


Програма Дня кафедри

• мета проведення Дня кафедри

• книжково-інформаційна виставка “Біологічна

та медична хімія”

• комплектування фонду бібліотеки ІФНМУ з 

тематики кафедри 

• інформаційні можливості бібліотеки ІФНМУ



Мета Дня кафедри

Бібліотека ІФНМУ пропонує мультимедійну

презентацію Дня кафедри біологічної та медичної хімії 

імені академіка 

Г.О. Бабенка 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 “Біологічна та медична 

хімія”

Розділ 1

На допомогу навчальному процесу та

науковим дослідженням



612.015(075.8)

М42

Медична хімія [Текст] : Нац. підруч. для студ. вищ. навч. закл. - мед. універс. 

інститутів й академій / за ред. В.О. Калібабчук. - 3 - є вид. виправл. - К. : Медицина, 2018. 

- 336 с. Всього:  50 прим. (абонемент – 43).

У підручнику викладено

теоретичні основи біоенергетики та

кінетики біохімічних реакцій; описано

властивості розчинів та їхню роль у

перебігу біохімічних процесів; викладено

сучасні уявлення про електродротні

процеси, поверхневі явища та їх роль у

життєдіяльності організму; висвітлено

властивості дисперсних систем і розчинів

біополімерів. Висвітлено сучасні

екологічні проблеми. Для студентів вищих

медичних навчальних IV рівнів

акредитації. Може бути корисним для

студентів біологічних та екологічних

спеціальностей.



612.015(02)

Г64

Гомонай, В. І.

Медична хімія [Текст] : підручник для студ. мед., фармацевт. та біологіч. ф-тів вищ. 

навч. закл. ІІІ-ІVр. акред. / В. І. Гомонай, С. С. Мільович. - Вінниця : Нова книга, 2016. -

672 с. Всього:  130 прим. (абонемент – 121).

 У даному підручнику викладено

основи фізичної, колоїдної та

біонеорганічної хімії, необхідні для

розкриття фізико-хімічної суті явищ, які

відбуваються в живих організмах у нормі

та при патологічних змінах, а також при

дії різних факторів навколишнього

середовища, хіміо- та фізіотерапевтичних

засобів. Призначений для студентів

медичних, фармацевтичних та

біологічних факультетів вищих

навчальних закладів освіти III-IV рівнів

акредитації. Корисним буде для студентів

хіміко-технологічних ВНЗ та факультетів

і як допоміжний матеріал для студентів

хімічних факультетів університетів.



612.015(02)

М42

Медична хімія [Текст] : підруч. для студ. вищ. мед. закл. освіти IV р. акр. (лист МОНУ 

№1/11-1152 від 05.02.13, МОЗУ) / за ред. В.О. Калібабчук. - К. : Медицина, 2013. - 336 с. 

Всього:  34 прим. (абонемент – 28).

 У підручнику викладено теоретичні

основи біоенергетики та кінетики

біохімічних реакцій; описано властивості

розчинів та їхню роль у перебігу

біохімічних процесів; викладено сучасні

уявлення про електродротні процеси,

поверхневі явища та їх роль у

життєдіяльності організму; висвітлено

властивості дисперсних систем і розчинів

біополімерів. Висвітлено сучасні

екологічні проблеми. Для студентів

вищих медичних навчальних IV рівнів

акредитації. Може бути корисним для

студентів біологічних та екологічних

спеціальностей.



612.015(02)

М80

Мороз, А. С.

Медична хімія [Текст] : підруч. для студ. вищ. мед. навч. закл. III-IV р. акр. (протокол 

ЦМК МОЗУ №1 від 11.01.2002 р.) / А. С. Мороз, Д. Д. Луцевич, Л. П. Яворська. - вид. 4-

те. - Вінниця : Нова книга, 2013. - 776 с. Всього:  27 прим. (абонемент – 27).

У підручнику наведено основні
поняття, закони і методи загальної,
біонеорганічної фізичної та колоїдної
хімії у застосуванні до медико-
біологічних проблем. Значну увагу
приділено висвітленню фізико-хімії
поверхневих явищ і дисперсних систем
та властивостей розчинів біополімерів і
мікрогетерогенних систем. Зміст
підручника ―Медична хімія‖ для
студентів вищих медичних закладів III-IV
рівня акредитації. Він може бути
рекомендований студентам інших ВНЗ,
що вивчають дисципліну, зокрема
біологічних та природничих факультетів
університетів.



612.015(02)

М80

Мороз, А. С.

Медична хімія [Текст] : Підруч. для студ. вищ. мед. навч. закл. III-IV р. акр. (протокол 

ЦМК МОЗУ №1 від 11.01.2002 р.) / А. С. Мороз, Д. Д. Луцевич, Л. П. Яворська. - 3-тє 

вид., стереотипне. - Вінниця : Нова книга, 2011. - 776 с. Всього:  45 прим. (абонемент –

39)

У підручнику наведено основні
поняття, закони і методи загальної,
біонеорганічної фізичної та колоїдної
хімії у застосуванні до медико-
біологічних проблем. Значну увагу
приділено висвітленню фізико-хімії
поверхневих явищ і дисперсних систем
та властивостей розчинів біополімерів і
мікрогетерогенних систем. Зміст
підручника ―Медична хімія‖ для
студентів вищих медичних закладів III-IV
рівня акредитації. Він може бути
рекомендований студентам інших ВНЗ,
що вивчають дисципліну, зокрема
біологічних та природничих факультетів
університетів.



612.015(02)

М80

Мороз, А. С.

Медична хімія [Текст] : підруч. для студ. вищ. мед. навч. закл. III-IV р. акред. (гриф 

ЦМК МОЗУ прот. №1 від 11.01.2002р.) / А. С. Мороз, Д. Д. Луцевич, Л. П. Яворська. - 2-е 

вид., стереот. - Вінниця : Нова книга, 2008. - 776 с. Всього:  70 прим. (абонемент – 60).

У підручнику наведено основні
поняття, закони і методи загальної,
біонеорганічної фізичної та колоїдної
хімії у застосуванні до медико-
біологічних проблем. Значну увагу
приділено висвітленню фізико-хімії
поверхневих явищ і дисперсних систем
та властивостей розчинів біополімерів і
мікрогетерогенних систем. Зміст
підручника ―Медична хімія‖ для
студентів вищих медичних закладів III-IV
рівня акредитації. Він може бути
рекомендований студентам інших ВНЗ,
що вивчають дисципліну, зокрема
біологічних та природничих факультетів
університетів.



612.015(02)

М80

Мороз, А. С.

Медична хімія [Текст] : підруч. для студ. вищ. мед. навч. закл. III-IV р. акр. (ЦМК 

МОЗУ прот.№1 від 11.01.2002) / А. С. Мороз, Д. Д. Луцевич, Л. П. Яворська. - Вінниця : 

Нова книга, 2006. - 776 с. Всього:  19 прим. (абонемент – 17).

У підручнику наведено основні

поняття, закони і методи загальної,

біонеорганічної фізичної та колоїдної

хімії у застосуванні до медико-

біологічних проблем. Значну увагу

приділено висвітленню фізико-хімії

поверхневих явищ і дисперсних систем

та властивостей розчинів біополімерів і

мікрогетерогенних систем. Зміст

підручника ―Медична хімія‖ для

студентів вищих медичних закладів III-IV

рівня акредитації. Він може бути

рекомендований студентам інших ВНЗ,

що вивчають дисципліну, зокрема

біологічних та природничих факультетів

університетів.



