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

“Пропедевтика педіатрії”
• комплектування фонду бібліотеки ІФНМУ з
тематики кафедри
• інформаційні можливості бібліотеки ІФНМУ

Мета Дня кафедри
Бібліотека ІФНМУ пропонує мультимедійну
презентацію Дня кафедри пропедевтика педіатрії з
метою
співпраці між бібліотекою та кафедрою задля
кращого забезпечення літературою дисципліни, яка
вивчається на кафедрі та отримання дозволу на
списання літератури застарілої в навчальному
процесі.

Книжково-інформаційна
виставка
“Пропедевтика педіатрії”

Розділ 1
На допомогу навчальному процесу та
науковим дослідженням

616-053.2(075.8)
П81
Пропедевтична педіатрія [Текст] : підручн. для студ. вищ. мед. навч. закл. ІVр. акред. /
за ред. В.Г. Майданника /Майданник В.Г., Бурлай В.Г., Гнатейко О.З., Дука К.Д.,
Нечитайло Ю.М., Хайтович М.В./. - 2 - ге вид. випр. та допов. - Вінниця : Нова книга,
2018. - 872 с. Всього: 51 прим. (абонемент – 46).
У підручнику викладені принципи
організації
лікувально-профілактичної
допомоги дітям, стисла історія розвитку
педіатрії, дана характеристика періодів
дитячого
віку,
анатомо-фізіологічні
особливості органів та систем, а також
обміну речовин у дітей різних вікових
груп. Описані закономірності та сучасні
тенденції фізичного і нервово-психічного
розвитку дітей, їх оцінка і семіотика
порушень. Розглянуті основні принципи і
тактика раціонального вигодовування та
харчування здорових дітей раннього віку.

618.94-07(075.8)
К49
Клінічне обстеження дитини [Текст] : Навч. посібн. для студ. вищ. навч. закл. / О. В.
Катілов, Д. В. Дмитрієв, К. Ю. Дмитрієва, С. Ю. Макаров. - Вінниця : Нова Книга, 2017.
- 520 с. Всього: 50 прим. (абонемент – 45).

У представленому навчальному
посібнику,
з
урахуванням
аналізу
концепцій вітчизняних і зарубіжних
наукових шкіл, викладено основи і
принципи клінічного обстеження дитини.
Книга
призначена
для
студентів
медичних університетів, лікарів-інтернів
та лікарів-педіатрів-початківців, а також
лікарів загальної практики.

618.9(02)
К20
Капітан, Т. В.
Пропедевтика дитячих хвороб з доглядом за дітьми [Текст] : підруч. для студ. вищ.
мед. навч. закл. ІVр. акред. (затв. МОЗ України) / Т. В. Капітан. - 4-е вид., доповн. і
оновл. - Вінниця : Вінницька газета, 2010. - 868с. Всього: 17 прим. (абонемент – 13).

Підручник
укладений
на
підставі
«Програми
з
пропедевтичної, факультетської та
госпітальної педіатрії для студентів
вищих
медичних
навчальних
закладів ІІІ–IV рівнів акредитації»,
затвердженої
МОЗ
України.
Призначений студентам II–ІII курсів
вищих
медичних
навчальних
закладів
для
підготовки
до
практичних
занять
з
курсу
пропедевтики дитячих хвороб з
доглядом за дітьми.

618.9(02)
К20
Капітан, Т. В.
Пропедевтика дитячих хвороб з доглядом за дітьми [Текст] : підруч. для студ. вищ.
мед. навч. закл. ІVр. акред. (Рек. МОЗ України прот. №1 від 28.02.2006) / Т. В. Капітан. Вінниця : ДП"ДКФ", 2006. - 792 с. Всього: 7 прим. (абонемент – 4).

Підручник укладений на підставі
«Програми
з
пропедевтичної,
факультетської та госпітальної педіатрії
для
студентів
вищих
медичних
навчальних
закладів
ІІІ–IV
рівнів
акредитації», затвердженої МОЗ України.
Призначений студентам II–ІII курсів
вищих медичних навчальних закладів для
підготовки до практичних занять з курсу
пропедевтики дитячих хвороб з доглядом
за дітьми.

