
День кафедри

педіатрії



Програма Дня кафедри

• мета проведення Дня кафедри

• книжково-інформаційна виставка “Педіатрія”

• комплектування фонду бібліотеки ІФНМУ з 

тематики кафедри 

• інформаційні можливості бібліотеки ІФНМУ 



Мета Дня кафедри

Бібліотека ІФНМУ пропонує мультимедійну

презентацію Дня кафедри 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 “Педіатрія”

Розділ 1

На допомогу навчальному процесу та

науковим дослідженням



618.9(02)

П24

Педіатрія [Текст] : Підруч. для студ. вищ. мед. навч. закладів ІІІ- IV р. акред. (рек. 

МОЗУ) / За ред. О. В. Тяжкої [Тяжка О.В., Горовенко Н.Г., Крамарєв С.О., Петренко В.І., 

Починок Т.В.]. - 4-тє вид., виправл. і доповн. - Вінниця : Нова книга, 2016. - 1152 с.

Всього:  100 прим. (абонемент – 91).

У підручнику представлено матеріали з
пропедевтики педіатрії, найбільш
поширених дитячих соматичних хвороб,
дитячих інфекційних хвороб та дитячого
туберкульозу. Тематика підручника
викладена у межах навчальної програми
для студентів медичного факультету, які
вивчають педіатрію на III-VI курсах. До
кожної представленої теми подані
питання, які мають бути засвоєні
студентом при вивченні даного матеріалу,
і тестові завдання з їх вирішенням для
контролю засвоєння теми. Підручник
рекомендуються для студентів вищих
медичних закладів III-IV рівнів
акредитації, а також для інтернів і
лікарів.



618.911(02)

А89

Аряєв, М. Л.

Неонатологія [Текст] : підруч. для студ. вищ. навч. закладів / М. Л. Аряєв. - К. : Адеф-

Україна, 2003. - 756 с. Всього:  5 прим. (абонемент - 3).

У підручнику висвітлені питання про

організацію неонатологічної допомоги,

історії неонатології, фізіології і патології

плода, особливостях перебігу періоду

адаптації до умов позаматкового життя

доношених і недоношених дітей.

Систематизовано інформацію про

основні патологічні стани і

захворювання у неонатальному періоді.

Дано опис маніпуляцій і практичних

навичок у неонатології. Підручник

призначений для додипломного

навчання і спеціалізації з неонатології

студентів V і VI курсів медичних і

педіатричних факультетів вищих

медичних навчальних закладів.



618.9(02)

П24

Педіатрія в практиці сімейного лікаря [Текст] : Навч. посібник для студ. вищ. мед. 

навч. заклад. / За ред. Н.В. Банадиги. - Тернопіль : Укрмедкнига, 2008. - 340 с. Всього:  1 

прим.

Навчальний посібник містить основні

розділи педіатрії, починаючи з періоду

новонародженості, раннього віку, а

закінчуючи до- та шкільним періодом

розвитку дитини. Висвітлені питання

провідної патології внутрішніх органів,

системи крові також значна увага приділена

фізіології та патології новонароджених, дітей

раннього віку, а саме: особливостям догляду,

адекватності харчового режиму, динаміці

психомоторного розвитку та його

гармонійності з фізичним. Посібник

рекомендований для студентів вищих

медичних навчальних закладів III-IV рівнів

акредитації, лікарів-інтернів, лікарів з фаху

“Педіатрія”, “Загальна практика – сімейна

медицина”



618.911(02)

Н52

Неонатологія [Текст] : Навч. посібник для студ. і лік.-інтернів вищ. мед. навч. закл. 

III-IV р. акред., лік.-педіатрів, неонатологів / За ред. П.С. Мощича, О.Г. Суліми. - К. : 

Вища школа, 2004. - 408 с. Всього:  4 прим. (абонемент – 2).

У першому вітчизняному посібнику з
неонатології на сучасному рівні наведено
актуальні проблеми патології
новонародженого, нові підходи до
діагностики, профілактики, лікування,
зокрема інтенсивної терапії,
парентерального харчування
новонароджених. Особливої уваги надано
практичному аспекту ведення
новонароджених, що перебувають у
критичних станах. Для студентів і
лікарів-інтернів вищих медичних
навчальних закладів III-IV рівнів
акредитації, лікарів-педіатрів,
неонатологів. Може бути корисним для
анестезіологів та лікарів інших
спеціальностей.



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 –

26).

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 лікарів-

курсантів.



618.9(02)

М14

Майданник, В. Г.

Педиатрия [Текст] : Учебник для студ. высших мед. учеб. заведений III-IV уров. 

аккред. / В. Г. Майданник. - 3-е изд. - Х. : Фолио, 2006. - 1126 с. Всього:  2 прим. 

(абонемент – 2).

У підручнику викладені важливі аспекти

епідеміології, етіології, патогенезу,

клініки, діагностики, диференціальної

діагностики і лікування більшості хвороб

дітей. Підручник складений відповідно

до програми з педіатрії, затвердженої

Міністерством охорони здоров’я України.

Книга призначена у першу чергу для

студентів вищих медичних навчальних

закладів, а також інтернів і лікарів-

педіатрів.



618.9(02)

П24

Педіатрія [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. мед. закл. IV р. акр. / за ред. О. 

В. Тяжкої. - К. : Медицина, 2005. - 552 с. Всього:  21 прим. (абонемент – 19).

У навчальному посібнику представлені

матеріали з пропедевтики педіатрії та

дитячих хвороб у межах навчальної

програми для студентів медичного

факультету, які вивчають педіатрію на III-

V курсах. У додатку подано перелік

практичних навичок, якими повинен

оволодіти студент, вивчаючи

пропедевтичну, факультетську та

госпітальну педіатрію. Для студентів

медичних факультетів вищих медичних

навчальних закладів III-IV рівнів

акредитації і викладачів.



618.9(02)

Д49

Дитячі хвороби [Текст] : Підручник для студ. вищ. мед. навч. закл. освіти III-IV 

р.акред., лікарів-інтернів, курсантів та аспірантів / За ред. В.М. Сідельникова, В.В. 

Бережного. - К. : Здоров'я, 1999. - 736 с. Всього:  487 прим. (абонемент – 483).

У підручнику викладено сучасні

відомості з організації амбулаторно-

поліклінічної допомоги дітям і підліткам.

Особливу увагу приділено неонатології.

Широко представлено сучасну

класифікацію, етіологію, патогенез,

клініку, діагностику, диференціальну

діагностику, невідкладну допомогу і

лікування захворювань дитячого віку.

Описано нові патологічні синдроми. Для

студентів, лікарів-інтернів, а також

практичних лікарів.



618.9(02)

П24

Педіатрія [Текст] : нац. підруч. для студ. вищ. мед. закл. IV р. акр. (лист МОНУ №1/11-

12053 від 29.07.2014 р., наказ МОЗУ №502 від 22.06.2010 р.) / за ред. Т.О. Крючко. - К. : 

Медицина, 2015. - 208 с. Всього:  100 прим. (абонемент – 95).

Національний підручник розроблено

відповідно до навчальної з педіатрії для

додипломної підготовки фахівців за

спеціальність “Стоматологія”.

Представлений матеріал охоплює сучасні

аспекти етіології, патогенезу,

діагностики, лікування та профілактики

найпоширеніших соматичних та

інфекційних захворювань дитячого віку, а

також фізіології і патології дітей

раннього віку. Містить матеріали для

самостійної роботи та тестові завдання.

Для студентів стоматологічних

факультетів вищих медичних навчальних

IV закладів рівня акредитації.



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)

P36

Pediatrics [Текст] : textbook (рек. МОЗУ як підручник для англ. студ. вищ. мед. навч. 

закл. ІVр. акред. прот. №5 від 28.12.2010 р) / O. V. Tiazhka, T. V. Pochinok, A. M. 

Antoshkina, A. M. Yashchenko ; edited by O. Tiazhka. - 2 nd edition, reprint. - Vinnytsia : 

Nova Knyha, 2016. - 544 p. Всього:  50 прим. (абонемент – 41).

Підручник містить матеріали з педіатрії в

рамках навчальної програми для

студентів IV, V, VI курсів медичного

факультету. До кожної представленої

теми подані питання, які мають бути

засвоєні студентом при вивченні даного

матеріалу, та тестові завдання з їх

вирішенням для контролю засвоєння

теми. Для студентів медичних

факультетів вищих медичних навчальних

закладів III-IV рівнів акредитації та

викладачів.



618.9(02)

П24

Педиатрия [Текст] : учеб. пособ. для студ. выс. мед. уч. зав. ІV ур.акк. (рек.ЦМК МЗУ) 

/ под ред. А. В. Тяжкой. - К. : Медицина, 2008. - 552 с. Всього:  10 прим. (абонемент – 6).

