


Програма Дня кафедри

• мета проведення Дня кафедри

• книжково-інформаційна виставка “Гігієна та 

екологія”

• комплектування фонду бібліотеки ІФНМУ з 

тематики кафедри 

• інформаційні можливості бібліотеки ІФНМУ 



Мета Дня кафедри

Бібліотека ІФНМУ пропонує мультимедійну

презентацію Дня кафедри гігієни та екології 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 “Гігієна та екологія”

Розділ 1

На допомогу навчальному процесу та

науковим дослідженням



613(02)

Г46

Гігієна та екологія [Текст] : Підруч. для студ. вищ. мед. навч. закл. IV р. акр. 

(протокол МОЗУ № 3 від 15.06.2006 р.) / за ред. В.Г. Бардова. - Ювілейне вид. 

до 165-річчя НМУ ім. О.О. Богомольця. - Вінниця : Нова книга, 2006. - 720 с. 

Всього:  343 прим. (абонемент – 329).

У підручнику на сучасному рівні викладені
теоретичні основи, методологія, методи і
засоби вивчення факторів навколишнього
середовища та їх впливу на здоров’я, а
також на умови побуту, праці, відпочинку,
навчання, харчування, виховання,
лікування тощо. Підручник включає всі
основні розділи загальної гігієни та
екології: пропедевтику гігієни, комунальну
гігієну, гігієну харчування, гігієну праці,
гігієну дітей та підлітків, гігієну
лікувально-профілактичних закладів,
радіаційну гігієну, гігієну надзвичайних
станів та військову гігієну, тропічну гігієну,
особисту гігієну, психогігієну, екологію
людини. Для студентів вищих навчальних
закладів України III-IV рівнів акредитації,
лікарів-інтернів, практичних лікарів.



613(02)

Д21

Даценко, І. І.

Профілактична медицина. Загальна гігієна з основами екології. [Текст] : 

Підручник для студ. вищ. мед. навч. закл. III-IV р. акред., лікарів-інтернів і 

курсантів / І. І. Даценко, Р. Д. Габович. - 2-е вид., перероб. та доп. - К. : 

Здоров'я, 2004.-792 с. Всього:  263 прим. (абонемент – 243).

У книзі викладені головні напрямки
профілактичної медицини, загальної гігієни,
що характеризують умови і чинники
навколишнього середовища, їхній вплив на
людину і значення профілактичних заходів, що
здобувають все більшу актуальність в охороні
здоров’я. В окремих розділах розглянуто
проблеми атмосферного повітря, води, ґрунту,
планування населених пунктів і житла, гігієни
харчування, праці, лікарень, гігієни дітей і
підлітків, особистої, радіаційної, військової і
тропічної гігієни. Окремий розділ присвячено
наслідкам аварії на Чорнобильській АЕС. Для
студентів лікувального, педіатричного та
стоматологічного факультетів вищих медичних
навчальних закладів III-IV рівнів акредитації,
лікарів-інтернів, курсантів, а також сімейних
лікарів.



613(02)

З-14

Загальна гігієна. Посібник дла практичних занять. [Текст] : Навч. посібник

для студ. мед. закладів освіти II-IV р. акред. / І. І. Даценко, О. Б. Денисюк, С. 

Л. Долошицький та ін. ; За заг ред. І.І. Даценко. - Львів : Світ, 2001. - 472 с. 

Всього:  559 прим. (абонемент – 542).

У навчальному посібнику викладено

методики дослідження факторів

навколишнього середовища і його впливу

на організм людини за розділами:

комунальна гігієна, гігієна харчування,

гігієна дітей та підлітків, гігієна праці,

гігієна лікувально-профілактичних

закладів, радіаційна гігієна, військова

гігієна. Посібник написано з урахуванням

найновіших досягнень гігієнічної науки

та багаторічних традицій викладання

загальної гігієни у Львівському

медичному університеті. Для студентів

медичних і стоматологічних факультетів

закладів освіти II-IV рівнів акредитації.