618.9(02)
K20
Kapitan, T.
Propaedeutics of children's diseases and nursing of the child [Òåêñò] : Textbook for students
/ T. Kapitan. - Fourth edition, updated and translated in English. - Vinnitsa : The State
Cartographical Factory, 2010. - 816 p. Всього: 15 прим. (абонемент – 10).

Підручник
укладений
на
підставі
«Програми
з
пропедевтичної, факультетської та
госпітальної педіатрії для студентів
вищих
медичних
навчальних
закладів ІІІ–IV рівнів акредитації»,
затвердженої
МОЗ
України.
Призначений студентам II–ІII курсів
вищих
медичних
навчальних
закладів
для
підготовки
до
практичних
занять
з
курсу
пропедевтики дитячих хвороб з
доглядом за дітьми.

618.9(02)
К20
Капітан, Т. В.
Пропедевтика дитячих хвороб з доглядом за дітьми [Текст] : Підручник для студ. вищ.
мед. навч. закл. ІІІ-ІV р. акред.(МОЗУ) / Т. В. Капітан. - 2-е вид., ,доп. - Вінниця :
ДП"ДКФ", 2003. - 768 с. Всього: 114 прим. (абонемент – 106).

Підручник укладений на підставі
«Програми
з
пропедевтичної,
факультетської та госпітальної педіатрії
для
студентів
вищих
медичних
навчальних закладів ІІІ–IV рівнів
акредитації», затвердженої МОЗ України.
Призначений студентам II–ІII курсів
вищих медичних навчальних закладів для
підготовки до практичних занять з курсу
пропедевтики дитячих хвороб з доглядом
за дітьми.

618.9(02)
К20
Капітан, Т. В.
Пропедевтика дитячих хвороб з доглядом за дітьми [Текст] : Підручник для студ. вищ.
мед. навч. закл. ІІІ-ІV р. акред. (МОЗУ) / Т. В. Капітан. - Вінниця : Нова Книга, 2002. 719 с. Всього: 90 прим. (абонемент – 75).
Підручник укладений на підставі
«Програми
з
пропедевтичної,
факультетської та госпітальної педіатрії
для
студентів
вищих
медичних
навчальних закладів ІІІ–IV рівнів
акредитації», затвердженої МОЗ України.
Призначений студентам II–ІII курсів
вищих медичних навчальних закладів для
підготовки до практичних занять з курсу
пропедевтики дитячих хвороб з доглядом
за дітьми.

618.9(02)
Н40
Невідкладні стани в педіатричній практиці [Текст] : Навч. посібник для студ. вищ.
мед. навч. закл. ІV рівня акред. (Рек. МОНУ лист №1/11-13383 від 20.08.2014) / Ю. В.
Марушко, Г. Г. Шеф, Ф. С. Глумчер, С. М. Ярославська. - К. : ВСВ "Медицина", 2016. 400 с. Всього: 30 прим. (абонемент – 23).

Навчальний
посібник
призначений
для
засвоєння
навчального матеріалу з надання
невідкладної
допомоги
дітям.
Розглянуто
основні
невідкладні
стани в педіатрії в аспекті
етіопатогенезу, клінічної картини,
діагностики та лікування. Наведено
довідниковий
матеріал
щодо
застосування лікарських препаратів.
Для студентів старших курсів вищих
медичних навчальних закладів IV
рівня акредитації і лікарів-інтернів,
педіатрів та лікарів загальної
практики - сімейної медицини.

618.9(02)
Ч-34
Чеботарьова, В. Д.
Пропедевтична педіатрія [Текст] : підруч. для вищ. мед. закл. осв. ІІІ-ІVр. акред. / В.
Д. Чеботарьова, В. Г. Майданник. - К., 1999. - 578 с. Всього: 97 прим. (абонемент – 77).
У підручнику викладені принципи
організації
лікувально-профілактичної
допомоги
дітям,
історія
розвитку
педіатрії. Дана характеристика періодів
дитячого
віку,
анатомо-фізіологічні
особливості органів та систем, а також
обмін речовин у дітей різних вікових
груп. Розглянуті основні принципи і
тактика раціонального вигодовування та
харчування здорових дітей раннього віку.
Підручник розрахований на студентів
вищих медичних закладів освіти III-IV
рівнів акредитації.