541(075)

Н15

Навчально-методичний посібник з фізичної та колоїдної хімії для студентів вищих

медичних навчальних закладів [Текст] / А. О. Клименко, М. В. Мельник, В. М. Павлюк

та ін. - Івано-Франківськ : ІФДМА, 2004. - 176 с. Всього:  359 прим. (абонемент – 338).

Вміщені відомості про основні
поняття фізичної та колоїдної хімії,
необхідні для розуміння протікання
процесів життєдіяльності. Розглядаються
основи хімічної термодинаміки та
кінетики, поняття про розчини,
колігативні властивості розчини,
колігативні властивості розчинів
електролітів і неелектролітів,
електрохімічні процеси, поверхневі
явища, дисперсні системи та розчини
високомолекулярних сполук. Для
студентів вищих медичних навчальних
закладів. Може бути використаний
науковими працівниками в галузі біохімії
та фармакології.



61(07)

Б23

Банк тестових завдань до модуля №2 і №3 з дисципліни "Біологічна та біоорганічна

хімія" для студ. 2-го курсу медичного факультету [Текст] / за ред. Ерстенюк А.М. - Івано-

Франківськ : В-во ІФНМУ, 2015. - 268 с. Всього:  100 прим. (абонемент – 91).

Банку тестових завдань до модуля

№2 і №3 з дисципліни ―Біологічна і

біоорганічна хімія‖ призначений для

студентів 2-го курсу медичного

факультету. Він містить практичну

частину, а саме перелік питань до

підсумкового модульного контролю.



61(07)

Б23

Банк тестових завдань до модуля №1 з дисципліни "Біологічна та біоорганічна хімія" 

для студентів 1-го курсу медичного та стоматологічного факультетів [Текст] / за ред. 

А.М. Ерстенюк. - Івано-Франківськ, 2015. - 146 с.  Всього:  50 прим. (абонемент – 43).

Банк завдань до модуля №1з

дисципліни ―Біологічна та біорганічна

хімія‖ призначений для студентів 1-го

курсу медичного та стоматологічного

факультетів.



61(07)

Б23

Банк тестових завдань до модуля №1 та 2 з дисципліни "Біологічна хімія" для 

студентів 2-го та 3-го курсу фармацевтичного факультету [Текст] / за ред. А.М. 

Ерстенюк. - Івано-Франківськ, 2015. - 224 с. Всього:  20 прим. (абонемент – 13).

Банк завдань до модуля №1з

дисципліни ―Біологічна та біорганічна

хімія‖ призначений для студентів 2-го

курсу та 3-го курсу фармацевтичного

факультету.



612.015(02)

Б63

Біологічна і біоорганічна хімія у 2-х книгах [Текст] : базовий підручник для студ. мед. 

(фармац.) навч. закладів ІVр. акред. (Затверд. МОНУ). Кн. 1 : Біоорганічна хімія / Б. С. 

Зіменковський, В. А. Музиченко, І. В. Ніженковська, Г. О. Сирова ; за ред. Б. С. 

Зіменковського. - у 2-х книгах. - К. : ВСВ "Медицина", 2014. - 272 с. Всього:  28 прим.

(абонемент – 21).

 У підручнику на основі сучасних

засад теоретичної органічної хімії

викладено будову, хімічні властивості та

біологічну роль органічних сполук, які

беруть участь у процесах метаболізму

людини: низки молекулярних

біорегуляторів (вітамінів, гормонів,

інших природних та синтетичних

біологічно активних сполук, у тому числі

деяких лікарських засобів і токсичних

сполук) та біополімерів (вуглеводів,

білків, нуклеїнових кислот). Для

студентів і викладачів вищих медичних

(фармацевтичних) навчальних закладів

IV рівнів акредитації.



612.015(02)

Г93

Губський, Ю. І.

Біоорганічна хімія [Текст] : Підруч. для студ. вищ. мед. та фарм. закл. осв. III-IV р. 

акр. / Ю. І. Губський. - Вінниця : Нова книга, 2004. - 464 с. Всього:  24 прим. (абонемент 

– 24).

У підручнику викладено будову,

реакційну здатність, хімічні

перетворення та біологічне значення

органічних сполук, які входять до складу

живих організмів; низько-молекулярні

біомолекули, біополімери (білки,

нуклеїнові кислоти, полісахариди),

біорегулятори (ферменти, гормони,

вітаміни, регуляторні молекули імунної

системи тощо), природні і синтетичні

фізіологічно активні сполуки, в тому

числі лікарські засоби та речовини з

токсичною дією.



612.015(02)

Б63

Біоорганічна хімія [Текст] : Навч. посібник для студ. вищих мед. навч. закладів / Ю. І. 

Губський, Ю. В. Хмелевський, Л. Г. Сударикова, О. К. Усатенко ; За ред. Ю.І. Губського. 

- К. : Вища школа, 1997. - 288с. Всього:  1319 прим. (абонемент – 1299).

Вміщено основні відомості про
будову та реакційну здатність
біоорганічних сполук, хімію білків,
пептидів, нуклеїнових кислот, вітамінів,
вуглеводів, ліпідів. Розглядаються
структура і властивості фізіологічно
активних органічних сполук що
застосовуються в медицині як
фармакологічні препарати .Описана
техніка виконання лабораторних робіт.
Вміщено словник термінів, які
застосовуються в біоорганічній хімії. Для
студентів вищих медичних навчальних
закладів. Може бути використаний
науковими працівниками в галузях
біохімії, фармакології, хімії фізіологічно
активних сполук.



612.015(02)

Б63

Біологічна і біоорганічна хімія у 2-х книгах [Текст] : національний підручник для 

студ. вищ. медичних навч. закладів ІVр. акред. (наказ МОЗУ №502 від 22.06.2010). Кн. 2 : 

Біологічна хімія / Ю. І. Губський, І. В. Ніженковська, М. М. Корда та ін. ; за ред. Ю.І. 

Губського. - К. : ВСВ "Медицина", 2016. - 544 с. Всього:  201 прим. (абонемент – 192).

 Підручник містить систематизований

виклад курсу біологічної хімії відповідно

до програми з дисципліни, затвердженої

для студентів вищих медичних

(фармацевтичних) навчальних закладів IV

рівня акредитації. В основному тексті

підручника розглянуті структура та

ферментативні реакції перетворення

основних класів біомолекул; висвітлені

питання будови та властивостей

інформаційних нуклеїнових кислот ДНК і

РНК. Кожен розділ підручника містить,

крім інформаційного матеріалу, тестові

завдання для самоперевірки та контролю

засвоєння знань.



612.015(02)

Г93

Губський, Ю. І.

Біологічна хімія [Текст] : Підруч. для студ. вищ. мед. навч. закл. IV р. акр. (протокол 

МОЗУ №3 від 15.06.2006 р.) / Ю. І. Губський. - К.-Вінниця : Нова книга, 2011. - 656 с. 

Всього:  44 прим. (абонемент – 37).

 Підручник містить

систематизований виклад курсу

біологічної хімії відповідно до програми

з дисципліни, затвердженої для студентів

вищих медичних (фармацевтичних)

навчальних закладів IV рівня

акредитації. В основному тексті

підручника розглянуті структура та

ферментативні реакції перетворення

основних класів біомолекул; висвітлені

питання будови та властивостей

інформаційних нуклеїнових кислот ДНК

і РНК. Кожен розділ підручника містить,

крім інформаційного матеріалу, тестові

завдання для самоперевірки та контролю

засвоєння знань.



