


Програма Дня кафедри

• мета проведення Дня кафедри

• книжково-інформаційна виставка 

“мікробіології, вірусології та імунології ”

• комплектування фонду бібліотеки ІФНМУ з 

тематики кафедри 

• інформаційні можливості бібліотеки ІФНМУ 



Мета Дня кафедри

Бібліотека ІФНМУ пропонує мультимедійну

презентацію Дня кафедри мікробіології, вірусології та 

імунології 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 “мікробіології, вірусології 

та імунології ”

Розділ 1

На допомогу навчальному процесу та

науковим дослідженням



616.013(02)

М42

Медична мікробіологія, вірусологія та імунологія [Текст] : Підручник для студ. вищ. 

мед. навч. закладів IV р. акред. (протокол МОЗУ №5 від 28.12.2012 р.) / Т. В. Андріанова, 

Т.В. Виноград Н.О. Бобир, В. Г. Войцеховський та ін. ; За ред. В.П. Широбокова. - 2-е 

вид. - Вінниця : Нова Книга, 2011. - 952 с. Всього:  125 прим. (абонемент – 111)

У підручнику розглянуті питання
загальної мікробіології та спеціальної
мікробіології. Також підручник містить
розділи з вірусології, протозоології,
мікології та гельмінтології, в яких
розглядаються основні біологічні
властивості відповідних збудників та
захворювання, які вони викликають. Значна
частина підручника присвячена розгляду
питань імунології. Містить розділи клінічної
та санітарної мікробіології. Окремі розділи
присвячені мікрофлорі ротової порожнини
та мікробіологічним дослідженням у
фармації. Підручник призначений для
студентів ВНЗ і університетів, відповідних
кафедр ВНЗ підвищення класифікації
лікарів, інтернів та мікробіологів усіх
спеціальностей.



579.61(075.8)

М59

Мікробіологія, вірусологія, імунологія [Текст] : Підручник для студ. стомат. факульт. 

вищ. мед. навч. закл. ІІІ-ІVр. / за ред. В.В. Данилейченка, О.П. Корнійчук. - Вінниця : 

Нова Книга, 2017. - 376 с. Всього:  80 прим. (абонемент – 73)

Підручник з мікробіології,
вірусології, імунології підготовлено та
прорецензовано провідними фахівцями
ВМНЗ України. У книзі в стислій формі
висвітлено мікробіологічні особливості
організму в цілому та ротової порожнини
зокрема: механізми розвитку
стоматологічних захворювань мікробної
етіології, основи їх діагностики,
протимікробної терапії та профілактики.
Для ілюстрування підручника з
навчальною метою використано
оригінальні фотографії та рисунки, а
також деякі мікрофотографії з відкритих
інтернет - ресурсів. Для студентів
стоматологічних факультетів ВМНЗ МОЗ
України.



616.013(02)

Д18

Данилейченко, В. В.

Мікробіологія з основами імунології [Текст] : підруч. для вищ. мед. (фармацевтич.) 

навч. закл. III-IV р. акр. (МОЗУ) / В. В. Данилейченко, Й. М. Федечко, О. П. Корнійчук. -

2-е вид., перер. і доп. - К. : Медицина, 2009. - 392 с. Всього:  58 прим. (абонемент – 53).

На сучасному науковому і

методичному рівні наведено основні відомості

з морфології та фізіології мікроорганізмів,

генетики і біотехнології. Запропоновано

типові положення вчення про інфекцію та

імунітет, про принципи хіміотерапії

інфекційних хвороб, а також матеріал для

проведення практичних занять. У розділі

―Спеціальна мікробіологія‖ стисло викладено

сучасні дані про збудників інфекційних

хвороб, методи мікробіологічної діагностики,

лікування і профілактики. Вміщено розділи з

клінічної мікробіології, медичної

паразитології і фітопатології. Для студентів

фармацевтичних факультетів вищих медичних

навчальних закладів III-IV рівнів акредитації.



616.013(02)

П69

Практична мікробіологія [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. мед. навч. закл. IV р. 

акр. (протокол ЦМК МОЗУ №2 від 30.03.2004 р.) / С. І. Климнюк, І. О. Ситник, М. С. 

Творко, В. П. Широбоков. - Тернопіль : Укрмедкнига, 2004. - 440 с. Всього:  65 прим. 

(абонемент – 59).