У навчальному посібнику представлені

матеріали з пропедевтики педіатрії та

дитячих хвороб у межах навчальної

програми для студентів медичного

факультету, які вивчають педіатрію на III-

V курсах. У додатку подано перелік

практичних навичок, якими повинен

оволодіти студент, вивчаючи

пропедевтичну, факультетську та

госпітальну педіатрію. Для студентів

медичних факультетів вищих медичних

навчальних закладів III-IV рівнів

акредитації і викладачів.



618.9(02)

Ш12

Шабалов, Н. П.

Детские болезни [Текст] : учебник. Т. 2 / Н. П. Шабалов. - 6-е изд, перер. и 

доп., в 6-х т. - С.-Петербург : Питер, 2008. - 928с. Всього:  1 прим. 

У книзі викладені розділи, присвячені

історії вітчизняної педіатрії, дефіциту

мікроелементів, імуномодулюючим

засобам. Відомості з основних розділів

педіатрії наведені за логічною

послідовністю: визначення

захворювання, етіологія, патогенез,

клініка, діагноз, диференціальний

діагноз, лікування, прогноз, профілактика

і диспансерне спостереження.

Призначений для студентів 4-6 курсів

педіатричних факультетів медичних

вузів.



Ш12

Шабалов, Н. П.

Детские болезни [Текст] : учебник. Т. 2 / Н. П. Шабалов. - 6-е изд, перер. и 

доп., в 6-х т. - С.-Петербург : Питер, 2008. - 928с. Всього:  1 прим.

У книзі викладені розділи,

присвячені історії вітчизняної педіатрії,

дефіциту мікроелементів,

імуномодулюючим засобам. Відомості з

основних розділів педіатрії наведені за

логічною послідовністю: визначення

захворювання, етіологія, патогенез,

клініка, діагноз, диференціальний

діагноз, лікування, прогноз, профілактика

і диспансерне спостереження.

Призначений для студентів 4-6 курсів

педіатричних факультетів медичних

вузів.



618.9(02)

P36

Pediatry [Текст] : Guidance aid for the students (ЦМК МОЗУ) / Edited by pr. O.Tiazhka. -

K. : Medicine, 2007. - 160 p. Всього:  30 прим. (абонемент – 26).

У навчальному посібнику представлені

матеріали з пропедевтики педіатрії у

межах навчальної програми для

студентів медичного факультету, які

вивчають педіатрію на III-V курсах. До

кожного заняття наведено тему, мету

заняття, вказано перелік практичних

навичок, якими студент повинен

оволодіти після вивчення теми. Окрім

переліку необхідної для засвоєння теми

літератури, наведено допоміжні

матеріали, навчальні тести і ситуаційні

задачі. У додаток подано перелік

практичних навичок, якими повинен

оволодіти студент.



618.9(02)

П24

Педіатрія з курсом інфекційних хвороб та основами імунопрофілактики [Текст] : 

підручник для студ. вищ. мед. навч. закл. I-III р. акр. (МОЗУ) / за ред. С. К. Ткаченко. -

6-е вид., виправлене. - К. : Медицина, 2015. - 592 с. Всього:  51 прим. (абонемент – 46).

У базовому підручнику викладено
основні завдання педіатричної служби в
Україні. Висвітлено питання етики,
деонтології і професійних якостей
молодших медичних працівників і їх роль
в організації профілактичної та
лікувальної допомоги дітям. Описано
етіологію, патогенез, клінічну картину,
ускладнення діагностику, лікування і
профілактику основних соматичних та
інфекційних хвороб дитячого віку,
принципи догляду за хворою дитиною,
надання невідкладної допомоги на
догоспітальному етапі й у стаціонарі.

Для студентів вищих медичних
навчальних закладів I-III рівнів
акредитації.



618.9(02)

П24

Педіатрія з курсом інфекційних хвороб та основами імунопрофілактики [Текст] : 

Підручник для студ. вищ. мед. навч. закл. I-III р. акр. / за ред. С. К. Ткаченко. - 4-е вид., 

виправлене. - К. : Медицина, 2013. - 552с. Всього:  1 прим.

У базовому підручнику викладено
основні завдання педіатричної служби в
Україні. Висвітлено питання етики,
деонтології і професійних якостей
молодших медичних працівників і їх роль
в організації профілактичної та
лікувальної допомоги дітям. Описано
етіологію, патогенез, клінічну картину,
ускладнення діагностику, лікування і
профілактику основних соматичних та
інфекційних хвороб дитячого віку,
принципи догляду за хворою дитиною,
надання невідкладної допомоги на
догоспітальному етапі й у стаціонарі.

Для студентів вищих медичних
навчальних закладів I-III рівнів
акредитації.



618.94-083(02)

К49

Клінічне медсестринство в педіатрії [Текст] : Підручник для студ. вищ. мед. закл. осв. 

І-ІІІ р. акр. / За ред. В. С. Тарасюка. - 2-е вид., перер. та доп. - К. : ВСВ"Медицина", 2010. 

- 200 с. Всього:  85 прим. (абонемент – 76).

У підручнику висвітлено особливості

догляду та лікування дітей з різними

вадами патології. Для кращого

запам’ятовування й аналізу матеріалу

розроблені схеми зв’язку проблем

пацієнта з причинами захворювань, їхнім

розвитком, невідкладною допомогою та

доглядом за хворими, а також таблиці

диференціальної діагностики

захворювань. Для самостійної роботи

студентів запропоновано тестові завдання

й ситуаційні задачі з відповідями. Для

студентів вищих медичних навчальних

закладів II-III акредитації, медичних

сестер практичної охорони здоров’я,

викладачів.



618.9-083(02)

М42

Медсестринство в педіатрії [Текст] : підручник / за ред.В.С.Тарасюка. - К. : Здоров'я, 

2001. - 312 с. Всього:  52 прим. (абонемент  38).

У підручнику викладено основні

положення, що стосуються

медсестринського догляду за хворими

дітьми. Матеріал розташовано за групами

захворювань, даються їх визначення,

класифікації, клінічні прояви,

розглядаються проблеми, що виникають

у дітей та їх батьків у зв’язку із

захворюванням. Наведено плани

медсестринського догляду за схемою:

проблема – причина – очікуваний

результат – дії медсестри, описано як

реалізувати ці плани та за якими

критеріями оцінювати результати. Для

студентів медичних училищ і коледжів.



618.9(02)

П24

Педіатрія в модулях [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. мед. навч. закл. І-ІІІ р. акр. / 

за ред. В.С.Тарасюка, І.Ю. Андрієвського. - К. : Медицина, 2008. - 336 с. Всього:  31 

прим. (абонемент – 25).

У навчальному посібнику висвітлено

матеріали з педіатрії з урахуванням вимог

Болонської кредитно-модульної системи.

Описано догляд за здоровою доношеною

і недоношеною дитиною, дітьми

грудного віку та першого року життя.

Висвітлено питання грудного, змішаного

і штучного вигодовування дітей.

Розглянуто проведення профілактичних

щеплень та особливості введення

серологічних препаратів. Для студентів

вищих медичних навчальних закладів I-

III рівнів акредитації.



Література, яка не 

користується попитом



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 – 250).

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)

М42

Медицина дитинства [Текст] : Навч. посібник для інтернів мед. вузів, курсантів ін-тів

і ф-тів удосконалення лікарів: У 4-х т. Т.II. / За ред. П.С. Мощича. - К. : Здоров'я, 1994. -

760 с. Всього:  464 прим. (абонемент - 435).

У другому томі навчального посібника

описано захворювання вуха, горла, носа і

органів дихання. Стоматологічні

захворювання, патологію органів

травлення, зокрема хірургічні

захворювання травної системи. Досить

широко викладені відомості про хвороби

нирок і сечовивідних шляхів, а також

статевих органів у хлопчиків і дівчаток.

Окремі розділи присвячені

дерматовенерологічним, психіатричним

хворобам та лікувальному харчуванню.

Для інтернів медичних вузів і курсантів

інститутів та факультетів удосконалення

лікарів. Може також використовуватися

педіатрами, фахівцями вузького профілю,

які обслуговують дитяче населення.



618.90(02)

М42

Медицина дитинства [Текст] : Навчальний посібник. У 4-х т. Т.III. / За ред. П.С. 

Мощича. - К. : Здоров'я, 1999. - 768 с. Всього:  207 прим. (абонемент – 186).

У третьому томі навчального посібника
найбільше місце відведено інфекційним
захворюванням. Викладені відомості про
особливості мікробної флори у дітей,
епідемічну роль гризунів та
членистоногих у передачі захворювань.
Описані перинатальні інфекції та
особливості їх перебігу. Багато уваги
приділено вірусним, бактеріальним,
протозойним і кишковим інфекціям, а
також завізним інфекційним
захворюванням. Для інтернів медичних
вузів і курсантів інститутів та факультетів
удосконалення лікарів. Може також
використовуватися педіатрами,фахівцями
вузького профілю, які обслуговують
дитяче населення, а також студентами
медичних вузів.



618.90(02)

М42

Медицина дитинства [Текст] : Навч. посібник. У 4-х т. Т.IV. У 2-х кн. Кн. 1 / За ред. П. 

