


Програма Дня кафедри

• мета проведення Дня кафедри

• книжково-інформаційна виставка “Медична

інформатика, медична та біологічна фізика”

• комплектування фонду бібліотеки ІФНМУ з тематики 

кафедри 

• інформаційні можливості бібліотеки ІФНМУ 



Мета Дня кафедри

Бібліотека ІФНМУ пропонує мультимедійну

презентацію Дня кафедри Медична 

інформатика, медична та біологічна фізика 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 “Медична інформатика, 

медична та біологічна фізика”

Розділ 1

На допомогу навчальному процесу та

науковим дослідженням



612.014(02)

М42

Медична та біологічна фізика [Текст] : нац. підручник для студ. вищ. мед. (фарм.) 

навч. заклад. III-IV р. акред. / за ред. О.В. Чалого [Чалий О.В., Цехмістер Я.В., Агапов 

Б.Т., Чалий К.О., Стучинська Н.В., Меленевська А.В., Мурашко М.І., Олійник О.І., 

Радченко Н.Ф.]. - 2 - ге вид. - Вінниця : Нова Книга, 2017. - 528 с. Всього:  100 прим.

(абонемент – 93).

У національному підручнику висвітлено

найважливіші аспекти медичної і

біологічної фізики у відповідності до

вимог кредитно-модульної системи

навчання та програми, що затверджена

Міністерством охорони здоров’я України.

Підручник призначається для студентів

вищих медичних (фармацевтичних)

закладів освіти України ІІІ-IV рівнів

акредитації, а також викладачів,

науковців і всіх, хто цікавиться сучасним

станом медичної



612.014(02)

М42

Медична та біологічна фізика [Текст] : нац. підручник для студ. вищ. мед. (фарм.) 

навч. заклад. III-IV р. акред.(національний підручник наказ МОЗУ №502 від 02.06.2010 

р.) / О. В. Чалий, Я. В. Цехмістер, Б. Т. Агапов та ін. ; за ред. О.В. Чалого. - Вінниця : 

Нова Книга, 2013. - 528 с. Всього:  34 прим. (абонемент – 29)

У національному підручнику

висвітлено найважливіші аспекти

медичної і біологічної фізики у

відповідності до вимог кредитно-

модульної системи навчання та програми,

що затверджена Міністерством охорони

здоров’я України. Підручник

призначається для студентів вищих

медичних (фармацевтичних) закладів

освіти України ІІІ-IV рівнів акредитації, а

також викладачів, науковців і всіх, хто

цікавиться сучасним станом медичної



612.014(02)

Л77

Лопушанський, Я. Й.

Збірник задач і запитань з медичної і біологічної фізики [Текст] : навч. посібн. для 

студ. вищ. мед. навч. закл. ІІІ-IV рівн. акр. (протокол ЦМК МОЗУ №3 від 09.06.2010 р.) / 

Я. Й. Лопушанський. - 3-є вид., доповн. і випр. - Вінниця : Нова книга, 2010. - 584с. 

Всього:  19 прим. (абонемент – 12).

Збірник містить понад 3200 задач,

запитань і тестів з усіх розділів курсу

медичної та біологічної фізики. На

початку кожного розділу подаються

короткі теоретичні відомості, в кінці

збірника – розв’язки з відповідями. Для

студентів вищих медичних навчальних

закладів освіти III-IV рівнів акредитації,

а також усіх, хто цікавиться сучасною

медичною та біологічною фізикою.



612.014(02)

М42

Медична і біологічна фізика [Текст] : Підручник для студ. вищ. мед. заклад. III-IV р. 

акред. / Під заг. ред. О.В. Чалого. - 2-ге вид., переробл. і доп. - К. : Книга плюс, 2005. - 760 

с. Всього:  137 прим. (абонемент – 117).

У підручнику викладені

найважливіші аспекти медичної і

біологічної фізики, медичної апаратури,

математичної обробки, медико-

біологічної інформації. Містить

лабораторні і практичні роботи, приклади

розв’язків основних типів задач.

Структура і зміст підручника повністю

адаптовані до вимог нової програми з

медичної та біологічної фізики. Книга

призначається для студентів вищих

медичних закладів освіти III-IV рівнів

акредитації, а також викладачів,

науковців і всіх, хто цікавиться сучасною

медичною та біологічною фізикою.



612.014(02)

Є60

Ємчик, Л. Ф.

Медична і біологічна фізика [Текст] : Підручник / Л. Ф. Ємчик, Я. М. Кміт. - Львів : 

Світ, 2003. - 592 с. Всього:  49 прим. (абонемент – 40).

Матеріал у підручнику поданий з

точки зору інтеграції медичних та

біологічних знань на основі фізики.