613(02)

З-14

Загальна гігієна та екологія людини [Текст] : Навч. посібник для студ. 

стомат. ф-тів вищ. мед. навч. закладів III-IV р. акред. / За ред. В.Г. Бардова, І.В. 

Сергети. - Вінниця : Нова книга, 2002. - 224 с. Всього:  194 прим. (абонемент –

174).

У навчальному посібнику викладені
основи вивчення провідних
закономірностей впливу навколишнього
середовища та соціальних умов життя на
здоров’я людини, розглянуті методи
дослідження різноманітних чинників
довкілля за такими розділами загальної
гігієни, як пропедевтика гігієни,
комунальна гігієна, медична екологія,
гігієна харчування, гігієна лікувально-
профілактичних закладів, гігієна праці,
радіаційна гігієна, гігієна дітей і
підлітків, особиста гігієна, психогігієна,
гігієна екстремальних умов, військова
гігієна тощо. Для студентів
стоматологічних факультетів вищих
медичних навчальних закладів III-IV
рівнів акредитації.



613(02)

Д21

Даценко, І. І.

Профілактична медицина. Загальна гігієна з основами екології. [Текст] : Навч. 

посібник для студ. вищ. мед. навч. закл. III-IV р. акред., лікарів-інтернів і 

курс.ін-тів удосконал. лікарів / І. І. Даценко, Р. Д. Габович. - К. : Здоров'я, 1999. 

- 694 с. Всього:  332 прим. (абонемент – 314).

Навчальний посібник охоплює основні
розділи профілактичної медицини, загальної
гігієни, що характеризують особливості
умов і чинників навколишнього середовища,
їх вплив на людину і значення
профілактичних заходів. Включає проблеми
гігієни атмосферного повітря, води, ґрунту,
планування населених пунктів і жител,
гігієни харчування, праці, гігієни лікарень,
гігієни дітей і підлітків, особистої гігієни. У
посібнику враховано специфіку
профілактичної діяльності майбутніх лікарів
і звернено особливу увагу на профілактику
найбільш поширених захворювань. Для
студентів лікувального, педіатричного та
стоматологічного факультетів вищих
медичних навчальних закладів і для
сімейних лікарів.



613(02)

М58

Мізюк, М. І.

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

мед. навч. закл. III-IV р. акред.(МОЗУ) / М. І. Мізюк. - К. : Здоров'я, 2002. - 292 

с. Всього:  351 прим. (абонемент – 331).

У підручнику згідно з програмою

вивчення гігієни, висвітлено головні

загальнотеоретичні й методологічні

аспекти гігієни з метою формування у

студентів гігієнічного світогляду та

активної громадянської позиції. Вміщено

питання історії розвитку гігієни, основи

загальної гігієни, гігієни аптечних

закладів та фармацевтичних підприємств,

основи санітарної освіти. Для студентів

вищих фармацевтичних закладів освіти

та фармацевтичних факультетів вищих

медичних закладів освіти III-IV рівнів

акредитації.



613(02)

М58

Мізюк, М. І.

Гігієна: Посібник для практичних занять [Текст] : Навч. посібник для студ. 

вищ. фарм. навч. закл. і фарм. ф-тів вищ. мед. навч. закладів III-IV р. акред. / 

М. І. Мізюк. - К : Здоров'я, 2002. - 256 с. Всього:  365 прим. (абонемент – 345).

У навчальному посібнику, згідно з

програмою вивчення гігієни, висвітлено

методики дослідження чинників довкілля

та виробничого середовища аптечних

закладів і фармацевтичних підприємств з

урахуванням найновіших досягнень

гігієнічної науки й практики. Для

студентів вищих фармацевтичних

закладів освіти та фармацевтичних

факультетів вищих медичних закладів

освіти III-IV рівнів акредитації.



613(02)

О-75

Основи екології [Текст] : нац. підручник для студ. вищ. мед. навч. закл. 

