


Програма Дня кафедри

• мета проведення Дня кафедри

• книжково-інформаційна виставка “Загальна 

практики (сімейна медицина)”

• комплектування фонду бібліотеки ІФНМУ з 

тематики кафедри 

• інформаційні можливості бібліотеки ІФНМУ



Мета Дня кафедри

Бібліотека ІФНМУ пропонує мультимедійну

презентацію Дня кафедри загальної практики 

(сімейної медицини) 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 “Загальна практика 

(сімейна медицина)”

Розділ 1

На допомогу навчальному процесу та

науковим дослідженням



610.207(02)

С37

Сімейна медицина [Текст] : підручник для вищ. мед. навч. закл. IV р. акр. 

(МОНУ, МОЗУ). Кн.1. : Загальні питання сімейної медицини / за ред. О. М. 

Гиріної. - у 3 кн. - К. : Медицина, 2013. - 672 с. Всього:  21 прим. (абонемент –

14)

У підручнику висвітлено теоретичні
засади сімейної медицини, соціальні
передумови щодо її впровадження, розкрито
основні аспекти практичної діяльності
сімейного лікаря, проблеми, що мають місце в
його роботі та засоби щодо їх розв'язання.
Наведено інформацію з діагностики,
лікування, профілактики, диспансеризації,
експертизи непрацездатності, що дозволить
лікарю правильно оцінити симптоми,
визначити перелік захворювань для
проведення диференціальної діагностики, а в
подальшому — сформулювати діагноз і
спланувати лікувально-реабілітаційні заходи.
Для студентів вищих медичних навчальних
закладів IV рівня акредитації, лікарів-інтернів
за спеціальністю "загальна практика —
сімейна медицина" та сімейних лікарів.



610.207(02)

С37

Сімейна медицина у 3 книгах. [Текст] : національний підручник для студ. вищ. мед. 

навч. закладів ІV р. акред. (МОНУ, МОЗУ №502 від 22.06.2010). Кн. 2 : Симптоми і 

синдроми у клініці внутрішніх хвороб / Л. С. Бабінець, О. М. Барна, С. В. Білецький та 

ін. ; за ред. О.М. Гиріної, Пасієшвілі Л.М. - К. : ВСВ"Медицина", 2016. - 456 с. 

Всього:  100 прим. (абонемент – 93).

У підручнику висвітлено основні
симптоми і синдроми у кардіології,
гастроентерології, пульмонології, нефрології,
гематології, ендокринології, а також інші
синдроми, з якими лікар загальної практики —
сімейної медицини найчастіше стикається у
своїй практичній діяльності. Розглянуто
причини їх виникнення, патогенез, клінічні
прояви, викладено алгоритми діагностичного
пошуку за наявності цих синдромів,
диференціальну діагностику різних
захворювань, що проявляються певними
симптомами і синдромами. Також наведено
алгоритми надання першої медичної допомоги
та профілактичні рекомендації. Для студентів
вищих медичних навчальних закладів IV рівня
акредитації, лікарів-інтернів за спеціальністю
«Загальна практика — сімейна медицина».



610.207(075.8)

С37

Сімейна медицина у 3 книгах [Текст] : нац. підручник для студентів вищ. навч. закл. -

медичних університетів, інститутів й академій. Кн. 3 : Спеціальна частина. 

Поліпрофільність загальної лікарської практики / за ред. О.М. Гіріної, Л.М. Пасієшвілі. 

- К. : ВСВ "Медицина", 2017. - 680 с. Всього:  51 прим. (абонемент – 43).

У підручнику розглянуто аспекти
діяльності сімейного лікаря з позицій
поліпрофільності загальної лікарської практики.
Наведено практичні рекомендації щодо дій
сімейного лікаря під час ведення хворих із
нозологіями, які розглядаються на етапі
первинної медичної допомоги. Викладено
клінічну картину, діагностику, особливості
лікування та профілактики таких пацієнтів
сімейним лікарем у межах його професійної
компетенції, регламент взаємодії з лікарями, які
надають спеціалізовану допомогу. Книга
написана відповідно до навчальної програми зі
спеціальності «Загальна практика — сімейна
медицина» та рекомендована як підручник для
студентів й інтернів вищих навчальних закладів
— медичних університетів, інститутів й
академій. Також вона буде корисна сімейним
лікарям, терапевтам, педіатрам.