Підручник вміщує 20 розділів з основних

питань курсу медичної і біологічної

фізики. Для студентів та викладачів

медичних університетів, інститутів,

коледжів, біологічних факультетів

університетів.



73я73

Д56

Добровольська, А. М.

Медична інформатика. Практикум [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. мед. закл. ІІІ і

ІVр. акред. / А. М. Добровольська ; за ред. М.І. Мойсеєнка. - 2-ге вид., допов. - Івано-

Франківськ : Місто НВ, 2009. - 420 с. Всього:  4 прим. (абонемент – 1).

Посібник складений у

відповідності з програмою дисципліни

―Медична інформатика‖ для вищих

медичних закладів освіти України III-IV

рівнів акредитації і призначений для

проведення практичних занять, а також

допомоги студентам під час їх

самостійної роботи і підготовки до

підсумкового модульного контролю у

вигляді тестування. Посібник може бути

використаний студентами, які навчаються

за спеціальностями ―Лікувальна справа‖

і ―Педіатрія‖.



73я73

Д56

Добровольська, А. М.

Медична інформатика. Практикум [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. мед. закл. / А. 

М. Добровольська ; під ред. М. І. Мойсеєнка. - Івано-Франківськ : ПП Супрун, 2008. -

417 с. Всього:  1 прим. ( абонемент – 1).

Посібник складений у

відповідності з програмою дисципліни

―Медична інформатика‖ для вищих

медичних закладів освіти України III-IV

рівнів акредитації і призначений для

проведення практичних занять, а також

допомоги студентам під час їх

самостійної роботи і підготовки до

підсумкового модульного контролю у

вигляді тестування. Посібник може бути

використаний студентами, які навчаються

за спеціальностями ―Лікувальна справа‖

і ―Педіатрія‖.



517(075)

Л68

Лобоцкая, Н. Л.

Высшая математика [Текст] / Н. Л. Лобоцкая, Ю. В. Морозов, А. А. Дунаев ; Учебник 

для студентов фармацевтических факультетов медицинских институтов. - Минск : 

Вышейшая школа, 1987. - 319 с. Всього:  582 прим. (абонемент – 576).

Зміст підручника відповідає

програмі курсу для студентів медичних

інститутів. Виклад теоретичного

матеріалу ілюструється рішенням

прикладних задач фізики, хімії, фармації,

біології і медицини. Для студентів

фармацевтичних інститутів і

фармацевтичних факультетів медичних

інститутів. Буде корисний студентам

сільськогосподарських вузів і хіміко-

біологічних факультетів педагогічних

інститутів.



517(075)

Л66

Личковський, Е. І.

Вища математика. Теорія наукових досліджень у фармації та медицині [Текст] : 

підручник (зат. МОНУ лист №1/4/18-Г-593 від 7 03. 2008) / Е. І. Личковський, П. Л. 

Свердан. - К. : "Знання", 2012. - 476 с. Всього:  3 прим. (абонемент – 1).

У підручнику викладено теорію і

практику наукових досліджень:

математичне моделювання, планування

експерименту, оцінювання та

статистичну перевірку гіпотез,

дисперсійний, кореляційний та

регресійний аналіз, аналіз рядів

динаміки, лінійне програмування, теорію

систем масового обслуговування, аналіз

експертних оцінок. Для студентів,

аспірантів, науковців у галузі фармації,

медицини, біології, хімії, соціології,

комерції та промислових технологій.



517(075)

В55

Вища математика [Текст] : підручник для студ. вищ. фармац. ф-ів вищ. мед. навч. 

закл. ІVр. акред. (зат. МОЗУ прот. №4 від 27.12.2012р.) / Е. І. Личковський, П. Л. 

Свердан, В. О. Тіманюк, О. В. Чалий. - Вінниця : Нова книга, 2014. - 632 с. Всього:  30 

прим. (абонемент – 25).

У підручнику викладено теорію границь,

диференціальне числення функцій однієї

та багатьох змінних, інтегральне

числення, моделювання процесів

диференціальними рівняннями, теорію

ймовірностей, аналіз варіаційних рядів,

методологію оцінювання та статистичної

перевірки гіпотез, основи дисперсійного,

кореляційного та регресійного аналізу.

Для студентів вищого фармацевтичного

закладу та фармацевтичних факультетів

вищих медичних навчальних закладів ІІІ-

ІV рівнів акредитації.



612.014(02)

Б63

Біофізика. Фізичні методи аналізу та метрологія [Текст] : підруч. для студ. вищ. мед. 

та фарм. навч. закл. IV р. акр. (протокол МОНУ №4 від 14.11.2013 р.) / Е. І. 