С. Мощича. - К. : Здоров'я, 1999. - 712с. Всього:  212 прим. (абонемент – 187).

У четвертому томі навчального посібника
найбільше уваги приділено висвітленню
питань кардіології та захворюванню
судин. Окремі розділи присвячено
проблемам дитячої онкології, дифузним

захворюванням сполучної тканини,
дисмікроелементозам, впливу
екологічних чинників на здоров’я
дитячого населення. Деякі викладені тут
питання педіатрії розглядаються в
українській навчальній літературі
вперше. Для інтернів медичних вузів,
курсантів інститутів і факультетів,
курсантів інститутів і факультетів
удосконалення лікарів. Посібник має
бути корисним і для студентів старших
курсів.



618.90(02)

М42

Медицина дитинства [Текст] : Навч. посібник для інтерн. вищ. мед. навч. закл. у 4-х т. 

Т.4. у 3-х кн. Кн. 2. / За ред. П. С. Мощича. - К. : Вища школа, 2001. - 438 с. Всього:  204 

прим. (абонемент – 184).

Висвітлено проблеми здоров’я аварії на

ЧАЕС, та особливості їхнього харчування

в умовах тривалого впливу малих доз

йонізуючого випромінювання. Розглянуто

критичні стани у дітей, сучасні методи

інтенсивної терапії та реанімації. Окремий

розділ присвячено патології органу зору.

Охарактеризовано вплив мікросоціальних

чинників на розвиток дітей, проблеми

жорстокого поводження з дітьми та їх

занедбаності. Для інтернів вищих

медичних навчальних закладів

післядипломної освіти. Може бути

корисним для студентів вищих медичних

навчальних закладів і всіх лікарів, які

обслуговують дитяче населення.



618.90(02)

М42

Медицина дитинства [Текст] : Навч. посібник для інтерн. вищ. навч. закл. у 4-х т. Т.4. 

у 3-х кн. Кн. 3. / За ред. П. С. Мощича. - К. : Вища школа, 2001. - 476 с. Всього:  109 прим. 

(абонемент – 89).

Детально охарактеризовано особливості
застосування і дії лікарських засобів
педіатрії. Наведено фітотерапевтичні і
гомеопатичні засоби, які застосовують у
педіатричній практиці. Окремий розділ
присвячено методам аерозольтерапії при
хворобах органів дихання. Розглянуто
застосування у дітей методів рефлексо- і
фізіотерапії, інформаційно-хвильової
терапії та прийомів лікувального
масажу. Висвітлено проблему фізичного
здоров’я дітей і підлітків, діагностику та
оздоровлення їх засобами фізичної
культури. Для інтернів вищих медичних
навчальних закладів а також для
слухачів вищих медичних закладів
післядипломної освіти.



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)

П69

Практична педіатрія [Текст] : Навч. метод. посібник для самостійної підготовки

студентів / За ред. І. С. Сміяна. - К : Здоров'я, 1993. - 240 с. Всього:  26 прим. (абонемент –

6).

Навчально-методичний посібник

призначений для самостійної

позаудиторної підготовки студентів до

практичних занять з педіатрії. Посібник

допоможе студентам ще до практичних

занять навчитись використовувати набуті

теоретичні знання для вирішення

практичних питань, пов’язаних з

обстеженням хворого і інтерпритацією

отриманих результатів, прийняти

правильне рішення у тій чи тій ситуації,

які зустрічаються в практиці лікаря

загального профілю. Для студентів

медичних вузів.



618.916(02)

Ф18

Факультетська педіатрія [Текст] : навч.-метод. посібн. для студ. вищ. мед. закл. освіти

/ І. С. Сміян, В. Г. Майданник, І. О. Багірян та ін. ; за ред. І.С. Сміяна. - Тернопіль-Київ, 

1998. - 178 с. Всього:  100 прим. (абонемент – 80).

Навчально-методичний посібник

призначений студентам для самостійної

підготовки до практичних занять з

факультетської педіатрії і направлений

для полегшення засвоєння теоретичного

матеріалу, практичних питань

діагностики, диференціальної

діагностики та лікування найбільш

частих захворювань дитячого віку.



618.916(02)

Ф18

Госпітальна педіатрія [Текст] : навч.-метод. посібн. для студ. вищ. мед. закл. освіти / І. 

С. Сміян, В. Г. Майданник, О. І. Лугова та ін. ; за ред. І.С. Сміяна. - Тернопіль-Київ, 

1997. - 176 с. Всього:  98 прим. (абонемент – 79).

Навчально-методичний посібник

покликаний допомогти студентам у

підготовці до практичних занять з курсу

госпітальної педіатрії, полегшити

засвоєння теоретичного матеріалу,

навчити майбутніх лікарів вирішувати

практичні питання діагностики,

диференціальної діагностики та

лікування найбільш частих захворювань

дитячого віку.



618.9(02)

М14

Майданник, В. Г.

Педиатрия [Текст] : Учебник для студ. высших мед. учеб. заведений III-IV ур. аккред. 

[Письмо №260-1/182 от 20.01.1999р.] / В. Г. Майданник. - К. : А.С.К., 1999. - 832 с. Всього:  

3 прим. (абонемент – 1).

У підручнику викладені важливі аспекти

епідеміології, етіології, патогенезу,

клініці, діагностиці, диференціальній

діагностиці і лікуванню практично всіх

захворювань, що зустрічаються у дітей.

Книга призначена для студентів вищих

медичних закладів. Рекомендації та

сучасні методи лікування розраховані на

лікарів-педіатрів будь-якого профілю.

Запитання щодо правильного розвитку і

харчування дитини, проведення

профілактичних щеплень будуть цікавими

всім батькам.



618.9(02)

Ш12

Шабалов, Н. П.

Детские болезни [Текст] : учебник для студ. педиат. ф-тов мед ин-тов / Н. П. Шабалов. 

- 3-е изд., перер. и доп. - С.-Петербург : СОТИС, 1997. - 566 с. Всього:  3 прим. (абонемент 

– 1).

У підручнику відображено сучасний

рівень знань про найбільш поширені

хвороби у дітей. Відомості з основних

розділів викладені в певній

послідовності: визначення захворювання,

його етіологія, патогенез, клінічна

картина, діагноз, диференціальний

діагноз, лікування, прогноз. Деякі розділи

присвячені психології хворої дитини,

СПІДУ у дітей. Підручник призначений

для студентів педіатричних факультетів

медичних інститутів.



618.9(02)

С91

Сушко, Е. П.

Детские болезни [Текст] : Учебник для студ. мед. ин-тов / Е. П. Сушко, Л. М. Тупкова, 

В. А. Селезнева. - Минск : Вышейшая школа, 1988. - 448 с. Всього:  91 прим. (абонемент

– 80).

Підручник складається з таких розділів:

історія розвитку педіатрії, лікувально-

профілактична допомога дітям;

пропедевтика дитячих хвороб; патологія

неонатального періоду; патологія

постнатального і раннього віку;

особливості патології у дітей

дошкільного і шкільного віку; інфекційні

захворювання; організація поліклінічного

обслуговування дітей. Для студентів

лікувальних факультетів медичних

інститутів.



618.9(02)

Д38

Детские болезни [Текст] : Учебник для студ. лечебных,санитарно-гигиенических и 

стомат.ф-ту. / Под ред. Л.А.Исаевой. - М. : Медицина, 1987. - 592 с. Всього:  69 прим. 

(абонемент – 68).

Підручник складається з 4 розділів:

пропедевтики, патології раннього і

старшого віку та інфекційних хвороб. Із

сучасних позицій коротко освітлені

питання етіології, патогенезу, клініки,

діагностики і диференціальної

діагностики, лікування і профілактики

захворювань, що найчастіше

зустрічаються у дитячому віці. Деякі

розділи присвячені гінекологічним

захворюванням дівчаток-підліток і

хворобам жарких країн. Призначений для

студентів лікувальних, санітарно-

гігієнічних і стоматологічних факультетів

медичних інститутів.



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.



618.93

В 19 Васильева К.М. і Балезіна Т.А.

Сухі молочні продукти і овочево-фруктові консерви в харчуванні дітей раннього

віку. К. “Здоров’я”, 1975. 18с. Прим. 4.

618.93

М 75 Молочнокислые продукты в питании детей / Гудзенко П.Н., Кравец А.А.,

Набухотный Т.К. – К.: Здоров’я, 1981. – 96с. Прим. 8.

618.931

Н 14 Набухотный Т.К., Васильева О.Г.

Гиполагалактия. – К.: Здоров’я, 1982. – 54с. Прим. 8.

618.94

А 14 Абезгауз А.М.

Редкие заболования в детском возрасте. Л., “Медицина”, 1975. 200с. Прим. 6.

618.94-002.55

Б 65 Бисярена В.П.

Сердце и сосуды при туберкулезе легких у детей. М. “Медицина”, 1975. 160с.

Прим. 4.

618.94. – 002.7

К 90 Куликовский А.Г.