610.207(02)

З-14

Загальна практика - сімейна медицина [Текст] : практичне керівництво (протокол 

ЦМК МОЗУ №2 від 01.06.2012 р.) / за ред. Л.В. Глушка [Міщук В.Г., Попович В.І., 

Юрцева А.П., Макарчук О.М., Тітов І.І., Маковецька Т.І., Гавриш Т.Ю., Ковалишин 

Т.М., Косенко С.В., Чаплинська Н.В., Костінський І.Ю., Винник М.І.]. - Івано-

Франківськ, 2013. - 656 с. Всього:  116 прим. (абонемент – 109).

Практичне керівництво є

найбільш повним зібранням технологій

використання основних практичних навиків,

якими повинен володіти лікар загальної

практики, а також алгоритмів надання

невідкладної допомоги на госпітальному

етапі. Посібник призначений для лікарів

загальної практики – сімейної медицини та

лікарів інших спеціальностей, викладачів

медичних вузів, лікарів-інтернів, студентів

вищих навчальних медичних закладів III-IV

рівнів акредитації.



616.1./9(075.8)

Г12

Гаврилюк, Н. С.

Путівник з основ загальної практики - сімейної медицини [Текст] : навч. посібн. для 

студ. IV курсу / Н. С. Гаврилюк, В. Г. Міщук, О. З. Венгрович. - Івано-Франківськ : Нова 

Зоря, 2021. - 136 с. Всього:  5 прим. (абонемент – 2).

Путівник присвячений першим

трьом темам семиденного додипломного

навчального курсу загальної практики –

сімейної медицини, а саме її організаційним

основам та чинним нормативним актам, які

зазвичай викликають труднощі для вивчення

у студентів IV курсу. Книга стисло і в

дохідливій формі висвітлює питання

становлення та реформування первинної

медичної допомоги на засадах сімейної

медицини в Україні, особливості та

напрямки роботи лікаря загальної практики

– сімейної медицини згідно чинних

регламентуючих нормативних документів.



610.207(02)

С30

Семейная медицина в 3 книгах [Текст] : учебник для студ. высш. мед. учебн. завед. IV 

уров. акк. по спец. "Общая практика - семейная медицина" (утвер. МОНУ письмо №124 

от 17.12.2012). кн.2 : Симптомы и синдромы в клинике внутренних болезней / под ред. 

О.Н. Гириной [Бабинец Л.С., Барна О.Н., Билецкий С.В., Бобро Л.Н., Боровик И.О., 

Величко В.И., Высоцкая О.И.]. - К. : ВСИ "Медицина", 2016. - 488 с. Всього:  30 прим. 

(абонемент – 23).

У підручнику висвітлено основні

симптоми і синдроми у кардіології,

гастроентерології, пульмонології, нефрології,

гематології, ендокринології, а також інші

синдроми, з якими лікар загальної практики

— сімейної медицини найчастіше стикається

у своїй практичній діяльності. Розглянуто

причини їх виникнення, патогенез, клінічні

прояви, викладено алгоритми діагностичного

пошуку за наявності цих синдромів,

диференціальну діагностику різних

захворювань. Для студентів вищих медичних

навчальних закладів IV рівня акредитації,

лікарів-інтернів за спеціальністю «Загальна

практика — сімейна медицина».



610.207(02)

С30

Семейная медицина в 3 книгах [Текст] : учебник для студ. высш. мед. учебн. завед. IV 

уров. акк. по спец. "Общая практика - семейная медицина" (утвер. МОНУ письмо №124 

от 17.12.2012). кн.2 : Симптомы и синдромы в клинике внутренних болезней / под ред. 

О.Н. Гириной [Бабинец Л.С., Барна О.Н., Билецкий С.В., Бобро Л.Н., Боровик И.О., 

Величко В.И., Высоцкая О.И.]. - К. : ВСИ "Медицина", 2016. - 488 с. Всього:  30 прим. 

(абонемент – 23).

У підручнику висвітлено основні
симптоми і синдроми у кардіології,
гастроентерології, пульмонології,
нефрології, гематології, ендокринології, а
також інші синдроми, з якими лікар
загальної практики — сімейної медицини
найчастіше стикається у своїй практичній
діяльності. Розглянуто причини їх
виникнення, патогенез, клінічні прояви,
викладено алгоритми діагностичного
пошуку за наявності цих синдромів,
диференціальну діагностику різних
захворювань, що проявляються певними
симптомами і синдромами. Також наведено
алгоритми надання першої медичної
допомоги та профілактичні рекомендації.
Для студентів вищих медичних навчальних
закладів IV рівня акредитації, лікарів-
інтернів за спеціальністю «Загальна
практика — сімейна медицина».