Личковський, В. О. Тіманюк, О. В. Чалий та ін. ; за ред. Е.І. Личковського. - Вінниця : 

Нова Книга, 2014. - 464 с. Всього:  30 прим. (абонемент – 25).

У підручнику подається

біофізична суть організації

функціонування біологічних об’єктів

клітинному, тканинному, органному рівні

та організму в цілому. Розглядається

природа йонного обміну,

біоелектрогенезу, біомеханіки мяз’ового

скорочення і системи кровообігу,

сучасних фізичних методів аналізу.

Розглянуто застосування фізичних явищ

у медичній та фармацевтичній практиці.

Для студентів вищого фармацевтичного

закладу та фармацевтичних факультетів

вищих медичних навчальних закладів ІІІ-

ІV рівнів акредитації.



517(075)

С24

Свердан, П. Л.

Вища математика. Математичний аналіз і теорія ймовірностей [Текст] : 

Підручник (лист МОНУ №1.4/18-Г-593 від 07.03.2008 р.) / П. Л. Свердан. - К. : 

Знання, 2008. - 456 с. Всього:  54 прим. (абонемент – 42).

У підручнику викладено теорію

границь, диференціальне числення

функцій однієї чи багатьох змінних,

інтегральне числення, моделювання

процесів диференціальними рівняннями,

теорію ймовірностей, основи

математичної статистики. Частину

матеріалу висвітлено для аналізу

фармацевтичної та медико-біологічної

інформації. Призначено для студентів,

аспірантів та науковців за напрямами

навчання та досліджень у галузях

медицини, біології, фармації, хімії,

економіки, педагогіки, агротехнології,

соціології.



517(075)

С24

Свердан, П. Л.

Вища математика. Аналіз інформації у фармації та медицині [Текст] : 

Підручник для студ. фарм. ф-тів та фарм. закл. освіти III-IV р. акред. / П. Л. 

Свердан. - Львів : Світ, 1998. - 332 с. Всього:  184 прим. (абонемент – 164).

У підручнику викладено основи

математичного моделювання,

математичної статистики та їх

застосування для аналізу фармацевтичної

та медико-біологічної інформації. Виклад

супроводжується розв’язуванням задач з

фармації, медицини, біології, педагогіки

та соціології. Подано завдання для

самоконтролю, а також довідкові

матеріали. Для студентів фармацевтичних

факультетів та фармацевтичних закладів

освіти.



517(07)

М34

Математика. [Текст] : Методичні вказівки до практичних занять для студентів

медичного коледжу / [Мойсеєнко М.І., Шулепа С.Г., Кисляк О.Р.]. - Івано-Франківськ, 

2017. - 104 с. Всього:  10 прим (абонемент – 4).

У даній методичній вказівки

включено 10 практичних занять. У кожне

практичне заняття входить короткий

виклад теоретичного матеріалу по даній

темі, навчальні цілі заняття, завдання для

самостійної позааудиторної роботи,

приклад самостійної аудиторної роботи у

вигляді тестового контролю. Методичні

вказівки розроблені у відповідності з

навчальним планом, робочою програмою

з дисципліни.



73я73

Б90

Булах, І. Є.

Комп'ютерне моделювання у фармації [Текст] : навчальн. посібн. для студ. фармацевт. 

факульт. вищ. навч. закл. МОЗ України(реком. МОЗУ прот. №2 від 02.06.2016) / І. Є. 

Булах, Л. П. Войтенко, І. П. Кривенко. - К. : ВСВ"Медицина", 2016. - 208 с. Всього:  30 

прим. (абонемент – 23).

У навчальному посібнику

викладено комплексний дидактичний

матеріал для набуття теоретичних знань і

відпрацювання відповідних практичних

навичок щодо застосування методів

математичного моделювання у фармації

та статистичної обробка даних за

допомогою комп’ютерних технологій.

Для студентів фармацевтичних

факультетів вищих навчальних закладів

МОЗ України.



612.014(02)

Т41

Тиманюк, В. А.

Биофизика [Текст] / В. А. Тиманюк, Е. Н. Животова ; учебник для фармацев-х и 

мед.вузов. - К. : Професіонал, 2004. - 704 c. Всього:  96 прим. (абонемент – 76).

До підручника включено теоретичний

матеріал, приклади розв’язання типових

задач, задачі для самостійного

розв’язування і запитання тестового

контролю для всіх розділів з курсу

―Біофізика‖. Відрізняється чітким та

логічним викладом матеріалу. Особлива

увага приділена зв’язку ,біофізики з

фармацевтичними і медичними науками.

Призначений для студентів

фармацевтичних та медичних вищих

навчальних закладів.



612.014(02)

М42

Медицинская и биологическая физика [Текст] : учеб. для студ. высшых мед. учеб. 

