


Програма Дня кафедри

• мета проведення Дня кафедри

• книжково-інформаційна виставка “Клінічна

фармакологія та фармакотерапія”

• комплектування фонду бібліотеки ІФНМУ з тематики 

кафедри 

• інформаційні можливості бібліотеки ІФНМУ



Мета Дня кафедри

Бібліотека ІФНМУ пропонує мультимедійну

презентацію Дня кафедри клінічної 

фармакології та фармакотерапії 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 

“Клінічна фармакологія  та фармакотерапії”

Розділ 1

На допомогу навчальному процесу та

науковим дослідженням



615.03(075.8)

К49

Клінічна фармакологія [Текст] : навчальний посібник / /Шоріков Є.І., 

Шумко Г.І., Хухліна О.С., Рева Т.В., Шупер В.О., Смандич В.С./. - Вінниця : 

Нова книга, 2019. - 512 с. Всього:  70 прим. (абонемент – 66).

Навчальний посібник створений

для студентів медичних факультетів з

клінічної фармакології. У книзі

викладено загальні клініко-патогенні

питання для кожної з тем, основні

фармакокінетичні та фармакодинамічні

особливості груп лікарських засобів, які

знайшли своє використання у лікуванні

певного переліку захворювань, клініко-

фармакологічні підходи до вибору й

оцінки ефективності та безпеки дії

препаратів для лікування хворих. Книга

буде корисною для навчання інтернів,

аспірантів та лікарів різних

спеціальностей.



615.5(02)

К49

Клінічна фармакологія [Текст] : підручник для студ. вищ. мед. (фарм.) навч. 

закл. ІV р. акред. / ред. Бабак О.Я., Біловола О.М., Чекмана І.С. - К. : 

Медицина, 2008. - 769с. Всього:  100 прим.  (абонемент – 91).

У підручнику викладено основи та

висвітлено найважливіші розділи сучасної

клінічної фармакології, подано короткий

історичний огляд розвитку науки. Автори

мали на меті навчити майбутнього лікаря

правильно призначати найефективніші

препарати, аналізуючи необхідну кількість

інформативних об’єктивних показників

стану пацієнта і клініко-фармакологічну

характеристику лікарських засобів. Для

студентів фармацевтичних факультетів

вищих медичних навчальних закладів III-

IV рівня акредитації та студентів вищих

фармацевтичних закладів IV рівня

акредитації.



616.31(075.8)

Ф24

Фармакотерапія в стоматології [Текст] : навч. посібник для студ. стомат. факультетів / 

В. М. Бобирьов, Т. А. Петрова, Г. Ю. Островська, М. М. Рябушко. - 2-е вид. - Вінниця : 

Нова Книга, 2019. - 400 с. Всього:  45 прим. (абонемент – 40).

Авторами посібника наведено

рекомендації студентам стоматологічних

факультетів та практикуючим фахівцям-

стоматологам з питань ефективного

застосування фармакотерапії в умовах

стоматологічної практики. Надано

фармакологічну характеристику

основних груп лікарських засобів, які

застосовують у стоматології.



615.03 (075.8)

М13

Мазур, І. П.

Клінічна фармакологія та фармакотерапія в стоматології [Текст] : Навч. посібник для 

студ.стомат. факульт. вищ. навч. закл. - мед. універ., інститутів й академій / І. П. Мазур, 

М. В. Хайтович, Л. І. Голопихо. - К. : ВСВ "Медицина", 2018. - 376 с. Всього:  20 прим. 

(абонемент – 15).

У навчальному посібнику подано

загальні питання клінічної фармакології в

стоматології – фармакокінетику,

фармакодинаміку лікарських засобів,

особливості дозування при різних

фізіологічних станах та захворюваннях.

Викладені основні положення клінічної

фармакології клінічної фармакогенетики,

фармакоекономічні й

фармакоепідеміологічні аспекти діяльності

лікаря-стоматолога. Для студентів

стоматологічних факультетів вищих

навчальних закладів – медичних

університетів, інститутів й академій, а

також лікарів-інтернів, лікарів-

стоматологів, курсантів і лікарів суміжних

спеціальностей.



615.03 (075.8)

К49

Клінічна фармакологія невідкладних станів у практиці стоматолога [Текст] : 

Навчальний посібник для студентів вищ. мед. навч. закладів / за ред. О.М. Біловола. - К. 

: ВСВ "Медицина", 2018. - 296 с.  Всього:  20 прим. (абонемент – 16).

