


Програма Дня кафедри

• мета проведення Дня кафедри

• книжково-інформаційна виставка “Медична

біологія та медична генетика”

• комплектування фонду бібліотеки ІФНМУ з 

тематики кафедри 

• інформаційні можливості бібліотеки ІФНМУ



Мета Дня кафедри

Бібліотека ІФНМУ пропонує мультимедійну

презентацію Дня кафедри медичної біології та медичної 

генетики 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 біологія та 

медична генетика”

Розділ 1

На допомогу навчальному процесу та

науковим дослідженням



57(075.8)

М42

Медична біологія [Текст] : нац. підручн. для студ. вищ. мед. навч. закл. ІІІ-

ІV р. акред. / за ред. В. П. Пішака, Ю. І. Бажори. - 3-є вид. - Вінниця : Нова 

книга, 2017. - 608 с. Всього:  102 прим. (абонемент – 96).

У підручнику міститься історична

довідка про вклад вітчизняних учених у

розвиток біологічної науки. Викладено

основні відомості про біологічні основи

життєдіяльності людини, клітинний,

популяційно-видовий, біосферний рівні

організації життя та місце людини у

ньому. Особливу увагу приділено

спадковій патології та паразитарним

хворобам людини. Для студентів вищих

медичних навчальних закладів III-IV

рівнів акредитації, лікарів-інтернів,

лікарів загальної практики.



57(075)

М42

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

МОЗУ №145/37 від 22.03.2004 р., лист МОЗУ №147/08 від 20.06.2008 р.) / за ред. В. П. 

Пішака, Ю. І. Бажори. - 2-е вид., перер. та доп. - Вінниця : Нова книга, 2009. - 608 с. 

Всього:  75 прим. (абонемент – 71).

У підручнику міститься історична

довідка про вклад вітчизняних учених у

розвиток біологічної науки. Викладено

основні відомості про біологічні основи

життєдіяльності людини, клітинний,

популяційно-видовий, біосферний рівні

організації життя та місце людини у

ньому. Особливу увагу приділено

спадковій патології та паразитарним

хворобам людини. Для студентів вищих

медичних навчальних закладів III-IV

рівнів акредитації, лікарів-інтернів,

лікарів загальної практики.



575(075.8)

Б81

Бондаренко, М. В.

Медична генетика [Текст] : Вибрані лекції. Навчально-методичний посібник для 

студентів вищ. мед. навч. закладів / М. В. Бондаренко. - Івано-Франківськ : ІФНМУ, 

2017. - 184 с.  Всього:  95 прим. (абонемент – 90).

Головна мета посібника -

викласти сучасні уявлення про етіологію,

патогенез спадкових захворювань зі

спадковою схильністю, виділити основні

принципи діагностики, профілактики і

лікування цієї патології. Всі розділи

підручників чітко структуровані

відповідно до програми з медичної

генетики. В кінці підручника є тести.

Навчально-методичний посібник

створено для студентів старших курсів

медичних вузів спеціальностей

“Лікувальна срава”, “Педіатрія”.



616.96(075.8)

М42

Медична паразитологія з ентомологією [Текст] : Навч. посібн. для студ. вищ. навч. 

закладів - медич., універ., інститут. й академій / за ред. В.М. Козька. - 2 - ге вид., виправ. 

- К. : Медицина, 2017. - 336 с. Всього:  31 прим. (абонемент – 25).

У першій частині посібника
викладено основні питання паразитології.
У другій та третій частинах, де
розглядаються відповідно найпростіші та
гельмінти, розділи написані за однаковою
схемою: латинська назва збудника,
локалізація в організмі людини,
спричинені ним захворювання,
морфологічні особливості будови,
життєвий цикл, епідеміологія, патогенез,
лабораторна діагностика, лікування,
профілактика. Четверту частину
присвячено членистоногим-
павукоподібним і комахам. Для студентів
вищих навчальних закладів, лікарів-
інтернів, курсантів факультетів
післядипломної освіти, лікарів-
лаборантів, паразитологів, інфекціоністів.



616.96(02)

К56

Ковальчук, Л. Є.

Паразитологія людини [Текст] : метод. посібник-довідник для студ. вищ. мед. закл. та 

практичних лікарів / Л. Є. Ковальчук, П. М. Телюк, В. І. Шутак. - 2-е вид. - Івано-

Франківськ, 2005. - 112 с. Всього:  346 прим. (абонемент – 322).

Навчальний посібник – довідник

написаний згідно діючої програми

“Програми із медичної біології, генетики

і паразитології для студентів медичних

вузів та медичних факультетів

університетів”. Автори намагались

стисло і конкретно викласти питання

медичної паразитології із використанням

малюнків та схем будови і життєвих

циклів паразитів. Для ілюстрацій

використані малюнки з підручників та

посібників із біології, атласів та

монографій з паразитології. Для

студентів вищих і середніх медичних

закладів.



616.012.03(02)

М42

Медична генетика [Текст] : підруч. для студ. вищ. мед. (фарм.) навч. закл. III-IV р. 

акр. (МОЗ України) / О. Я. Гречаніна, Г. Хоффман, Р. В. Богатирьова та ін. ; за ред. О. Я. 

