


Програма Дня кафедри

• мета проведення Дня кафедри

• книжково-інформаційна виставка

“Патофізіологія”

• комплектування фонду бібліотеки ІФНМУ з

тематики кафедри

• інформаційні можливості бібліотеки ІФНМУ



Мета Дня кафедри

Бібліотека ІФНМУ пропонує мультимедійну

презентацію Дня кафедри патофізіології 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 “Патофізіологія”

Розділ 1

На допомогу навчальному процесу та

науковим дослідженням



616.012(075.8)

А92

Атаман, О. В.

Патофізіологія у двох томах [Текст] : Підруч. для студ. вищ. мед. навч. закл. ІVр. 

акред. Т.1 : Загальна патологія / О. В. Атаман. - 2 - е вид. - Вінниця : Нова книга, 2016. -

680 с. Всього:  50 прим. (абонемент – 44)

У першому томі підручника

відповідно до програми навчальної

дисципліни патофізіологія, затвердженої

Міністерством охорони здоров’я,

викладено всі питання, що входять до

модуля 1 ―Загальна патологія‖. У

матеріал підручника увійшли новітні дані

про молекулярні й молекулярно-

генетичні механізми розвитку

патологічних процесів і хвороб. Для

студентів вищих медичних навчальних

закладів, науковців, практичних лікарів.



616.012(075.8)

А92

Атаман, О. В.

Патофізіологія у двох томах [Текст] : Підруч. для студ. вищ. мед. навч. закл. ІVр. 

акред. Т.2 : Патофізіологія органів і систем / О. В. Атаман. - 2 - е вид., стереот. - Вінниця : 

Нова книга, 2017. - 448 с. Всього:  50 прим. (абонемент – 44).

У другому томі підручника

відповідно до програми навчальної

дисципліни патофізіологія, затвердженої

Міністерством охорони здоров’я,

викладено всі питання, що входять до

модуля 2 ―Патофізіологія органів і

систем‖. У матеріал підручника увійшли

новітні дані про етіологію і патогенез

найпоширеніших хвороб системи крові,

серцево-судинної, дихальної, травної,

видільної, ендокринної і нервової систем.

Для студентів вищих медичних

навчальних закладів, науковців,

практичних лікарів.



616.012(02)

П20

Патофізіологія [Текст] : базовий підруч. (МОЗУ) для студ. вищ. мед. навч. закл. IV р. 

акр. (лист МОНУ №1.4/18-Г-1816 від 24.10.2007) / за ред. М. Н. Зайка /[Биць Ю.В., 

Бутенко Г.М., Гоженко А.І., Горбань В.О., Данилова Л.Я., Досенко В.Є., Єльський В.М., 

Зайко М.Н., Заярна Л.П.]. - 5-е вид., виправлене. - К. : Медицина, 2015. - 752 с. Всього:  

42 прим. (абонемент – 36).

У підручнику порівняно з

останніми виданнями суттєво

перероблені такі розділи як ―Патологічна

фізіологія імунної системи‖, ―Алергія‖,

―Запалення‖, ―Пухлина‖, ―Порушення

вуглеводного обміну‖, ―Порушення

кислотно-основного стану‖, ―Порушення

водно-електролітного обміну‖, ―Розлади

кровообігу,пов’язані з порушенням

функції судин‖ та ін. Для студентів

вищих медичних навчальних закладів IV

рівня акредитація. Підручник може бути

корисним для викладачів і лікарів усіх

спеціальностей.



616.012(02)

П20

Патофізіологія [Текст] : підруч. для студ. вищ. мед. навч. закл. (МОЗУ, МОНУ) / за ред. 