618.90(02)
О-75
Особливості і семіотика захворювань дитячого віку [Текст] : Навч.-метод. посібник
для студ. вищ. мед. заклад. освіти / За ред. І.С. Сміяна, В.Г. Майданника. - ТернопільКиїв, 1999. - 148 с. Всього: 86 прим. (абонемент – 69).

Навчально-методичний посібник
призначений для студентів
вищих
медичних закладів освіти і покликаний
допомогти при підготовці до практичних
занять з пропедевтичної педіатрії.
Посібник повністю відповідає програмі з
пропедевтичної
педіатрії,
яка
затверджена Міністерством охорони
здоров’я України.

618.9(02)
П69
Практикум з пропедевтичної педіатрії з доглядом за дітьми [Текст] : Навч.-метод.
посібник для студ. вищ. мед. заклад. освіти / За ред. В.Г. Майданника, К.Д. Дуки. - К. :
Знання України, 2002. - 356 с. Всього: 226 прим. (абонемент – 207).

У посібнику коротко викладені
основні питання теоретичної підготовки
студентів,
представлені
алгоритми
оволодіння
практичним навичками
питання для самопідготовки ситуаційні
задачі та тестові питання, а також список
необхідної
літератури.
Підручник
розрахований на студентів вищих
медичних закладів освіти III-IV рівнів
акредитації

616-053.2(075.8)
P36
Pediatric physical examination [Текст] = Клінічне обстеження дитини : texbook for
students of higher educational institutions / O. V. Katilov, D. V. Dmytriev, K. Yu. Dmytrieva, S.
Yu. Makarov. - 2nd. ed.up. - Vinnytsia : Nova Knyha, 2019. - 504 p. Всього: 50 прим.
(абонемент -48).

У представленому навчальному
посібнику,
з
урахуванням
аналізу
концепцій вітчизняних і зарубіжних
наукових шкіл, викладено основи і
принципи клінічного обстеження дитини.
Книга
призначена
для
студентів
медичних університетів, лікарів-інтернів
та лікарів-педіатрів-початківців, а також
лікарів загальної практики.

616-053.2(075.8)
P36
Pediatric physical examination [Текст] = Клінічне обстеження дитини : texbook for students
of higher educational institutions / O. V. Katilov, D. V. Dmytriev, K. Yu. Dmytrieva, S. Yu.
Makarov. - Vinnytsia : Nova Knyha, 2018. - 514 p. Всього: 30 прим. (абонемент – 25).

У представленому навчальному
посібнику,
з
урахуванням
аналізу
концепцій вітчизняних і зарубіжних
наукових шкіл, викладено основи і
принципи клінічного обстеження дитини.
Книга призначена для студентів медичних
університетів, лікарів-інтернів та лікарівпедіатрів-початківців, а також лікарів
загальної практики.

618.9(02)
К20
Капитан, Т. В.
Пропедевтика детских болезней с уходом за детьми [Текст] : Учебник для вузов II- ІІІ
курсов высш. учеб. заведений / Т. В. Капитан. - 5-е изд., доп. - М. : МЕДпресс-информ,
2009. - 654 с. Всього: 2 прим. (абонемент -1).

Підручник
укладений
на
підставі
«Програми
з
пропедевтичної, факультетської та
госпітальної педіатрії для студентів
вищих
медичних
навчальних
закладів ІІІ–IV рівнів акредитації»,
затвердженої
МОЗ
України.
Призначений студентам II–ІII курсів
вищих
медичних
навчальних
закладів
для
підготовки
до
практичних
занять
з
курсу
пропедевтики дитячих хвороб з
доглядом за дітьми.

618.9(02)
К20
Капитан, Т. В.
Пропедевтика детских болезней с уходом за детьми [Текст] : учебник для высш. мед.
учрежд. / Т. В. Капитан. - 3-е изд., доп. - М. : МЕДпресс-информ, 2007. - 704 с. Всього: 1
прим.(абонемент -1).

