Medicine. — 2019. — № 1. — С.27-31.

 Формування креативного клінічного мислення студентів на засадах
Європейської кредитно-трансферної системи організації навчального процесу
за результатами Всеукраїнської студентської олімпіади з терапії (внутрішніх
хвороб) [Текст] / І. П. Вакалюк, Н. М. Середюк, В. Н. Середюк та ін. // Art of
Medicine. — 2017. — № 1. — С.89-93.

 Анкетування студентів як невід'ємний метод навчально-виховної роботи
куратора у вищому навчальному закладі [Текст] / А. М. Ерстенюк,
Т. В. Князевич-Чорна, І. Ю. Ванджура, Р. І. Мерена // Прикарпатський вісник
НТШ ( в дар ). — 2017. — № 7 (43). — С.109-118.

 Анкетування студентів як невід'ємний механізм моніторингу оцінки якості
освітнього та виховного процесу у вищому навчальному закладі [Текст]
/ Т. В. Князевич-Чорна, А. М. Ерстенюк, І. Ю. Ванджура, Р. І. Мерена
// Актуальні питання підвищення якості освітнього процесу : Збірник тез
Науково-практичної конференції з міжнародною участю 17 травня 2019
року. — Івано-Франківськ : ІФНМУ, 2019. — С.150.



 Варіабельність серцевого ритму у хворих з постінфарктними аневризмами
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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
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).



Дякуємо за участь у перегляді 

матеріалів, підготовлених

працівниками бібліотеки ІФНМУ. 

Свої пропозиції просимо надсилати 

електронною   поштою.

Наша адреса:

library@ifnmu.edu.ua