Посібник з мікробіології складається
з шести частин. Частина перша ―Загальна
мікробіологія‖ - містить дані про
організацію і режим роботи
бактеріологічних лабораторій. Друга
частина присвячена імунологічній
діагностиці інфекційних хвороб. У третій
частині описані основні властивості
збудників бактеріальній інфекцій. Четверта
частина присвячена характеристиці і
класифікації вірусів. У п’ятій представлені
основні відомості про найбільш поширені
гриби. Шоста містить дані про
мікроскопічні дані найбільш поширених
збудників протозоозів. Призначений для
студентів медичних факультетів вищих
навчальних закладів IV рівнів акредитації.



616.013(02)

П99

Пяткін, К. Д.

Мікробіологія з вірусологією та імунологією [Текст] : Підручник / К. Д. Пяткін, Ю. С. 

Кривошеін ; пер.В.В. Клінченко. - К. : Вища школа, 1992. - 431 с. Всього:  169 прим. 

(абонемент – 155).

Матеріал підручника подано
відповідно до навчальної програми з
курсу мікробіології з вірусологією та
імунологією. Порівняно з попереднім
виданням російською мовою підручник
доповнено новими розділами, які
стосуються ВІЛ – віруса імунодефіциту
людини, збудників Т – клітинного
лейкозу, кампілобактеріозу, хвороби
Лайма та інших інфекцій. Доопрацьовано
матеріал розділів, присвячених вірусам
гепатиту, пікорна- і реовірусам.
Висвітлено проблеми генної інженерії і
біотехнології виробництва
діагностичних і лікувально-
профілактичних засобів. Для студентів
медичних інститутів.



616.013(02)

Г14

Гайдаш, І. С.

Медична вірологія [Текст] : Підручник / І. С. Гайдаш, В. В. Флегонтова ; За наук. ред. 

проф. Н.К. Казимірко. - Луганськ, 2002. - 358 с. Всього:  86 прим. (абонемент – 66).

У першій частині підручника -
―Загальна медична вірологія‖ подані дані
про етапи розвитку вірології, інформація
про морфологію і фізіологію вірусів,
вірусоїдів, віроїдів, пріонів; розглянуті
генетика вірусів і вірусний інфекційний
процес. У другій частині підручника –
―Спеціальна медична вірологія‖
приведені сучасні дані про 21 родину і 2
роди вірусів, представники яких
патогенні для людини. Підручник
призначений для студентів медичних
вузів III-IV рівнів акредитації, лікарів,
викладачів вузів, лікарів санітарно-
епідеміологічних станцій, вірусологів,
епідеміологів, інфекціоністів.



616.013(02)

М59

Микробиология [Текст] : учеб.для фарм-х вузов и фарм-х фак-в мед.инст-в / 

И.Л.Дикий,И.Ю.Холупяк,Н.Е.Шевелева,М.Ю.Стегний;под ред.И.Л.Дикого. - Х. : 

Прапор, 1999. - 416 с. Всього:  74 прим. (абонемент – 54).

У підручнику узагальнено
досягнення в області медичної,
фармацевтичної, санітарної і хімічної
мікробіології. Представлені
фундаментально-прикладні положення з
морфології, фізіології, прокаріотів,
еукаріотів і вірусів; розглянуті методи
культивування бактерій і вірусів, механізми
взаємодії вірусів з клітиною. Висвітлені
питання інфекції, хіміотерапії, імунітету,
імунопатологічних станів,
імунобіотехнології. Узагальнені матеріали з
мікроекології, основ асептики, мікробної
контамінації лікарської сировини і
препаратів. Викликані відомості про
збудників інфекційних хвороб. Для
студентів і викладачів фармацевтичних і
медичних вищих навчальних закладів.



616.013(02)

М42

Медицинская микробиология, вирусология и иммунология [Текст] : учебник для студ. 

выс. мед. учебн. завед. ІV ур. аккред. / Под ред. В.П. Широбокова [Андрианова Т.В., 

Бобырь В.В., Виноград Н.А., Войцеховский В.Г., Данилейченко В.В., Дзюблик И.В., 

Дымент Г.С.]. - Винница : Нова Книга, 2015. - 856 с. Всього:  8 прим. (абонемент – 3).