Нейроревматизм у детей и подростков. К., “Здоров’я”, 1976. 199с. 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.



Книгозабезпеченість

навчальної дисципліни 

“Педіатрія”

за 2012 – 2017 рр.



Наявність 

грифа

(МОНУ, 

МОЗУ, ДУ 

ЦМК з ВМО 

МОЗ 

України)

Вид 

видання: 

підручник, 

посібник, 

атлас

Автор Назва Рік, 

місце 

видання

Тираж

МОЗУ Підручник Тяжка О.В. Педіатрія Вінниця:

Нова книга, 

2016

100

МОЗУ №23-

01-9/306 

24.06.15

Посібник Боднарчук В.О. Диф. діагн. 

найбільш 

поширених 

захв. 

Львів:

ПАІС,2015

1

МОНУ

№1/11-13383 

20.08.2014

Посібник Марушко О.В. Невідкл.

стани в 

педіатр. 

практиці

Київ:

Медицина, 

2016

30



Вчена рада 

ІФНМУ №3 

08.02.16

Посібник

Волосянко А.Б.

Практ.-

орієнт.

випускний 

іспит

ІФНМУ,

2016

35

МОЗУ №5 

28.12.2010

Teхtbook Tiazhka O. Pediatrics Vinnytsia

Nova Knyha

50

МОЗУ,

МОНУ

Підручник

національний

Крючко Т.О. Педіатрія Київ:

Медицина, 

2015

100



Розділ 2

Наукові статті  працівників       

кафедри за 2010-2017рр.



 Alekseieva, Yu. Methods of Teaching Topic "Ntegrated Management of Childhood Illness "in
Pediatrics [Текст] / Yu. Alekseieva // Галицький лікарський вісник. – 2014. – т.21, № 1. –
C.76-77.

 Peculiarities of Clinico-Paraclinical Data in Children with Diagnosis of "Subfebrility of
Unidentified Genesis [Текст] / O. V. Urbas, A. B. Stefanyshyn, M.Ya. Kostyshyn [et al.]
// Галицький лікарський вісник. – 2014. – т.121, № 2. – C.92-95.

 Методика викладання теми:"Гострі лейкемії" в педіатрії [Текст] / Ю. І. Алексеєва,
З. В. Вовк, М. Й. Рейтмаєр, О. В. Сидоренков // Галицький лікарський вісник. – 2012. –
т.19, № 2. – С.124.

 Епідеміологічна характеристика артеріальної гіпертензії у дітей Прикарпаття [Текст]
/ Ю. Г. Антипкін, В. Г. Майданник, О. В. Урбась, М. В. Хайтович // Педіатрія,акушерство
та гінекологія. – 2012. – т.74, № 1. – С.23-25.

 Антипкін, Ю. Г. Функціональний стан органів гастродуоденальної зони у дітей з
хронічним панкреатитом в поєднанні з рефлюксною хворобою [Текст] / Ю. Г. Антипкін,
А. Г. Ципкун, І. С. Лембрик // Педіатрія,акушерство та гінекологія. – 2010. – т.72, № 6. –
С.12-15.

 Антипкін, Ю. Г. Особливості перебігу хронічного панкреатиту та алгоритм ведення
підлітків з даною патологією [Текст] / Ю. Г. Антипкін, А. Г. Ципкун, І. С. Лембрик
// Перинатология и педиатрия. – 2011. – № 1. – С.73-75.



 Антипкін, Ю. Г. Корекція порушень функціонального стану підшлункової залози у дітей
з панкреатитом [Текст] / Ю. Г. Антипкін, А. Г. Ципкун, І. С. Лембрик
// Педіатрія,акушерство та гінекологія. – 2011. – т.73, № 6. – С.7-10.

 Антипкін, Ю. Г. Принципи диференційованого лікування панкреатиту в дитячому віці
[Текст] / Ю. Г. Антипкін, А. Г. Ципкун, І. С. Лембрик // Перинатология и педиатрия. –
2012. – № 4. – С.63-65.

 Муковісцидоз із легеневими симптомами [Текст] / М. М. Багрій, І. О. Михайлюк,
О. І. Гевка, В. В. Ходан // Архів клінічної медицини ( дар). – 2010. – № 1. – С.89-93.

 Синдром Елерса-Данлоса ( дисплазії сполучної тканини ) [Текст] / М. М. Багрій,
В. В. Ходан, Т. Г. Дулінець [та ін.] // Галицький лікарський вісник. – 2011. – т.18, № 3. –
С.108-111.

 Синдром Елерса-Данлоса :клініко-патоморфологічний аналіз фатального випадку
[Текст] / М. М. Багрій, В. В. Ходан, В. І. Левандовський [та ін.] // Архів клінічної
медицини ( дар). – 2011. – № 2. – С.60-64.

 Василевич, С. В. Формування нової парадигми вітчизняної медичної освіти у контексті
принципів Болонської декларації [Текст] / С. В. Василевич, О. М. Панько, О. О. Цицюра
// Галицький лікарський вісник. – 2011. – т.18, № 2. – С.147-149.



 Специфіка впровадження основних засад Болонського процесу у викладанні

неонатології [Текст] / А. Б. Волосянко, З. Р. Кочерга, О. Б. Синоверська [та ін.] // Архів

клінічної медицини ( дар). – 2010. – № 1. – С.79-81.

 Удосконалення методів контролю рівня знань студентів при вивченні

циклу"Неонатологія"в контексті навчання за кредитно-модульною системою [Текст]

/ А. Б. Волосянко, З. Р. Кочерга, О. Б. Синоверська [та ін.] // Галицький лікарський

вісник. – 2010. – № 3. – С.136-138.

 Серцеві прояви синдрому недиференційованої дисплазії сполучної тканини у дітей

[Текст] / А. Б. Волосянко, О. Б. Синоверська, Л. Я. Іванишин [та ін.] // Архів клінічної

медицини ( дар). – 2010. – № 1. – С.25-29.

 Зміни рівня оксиду азоту (II ) у дітей з хронічним гастродуоденітом залежно від віку

[Текст] / А. Б. Волосянко, О. В. Тимощук, І. С. Лембрик, О. О. Цицюра

// Педіатрія,акушерство та гінекологія. – 2010. – т.72, № 4. – С.34.

 Характеристика функціонального стану печінки у дітей з хронічним

холецистохолангітом [Текст] / А. Б. Волосянко, В. В. Ходан, І. С. Лембрик, Л. Я. Царук

// Современная педиатрия. – 2010. – № 3. – С.113-115.



 Волосянко, А. Б. Особливості стану кровоплину в басейні печінкової артерії та його

взаємозв'язку із показниками протеїнового обміну в дітей шкільного віку із патологією

гепатобіліарної системи залежно від статі [Текст] / А. Б. Волосянко, В. В. Ходан,

О. Я. Царук // Педіатрія,акушерство та гінекологія. – 2010. – т.72, № 4. – С.34-35.

 Лікування нічного енурезу в дитячому віці [Текст] / А. Б. Волосянко, О. О. Цицюра,

О. Б. Синоверська [та ін.] // Архів клінічної медицини ( дар). – 2010. – № 2. – С.4-9.

 Етіологічні та клінічні особливості перебігу нічного енурезу у дитячому віці [Текст]

/ А. Б. Волосянко, О. О. Цицюра, О. Б. Синоверська [та ін.] // Галицький лікарський

вісник. – 2010. – № 3. – С.157-159.

 Гаріджук, Л. І. Анемічний синдром у дітей раннього віку,хворих на ускладнену

пневмонію [Текст] / Л. І. Гаріджук // Педіатрія,акушерство та гінекологія. – 2010. – т.72,

№ 4. – С.35-36.

 Гаріджук, Л. І. Цитокіновий статус і його корекція у дітей,хворих на пневмонію у

поєднанні із залізодефіцитною анемією [Текст] / Л. І. Гаріджук // Педіатрія,акушерство

та гінекологія. – 2011. – т.73, № 4. – С.45-46.



 Патогенетична терапія ускладненої пневмонії у поєднанні із залізодефіцитною анемією

[Текст] / Л. І. Гаріджук, З. В. Вовк, В. В. Витвицька, О. В. Ткачук // Імунологія та

алергологія ( в дар ). – 2011. – № 1. – С.94.

 Хромосомна нестабільність спадкового апарату у дітей раннього віку,хворих на

ускладнену пневмонію у поєднанні із залізодефіцитною анемією [Текст] / Л. І. Гаріджук,

Л. Є. Ковальчук, М. І. Кимачук [та ін.] // Галицький лікарський вісник. – 2013. – т.20,

№ 4. – С.19-22.

 Поширеність інфекцій сечової системи у дітей Івано-Франківської області [Текст]

/ О. О. Дащенко, Р. С. Величкович, К. Р. Павликівська [та ін.] // Галицький лікарський

вісник. – 2010. – т.17, № 4. – С.118-120.