612.015.81(02)

К49

Клінічна біохімія [Текст] : Підручник для студ. вищ. фарм. навч. закл. і фарм. ф-тів

вищ. мед. закл. IV р. акред. (ЦМК МОЗУ) / За ред. О. Я. Склярова. - К. : Медицина, 2006. 

- 432 с. Всього:  104 прим. (абонемент – 89).

У підручнику висвітлено

біохімічні процеси, які з’являються при

патологічних станах різних органів і

систем організму. Значну увагу приділено

клініко-біохімічній оцінці порушень

обміну білків, вуглеводів, ліпідів,

вітамінів, клінічній ензимології, а також

порушенню біологічних процесів органів

та систем організму. Для студентів вищих

фармацевтичних навчальних закладів і

фармацевтичних факультетів вищих

медичних навчальних закладів IV рівня

акредитації зі спеціальності ―Клінічна

фармація‖, фармацевтів, провізорів та

інших аптечних працівників.



612.015(02)

Г65

Гонський, Я. І.

Біохімія людини [Текст] : підруч. для студ. вищ. мед. навч. закл. III-IV р. акред. (ЦМК 

МОЗУ) / Я. І. Гонський, Т. П. Максимчук, М. І. Калинський ; за ред. Я. І. Гонського. - 2-е 

вид. - Тернопіль : Укрмедкнига, 2002. - 744 с. Всього:  80 прим. (абонемент – 73).

У підручнику викладено головні
поняття з усіх розділів біохімії людини
відповідно до програми для студентів
медичних та фармацевтичних факультетів
вищих навчальних закладів. Наведено
матеріали з хімічної та молекулярної
біології. З метою полегшення засвоєння
матеріалу в підручник введено типові
тестові завдання з різних розділів біохімії
та відповіді на них, а також тлумачний
словник найпоширеніших біохімічних
термінів. Підручник буде корисний для
аспірантів, біологів та лікарів, які
цікавляться біологічними процесами, що
перебігають у живому організмі на
молекулярному рівні.



612.015(02)

Г93

Губський, Ю. І.

Біологічна хімія [Текст] : підруч. для студ. вищ. мед. навч. закл. освіти III-IV р. 

акр.(МОЗУ №1.01/5 від 11.02.2000) / Ю. І. Губський. - К.-Тернопіль : Укрмедкнига, 2000. -

508 с. Всього:  318 прим. (абонемент – 298).

 У підручнику викладений курс
біологічної хімії відповідно до програми
для студентів вищих медичних
навчальних закладів: розглянуті
структура до ферментативні реакції
перетворення основних класів
біомолекул. Висвітлені питання
молекулярної біології та генетики,
біохімічні основи фізіологічних функцій
організму людини та їх
нейрогормональної регуляції. Підручник
може бути використаний аспірантами,
спеціалістами та науковцями, що
працюють в галузі загальної і медичної
біохімії, фармакології, мікробіології та
інших біомедичних наук.



612.015(075.8)

М42

Медицинская химия [Текст] : нац. учебник для студ. высш. учеб. завед. - мед. 

универ., инстит., академий / В. А. Калибабчук, Л. И. Грищенко, В. И. 

Галинская и др. ; под ред. В. А. Калибабчук. - 3 - е изд. испр. - К. : Медицина, 

2017. - 400с. Всього:  5 прим. (абонемент – 1).

У підручнику викладено
теоретичні основи біоенергетики та
кінетики біохімічних реакцій; описано
властивості розчинів та їхню роль у
перебігу біохімічних процесів;
викладено сучасні уявлення про
електродротні процеси, поверхневі
явища та їх роль у життєдіяльності
організму; висвітлено властивості
дисперсних систем і розчинів
біополімерів. Висвітлено сучасні
екологічні проблеми. Для студентів
вищих медичних навчальних IV рівнів
акредитації. Може бути корисним для
студентів біологічних та екологічних
спеціальностей.



612.015(075.8)

Б63

Биологическая и биоорганическая химия в 2 кн. [Текст] : Нац.учебник для студ. 

высш. учебн. завед. Кн.1 : Биоорганическая химия / Б. С. Зименковский, В. А. 

Музыченко, И. В. Ниженковская, А. О. Сыровая ; под ред. Б.С. Зименковского. - К. : 

ВСИ "Медицина", 2017. - 296 с. Всього:  10 прим. (абонемент – 5). 

 У підручнику на основі сучасних

засад теоретичної органічної хімії

викладено будову, хімічні властивості та

біологічну роль органічних сполук, які

беруть участь у процесах метаболізму

людини: низки молекулярних

біорегуляторів (вітамінів, гормонів,

інших природних та синтетичних

біологічно активних сполук, у тому числі

деяких лікарських засобів і токсичних

сполук) та біополімерів (вуглеводів,

білків, нуклеїнових кислот). Для

студентів і викладачів вищих медичних

(фармацевтичних) навчальних закладів

IV рівнів акредитації.



612.015(075.8)

Б63

Биологическая и биоорганическая химия в 2 кн. [Текст] : Нац.учебник для студ. 

высш. учебн. завед. Кн.2 : Биологическая химия / под ред. Ю.И. Губского /Губский Ю.И., 

Ниженковская И.В., Корда М.М., Борзенко Б.Г./. - К. : ВСИ "Медицина", 2017. - 584 с. 

Всього:  10 прим. (абонемент – 5).

Підручник містить
систематизований виклад курсу
біологічної хімії відповідно до програми
з дисципліни, затвердженої для студентів
вищих медичних (фармацевтичних)
навчальних закладів IV рівня
акредитації. В основному тексті
підручника розглянуті структура та
ферментативні реакції перетворення
основних класів біомолекул; висвітлені
питання будови та властивостей
інформаційних нуклеїнових кислот ДНК
і РНК. Кожен розділ підручника містить,
крім інформаційного матеріалу, тестові
завдання для самоперевірки та контролю
засвоєння знань.



612.015(02)

Б63

Биологическая химия [Текст] : учебник для студ. фармац. вузов и фак-ов / Л. Н. 

Воронина, В. Ф. Десенко, Н. Н. Мадиевская и др. ; под ред. Л.Н. Ворониной. - Х. : 

"Основа" Изд-во УкрФА, 1999. - 640 с. Всього:  76 прим. (абонемент – 56).

У підручнику на сучасному рівні

викладені основні питання біохімії і

молекулярної біології. Значну увагу

приділено медико-біологічній і

фармацевтичній спрямованості

викладання представленого матеріалу,

зокрема розглянуті деякі положення

клінічної біохімії, біохімії органів і

тканин, а також основні шляхи

перетворення лікарських речовин в

організмі. Для студентів фармацевтичних

вищих закладів освіти та факультетів,

може бути використаний студентами

біологічних факультетів.



612.015(02)

Б48

Березов, Т. Т.

Биологическая химия [Текст] : учебник для мед. инс-тов / Т. Т. Березов, Б. Ф. 

Коровкин ; под ред.С.С.Дебова. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Медицина, 1990. - 528 с. 

Всього:  198 прим. (абонемент – 183). 

У другому виданні підручника з

урахуванням нових досягнень в біохімії і

молекулярній біології викладені

відомості про структурні і функціональні

особливості білків,нуклеїнових кислот,

вуглеводів і ліпідів. Охарактеризовані

основні шляхи біосинтезу і

трансформації цих біополімерів,

механізми ферментативного каталізу і

його регуляції. Велику увагу приділено

розгляду питань біохімії і патобіохімії

органів і тканин людини.