У підручнику розглянуті питання
загальної мікробіології та спеціальної
мікробіології. Також підручник містить
розділи з вірусології, протозоології,
мікології та гельмінтології, в яких
розглядаються основні біологічні
властивості відповідних збудників та
захворювання, які вони викликають. Значна
частина підручника присвячена розгляду
питань імунології. Містить розділи клінічної
та санітарної мікробіології. Окремі розділи
присвячені мікрофлорі ротової порожнини
та мікробіологічним дослідженням у
фармації. Підручник призначений для
студентів ВНЗ і університетів, відповідних
кафедр ВНЗ підвищення класифікації
лікарів, інтернів та мікробіологів усіх
спеціальностей.



616.013.(02)

T17

Talaro, K. P.

Foundations in Microbiology [Текст] : Textbooks / K. P. Talaro, A. Talaro. - fourth edition. -

New York : McGrаw Hill, 2002. - 834 p. Всього:  18 прим. (абонемент – 17).

Підручник з основ мікробіології

призначений для студентів вищих

медичних навчальних закладів III-IV

рівнів акредитації, які навчаються на

англійській мові. Книга пропонує цікавий

і доступний стиль письма за допомогою

вивчення випадків та аналогій, щоб

докладно пояснити складні

мікробіологічні концепції.



616.013(02)

T17

Talaro, K. P.

Foundations in Microbiology [Текст] : textbook / Kathleen Park Talaro, Arthur Talaro ; 3rd 

edition. - New York : WCB/McGraw-Hill, 1999. - 921 p. Всього:  10 прим. (абонемент – 9).

Підручник з основ мікробіології

призначений для студентів вищих

медичних навчальних закладів III-IV

рівнів акредитації, які навчаються на

англійській мові. Книга пропонує цікавий

і доступний стиль письма за допомогою

вивчення випадків та аналогій, щоб

докладно пояснити складні

мікробіологічні концепції.



616.013(02)

Л96

Люта, В. А.

Мікробіологія з технікою мікробіологічних досліджень, вірусологія та імунологія

[Текст] : Підручник для студ. вищ. мед. навч. закл. І-ІІІр. акред. / В. А. Люта, О. В. 

Кононов. - К. : ВСВ"Медицина", 2017. - 576 с. Всього:  30 прим. (абонемент – 23).

У підручнику на сучасному
науковому рівні описані властивості
основних збудників інфекційних
захворювань, особливості епідеміології,
патогенезу і клінічної картини цих
захворювань, механізму формування
патологічних процесів та імунологічних
реакцій з боку макроорганізму, а також
відбору патологічного матеріалу та умови
транспортування. Особливу увагу
приділено методам лабораторної
діагностики, які описано з урахуванням
методичних вказівок та інструкцій,
затверджених МОЗ України, а також
Державних санітарних норм і правил.
Для студентів вищих медичних
навчальних закладів І-ІІІ рівнів
акредитації.



616.013(023)

Л96

Люта, В. А.

Мікробіологія [Текст] : підруч. для студ. вищ. мед. навч. закл. І-ІІ р.акр. (департамент 

кадрової політики, освіти і науки МОЗУ) / В. А. Люта, О. В. Кононов. - К. : Медицина, 

2008. - 456 с. Всього:  11 прим. (абонемент – 7).

У підручнику на науковому та
методичному рівні узагальнено та
висвітлено сучасні погляди на
класифікацію, морфологію та фізіологію
мікроорганізмів, механізми їх взаємодії з
макроорганізмом і формування імунної
відповіді, а також питання патогенезу,
мікробіологічної діагностики,,
специфічної профілактики та раціональної
антимікробної терапії. Розроблено
алгоритми виконання професійних
практичних навичок, тести, ситуаційні
задачі, надано рекомендації щодо
проведення модульного контролю знань,
умінь і практичних навичок студентів. Для
студентів вищих медичних навчальних
закладів І-ІІ рівнів акредитації.



616.013(023)

С41

Ситник, І. О.

Мікробіологія, вірусологія, імунологія [Текст] : підруч. для вищ. мед. навч. закл. І-ІІ р. 

акред. (МОЗУ) / І. О. Ситник, С. І. Климнюк, М. С. Творко. - 2-е вид., без змін. -

Тернопіль : Укрмедкнига, 2009. - 392 с. Всього:  112 прим. (абонемент - 98).