М. Н. Зайка, Ю. В. Биця. - К. : Медицина, 2008. - 704 с. Всього:  305 прим. (абонемент –

291)

У підручнику на сучасному
науковому рівні викладено загальні та
спеціальні питання патологічної
фізіології. Порівняно з першим виданням
матеріал багатьох розділів із загальної
патології та патологічної фізіології
органів і систем значно перероблено.,
наново написані розділи ― Патологічна
фізіологія клітин‖, ―Патогенна дія
хімічних факторів‖, ―Патогенна дія
біологічних (інфекційних) факторів‖,
―Патологічна фізіологія екстримальних
станів. Шок. Колапс. Кома‖. Зазнали
оновлення й осучаснення такі розділи, як
―Загальна нозологія‖, ―Запалення‖,
―Гарячка‖. Для студентів вищих
медичних навчальних закладів III-IV
рівнів акредитації.



616.012(02)

А92

Атаман, О. В.

Патологічна фізіологія в запитаннях і відповідях [Текст] : Навч. посібник для студ. 

вищ. мед. навч. закладів IV р. акред. (протокол ЦМК МОЗУ №4 від 29.11.2006 р.) / О. В. 

Атаман. - 4-е вид. - Вінниця : Нова книга, 2010. - 512 с. Всього:  17 прим. (абонемент –

12).

У посібнику у формі запитань і

відповідей викладено основні розділи

патологічної фізіології згідно з

навчальною програмою для студентів

вищих медичних навчальних закладів,

затвердженою Міністерством охорони

здоров’я України. Для студентів вищих

медичних навчальних закладів. Може

бути корисним для лікарів усіх

спеціальностей під час підготовки до

іспитів на кваліфікаційну категорію.



616.012(02)

П61

Посібник до практичних занять з патологічної фізіології [Текст] : Навч. посібник / За 

ред. Ю. В. Биця, Л. Я. Данилової. - К. : Здоров'я, 2001. - 400 с. 

Всього:  258 прим. (абонемент – 235).

У посібнику подані практичні

роботи за всіма темами курсу

―Патологічна фізіологія‖. У кожній темі

передбачені експерименти, спрямовані

на досягнення основної мети заняття –

з’ясування основних закономірностей

виникнення та розвитку того чи іншого

патологічного процесу. Кожному

практичному заняттю передує науково-

методичне обгрунтування теми,

визначення навчальної мети, проведений

логіко-дидактичний аналіз навчального

матеріалу кожної теми, подані матеріали

для самостійної роботи студентів Для

студентів вищих медичних навчальних

закладів III і IV рівнів акредитації.



616.012(02)

П20

Патологічна фізіологія [Текст] : Підручник для студ. мед. вузів / За ред. М.Н. Зайка, 

Ю. В. Биця. - К. : Вища школа, 1995. - 615 с. Всього:  446 прим. (абонементів – 443).

У підручнику викладено загальні

та спеціальні питання патологічної

фізіології. Порівняно з другим виданням

російською мовою, матеріал багатьох

розділів (―Запалення‖, ―Гарячка‖,

―Пухлина‖ тощо) значно перероблено,

заново написано розділ ―Ушкодження

клітин‖, розширено інформацію з

порушень внутрішньоутробного

розвитку. У викладі патофізіології

органів і систем основна увага надається

загальним закономірностям порушень їх

функцій і компенсації цих порушень. Для

студентів медичних вузів.



616.012(02)

П20

Патологическая физиология [Текст] : Учебник для студ. мед. ин-тов / Под ред. Н.Н. 

Зайко. - 2-е изд., перераб. и доп. - К. : Вища школа, 1985. - 576 с. Всього:  156 прим. 

(абонемент – 156).

У підручнику порівняно з першим

виданням (1977) наново написані

розділи ―Патологічна фізіологія імунної

системи‖, ―Лихорадка‖, ―Патологічна

фізіологія нирок‖, вперше вміщений

розділ ―Патологічна фізіологія сполучної

тканини‖. У викладі патофізіології

органів і систем основна увага надається

загальним закономірностям порушень їх

функцій і компенсації цих порушень. Для

студентів медичних вузів.



616.012(02)

П20

Патологічна фізіологія [Текст] : підручник для студ. вищ. фарм. навч. заклад. і фарм. 

ф-тів вищ. мед. навч. заклад. III-IV рівн. акредитації / За ред. проф. М.С. Регеди, проф. 