612.015(02)

M46

Medical chemistry [Текст] : texbook for students of higher med. educat. institutions of the 

III-IV acc. level (MPHU) / V. A. Kalibabchuk, V. I. Halynska, V. I. Hryschenko et al. ; ed. by 

V.A. Kalibabchuk. - 3 - edition, corrected. - K. : Medicine Publishing, 2015. - 224 p.

Всього:  20 прим. (абонемент – 13).

У підручнику викладено

теоретичні основи біоенергетики та

кінетики біохімічних реакцій; описано

властивості розчинів та їхню роль у

перебігу біохімічних процесів; викладено

сучасні уявлення про електродротні

процеси, поверхневі явища та їх роль у

життєдіяльності організму; висвітлено

властивості дисперсних систем і розчинів

біополімерів. Висвітлено сучасні

екологічні проблеми. Для студентів

вищих медичних навчальних IV рівнів

акредитації. Може бути корисним для

студентів біологічних та екологічних

спеціальностей.



612.015(02)

B60

Biological and bioorganical chemistry [Текст] : teaching textbook (letter by MESU 

№1.4/18-Г-963 from 06.05.2008) / A. A. Mardashko, L. M. Mironovych, G. F. Stepanov, O. V. 

Storchilo. - Kyiv : Caravela, 2010. - 240 p. Всього:  30 прим. (абонемент – 25).

Посібник для самостійного

вивчення студентами містить розділи і

короткі пояснення з біоорганічної та

біологічної хімії , а також відповіді та

контрольні запитання згідно програми,

затвердженої Міністерством України. Ця

книга орієнтується не тільки на студентів

І і ІІ курсів, а може використовуватися й

студентами III і IV курсів для підготовки

іспиту ―Кроку 1‖. Посібник призначений

для вищих навчальних закладів ІІІ-ІV

рівнів акредитації.



612.015(02)

G93

Gubsky, Y.

Biological chemistry [Текст] : textbook is intended for students of medical and 

pharmaceutical faculties of higher educational establishments of Ukraine / Yu. Gubsky. -

Vinnytsia : Nova Knyha, 2017. - 488 p. Всього:  100 прим. (абонемент – 91).

Підручник з біологічної хімії

складається з 30 розділів і містить

текстові матеріали та велику кількість

ілюстрацій, у тому числі хімічні

формули, реакції та їх рівняння, рисунки

складних внутрішньоклітинних

перетворень біомолекул і метаболічні

―схеми‖. Підручник призначений для

студентів медичних та фармацевтичних

факультетів вищих навчальних закладів

України.



57.04

M44

McKee, T.

Biochemistry. The molecular basis of life [Текст] / T. McKee, J. R. McKee. - third ed. - New 

York : McGraw-Hill, 2003. - 772 p. Всього:  9 прим. (абонемент – 7).

Біохімія як молекулярна основа

життя - книга призначена для студентів

вищих медичних навчальних закладівю.

Підручник містить текстові матеріали та

велику кількість ілюстрацій, у тому числі

хімічні формули, реакції та їх рівняння,

рисунки складних внутрішньоклітинних

перетворень біомолекул і метаболічні

―схеми‖.



57.04

M44

McKee, T.

Biochemistry. The molecular basis of life [Текст] / T. McKee, J. R. McKee. - third ed. - New 

York : McGraw-Hill, 2003. - 772 p. Всього:  9 прим. (абонемент – 7).

У навчальному посібнику

викладено курс біохімії, що відповідає

навчальній програмі, затвердженій МОЗ

України для вищих навчальних закладів

III-IV рівнів акредитації.



612.015

C21

Caret, R. L.

Principles and Applications of Inorganic, Organic, and Biological Chemistry [Текст] / R. L. 

Caret, K. J. Denniston, J. J. Topping. - Second edition. - USA : McGraw-Hill Companies, 1997. 

- 712 p. Всього:  18 прим. (абонемент – 16).

Підручник містить текстові

матеріали та велику кількість ілюстрацій,

у тому числі хімічні формули, реакції та

їх рівняння, рисунки складних

внутрішньоклітинних перетворень

біомолекул і метаболічні ―схеми‖. Друге

видання книги призначене для студентів

медичних вищих навчальних закладів.



54(075)

Н15

Навчально-методичний посібник з хімії [Текст] : для студ. ф-ту підготовки інозем. 

громадян та студ. зі спеціальності "Сестринська справа" / А. М. Ерстенюк, І. Д. 

Сиротинська, М. В. Мельник та ін. - Івано-Франківськ, 2012. - 370 с. Всього:  233 прим. 

(абонемент – 200).

Навчально-методичний посібник з

хімії містить теоретичне викладання

основних питань з шкільного курсу хімії,

питання, вправи і задачі у вигляді тестів.

Книга буде корисною тим, хто прагне

систематизувати і поглибити свої знання

з хімії. Посібником можуть

користуватися старшокласники, слухачі

підготовчих відділень, абітурієнти та

вчителі хімії.



612.015(023)

М89

Музиченко, В. П.

Медична хімія [Текст] : підручник для студ. вищ. мед. навч. закл. І-ІІІ р. акр. (МОЗ 

України) / В. П. Музиченко, Д. Д. Луцевич, Л. П. Яворська ; за ред. Б.С. Зіменковського. 

- К. : Медицина, 2010. - 496 с.  Всього:  4 прим.

У підручнику на основі
висвітлено предмет і завдання медичної
хімії, її теоретичні та практичні
положення. Складається з трьох частин.
У першій частині викладено теоретичні
основи загальної хімії. У другій частині
розглядаються питання біофізичної та
колоїдної хімії. У третій частині описано
основні теоретичні положення хімії
біоорганічних сполук. У підручнику
після кожного розділу наводяться
контрольні запитання і завдання, тести. У
кінці подано предметний покажчик. Для
студентів і викладачів вищих медичних
навчальних закладів І-ІІІ рівнів
акредитації.



Література, яка не 

користується попитом



612.015(02)

П69

Практикум з біологічної хімії [Текст] : Навч. посібн. для студ. вищ. мед. закл. ІІІ-ІVр. 

акред. (доп. МОЗУ) / За ред. О.Я. Склярова. - К. : Здоров'я, 2002. - 298 с. Всього:  50 прим. 

(абонемент – 40).

Практикум з біологічної хімії

підготовлено згідно з чинною програмою

з біохімії. У посібнику висвітлено як

традиційні, так і новітні методи

лабораторних досліджень. Наведено

клініку-діагностичну роль відповідних

показників. Тести, ситуаційні та

контрольні запитання допомагають

закріпити набуті знання. Для студентів

вищих медичних закладів освіти III-IV

рівнів акредитації.



540(075)

З-14

Загальна та неорганічна хімія [Текст] : Підручник для студ. вищ. навч. заклад. У 2-х ч. 

Ч. II. / О. М. Степаненко, Л. Г. Рейтер, В. М. Ледовських, С. В. Іванов. - К. : Педагогічна

преса, 2000. - 784 с. Всього:  92 прим. (абонемент – 72)

Книга є другою частиною

підручника із загальної та неорганічної

хімії. У ній дано класифікацію

неорганічних сполук, загальну

характеристику та описано властивості s-

, p-,d- та f- елементів за групами

періодичної системи елементів Д.І.