Гречаніної, Р. В. Богатирьової, О. П. Волосовця. - К. : Медицина, 2007. - 536 с. 

Всього:  152 прим. (абонемент – 140).

У підручнику викладено сучасні

уявлення про спадкові хвороби людини.

Описано біохімічні, молекулярні,

цитогенетичні та ультразвукові методи

діагностики, профілактики і лікування

природженої та спадкової генетичної

патології. Широко подана її клінічна

картина. Детально описано метаболічні

хвороби, у тому числі і мітохондріальні.

Особливу увагу приділено пренатальній

діагностиці природженої та спадкової

патології. Для студентів вищих

медичних (фармацевтичних) навчальних

закладів III-IV рівнів акредитації.



616.012.03(02)

Б90

Бужієвська, Т. І.

Основи медичної генетики [Текст] : Навч. посібник для вищ. мед. закл. освіти / Т. І. 

Бужієвська. - К. : Здоров'я, 2001. - 136 с. Всього:  276 прим. (абонемент – 256).

Викладені основи медичної
генетики, починаючи з визначення
понять, законів, історії генетики,
молекулярних та хромосомних основ
спадковості та законо-мірностей
мінливості організмів. Посібник містить
сучасні відомості про методи
генетичного обстеження та спадкові
хвороби: вади розвитку, захворювання,
пов'язані зі спадковими порушеннями
різних видів метаболізму. У ньому
наведені сучасні можливості лікування та
профілактики спадкової патології, основи
медико-генетичного мо-ніторингу,
медичні аспекти генної інженеріїДля
студентів-вищих медичних закладів
освіти всіх рівнів акредитації та лікарів
різного профілю



57(075.8)

Б26

Барціховський, В. В.

Медична біологія [Текст] : підруч. для студ. вищ. мед. (фармац.) навч. закл. І-ІІІ р. 

акред. / В. В. Барціховський, П. Я. Шерстюк. - 4 - е вид., виправл. - К. : ВСВ 

"Медицина", 2017. - 312 с. Всього:  32 прим. (абонемент – 27).

У підручнику відображено

молекулярно-генетичний, клітинний та

онтогенетичний рівні організації життя,

ураховуючи специфіку організму

людини; подано основи генетики

людини, біосферний рівень організації

життя і місце людини в ньому. Особливу

увагу приділено спадковим хворобам і

медико-біологічним аспектам

паразитизму. Для студентів вищих

медичних (фармацевтичних) навчальних

закладів I-II рівнів акредитації.



57(075.8)

С16

Саляк, Н. О.

Практикум з медичної біології [Текст] : Навч. посібник для студ. вищ. мед. (фармац.) 

навч. закладів І-ІІІ р. акред. / Н. О. Саляк. - 3 - є вид., переробл. і доповнене. - К. : ВСВ 

"Медицина", 2017. - 294 с. Всього:  21 прим. (абонемент – 17).

У навчальному посібнику

вміщено перелік практичних занять з

медичної біології, наведено методику їх

проведення. У змісті кожного

практичного заняття подано стислий

теоретичний огляд основних питань, які

розглядаються на занятті. Належну увагу

приділено самостійній роботі та

самоконтролю засвоєного програмного

матеріалу. Для студентів вищих

медичних навчальних закладівI-III рівнів

акредитації та слухачів підготовчих

курсів.



57(075)

Б63

Біологія [Текст] : Навч. посібн. для студ. мед. коледжу за спец. сестр. справа, фельдшери 

/ Н. В. Довганич, З. І. Дрогомирецька, Н. В. Олійник та ін. - Івано-Франківськ : ІФНМУ, 

2013. - 272 с. Всього:  91 прим. (абонемент – 81).

Завдання навчального посібника
полягає у профілізації подальшого
викладання медичної біології в
медичних коледжах. Посібник включає 4
розділи: молекулярний рівень організації
життя; клітинний рівень організації;
спадковість і мінливість організмів;
популяційно-видовий рівень організації
життя. До кожного розділ входить
теоретична частина, в якій стисло
висвітлені основні питання, необхідні
для засвоєння програмної бази знань, та
теми практичних занять. Тема
практичного заняття включає
актуальність, перелік знань та умінь,
завдання для самостійної роботи, тестові
завдання, перелік літератури.



57(075)

С12

Сабадишин, Р. О.

Медична біологія [Текст] : підруч. для вищ. мед. навч. закл. І-ІІ р.акр. / Р. О. 

Сабадишин, С. Є. Бухальська. - Вінниця : Нова книга, 2008. - 368 с. 

Всього:  4 прим. (абонемент – 2).

Підручник охоплює загальні
закономірності життя на рівні його
організації від молекулярно-клітинного
до біосферного рівнів, що викладені у
вченні про клітину, її хімічний склад і
організацію потоків речовин та енергії. У
підручнику розглянуто питання біології
організму, його індивідуального розвитку
у взаємозв’язку з історичним;
сформульовано закономірності
спадковості та мінливості з основами
медичної генетики та антропогенетики.
Для студентів вищих медичних
(фармацевтичних) навчальних закладів І-
ІІ рівнів акредитації у вивченні
дисципліни “Біологія” та “Медична
біологія”



57(075)

Б20

Балан, П. Г.

