
Хвороби ендокринної 

системи



Ендокринна система складається з мережі органів і залоз, які

відповідають за вироблення, зберігання і секрецію гормонів, котрі

допомагають контролювати такі життєво-важливі функції, як зростання,

регенерація, і рівень енергії. Відомо безліч захворювань, які

розвиваються в результаті збоїв в цій складній системі. За оцінками

фахівців, всього існує близько шести тисяч захворювань ендокринної

системи.



Ендокринна система

Ендокринну систему в основному

утворюють залози внутрішньої

секреції

(зліва – чоловік, праворуч – жінка):

1. Епіфіз

2. Гіпофіз

3. Щитоподібна залоза

4. Тимус – вилочкова залоза

5. Надниркові залози

6. Підшлункова залоза

7. Яєчник

8. Яєчко





616.4(075.8)

Е62

Ендокринологія [Текст] : Нац. підруч. вищ. мед. навч. закл. ІV р. акред. / За ред. 

П.М. Боднара /Боднар П.М., Михальчишин Г.П., Комісаренко Ю.І., ПриступнюкО.М., 

Большова О.В./. - 4 - е вид. оновл. та допов. - Вінниця : Нова книга, 2017. - 456 с.

Всього:  200 прим.

Підручник відповідає навчальній

програмі з внутрішньої медицини. Його

основу складають 12 розділів, у яких на

сучасному рівні викладені етіологія,

патогенез,клініка, діагностика і

лікування основних ендокринних

захворювань. Істотно перероблено

матеріали з питань цукрового діабету,

захворювань щитоподібної залози,

історії розвитку ендокринологія. Для

студентів старших курсів, лікарів-

інтернів вищих медичних навчальних

закладів IV рівня акредитації та всіх ,

хто цікавиться ендокринологією.



Підручник з ендокринології

підготовлено відповідно до вимог

Болонської декларації. Основу

підручника складають вісім розділів

основного змісту. Змістовно викладені і

достатньо ілюстровані розділи по

захворюваннях гіпоталамо-гіпофізарної

системи, щитоподібної,

паращитоподібних залоз, цукровому

діабету, ожирінню, захворюваннях

надниркових, статевих

залоз,поліендокринопатіях та

метаболічних остеопатіях. Для

іноземних студентів англомовної форми

навчання, ендокринологів і лікарів

загальної практики.

616.4(02)

E54

Endocrinology [Текст] : textbook for students of higher medical institutions 

with the 4th level of acc. (MHU) / ed. by P.M. Bodnar. - 3rd ed., updated. -

Vinnytsia : Nova Knyha, 2016. - 328 p. Всього:  101 прим.



Навчальний посібник

складений згідно з “Програмою з

пропедевтичної, факультетської та

госпітальної педіатрії для студентів

вищих медичних навчальних

закладів III-IV рівнів акредитації”,

затвердженої МОЗ України (2002 р.) і

відповідає тематичному плану

практичних занять з розділу дитячої

ендокринології. Для студентів вищих

медичних навчальних закладів,

лікарів-інтернів, клінічних

ординаторів.

616.43-053(02)

Н15

Навчальний посібник з дитячої ендокринології [Текст] : Навч. посіб. для вищ.

мед. закл. осв. / О. П. Волосовець, С. П. Кривопустов, І. М. Криворук, О. Ф.

Черній. - Тернопіль : Укрмедкнига, 2004. - 496 с. Всього: 100 прим.



616.4(02)

Б86

Боцюрко, В. І.

Ендокринологія в схемах і таблицях [Текст] : Навч. посіб. / В. І. Боцюрко, П. М. 

Боднар, Г. П. Михальчишин. - Івано-Франківськ : ДВНЗ "ІФНМУ", 2012. - 120 с. 

Практичний посібник укладено

відповідно до програми з

ендокринології для медичних вузів III-

IV рівнів акредитації. Таблиці і схеми є

оригінальними або взятими з різних

літературних джерел. В них подані

класифікації, клінічні прояви,

діагностичні критерії та лікування

основних ендокринних захворювань.

Матеріали посібника можна розглядати

як додатковий засіб до навчального

підручника при вивченні

ендокринології.



616.4(02)

П61

Посібник з ендокринології [Текст] : навч. посіб. для вищ. мед. навч. закл. / 

за ред. П. М. Боднара, С. Д. Максименка. - К. : Здоров'я, 2004. - 184 с. Всього:  

3 прим.

Навчальний посібник укладено
згідно з тематичним планом практичних
занять для студентів вищих медичних
навчальних закладів III-IV рівнів
акредитації, їхньою схемою та
організаційною структурою. Завдання
посібника – активізувати пізнавальну
діяльність студентів, дати викладачам
кафедр ендокринології сучасні медично
обгрунтовані рекомендації щодо
проведення практичних занять. Для
студентів вищих медичних навчальних
закладів III-IV рівнів акредитації,
викладачів, лікарів загальної практики,
ендокринологів.



616.4(063)

Д70

Досягнення та перспективи експериментальної і клінічної ендокринології

(П'ятнадцяті Данилевські читання) [Текст] : Матеріали науково-практичної

конференції з міжнародною участю (Харків, 10-11 березня 2016). - Х., 2016. - 154 с. 

Всього:  1 прим.

У збірнику представлені сучасні

дані відносно механізмів формування та

прогресування ендокринопатій та їх

ускладнень, висвітлено новітні

технології їх діагностики, профілактики

та лікування, а також сучасні підходи до

розробки ефективних фармпрепаратів

для корекції ендокринної патології.