Менделєєва. Приділено увагу проблемам

забруднення довкілля неорганічними

речовинами. Для студентів вищих

навчальних закладів.



541(075)

М80

Мороз, А. С.

Фізична та колоїдна хімія [Текст] : Навч. посібник для студентів медичних вузів / А. С. 

Мороз, А. Г. Ковальова. - Львів : Вид-во "Світ", 1994. - 280 с. Всього:  55 прим. 

(абонемент – 44).

У посібнику викладено основи

хімічної термодинаміки та

біоенергетики, теорії розчинів та їх

значення в життєдіяльності організму,

введено вчення про швидкість та

механізм реакцій , сучасні

електрохімічні методи дослідження в

фізіології та медицині, фізико-хімічні

основи науки про поверхневі явища і

дисперсні системи та їх значення в

біології й сучасній медицині. Значна

увага приділена фізико-хімічним

методам дослідження розчинів

біополімерів. Для студентів медичних

інститутів.



612.015(02)

П61

Посібник до лабораторних робіт з біологічної хімії [Текст] : Учбовий посібник для 

студ. мед. вузів (МОЗ України РМК по СМО) / Я. І. Гонський, О. П. Баган, А. К. 

Врублевський та ін. ; За ред. Я.І. Гонського. - Тернопіль : Тернопільський мед. ін-тут, 

1992. - 212 с. Всього:  125 прим. (абонемент - 111).

 У практикумі подаються як

уніфіковані лабораторні, так і нові

наукові методи, які широко

використовуються практичними

лікарями для оцінки стану організму та

його систем. В кінці кожного розділу

посібник містить клініко-діагностичну

характеристику досліджуваних

показників при найбільш типових

патологічних станах. Крім лабораторних

робіт, кожен розділ практикуму містить

контрольні питання та ситуаційні задачі

і відповіді.



540(075)

Г54

Глінка, М. Л.

Загальна хімія [Текст] : Навч. посібник для студ. нехімічних спец. вищих

навч. закладів / М. Л. Глінка ; За ред. В.А. Рабиновича. - 5-е вид. - К. : Вища

школа, 1982. - 608 с. Всього:  177 прим. (абонемент – 107).

У посібнику систематично

викладені теоретичні питання і зібраний

великий довідковий матеріал з курсу

загальної хімії. Велику увагу приділено

будові атомів і молекул, закономірностям

протікання хімічних реакцій,

окиснювально-відновним процесам.

Посібник призначений для студентів

нехімаічних спеціаль ностей вищих

навчальних закладів. Може служити

посібником для осіб, що самостійно

вивчають основи хімії і для тих, хто

навчаються у хімічних технікумах і

старших класах середньої школи.



612.015(02)

Т98

Тюкавкина, Н. А.

Биоорганическая химия [Текст] : Учебник для студ. медицин. ин-тов / Н. А. 

Тюкавкина, Ю. И. Бауков. - 2-е изд., перераб. и допол. - М. : Медицина, 1991. - 528 с. 

Всього:  218 прим. (абонемент – 201).

Друге видання включає матеріал,

присвячений будові та реакційній

здатності органічних з’єднань, в тому

числі біополімерів, що являються

учасниками обмінних процесів чи

структурними елементами клітини. При

переробці особливу увагу було виділено

з’єднанням і реакціям, що мають

аналогію у живому організмі; питанням

взаємозв’язку структури і біологічної дії;

відомостями екологічного і

токсикологічного характеру.



612.015(02)

Н63

Николаев, А. Я.

Биологическая химия [Текст] : Учеб. для студентов мед.спец. высших учеб. заведений 

/ А. Я. Николаев. - М. : Высшая школа, 1989. - 496 с. Всього:  114 прим. (абонемент –

102).

У підручнику викладені

молекулярні основи фізіологічних

функцій організму людини,

молекулярні механізми патогенезу

захворювань, біохімічні основи

профілактики і лікування хвороб,

біохімічні методи їх діагностики і

контролю ефективності лікування.

Автор ставить ціль навчити

майбутнього лікаря застосовувати в

професійній діяльності відомості,

отримані при вивченні курсу біохімії,

розглядаючи важливі шляхи їх

практичного застосування для

вирішення медичних проблем.



541

Л46

Ленский, А. С.

Введение в биоенеорганическую и биофизическую химию [Текст] : Пособие для студ. 

мед.студ. / А. С. Ленский. - М. : Высшая школа, 1989. - 256 с. Всього:  130 прим.

(абонемент – 125).

Посібник відрізняється

вираженим медико-біологічним

напрямком. На основі сучасних

досягнень науки викладені закони хімії

для сутності явищ, що відбуваються у

живому організмі у нормі і при

патологічних станах, а також при

взаємодії факторів навколишнього

середовища, химио- і

фізикотерапевтичних засобів.



612.015(02)

Т98

Тюкавкина, Н. А.

Биоорганическая химия [Текст] : Учебник для студ. мед. институтов / Н. А. 

Тюкавкина, Ю. И. Бауков. - М. : Медицина, 1985. - 480 с. Всього:  292 прим. 

(абонемент – 289).

У підручнику розглянуті

низькомолекулярні природні з’єднання,

що є попередниками чи структурними

елементами клітини, а також учасниками

обмінних процесів, викладені дані про

біологічні полімери і рівні організації їх

макромолекул. Описано будову важливих

груп лікарських засобів. Підручник

призначений для студентів медичних

інститутів.



612.015(02)

Б63

Биологическая химия. Практикум [Текст] : Учеб. пособие для студ. медицин. ин-тов / 

Под ред. Ю.В. Хмелевского. - К. : Вища школа, 1985. - 208с. Всього:  254 прим. 

(абонемент - 244).

Посібник включає опис

лабораторних робіт, що дозволяють

вивчити основні властивості важливих

компонентів організму. Особливості

практикуму є висвітлення ряду

унфікованих методів, які рекомендовані

для клінічних лабораторій. У кожному

розділі наведені таблиці для оформлення

результатів досліджень. Для студентів

медичних факультетів.



540(075)

Г54

Глинка, Н. Л.

Общая химия. [Текст] : Учебное пособие / Н. Л. Глинка ; Под ред. 

В.А.Рабиновича. - 23-е изд.испр. - Ленинград : Химия, 1983. - 702 с. Всього:  57 

прим. (абонемент – 57).

У посібнику систематично

викладені теоретичні питання і зібраний

великий довідковий матеріал з курсу

загальної хімії. Велику увагу приділено

будові атомів і молекул, закономірностям

протікання хімічних реакцій,

окиснювально-відновним процесам.

Посібник призначений для студентів

нехімаічних спеціаль ностей вищих

навчальних закладів. Може служити

посібником для осіб, що самостійно

вивчають основи хімії і для тих, хто

навчаються у хімічних технікумах і

старших класах середньої школи.



612.015(02)

Б48

Березов, Т. Т.

Биологическая химия [Текст] : учебник / Т. Т. Березов, Б. Ф. Коровкин. - М. : 

Медицина, 1982. - 752с. Всього:  48 прим. (абонемент – 44).

У підручнику викладені відомості

про структуру і функції білків,

нуклеїнових кислот, вуглеводів і ліпідів,

шляхи біосинтезу і розпаду цих

біополімерів, механізми ферментативного

каталізу, його регуляції. Відомості про

важливі групи ферментів і коферментів,

здійсненні процесів тканинного дихання.

Підручник призначений для студентів

медичних інститутів.