616.1/4(075.8)

С30

Семейная медицина в 3 книгах [Текст] : нац. учебн. для студ. мед. завед. высш. 

образования. кн.3 : Специальная часть. Полипрофильность общей врачебной практики 

/ под ред. О.Н. Гириной. - К. : ВСИ "Медицина", 2019. - 744 с. Всього:  10 прим. 

(абонемент – 6).

У підручнику розглянуто аспекти
діяльності сімейного лікаря з позицій
поліпрофільності загальної лікарської практики.
Наведено практичні рекомендації щодо дій
сімейного лікаря під час ведення хворих із
нозологіями, які розглядаються на етапі
первинної медичної допомоги. Викладено
клінічну картину, діагностику, особливості
лікування та профілактики таких пацієнтів
сімейним лікарем у межах його професійної
компетенції, регламент взаємодії з лікарями, які
надають спеціалізовану допомогу. Книга написана
відповідно до навчальної програми зі
спеціальності «Загальна практика — сімейна
медицина» та рекомендована як підручник для
студентів й інтернів вищих навчальних закладів —
медичних університетів, інститутів й академій.
Також вона буде корисна сімейним лікарям,
терапевтам, педіатрам.



616.1/.9(075.8)

F22

Family Medicine in 3 books [Текст] : націон. texbook for students of higher medical 

education establishments of the IV level of accred. (MHU № 502 of 22.06.2010). book 1 : 

General issues of family medicine / O. M. Hyrina, L. M. Pasiyeshvili, O. M. Barna, A. S. 

Svintsitskyi ; edit by O.M. Hyrina. - K. : AUS Medicine Publishing, 2016. - 560 p. Всього:  30 

прим. (абонемент – 23).

У підручнику висвітлено теоретичні
засади сімейної медицини, соціальні
передумови щодо її впровадження, розкрито
основні аспекти практичної діяльності
сімейного лікаря, проблеми, що мають місце в
його роботі та засоби щодо їх розв'язання.
Наведено інформацію з діагностики, лікування,
профілактики, диспансеризації, експертизи
непрацездатності, що дозволить лікарю
правильно оцінити симптоми, визначити
перелік захворювань для проведення
диференціальної діагностики, а в подальшому
— сформулювати діагноз і спланувати
лікувально-реабілітаційні заходи. Для студентів
вищих медичних навчальних закладів IV рівня
акредитації, лікарів-інтернів за спеціальністю
"загальна практика — сімейна медицина" та
сімейних лікарів.



616.1/.9(075.8)

F22

Family Medicine in 3 books [Текст] : national texbook for students of higher medical 

education establishments. book 2 : Symptoms and Syndromes in Clinical Course of internal 

Diseases / edit by O.M. Hyrina. - K. : AUS Medicine Publishing, 2018. - 376 p. Всього:  30 

прим. (абонемент – 23).

У підручнику розглянуто аспекти
діяльності сімейного лікаря з позицій
поліпрофільності загальної лікарської практики.
Наведено практичні рекомендації щодо дій
сімейного лікаря під час ведення хворих із
нозологіями, які розглядаються на етапі первинної
медичної допомоги. Викладено клінічну картину,
діагностику, особливості лікування та
профілактики таких пацієнтів сімейним лікарем у
межах його професійної компетенції, регламент
взаємодії з лікарями, які надають спеціалізовану
допомогу. Книга написана відповідно до
навчальної програми зі спеціальності «Загальна
практика — сімейна медицина» та рекомендована
як підручник для студентів й інтернів вищих
навчальних закладів — медичних університетів,
інститутів й академій. Також вона буде корисна
сімейним лікарям, терапевтам, педіатрам.



616.1/.9(075.8)

F22

Family Medicine in 3 books [Текст] : national texbook for students of higher medical 

educational establishments. book 3 : Special Part. Multidisciplinary General Medical Practice 

/ edit. by Hyrina O.M., L.M. Pasiyeshvili, Badinets L.S. /L.S. Babinets, P.A. Bezditko, S.A. 