Підручник укладений на підставі
«Програми
з
пропедевтичної,
факультетської та госпітальної педіатрії
для
студентів
вищих
медичних
навчальних
закладів
ІІІ–IV
рівнів
акредитації», затвердженої МОЗ України.
Призначений студентам II–ІII курсів
вищих медичних навчальних закладів для
підготовки до практичних занять з курсу
пропедевтики дитячих хвороб з доглядом
за дітьми.

618.9(02)
К20
Капитан, Т. В.
Пропедевтика детских болезней с уходом за детьми [Текст] : Учебник для высш. мед.
учрежд. / Т. В. Капитан. - М. : МЕДпресс-информ, 2006. - 704с. Всього: 1 прим.
(абонемент – 1).

Підручник укладений на підставі
«Програми
з
пропедевтичної,
факультетської та госпітальної педіатрії
для
студентів
вищих
медичних
навчальних закладів ІІІ–IV рівнів
акредитації», затвердженої МОЗ України.
Призначений студентам II–ІII курсів
вищих медичних навчальних закладів для
підготовки до практичних занять з курсу
пропедевтики дитячих хвороб з доглядом
за дітьми.

618.9(02)
K20
Kapitan, T.
Propaedeutics of children's diseases and nursing of the child [Текст] : Textbook for students
/ T. Kapitan. - Fourth edition, updated and translated in English. - Vinnitsa : The State
Cartographical Factory, 2010. - 816 p. Всього: 15 прим. (абонемент – 10).

Підручник укладений на підставі
«Програми
з
пропедевтичної,
факультетської та госпітальної педіатрії
для
студентів
вищих
медичних
навчальних закладів ІІІ–IV рівнів
акредитації», затвердженої МОЗ України.
Призначений студентам II–ІII курсів
вищих медичних навчальних закладів для
підготовки до практичних занять з курсу
пропедевтики дитячих хвороб з доглядом
за дітьми.

618.9(02)
M26
Manual of propaedeutic pediatrics [Текст] : for the second- and third- year students / S. O.
Nykytyuk, N. I. Balatska, N. B. Galiyash et al. - Ternopil : Ukrmedknyga, 2005. - 468 p.
Всього: 26 прим. (абонемент – 22).

У посібнику коротко викладені
основні питання теоретичної підготовки
студентів,
представлені
алгоритми
оволодіння
практичним навичками
питання для самопідготовки ситуаційні
задачі та тестові питання, а також список
необхідної літератури.

Література, яка не
користується попитом

618.9(02)
С50
Сміян, І. С.
Лекції з педіатрії [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. мед. закл. осв. III-IV р. акр. / І. С.
Сміян. - Тернопіль : Підручники і посібники, 2006. - 768 с. Всього: 33 прим. (абонемент
– 28).
У книзі вперше один з визначних
вітчизняних педіатрів, узагальнюючи
всесвітні наукові досягнення і свій
багаторічний досвід, у зрозумілій,
доступній, ілюстрованій формі показав
актуальність
найважливішої
галузі
медицини – педіатрії. Дискусійність,
емоційність лекцій будуть слугувати
творчому оволодінню студентами наукою
про здорову і хвору дитину та
підвищенню
кваліфікації
лікарівкурсантів.

618.90(02)
М42
Медицина дитинства [Текст] : Навч. посібник для інтернів мед. вузів, курсантів ін-тів
і ф-тів удосконалення лікарів: У 4-х т. Т.I. / За ред. П.С. Мощича. - К. : Здоров'я, 1994. 704 с. Всього: 265 прим. (абонемент – 252).
Перший
том
навчального
посібника висвітлює окремі питання
історії
розвитку педіатрії в Україні,
організації
лікувально-профілактичної
допомоги дітям. Викладено гігієнічні
основи охорони та зміцнення здоров’я
дітей.
Охарактеризовано
методи
фізичного виховання та загартування
дітей. Для інтернів медичних вузів,
курсантів інститутів та факультетів
удосконалення лікарів, лікарів різного
профілю, які обслуговують дитяче
населення, а також може бути корисним
для студентів медичних вузів.