завед. IV ур. акр. (письмо МЗОУ №08.01-47/2735) / под ред. А.В. Чалого. - Винниця : Нова 

Книга, 2011. - 568 с. Всього:  6 прим. (абонемент – 1).

У підручнику висвітлюються

найбільш важливі аспекти медичної і

біологічної фізики у співвідношенні з

вимогами кредитно-модульної системи

навчання і програмою, затверджено.

Міністерством охорони здоров’я України.

Підручник призначений для студентів

вищих медичних навчальних закладів, а

також викладачів, наукових працівників і

всіх тих, які цікавляться сучасною

медичною і біологічною фізикою.



612.014(075.8)

М46

Medical and biological physics [Текст] : texbook for the students of higher mediсal

establishments of the IV accred. level / Edited by Alexander V. Chalyi. - Third еdition. -

Vinnytsia : Nova Knyga, 2017. - 480 p. Всього:  30 прим. (абонемент – 23).

У підручнику викладені

найважливіші аспекти медичної і

біологічної фізики, медичної апаратури,

математичної обробки, медико-біологічної

інформації. Містить лабораторні і

практичні роботи, приклади розв’язків

основних типів задач. Структура і зміст

підручника повністю адаптовані до

вимог нової програми з медичної та

біологічної фізики. Книга призначається

для студентів вищих медичних закладів

освіти III-IV рівнів акредитації, а також

викладачів, науковців і всіх, хто

цікавиться сучасною медичною та

біологічною фізикою.



61:004(075.8)

M46

Medical informatics [Текст] : texbook for students of higher education establishments -

medical universities, institues and academies / I. Y. Bulakh, Y. Y. Liakh, V. P. Martseniuk, I. Y. 

Khaimzon. - Third еdition, revised. - K. : AUS Medicine Publishing, 2017. - 368 p. Всього:  10 

прим. (абонемент – 4).

Підручник базується на новій версії

навчального плану з дисципліни

«Медична інформатика» за

спеціальностями «Медицина»,

«Педіатрія» , «Медицина і профілактична

допомога» адаптована до вимог системи

кредитного модуля. Структура

підручників дозволяє використовувати її

як у традиційному, так і в дистанційному

навчанні. Підручник призначений для

студентів вищих медичних навчальних

закладів IV рівня акредитації.



612.014(02)

B60

Marzeniuk, V. P.

Biophysics and medical informatics [Текст] : textbook. Vol.1. / V. P. Marzeniuk, V. D. 

Didukh, D. V. Vakulenko. - Ternopil : Ukrmedknyga, 2004. - 480 p. Всього:  24 прим.

(абонемент – 22).

Посібник з біофізики і медичної

інформатики англійською мовою

призначений для іноземних студентів.

Він включає в себе лекції, практичні та

лабораторні роботи. Посібник написаний

з урахуванням типової освітньої системи

для медичних університетів і академій.

Посібник призначається для студентів

вищих медичних закладів освіти України

ІІІ-IV рівнів акредитації, а також

викладачів, науковців і всіх, хто

цікавиться сучасним станом медичної



51(075)

М34

Математика 10 кл. [Текст] : Підруч. для загальноосвіт. навч. закл. / О. М. Афанасьєва, 

Я. С. Бродський, О. Л. Павлов, А. К. Сліпенко. - Тернопіль : Навчальна книга-Богдан, 

2010. - 480 с. Всього:  247 прим. (абонемент – 238).

Підручник відповідає програмі з

математики для 10-го класу рівня

стандарту, рекомендований

Міністерством освіти і науки України й

передбачає готовність учнів до широкого

і свідомого застосування математики. Цю

орієнтацію забезпечують зміст курсу,

характер викладення навчального

матеріалу, добір ілюстрацій і приклади

застосувань, система вправ і контрольних

запитань. Для учнів і вчителів

загальноосвітніх навчальних закладів.



51(075)

М34

Математика 11 кл. [Текст] : Підруч. для загальноосвіт. навч. закл. / О. М. Афанасьєва, 

Я. С. Бродський, О. Л. Павлов, А. К. Сліпенко. - Тернопіль : Навчальна книга-Богдан, 

2011. - 480 с. Всього:  249 прим. (абонемент – 240).

Підручник відповідає програмі з

математики для 11-го класу рівня

стандарту, рекомендований

Міністерством освіти і науки України й

передбачає готовність учнів до широкого

і свідомого застосування математики. Цю

орієнтацію забезпечують зміст курсу,

характер викладення навчального

матеріалу, добір ілюстрацій і приклади

застосувань, система вправ і контрольних

запитань. Для учнів і вчителів

загальноосвітніх навчальних закладів



53(075)

К70

Коршак, Є. В.