Біологія 10 кл. [Текст] : Підруч. для загальноосвіт. навч. закл. / П. Г. Балан, Ю. Г. 

Вервес, В. П. Поліщук. - К. : Генеза, 2010. - 288 с. Всього:  91 прим. (абонемент – 78).

Підручник ознайомлює з

досягненням таких біологічних наук, як

біохімія, цитологія, гістологія тощо, а

також загальні закономірності

функціонування живої природи на різних

рівнях її організації. Важливою

складовою уроку біології є лабораторні

та практичні роботи, які допоможуть

глибше опанувати теоретичний матеріал

та набути елементарних практичних

умінь у різних галузях біології. Короткий

словник термінів і понять полегшить

роботу з підручником.



57(075)

Б20

Балан, П. Г.

Біологія 11 кл. [Текст] : Підруч. для загальноосвіт. навч. закл. / П. Г. Балан, Ю. Г. 

Вервес. - К. : Генеза, 2011. - 304 с. Всього:  95 прим. (абонемент – 81).

У підручнику 11 класу

узагальнено знання про основні способи

розмноження живих істот, про

спадковість і мінливість організмів,

основні закони генетики. Також у ньому

висвітлено досягнення біотехнології,

генної та клітинної інженерії.

Лабораторні та практичні роботи

допоможуть глибше опанувати

теоретичний матеріал і набути

початкових практичних умінь у різних

галузях біології. Короткі інструкції щодо

їх виконання вміщено в підручнику після

відповідних тем.



616.012.03(023)

К90

Кулікова, Н. А.

Медична генетика [Текст] : підруч. для студ. вищ. мед. закл. осв. І-ІІ р. акр. / Н. А. 

Кулікова, Л. Є. Ковальчук. - Тернопіль : Укрмедкнига, 2004. - 188 с. Всього:  127 прим. 

(абонемент – 113).

Матеріал підручника викладено

відповідно до навчальної програми з

медичної генетики. У ньому відображені

положення класичної генетики і новітні

досягнення молекулярної генетики. На

сучасному науковому і методичному

рівнях розглянуто теорія гена, принципи

генної інженерії та їх застосування в

медицині. Подана сучасна класифікація

спадкових хвороб, методи вивчення

спадковості людини. Для студентів

вищих навчальних закладів I-II рівнів

акредитації.



616.012.03(023)

О-75

Основи медичної генетики [Текст] : Навчальний посібник для I-II р. акред. / В. П. 

Пішак, І. Ф. Мещишен, О. В. Пішак, В. Ф. Мислицький. - Чернівці : БДМА, 2000. - 248 с.

Всього:  88 прим. (абонемент – 67).  

Матеріал посібника викладено
відповідно до навчальної програми
“Медична генетика”. На сучасному
наукові і методичному рівнях розглянута
інформація про досягнення медичної
генетики: основні закони, поняття і
закономірності успадкування
фізіологічних ознак. Розкриваються
теоретичні основи виникнення спадкової
патології, закономірності успадкування
патологічних ознак, методи діагностики
вроджених вад і спадкових хвороб,
організація і стан медико-генетичного
консультування. Для студентів вищих
навчальних закладів II рівня акредитації,
випускників шкіл і абітурієнтів.



57(075)

М42

Медицинская биология [Текст] : Пособие к практичес. занятиям для студ. высш. мед. 

учеб. завед. IV уров. аккред.(МОНУ письмо№1/11-12850 от 12.08.2014) / А. В. Романенко, 

М. Г. Кравчук, В. Н. Гринкевич, А. В. Костылев ; под. ред. А.В. Романенко. - К : ВСИ 

"Медицина", 2015. - 488 с. Всього:  10 прим. (абонемент – 5).

Посібник з медичної біології для

студентів вищих медичних навчальних

закладів IV рівня акредитації. У ньому

викладені практичні роботи з тем курсу

“Медична біологія”. Наведено науково-

методичні основи кожної теми.

Ситуаційні задачі, контрольні тести,

питання, вправи, а також ілюстрації

допомагають засвоїти закріпити надбані

знання. Для студентів вищих медичних

навчальних закладів IV рівня акредитації.



57(075.8)

S45

Selected lectures for foreing students. Medical Biology [Текст] / /Frych N., Shvets L., 

Yastrebova O., Velianyk V. - K. : TOB HBП "Інтерсервіс", 2018. - 220 р. Всього:  22 прим. 

(абонемент – 17).

У цьому посібнику висвітлені

основні питання загальної та медичної

біології. Представлені загальні

закономірності життя, вивчення клітини,

включаючи основи цитогенетики

людини, вивчення спадковості та

мінливості, включаючи генетику людини,

закони філогенетичного розвитку

організмів, основи загальної

паразитології, біологія найбільш

значущих паразитів людини, спосіб

передачі, діагностики та профілактики

паразитарних захворювань.



575(075.8)

B76

Bondarenko, M.

Medical genetics. Selected lectures [Текст] : Manual for foreign department students / M. 

Bondarenko, S. Kovtun. - Ivano-Frankivsk, 2018. - 136 c. Всього:  95 прим. (абонемент – 90).