618.90(02)
П18
Параклінічні дослідження в педіатрії [Текст] : навч. посіб. для студ. і лікарів-інтернів
вищ. мед. навч. закл.(ЦМК) / Р. П. Волосянко, А. О. Клименко, Г. І. Магуряк та ін. Тернопіль : Укрмедкнига, 2003. - 144 с. Всього: 310 прим. (абонемент – 291).

В посібнику охарактеризовані
основні методи додаткового обстеження
дитини, необхідні як для встановлення
діагнозу, так і для моніторування стану
дитини
в
процесі
лікування
та
спостереження за нею. Наведені критерії
оцінки
периферичної
крові,
спинномозкової рідини, сечі, калу,
дуоденального
вмісту,
особливості
імунного статусу, електрокардіографії,
ультразвукового дослідження, спінографії,
умови їх виконання, обговорюються їх
відхилення та інформативна цінність для
лікаря на різних етапах роботи з дитиною.
Посібник для лікарів-інтернів вищих
медичних навчальних закладів, педіатрів
та лікарів загальної практики.

618.9(02)
М13
Мазурин, А. В.
Пропедевтика детских болезней [Текст] : Учебник для студ. педиатр. ф-тов мед. ин-тов
/ А. В. Мазурин, И. М. Воронцов. - М. : Медицина, 1986. - 432 с. Всього: 198
прим.(абонемент – 188).
У підручнику коротко викладена
історія розвитку педіатрії. Особливу увагу
приділено
анатомо-фізіологічним
особливостям дітей різного віку, проблеми
фізичного,
нервово-психологічного
розвитку дітей у зв’язку з акселерацією.
Семіотика
захворювань
дитини
викладається у вигляді
синдромів,
особливо проявів декомпенсації різних
систем
організмів.
Підручник
призначений для студентів медичних
інститутів.

Книгозабезпеченість
навчальної дисципліни
“Пропедевтика педіатрії”
за 2016 – 2021 рр.

Наявність
грифа
(МОНУ,
МОЗУ, ДУ
ЦМК з ВМО
МОЗ
України)

Вид
видання:
підручник,
посібник,
атлас

Автор

Назва

Рік,
місце
видання

Тираж

МОЗ
України №2
01.06.12

Підручник

Майданник
В.Г.

Пропедевтич
на педіатрія

Вінниця:
НК,2018

51

МОЗ
України

Навчальний
посібник

Лайко А.А.

Обсяг і
методики
обстеження

К.:
Логос,20
18

1

ЦМК ВМО
МОЗУ №2
27.05.05

Посібник

Катілов
О.В.

Клінічне
обстеження
дитини

Вінниця:
НК,2017

50

МОНУ
№1/1113383
20.08.2014

Посібник

Фофанов О.

Практичноорієнтований
випускний
іспит

ІФНМУ,2016

35

МОЗУ №3
27.10.16

Посібник

Марушко
Ю.В.

Невідкладні
стани в
педіатричній
практиці

К.:
Медицина,2016

30

Вчена рада
ІФНМУ
№3
08.02.16

Учебное
пособие

Катилов
А.В.

Клинические Винница:НК,201
обследование
6
ребенка

5

МОЗ
України №3
27.10.16

Textbook

Katilov O.V.

Pediatric
physical
examination

Vinnytsia:
NK,2019

50

МОЗ
України №3
27.10.16

Textbook

Katilov O.V.