Фізика 10 [Текст] : підруч. для загальноосв. навч. закл. (наказ МОНУ №177 від

03.03.2010 р.) / Є. В. Коршак, О. І. Ляшенко, В. Ф. Савченко. - 2-ге вид. - К. : Генеза, 2011. 

- 192 с. Всього:  40 прим. (абонемент – 29).

Підручник відповідає програмі з

математики для 10-го класу рівня

стандарту, рекомендований

Міністерством освіти і науки України й

передбачає готовність учнів до широкого

і свідомого застосування фізики. Цю

орієнтацію забезпечують зміст курсу,

характер викладення навчального

матеріалу, добір ілюстрацій і приклади

застосувань, система вправ і контрольних

запитань. Для учнів і вчителів

загальноосвітніх навчальних закладів.



53(075)

К70

Коршак, Є. В.

Фізика 11 [Текст] : підруч. для загальноосв. навч. закл. (наказ МОНУ №235 від

16.03.2011 р.) / Є. В. Коршак, О. І. Ляшенко, В. Ф. Савченко. - К. : Генеза, 2011. - 256 с. 

Всього:  40 прим. (абонемент – 29).

Головна увага приділяється

висвітленню основних понять і законів

електродинаміки, хвильової і квантової

оптики, атомної і ядерної фізики

відповідно до програми рівня стандарту.

Структура та наповнення підручника

дають змогу легко зорієнтуватись у його

змісті і використовувати навчальну книгу

як учителю для організації навчального

процесу, так і учневі для самостійного

оволодіння навчальним матеріалом.



32.97я72

І-74

Інформатика 10 [Текст] : підруч. для загальноосв. навч. закл. (наказ МОНУ №177 від

03.03.2010 р.) / Й. Я. Ривкінд, Т. І. Лисенко, Л. А. Чернікова, В. В. Шакотько ; за ред. М.З. 

Згуровського. - К. : Генеза, 2010. - 296 с. Всього:  80 прим. (абонемент – 69).

Підручник відповідає програмі з

математики для 10-го класу рівня

стандарту, рекомендований

Міністерством освіти і науки України й

передбачає готовність учнів до широкого

і свідомого застосування інформатики.

Цю орієнтацію забезпечують зміст курсу,

характер викладення навчального

матеріалу, добір ілюстрацій і приклади

застосувань, система вправ і контрольних

запитань. Для учнів і вчителів

загальноосвітніх навчальних закладів.



32.97я72

І-74

Інформатика 11 [Текст] : підруч. для загальноосв. навч. закл. (наказ МОНУ №235 від

16.03.2011 р.) / Й. Я. Ривкінд, Т. І. Лисенко, Л. А. Чернікова, В. В. Шакотько ; за ред. М.З. 

Згуровського. - К. : Генеза, 2011. - 304 с. Всього:  80 прим. (абонемент – 69).

Навчальний матеріал підручника

поділений на 4 розділи, в основу

покладені об’єктний і алгоритмічний

підходи. Для кращого сприйняття та

засвоєння учнями навчального матеріалу

підручник містить багато рисунків,

таблиць, схем, зображень екрана монітора

та інших наочних матеріалів. Підручник

містить 13 практичних робіт, виконання

яких, згідно з програмою, є обов’язковим

для всіх учнів.



Література, яка не 

користується попитом



612.014(02)

Д56

Доброва, В. Є.

Біофізика та медична апаратура [Текст] : Навч. посібн. для студ. вищ. навч. закл. / В. 

Є. Доброва, В. О. Тіманюк. - К. : Професіонал, 2006. - 200 с. Всього:  1 прим.  (абонемент 

– 1).

У навчальному посібнику

розглянуті біофізичні основи

фізіологічних процесів у серцево-

судинній системі, надані найпростіші

технічні відомості, що лежать в основі

будови сучасної медичної апаратури

функціональної діагностики, та медико-

клінічні базові аспекти методів оцінки

діагностичної інформації.



612.014(02)

О-75

Основи біологічної і медичної фізики, інформатики й апаратури [Текст] : навч. посіб. 

для студ. вищ. мед. закл. осв. / за ред. Л. С. Годлевського. - Одеса : ОДМУ, 2003. - 258 с. 

Всього:  2 прим. (абонемент – 1).

У навчальному посібнику

розкрито основні поняття медичної

інформатики, принципи та методи

статистичної обробки результатів

медичних вимірювань. Викладено

питання біомеханіки, наведено принципи

устрою та фізичні основи використання

медичної техніки, поширених апаратних

засобів клінічного та клініко-

лабораторного дослідження. Для

студентів вищих медичних навчальних

закладів III-IV рівнів акредитації.



612.014(02)

Р38

Ремизов, А. Н.