Bondar, V.I. Velychko/. - K. : AUS Medicine Publishing, 2020. - 616 p. Всього:  30 прим. 

(абонемент – 25).

У підручнику розглянуто аспекти
діяльності сімейного лікаря з позицій
поліпрофільності загальної лікарської практики.
Наведено практичні рекомендації щодо дій
сімейного лікаря під час ведення хворих із
нозологіями, які розглядаються на етапі
первинної медичної допомоги. Викладено
клінічну картину, діагностику, особливості
лікування та профілактики таких пацієнтів
сімейним лікарем у межах його професійної
компетенції, регламент взаємодії з лікарями, які
надають спеціалізовану допомогу. Книга
рекомендована як підручник для студентів й
інтернів вищих навчальних закладів — медичних
університетів, інститутів й академій. Також вона
буде корисна сімейним лікарям, терапевтам,
педіатрам.



610.207-083(02)

А72

Антропова, Т. О.

Медсестринство в сімейній медицині [Текст] : підруч. для студ. вищ. мед. навч. закл. I-

III р. акр. / Т. О. Антропова. - 2-е вид., стереот. - К. : Медицина, 2010. - 486 с. Всього:  76 

прим. (абонемент – 66).

У підручнику розглянуто питання

організації первинної медико-санітарної

допомоги, етико-правові проблеми в роботі

сімейної медсестри. Подано облікову і звітну

документацію на дільниці сімейної

медицини. Проаналізовано роль сімейної

медсестри у формуванні здорового способу

життя пацієнтів, профілактиці захворювань

у дітей. Описано сучасні аспекти догляду за

пацієнтами з ВІЛ і хворими на СНІД,

організацію допомоги безнадійним

пацієнтам.За кредитно-модульною системою

наведено тести, ситуаційні задачі для

самоконтролю і відповіді до них. Для

студентів вищих медичних навчальних

закладів І—ІІІ рівнів акредитації.



Література, яка не 

користується попитом



616.1/9.0

С37

Сімейна медицина:енциклопедія. У п'яти томах. Внутрішні хвороби. У двох книгах. 

Книга 1. Хвороби органів кровообігу. Ревматичні хвороби. Хвороби органів дихання. 

Хвороби ендокринної системи. [Текст] / за ред. В.Г. Передерія. - К. : "Здоров'я", 2005. -

768 с. Всього:  138 прим. (абонемент – 130).

В енциклопедичному виданні

розглянуто хвороби органів кровообігу,

ревматичні хвороби, патологію органів дихання

та ендокринні хвороби. Наведено сучасні

методи та схеми лікування хворих. Описано

тактику сімейного лікаря щодо ведення і

лікування хворих із зазначеною патологією.

Висвітлено питання інтенсивної терапії та

реанімації. Для лікарів загальної практики,

сімейних лікарів, терапевтів, кардіологів,

ревматологів, пульмонологів, ендокринологів,

курсантів вищих навчальних закладів

післядипломної освіти.



610.207(02)

С37

Сімейна медицина [Текст] : підручник для вищ. мед. навч. закл. IV р. акр. (ЦМК 

МОЗУ). Кн.1. : Організаційні основи сімейної медицини / За ред. В. Ф. Москаленка, О. 

М. Гиріної. - у 3 кн. - К. : Медицина, 2007. - 392 с. Всього:  100 прим. (абонемент – 88).

У виданні розглянуто хвороби

органів травлення, нирок, сечових шляхів та

органів кровотворення. Викладено питання

експертизи працездатності при патології

внутрішніх органів. Поданий матеріал

адаптований до вимог фахової підготовки

сімейних лікарів. Для лікарів загальної

практики – сімейних лікарів, терапевтів,

гастроентерологів, урологів і нефрологів,

гематологів, курсантів вищих медичних

навчальних закладів післядипломної освіти.



610.207

С37

Сімейна медицина [Текст] : енциклопедія. Т.4 : Онкологія. Акушерство та гінекологія. 

Сексопатологія. Проктологія. Туберкульоз. / за ред. В.Г. Передерія. - у 5 т. - К. : Здоров’я, 

2011. - 712 с. Всього:  100 прим. (абонемент – 92).