Pediatric
physical
examination

Vinnytsia:
NK,2018

30

Список наукової літератури,
яка є в бібліотеці

618.90
Д 44 Диагностика и лечение неотложных состояний у детей / (С.Я. Долецкий, В.В.
Гаврюшов, М.П. Матвеев и др.). – М.: “Медицина”, 1977 с. – 680с. Прим. 5.
618.90
У 76 Усов И.Н.
Спутник педиатра / И.Н. Усов. – Минск: “Беларусь”, 1976 с. – 367с. Прим. 5.
618.91
А 66 Андронеску А.
Анатомия ребенка. Бухарест, “Меридиане”, 1970. 360с. Прим. 5.
618.916.1
Е 27
Евтодьева М.Я.
Атлас клеток крови у детей при фазовоконтрастной микроскопии. М.,
“Медицина”, 1967. 119 с. Прим. 4.
618.916.1
О 72
Осколкова М.К.
Кровообращение у детей в норме и патологии: - М.: “Медицина”, 1976. 312с.
618.916.8
Ф 50
Физиология высшей нервной деятельности ребенка. Под ред. З.И. Коларовой. М.
“Медицина”, 1968. 235с. Прим.4.

618.90
Д 44 Диагностика и лечение неотложных состояний у детей / (С.Я. Долецкий, В.В.
Гаврюшов, М.П. Матвеев и др.). – М.: “Медицина”, 1977 с. – 680с. Прим. 5.
618.90
У 76 Усов И.Н.
Спутник педиатра / И.Н. Усов. – Минск: “Беларусь”, 1976 с. – 367с. Прим. 5.
618.91
А 66 Андронеску А.
Анатомия ребенка. Бухарест, “Меридиане”, 1970. 360с. Прим. 5.
618.916.1
Е 27
Евтодьева М.Я.
Атлас клеток крови у детей при фазовоконтрастной микроскопии. М.,
“Медицина”, 1967. 119 с. Прим. 4.
618.916.1
О 72
Осколкова М.К.
Кровообращение у детей в норме и патологии: - М.: “Медицина”, 1976.
312с.
618.916.8
Ф 50
Физиология высшей нервной деятельности ребенка. Под ред. З.И. Коларовой.
М. “Медицина”, 1968. 235с. Прим.4.

618.94 – 07
Д 50
Диффернциальная диагностика важнейших симптомов детских болезней
/ Андреев И., Вапцаров И., Михов Х., Ангелов А. Пер. с болг. Пловдив, 1966.
453с. Прим. 8.
618.958
Н 73 Новикова Е.Ч. и Тагиев Н.А.
Сепсис у недоношеных детей. М. “Медицина”, 1976. 184с. Прим. 4.
618.959
Р 70 Ромоданов А.П., Бродский Ю.С.
Родовая черепно-мозговая травма у новорожденных. – Киев: Здоров’я,
1981. 199с. Прим. 10.

Розділ 2
Наукові статті працівників
кафедри за 2016-2021рр.

 Глов'як, В. Г.

Оцінка лабораторних показників у дітей хворих на лямбліоз [Текст]
/ В. Г. Глов'як // Інновації в медицині : Тези доповідей 88-ї науково-практичної
конференції студентів та молодих вчених із міжнародною участю "Інновації в
медицині" Івано-Франківськ, 28-30 березня 2019 / ред. Рожко М.М. — ІваноФранківськ, 2019. — С.84-85.
 Організація роботи педіатричного студентського наукового гуртка - невід'ємна
частина компетентного підходу в підготовці майбутніх висококваліфікованих
спеціалістів [Текст] / З. Р. Кочерга, І. С. Недоступ, Б. М. Павликівська та ін.
// Буковинський медичний вісник. — 2019. — т.23, № 3. — C.150-155.
 Інноваційні освітні технології та їх роль у формуванні професійної
компетентності при вивченні пропедевтики педіатрії [Текст] / З. Р. Кочерга,
І. С. Недоступ, Т. В. Лотовська 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.32.