А.І. Березнякової. - Вид. 2-е, доп. та перероб. - Львів : Магнолія 2006, 2011. - 490 с. 

Всього:  149 прим. (абонемент – 127).

У другому виданні підручника

викладено інформацію з основних тем

патологічної фізіології згідно з

програмою для фармацевтичних ВНЗ.

Розглянуто питання етіології та

патогенезу основних захворювань

людини. Наприкінці кожного розділу

подано контрольні питання, тести. Для

студентів фармацевтичних навчальних

закладів та факультетів.



611(023)

А64

Анатомія та фізіологія з патологією [Текст] : підруч. для вищ. мед. закл. осв. І-ІІ р. 

акр. / за ред. Я.І. Федонюка, Л.С. Білика, Н.Х. Микули. - Тернопіль : Укрмедкнига, 2001. 

- 680 с. Всього:  171 прим. (абонемент – 147).

Підручник містить короткі сучасні

дані про будову організму людини,

викладені у функціональному та

прик5ладному аспектах. Його

особливістю є те, що він охоплює такі

фундаментальні дисципліни, як

нормальна анатомія, гістологія,

нормальна фізіологія та патологія. Така

структура є істотно новою, вперше

об’єднані усі ці предмети в межах однієї

праці. Підручник призначений для

студентів та викладачів вищих медичних

закладів освіти І та ІІ рівнів акредитації.



616.011(02)

Б75

Боднар, Я. Я.

Патологічна анатомія і патологічна фізіологія людини [Текст] : Підручник / Я. Я. 

Боднар, В. В. Файфура. - Тернопіль : Укрмедкнига, 2000. - 494 с. Всього:  106 прим. 

(абонемент – 87).

Підручник складається з трьох

розділів: ―Загальна нозологія‖, ―Типові

патологічні процеси‖ та ―Патологія

органів і систем‖. Мета авторів – дати

цілісне уявлення про суть

найважливіших загальнопатологічних

понять і процесів із позицій єдності

структури та функції. Підручник для

студентів вищих навчальних закладів І-ІІ

рівнів акредитації.



616.012(02)

П20

Патологическая физиология [Текст] : учеб. для высш. учеб. фарм. завед. ІІІ-

ІVур. аккр.(лист №14/18-Г-806 від 24.05.07) / под ред. А. И. Березняковой. -

Винница : Нова книга, 2008. - 328 с. Всього:  3 прим.

У підручнику викладена

інформація з основних тем курсу

загальної патологічної фізіології згідно з

новою програмою для фармацевтичних

вузів і фармацевтичних факультетів.

Висвітлені питання етіології і патогенезу

основних захворювань людини. У кінці

розділи є базові питання визначення. Для

студентів фармацевтичних вузів і

фармацевтичних факультетів.



616.012(02)

А92

Атаман, А. В.

Патологическая физиология в вопросах и ответах [Текст] : учеб. пособ. для 

студ. высш. мед. учеб. завед. / А. В. Атаман. - Винница : Нова книга, 2008. - 544 

с. Всього:  5 прим. (абонемент – 5).

У посібнику у формі запитань і

відповідей викладено основні розділи

патологічної фізіології згідно з

навчальною програмою для студентів

вищих медичних навчальних закладів,

затвердженою Міністерством охорони

здоров’я України. Для студентів вищих

медичних навчальних закладів. Може

бути корисним для лікарів усіх

спеціальностей під час підготовки до

іспитів на кваліфікаційну категорію.



616.012(02)

П20

Патофизиология [Текст] : Нац. учебник для студ. высш. мед. учеб. завед. ІV уров. 

аккред.(указ МОЗУ №502 от 22.06.2010г.) / Ю. В. Быць, Г. М. Бутенко, А. И. Гоженко и 

др. ; под ред. Н. Н. Зайко. - К. : ВСИ"Медицина", 2015. - 744 с. Всього:  10 прим. 

(абонемент – 5).