 Дутчак, А. М. Особливості алергосенсибілізації у дітей з атопічним дерматитом [Текст]

/ А. М. Дутчак, О. Б. Синоверська // Современная педиатрия. – 2011. – № 3. – С.141-144.

 Дутчак, Г. М. Характеристика показників оксисної модифікації білків та

антиоксидантного захисту у дітей з атопічним дерматитом [Текст] / Г. М. Дутчак

// Лікарська справа.Врачебное дело. – 2013. – № 5. – С.89-94.



 Дутчак, Г. М. Інтегральна оцінка якості життя у дітей з атопічним дерматитом [Текст]

/ Г. М. Дутчак, О. Б. Синоверська // Архів клінічної медицини ( дар). – 2011. – № 2. –

С.16-20.

 Дутчак, Г. М. Особливості вивчення якості життя у дітей з атопічним дерматитом

[Текст] / Г. М. Дутчак, О. Б. Синоверська // Галицький лікарський вісник. – 2011. – т.18,

№ 4. – С.106-109.

 Клінічні особливості атопічного дерматиту у дітей залежно від віку [Текст]

/ Г. М. Дутчак, О. Б. Синоверська, О. В. Кузенко [та ін.] // Педіатрія,акушерство та

гінекологія. – 2011. – т.73, № 4. – С.56.

 Жиляк, О. В. Показники зовнішньо-секреторної функції підшлункової залози у дітей з

функціональними та органчними захворюваннями кишечника та їх корекція [Текст]

/ О. В. Жиляк // Галицький лікарський вісник. – 2012. – т.19, № 2. – С.29-32.

 Жиляк, О. В. Особливості обміну мікроелементів у дітей з функціональними та

органічними захворюваннями кишечника в поєднанні з порушенням зовнішньо-

секреторної функції підшлункової залози [Текст] / О. В. Жиляк // Архів клінічної

медицини ( дар). – 2012. – № 2. – С.38-42.



 Жиляк, О. В. Вплив функціональних та органічних захворювань кишечника на
панкреатичну секрецію у дітей [Текст] / О. В. Жиляк // Галицький лікарський вісник. –
2012. – т.19, № 4. – С.149-153.

 Жиляк, О. В. Порушення функціонального стану підшлункової залози у дітей із
синдромом подразненого кишечника і хронічним постінфекційним колітом та їх
корекція [Текст] / О. В. Жиляк // Галицький лікарський вісник. – 2013. – т.20, № 1(ч.1). –
С.34-37.

 Жиляк, О. В. Особливості нейрогуморальної регуляції діяльності шлунково-кишкового
тракту в дітей із функціональними та органічними захворюваннями кишечнику в
поєднанні з порушенням зовнішньосекреторної функції підшлункової залози [Текст]
/ О. В. Жиляк, А. Б. Волосянко, Н. С. Алексеева // Клінічна та експериментальна
патологія (в дар). – 2012. – т.ХI, № 3(ч.1). – С.68-73.

 Клініко-параклінічні особливості функціонування підшлункової залози у дітей з
синдромом подразненого кишечника [Текст] / О. В. Жиляк, А. Б. Волосянко,
О. О. Цицюра, Н. С. Алексєєва // Педіатрія,акушерство та гінекологія. – 2010. – т.72,
№ 4. – С.51-52.

 И, .С.Лембрик. Эффективность лечения нарушений функций поджелудочной железы у
детей (по результатам катамнеза) [Текст] / .С.Лембрик И // Лікарська справа.Врачебное
дело. – 2013. – № 4. – С.61-66.



 Особливості перебігу аутосомно-домінантного полікистозу нирок у дітей [Текст]

/ Л. Я. Іванишин, О. О. Дащенко, Р. С. Величкович [та ін.] // Галицький лікарський

вісник. – 2011. – т.18, № 3. – С.33-35.

 Аналіз стану медичної допомоги дітям з нефрологічною патологією у Івано-

Франківській області за останні 10 років [Текст] / Л. Я. Іванишин, О. О. Дащенко,

Р. С. Величкович [та ін.] // Галицький лікарський вісник. – 2010. – т.17, № 4. – С.124-127.

 Костирко, Н. І. Рецидивуючий бронхіт у дітей :клінічна характеристика та особливості

преморбідного фону [Текст] / Н. І. Костирко, О. Б. Синоверська // Галицький лікарський

вісник. – 2010. – № 2 частина 1. – С.46-49.

 Костирко, Н. І. Клінічна характеристика рецидивуючого бронхіту (РБ) у дітей [Текст]

/ Н. І. Костирко, О. Б. Синоверська // Перспективи медицини та біології ( в дар ). –

2010. – Т.ІІ, № 1 (додаток). – С.19.

 Костирко, Н. І. Затяжні пневмонії у дітей дошкільного віку:клінічні особливості та

передумови розвитку [Текст] / Н. І. Костирко, О. Б. Синоверська // Галицький лікарський

вісник. – 2010. – т.17, № 4. – С.35-38.



 Структурно-морфологічна основа рецидивуючої бронхолегеневої патології у дітей

[Текст] / Н. І. Костирко, О. Б. Синоверська, Ю. Г. Чоп'як, В. М. Лащов // Галицький

лікарський вісник. – 2011. – т.18, № 2. – С.47-49.

 Клінічна ефективність специфічної імунозамісної терапії у передчасно народжених

немовлят з цитомегаловірусною інфекцією [Текст] / О. В. Кузенко, О. О. Цицюра,

А. М. Пилип'юк [та ін.] // Перинатология и педиатрия. – 2011. – № 1. – С.44-46.

 Куцуль, Т. В. Мікроциркуляторні зміни в генезі доксорубіцинової кардіоміопатії [Текст]

/ Т. В. Куцуль, Л. М. Заяць // Здобутки клінічної і експериментальної медицини. – 2012. –

№ 1. – С.187. – матеріали науково-практчної конференції"Актуальні питанн патології за

умов дії надзвичайних факторів"[10-11листопада 2011,м.Тернопіль];.

 Куцуль, Т. В. Сучасні аспекти патогенезу антрациклінових кардіоміопатій у дітей

[Текст] / Т. В. Куцуль, О. Б. Синоверська // Галицький лікарський вісник. – 2011. – т.18,

№ 3. – С.125-128.

 Лембрик, И. С. Критерии диагностики панкреатита в детском возрасте по данным

ультразвукового исследования [Текст] / И. С. Лембрик // Экспериментальная и

клиническая гастроэнтерология. – 2013. – № 7. – С.10-13.



 Лембрик, І. Особливості ЛОР-проявів при гастроезофагеальній рефлюксній хворобі у

дітей шкільного віку та шляхи їх терапевтичної корекції [Текст] / І. Лембрик,

О. О. Цицюра, М. Б. Боюк // Современная педиатрия. – 2012. – № 1. – С.111-117.

 Лембрик, І. С. Функціональний стан вегетативної нервової системи у дітей з хронічним

панкреатитом [Текст] / І. С. Лембрик // Педіатрія,акушерство та гінекологія. – 2010. –

т.72, № 3. – С.21-24.

 Лембрик, І. С. Клініко-параклінічна характеристика астенічного синдрому при

хронічному панкреатиті у дітей шкільного віку [Текст] / І. С. Лембрик // Здоровье

ребенка. – 2010. – № 2. – С.11-14.

 Лембрик, І. С. Динаміка поширеності та деякі аспекти анамнезу в дітей,хворих на

хронічний панкреатит (за даними ретроспективного аналізу) [Текст] / І. С. Лембрик

// Буковинський медичний вісник. – 2010. – т.14, № 1. – С.52-54.

 Лембрик, І. С. Структура патології підшлункової залози ( за даними мета-аналізу та

власних клінічних спостережень) [Текст] / І. С. Лембрик // Педіатрія,акушерство та

гінекологія. – 2010. – т.72, № 4. – С.81.



 Лембрик, І. С. Роль тумор-некротичного фактора в розвитку патології підшлункової

залози у дітей [Текст] / І. С. Лембрик // Галицький лікарський вісник. – 2010. – № 3. –

С.66-67.

 Лембрик, І. С. Динаміка вмісту про-та протизапальних цитокінів у дітей з патологією

панкреатобіліарної зони [Текст] / І. С. Лембрик // Архів клінічної медицини ( дар). –

2010. – № 2. – С.32-34.

 Лембрик, І. С. Стан інкреторної функції підшлункової залози у підлітків з хронічним

панкреатитом та функціональною патологією підшлункової залози [Текст]

/ І. С. Лембрик // Современная педиатрия. – 2010. – № 5. – С.187-189.

 Лембрик, І. С. Особливості нейрогуморальних взаємозв'язків підшлункової залози та

кишківника у дітей з хронічним панкреатитом [Текст] / І. С. Лембрик // Український

медичний альманах. – 2010. – т.13, № 5. – С.107-109.

 Лембрик, І. С. Характеристика перебігу патології підшлункової залози у дітей

дошкільного віку [Текст] / І. С. Лембрик // Буковинський медичний вісник. – 2011. – т.15,

№ 1. – С.52-55.