612.015(02)

С13

Савицкий, И. В.

Биологическая химия [Текст] : Учебник для студ. медиц. ин-тов / И. В. Савицкий. - К. 

: Вища школа, 1982. - 472 с.  Всього:  190 прим. (абонемент – 176).

У підручнику викладені основні
питання зі всіх розділів біохімії і
молекулярної біології. Наведені дані про
механізм дії ферментів, гормонів,
зокрема, повідомляються нові відомості
про гормонів центральної нервової
системи. Велику увагу приділено
молекулярним механізмам біосинтезу
білків і нуклеїнових кислот, гібридизації
нуклеїнових кислот і молекулярним
основам генної інженерії. Для студентів
медичних інститутів. Може бути
використаний студентами
фармацевтичних інститутів, біологічних
факультетів університетів та інших
вищих навчальних закладів, де вивчають
біохімію та молекулярну біологію.



Список наукової 

літератури, яка є в 

бібліотеці



454

А 91 Астахов О.І., Касьяненко Г.І.

Посібник з хімії. Для вступників до вузів. Вид. 3-е, перероб. і доп. К.

―Радянська школа‖, 1974. 318 с. Прим. 4.

54

Б 90 Будрейко Н.А.

Философские вопросы химии. М., «Высшая школа», 1970. 336с. Прим. 4.

54

Г 93 Губарев Е.М.

Бактериохимия. К., Госмедиздат, 1952. – 322с. Прим. 8.

54

М 86 Мохнач В.О.

Теоретические основы биологического действия галоидных

соединений Л., «Наука», 1968. 298с. Прим. 4.

54

П 61 Пособие по химии для поступающих в вузы. Изд. 2-е доп. М., Изд.

Московского ун-та, 1974. 382с. Прим. 4.



54

Р85 Руководство     к     практическим      занятиям    по           качественному 
полумикрохимическому анализу/ Под ред. С.И. Папко. – М.,1959. – 148с. 
Прим. 7.

54

Г54 Глінка М.Л.

Загальна хімія. К., ―Радянська школа‖, 1960. 731с. Прим. 8.

54

Г 54 Глінка М.Л.

Загальна хімія. Вид. ІІ. К., ―Радянська школа‖, 1955. 660с. Прим. 4.

54

М 69 Михайличенко Н.И.

Общетеоретические основы химии: Учебное пособие для студентов
мед. Инстутов. - К.: Вища школа, 1979. – 221с. Прим. 7.

540(075)

Г 54 Глинка Н.Л.

Общая химия: Учебное пособие / Н.Л. Глинка; Под ред. В.А.
Рабиновича. – 20-е изд. – Ленинград: Химия, 1979. – 720с. Прим. 14.



54(075)

Р85 Руководство к практическим занятиям по обьемному анализу:

(Полумикрометод): Учеб. пособие / Под ред. С.И. папко. – М.,1961. – 77с.

Прим. 35.

540

О-53 Оленин С.С

Неорганическая химия: Учебное пособие студ. вузов / С.С. Оленин Г.Н.

Фадеев. – М.: Высшая школа, 1979. – 384с. Прим. 74.

540

П 29 Петров М.М. и др.

Неорганическая химия. Под ред. Ю.Н. Кукушкин. Уч. пос. Л., «Химия»,

1974. 423с. Прим. 5.

543

С 29 Селезнов К.А.

Аналитическая химия. Качественный полумикроанализ и

количественный анализ: Учебное пособие / К.А. Селезнов. – Изд. 3-е,

испр. – М.: Высшая школа, 1973. – 246с. Прим. 16.



540(075)

Б 12 Бабков А.В.

Практикум по общей химии с элементами количественного анализа: Уч. пос.
для студентов мед. Ин-тов / А.В. Бабков, Г.Н. Горшкова, А. М. Кононов. – М.:
Высшая школа, 1978. – 168 с. Прим. 45.

540

Г 54 Глинка Н.Л.

Задачи и упражнения по общей химии. Уч. пособие для студентов
нехимических специальностей вузов / Под ред. В.А. рабиновича. – Л.: Химия,
1984. – 263с. Прим.10.

540

К 89 Кузьменко Н.Е. и Чуранов С.С.

Общая и неорганическая химия. Пособие для поступающих в вузы и для
учащихся подготовительных курсов. Изд.-е . Моск. Ун-та, 1977. – 475. Прим. 9.

540

Л 55 Лидин Р.А. и др.

Неорганическая химия в вопросах: Учеб. пособие для ст удентов химико-
технол. спец. высших уч. Заведений. / Р.А. Лидин, Л.Ю. Аликберова, Г.П. Логинова.
– М.: Химия, 1991. – 252с. Прим. 11.



540

М 15 Макареня А.А., Завлин П.М.

Повторим химия. Для поступающих в вузы: Учебное пособие для
поступающих в вузы. – М.: Высшая школа,1984. – 190с. Прим. 7.

540

П 12 Павлов Н.Н.

Теоретические основы обще химии: Учеб. пособие для вузов. – М.:
Высшая школа, 1978. - 304с. Прим. 10.

540(075)

Х 76 Хомченко Г.П.

Неорганическая химия: Учебник / Г.П. Хомченко, И.К. Цитович. М.:
Высшая школа, 1978. – 446с. Прим.38.

540

Т 66 Третьяков Ю.Д. и Зайцев О.С.

Программированное пособие по общей и неорганической химии. Уч.
пос. для студентов нехимических специальностей. М., Изд. – во Московского
ун-та, 1975. 416с. Прим. 6.



541

К 44 Кузнецов В.В. И Усть-Качкинцев В.Ф.

Физическая и коллоидная химия. Уч. пос. для студентов биологических

специальностей ун-тов. М., «Высшая школа», 1976. 20с. Прим. 5.

541(075)

Р 12 Равич-Щербо М.И.

Физическая и коллоидная химия: Учебник для мед. Ин-тов / М.И. Равич-

Щербо, В.В. Новиков. – М.: Высшая химия, 1975. – 255с. Прим. 65.

612.015

М 75 Молекулярные основы патологии. Под ред. В.Н. Ореховича. М.,

«Медицина», 1966. 319с. Прим. 5.

612.015(018)

А 90 Асатиани В.С.

Новые методы биохимической фотометрии. М. «Наука», 1965. 543с.

Прим. 7.



612.015(02)

Г 90 Груздева К.Н. и др.

Лабораторно-практические занятия по биохимии

/Программированное пособие / Омск,1973. 113с. Прим. 6.

612.015.13

Б 48 Березов Т.Т.

Обмен аминокислот нормальных тканей и злокачественных

опухолей. М., «Медицина», 1969. 223с. Прим. 4.

612.015.131

Г 63 Гольдфарб Д.М. и Замчук Л.А.

Иммунология нуклеиновых кислот. М., «Наука», 1968. 178с. Прим. 4.

612.015.131

Д 94 Дэвидсон Дж

Биохимия нуклеиновых кислот. Пер. с англ. Н.В. Обручевой и М.Б.

Штернберг. Под ред. и с предисл. акад. А.Н. Белозерского. М, «Мир», 1968.

334с. Прим. 4.



612.015.131

К 59 Кок И.П.

 Нуклеиновые кислоты насекомых и их вирусов. К., «Наукова

думка», 1973. 227с. Прим. 4.

612.015.131

М 54 Методы исследования нуклеиновых кислот. Перед. с англ. А.А.

Богданова и Б.Ф. Ванюшинак. Под ред. и с предисл. акад. А.Н. Белозерского.