У підручнику відображені новітні

досягнення з морфології,

ультраструктури, класифікації та

номенклатури, генетики, фізіології та

екології мікроорганізмів. Розглянуто

вчення про інфекцію та імунітет, наведені

основні принципи хіміотерапії

інфекційних хвороб, До окремих розділів

підібрані матеріали до практичних занять

і об’єм лабораторної самостійної

роботи, питання для самоконтролю та

ситуаційні задачі, що сприятиме більш

глибокому засвоєнню матеріалу. Для

студентів вищих медичних навчальних

закладів І-ІІ рівнів акредитації.



616.013(023)

С41

Ситник, І. О.

Мікробіологія, вірусологія, імунологія [Текст] : Підручник для вищ. навч. закл. І-ІІ р. 

акред. / І. О. Ситник, С. І. Климнюк, М. С. Творко. - Тернопіль : Укрмедкнига, 1998. -

392 с. Всього:  195 прим. (абонемент – 186).

У підручнику відображені новітні

досягнення з морфології,

ультраструктури, класифікації та

номенклатури, генетики, фізіології та

екології мікроорганізмів. Розглянуто

вчення про інфекцію та імунітет, наведені

основні принципи хіміотерапії

інфекційних хвороб, До окремих розділів

підібрані матеріали до практичних занять

і об’єм лабораторної самостійної

роботи, питання для самоконтролю та

ситуаційні задачі, що сприятиме більш

глибокому засвоєнню матеріалу. Для

студентів вищих медичних навчальних

закладів І-ІІ рівнів акредитації.



Література, яка не 

користується попитом



616.013(02)

П99

Пяткин, К. Д.

Микробиология (с вирусологией и иммунологией) [Текст] : Учебник для студ. мед. ин-

тов. / К. Д. Пяткин, Ю. С. Кривошеин. - 4-е изд. перераб. и доп. - М. : Медицина, 1980. -

512 с. Всього:  356 прим. (абонемент – 346).

Книга складається з вступу і двох
частин: загальної мікробіології (
таксономія, класифікація, морфологія,
фізіологія, генетика мікроорганізмів,
вчення про інфекційний процес та
імунітет), спеціальної мікробіології
(бактерії, віруси, гриби, мікробіологія
ротової порожнечі. Систематика і назви
мікроорганізмів дані за новою
міжнародною номенклатурою. У розділах
спеціальної мікробіології представлена
коротка характеристика найбільш
поширених патогенних груп
мікроорганізмів з описом їх морфології,
генетичного апарату. Для студентів всіх
медичних факультетів медичних
інститутів.



616.013(02)

П99

Пяткин, К. Д.

Микробиология (с вирусологией и иммунологией) [Текст] : Учебник для студ. мед. ин-

тов / К. Д. Пяткин, Ю. С. Кривошеин. - 4-е изд. перераб. и доп. - М. : Медицина, 1981. -

512 с. Всього:  128 прим. (абонемент – 125).

Книга складається з вступу і двох
частин: загальної мікробіології (
таксономія, класифікація, морфологія,
фізіологія, генетика мікроорганізмів,
вчення про інфекційний процес та
імунітет), спеціальної мікробіології
(бактерії, віруси, гриби, мікробіологія
ротової порожнечі. Систематика і назви
мікроорганізмів дані за новою
міжнародною номенклатурою. У розділах
спеціальної мікробіології представлена
коротка характеристика найбільш
поширених патогенних груп
мікроорганізмів з описом їх морфології,
генетичного апарату. Для студентів всіх
медичних факультетів медичних
інститутів.



616.013(02)

М42

Медицинская микробиология [Текст] : Учеб. пособие для студ. мед. вузов, интернов, 

ординаторов, врачей-курсантов учреждений дополн. проф. образования / Под ред. В.И. 

Покровского. - М. : Гэотар Медицина, 1999. - 1200 с. Всього:  2 прим. (абонемент – 2).

Книга включає в себе найбільш

сучасні відомості з патогенних і умовно-

патогенних мікроорганізмів, їх

ідентифікації, а також захворювань, які

вони викликають. Складається з 37 глав,

об’єднаних у розділи, кожний з яких

супроводжується тестовими запитаннями

з відповідями і поясненнями. У книзі

наведено велику кількість таблиць і

високоякісних ілюстрацій. Практикум

призначений для студентів медичних

вузів, лікарів-бактеріологів,

інфекціоністів епідеміологів.