У навчальному посібнику

викладено основні питання стосовно

клінічної картини, діагностики,

невідкладної допомоги при невідкладних

станах, які можуть виникнути на

стоматологічній практиці. Детально

висвітлено питання клінічної

фармакокінетики, фармакодинаміки,

лікарської взаємодії, особливостей

застосування лікарських препаратів при

різних станів. Для студентів

стоматологічних факультетів вищих

медичних навчальних закладів, а також

для лікарів-інтернів лікарів-стоматологів.



615.7(02)

Ф24

Фармакотерапія [Текст] : підруч. для студ. вищ. фарм. навч. закл. та фарм. фак-тів

вищ. мед. навч. закл. IV р. акр. (лист МОНУ №1/11-7412 від 06.08.2010 р.) / О. В. 

Крайдашенко, І. Г. Купновицька, І. М. Кліщ та ін. ; за ред. О.В. Крайдашенка. - вид. 2. -

Вінниця : Нова книга, 2013. - 644 с. Всього:  70 прим. (абонемент – 63).

У підручнику на сучасному рівні

представлені етіологія, патогенез,

клінічний перебіг основних нозологічних

одиниць. Дана порівняльна

характеристика лікарських засобів і

фармакологічних груп. Актуальність

даного підручника полягає в тому, що у

ньому наведені нові дані про основні

симптоми і синдроми, методи

діагностики і принципи медикаментозної

терапії найбільш розповсюджених

захворювань людини. Підручник

призначений для студентів

фармацевтичних факультетів вищих

медичних навчальних закладів,

провізорів, клінічних провізорів,

фармацевтів.



615.7(02)

Б61

Біловол, О. М.

Фармакотерапія внутрішніх захворювань та їх невідкладних станів [Текст] : Навч. 

посібник для студ. вищ. мед. заклад. освіти III-IV р. акред. та лікарів-інтернів [Лист 

МОЗУ №23-01-25/46 від 12.02.1997р.] / О. М. Біловол, І. К. Латогуз, В. Ф. Москаленко ; За 

ред. І.К. Латогуза. - Х. : Основа, 2001. - 240 с. Всього:  98 прим. (абонемент – 78).

Посібник містить сучасні

відомості про медикаментозне лікування

хвороб внутрішніх органів, а також

допомогу в екстремальних умовах

невідкладну терапію. Особливу увагу

приділено етіотропній терапії та її

альтернативним методам,

патогенетичним механізмам дії

лікарських засобів, вибору препаратів і їх

взаємодії. Описано сучасні лікарські

засоби з указанням можливих поюічних

ефектів. Для студентів вищих медичних

закладів освіти, лікарів-інтернів та

сімейних лікарів.



615.5(02)

П69

Практикум з клінічної фармакології [Текст] : навч. посібник для студ. стомат. ф-тів

вищ. мед. навч. закл. ІVр. акред. (МОНУ прот. №1/11-13008 від 13.08.2014р.) / під ред. 

М.А. Оринчак. - Івано-Франківськ : Видавництво ІФНМУ, 2015. - 208 с. Всього:  86 

прим. (абонемент – 79).

У навчальному посібнику

представлені необхідні матеріали для

підготовки до практичних занять із

клінічної фармакології для студентів

стоматологічного факультету згідно вимог

кредитно-модульної системи освіти.

Подання інформації у вигляді “питання-

відповідь” сприяє полегшення засвоєння

та кращому розумінню основних питань

клінічної фармакології майбутніми

лікарями-стоматологами. Посібник

містить сучасні відомості про

фармакологічне забезпеченння

невідкладної медичної допомоги при

гострій терапевтичній патології

внутрішніх органів.



615.5(02)

К49

Клиническая фармакология [Текст] : учебник для студ. высш. мед. (фармацевтич.) 

учебн. заведений IV уров. аккред. / О. Я. Бабак, А. Н. Беловол, Н. П. Безуглая та ін. - К. : 

ВСМ "Медицина", 2012. - 728 с. Всього:  1 прим.

У підручнику висвітлено основи та

найважливіші розділи сучасної клінічної

фармакології, подано короткий історичний

огляд розвитку науки. Автори мали на меті

навчити майбутнього лікаря правильно

призначати найефективніші препарати,

аналізуючи необхідну кількість

інформативних об’єктивних показників

стану пацієнта і клініко-фармакологічну

характеристику лікарських засобів. Друге

видання доповнено розділом “Засоби для

місцевої анестезії”. Для студентів медичних

факультетів вищих медичних навчальних

закладів IV рівня акредитації.