М., «Мир», 1970. 277с. Прим. 5.

612.015.131

Н 88 Нуклеиновые кислоты. Перевод с анг. Ф.Ф. Ходжеванова. Под ред. и с

пред. проф. И.Б. Збарского. М., «Мир», 1966. 415с. Прим. 4.

612.015.16

Б 12 Бабенко Г.А.

Микроэлементы в экспериментальной и клинической медицине.

Киев, «Здоров’я», 1965. 183с. Прим. 12.

612.015.16

Б 63 Биологическая роль микроэлементов и их применение в сельском

хозяйстве и медицине. М., «Наука», 1974. 438с. Прим. 5.



612.015.16

В 29 Венчиков А.И.

Биотики. (К теории и практике применения микроэлементов). М.,
Медгиз, 1962. 235с. Прим. 5.

612.015.16

К 69 Кортев А.И. и др.

Микроэлементы в клиническом освещении. Свердловск, Сред.-Урал.
кн. изд., 1969. 199с. Прим. 6.

612.015.16

М 59 Микроэлементы в биосфере и их применение в сельском хозяйстве и
медицине Сибири и Дального Востока. Доклады II Сиб. Конференции, 28
ноября – 1 дек. 1964г., Красноярск. Улан-Удэ. кн. изд. , 1967. 631с. Прим. 8.

612.015.16

М 59 Микроэлементы в биосфере Карелии и сопредельных райнов. Сборник
статей. Т .2. Петрозаводск, 1976. 182с. Прим. 6.

612.015.16

М 59 Микроэлементы в биосфере Карелии и сопредельных райнов. Сборник
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Бабчук, Л. Р.

Селен в харчових керамічних виробах та його вплив на виведення кадмію з
людського організму [Текст] / Л. Р. Бабчук // Бабенківські читання (конференція
присвячена пам'яті академіка Г.О. Бабенка) : Матеріали науково-практичної
конференції з міжнародною участю 26-27 жовтня 2017 Івано-Франківськ. — Івано-
Франківськ, 2017. — С.16.

 Structural-functional peculiarities of the urinari bladder in postnatal ontogenesis [Текст]
/ H. M. Ersteniuk, O. H. Popadynets, M. I. Hryshchuk, N. M. Dubyna // Архів клінічної
медицини ( дар). — 2016. — № 2. — С.19-21.

 Effect of Hyperglycemia on the Excretory Ducts of the Submandibular Gland ( Histologic
Study ) [Текст] / E. Hanna, K. Taras, D. Nilanjan et al. // Галицький лікарський
вісник. — 2016. — т.23, № 4. — C.21-23.

 Kindrat, I.

 Arsenic-induced alteration in iron homeostasis in numan progenitor heparg cells [Текст]
/ I. Kindrat, A. M. Erstenyuk // Бабенківські читання (конференція присвячена пам'яті
академіка Г.О. Бабенка) : Матеріали науково-практичної конференції з
міжнародною участю 26-27 жовтня 2017 Івано-Франківськ. — Івано-Франківськ,
2017. — C.53.



 Базалицька, І. С.

 Зміни біоелементного складу стегнових кісток щурів під впливом фосфатів на
нітритів [Текст] / І. С. Базалицька, А. М. Ерстенюк // Бабенківські читання
(конференція присвячена пам'яті академіка Г.О. Бабенка) : Матеріали науково-
практичної конференції з міжнародною участю 26-27 жовтня 2017 Івано-
Франківськ. — Івано-Франківськ, 2017. — С.17.



Вплив мікроелементного дисбалансу на показники протирадикального захисту у
тварин із тиреоїдною дисфункцією [Текст] / Ю. В. Бортник, Л. В. Николишин,
Т. В. Гуранич та ін. // Галицький лікарський вісник. — 2013. — т.20, № 4. — С.122-
124. — Матеріали" Міжнародної наукової конференціїз проблеми мікроелементів в
медицині,присвяченій пам'яті Г.Бабенка" [м.Івано-Франківськ,24-25 жовтня 2013
року].

Веляник,В.П.

Роль цинку та міді в регуляції системи антиоксидантного захисту при алоксановому
діабеті у щурів [Текст] / В. П. Веляник, А. М. Ерстенюк // Бабенківські читання
(конференція присвячена пам'яті академіка Г.О. Бабенка) : Матеріали науково-
практичної конференції з міжнародною участю 26-27 жовтня 2017 Івано-
Франківськ. — Івано-Франківськ, 2017. — С.26.



Анкетування студентів як невід'ємний метод навчально-виховної роботи куратора у
вищому навчальному закладі [Текст] / А. М. Ерстенюк, Т. В. Князевич-Чорна,
І. Ю. Ванджура, Р. І. Мерена // Прикарпатський вісник НТШ ( в дар ). — 2017. — №
7 (43). — С.109-118.

 Рівень макро- і мікроелементів у крові експериментальних тварин за умов
надлишку вуглеводів у харчовому раціоні [Текст] / Г. В. Кіндрат, Г. М. Ерстенюк,
М. М. Рожко, І. П. Кіндрат // Бабенківські читання (конференція присвячена пам'яті
академіка Г.О. Бабенка) : Матеріали науково-практичної конференції з
міжнародною участю 26-27 жовтня 2017 Івано-Франківськ. — Івано-Франківськ,
2017. — С.52.

 Козовий, Р. В.

 Аналіз активності ферментів глутатіонової системи у довгожителів Прикарпаття
[Текст] / Р. В. Козовий, Г. М. Ерстенюк // Галицький лікарський вісник. — 2014. —
т.21, № 1. — С.28-30.

 Козовий,Р.В.

 Показники окиснювальної модифікації білків сироватки крові у довгожителів
Прикарпаття [Текст] / Р. В. Козовий, Г. М. Ерстенюк // Буковинський медичний
вісник. — 2013. — т.17, № 4. — С.76-78.



Кривов'яз, О. С.

Ліпідний спектр крові експериментальних тварин за умов фосфатної

інтоксикації [Текст] / О. С. Кривов'яз, А. М. Ерстенюк // Бабенківські читання

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

практичної конференції з міжнародною участю 26-27 жовтня 2017 Івано-

Франківськ. — Івано-Франківськ, 2017. — С.58.

 Зміни активності альфа-кетоглутаратдегідрогенази печінки щурів за умов

впливу енергетичних напоїв [Текст] / Н. І. Литвинюк, З. O. Слободян,

Х. Ю. Парцей та ін. // Бабенківські читання (конференція присвячена пам'яті

академіка Г.О. Бабенка) : Матеріали науково-практичної конференції з

міжнародною участю 26-27 жовтня 2017 Івано-Франківськ. — Івано-

Франківськ, 2017. — С.67.

 Алгоритм виникнення й розвитку генералізованого пародонтиту та

пародонтозу .Схема комплексного лікування генералізованого пародонтиту

[Текст] / Г. М. Мельничук, А. М. Політун, Л. Є. Ковальчук, Г. М. Ерстенюк

// Современная стоматология. — 2013. — № 1. — С.35-40.



Михайленко, Т. М.

Прогностичне значення хімічних елементів ротової рідини осіб,що

користуються знімними конструкціями зубних протезів, у процесі

каменеутворення [Текст] / Т. М. Михайленко, Г. М. Ерстенюк, М. М. Рожко

// Галицький лікарський вісник. — 2015. — т.22, № 1. — С.48-52.