616.013(02)

П61

Посібник з медичної вірусології [Текст] : Навчальний посібник / За ред. В.М. 

Гиріна. - К. : Здоров'я, 1995. - 368 с. Всього:  304 прим. (абонемент – 284).

У навчальному посібнику подано

сучасні методи лабораторної діагностики

вірусних інфекцій, коротко викладені

відомості з класифікації фізико-хімічних

властивостей вірусів, особливостей їх

репродукції. Висвітлено методи

санітарно-вірусологічного дослідження

об’єктів навколишнього середовища

(води, грунту, повітря, харчових

продуктів, предметів ужитку) для

індикації кишкових та інших вірусів. Для

лікарів-інтернів та курсантів інститутів і

факультетів удосконалення лікарів.



616.013(02)

Т41

Тимаков, В. Д.

Микробиология [Текст] / В. Д. Тимаков, В. С. Левашев, Л. Б. Борисов. - 2-е изд., 

перераб. и доп. - М. : Медицина, 1983. - 512 с. Всього:  289 прим. (абонемент – 274).

У підручнику включено три

розділи: ―Загальна медична

мікробіологія‖, ―Загальна імунологія з

вченням про інфекції‖. У другому

виданні більш детально викладено дані

про природу патогенних мікроорганізмів,

а також форм їх взаємодії з організмом

господаря на клітинному та

молекулярному рівнях. Для студентів

стоматологічних і санітарно-гігієнічних

факультетів медичних інчтитутів.



616.013(02)

Р85

Руководство к лабораторным занятиям по микробиологии [Текст] : Учебное пособие / 

Под ред. Л.Б. Борисова. - 2 - е изд, перераб. и допол. - М. : Медицина, 1984. - 256 с. 

Всього:  112 прим. (абонемент – 102).

У другому виданні включені нові

розділи; ―Прикладна імунологія‖,

―Клінічна мікробіологія і імунологія‖,

―Загальна і медична мікробіологія‖.

Більш детально викладені матеріали із

санітарної мікробіології і лабораторної

діагностики вірусних інфекцій. У книзі

вказано перелік діагностичних,

профілактичних і лікувальних препаратів,

призначених при описаних хворобах.

Практикум призначений для студентів

медичних інститутів.



616.013(02)

Р85

Руководство к лабораторным занятиям по микробиологии [Текст] / Под ред. Л.Б. 

Борисова /Борисов Л.Б., Козьмин-Соколов Б.Н., Фрейдлин И.С., Федорова З.Ф. - М. : 

Медицина, 1979. - 286 с. Всього:  148 прим.(абонемент – 148).

Практикум складається з трьох

частин: загальної мікробіології,

практичного застосування вчення про

інфекції та імунітет і спеціальної

мікробіології, які поділені на теми і

заняття. У кожному занятті включені

програма, перелік демонстраційного

матеріалу, завдання студентам для

самостійного виконання лабораторної

роботи, а також методичні вказівки.

Призначений для студентів лікувального,

педіатричного і стоматологічного

факультетів медичних інститутів.



616.013(02)

Л33

Лебедева, М. Н.

Руководство к практическим занятиям по медицинской микробиологии [Текст] : 

Учеб. пособие для студ. мед. ин-тов / М. Н. Лебедева. - 5-е изд., перераб. - М. : Медицина, 

1973. - 312 с. Всього:  164 прим. (абонемент – 163).

У цьому виданні перероблено і

доповнено новими матеріалами у

співвідношенні із сучасним

дослідженнями і їх викладанням в

медичних інститутах. У кожній темі дані

програми занять , пояснення до занять,

лабораторна практика, що дозволяє

студентам самостійно опрацювати

практикум. Призначений для студентів

медичних інститутів.



616.013(02)

П99

Пяткин, К. Д.

Руководство к практическим занятиям по медицинской микробиологии [Текст] : 

Учеб. пособ. для студ. мед. ин-тутов / К. Д. Пяткин, Н. С. Маркова, Н. Д. Трофимова. - 2-е 

изд. переработ. и доп. - М. : Медицина, 1969. - 296 с. Всього:  90 прим. (абонемент – 89).

Практикум для студентів

медичних інститутів являє собою

систематизований виклад основних

розділів мікробіології, вірусології та

імунології. Книга складається з трьох

частин: загальної мікробіології, інфекції

та імунітету, спеціальної мікробіології.