У 4-му томі висвітлено питання

сучасної діагностики та лікування онкологічних

захворювань, описано клініку, діагностику і

лікування різних форм туберкульозу в дітей і

дорослих, основні види профілактики

туберкульозної інфекції. Розглянуто сучасні

підходи до діагностики та лікування запальних

захворювань товстої кишки та функціональних

розладів кишечнику. Для лікарів загальної

практики – сімейних лікарів, терапевтів,

онкологів, проктологів, акушерів-гінекологів,

сексопатологів, фтизіатрів, а також для слухачів

вищих медичних навчальних закладів

післядипломної освіти.



618.94/97

С37

Сімейна медицина [Текст] : енциклопедія у 5-ти т. Т.II. : Дитячі хвороби. Інфекційні

хвороби. Основні принципи лікування хворих. / За ред. В. Г. Передерія, Є. Х. Заремби. -

К. : Здоров'я, 2008. - 736 с. Всього:  160 прим. (абонемент – 148).

У 2-му томі викладено сучасні

відомості з педіатрії. Наведено інформацію про

інфекційні захворювання. Розглянуто лікувальну

тактику під час критичних станів, які найчастіше

виникають у хворих з інфекційною патологією.

Подано характеристику найновіших лікарських

засобів, рекомендації з дієтичного харчування ,

застосування ЛФК, фізіотерапевтичних процедур

і санаторно-курортного лікування. Для лікарів

загальної практики – сімейних лікарів,

терапевтів, педіатрів, пульмонологів,

гастроентерологів, гематологів, курсантів вищих

медичних навчальних закладів післядипломної

освіти.



617(083)

С37

Сімейна медицина [Текст] : енциклопедія у 5-ти т. Т.III. : Хірургічні хвороби. 

Ортопедія і травматологія. Неврологія і нейрохірургія. Нетрадиційні методи лікування. / 

За ред. В. Г. Передерія, Є. Х. Заремби. - К. : Здоров'я, 2009. - 704 с. Всього:  100 прим. 

(абонемент – 88).

У 3-му томі докладно

викладено сучасні відомості про

етіологію, патогенез, клініку,

діагностику й лікування хірургічних

хвороб, ортопедичної патології та

травматичних ушкоджень органа опору і

руху, а також найпоширеніших уражень

нервової системи. Для лікарів загальної

практики, сімейних лікарів, терапевтів,

хірургів, ортопедів, травматологів,

неврологів, нейрохірургів, а також

лікарів будь-яких спеціальностей, які

цікавляться питаннями застосування

методів нетрадиційної медицини.



610.207(02)

С37

Сімейна медицина [Текст] : підручник для вищ. мед. навч. закл. IV р. акр. (ЦМК 

МОЗУ). Кн.1. : Організаційні основи сімейної медицини / За ред. В. Ф. Москаленка, О. 

М. Гиріної. - у 3 кн. - К. : Медицина, 2007. - 392 с.  Всього:  100 прим. (абонемент – 88).

У підручнику викладені основні

етапи розвитку сімейної медицини в світі,

особливості організації первинної медико-

санітарної допомоги, її переваги та недоліки. У

першій книзі підручника визначено місце і

роль сімейної медицини в системі охорони

здоров’я, досвід розвитку сімейної медицини

як окремої галузі в країнах Європи, окреслено

завдання роботи сімейного лікаря. Для

студентів вищих медичних закладів Ivрівня

акредитації, лікарів-інтернів та всіх, хто

цікавиться становленням і розвитком сімейної

медицини.



616.1/9

С37

Сімейна медицина [Текст] : енциклопедія. Т.5 : Державне управління сімейної

медицини. Офтальмологія. Шкірні ознаки внутрішніх та інфекційних хвороб / за ред. 

В.Г. Передерія. - у 5-ти т. - К. : Здоров'я, 2012. - 704 с. Всього:  116 прим. (абонемент –

107).

У 5-му томі розглянуто методологічні
та економічні аспекти управління сімейною
медициною, етапи розвитку первинної медичної
допомоги на засадах сімейної медицини.
Описано методи дослідження органа зору,
клініку і лікування ока в обсязі хвороб,
необхідному для роботи лікаря загальної
практики – сімейного лікаря. Наведено
дерматологічні прояви ураження органів і
систем, які часто спостерігаються в практиці
сімейного лікаря. Для лікарів загальної
практики - сімейних лікарів, терапевтів,
офтальмологів, дерматологів, фахівців з
організації сімейної медицини, курсантів вищих
медичних навчальних закладів післядипломної
освіти.