(наказ МОЗУ від 22.06.2010 № 502) / за ред. В.Г. Бардова. - Вінниця : Нова 

книга, 2013. - 424 с. Всього:  20 прим. (абонемент – 15).

У національному підручнику викладено

загальні питання та глобальні проблеми

екології, джерела і наслідки забруднення

навколишнього середовища, нормативно-

правові основи охорони довкілля, проблеми

екології людини. Висвітлено структуру,

методи сучасної екології, характеристику

біосфери, питання про екологічні системи,

фактори довкілля. Розглядається хімічне й

енергетичне забруднення та його наслідки

зокрема й джерела забруднення у медицині

та фармацевтичній промисловості, методи

захисту від забруднення. Підручник можна

використовувати при вивченні екології для

студентів-медиків, біологів-екологів,

інтернів, провізорів, практичних лікарів.



613(02)

Н45

Нейко, Є. М.

Основи екології. Посібник для практичних занять [Текст] : Навч. посібник для   

студ. вищ. фарм. закл. освіти та фарм.ф-тів вищ. мед. закл. освіти III-IV р. 

акред. / Є. М. Нейко, Л. В. Глушко, М. І. Мізюк. - Івано-Франківськ : ІФНМУ, 

2010. - 140 с. Всього:  139 прим. (абонемент – 127).

Висвітлені матеріали для практичних

занять студентів з основ екології згідно з

програмою підготовки та навчальним

планом для студентів 3 курсу

фармацевтичного факультету. Посібник

включає методики розрахунків

забруднення та оцінки стану

навколишнього середовища, методики

оцінки ефективності природоохоронних

заходів та екологічної експертизи,

контрольні питання, список

рекомендованої літератури. Для студентів

вищих фармацевтичних факультетів

вищих медичних закладів освіти III-IV

рівнів акредитації.



613(02)

Н45

Нейко, Е. М.

Основы экологии. Пособие для практических занятий [Текст] : Учеб. пособие 

для студ. высш. фарм. учеб. завед. и фарм. ф-тов высш. мед. учеб. завед. III-IV 

уров. аккред. / Е. М. Нейко, Л. В. Глушко, М. І. Мизюк. - Ивано-Франковск : 

ИФНМУ, 2010. - 144 с. Всього:  137 прим. (абонемент – 125).

Висвітлені матеріали для практичних

занять студентів з основ екології згідно з

програмою підготовки та навчальним

планом для студентів 3 курсу

фармацевтичного факультету. Посібник

включає методики розрахунків

забруднення та оцінки стану

навколишнього середовища, методики

оцінки ефективності природоохоронних

заходів та екологічної експертизи,

контрольні питання, список

рекомендованої літератури. Для студентів

вищих фармацевтичних факультетів

вищих медичних закладів освіти III-IV

рівнів акредитації.



613(02)

Г46

Гигиена и экология [Текст] : учебник для высш. мед. учеб. зав. (потокол

МОЗУ №3 від 15.06.2006 р.) / Под ред. В. Г. Бардова. - Винница : Нова книга, 

2008. - 720 c. Всього:  101 прим. (абонемент – 96). 

У підручнику на сучасному рівні
викладені теоретичні основи,
методологія, методи і засоби вивчення
факторів навколишнього середовища та
їх впливу на здоров’я, а також на умови
побуту, праці, відпочинку, навчання,
харчування, виховання, лікування тощо.
Підручник включає всі основні розділи
загальної гігієни та екології:
пропедевтику гігієни, комунальну гігієну,
гігієну харчування, гігієну праці, гігієну
дітей та підлітків, гігієну лікувально-
профілактичних закладів, радіаційну
гігієну, гігієну надзвичайних станів та
військову гігієну, тропічну гігієну,
особисту гігієну, психогігієну, екологію
людини. Для студентів вищих навчальних
закладів України III-IV рівнів
акредитації, лікарів-інтернів, практичних
лікарів.



613(02)

K75

Korobchanskiy, V. A.

Hygiene and ecology [Текст] : Text-book / V. A. Korobchanskiy, M. P. Vorontsov, A. 