 Оцінка метаболічних та функціональних порушень серцево-судинної системи
при рецидивуючому бронхіті та субклінічному гіпотиреозі у дітей шкільного
віку [Текст] / Б. М. Павликівська, А. П. Юрцева, Н. С. Костишин та ін.
// Міжнародний журнал педіатрії, акушерства і гінекології. — 2017. — т.11, №
3. — С.50. — Матеріали XII Конгресу педіатрів України "Актуальні проблеми
педіатрії" [10-12 жовтня 2017 року, м. Київ].
 Оцінка функціональних можливостей серцево-судинної системи у дітей з
патологією органів дихання на тлі субклінічного гіпотиреозу [Текст]
sysadm
/ Б. М. Павликівська, В. Б. Мотрюк,
І. В. Котів та ін. // Міжнародний журнал
педіатрії, акушерства і гінекології. — 2016. — т.10, № 1. — С.82-83. —
Актуальні проблеми педіатрії.Матеріали XIII з'їзду педіатрів України [11-13
жовтня 2016 року,м.Київ].
 Особливості перебігу та лікування хронічного гастродуоденіту у школярів на
фоні латентного залізодефіциту [Текст] / Б. Н. Ткач, Р. З. Ган, І. С. Недоступ та
ін. // Міжнародний журнал педіатрії, акушерства і гінекології. — 2016. — т.10,
№ 1. — С.100. — Актуальні проблеми педіатрії.Матеріали XIII з'їзду педіатрів
України [11-13 жовтня 2016 року,м.Київ].

 Котів, І. В.

Дослідження факторів ризику виникнення ацетонемічного синдрому у дітей
[Текст] / І. В. Котів, Х. І. Дмитрук // Інновації в медицині : Тези доповідей 88-ї
науково-практичної конференції студентів та молодих вчених із міжнародною
участю "Інновації в медицині" Івано-Франківськ, 28-30 березня 2019 / ред.
Рожко М.М. — Івано-Франківськ, 2019. — С.93-94.
 Кочерга, З. Р.
Вивчення особливостей перебігу ацетонемічного синдрому у дошкільнят
[Текст] / З. Р. Кочерга, І. В. Котів // Міжнародний журнал педіатрії, акушерства
і гінекології. — 2019. — т.13, № 3. — С.29. — Матеріали ХІV Конгресу
педіатрів України "Актуальні проблеми педіатрії "[8-10 жовтня 2019 р., Київ].
 Організація роботи студентів медичного коледжу при вивченні дисципліни "
медсестринство в педіатрії" [Текст] / Б. М. Павликівська, Б. Н. Ткач,
В. В. Мотрюк 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.157.

 Предиктори розвитку бронхіальної астми у дітей шкільного віку [Текст]
/ А. П. Юрцева, О. В. Фофанова, О. П. Боднар та ін. // Міжнародний журнал
педіатрії, акушерства і гінекології. — 2017. — т.11, № 3. — С.65. — Матеріали
XII Конгресу педіатрів України "Актуальні проблеми педіатрії" [10-12 жовтня
2017 року, м. Київ].
 Zoryana, Kocherga
Development of Simulation Center and Training Programmes in Ivano-Frankivsk
Perinatal Center [Текст] / K. Zoryana, L. Iryna, V. Vitaliya // Галицький
лікарський вісник. — 2017. — т.24, № 2. — С.65-66.
 Кочерга, З. Р.
Особливості алельного поліморфізму генів GST-S i активності ферментів
глутатіонової системи у новонароджених із затримкою внутрішньоутробного
розвитку [Текст] / З. Р. Кочерга // Одеський медичний журнал. — 2017. — №
2. — С.22-25.
 Кочерга, З. Р.
Симуляційне навчання на етапі формування і вдосконалення індивідуальних
професійних навичок у студентів медичних університетів [Текст]
/ З. Р. Кочерга // Прикарпатський вісник НТШ ( в дар ). — 2017. — № 8 (44). —
С.163-167.

 Кочерга, З. Р.

Вивчення особливостей перебігу ацетонемічного синдрому у дошкільнят
[Текст] / З. Р. Кочерга, І. В. Котів // Міжнародний журнал педіатрії, акушерства
і гінекології. — 2019. — т.13, № 3. — С.29. — Матеріали ХІV Конгресу
педіатрів України "Актуальні проблеми педіатрії "[8-10 жовтня 2019 р., Київ].
 Кочерга, З. Р.
Генетичні
детермінанти
прогнозування
синдрому
затримки
внутрішньоутробного розвитку у новонароджених [Текст] / З. Р. Кочерга,
Т. І. Саврун // Лікарська справа.Врачебное дело. — 2019. — № 5-6. — С.55-61.
 Лембрик, І. С.
Формування клінічного мислення у студента-іноземця при вивченні
дисципліни"Педіатрія" [Текст] / І. С. Лембрик, З. Р. Кочерга // Медична
освіта. — 2017. — № 1. — С.82-85.
 Тимощук, О. В.
Простагландини - універсальні біорегулятори в організмі людини (огляд
літератури) [Текст] / О. В. Тимощук, І. С. Лембрик, З. Р. Кочерга
// Запорожский медицинский журнал. — 2018. — № 1. — С.121-127.