Головна мета посібника -

викласти сучасні уявлення про етіологію,

патогенез спадкових захворювань зі

спадковою схильністю, виділити основні

принципи діагностики, профілактики і

лікування цієї патології. Всі розділи

підручників чітко структуровані

відповідно до програми з медичної

генетики. В кінці підручника є тести.

Навчально-методичний посібник

створено для студентів старших курсів

медичних вузів спеціальностей

“Лікувальна срава”, “Педіатрія”.



57(075.8)

M46

Medical Biology [Текст] : textbook for 1 year students of medical and pharmac. faculties of 

higher educ. establis. of Ukraine / /Вazhora Yu.I., Bulyk R.Ye., Chesnokova M.M., 

Shevelenkova A.V.,Smetyuk O.O., Lomakina Yu.V. - Vinnytsia : Nova Knyga, 2018. - 444 р. 

Всього:  30 прим. (абонемент – 25).

У цьому підручнику висвітлені
основні питання загальної та медичної
біології. Представлені загальні
закономірності життя, вивчення клітини,
включаючи основи цитогенетики
людини, вивчення спадковості та
мінливості, включаючи генетику людини,
закони філогенетичного розвитку
організмів, основи загальної
паразитології, біологія найбільш
значущих паразитів людини, спосіб
передачі, діагностики та профілактики
паразитарних захворювань. Навчальний
матеріал розподілений за темами
відповідно до плану з курсів медичної
біології. Призначений для англомовних
студентів-медиків першого курсу.



57(075)

M46

Medical biology [Текст] : The study guide of the practical classes course (CMC of MPHU) / 

O. V. Romanenko, O. V. Golovchenko, M. G. Kravchuk, V. M. Grinkevych ; Ed. by Prof. O.V. 

Romanenko. - K. : Medicine, 2008. - 304 p. Всього:  23 прим. (абонемент – 17).

Посібник з медичної біології

підготовлено згідно з навчальною

програмою для студентів вищих

медичних навчальних закладів IV рівня

акредитації. У ньому подано практичні

роботи за темами курсу «Медична

біологія». Наведено науково-методичне

обґрунтування кожної теми. Ситуаційні

задачі, контрольні тести, запитання,

вправи, а також ілюстрації допомагають

засвоїти та закріпити набуті знання. Для

студентів вищих медичних навчальних

закладів IV рівня акредитації.



57(075)

L43

Lazarev, K. L.

Medical biology [Текст] : Textbook for foreign students (CMC of the MPHU) / K. L. 

Lazarev ; Author-compiler K.L. Lazarev. - Second edition. - Simferopol : IAD CSMU, 2003. -

592 p. Всього:  64 прим. (абонемент – 60).

У підручнику висвітлені основні
розділи медичної біології. Викладені
загальні закономірності життя,
структурна організація клітин. Описані
процеси індивідуального розвитку,
особливості процесів регенерації, основи
трансплантації органів і тканин.
Висвітлені матеріали, що стосуються
спадковості та мінливості, подані основи
генетики людини, біологічні аспекти
еволюції організмів та походження
людини, екології, а також медичної
паразитології з питаннями тропічної
медицини. Підручник призначений для
іноземних студентів, які навчаються
англійською мовою в медичних вищих
навчальних закладах.



Література, яка не 

користується попитом



57(075)

Б63

Біологія. Посібник з практичних занять [Текст] : навч. посібник для студ. вищ. фарм. 

навч. закл. і фарм. ф-тів вищ. мед. навч. закл. IV р. акред. (ЦМК МОЗУ) / За ред. О. В. 

Романенка. - К. : Медицина, 2006. - 176 с. 15 прим. (абонемент – 10).

Посібник з біології підготовлено

згідно з навчальною програмою для

студентів-фармацевтів вищих медичних

навчальних закладів IV рівня

акредитації. Він містить 17 тем. Наведено

науково-методичне обгрунтування кожної

теми. Ситуаційні задачі, контрольні

тести, запитання, вправи, а також

ілюстрації допомагають засвоїти та

закріпити набуті знання. Для студентів –

фармацевтів вищих медичних навчальних

закладів IV рівня акредитації.



57(075)

М42

Медична біологія. Посібник з практичних занять [Текст] : Посібн. для студ. вищ. мед. 

навч. закл. ІІІ-ІV р. акред. / За ред. О.В. Романенка. - К. : Здоров'я, 2005. - 372 с. Всього:  

2 прим. (абонемент -2).

Посібник з медичної біології

підготовлено згідно з навчальною

програмою для студентів вищих

медичних навчальних закладів III-IV

рівнів акредитації. У ньому подані

практичні роботи за темами курсу

“Медична біологія”. Наведено науково-

методичне обгрунтування кожної теми.

Ситуаційні задачі, контрольні тести,

запитання, вправи, а також ілюстрації

допомагають засвоїти та закріпити набуті

знання. Для студентів вищих навчальних

закладів III-IV рівня акредитації.



57(075)

М42

Медична біологія. Посібник з практичних занять [Текст] : Посібн. для студ. вищ. мед. 

навч. закл. ІІІ-ІV р. акред. / За ред. О.В. Романенка. - К. : Здоров'я, 2005. - 372 с. Всього:  

2 прим.  (абонемент – 2).