 Лембрик, І. С. Роль фекальної еластази-1 у діагностиці захворювань підшлункової

залози у дітей [Текст] / І. С. Лембрик // Буковинський медичний вісник. – 2011. – т.15,

№ 2. – С.32-36.

 Лембрик, І. С. Терапевтична корекція порушень оксидантної системи у дітей із

панкреатитом [Текст] / І. С. Лембрик // Архів клінічної медицини ( дар). – 2011. – № 2. –

С.28-30.

 Лембрик, І. С. Характеристика захворювань підшлункової залози у поєднанні з

хронічним холециститом у дітей шкільного віку [Текст] / І. С. Лембрик // Современная

педиатрия. – 2011. – № 5. – С.153-155.

 Лембрик, І. С. Корекція порушень функціонального стану печінки в дітей із

панкреатитом [Текст] / І. С. Лембрик // Клінічна та експериментальна патологія (в дар). –

2011. – т.Х, № 4. – С.61-64.

 Лембрик, І. С. Корекція порушень вегетативної регуляції у дітей із панкреатитом [Текст]

/ І. С. Лембрик // Галицький лікарський вісник. – 2011. – т.18, № 4. – С.43-45.



 Лембрик, І. С. Вплив терапії кверцетином на цитокіновий профіль у дітей з

панкреатитом [Текст] / І. С. Лембрик // Буковинський медичний вісник. – 2012. – т.16,

№ 1. – С.41-44.

 Лембрик, І. С. Алгоритм діагностики панкреатиту в ранньому дитячому віці [Текст]

/ І. С. Лембрик, А. М. Ерстенюк // Український медичний альманах. – 2012. – т.15, № 1. –

С.77-79.

 Особливості ехосеміотики реактивного та хронічного панкреатиту в дітей [Текст]

/ І. С. Лембрик, Н. І. Гончаренко, Т. А. Грідіна, Б. А. Тарасюк // Перинатология и

педиатрия. – 2012. – № 3. – С.53-54.

 Лембрик, І. С. Стан процесів ліпопероксидації та окисних модифікацій білків при

захворюваннях підшлункової залози у дітей [Текст] / І. С. Лембрик, А. М. Ерстенюк

// Галицький лікарський вісник. – 2011. – т.18, № 1. – С.63-66.

 Лембрик, І. С. Алгоритм прогнозування розвитку хронічного панкреатиту в дитячому

віці [Текст] / І. С. Лембрик, Т. В. Коломійченко // Клінічна та експериментальна

патологія (в дар). – 2012. – т.ХI, № 2. – С.92-95.



 Лембрик, І. С. Бактеріальний вагіноз у дівчаток із патологією кишечнику:чинники

ризику,клінічні особливості,принципи діагностики [Текст] / І. С. Лембрик,

С. П. Лембрик // Здоровье женщины. – 2013. – № 5. – С.124-127.

 H.PYLORI-асоційована гастродуоденальна патологія у дітей раннього віку:власні

клінічні спостереження [Текст] / І. С. Лембрик, А. М. Пилип'юк, О. В. Кузенко,

А. Ф. Воробець // Неонатологія,хірургія та перинатальна медицина ( в дар). – 2015. – т.V,

№ 1. – С.104-107.

 Лембрик, І. С. Функціональний стан серцево-судинної системи у дітей із

функціональною та органічною патологією підшлункової залози [Текст] / І. С. Лембрик,

О. Я. Царук, М. П. Шулятицька // Перинатология и педиатрия. – 2011. – № 4. – С.48-50.

 Лембрик, І. С. Сучасні погляди на синдром де Тоні-Дебре-Фанконі:дані літератури та

опис клінічного випадку [Текст] / І. С. Лембрик, С. І. Якимів, О. В. Лесюк // Здоровье

ребенка. – 2013. – № 7. – С.169-172.

 Литвинець, Є. А. Ефективність препарату Авелокс у комплексній терапії

урогенітального хламідіозу та інфекційних асоціацій [Текст] / Є. А. Литвинець,

Л. Я. Литвинець // Здоровье мужчины. – 2010. – № 4. – С.163-165.



 Литвинець, Л. Я. Особливості гуморальної ланки імунітету у дітей із бронхіальною

астмою на фоні інфікування цитомегаловірусом [Текст] / Л. Я. Литвинець

// Педіатрія,акушерство та гінекологія. – 2010. – т.72, № 4. – С.81-82.

 Литвинець, Л. Я. Концепція динаміки змін показників імунного статусу у дітей з

бронхіальною астмою залежно від ступеня контрольованості недуги [Текст]

/ Л. Я. Литвинець // Перинатология и педиатрия. – 2011. – № 2. – С.104-105.

 Литвинець, Л. Я. Взаємозв'язок між різними фенотипами та ступенем контрольованості

бронхіальної астми у дітей [Текст] / Л. Я. Литвинець // Педіатрія,акушерство та

гінекологія. – 2011. – т.73, № 4. – С.87-88.

 Литвинець, Л. Я. Оцінка імунологічних порушень в генезі бронхіальної астми різного

ступеня контрольованості у дітей [Текст] / Л. Я. Литвинець // Галицький лікарський

вісник. – 2012. – т.19, № 4. – С.44-47.

 Литвинець, Л. Я. Взаємозв"язок дисплазії сполучної тканини зі ступенем тяжкості

бронхіальної астми у дітей [Текст] / Л. Я. Литвинець // Сімейна медицина. – 2012. –

№ 5. – С.94-97.



 Литвинець, Л. Я. Функціональна значимість генів детоксикації ксенобіотиків у

дітей,хворих на бронхіальну астму [Текст] / Л. Я. Литвинець // Лікарська

справа.Врачебное дело. – 2013. – № 5. – С.65-69.

 Литвинець, Л. Я. Окислювальний стрес та антиоксидантний захист у дітей із різним

ступенем контролю за бронхіальною астмою [Текст] / Л. Я. Литвинець // Здоровье

ребенка. – 2013. – № 8. – С.71-74.

 Литвинець, Л. Я. Особливості дисбалансу мікро- і макроелементів у дітей,хворих на

бронхіальну астму,залежно від її контрольованості [Текст] / Л. Я. Литвинець // Лікарська

справа.Врачебное дело. – 2013. – № 4. – С.33-38.

 Поліморфізм генів детоксикації ксенобіотиків та їх зв'язок із розвитком і перебігом

бронхіальної астми у дітей Прикарпаття [Текст] / Л. Я. Литвинець, О. Б. Синоверська,

О. З. Гнатейко, Н. В. Віштак // Перинатология и педиатрия. – 2012. – № 1. – С.96-99.

 Литвинець, Л. Я. Порушення імунного статусу у дітей із бронхіальною астмою [Текст]

/ Л. Я. Литвинець, У. Є. Литвинець-Голутяк, О. В. Пастух // Імунологія та алергологія ( в

дар ). – 2011. – № 1. – С.80-81.



 Литвинець, Л. Я. Імунологічні аспекти бронхіальної астми у дітей Прикарпаття [Текст]

/ Л. Я. Литвинець, О. Б. Синоверська // Современная педиатрия. – 2010. – № 4. – С.221.

 Литвинець, Л. Я. Бронхіальна астма у дітей:епідеміологія,сучасні погляди на етіологію

та патогенез [Текст] / Л. Я. Литвинець, О. Б. Синоверська // Галицький лікарський

вісник. – 2011. – т.18, № 1. – С.150-155.

 Литвинець, Л. Я. Сучасні підходи до діагностики,лікування та профілактики

бронхіальної астми у дітей [Текст] / Л. Я. Литвинець, О. Б. Синоверська // Архів

клінічної медицини ( дар). – 2011. – № 1. – С.4-8.

 Литвинець, Л. Я. Поширеність йододефіциту у дітей Прикарпаття,хворих на

бронхіальну астму [Текст] / Л. Я. Литвинець, О. Б. Синоверська // Буковинський

медичний вісник. – 2012. – т.16, № 1. – С.177-181.

 Литвинець, Л. Я. Роль порушень цитокінового статусу у формуванні варіанту перебігу

бронхіальної астми у дітей [Текст] / Л. Я. Литвинець, О. Б. Синоверська // Архів

клінічної медицини ( дар). – 2012. – № 2. – С.54-56.



 Литвинець, Л. Я. Роль змін макро-та мікроелементного статусу організму в генезі та
прогресуванні бронхіальної астми у дітей [Текст] / Л. Я. Литвинець, О. Б. Синоверська
// Вісник наукових досліджень. – 2013. – № 1. – С.21-24.

 Литвинець, Л. Я. Дослідження клінічної ефективності комплексної терапії у
дітей,хворих на бронхіальну астму [Текст] / Л. Я. Литвинець, О. Б. Синоверська
// Сімейна медицина. – 2014. – № 5. – С.137-140. – матеріали науково-практичної
конференції з міжнародною участю"Сьогодення та майбутнє сімейної
медицини"[м.Київ,30-31 жовтня 2014].