 Становлення комунікативної компетентності на додипломному етапі в
медичних вузах на прикладі вивчення дисципліни "пропедевтика педіатрії"
[Текст] / Б. Н. Ткач, Б. М. Павликівська, А. Є. Левчук, Н. Б. Осадець
// Актуальні питання підвищення якості освітнього процесу : Збірник тез
Науково-практичної конференції з міжнародною участю 17 травня 2019
року. — Івано-Франківськ : ІФНМУ, 2019. — С.126.
 Клініко-анамнестичні предиктори розвитку бронхіальної астми у дітей [Текст]
/ О. П. Боднар, О. В. Фофанова, Т. В. Лотовська та ін. // Прикарпатський вісник
НТШ ( в дар ). — 2017. — № 8 (44). — С.38-45.
 Юрцева, А. П.
Динаміка
вмісту
деяких
ессенціальних
мікроелементів
при
бронхообструктивному синдромі у дітей [Текст] / А. П. Юрцева,
Т. В. Лотовська, Б. М. Павликівська // 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.97.
 Оцінка функціональних можливостей серцево-судинної системи у дітей з
патологією органів дихання на тлі субклінічного гіпотиреозу [Текст]
/ Б. М. Павликівська, В. Б. Мотрюк, І. В. Котів та ін. // Міжнародний журнал
педіатрії, акушерства і гінекології. — 2016. — т.10, № 1. — С.82-83. —
Актуальні проблеми педіатрії.Матеріали XIII з'їзду педіатрів України [11-13
жовтня 2016 року,м.Київ].

 Організація роботи студентів медичного коледжу при вивченні дисципліни "
медсестринство в педіатрії" [Текст] / Б. М. Павликівська, Б. Н. Ткач,
В. В. Мотрюк 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.157.

 Осадець, Н. Б.
Проблема шкільної дезадаптації школярів [Текст] / Н. Б. Осадець // Інновації в
медицині : Тези доповідей 88-ї науково-практичної конференції студентів та
молодих вчених із міжнародною участю "Інновації в медицині" ІваноФранківськ, 28-30 березня 2019 / ред. Рожко М.М. — Івано-Франківськ,
2019. — С.105.
 Синоверська, О. Б.
Психоемоційний стан школярів в кінці навчального року [Текст]
/ О. Б. Синоверська, Н. Б. Осадець // Міжнародний журнал педіатрії,
акушерства і гінекології. — 2019. — т.13, № 3. — С.47. — Матеріали ХІV
Конгресу педіатрів України "Актуальні проблеми педіатрії "[8-10 жовтня 2019
р., Київ].

 Синоверська, О. Б.
Шкільна дезадаптація у дітей:передумови розвитку,механізми виникнення та
клінічні прояви [Текст] / О. Б. Синоверська, Н. Б. Осадець // Art of Medicine. —
2019. — № 1. — С.130-134.
 Становлення комунікативної компетентності на додипломному етапі в медичних
вузах на прикладі вивчення дисципліни "пропедевтика педіатрії" [Текст]
/ Б. Н. Ткач, Б. М. Павликівська, А. Є. Левчук, Н. Б. Осадець // Актуальні питання
підвищення якості освітнього процесу : Збірник тез Науково-практичної
конференції з міжнародною участю 17 травня 2019 року. — Івано-Франківськ :
ІФНМУ, 2019. — С.126.
 Павликівська, Б. М.
Особливості варіабельності серцевого ритму у дітей з гострими захворюваннями
нижніх дихальних шляхів на фоні субклінічного гіпотиреозу [Текст]
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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