У підручнику на сучасному
науковому рівні викладено загальні та
спеціальні питання патологічної
фізіології. Порівняно з першим виданням
матеріал багатьох розділів із загальної
патології та патологічної фізіології
органів і систем значно перероблено.,
наново написані розділи ― Патологічна
фізіологія клітин‖, ―Патогенна дія
хімічних факторів‖, ―Патогенна дія
біологічних (інфекційних) факторів‖,
―Патологічна фізіологія екстримальних
станів. Шок. Колапс. Кома‖. Зазнали
оновлення й осучаснення такі розділи, як
―Загальна нозологія‖, ―Запалення‖,
―Гарячка‖. Для студентів вищих
медичних навчальних закладів III-IV
рівнів акредитації.



616.012(02)

G36

General and clinical pathophysiology [Текст] : Textbook for English studyng students / A. V. 

Kubyshkin, A. I. Gozhenko, V. F. Sagach, V. A. Jelski ; ed. by Anatoliy V. Kubyshkin. - second 

edition. - Vinnytsia : Nova Knyha, 2016. - 656 p. Всього:  50 прим. (абонемент – 45).

У підручнику з патофізіології
викладені основні розділи патологічної
фізіології відповідно до навчальної
програми для студентів вищих медичних
навчальних закладів. Підручник написано
з метою допомоги студентам у
самостійній підготовці до занять з
патологічної фізіології та вивченні
матеріалу з розвитку патологічних
процесів. Підручник рекомендований для
підготовки студентів-медиків на усіх
факультетах вищих медичних навчальних
закладів. Також він може бути корисним
для лікарів-інтернів, ординаторів,
аспірантів та лікарям усіх спеціальностей
на будь-якому етапі післядипломної
освіти.



616.012(02)

G36

General and clinical pathophysiology [Òåêñò] : Textbook for English studyng students / ed. 

by Anatoliy V. Kubyshkin. - Vinnytsia : Nova Knyha Publishers, 2011. - 656 p. 

Всього:  98 прим. (абонемент – 91).

У підручнику з патофізіології
викладені основні розділи патологічної
фізіології відповідно до навчальної
програми для студентів вищих медичних
навчальних закладів. Підручник написано
з метою допомоги студентам у
самостійній підготовці до занять з
патологічної фізіології та вивченні
матеріалу з розвитку патологічних
процесів. Підручник рекомендований для
підготовки студентів-медиків на усіх
факультетах вищих медичних навчальних
закладів. Також він може бути корисним
для лікарів-інтернів, ординаторів,
аспірантів та лікарям усіх спеціальностей
на будь-якому етапі післядипломної
освіти.



616.012(02)

S61

Simeonova, N. K.

Pathophysiology [Текст] : Textbook for students of higher medical educational 

institutions of the III-IV accreditation levels (MPHU) / N. K. Simeonova. - K : AUS 

medicine Publishing, 2010. - 544 p. Всього:  1 прим.

У підручнику на сучасному
науковому рівні викладено матеріал із
загальної та спеціальної патологічної
фізіології. Упровадження кредитно-
модульної системи оптимізує
педагогічний процес, допомагає
студентам засвоювати теоретичний
матеріал, підвищує значення самостійної
роботи для формування пізнавальної
діяльності і розвитку професійних
навичок студентів. Для студентів вищих
медичних навчальних закладів III-IV
рівнів акредитації з англомовним
навчанням. Може бути корисним для
викладачів цих закладів, а також для
лікарів усіх спеціальностей.



616.012(02)

G70

Gozhenko, A. I.

Pathophysiology [Òåêñò] : Textbook for students of the IV level of accreditation (MPHU) / 

A. I. Gozhenko, I. P. Gurkalova. - Odessa : Odessa state medical university, 2005. - 328 p. 

Всього:  11 прим. (абонемент – 9).

У підручнику викладено дані про

загальну та системну патофізіологію для

студентів-медиків згідно з програмою

МОЗ України. У першій частині йдеться

про загальну нозологію та типові

патофізіологічні процеси. Друга частина

присвячена загальним правилам

проведення раціональної терапії при

порушеннях органів і систем.