 Литвинець, Л. Я. Вклад генів детоксикації ксенобіотиків у формування фенотипових
особливостей бронхіальної астми у дітей Прикарпаття [Текст] / Л. Я. Литвинець,
О. Б. Синоверська, О. З. Гнатейко // Современная педиатрия. – 2012. – № 6. – С.130-133.

 Литвинець, Л. Я. Аналіз імунологічних змін при бронхіальній астмі у дітей
Прикарпаття [Текст] / Л. Я. Литвинець, О. Б. Синоверська, Н. В. Косило // Здоровье
женщины. – 2012. – № 3. – С.152-153.

 Матейко, Г. Б. Діагностика внутрішньоутробної герпетичної і цитомегаловірусної
інфекції у новонароджених дітей [Текст] / Г. Б. Матейко, І. С. Лембрик, Б. А. Зубик
// Архів клінічної медицини ( дар). – 2012. – № 1. – С.48-50.



 Матейко, Г. Б. Сучасні аспекти перебігу менінгококцемії у дітей [Текст] / Г. Б. Матейко,

І. С. Лембрик, Б. А. Зубик // Галицький лікарський вісник. – 2012. – т.19, № 3(ч.1). –

С.13-15.

 Динаміка показників захворюваності та медичної допомоги дітям з алергічними

захворюваннями у Івано-Франківській області за п'ятирічний період (2005-2009 рр.)

[Текст] / О. В. Пастух, Л. В. Лопуляк, І. Б. Парандій [та ін.] // Архів клінічної медицини (

дар). – 2010. – № 1. – С.94-98.

 Рейтмаєр, М. Й. Ювенільний ревматоїдний артрит:сучасні

термінологічні,класифікаційні та діагностичні розбіжності [Текст] / М. Й. Рейтмаєр

// Архів клінічної медицини ( дар). – 2012. – № 2. – С.91-94.

 Рейтмаєр, М. Й. Інтеграція України в Європейський простір вищої освіти.Основні

переваги і недоліки.Частина друга:недоліки [Текст] / М. Й. Рейтмаєр // Галицький

лікарський вісник. – 2012. – т.19, № 4. – С.115-118.

 Рейтмаєр, М. Й. Проблемні питання щодо використання нестероїдних протизапальних

лікарських засобів у дитячій ревматологічній практиці [Текст] / М. Й. Рейтмаєр

// Галицький лікарський вісник. – 2013. – т.20, № 1(ч.1). – С.6-9.



 Рейтмаєр, М. Й. Реактивні артрити у дітей:сучасні уявлення про

етіопатогенез,клініку,діагностику і лікування [Текст] / М. Й. Рейтмаєр // Галицький

лікарський вісник. – 2013. – т.20, № 1(ч.1). – С.162-165.

 Інтеграція України в Європейський простір вищої освіти-основні переваги і

недоліки.Частина 1:переваги [Текст] / М. Й. Рейтмаєр, А. Б. Волосянко,

О. Б. Синоверська [та ін.] // Галицький лікарський вісник. – 2012. – т.19, № 2. – С.132-

135.

 Руденко, Н. М. Ехокардіографічна характеристика стенозу легеневої артерії у дітей та її

зміни в процесі динамічного спостереження [Текст] / Н. М. Руденко, О. Я. Царук,

Ю. І. Алексеєва // Архів клінічної медицини ( дар). – 2011. – № 2. – С.40-44.

 Особливості динамічного ехокардіографічного спостереження за малюками із

транспозицією магістральних судин [Текст] / Н. М. Руденко, О. Я. Царук,

Ю. І. Алексєєва, В. М. Рижик // Галицький лікарський вісник. – 2011. – т.18, № 4. – С.61-

64.

 Семкович, Я. В. Маркери диференційної діагностики та принципи лікування

ускладненої пневмонії у дітей раннього віку [Текст] / Я. В. Семкович // Перинатология и

педиатрия. – 2011. – № 4. – С.83-86.



 Семкович, Я. В. Ускладнена пневмонія у дітей [Текст] / Я. В. Семкович // Архів

клінічної медицини ( дар). – 2014. – № 1. – С.7-11.

 Семкович, Я. В. Практичний досвід упровадження елементів дистанційного навчання в

післядипломну підготовку лікарів [Текст] / Я. В. Семкович // Галицький лікарський

вісник. – 2014. – т.21, № 3. – С.99-101.

 Семкович, Я. В. Вплив пневмонічного токсикозу на процеси пероксидації та

антиоксидантний захист у дітей раннього віку,способи корекції [Текст] / Я. В. Семкович,

В. П. Вальчишин // Педіатрія,акушерство та гінекологія. – 2011. – т.73, № 4. – С.135.

 Патогенетична терапія бронхообструктивного синдрому у дітей [Текст] / Я. В. Семкович,

А. Б. Волосянко, М. Я. Семкович, Л. Я. Іванишин // Галицький лікарський вісник. –

2010. – № 2 частина 1. – С.86-89.

 Клінічне обгрунтування використання ереспалу та небулайзерної терапії в комплексному

лікуванні бронхообструктивного синдрому [Текст] / Я. В. Семкович, А. Б. Волосянко,

М. Я. Семкович, Л. Я. Іванишин // Педіатрія,акушерство та гінекологія. – 2010. – т.72,

№ 4. – С.130.



 Семкович, Я. В. Нейтрофільна еластаза при гнійно-легеневому синдромі у дітей [Текст]

/ Я. В. Семкович, О. Л. Цимбаліста, М. Я. Семкович // Перинатология и педиатрия. –

2011. – № 3. – С.81-83.

 Синоверська, О. Б. Особливості психологічної адаптації дітей із дисплазією сполучної

тканини серця [Текст] / О. Б. Синоверська // Архів клінічної медицини ( дар). – 2012. –

№ 2. – С.80-81.

 Синоверська, О. Б. Контроль знань студентів у науково-педагогічному процесі [Текст]

/ О. Б. Синоверська // Архів клінічної медицини ( дар). – 2012. – № 2. – С.113-115.

 Синоверська, О. Б. Синтетична функція ендотелію у дітей із серцевими

мікроаномаліями [Текст] / О. Б. Синоверська // Галицький лікарський вісник. – 2012. –

т.19, № 4. – С.70-72.

 Синоверська, О. Б. Особливості диспансеризації дітей із мікроаномаліями розвитку

серця [Текст] / О. Б. Синоверська // Галицький лікарський вісник. – 2013. – т.20,

№ 1(ч.1). – С.128-130.



 Синдром Бругада в практиці лікаря-педіатра [Текст] / О. Б. Синоверська, Т. М. Величко,

Р. Й. Котурбаш [та ін.] // Архів клінічної медицини ( дар). – 2014. – № 2 (ч.1). – С.134-

136.

 Синоверська, О. Б. Основні характеристики артеріального тиску у дітей із малими

серцевими аномаліями [Текст] / О. Б. Синоверська, Л. Я. Іванишин, І. В. Шлімкевич

// Современная педиатрия. – 2010. – № 4. – С.125-127.

 Особливості психоемоційного статусу та когнітивні функції у дітей із різними

варіантами артеріальної гіпертензії [Текст] / О. Б. Синоверська, І. В. Шлімкевич,

Л. Я. Іванишин, С. Б. Шкандрій // Архів клінічної медицини ( дар). – 2010. – № 2. – С.67-

70.

 Тимощук, О. В. Застосування Глутаргіну у лікуванні хронічного гастродуоденіту у дітей

[Текст] / О. В. Тимощук // Галицький лікарський вісник. – 2011. – т.18, № 2. – С.112-115.

 Тимощук, О. В. Порушення в системі оксиду азоту як один з патогенетичних чинників

розвитку хронічного гастродуоденіту у дітей [Текст] / О. В. Тимощук // Современная

педиатрия. – 2011. – № 5. – С.183-186.



 Урбась, О. В. Аналіз деяких клінічних синдромів у дітей 12-17 років з артеріальною
гіпертензією [Текст] / О. В. Урбась // Галицький лікарський вісник. – 2013. – т.20,
№ 1(ч.1). – С.94-96.

 Ходан, В. В. Кореляційний аналіз функціонального стану та артеріального кровотоку
печінки у дітей,хворих на хронічний холецистохолангіт [Текст] / В. В. Ходан // Лікарська
справа.Врачебное дело. – 2013. – № 4. – С.28-33.

 Аналіз перинатальних чинників ризику та клініко-патоморфологічні зміни у немовлят з
респіраторними розладами [Текст] / В. В. Ходан, М. М. Багрій, О. О. Цицюра [та ін.]
// Архів клінічної медицини ( дар). – 2010. – № 1. – С.72-75.

 Ходан, В. В. Динаміка показників функціонального стану
апоптотичних,антиапоптотичних ангіогенезрегулюючих цитокінів ( HGF,TNF-а )
печінки у дітей з хронічним холецистохолангітом під впливом комплексного лікування
тіотриазоліном та аскорутином [Текст] / В. В. Ходан, А. Б. Волосянко // Здоровье
ребенка. – 2013. – № 6. – С.54-58.