A. Musulbas. - Kharkov : Kontrast Publishing Enterorise, 2006. - 208 p. Всього:  48 

прим. (абонемент – 45).

Посібник “Гігієна та екологія”

призначений для студентів 3 і 4 курсу

медичного університету. У книзі

включено розділи, які висвітлюють

головні проблеми клімату, особливості

тропічної гігієни і гігієна праці у

гарячому кліматі. Посібник

рекомендований для студентів вищих

медичних навчальних закладів.



613(023)

Н62

Нікберг, І. І.

Гігієна з основами екології [Текст] : Підруч. для студ. вищ. мед. навч. закл. I-II 

р. акр. / І. І. Нікберг, І. В. Сергета, Л. І. Цимбалюк. - К. : Здоров'я, 2001. - 504 с. 

Всього:  192 прим. (абонемент – 174).

У підручнику висвітлено основні

пріоритетні питання загальної гігієни й

екології, що характеризують

закономірності впливу різноманітних

чинників навколишнього середовища на

здоров'я людини і охоплюють навчальний

матеріал із таких розділів предмета як

методологія та історія гігієни, гігієна

житлових і громадських будівель, гігієна

харчування, гігієна праці, радіаційна

гігієна, гігієна лікувально-

профілактичних закладів, гігієна дітей і

підлітків, особиста гігієна тощо.

Підручник складений для студентів

вищих медичних навчальних закладів I-II

рівнів акредитації, медичних училищ та

коледжів з усіх спеціальностей.



613(023)

Б35

Бебешко, П. С.

Основи профілактичної медицини [Текст] : підруч..для 

студ.вищ.мед.навч.закл.І-ІІ рів.акр.(лист №08.01-45/38 від 14.01.2010) / П. С. 

Бебешко, Ю. С. Скоробреха, О. П. Коріняк. - 3-є вид., випр. - К. : Медицина, 

2015. - 184с. Всього:  100 прим. (абонемент – 95).

У підручнику вміщено основи гігієни

довкілля, води і водопостачання, ґрунту

та очищення населених пунктів,

харчування, праці, дітей та підлітків,

лікувально-профілактичних закладів,

особистої гігієни, що сприяє ґрунтовному

засвоєнню гігієнічної науки для

досконалого планування та втілення в

життя належних профілактичних заходів,

спрямованих на оздоровлення населення,

а також формування широкого

гігієнічного мислення та світогляду. Для

студентів вищих медичних закладів І-ІІ

рівнів акредитації.



Література, яка не 

користується попитом



613(02)

А28

Адаменко, О. М.

Регіональна екологія і природні ресурси (На прикладі Івано-Франківської 

області) [Текст] : Підручник для студ. екологічних, географ. та геолог. спец. 

вищ. навч. закладів / О. М. Адаменко, М. М. Приходько. - Івано-Франківськ : 

Вид-во "Таля", 2000. - 278 с. Всього:  9 прим. (абонемент – 5).

Регіональний аналіз екологічної ситуації
та оцінка природно-ресурсного
потенціалу – важливе завдання для
кожної адміністративної області України,
особливо тепер, коли наша держава стала
самостійною. Всі ресурси необхідно
оцінити з позицій нового геополітичного
положення України, адже треба
ґрунтувати розвиток власної економіки з
максимальним використанням наявних
природних ресурсів. Ці проблеми в
пропонованому підручнику
висвітлюються на прикладі Івано-
Франківської області у порівнянні із
загальнодержавними та європейськими
показниками.



61:355.5(02)

Б44

Беляков, В. Д.

Военная гигиена и эпидемиология [Текст] : Учебное пособие для студентов 

мед. институтов / В. Д. Беляков, Е. Г. Жук. - 2-е изд., перер. и доп. - М. : 

Медицина, 1988. - 320 с. Всього:  187 прим. (абонемент – 187).

У посібнику основну увагу приділено на

викладення змісту й організацію

гігієнічних і протиепідемічних заходів у

військах у воєнний час; подано

характеристику бактеріологічної

(біологічної) зброї, висвітлені питання

бактеріологічного захисту військ.