Посібник з медичної біології

підготовлено згідно з навчальною

програмою для студентів вищих

медичних навчальних закладів III-IV

рівнів акредитації. У ньому подано

практичні роботи з темами курсу

“Медична біологія”. Наведено науково-

методичне обгрунтування кожної теми .

Ситуаційні задачі, контрольні тести,

запитання, вправи, а також ілюстрації

допомагають засвоїти та закріпити

набуті знання. Для студентів вищих

медичних навчальних закладів III-IV

рівнів акредитації.



57(075)

С49

Слюсарєв, А. О.

Біологія [Текст] : Підручник для студ. мед. ін-тів / А. О. Слюсарєв, С. В. Жукова ; 

пер.В.О. Мотузний. - К. : Вища школа, 1992. - 424 c. Всього:  73 прим. (абонемент – 60).

Висвітлені основні питання
загальної біології і біології людини:
загальні закономірності життя, вчення
про клітину з основами цитогенетики
людини, вчення про спадковість з
вступом у генетику людини,
закономірності індивідуального і
філогенетичного розвитку елементи
антропології, походження людини,
питання загальної екології та біологічні
аспекти екології людини, вчення про
біосферу і роль у ній людини, основи
загальної паразитології, біологія
найважливіших паразитів людини,
відомості про отруйні організми. Для
студентів медичних інститутів.



57(075)

З-41

Збірник задач і вправ з біології [Текст] : Навч. посібник / За ред. А. Д. Тимченка. - К : 

Вища школа, 1992. - 391 с. Всього:  52 прим. (абонемент – 44).

Пропонуються задачі з усіх

розділів біології. Передбачених

навчальною програмою. На початку

кожного розділу подано методичні

рекомендації з аналізом розв’язання

типових задач. В кінці посібника містить

ся відповіді до задач і вправ. Для

студентів медичних інститутів. Може

бути корисним для студентів

університетів. Педагогічних та

сільськогосподарських інститутів.



57(075)

С49

Слюсарев, А. А.

Биология [Текст] : Учебник для студ. медиц. ин-тов / А. А. Слюсарев, С. В. Жукова. -

К. : Вища школа, 1987. - 416 с. Всього:  78 прим. (абонемент – 74).

Висвітлені основні питання

загальної біології і біології людини.

Викладені основні закономірності життя,

вчення про клітину з основами

цитогенетики людини, вчення про

спадковість з введенням в генетику

людини, закономірності індивідуального і

філогенетичного розвитку, елементи

антропології, походження людини,

питання загальної екології і біологічні

аспекти екології людини, вчення про

біосферу і ролі в ній людині, основи

загальної паразитології, біологія

важливих паразитів людини, відомості

про ядовитих організмів. Для студентів

медичних інститутів.



57(075)

С49

Слюсарев, А. А.

Биология [Текст] : Учебник для студ. медиц. ин-тов / А. А. Слюсарев, С. В. Жукова. -

К. : Вища школа, 1987. - 416 с. Всього:  78 прим. (абонемент – 74).

Висвітлені основні питання

загальної і біології людини. Викладені

загальні закономірності життя, вчення

про клітини з основами цитогенетики

людини, вчення про спадковість з

введенням в генетику людини,

закономірності індивідуального і

філогенетичного розвитку, елементи

антропології, походження людини,

питання загальної екології і біологічні

аспекти екології людини, вчення про

біосферу і ролі в ній людини, основи

загальної паразитології, біологія

важливих паразитів людини, відомості

про отруйні організми. Для студентів

медичних інститутів.



57(075)

С49

Слюсарев, А. А.

Биология с общей генетикой [Текст] : Учебник для студ. медиц. ин-тов / А. А. 

Слюсарев. - 2-е изд. - М. : Медицина, 1978. - 472 с. Всього:  58 прим. (абонемент – 52).

Підручник містить три розділи:

основні закономірності індивідуального

розвитку (онтогенез) , закономірності

еволюції органічного світу. Відомості з

паразитології подано разом з

характеристикою основних

систематичних груп тварин, описано

паразитних форм, що мають медичне

значення. Більш детально, ніж в першому

виданні, викладені дані з цитології,

генетики людини, нові відомості з теорії

еволюції. Підручник призначений для

студентів медичних інститутів.



Список наукової 

літератури, яка є в 

бібліотеці



57

Б 43 Белаусова И.М. и Штуккенберг Ю.

Естественная радиоактивность. Под ред. А.И. Бурназяна. М., Медгиз,1961.
219с. Прим. 5.

57

Б 74 Боген Г.

Современная биология. М.”Мир”, 1970. 411с. Прим. 5.

57

В 75 Воронцова М.А.

Восстановление утраченных органов у животных и человека. М.,
«Советская наука»,1953. 121с. Прим. 4.

57

Д 40 Джермен М.

Количественная биология в задачах и примерах. Пер. с анг. А.Д. Базыкина.
М., «Мир»,1972. 152с. Прим. 5.

57

Д 40 Джеффри Ч.

Биологическая номенклатура/ Перевод с англ. Е.Б. Алексеева. – М.:
Мир,1980. – 119с. Прим. 14.



57

Л 48 Лепешинская О.Б.

Происхождение клеток из живого вещества в организме. Из-во

Акад.мед.наук,1950. 304с. Прим 4.