Література, яка не 

користується попитом



У підручнику введені нові

розділи: загальна патологія клітини,

космічна патофізіологія, патогенні дії

ультразвуку, лазеру. Основна увага

приділяється перегляду найбільш

загальних і принципових сторін

порушення життєдіяльності органів.

Перероблені розділи патофізіології

нервової і ендокринної систем. Для

студентів медичних інститутів.

616.012(02)

П 20  

Патологическая физиология: учеб. Для студ. мед. ин-тов/ под ред. А.Д. Адо, Л.М. 

Ишимовой. – 2-е изд. испр. и доп. – М.: Медицина, 1980. – 519с. Всього 233 прим. 

(абонемент – 233).



616.012(02)

П20

Патологическая физиология [Текст] : учебник для мед.вузов / под ред. А. Д. Адо, В. В. 

Новицкого. - Томск : Из-во Томского уни-та, 1994. - 468с. 

Всього:  2 прим. (абонемент – 2).

У підручнику введені нові розділи

(патофізіологія мозкового кровообігу,

кома, активація протеолітичних систем,

тромбоз, гравітаційна патофізіологія), які

були відсутні у раніше опублікованих

підручниках. Наново написані розділи

―Місцеві і загальні реакції організму на

пошкодження‖, ―Роль спадковості крові‖,

―Алергія‖, ―Запалення‖,‖Патофізіологія

дихання‖, ― Патологічна фізіологія

системи крові‖, ―Патофізіологія серцево-

судинної системи‖, ―Патофізіологія

нервової системи‖. Для студентів

медичних вузів всіх факультетів.



616.012(02)

П20

Патологическая физиология [Текст] : Учебник для мед. вузов / Под ред. А.Д. 

Адо. - М. : Триада-Х, 2002. - 580 с. Всього:  3 прим. (абонемент – 3).

У підручнику перероблені три

основних розділи підручника: ―Загальна

нозологія‖, ―Типові патологічні процеси‖

і ―Порушення функцій органів і систем‖.

Введено нові розділи: ―Патологія

гемостаза‖, ―Патологічна фізіологія

ендокринної системи‖, ―Імунітет і його

місце в патології‖.Для студентів

медичних вузів.



616.012(02)

П20

Патологическая физиология [Текст] : учеб. для стом. фак-в мед. вузов. Т. 1 / под ред. А. 

И. Воложина, Г. В. Порядина. - М. : МЕДпресс, 1998. - 480 с.  Всього:  8 прим. (абонемент 

– 8).

Підручник з патофізіології

призначений для студентів

стоматологічних факультетів. Уперше

введені такі розділи, як ―Запальні процеси

у щелепно-лицевій області‖, ―Роль

імунних механізмів у розвитку

стоматологічних захворювань‖,

―Порушення кислотно-основної рівноваги

порожнини рота‖, ―Патофізіологія

парадонта‖, ―Типові форми патології

слюнних залоз‖. Для студентів

стоматологічних факультетів медичних

вузів.



616.012(02)

П20

Патологическая физиология [Текст] : уч. для стомат. ф-тов мед .вуз. Т.2 / под ред. А. И. 

Воложина, Г. В. Порядина. - М. : МЕДпресс, 2000. - 528 с. Всього:  13 прим. (абонемент –

12).

У підручнику вміщені нові

розділи: ―Патофізіологія серцево-

судинної системи‖, ―Гіпоксія‖,

―Патофізіологія травлення‖,

―Патофізіологія нервової системи‖.

Для студентів стоматологічних

факультетів медичних вузів.



616.012(02)

Р 85

Руководство к практическим занятиям по патологической физиологии:  

Учеб. Пособие для студ. мед. ин-тов/  Под ред. Н.Н. Зайко, Л.Я. Даниловий, - К.: 

Вища школа. 1987. – 184с. Всього: 251 прим. (абонемент – 246).