Посібник ілюстрований таблицями,

схемами і рисунками. Всі мікроорганізми

наводяться згідно міжнародної

номенклатури.



616.013(023)

Л96

Люта, В. А.

Мікробіологія з технікою мікробіологічних досліджень та основами імунології [Текст] 

: Підруч. для студ. вищ. мед. навч. закл. I-II р. акр. у 2-х кн. Кн.1. : Загальна

мікробіологія / В. А. Люта, О. В. Кононов. - К. : Здоров'я, 2006. - 512 с. Всього:  14 прим. 

(абонемент – 8).

У підручнику на сучасному

науковому та методичному рівні

викладено основні принципи

класифікації, структуру і властивості

патогенних мікроорганізмів, патогенез,

інфекційних хвороб, механізми

формування імунітету, а також

патологічних та імунологічних реакцій.

Належну увагу приділено практичним

заняттям; розроблено алгоритми

виконання професійних практичних

навичок, рекомендації щодо модульного

контролю знань, умінь і навичок

студентів. Для студентів вищих медичних

навчальних закладів І-ІІ рівнів

акредитації.



Список наукової 

літератури, яка є в 

бібліотеці



616.013

Б 25 Бароян О.В.

Международные и национальные аспекты современной эпидемиологии и

микробиологии/ О.В.Бароян, Д.Р.Портер. – М.: «Медицина»,1975. - 520с. Прим. 4.

616.013/018

Н 45 Нейчев С

Клиническая микробиология. Для клиницистов и медицинских микробиологов.

София, «Медицина и физкультура», 1977. 317с. Прим. 6.

616.013(061)

В 74 Вопросы эпидемиологии, микробиологии и иммунологии (Сборник статей. Ред.

Колелегия: проф. С. П. Карпов и др.). Томск, Изд. Томского ун-та,1969. 573с. Прим. 4.

616.013(083)

К 78 Красильников А.П.

Микробиологический словарь-справочник. – Минск: Беларусь, 1986. – 351.

Прим. 9.

616.013.0

Б 19 Бактерийные и вирусные препараты. пособие. Для врачей и студентов мед. и

фарм. ин-тов. Томск,1971. 306с. Прим. 4.



616.013.0

М 54 Методические рекомендации для преподавателей по организации и проведению

УИРС в курсе медицинской микробиологии/ О.В. Бухарин, Б.Я. Учвядцев, В.И. Желтова,

А.П. Луда. – Оренбург, 1980. – 43с. Прим. 7.

616.013.01

К 68 Коротяев А.И.

Механизмы саморегуляции бактериальной клетки. М., «Медицина», 1973. 272с.

Прим. 4.

616.013.01(018)

М 34 Методические разработки по санитарной микробиологии для студентов 3-го курса

санитарно-гигиенического факультета. – М.,1979. – 47с. Прим. 7.

616.013.02

С 40 Система иммунитета при заболеваниях внутренних органов/ Под ред. И.М.

Ганджи. –К.: Здоров’я, 1985. – 279с. Прим. 5.

616.013.02

Т 46 Тихоненко А.С.

Ультраструктура вирусов бактерий. М., «Наука», 1968. 90с. Прим. 4.



616.013

Б 63 Биологические препараты и иммунологическая реактивность организма. Материалы

7 итоговой научной конференции Томского науч.-исслед. ин-та вакцин и сывороток

кафедры микробиологии Томского мед. Ин-та. Томск, Изд-во Томского ун-та,1971. 128с.

Прим.6.
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Розділ 2

Наукові статті  працівників       

кафедри за 2012-2017рр.



 Борщ, С. К.

Диференційоване використання біоспорину для антагоністичного впливу на 

грампозитивні бактерії при лікуванні захворювань кишечнику [Текст] / С. К. Борщ 

// Современная педиатрия. — 2013. — № 3. — С,127-131.

 Борщ, С. К.

Комбінована терапія порушень мікробіоценозів для профілактики та лікування синдрому 

подразненого кишечнику та інших захворювань [Текст] / С. К. Борщ // Сучасна

гастроентерологія. — 2012. — № 2. — С.75-83.

 Борщ, С. К.