57

Л 88 Лысенко т.д.

Агробиология работы по вопросам генетики селекции и семеноводства.

М., Сельхозгиз,1948. 463с. Прим. 4.

57.022

Б 94 Буш Г.

Гистоны и другие ядерные белки. Пер. с англ. В.Д. Аксельрода. Под ред.

А.А. Баева.М.,»Мир»,1967. 286с. Прим. 4.

57.022

М 36 Мацелюх Б.П.

Проблемы генетической трансформации. К., «Наукова думка»,1969. 214

с. Прим.4.



57.022

М 75 Молекулы и клетки. Вып. 5. Перев. С англ. С.Г. Васецкого. Под ред. Г.М.

Франка. М., «Мир»,1970. 210с. Прим. 4.

57.022

Р 58 Робертис Э. и др.

Биология клетки. Пер. с англ. М., «Мир»,1973. 487с. Прим. 6.

57.022

Р 58 Робертис Э.

Биология клетки. Пер. с англ. А.В. Михеевой. Под ред. С.Я. Залкинда.

М., «Мир»,1967. 473с. Прим. 7.

57.023

Б 81 Боннер Д.

Молекулярная биология развития. М., «Мир»,1967. 179с. Прим. 4.

57.023

Б 87 Браун В.

Генетика бактерий. Перевод с англ. В.Н. Крылова. Под ред. С.И.

Алихандна. М., «Наука»,1968. 446с. Прим. 5.



57.023

В 24 Введение в молекулярную биологию. Перевод с англ. В.В. Борисова. Под

ред. В.О. Шпикитера. М., «Мир», 1967. 434 с. Прим. 4.

57.023

В 24 Введение в иммуногенетику. Под ред. Р.С. Незлина. М., «Мир»,1975. 222с

Прим. 6.

57.023

М 42 Медведев Ж.А.

Молекулярно-генетические механизмы развития. М., «Медицина»,

1968. 268с. Прим. 5.

57.023

П 79 Прозоров А.А.

Генетическая трансформация у микроорганизмов. М. «Наука»,1966.

128с. Прим. 4.



57.023

У 36 Уильямсон М.

Анализ биологических популяций Перевод с анг. М., «Мир», 1975. 271с.

Прим. 5.

57.023

Ф 91 Фролов И.Т. И Пастушный С.А.

Мендаль, менделизм и диалетика. М., «Мысль»,1972. 230с. Прим. 6.



Книгозабезпеченість

навчальної дисципліни 

“Медична біологія та 

медична генетика”

за 2014 – 2019 рр.



Наявність 

грифа 

(МОНУ,МО

ЗУ, ДУЦМК 

з ВМО МОЗ 

України)

Вид

видання: 

підручник, 

посібник, 

атлас

Автор Назва Рік, місце 

видання

Тираж

МОЗУ  

№147/08

20.06.2008

Підручник 

національн

ий

Пішак В.П. Медична 

біологія

Вінниця: 

НК,2017

102

МОНУ

№1/11-

12850 

12.08.14

Посібник Романенко 

О.В.

Медична 

біологія

К.:Медици

на,2015

20

Учебник Заяц Р.Г. Медицинская

биология и 

общая генетика

Минск:ВШ,

2017

2

МОНУ 

№1/11-

12850

12.08.14

Пособие Романенко 

А.В.

Медицинская

биология

К.:Медици

на,2015

10



Odessa 

NMU №4

21.11.18

Textbook Bazhora Y.I. Medical biology Vinnytsia:

NK, 2019

50

ESM of 

Ukraine

Textbook Bihunyak T.V. Medical biology Ternop.:

TSVU,2019

10

IFNMY Lectures Frych N. Selected lectures 

for foreing

students. Medical 

biology

K.:

Інтервіс,20

18

22

Odessa

NMU №4 

21.11.2018

Textbook Bazhora Y.I. Medical biology Vinnytsia:

NK, 2018

30

МОНУ Textbook Bihunyak T.V. Medical biology Ternop.:

TSVU,2017

2

МОНУ Textbook Bihunyak T.V. Medical biology Ternop.:

TSVU,2016

4



Вчена рада 

ІФНМУ №2 

15.10.14

Вибрані 

лекції

Бондаренко 

М.В.

Медична 

генетика

ІФНМУ,201

7

95

Вчена рада 

ІФНМУ №2 

15.10.14

Manual Bondarenko

M.

Medical genetics IFNMY 95

МОЗУ

№08.01-

47/2534 

10.11.10

Підручни

к

Барціховськи

й В.

Медична 

біологія

К.: 

Медицина,
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Розділ 2

Наукові статті  працівників       

кафедри за 2014-2019рр.



 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.

 Веляник, В. П.

Обгрунтування вибору партнерства як інноваційної форми взаємодії викладача

і студента факультету іноземних громадян [Текст] / В. П. Веляник, Н. І. Фрич

// Актуальні питання підвищення якості освітнього процесу : Збірник тез

Науково-практичної конференції з міжнародною участю 17 травня 2019

року. — Івано-Франківськ : ІФНМУ, 2019. — С.9.

 Фрич, Н. І.