615.5(02)

П69

Практикум по клинической фармакологии [Текст] : учебное пособие для студентов 

стомат. ф-та высш. мед. учеб. учрежд. IV уров. акред. (рек. МОЗУ прот. №1/11-13008 от 

13.08.2014г.) / под ред. М.А. Орынчак. - Ивано-Франковск : ИФНМУ, 2015. - 214 с. 

Всього:  25 прим. (абонемент – 19).

У навчальному посібнику

представлені необхідні матеріали для

підготовки до практичних занять із

клінічної фармакології для студентів

стоматологічного факультету згідно

вимог кредитно-модульної системи

освіти. Подання інформації у вигляді

“питання-відповідь” сприяє полегшення

засвоєння та кращому розумінню

основних питань клінічної фармакології

майбутніми лікарями-стоматологами.

Посібник містить сучасні відомості про

фармакологічне забезпеченння

невідкладної медичної допомоги при

гострій терапевтичній патології

внутрішніх органів.



615.5(02)

W83

Workshop on clinical pharmacology [Текст] : textbook for students of dentisry faculty in 

higher education institutions IV acred. levels. (rec. Min. of Educ. and Scien. of Ukraine ) / 

edited by M.A. Orynchak. - Ivano-Frankivsk, 2015. - 194 p. Всього:  27 прим. (абонемент –

21).

У навчальному посібнику

представлені необхідні матеріали для

підготовки до практичних занять із

клінічної фармакології для студентів

стоматологічного факультету згідно

вимог кредитно-модульної системи

освіти. Подання інформації у вигляді

“питання-відповідь” сприяє полегшення

засвоєння та кращому розумінню

основних питань клінічної фармакології

майбутніми лікарями-стоматологами.

Посібник містить сучасні відомості про

фармакологічне забезпеченння

невідкладної медичної допомоги при

гострій терапевтичній патології

внутрішніх органів.



615.5(02)

C61

Clinical pharmacology [Текст] : manual for practical classes / /Крайдашенко О.В., Самура 

Б.Б., Самура І.Б., Самура Т.О./. - 2nd edition, updated (MHU). - Vinnytsia : Nova Knyha, 

2015. - 192 p. Всього:  48 прим. (абонемент – 41).

У посібнику, відповідно до

програми з клінічної фармакології,

розглядаються головні теоретичні

питання необхідні для вичвення

дисципліни, та поданонавчальні завдання

для контролю засвоєння матеріалу.

Завдяки доступно викладеним основним

принципам це видання допоможе

студентам у розумінні та візуалізації

клінічної фармакології. Книга розкриває

принципи моніторингу фармакотерапії та

взаємодії лікарських препаратів.

Посібник призначений для використання

студентами і випускниками вищих

медичних навчальних закладів.



Література, яка не 

користується попитом



615.5(02)

К49

Клінічна фармакологія [Текст] : Навч. посіб. для студ. та інтернів мед. вузів та ін-тів

(факультетів) удосконалення лікарів. У 2-х томах. Т. 1 / За ред. І.К. Латогуза. - Х. : 

Основа, 1995. - 525 с. Всього:  25 прим. (абонемент – 11).

У першому навчальному посібника

розглянуто з урахуванням нових даних

класифікацію , фармакокінетику,

фармакодинаміку, взаємодію та побічну

дію ефективних лікарських препаратів.

Викладено особливості клінічної

фармакології препаратів, які

використовуються в період вагітності та

пологів, у дитячому, похилому та

старечому віці; препаратів, впливаючих на

тонус судин, на основні функції міокарда,

а також протиатеросклеротичних,

гіполіпідемічних, гіпохолестиринемічних,

протиподагричних засобів. Для студентів

медичних університетів, академій,

інститутів.



615.5(02)

К49

Клінічна фармакологія [Текст] : Навч. посіб. для студ. та інтернів мед. вузів та ін-тів

(факультетів) удосконалення лікарів. У 2-х томах. Т. 2 / За ред. І.К. Латогуза. - Х. : 

Основа, 1995. - 702 с. Всього:  24 прим. (абонемент – 10).

У першому навчальному

посібника розглянуто з урахуванням

нових даних класифікацію ,

фармакокінетику, фармакодинаміку,

взаємодію та побічну дію ефективних

лікарських препаратів. Викладено

особливості клінічної фармакології

препаратів, які використовуються для

посилення видільної функції нирок,

коригують кислотно-лужне середовище і

осмотичний гомеостаз, впливають на

скипання крові, бронхіальну прохідність.