Застосування біоспорину та інших пробіотиків для профілактики та лікування

кандидозів і синдрому подразненого кишечнику [Текст] / С. К. Борщ, Т. Є. Маковська

// Здоровье женщины. — 2013. — № 7. — С.76-81.

 Вивчення протимікробних властивостей адгезивних кремів для фіксації повних знімних

пластинкових протезів [Текст] / Р. І. Вербовська, М. М. Рожко, Р. В. Куцик, Т. Я. Дівнич

// Галицький лікарський вісник. — 2013. — т.20, № 2. — С.32-35.



 Гаморак, Г. П.

Антимікробна активність біфідумбактерину щодо патогенних та умовно патогенних

ентеробактерій,стафілококів і дріжджеподібних грибків роду Candida [Текст] 

/ Г. П. Гаморак // Галицький лікарський вісник. — 2012. — т.19, № 1. — C.22-24.

 Гаморак, Г. П.

Антимікробна активність лактобактерину стосовно патогенних та умовно-патогенних

ентеробактерій та інших мікроорганізмів,які формують дисбактеріоз кишечнику білих

щурів під впливом аплікації ітаконової кислоти [Текст] / Г. П. Гаморак // Буковинський

медичний вісник. — 2012. — т.16, № 2. — С.38-42.

 Гаморак, Г. П.

Ефективність лактобактерину для відновлення порушеного якісного і кількісного складу 

мікрофлори товстої кишки білих щурів,які зазанали 20-денної аплікації на шкіру

ітаконової кислоти,та профілактика порушень мікробіоценозу за умов дії ітаконової кис 

[Текст] / Г. П. Гаморак // Буковинський медичний вісник. — 2015. — т.19, № 4. — С.51-

58.

 Гаморак, Г. П.

Методологічні особливості викладання предмету "Мікробіологія,вірусологія та 

імунологія" відповідно до сучасних вимог [Текст] / Г. П. Гаморак // Галицький

лікарський вісник. — 2015. — т.22, № 4 ( ч.1). — С.109-111.



 Гаморак, Г. П.

Особливості навчання студентів-іноземців на кафедрі мікробіології [Текст] 

/ Г. П. Гаморак // Галицький лікарський вісник. — 2015. — т.22, № 2. — С.131-132

 Гаморак, Г. П.

Принципи корекції та профілактики лактоферином порушень якісного і кільосного

складу мікрофлори товстої кишки у тварин після 20-денної аплікації на шкіру ітаконової

кислоти [Текст] / Г. П. Гаморак // Галицький лікарський вісник. — 2016. — т.23, № 1. —

С.20-25.

 Гаморак, Г. П.

Профілактика дисбактеріозу кишечнику, спричиненого 20-денними аплікаціями

ітаконової кислоти на шкіру білих щурів [Текст] / Г. П. Гаморак // Клінічна та 

експериментальна патологія (в дар). — 2012. — т.ХI, № 3(ч.2). — С.27-33.

 Гаморак, Г. П.

Профілактика дисбіозу і корекція лактобактерином якісного і кількісного складу 

мікрофлори дистального відділу тонкої кишки білих щурів,яким протягом 20 днів

проводили аплікацію на шкіру ітаконовою кислотою [Текст] / Г. П. Гаморак // Клінічна

та експериментальна патологія (в дар). — 2015. — т.XIV, № 3. — С.36-44.



 Гаморак, Г. П.

Сучасні аспекти формування професійних якостей студентів-медиків на кафедрі

мікробіології [Текст] / Г. П. Гаморак // Галицький лікарський вісник. — 2015. — т.2, № 4 

(ч.2 ). — С.94-95

 Гаморак, Г. П.

Ефективність біфідумбактерину з відновлення якісного і кількісного складу 

порожнинної і мукозної мікрофлори товстої та дистального відділу тонкої кишки у 

тварин,які зазнали 20-денної аплікації на шкіру ітаконової кислоти [Текст] 
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препаратами [Текст] / Р. В. Куцик, О. Я. Попадюк, М. В. Мельник, Д. О. Мельник 
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з 4-нітросаліциловим альдегідом [Текст] / Т. І. Калин, М. В. Мельник, Р. В. Куцик та ін. 

// Галицький лікарський вісник. — 2016. — т.23, № 2. — С.20-22.
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крайових ясен при підготовці до ортопедичного лікування [Текст] / І. О. Кінаш, 
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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).