Роль роботи куратора у вирішенні проблем організації виховного процесу у

студентів-іноземців [Текст] / Н. І. Фрич, В. П. Веляник // Актуальні питання

підвищення якості освітнього процесу : Збірник тез Науково-практичної

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

ІФНМУ, 2019. — С.186.



 Довганич, Н. В.

Активність каталази та пероксидази листя чистотілу в зоні впливу Бурштинської
теплоелектростанції [Текст] / Н. В. Довганич // Архів клінічної медицини ( дар). —
2014. — № 1. — С.23-26.

 Довганич, Н. В.

Особливості викладання біології з основами генетики студентам фармацевтичного
факультету та роль кредитно-модульної системи в організації навчального процесу
[Текст] / Н. В. Довганич // Галицький лікарський вісник. — 2015. — т.22, № 1. —
С.104-105.

 Дрогомирецька, З. І.

Перспективи використання методів моделювання та "малих груп" у процесі
вивчення курсу за вибором"сучасні проблеми молекулярної біології" [Текст]
/ З. І. Дрогомирецька, Л. Є. Ковальчук, Н. В. Довганич // Актуальні питання
підвищення якості освітнього процесу : Збірник тез Науково-практичної
конференції з міжнародною участю 17 травня 2019 року. — Івано-Франківськ :
ІФНМУ, 2019. — С.19.

 Нові можливості використання аудіовізуального методу навчання у поєднанні з
діловою грою при викладанні медичної біології [Текст] / Л. Є. Ковальчук,
Н. В. Довганич, Р. В. Козовий, П. М. Телюк // Актуальні питання підвищення якості
освітнього процесу : Збірник тез Науково-практичної конференції з міжнародною
участю 17 травня 2019 року. — Івано-Франківськ : ІФНМУ, 2019. — С.28.



 Фрич, Н. І.

Досвід організації навчання іноземних студентів першого курсу з медичної
біології [Текст] / Н. І. Фрич, Н. В. Довганич // Прикарпатський вісник НТШ ( в
дар ). — 2017. — № 8 (44). — С.173-178.

 Швець, Л. С.

Оптимізація викладання біології іноземним студентам на етапі довузівської
підготовки [Текст] / Л. С. Швець, З. І. Дрогомирецька, Г. І. Ящишин
// Актуальні питання підвищення якості освітнього процесу : Збірник тез
Науково-практичної конференції з міжнародною участю 17 травня 2019
року. — Івано-Франківськ : ІФНМУ, 2019. — С.136.

 Shalamay, U. P.

Immunomogenetic status of children with mild iodine defeciency,latent iron
deficiency and their combination [Текст] / U. P. Shalamay, L.Ye. Kovalchuk,
N. M. Voronych-Semchenko // Архів клінічної медицини ( дар). — 2017. — №
2. — C.35-40.

 Вірстюк, Н. Г.

Зміни функціонального стану геному нейтрофілів периферичної крові у хворих
із хронічною серцевою недостатністю [Текст] / Н. Г. Вірстюк, Л. Є. Ковальчук,
О. Є. Черкашина // Art of Medicine. — 2017. — № 1. — С.66-70.



 Камінський, В. Я.

Асоціації антигенів груп крові систем АBO I резус із розвитком хронічної
хвороби нирок:гломерулонефрит [Текст] / В. Я. Камінський, Л. Є. Ковальчук
// Український журнал нефрології та діалізу (в дар). — 2014. — № 3. — С.35-
41.

 Кочерга, З. Р.

Цитоденситометричні показники соматичних клітин здорових новонароджених
та новонароджених із затримкою внутрішньоутробного розвитку [Текст]
/ З. Р. Кочерга, Л. Є. Ковальчук, С. Б. Геращенко // Галицький лікарський
вісник. — 2015. — т.22, № 2. — С.53-56.

 Літинська, О. В.

Перспективи вивчення генетичних і епігенетичних чинників у виникненні та
розвитку карієсу зубів [Текст] / О. В. Літинська, Г. М. Мельничук,
Л. Є. Ковальчук // Клінічна стоматологія. — 2016. — № 3. — С.10-14.

 Вакалюк, І. П.

Аналіз динаміки стану кардіоваскулярного здоров'я населення Івано-
Франківської області за останні сімнадцять років [Текст] / І. П. Вакалюк,
Р. В. Козовий, С. В. Федоров // Архів клінічної медицини ( дар). — 2016. — №
2. — С.64-68.



 Козовий, Р. В.

Особливості спадкової схильності до артеріальної гіпертензії та остеоартрозу у

довгожителів Прикарпаття [Текст] / Р. В. Козовий // Український

терапевтичний журнал. — 2017. — № 1. — С.65-69.

 Козовий, Р. В.

Частота та спектр хромосомних аберацій,асоціацій акроцентричних хромосом

у довгожителів Прикарпаття хворих на артеріальну гіпертензію та остеоартроз

[Текст] / Р. В. Козовий // Галицький лікарський вісник. — 2017. — т.24, № 1. —

С.20-22.

 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.

Вивчення впливу екзогенних факторів на формування тривалості життя [Текст]

/ Р. В. Козовий, Л. Є. Ковальчук, О. З. Децик // Прикарпатський вісник НТШ ( в

дар ). — 2014. — № 4. — С.174-182.