 Ходан, В. В. Допплерометричне дослідження кровотоку в судинах печінки дітей з
хронічною патологією біліарного тракту [Текст] / В. В. Ходан, А. Б. Волосянко,
Н. С. Алексеєва // Современная педиатрия. – 2011. – № 1. – С.172-174.



 Педикульоз у педіатрії:реалії сьогодення [Текст] / В. В. Ходан, Л. Я. Литвинець,

О. В. Пастух, Л. В. Лупуляк // Інфекційні хвороби. – 2011. – № 2. – С.100-102.

 Царук, О. Я. Методика викладання теми:"Методологія викладання ультразвукової

діагностики вроджених вад розвитку серцево-судинної ситеми у дітей" лікарям

факультету післядипломної освіти [Текст] / О. Я. Царук // Архів клінічної медицини (

дар). – 2014. – № 1. – С.111-113.

 Царук, О. Я. Особливості проведення ехокардіографічного обстеження у немовлят з

аортальним стенозом [Текст] / О. Я. Царук // Архів клінічної медицини ( дар). – 2015. –

№ 1. – С.39-42.

 Царук, О. Я. Самостійна робота студентів в умовах кредитно-модульної системи [Текст]

/ О. Я. Царук // Архів клінічної медицини ( дар). – 2015. – № 1. – С.71-73.

 Особливості динамічного ехокардіографічного спостереження за немовлятами з

коарктацією аорти [Текст] / О. Я. Царук, Н. М. Руденко, В. М. Рижик, Ю. І. Алексеєва

// Український радіологічний журнал. – 2011. – т.XІХ, № 4. – С.395-400.



 Цимбаліста, О. Л. Характеристика цитокінового статусу у дітей раннього віку з

ускладненою пневмонією на тлі залізодефіцитної анемії [Текст] / О. Л. Цимбаліста,

Л. І. Гаріджук // Перинатология и педиатрия. – 2011. – № 1. – С.66-69.

 Цимбаліста, О. Л. Клініко-лабораторна характеристика ускладненої пневмонії у дітейц

раннього віку на тлі залазодефіцитної анемії [Текст] / О. Л. Цимбаліста, Л. І. Гаріджук

// Галицький лікарський вісник. – 2012. – т.19, № 2. – С.109-111.

 Цимбаліста, О. Л. Динаміка активності запалення ускладненої пневмонії у дітей

раннього віку у поєднанні із залізодефіцитною анемією [Текст] / О. Л. Цимбаліста,

Л. І. Гаріджук // Современная педиатрия. – 2013. – № 5. – С.227. – Матеріали ХІ

Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю "Питання

імунологів в педіатрії" [м.Київ 31 жовтня-1 листопада 2013 року].

 Цимбаліста, О. Л. Характеристика мікробного пейзажу нижніх дихальних шляхів при

ускладненій пневмонії в дітей раннього віку [Текст] / О. Л. Цимбаліста, Л. І. Гаріджук

// Здоровье ребенка. – 2013. – № 6. – С.43-47.

 Особливості перебігу пневмонії у дітей різних вікових груп [Текст] / О. Л. Цимбаліста,

Л. Є. Матвіїв, О. О. Курташ [та ін.] // Педіатрія,акушерство та гінекологія. – 2010. – т.72,

№ 4. – С.154-155.



 Цимбаліста, О. Л. Клініко-патогенетичний диференційний підхід діагностики пневмонії

у дітей раннього віку,ускладненої гнійно-легеневим та токсичним синдромами [Текст]

/ О. Л. Цимбаліста, Я. В. Семкович, М. Я. Семкович // Галицький лікарський вісник. –

2012. – т.19, № 1. – С.85-88.

 Корекція волемічного статусу у дітей раннього віку,хворих на ускладнену пневмонію

[Текст] / О. Л. Цимбаліста, Я. В. Семкович, М. Я. Семкович [та ін.] // Галицький

лікарський вісник. – 2013. – т.20, № 2. – С.121-123.

 Цицюра, О. О. Сучасні уявлення про етіологію,патогенез,клініку,діагностику та

лікування ерозивного гастродуоденіту у дітей [Текст] / О. О. Цицюра // Архів клінічної

медицини ( дар). – 2012. – № 2. – С.7-13.

 Порівняльний аналіз клініко-параклінічних особливостей перебігу цитомегаловірусної

інфекції у передчасно народжених немовлят [Текст] / О. О. Цицюра, А. Б. Волосянко,

О. В. Кузенко, І. П. Мельник // Педіатрія,акушерство та гінекологія. – 2010. – т.72, № 4. –

С.157.

 Основи і пристрої аерозольної терапії в педіатричній практиці [Текст] / О. О. Цицюра,

А. М. Дутчак, Ю. І. Алексієва [та ін.] // Перинатология и педиатрия. – 2011. – № 1. –

С.108-111.



 Формування та розвиток психолого-педагогічної культури у майбутніх педіатрів [Текст]

/ О. О. Цицюра, З. Р. Кочерга, О. В. Кузенко [та ін.] // Архів клінічної медицини ( дар). –

2011. – № 1. – С.93-95.

 Шатинська, Т. В. Клінічні особливості антрациклінових кардіоміопатій у дітей із

гострою лейкемією [Текст] / Т. В. Шатинська, О. Б. Синоверська // Галицький лікарський

вісник. – 2013. – т.20, № 1(ч.1). – С.96-99.

 Шатинська, Т. В. Ультраструктура міокарда щурів при доксорубіциновій кардіоміопатії

[Текст] / Т. В. Шатинська, О. Б. Синоверська, Л. М. Заяць // Галицький лікарський

вісник. – 2013. – т.20, № 2. – С.124-127.

 Шкіль, У. О. Аналіз дитячої смертності від кардіоміопатії в Івано-Франківській області

за 2006-2010 роки [Текст] / У. О. Шкіль, М. М. Багрій, В. В. Ходан // Актуальні питання

педіатрії,акушерства та гінекології. – 2013. – № 1. – С.35-37.

 Аналіз смертності дітей та плодів від вроджених вад серця в Івано-Франківській області

за 2006-2010 роки [Текст] / У. О. Шкіль, М. М. Багрій, В.В..Яцишин Р.І. Ходан [та ін.]

// Галицький лікарський вісник. – 2012. – т.19, № 3(ч.1). – С.99-101.



 Шлімкевич, І. В. Епідеміологія,номенклатура та механізми розвитку артеріальної

гіпертензії у дітей та підлітків [Текст] / І. В. Шлімкевич // Галицький лікарський

вісник. – 2011. – т.18, № 1. – С.163-166.

 Шлімкевич, І. В. Особливості психоемоційого статусу та когнітивні функції в дітей із

первинною артеріальною гіпертензією [Текст] / І. В. Шлімкевич // Клінічна та

експериментальна патологія (в дар). – 2015. – т.XIV, № 1. – С.197-199.

 Шлімкевич, І. В. Механізми розвитку юнацького гіпоталамічного синдрому у дітей

[Текст] / І. В. Шлімкевич // Архів клінічної медицини ( дар). – 2015. – № 1. – С.4-7.

 Шлімкевич, І. В. Ефективність метаболічної терапії у дітей з артеріальною гіпертензією

[Текст] / І. В. Шлімкевич, О. Б. Синоверська // Современная педиатрия. – 2011. – № 4. –

С.58-62.

 Шлімкевич, І. В. Функціональний стан ендотелію у дітей із артеріальною гіпертензією

[Текст] / І. В. Шлімкевич, О. Б. Синоверська, Л. Я. Іванишин // Педіатрія,акушерство та

гінекологія. – 2010. – т.72, № 4. – С.162-163.



 Шлімкевич, І. В. Особливості клінічних проявів у дітей з артеріальною гіпертензією

[Текст] / І. В. Шлімкевич, О. Б. Синоверська, Л. Я. Іванишин // Перспективи медицини та

біології ( в дар ). – 2010. – Т.ІІ, № 1 (додаток). – С.17.

 Особливості ліпідного спектру у дітей із різними варіантами артеріальної гіпертензії

[Текст] / І. В. Шлімкевич, О. Б. Синоверська, Л. Я. Іванишин [та ін.]

// Педіатрія,акушерство та гінекологія. – 2011. – т.73, № 4. – С.167.

 Особливості клінічних проявів та стану мікроциркуляції у дітей з артеріальною

гіпертензією [Текст] / І. В. Шлімкевич, О. Б. Синоверська, Л. Я. Іванишин,

О. С. Хохрякова // Галицький лікарський вісник. – 2010. – № 3. – С.120-123.



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).



Звертаємось з проханням надати 

бібліотеці електронний варіант, 

виданих кафедрою підручників, 

монографій, навчально-методичних 

посібників. Надані матеріали 

використовуватимуться з метою 

ознайомлення без права копіювання