613.2(02)

В17 

Ванханен, В. В.

Нутріціологія [Текст] : Підручник для студентів вищ. мед. закл. III-IV рів. 

акр. / В. В. Ванханен, В. Д. Ванханен, В. І. Ципріян. - Донецьк : Донеччина, 

2001. - 474с. Всього 10 прим. (абонемент – 5).

У підручнику з позиції історизму на

підставі власних наукових пошуків

авторів викладено вузлові питання

нутріціології: хвороби аліментарного

генезу, їх профілактика, теорії

харчування, функції їжі та різновиди

харчування, традиційні і нетрадиційні

види харчування. Наведено дані

Національних норм фізіологічних

потреб у харчових речовинах та енергії

для різних груп населення України.

Підручник призначається для студентів

вищої медичної школи, які вивчають

основи раціонального, превентивного,

лікувально-профілактичного,

дієтотерапевтичного харчування.



613(02)

Г12

Габович, Р. Д.

Гигиена [Текст] : Учебник / Р. Д. Габович, С. С. Познанский, Г. Х. Шахбазян ; 

Под. ред. Г. Х. Шахбазяна. - 3-е изд. переработ. и доп. - К : Вища школа, 1984. -

319 с. Всього:  104 прим. (абонемент – 97).

Підручник складається із семи розділів.

У першому розділі викладені теоретичні

основи гігієни і короткий опис історії її

розвитку. Другий розділ присвячений

гігієні навколишнього середовища. У

третьому розглядаються питання гігієни

харчування. У четвертому – актуальні

проблеми гігієни праці, у п'ятому –

гігієна дітей і підлітків, у шостому –

основи гігієни лікарні і в сьомому –

особиста гігієна. Для студентів медичних

інститутів.



613.2(02)

Г46

Гігієна харчування з основами нутриціології [Текст] : Підручник / За ред. В.І. 

Ципріяна. - К. : Здоров'я, 1999. - 568 с. Всього:  24 прим. (аблонемент – 13).

У підручнику висвітлено гігієнічні

принципи раціонального харчування

окремих груп населення, описано основи

лікувально-профілактичного та

дієтичного харчування. Викладено

гігієнічну характеристику основних

продуктів харчування та принципи

поточного та запобіжного санітарного

нагляду за технологіями їх виробництва.

Вперше висвітлені теоретичні і

методичні питання аліментарної

токсикології, а також критерії безпеки

їжі. Питання державного санітарного

нагляду в галузі гігієни харчування

подано з урахуванням зак5онодавства

України. Видання розраховано на

студентів III-IV рівнів акредитації.



614.7(02)

Г65

Гончарук, Є. Г.

Комунальна гігієна [Текст] : підруч. для студ. вищ. мед. навч. закл. ІІІ-ІVр. 

акред. / Є. Г. Гончарук. - К. : Здоров'я, 2003. - 728 с. Всього:  26 прим. 

(абонемент – 18).

У підручнику висвітлені класичні

положення гігієнічної науки з

урахуванням найновіших світових

досягнень, які стосуються впливу на

організм людини природних та

антропогенних чинників навколишнього

середовища та соціально-економічних

умов. Відображено державні законодавчі

та нормативно-методичні документи з

питань охорони навколишнього

середовища, забезпечення санітарного

та епідеміологічного благополуччя

населення тощо. Для студентів вищих

медичних навчальних закладів III-IV

рівнів акредитації.



613.95(02)

Г79

Гребняк, М. П.

Профілактична медицина дітей та підлітків [Текст] : Навч. посібник для студ. 

вищ. мед. навч. заклад. IV р. акред. / М. П. Гребняк. - Донецьк : Норд-Прес, 

2004. - 260 с. Всього:  50 прим. (абонемент – 42).