 Zoryana, Kocherga

Development of Simulation Center and Training Programmes in Ivano-Frankivsk
Perinatal Center [Текст] / K. Zoryana, L. Iryna, V. Vitaliya // Галицький
лікарський вісник. — 2017. — т.24, № 2. — С.65-66.

 Кочерга, З. Р.

Особливості алельного поліморфізму генів GST-S i активності ферментів
глутатіонової системи у новонароджених із затримкою внутрішньоутробного
розвитку [Текст] / З. Р. Кочерга // Одеський медичний журнал. — 2017. — №
2. — С.22-25.

 Кочерга, З. Р.

Розподіл антигенів груп крові систем ABO і резус різних популяцій дитячого
населення Прикарпаття та їх значення для визначення спадкової схильності до
синдрому затримки внутрішньоутробного розвитку [Текст] / З. Р. Кочерга
// Прикарпатський вісник НТШ ( в дар ). — 2014. — № 4. — С.190-201.

 Кочерга, З. Р.

Симуляційне навчання на етапі формування і вдосконалення індивідуальних
професійних навичок у студентів медичних університетів [Текст]
/ З. Р. Кочерга // Прикарпатський вісник НТШ ( в дар ). — 2017. — № 8 (44). —
С.163-167.



 Кочерга, З. Р.

Вивчення особливостей перебігу ацетонемічного синдрому у дошкільнят
[Текст] / З. Р. Кочерга, І. В. Котів // Міжнародний журнал педіатрії, акушерства
і гінекології. — 2019. — т.13, № 3. — С.29. — Матеріали ХІV Конгресу
педіатрів України "Актуальні проблеми педіатрії "[8-10 жовтня 2019 р., Київ].

 Організація роботи педіатричного студентського наукового гуртка - невід'ємна
частина компетентного підходу в підготовці майбутніх висококваліфікованих
спеціалістів [Текст] / З. Р. Кочерга, І. С. Недоступ, Б. М. Павликівська та ін.
// Буковинський медичний вісник. — 2019. — т.23, № 3. — C.150-155.

 Кочерга, З. Р.

Цитоденситометричні показники соматичних клітин здорових новонароджених
та новонароджених із затримкою внутрішньоутробного розвитку [Текст]
/ З. Р. Кочерга, Л. Є. Ковальчук, С. Б. Геращенко // Галицький лікарський
вісник. — 2015. — т.22, № 2. — С.53-56.

 Інноваційні освітні технології та їх роль у формуванні професійної
компетентності при вивченні пропедевтики педіатрії [Текст] / З. Р. Кочерга,
І. С. Недоступ, Т. В. Лотовська та ін. // Актуальні питання підвищення якості
освітнього процесу : Збірник тез Науково-практичної конференції з
міжнародною участю 17 травня 2019 року. — Івано-Франківськ : ІФНМУ,
2019. — С.32.



 Лембрик, І. С.

Формування клінічного мислення у студента-іноземця при вивченні

дисципліни"Педіатрія" [Текст] / І. С. Лембрик, З. Р. Кочерга // Медична

освіта. — 2017. — № 1. — С.82-85.

 Тимощук, О. В.

Простагландини - універсальні біорегулятори в організмі людини (огляд

літератури) [Текст] / О. В. Тимощук, І. С. Лембрик, З. Р. Кочерга

// Запорожский медицинский журнал. — 2018. — № 1. — С.121-127.

 Передерко, Л. П.

Принцип використання діалогу при роботі зі студентами факультету

підготовки іноземних громадян [Текст] / Л. П. Передерко // Актуальні питання

підвищення якості освітнього процесу : Збірник тез Науково-практичної

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

ІФНМУ, 2019. — С.109.

 Роль педагогічної майстерності та психологічної діяльності викладача у

формуванні особистості спеціаліста медико-біологічного профілю [Текст]

/ В. П. Стефурак, Т. В. Микитин, О. В. Баскевич, С. П. Наконечна

// Прикарпатський вісник НТШ ( в дар ). — 2018. — № 7-8. — С.135-144.



 Швець, Л. С.

Досвід викладання медичної біології англомовним студентам [Текст]

/ Л. С. Швець // Медична освіта. — 2016. — № 4. — С.68-70.

 Швець, Л. С.

Організація ділової гри на практичних заняттях з медичної біології [Текст]

/ Л. С. Швець // Медична освіта. — 2016. — № 1. — С.112-114.

 Швець, Л. С.

Гонадотоксичні ефекти чинників техногенного забруднення довкілля [Текст] 

/ Л. С. Швець, Л. Є. Ковальчук // Галицький лікарський вісник. — 2015. — т.22, 

№ 3 ( ч. 2). — С.108-111.



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).



Звертаємось з проханням надати 

бібліотеці електронний варіант, 

виданих кафедрою підручників, 

монографій, навчально-методичних 

посібників. Надані матеріали 

використовуватимуться з метою 

ознайомлення без права копіювання.



Дякуємо за участь у перегляді 

матеріалів, підготовлених

працівниками бібліотеки ІФНМУ. 

Свої пропозиції просимо надсилати 

електронною   поштою.

Наша адреса:

library@ifnmu.edu.ua