Для студентів медичних університетів,

академій, інститутів.



615.7(02)

С42

Скакун, М. П.

Фармакотерапія невідкладних станів [Текст] : Навч. посібник для студ. мед. ін-тів, 

інтернів і курсантів ф-тів удосконалення лікарів [Затверджено РМК з вищ. мед. освіти

МОНУ] / М. П. Скакун, Л. М. Охримович. - 2-ге вид., розширене. - Тернопіль : 

Тернопільський мед. ін-т, 1993. - 246 с. Всього:  60 прим. (абонемент – 45).

Навчальний посібник містить

широку інформацію з раціонального

використання лікарських засобів при

невідкладних станах, які зустрічаються в

практиці діяльності лікарів, особливо

терапевтів. Представлені відомості про

дози та форми випуску лікарських ,

способи та послідовність їх

використання. Описано типові програми

та обсяг диференційованої допомоги

хворим з невідкладними станами. Для

студентів старших курсів медичних

інститутів, інтернів, лікарів

терапевтичного профілю.



615.7(02)

Ф24

Фармакотерапия в 2-х [Текст] : Учебн. для студ. фармац. вузов и факульт. высш. мед. 

учрежд. образования ІІІ-ІV ур. аккред. Т.1 / Б. А. Самура, Л. Т. Малая, А. Д. Визир и др. ; 

под ред. Б.А. Самуры. - Х. : "Прапор", 2000. - 672 с. Всього:  14 прим. (абонемент – 9).

У підручнику введені відомості

про основні принципи лікарської терапії

певних нозоологічних груп захворювань,

формує у студентів уявлення про

загальний план лікувальної терапії при

типових патологічних процесах і їх

проявів, принципах індивідуального

підбору ефективних і безпечних

препаратів на основі даних

фармакодинаміки і фармакокінетики,

можливих побічних дій і особливості

застосування ліків у залежності від

протікання хвороби, іі сезонності і віку

хворого. Розрахований на студентів

фармацевтичних вузів і факультетів,

лікарів і провізорів.



615.7(02)

Ф24

Фармакотерапия в 2-х [Текст] : Учебн. для студ. фармац. вузов и факульт. высш. мед. 

учрежд. образования ІІІ-ІV ур. аккред. Т.2 / Б. А. Самура, Л. Т. Малая, А. Д. Визир и др. ; 

под ред. Б.А. Самуры. - Х. : "Прапор", 2000. - 656 с. Всього:  14 прим. (абонемент – 9).

У підручнику введені відомості

про основні принципи лікарської терапії

певних нозоологічних груп захворювань,

формує у студентів уявлення про

загальний план лікувальної терапії при

типових патологічних процесах і їх

проявів, принципах індивідуального

підбору ефективних і безпечних

препаратів на основі даних

фармакодинаміки і фармакокінетики,

можливих побічних дій і особливості

застосування ліків у залежності від

протікання хвороби, іі сезонності і віку

хворого. Розрахований на студентів

фармацевтичних вузів і факультетів,

лікарів і провізорів.



615.5

Л81

Лоуренс, Д. Р.

Клиническая фармакология [Текст] : В 2-х т. Т.I. / Д. Р. Лоуренс, П. Н. Бенитт. - М. : 

Медицина, 1993. - 640 с. Всього:  4 прим. (абонемент – 3).

У першому томі включені

медико-юридичні і організаційні

питання, зв’язані з призначенням

лікарських засобів, обговорені проблеми

організації використання нових

препаратів, розглянуті загальні питання

фармакодинаміки, побічні дії і

взаємодію лікарських препаратів.

Детально охарактеризовані клінічна

фармакологія, протибактеріальних,

протипаразитних, протипухлинних

хіміотерапевтичних засобів, а також

протиревматичних і вітамінних

препаратів, що впливають на

кровотворення і гомеостаз. Для

клінічних фармакологів, терапевтів.



615.5

Л81

Лоуренс, Д. Р.

Клиническая фармакология [Текст] : В 2-х т. Т.ІІ. / Д. Р. Лоуренс, П. Н. Бенитт. - М. : 

Медицина, 1993. - 640 с. Всього:  4 прим. (абонемент – 3).

У другому томі включені розділи,

присвячені певним проблемам клінічної

фармакології, таким як клінічна

фармакологія лікарських засобів, що

впливають на центральну нервову

систему, а також, що приймаються при

серцево-судинній патології, захворювань

органів дихання. Для клінічних

фармакологів, терапевтів.