Сборник задач по медицинской и биологической физике [Текст] : Учеб. пособие для 

студ. мед. спец. вузов / А. Н. Ремизов, Н. Х. Исакова, А. Г. Максина. - М. : Высшая школа, 

1987. - 160 с. Всього:  269 прим. (абонемент – 257).

Збірник задач з медичної і

біологічної фізики містить задачі і

приклади відповідно до курсу предмету.

До кожного розділу дані короткі

теоретичні відомості. Відповіді на

складні задачі супроводжуються

методичними вказівками і поясненнями.



612.014(02)

Р38

Ремизов, А. Н.

Медицинская и биологическая физика [Текст] : Учебник для студ. мед. спец. высших 

учеб. заведений / А. Н. Ремизов. - М. : Высшая школа, 1987. - 638 с. Всього:  194 прим. 

(абонемент – 179).

Підручник написаний відповідно

до програми і відображає медико-

біологічний напрям курсу. Поряд із

заняттями фізики і біофізики, підручник

містить елементи вищої математики,

математичної статистики, електроніки,

інформатики, медичної метрології. Може

бути використаний студентами і

викладачами біологічних і

сільськогосподарських спеціальностей.



53(075)

Р38

Ремизов, А. Н.

Курс физики, электроники и кибернетики для медицинских институтов [Текст] : 

Учебник для студ. мед. спец. вузов / А. Н. Ремизов. - М. : Высшая школа, 1982. - 608 с. 

Всього:  94 прим. (абонемент – 94).

Книга включає матеріал програми з курсу

фізики з основами вищої математики,

медичної електроніки і медичної

кібернетики для медичних вузів, а також

довідкові відомості для студентів

фармацевтичних факультетів.

Призначений для студентів медичних

вузів. Може бути корисний для студентів

і викладачів біологічних і

сількогосподарських спеціальностей.



612.014(02)

М42

Медична і біологічна фізика: Практикум [Текст] : навч.-метод. посіб. для вищ. мед. 

навч. закл. (протокол ЦМК МОЗУ №4 від 14.10.2003 р.) / за ред. О. В. Чалого. - К. : Книга 

плюс, 2003. - 217 с. Всього:  30 прим. (абонемент – 18).

У посібнику наведені лабораторні

і практичні роботи з курсу медичної і

біологічної фізики, інформатики та

медичної апаратури. Містить теоретичні

відомості , контрольні запитання і задачі

для підготовки самоконтролю та

самостійної роботи, список додаткової

літератури та довідкову інформацію.

Видання призначається для студентів

вищих медичних навчальних закладів III-

IV рівнів акредитації, а також викладачів,

науковців і всіх, хто цікавиться сучасною

медичною і біологічною фізикою.



517(07)

В55

Вища математика [Текст] : метод. вказів. до практ. занять / О.Ю. Микитюк, О.І.Олар, 

Л.Ю. Зав'янський[та ін.]. - Чернівці : БДМУ, 2005. - 148 с. Всього:  82 прим. (абонемент –

66).

В методичних вказівках описано

27 тем практичних занять, які

відповідають програмі з вищої

математики для спеціальності ―Клінічна

фармація‖. Приведені короткі теоретичні

відомості з кожної теми. Методичні

вказівки містять всю необхідну

інформацію для самостійної роботи

студента в процесі підготовки до

практичного заняття і набування

необхідних навиків.



612.014(02)

Ш37

Шевченко, А. Ф.

Основи медичної і біологічної фізики [Текст] : підруч. для студ. вищ. мед. навч. закл. І-

ІІІ р. акр. / А. Ф. Шевченко. - К. : Медицина, 2008. - 656 с. Всього:  8 прим. (абонемент –

3).

Підручник має чітку медико-

біологічну спрямованість, оскільки він

призначений для викладачів і студентів

медичних училищ і коледжів та учнів

ліцеїв і класів природничо-наукового

профілю. Для студентів вищих медичних

навчальних закладів І-ІІІ рівнів

акредитації. Може бути корисним і для

тих, хто готується до вступу в медичні

університети, а також для вчителів

загальноосвітніх шкіл.



612.014(02)

Є60

Ємчик, Л. Ф.

Основи біологічної фізики і медична апаратура [Текст] : підруч. для студ. вищ. мед. 

навч. закладів І-ІІІ р. акред.(Рек. МОНУ) / Л. Ф. Ємчик. - 2-ге вид., виправлене. - К. : 

ВСВ"Медицина", 2014. - 392 с. Всього:  6 прим.  (абонемент – 2).

Підручник – інтегрований

навчальний курс, у якому синтезовані

знання з фізики, хімії, біології,

медицини та математики. Базовим

предметом курсу є фізика. Ця

дисципліна вивчає фізичні та фізико-

хімічні параметри, які можна

використати як тести для діагностики

функціонального стану організму. Для

студентів вищих медичних навчальних

закладів І-ІІІ рівнів акредитації.