Список наукової літератури, 

яка є в бібліотеці



616.1/9/035

С74           Справочник терапевта/ Под ред. Ф.И. Комарова. – М.: Медицина, 1979. 

– 656 с. Прим.10.4



Книгозабезпеченість

навчальної дисципліни 

“Загальна практика 

(сімейна медицина)” за 2017 

– 2022рр.



Наявність 

грифа 

(МОНУ,МО

ЗУ, ДУЦМК 

з ВМО МОЗ 

України)

Вид

видання: 

підручник, 

посібник, 

атлас

Автор Назва Рік, місце 

видання

Ти

ра

ж

Вч. Рада 

ЛНМУ №5 

30.09.20

Підручник Матвієнко

Ю.О.

Міастенія Львів,2021 1

МОЗ 

України №2 

12.06.17

Підручник Жарінов О.Й. Функціональн

а діагностика

К.:Четверта

хв.,2018

1

МОЗ 

України

№502 

22.06.10

Підручник Гиріна О.М. Сімейна

медицина кн.3

К.: 

Медицина,2017

51



Наявність 

грифа

(МОНУ,МО

ЗУ, ДУЦМК 

з ВМО МОЗ 

України)

Вид

видання: 

підручник, 

посібник, 

атлас

Автор Назва Рік, місце 

видання

Тир

аж

Вчена рада 

Харк. НМУ 

№12 

21.12.2017 

Навчальний

посібник

Кожина Г.М. Психіатрія та 

наркологія в 

заг. мед. 

практиці

К.: 

Медицина,201

9

1

Вч. Рада 

ХМПАО 

04.03.2021

Навчальний

посібник

Марченко В.Г. Мультидисцип

лін. підхід до 

ведення

хворих на 

COVID-19

Х.: Вид-во 

Івченка

І.С.,2021

1

Вч. Рада 

ТНМУ №3 

26.02.2019

Навчальний

посібник

Бабінець Л.С. Захв. органів

дихання в сім. 

Мед.

К.: 

Медицина,201

9

1

МОЗ 

України №1 

28.02.2006

Навчальний

посібник

Єпішин А.В. Невідкл. стани

у практиці тер. 

і сім. лікаря

Тернопіль: 

НМУ,2019

11



Наявність 

грифа

(МОНУ,МОЗУ, 

ДУЦМК з ВМО 

МОЗ України)

Вид

видання: 

підручник, 

посібник, 

атлас

Автор Назва Рік, місце 

видання

Ти

ра

ж

Вч. рада ЗДМУ 

№5 18.12.2018

Навчальний

посібник

Кривенко 

В.І.

Алг. діагн.-лік. 

навичок та вмінь з 

вн.хв.: захв. дих. 

імун., серц. 

К.: 

Медкнига,

2019

1

Вч. рада ЗДМУ 

№5 18.12.2018

Навчальний

посібник

Кривенко 

В.І.

Алг. діагн.-лік. 

навичок та вмінь з 

вн.хв: захв. 

шлунк.-кишк.

К.: 

Медкнига,

2019

1

Українська

асоціація сім. 

мед. №1/19 

07.06.2019

Посібник Бабінець

Л.С.

Первинна мед. 

доп. Т.1

Львів: 

Магнолія,

2019

5

Українська

асоціація сім. 

мед. №1/19 

07.06.2019

Посібник Бабінець

Л.С.

Первинна мед. 

доп. Т.2

Львів: 

Магнолія,

2019

5



Наявність 

грифа

(МОНУ,МОЗУ, 

ДУЦМК з ВМО 

МОЗ України)

Вид

видання: 

підручник, 

посібник, 

атлас

Автор Назва Рік,

місце 

видання

Тира

ж

Вч. Рада НМА 

ім. Шупика №6 

12.06.19

Навчально-

методичний

посібник

Лайко А.А. Гострий та 

хронічний

фарингіт

К.: 

Логос,20

19

1

МОЗУ, МОНУ 

№124 17.12.12

Практичний

посібник

Матвієнко

Ю.О.

Поперековий біль

– діагн. і фарм.

К.: 

Медкниг

а,2018

1

Вч. Рада НМА 

ім. П.Л. 

Шупика №6 

14.06.2017

Навчально-

методичний

посібник

Вороненко 

Ю.В.

Актуальні

питання офт. у 

практиці сім. 