615.5

С21

Сатоскар, Р. С.

Фармакология и фармакотерапия в 2-х т. [Текст]. Т.1 / Р. С. Сатоскар, С. Д. Бандаркар

; пер.с англ. А.Я. Ивлевой. - М. : Медицина, 1986. - 524 с. Всього:  4 прим. (абонемент –

2).

Перший том посібника

присвячений загальним питанням

фармакології. У ньому висвітлені шляхи

введення і біологічну дію лікарських

засобів, їх метаболізм і екскреція,

механізм дію і токсичність.

Представлений опис препаратів , що

використовуються при захворюваннях

центральної і вегетативної нервової

систем, системи органів дихання і

кровообігу, дана характеристика засобів,

що впливають на згортання крові і

фіброноліз, гормональних препаратів,

діуретиків, , біогенних амінів і

поліптетидів. Для фармаккологів і

практичних лікарів.



615.5

С21

Сатоскар, Р. С.

Фармакология и фармакотерапия в 2-х т. [Текст]. Т.2 / Р. С. Сатоскар, С. Д. Бандаркар

; пер.с англ. А.Я. Ивлевой. - М. : Медицина, 1986. - 432 с.  Всього:  4 прим. (абонемент –

2).

У другому томі дано опис

лікарських засобів, що використовуються

при лікуванні гінекологічних

захворюваннях і захворювань шлунково-

кишкового тракту. Представлені дані з

хіміотерапії мікробних і паразитарних

хвороб: туберкульозу, лепри, малярії,

амебіазу, гельмінтозів. Викладені лікарські

засоби, що використовуються при

захворювання суглобного апарату, а також

дані з прийому вітамінних препаратів,

вакцин, засобів детоксикації. Для

фармакологів та лікарів всіх

спеціальностей.
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615.5

В 79 Вотчал Б.Е.

Очерки клинической фармакологии. М., Медгиз,1963. 415с. Прим. 5.

615.5

Г 60 Голдовт Ю.Д.

Лекарственные препараты. Изд. 8-е. Под ред. И.Ф. Урванцева. Минск,

«Наука и техника», 1973. 374с. Прим. 5.

615.5

П 63 Постнова Л.Х. и Титова Л.Ф.

Фармакология с рецептурой. М., «Медицина»,1975. 271 с. Прим. 4.

615.7

Г 60 Голиков С.Н.

Стереоспецифичность действия лекарственных веществ. Л.,

«Медицина», Ленинг. Отд-ние, 1973. 184с. Прим. 6.

615.7

Д 27 Действие физиологически активных соедений на биологические

мембраны. М., «Наука»,1974. 388с. Прим. 5.



615.7

К 63  Комиссаров И.В.

Лекарственная регуляция адренергических процессов/ Комиссаров И.В. 

– Киев: «Здоров’я», 1976. 112 с. Прим. 8.

615.7

М 17  Максимович Я.Б.

Прописывание, несовместимость и побочние действие лекарственных

средств. 2- испр. и доп. Изд. Киев, “Здоров’я”, 1974. 160 с. Прим. 16.

615.7

Т 33   Тенцова А.И. и Ажгихин И.С.

Лекарственная форма и терапевтическая эффективность лекарств (Введ. 

в биофармаци). М., «Медицина», 1974. 336 с. Прим. 4.

615.72

Л 53         Лещинский Л.А.

Строфантин и гликозиды строфантиноподобного действия. М., 

«Медицина», 1974. 183 с. Прим. 4.



615.73

Г 36 Гепарин. Физиология, биохимия, фармакология и клинич. Применение. Под
ред. А.А.Маркосяна, Л., «Наука», 1969.

615.73

С 38 Синатрин. Под общ. М.М. Ковалева. Киев, «Наукова думка» 1974. 128 с.
Прим. 4.

615.742

Г 49 Гинзбург Р.Л.

Экспериментальное и клиническое применение кислорода под
повышенным давлением в барокамере/ Р.Л. Гинзбург, Ю.Г. Шапошников, Б.Я.
Рудаков. – М.: «Медицина», 1975. 112 с. Прим. 4.

615.742

Е 70 Еренков В.А.

Оксигенотерапия в педиатрии. К., «Здоров’я», 1975. 104 с.

Прим. 5.

615.79

Т 67 Тринус Ф.П.

Нестероидные противоспалительные средства. К., «Здоров’я»,1975. 240
с. Прим. 6.



Розділ 2

Наукові статті  працівників       

кафедри за 2016-2021рр.