Список наукової 

літератури, яка є в 

бібліотеці



517

З 15 Задачник-практикум по высшей математике. Множества. Функции. Предел.
Непрерывность. Производная: Учеб. пособие / Под ред. В.А. Волкова. – Л.:
Изд-во Ленингр. Ун-та,1988. – 224с. Прим. 9.

518

А 45 Алгоритмы обработки экспериментальных данных / Отв. ред. И.А.
Овсеевич. – М.: Наука,1986. – 184с. Прим.9.

518

Б 43 Беллман Р.

Математические методы в медицине / Под ред. Л.Н. Белых; Пер. с англ.
А.Л. Асаченкова и Н.А. Шальновой. – М.: Мир, 1987. – 200с. Прим. 10.

518

Г 74 Гильде В., Альтрихтер З.

С микрокалькулятором повсюду / Пер. с нем. Ю.А. Данилова. – М.: Мир,
1988. – 200с. Прим. 10.

518

Г 74 Гильде В., Альтрихтер З.

С микрокалькулятором повсюду / Пер. с нем. Ю.А. Данилова. – М.: Мир,
1987. – 215с. Прим. 10.



518(083)

Д 94 Дьяконов В.П.

Справочник по алгоритмам и программам на языке бейсик для
персональных ЭВМ. – М.: Наука,1987. – 240с. Прим. 10.

612.014

В 74 Вопросы биофизики, биохимии и патологии эритроцитов. [Сборник
статей. Отв. ред. акад. Г.М.Франк и В.Т. Поэтова]. М., «Наука»,1967. 351с.
Прим. 5.

612.014

В 74 Вопросы биофизики и механизма действия ионизирующей радиации.
[Сборник статей]. Под ред. А.А. Городецкого. Киев, «Здоров’я»,1964. 496с.
Прим.4.

612.014

Е 91 Ефимов В.В.

Биофизика для врачей. М., Медгиз,1952. 342с. Прим. 4.

612.014

Н 20 Иванов-Муромский К.А.

Электромагнитная биология. – Киев: «Наукова думка»,1977. 155с. Прим.
4.



612.014

М 48 Мельников В.Г.

Електронний лікар. К., «Наукова думка»,1971. 136с. Прим. 5.

612.014

М 75 Молекулярная биофизика. Сборник статей. Под ред. Г.М. Франка. М.,

―Наука‖,1965. 252 с.

612.014

Т 21 Тартаковский М.Б.

Основы клинической векторкардиологии. Л., « Медицина», 1964. 435с.

Прим. 5.



Книгозабезпеченість навчальної 

дисципліни “Медична

інформатика, медична та 

біологічна фізика”

за 2012 – 2017 рр.



Наявність 

грифа 

(МОНУ,МОЗ

У, ДУЦМК з 

ВМО МОЗ 

України)

Вид

видання: 

підручник, 

посібник, 

атлас

Автор Назва Рік,

місце 

видання

Тираж

МОЗУ №502 

02.06.2010
Підручник 

національни

й

Чалий 

О.В.

Медична та 

біологічна 

фізика

Вінниця: 

НК,

2017

100

МОЗУ №502 

02.06.2010
Підручник 

національни

й

Чалий 

О.В.

Медична та 

біологічна 

фізика

Вінниця: 

НК,

2013

34

Вчена рада 

ІФНМУ №9 

31.05.16

Збірник 

тестових 

Мойсеєн

ко М.І.

Медична і 

біологічна 

фізика

ІФНМУ,

2016

1



Наявність 

грифа 

(МОНУ,МОЗУ, 

ДУЦМК з ВМО 

МОЗ України)

Вид

видання: 

підручни

к, 

посібник, 

атлас

Автор Назва Рік,

місце 

видання

Тираж

МОЗУ №502

02.06.2010
Textbook Chalyi

O.V.

Medical and 

biological 

physics

Vinnytsia:

NK,

2017

30

Вчена рада 

ІФНМУ №1 

26.08.14

Textbook Moyseyen

ko M.I.

Medical and 

biological 

physics

v.1

IFNMU,

2014

8

Вчена рада 

ІФНМУ №1 

26.08.14

Collection 

lectures

Moyseyen

ko M.I.

Medical and 

biological 

physics

p.2

IFNMU,

2014

14



Наявність 

грифа 

(МОНУ,МОЗУ, 

ДУЦМК з ВМО 

МОЗ України)

Вид

видання: 

підручник

, посібник, 

атлас

Автор Назва Рік ,

місце 

видання

Тир

аж

Вчена рада 

ІФНМУ №1 

28.08.15

Methodical Moyseyenko

M.I.