ліакря

К.: 

Заславсь

кий

О.,2018

1

Вч. Рада НМА 

ім. П.Л. 

Шупика №6 

14.06.2017

Навчально-

методичний

посібник

Вороненко 

Ю.В.

Актуальні

питання офт. у 

практиці сім. 

ліакря

К.: 

Заславсь

кий

О.,2017

1



Наявність 

грифа

(МОНУ,МОЗУ, 

ДУЦМК з ВМО 

МОЗ України)

Вид

видання: 

підручник, 

посібник, 

атлас

Автор Назва Рік,

місце 

видання

Тира

ж

МОЗУ №502 

22.06.10

Учебник Гирина

О.Н.

Семейная 

медицина кн.3

К.:Меди

цина,201

9

10

MHU №502 

22.06.2010

Textbook Hyrina O.M. Family medicine K.: 

Medicine 

b.3,2020

30

MHU №502 

22.06.2010

Textbook Hyrina O.M. Family medicine K.: 

Medicine 

b.2,2018

30



Розділ 2

Наукові статті  працівників       

кафедри за 2017-2022рр.



 Клінічне мислення в структурі медичної освіти [Текст] / В. Г. Міщук, О.З..Гаврилюк Н.С.

Венгринович, М. І. Бацур, В. Б. Бойчук // Актуальні питання підвищення якості

освітнього процесу : Збірник тез Науково-практичної конференції з міжнародною

участю 17 травня 2019 року. — Івано-Франківськ : ІФНМУ, 2019. — С.104.

 Шляхи оптимізації навчального процесу з дисципліни"загальна практика ( сімейна

медицина) " для студентів VI курсу [Текст] / В. Г. Міщук, Н. С. Гаврилюк, О. З.

Венгрович 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.105.

 Скоропад, К. М.

 Проблемні питання викладання дисципліни "загальна практика-сімейна медицина" у

студентів 6 курсу [Текст] / К. М. Скоропад, О. С. Бурба, М. І. Бацур // Актуальні питання

підвищення якості освітнього процесу : Збірник тез Науково-практичної конференції з

міжнародною участю 17 травня 2019 року. — Івано-Франківськ : ІФНМУ, 2019. — С.121

 Бойчук, В.

 Особливості клінічного перебігу гастроезофагеальної рефлюксної хвороби у поєднанні з

ендемічним зобом [Текст] / В. Бойчук, В. Міщук, Н. Позур // Бібліотека сімейного лікаря

та сімейної медсестри. — 2017. — № 2. — С.32-37.

 Бойчук, В. Б.

 Дослідження ролі інтестинальних гормонів та пепсиногенів в патогенезі

гастроезофагеальної рефлюксної хвороби [Текст] / В. Б. Бойчук // Сучасна

гастроентерологія. — 2017. — № 6. — С.12-19.



 Фешовець, Т. М.

 Впровадження інноваційних методів викладання для студентів факультету підготовки

іноземних громадян [Текст] / Т. М. Фешовець, Г. В. Козінчук, В. Б. Бойчук // Актуальні

питання підвищення якості освітнього процесу : Збірник тез Науково-практичної

конференції з міжнародною участю 17 травня 2019 року. — Івано-Франківськ : ІФНМУ,

2019. — С.63.

 Гвоздецька, Г. С.

 Формування професійної компетентності медичних сестер при вивченні клінічних

дисциплін [Текст] / Г. С. Гвоздецька, Ю. В. Боцюрко // Актуальні питання підвищення

якості освітнього процесу : Збірник тез Науково-практичної конференції з міжнародною

участю 17 травня 2019 року. — Івано-Франківськ : ІФНМУ, 2019. — С.77-78.

 Чернюк, Г. Д.

 Домінантна роль практичної підготовки в формуванні спеціаліста [Текст] / Г. Д. Чернюк,

І. П. Вакалюк, Ю. В. Боцюрко // Актуальні питання підвищення якості освітнього

процесу : Збірник тез Науково-практичної конференції з міжнародною участю 17 травня

2019 року. — Івано-Франківськ : ІФНМУ, 2019. — С.133-134.

 Методияні підходи до викладання дисципліни"загальна практика-сімейна медицина " на

додипломному рівні [Текст] / В. Г. Міщук, К. М. Скоропад, О. С. Бурба 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.153-154.



 Atrioventricular tyre i heart block associated with preudo-pacemaker syndromeme:a case
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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