Матеріали конференції призначаються

дитячим і дорослим ендокринологам,

сімейним лікарям, терапевтам,

педіатрам, хірургам, організаторам

охорони здоров’я.



616.481

С42

Скачко, Б. Г.

Цукровий діабет: хвороба століття, чи розплата за легковажність [Текст] / 

Б. Г. Скачко, Г. О. Орещук. - К. : Здоров'я, 2012. - 96 с. Всього:  112 прим.

Цукровий діабет – грізне своїми

ускладненнями захворювання. Грамотне

лікування інфекцій та інтоксикацій

дозволяє запобігти цукровому діабету І

типу, розповсюдженість якого сягає 15%

у людей віком до 40 років.

Профілактика лікування цукрового

діабету дозволить зберегти трудові

ресурси та продовжити середню

тривалість життя. Книга розрахована на

широке коло читачів.



616.4(09)

І-90

Історія становлення і розвитку ендокринології в Івано-Франківському

національному медичному університеті за 50 років (1967-2017) [Текст] / /Скрипник

Н.В., Боцюрко В.І., Дідушко О.М., Костіцька І.О., Ромаш Н.І., Марусяк О.В., Вацеба

Т.С. - Івано-Франківськ : Ярина, 2017. - 108 с. Всього:  10 прим.

У книзі висвітлено зародження

ендокринології як навчальної

дисципліни в медичному інституті

(1953-1967), відображено курс

ендокринології в медичному інституті

(1967-1997), становлення і розвиток

кафедри ендокринології в медичному

інституті – академії-університеті (1997-

2017). Висвітлено перспективи розвитку

кафедри ендокринології Івано-

Франківському національного

медичного університету.



616.441.2

С45

Скрипник, Н. В.

Метаболічний синдром і гіпотиреоз: патогенетичні взаємозв'язки, діагностика, 

лікування [Текст] / Н. В. Скрипник, В. А. Гриб, Т. С. Вацеба. - Івано-Франківськ : 

Видавець Супрун В.П., 2016. - 364 с. Всього:  5 прим.

На основі особливостей
патогенезу, клініки та ролі гуморальних,
імунологічних механізмів,
адипоцитокінів, функціонального стану
щитоподібної залози та печінки в
розвитку метаболічного синдрому у
хворих на цукровий діабет 2 типу за
умов йодної недостатності, розроблено
алгоритм діагностики та лікування,
сформульована нова патогенетична
концепція розвитку гіпотиреоз-
асоційованого метаболічного синдрому.
Рекомендована для ендокринологів,
лікарів сімейної медицини, кардіологів,
терапевтів, неврологів, інтернів,
студентів вищих медичних навчальних
закладів.



616.481(063)

М58

Міждисциплінарні аспекти цукрового діабету [Текст] : матеріали науково-

практичної конференції з міжнародною участю, присвяченої 210-річчю з дня 

заснування ХНМУ та 75-ти річчю з дня народження проф. В.М. Хворостінки (11 

вересня 2014 р.). - Х., 2014. - 180 с. Всього:  1 прим.

У матеріалах науково-

практичної конференції з міжнародною

участю, присвяченої 210-річчю з дня

заснування ХНМУ та 75-річчюз дня

народження професора В.М.

Хворостінки.



616.441

П16

Паньків, В. І.

Йод, довкілля і щитоподібна залоза [Текст] : Книга для пацієнтів, медиків і тих, хто

бажає бути здоровим / В. І. Паньків. - Наукове-популярне видання. - К., 2006. - 115 с. 

Всього:  1 прим.

Науково-популярне видання

висвітлює проблеми захворювання

щитоподібної залози. Досвід

профілактики йододефіцитних

захворювань, нагромаджений впродовж

багатьох десятиліть, сьогодні можна

використовувати на популяційному,

груповому та індивідуальному рівнях.

Автор вважає, що книга стане корисною

для широкого кола читачів, а також

спеціалістів ендокринологів, терапевтів,

педіатрів, акушер-гінекологів, хірургів,

онкологів, спеціалістів функціональної

діагностики.



616.46(02)

П20

Патогенез, профілактика і лікування ускладнень мено- та андропаузи [Текст] : 

навчально-методичний посібник для субординаторів, інтернів та викладачів вищ. 

мед. навч. закладів / І. Г. Бабенко, І. О. Костіцька, О. М. Дідушко та ін. - Івано-

Франківськ : ІФНМУ, 2010. - 52 с. 

Навчально-методичний посібник
містить дані про особливості вікової
мено- і андропаузи, складений на основі
даних літератури і власних спостережень.
Проаналізовано комплексний вплив
лікування та подана характеристика
механізму дії замісної гормональної
терапії. Впровадження в практику
матеріалів посібника сприятиме
ефективнішому лікуванню та вторинній
профілактиці, запобіганню розвитку
ускладнень, зменшення інвалідності та
смертності, продовженні повноцінного
життя.



616.48(018)

Г50

Гіпоталамічний синдром пубертатного періоду: епідеміологія, номенклатура, 

клініка, діагностика, профілактика та лікування [Текст] : мет. рекомендації. - Івано-

Франківськ : В-тво ІФНМУ, 2015. - 46 с. Всього:  70 прим.

Новизна представлених

методичних рекомендацій полягає в

тому, що в них наведено особливості

клінічного перебігу захворювання,

наведено алгоритм обстеження,

диференційований підхід до лікування.

Методичні рекомендації призначаються

для широкого кола фахівців, які

надають медичну допомогу дітям

підліткового віку, педіатрів, сімейних

лікарів, ендокринологів, кардіологів,

невропатологів.