Medical and 

biological 

physics

p.2

IFNMU,

2015

12

Вчена рада 

ІФНМУ №5 

16.01.13

Посібник Добровольська

А.

Медична 

інформатика

Ів.-Франк.: 

Сімик,

2013

1

Вчена рада 

ІФНМУ  №1 

26.08.16

Методичка Мойсеєнко М.І. Основи 

інформатики

та обч. техн.

ІФНМУ,

2017

1



Наявність 

грифа 

(МОНУ,МОЗ

У, ДУЦМК з 

ВМО МОЗ 

України)

Вид

видання: 

підручник, 

посібник, 

атлас

Автор Назва Рік , місце 

видання

Тираж

Ministry of 

Public Healt

Textbook Bulakh

I.Y.

Medical 

informatics

K.: Medicine,

2017

10

МОЗУ Textbook Bulakh

I.Y.

Medical 

informatics

K.: Medicine,

2014

15

МОЗУ Посібник Булах 

І.Є.

Комп’ютерне

моделювання у 

фармації

К.: Медицина,

2015

30



Наявність 

грифа 

(МОНУ,МОЗУ, 

ДУЦМК з 

ВМО МОЗ 

України)

Вид

видання: 

підручник, 

посібник, 

атлас

Автор Назва Рік, місце 

видання

Тираж

Вчена рада 

ІФНМУ №3 

29.01.15

Методичка Мойсеєнко

М.І.

Практикум з 

основ 

інформатики й 

обч.

ІФНМУ,

2015

5

МОЗУ №4 

27.12.2012

Підручник 

національн

ий 

Личковськ

ий Е.

Вища математика Вінниця: 

НК,

2014

30

Вчена рада 

ІФНМУ №1 

31.08.2016

Методичка Мойсеєнко 

М.І.

Вища математика 

та статистика

ІФНМУ,

2016

2



Наявність 

грифа 

(МОНУ,МО

ЗУ, 

ДУЦМК з 

ВМО МОЗ 

України)

Вид

видання: 

підручник, 

посібник, 

атлас

Автор Назва Рік, місце 

видання

Тира

ж

Вчена рада 

ІФНМУ 

№7 

11.01.2017

Методичка Мойсеєнко 

М.І.

Математика.

Практикум 

для підгот. 

відд.

ІФНМУ,

2017

1

Вчена рада 

ІФНМУ№

1 30.08.10

Посібник Доброволь

ська

Основи

медичної 

інформатики

Ів.-Франківськ,

2012

1

МОНУ Підручник Ємчик

Л.Ф.

Основи 

біофізики і 

медична

апаратура

К.: Медицина,

2014

6



Наявність 

грифа 

(МОНУ,МО

ЗУ, 

ДУЦМК з 

ВМО МОЗ 

України)

Вид

видання: 

підручник, 

посібник, 

атлас

Автор Назва Рік, місце 

видання

Тираж

МОНУ Підручник Бевз Г.П. Математика

10 

Київ: 

Генеза,2013

1

Вчена рада 

ІФНМУ 

№7 

11.01.17

Методичні 

вказівки

Мойсеєнко 

М.І.

Математика ІФНМУ, 

2017

10

Вчена рада

ІФНМУ 

№7 

11.01.17

Довідник Математичні 

таблиці  і 

формули

ІФНМУ, 

2017

15



Наявність 

грифа 

(МОНУ,МОЗ

У, ДУЦМК з 

ВМО МОЗ 

України)

Вид

видання: 

підручник

, посібник, 

атлас

Автор Назва Рік, місце 

видання

Тираж

МОНУ Підручник Коршак Є.В. Фізика 11 Київ: Генеза, 

2012

1

Вчена рада 

ІФНМУ  №8 

13.06.17

Методичні 

вказівки

Мойсеєнко 

М.І.

Фізика ІФНМУ, 2017 5

МОНУ Підручник Пришляк

М.П.

Астрономія Харків: 

Ранок,2013

53

МОНУ Підручник Пришляк

М.П.

Астрономія Харків: 

Ранок,2012

13



Розділ 2

Наукові статті  працівників       

кафедри за 2012-2017рр.



 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.

 Петрина,Л.Г.

Вплив величини дози та потужності іонізуючої радіації на динаміку

вмісту міді в крові тварин [Текст] / Л. Г. Петрина, М. І. Мойсеєнко

// Прикарпатський вісник НТШ ( в дар ). — 2017. — № 7 (43). — С.97-

101.

 Паращук,Т.О.

Дистанційне навчання як технологія самоосвіти студента-медика 

[Текст] / Т. О. Паращук // Галицький лікарський вісник. — 2017. —

т.24, № 3. — С.48-49.



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).