У практикумі викладені практичні

роботи зі всіх тем курсу патологічної

філософії. Експерименти направленні на

досягненні основної цілі заняття –

вияснення основних закономірностей

виникнення того чи іншого патологічного

процесу. У кожному практичному занятті

виділені цілі роботи студентів на занятті,

проведені логіко-дидактичний аналіз

навчального матеріалу з урахуванням

вимог педагогіки і психології вищої

школи з оптимізації навчального процесу.

Для студентів медичних інстутів.



616.012(02)

Р 85          

Руководство к практическим занятиям по патологической физиология: 

Учеб. пос. Для студентов мед. ин-тов/ Под ред. Н.И. Лосева. – М.: Медицина, 

1985. – 208с. Всього: 179 прим. (абонемент – 174).

Посібник включає в себе 36

практичних занять з розділів загальної і

приватної патологічної фізіології з

використанням методів сучасної

педагогіки. У практикумі є необхідні

матеріали для самостійної роботи

студентів, самоконтролю і контролю із

усіх занять курсу, а також підсумкові

заняття, що включають завдання з

основних розділів патологічної фізіології.



Список наукової 

літератури, яка є в 

бібліотеці



616.012(02)

А 57 Альперн Д.Е.

Патологическая физиология [Учебник для мед. ин-тов. ] – М., Медгиз, 1960.

544с. Прим. 12.

616.012(02)

М 73 Многотомное руководство по патологический физиологии. Т 1. – М.,

―Медицина‖, 1966. – 460 с. Прим. 4.

616.012.01

Д 13 Давыдовский И.В.

Проблема причинности в медицине. (Этиология). М., Медгиз,1962. Прим. 5.

616.012.01

П 29 Петленко В.П.

Философские вопросы теории патологии. Л.,»Медицина,1971. – 310с. Прим. 4.

616.012.03

Б 86 Бочков Н.П, Чеботарев А.Н.

Наследственность человека и мутагены внешней среды. – М.: Медицина, 1989.

– 270с. Прим. 10.



616.012.03

В 74 Вопросы клинической нейрогенетики. Под ред. Е.В. Шмидта. М. «Медицина»,

1973. 264с. Прим. 7.

616.012.03

З 38 Захаров А.Ф.

Хромосомы человека/Проблемы личной организации. М. «Медицина», 1977.

192с. Прим. 4.

616.012.03

К 17 Калмыкова Л.Г.

наследственная гетерогенность болезней нервной системы. – М.: «Медицина»,

1976. 319с. Прим. 6.

616.012.03

К 65 Конюхов Б.В.

Биологическое моделирование наследственных болезней человека. М.,

«Медицина»,1969. 303с. Прим. 4.

616.012.03

Л 57 Лильин Е.Т

Медицинская генетика для врачей. – М.: Медицина, 1983. 144с. Прим. 14.



616.012.03

0 75 Основы цитогенетики человека. Под ред. А.А. Прокофьевой-Бельговской. М.:

«Медицина», 1969. 544с. Прим.4.

616.012.041(083)

Г 19 Ганджа И.М.

Справочник: Диффузные болезни соединительной ткани. – к.: Вища

школа,1985. – 200с. Прим. 10.

616.012.043

М 42 Меерсон Ф.З.

Общий механизм адаптации и профилактики. М., «Медицина», 1973. 360с.

Прим. 4.

616.012.043

Ф 50 Физиологические адаптации к теплу и холоду. Л., «Наука», 1969. 212с. Прим. 5.

616.012.043

Э57 Эмоциональный стресс в условиях нормы и патологии человека. Л., «Медицина»,

1976. 224с. Прим. 4.

616.012.06

С 20 Очерки по структурным основам гомеостаза. М.: ―Медицина‖, 1977. - 351с.

Прим.4.



616.012.08

Л 22          Лановенко И.И.

Системная гемодинамика организма, оживляемого после смертельной 

кровопотери. Киев: «Наук. думка», 1977. 174с. Прим. 8.