 Результати вивчення елементного складу твердих відкладень на базисах

знімних протезів та природних зубах [Текст] / Т. М. Михайленко, М. М. Рожко,

Г. М. Ерстенюк, Р. Я. Серкіз // Галицький лікарський вісник. — 2013. — т.20,

№ 2. — С.77-80.

 Вивчення електролітного складу ротової рідини в дітей,які проживають у

місцевості з низьким вмістом йоду та флуору в об'єктах довкілля [Текст]

/ Р. М. Назарук, Г. М. Ерстенюк, М. М. Рожко, П. П. Федак // Буковинський

медичний вісник. — 2013. — т.17, № 2. — С.90-94.



 Нечитайло, Л. Я.

 Оцінка ефективності застосування Сокирницького клиноптилоліту для
очищення питної води від нітрат-іонів та кадмію [Текст] / Л. Я. Нечитайло,
Г. М. Ерстенюк // Бабенківські читання (конференція присвячена пам'яті
академіка Г.О. Бабенка) : Матеріали науково-практичної конференції з
міжнародною участю 26-27 жовтня 2017 Івано-Франківськ. — Івано-
Франківськ, 2017. — С.76.

 Николин,А.М.

 Вплив гідрогенфосфату натрію на основні показники метаболізму
вуглеводів,рівень мікро- та макроелементів в еритроцитах експериментальних
тварин [Текст] / А. М. Николин, Г. М. Ерстенюк // Бабенківські читання
(конференція присвячена пам'яті академіка Г.О. Бабенка) : Матеріали науково-
практичної конференції з міжнародною участю 26-27 жовтня 2017 Івано-
Франківськ. — Івано-Франківськ, 2017. — С.77.

Палійчук, В. І.

 Біохімічні показники крові у пацієнтів при лікуванні знімними пластинковими
протезами із пластмаси "Biocril-C" та "Фторакс" [Текст] / В. І. Палійчук,
М. М. Рожко, Г. М. Ерстенюк // Современная стоматология. — 2015. — № 3. —
С.102-106.



Мікроелементи еритроцитів та печінки щурів під впливом енергетичних

напоїв [Текст] / Х. Ю. Парцей, М. Б. Артиш, Г. В. Токарик и др. // Бабенківські

читання (конференція присвячена пам'яті академіка Г.О. Бабенка) : Матеріали

науково-практичної конференції з міжнародною участю 26-27 жовтня 2017

Івано-Франківськ. — Івано-Франківськ, 2017. — С.81.

 Освітній процес і система управління якістю освіти в підготовці медичних

фахівців [Текст] / М. М. Рожко, Г. М. Ерстенюк, В. В. Капечук, М. О. Іванців

// Медична освіта. — 2017. — № 3. — С.68-71. — Матеріали XIV

Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю,

присвяченої 60-річчю ТДМУ, "Сучасні підходи до вищої медичної освіти в

Україні" [18-19 травня 2017 року, м. Тернопіль].

 Рожко, М. М.

 Роль мікроелементного забезпечення організму дитини у розвитку карієсу

зубів при дифузному нетоксичному зобі [Текст] / М. М. Рожко, Г. М. Ерстенюк,

О. І. Годованець // Галицький лікарський вісник. — 2015. — т.22, № 4 ( ч.1). —

С.153-156. — Матеріали науково-практичної конференції з міжнародною

участю "Бабенківські читання ".



 З досвіду реалізації міжнарожних освітніх проектів у ДВНЗ "Івано-

Франківський національний медичний університет" [Текст] / М. М. Рожко,

Г. М. Ерстенюк, О. З. Децик та ін. // Медична освіта. — 2015. — № 2. — С.80-

81. — Матеріали Всеукраїнської навчально-наукової конференції з

міжнародною участю,присвяченої пам'яті ректора члена-кореспондента НАМН

України,професора Леоніда Якимовича Ковальчука,"Реалізація закону України

"Про вищу освіту" у вищій медичній та фармацев.

 Компетентнісний підхід у підготовці студентів-медиків [Текст] / М. М. Рожко,

Г. М. Ерстенюк, В. В. Капечук та ін. // Медична освіта. — 2016. — № 2. —

С.102-106. — матеріали ХIII Всеукраїнської науково-практичної конференції з

міжнародною участю "Актуальні питання якості медичної освіти"[12-13

травня 2016р.,м.Тернопіль].

 Стан інтенсивності окиснювальної модифікації білків та активності

антиоксидантних ферментів у ротовій рідині хворих на генералізований

пародонтит [Текст] / Г. Д. Семенюк, Г. М. Мельничук, Г. М. Ерстенюк // Архів

клінічної медицини ( дар). — 2013. — № 2. — С.68-71.



 Хопта, Н. С.

 Корекція порушень,що виникають у кістковій тканині тварин за умов кадмієво-
нітритної інтоксикації [Текст] / Н. С. Хопта, А. М. Ерстенюк // Бабенківські
читання (конференція присвячена пам'яті академіка Г.О. Бабенка) : Матеріали
науково-практичної конференції з міжнародною участю 26-27 жовтня 2017
Івано-Франківськ. — Івано-Франківськ, 2017. — С.92.

Шкурашівська, С. В.

 Динаміка змін показників ліпідного обміну в органах і тканинах
експериментальних тварин за умов адреналінового стресу [Текст]
/ С. В. Шкурашівська, Г. М. Ерстенюк // Медична хімія. — 2015. — т.17, №
4. — С.34-37.

 Очистка водних розчинів хондроїтин сульфату методом електрохімічного
осадження [Текст] / І. Д. Сиротинська, Г. Й. Ікалюк, Н. С. Леочко,
Т. В. Дмитроца // Бабенківські читання (конференція присвячена пам'яті
академіка Г.О. Бабенка) : Матеріали науково-практичної конференції з
міжнародною участю 26-27 жовтня 2017 Івано-Франківськ. — Івано-
Франківськ, 2017. — С.87.



Карпець, М. В.

Застосування новітніх педагогічних технологій для організації практичних

занять з дисципліни "Біологічна та біоорганічна хімія " [Текст] / М. В. Карпець

// Галицький лікарський вісник. — 2014. — т.21, № 3. — С.89-91.

 Карпець, М. В.

 Особливості контролю знань студентів при вивченні медичної хімії в умовах

кредитно-трансферної системи [Текст] / М. В. Карпець // Медична освіта. —

2016. — № 4. — С.47-49.

 Стан обміну мікроелементів заліза і міді у хворих на стабільну стенокардію в

аспекті плейотропних ефектів статинів [Текст] / І. П. Вакалюк,

І. Г. Купновицька, А. О. Клименко та ін. // Бабенківські читання (конференція

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

конференції з міжнародною участю 26-27 жовтня 2017 Івано-Франківськ. —

Івано-Франківськ, 2017. — С.25.



Грицик, А. Р.

Одержання і дослідження властивостей екстрактів вербени лікарської [Текст]

/ А. Р. Грицик, Н. М. Посацька, А. О. Клименко // Фармацевтичний часопис. —

2016. — № 3. — С.39-44.

Грицик, Р. А.

 Дослідження протипухлинної активності екстрактів полину звичайного і

гіркого [Текст] / Р. А. Грицик, А. О. Клименко, І. В. Кірєєв // Бабенківські

читання (конференція присвячена пам'яті академіка Г.О. Бабенка) : Матеріали

науково-практичної конференції з міжнародною участю 26-27 жовтня 2017
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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).