 Роль аліментарного ожиріння у виникненні структурно-функціональних змін

нирок,серця та судин [Текст] / Н. В. Губіна, І. Г. Купновицька, Р. І. Белегай та 

ін. // Art of Medicine. — 2017. — № 4. — С.77-82.

 Художній фільм як засіб навчання студентів під вивчення дисципліни"основи

біоетики та біобезпеки" [Текст] / І. Г. Купновицька, Р. І. Белегай, Н. В. Губіна

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.33.

 Дефіцит магнію і артеріальна гіпертензія [Текст] / І. Г. Купновицька,

Н. В. Губіна, Р. І. Белегай та ін. // Бабенківські читання (конференція

присвячена пам'яті академіка Г.О. Бабенка) : Матеріали науково-практичної

конференції з міжнародною участю 24-25 жовтня 2019 Івано-Франківськ. —

Івано-Франківськ, 2019. — С.64.

 Педагогічна майстерність викладача вищої школи [Текст] / І. Г. Купновицька,

Н. В. Губіна, Р. І. Белегай 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.170.



 Патогенетичне значення йоду та тиреоїдних гормонів у розвитку артеріальної
гіпертензії [Текст] / І. Г. Купновицька, Н. В. Губіна, І. П. Кутинська та ін.
// Міжнародний ендокринологічний журнал. — 2016. — № 2. — С.175-176. —
матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю"Дефіцит
вітаміну D та йоду :вплив на здоров'я й старіння людини"[м.Чернівці,21-22
квітня 2016р.].

 Роль йоду та тиреоїдних гормонів у розвитку артеріальної гіпертензії [Текст]
/ І. Г. Купновицька, Н. В. Губіна, І. П. Фітковська 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.60.

 Патогенетичне значення йоду та тиреоїдних гормонів у розвитку артеріальної
гіпертензії [Текст] / І. Г. Купновицька, В. Г. Міщук, Н. В. Губіна, І.П..Белегай
Р.І. Фітковська // Вісник наукових досліджень. — 2016. — № 2. — С.31-33.

 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.



 Використання інтерактивної моделі навчання студентів клінічної фармакології
та клінічної фармації методом конкурентних груп [Текст] / І. Г. Купновицька,
І. П. Фітковська, В. І. Клименко, Н. В. Губіна // Art of Medicine. — 2018. — №
2. — С.112-115.

 Диференційована фармакотерапія артеріальної гіпертензії у жінок зі зниженою
мінеральною щільністю кісткової тканини [Текст] / І. Г. Купновицька,
І. П. Фітковська, В. І. Клименко, Н. В. Губіна // Буковинський медичний
вісник. — 2016. — т.20, № 2. — С.60-63.

 Дронь, Л. А.

Покращення якості життя хворих на гіпертонічну хворобу,поєднану з
хронічним обструктивним захворюванням легень [Текст] / Л. А. Дронь,
І. Г. Купновицька // Український терапевтичний журнал. — 2016. — № 4. —
С.39-45.

 Дронь, Л. А.

Поліпшення ендотеліальної функції та функції зовнішнього дихання у
пацієнтів з коморбідністю (артеріальна гіпертензія та хронічне обструктивне
захворювання легень IIIступеня) шляхом застосування донатора азоту оксиду -
L-аргініну [Текст] / Л. А. Дронь, І. Г. Купновицька // Туберкульоз,легеневі
хвороби,ВІЛ-інфекція. — 2018. — № 4. — С.66-72.



 Купновицька, І. Г.

Гіпертензія обох кіл й вазодилатуючі властивості L-аргініну ( гострий
медикаментозний тест ) [Текст] / І. Г. Купновицька, Л. Т. Дронь
// Галицький лікарський вісник.— 2015.—т.22,№ 3 ( ч. 2).—С.7-9.

 Калугіна, С. М.

Корекція порушень процесів ліпопероксидації та системи
антиоксидантного захисту у хворих на виразкову хворобу
дванадцятипалої кишки за допомогою цинк карнозину [Текст]
/ С. М. Калугіна, І. Г. Купновицька // 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.50.

 Калугіна, С. М.

Педагогічна техніка як елемент фахової майстерності викладача [Текст]
/ С. М. Калугіна, І. Г. Купновицька // Актуальні питання підвищення
якості освітнього процесу : Збірник тез Науково-практичної конференції з
міжнародною участю 17 травня 2019 року. — Івано-Франківськ : ІФНМУ,
2019.— С.176.



 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.
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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