616.012.08

Л 36         Левин Ю.М.

Регионарное кровообращение при терминальных состояниях. М., «Медицина», 

1973. 200с. Прим. 4.

616.012.08

Р 31          Реаниматология. Под ред. Г.Н. Цыбуляка. – Л.: «Медицина», 1975. – 391с. Прим. 

8.

616.012.1/8

С 87          Стручков В.И.

Клиническая патофизиология при хирургических заболеваниях. – МА.: 

«Медицина», 1977. – 343с. Прим. 6.

616.012.15

П 12           Павловский Д.П.

Свертывание  крови в хирургии. Киев, «Здоров’я», 1973. - 158c. Прим. 5.



Книгозабезпеченість

навчальної дисципліни 

“Патофізіологія” за 2012

– 2017 рр.



Наявність 

грифа 

(МОНУ,МО

ЗУ, ДУЦМК 

з ВМО МОЗ 

України)

Вид

видання: 

підручник, 

посібник, 

атлас

Автор Назва Рік, місце 

видання

Тираж

МОЗУ №2 

01.06.2012
Підручник Атаман

О.В.

Патофізіоло

гія. Т.2: 

Загальна 

патологія

Вінниця: 

НК, 2017

50

МОЗУ №2 

01.06.2012
Підручник Атаман

О.В.

Патофізіоло

гія. Т.1:

Загальна 

патологія

Вінниця: 

НК, 2016

50

МОЗУ 

№1.4/18-Г-

1816 24.10.07

Підручник 

базовий

Зайко М.М. Патофізіоло

гія

К.: 

Медицина2

015

42

Вчена рада 

ІФНМУ №4 

01.12.15

Практикум Заяць Л.М. Патофізіоло

гія органів і 

систем. 

Практикум

ІФНМУ,201

6

1



МОЗУ, 

МОНУ
Учебник

базовый

Зайко Н.Н. Патофизиол

огия. 

К.: 

Медицина, 

2015

10

МОНУ Textbook Simeonova

N.K.

Pathophysio

logy

Kyiv: 

Medicine,20

15

3

Ministry of 

Healt of 

Ukraine

Textbook Kubyshkin

A.V

General and 

clinical 

pathophysiol

ogy

Vinnytsya: 

NK?2016

50



Розділ 2

Наукові статті  працівників               

кафедри за 2012-2017рр. 



 Gerasymchuk,M.R.

The role of endogenous in the lung injury development in experimental diabetes [Текст] 

/ M. R. Gerasymchuk, B.M..Zayats L.M. Kishchuk, V. V. Chtrkasova // Клінічна фармація. —

2013. — т.17, № 4. — P.48-51.

 Герасимчук,М.Р.

Використання мультимедійних технологій у викладанні лекційного матеріалу з

патофізіології іноземним студентам [Текст] / М. Р. Герасимчук // Архів клінічної

медицини ( дар). — 2013. — № 1. — С.102-104.

 Герасимчук,М.Р.

Дослідження змін вмісту мікроелементів у щурів зі зниженою функцією щитоподібної

залози під впливом фізичного навантаження [Текст] / М. Р. Герасимчук // Галицький

лікарський вісник. — 2015. — т.22, № 3 ( ч.1). —С.57-60.

 Герасимчук,М.Р.

Ефективна взаємодія викладача та студента як основа успішного вивчення патологічної

фізіології іноземними студентами [Текст] / М. Р. Герасимчук // Архів клінічної медицини

( дар). — 2015. — № 1. — С.57-60.



 Герасимчук,М.Р.
Оксидативний стрес як пусковий чинник ушкодження органів-мішеней на ранніх етапах
розвитку критичних станів [Текст] / М. Р. Герасимчук // Галицький лікарський вісник. —
2015. — т.22, № 2. — С.18-21.

 Герасимчук,М.Р.
Оцінка вільнорадикальних процесів й антиоксидантного захисту у тварин з
експериментальним перитонітом та за умов корекції церулоплазміном [Текст] 
/ М. Р. Герасимчук // Прикарпатський вісник НТШ ( в дар ). — 2013. — № 4. — С.155-
163.

 Герасимчук,М.Р.
Оцінка фагоцитарної системи захисту за умов розвитку гострого легеневого ушкодження
при перитоніті [Текст] / М. Р. Герасимчук // Здобутки клінічної і експериментальної
медицини. — 2012. — № 2. — С.172. — Матеріали V науково-практичної конференції
"Актуальні питання патології за умов дії надзвичайних факторів на організм" [1-2 
листопада 2012р.,м.Тернопіль].

 Герасимчук,М.Р.
Перспективи професійного розвитку студентів-медиків та молодих лікарів в Україні та за 
її межами [Текст] / М. Р. Герасимчук // Галицький лікарський вісник. — 2013. — т.20, № 
2. — С.139-141.



 Герасимчук,М.Р.

Сучасні підходи до вивчення патологічної фізіології [Текст] / М. Р. Герасимчук 

// Галицький лікарський вісник. — 2015. — т.22, № 4 ( ч.1). — С.111-113.

 Герасумчук,М.Р.

Метаболічна і фагоцитарна активність нейтрофілів крові та бронхоальвеолярного лаважу

при гострому експериментальному притоніті [Текст] / М. Р. Герасумчук, Л. М. Заяць

// Галицький лікарський вісник. — 2012. — т.19, № 2. — С.17-20.

 Заяць,Л.М.

Стан альвеолоцитів II типу при стрептозотоциніндукованому діабеті [Текст] 

/ Л. М. Заяць, Б. М. Кіщук // Здобутки клінічної і експериментальної медицини. —

2012. — № 2. — С.181. — Матеріали V науково-практичної конференції "Актуальні

питання патології за умов дії надзвичайних факторів на організм" [1-2 листопада 

2012р.,м.Тернопіль].

 Заяць,Л.М.

Структурно-функціональні особливості аерогематичного бар'єру легень при дії

забруднювачів атмосферного повітря [Текст] / Л. М. Заяць, Р. М. Савчук // Архів

клінічної медицини ( дар). — 2014. — № 1. — С.28-31.



 Заяць,Л.М.

Ультраструктурні зміни альвеоцитів I типу при дії забруднювачів атмосферного повітря

[Текст] / Л. М. Заяць, Р. М. Савчук // Галицький лікарський вісник. — 2014. — т.21, № 

1. — С.24-26.

 Кіщук,Б.М.

Стан сурфактантної системи легень при експериментальному цукровому діабеті І типу 

[Текст] / Б. М. Кіщук, Л. М. Заяць // Здобутки клінічної і експериментальної

медицини. — 2012. — № 1. — С.186. — матеріали науково-практчної

конференції"Актуальні питанн патології за умов дії надзвичайних факторів"[10-

11листопада 2011,м.Тернопіль];.

 Кіщук,Б.М.

Ультраструктурні зміни альвеолярних макрофагів при експериментальному цукровому

діабеті [Текст] / Б. М. Кіщук // Галицький лікарський вісник. — 2013. — т.20, № 3. —

С.24-26.

 Кремінська,І.Б.

Викладання патофізіології англомовним студентам за кредитно-модульною системою 

[Текст] / І. Б. Кремінська, М. Заяць, О. Д. Свистак // Архів клінічної медицини ( 

дар).2014.—№1.—С.100-101.



 Кремінська,І.Б.

Вплив експериментальної гіперхолестеринемії та фізичних навантажень на розвиток

ендотеліальної дисфункції [Текст] / І. Б. Кремінська, Л. М. Заяць // Здобутки клінічної і

експериментальної медицини. — 2012. — № 1. — С.183-184. — матеріали науково-

практчної конференції"Актуальні питанн патології за умов дії надзвичайних

факторів"[10-11листопада 2011,м.Тернопіль].

 Кремінська,І.Б. 

Морфологічні прояви порушення стінки стегнових артерій при високоінтенсивних
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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).