У навчальному посібнику викладено
основні елементи первинної
профілактики захворювань серед
дитячого та молодіжного населення.
Наведені гігієнічні вимоги, які
забезпечують профілактику
несприятливого впливу факторів довкілля
на організм, що зростає. Дана
характеристика головних напрямків
керування здоров'ям. Значна увага
приділена формуванню здорового
способу життя, оздоровчим чинникам та
засадам вторинної профілактики
захворювань. Навчальний посібник
призначається для студентів та
викладачів вищих медичних навчальних
закладів, спеціалістів з охорони здоров'я
дітей та молоді.



613.9(02)

Д21

Даценко, І. І.

Гігієна дітей та підлітків [Текст] : підруч. для студ. вищ. мед. навч. закл. І-ІІІ 

р. акр. / І. І. Даценко, М. Б. Шегедин, Ю. І. Шашков. - К. : Медицина, 2006. -

304 с. Всього:  7 прим. (абонемент – 6).

У підручнику висвітлено головні напрямки
створення оптимальних умов для охорони
здоров'я дітей і підлітків, що включають
характеристику чинників навколишнього
середовища та їх вплив на здоров'я
підростаючого покоління з урахуванням
важливих положень державної програми
“Діти України”. У виданні представлено
історію розвитку гігієни дітей і підлітків,
медико-санітарне забезпечення дитячих і
підліткових закладів, стан здоров'я дітей і
підлітків, режим дня, фізичне виховання,
гігієна харчування, будівництва експлуатації і
обладнання дитячих і підліткових закладів,
гігієна предметів дитячого вжитку, гігієнічне
виховання дітей і підлітків. Для студентів
вищих медичних навчальних закладів І-ІІІ
рівнів акредитації.



613(02)

Д21

Даценко, І. І.

Основи загальної і тропічної гігієни [Текст] : Підручник / І. І. Даценко, Р. Д. 

Габович. - К. : Здоров'я, 1995. - 424 с. Всього:  300 прим. (абонемент – 285).

Підручник охоплює основні розділи

загальної гігієни з урахуванням впливу

жаркого клімату на гігієнічні умови

життя і здоров'я населення, гігієну

харчування, води і водопостачання,

ґрунту й очищення, планування та

забудову населених місць і житла.

Особливу увагу приділено гігієнічним

аспектам і профілактиці захворювань,

найпоширеніших у тропічних країнах.

Підручник написаний відповідно до

навчальної програми із загальної гігієни,

екології людини, радіаційної та

військової гігієни для вищих медичних

навчальних закладів України.



613(02)

Д21

Даценко, І. І.

Гігієна і екологія людини [Текст] : Навч. посібник / І. І. Даценко. - Львів : 

Афіша, 2000. - 248 с. Всього:  7 прим.

У навчальному посібнику розглядаються:

значення гігієни для здоров'я людини і

шляхи його забезпечення; процес

урбанізації та його соціальні та

екологічні наслідки; гігієна житла;

основи особистої гігієни; гігієна праці та

відпочинку; харчування людей розумової

праці; гігієнічна характеристика умов

праці користувачів комп'ютерів; гігієна

дітей та підлітків. Навчальний посібник

розрахований на студентів вищих

навчальних закладів. Він може бути

корисним викладачам, лікарям, фахівцям

санітарно-гігієнічного профілю,

екологам, спеціалістам з охорони праці

інших об'єктів господарювання.



613(023)

З-14

Загальна гігієна з основами екології [Текст] : Підручник для студ. вищ. мед. 

навч. закл. І-ІІ р.акред. / За ред. В. А. Кондратюка. - Тернопіль : Укрмедкнига, 

2003. - 592 с. Всього:  3 прим.

У підручнику на сучасному науковому
рівні викладено основи загальної гігієни
та екології, організації охорони здоров'я,
військової гігієни й епідеміології.
Включено матеріали з основних розділів
гігієни: комунальної (гігієна повітряного
середовища, води, ґрунту, житлових і
лікувально-профілактичних приміщень),
харчування, праці, дітей та підлітків.
Матеріали у підручнику подано
відповідно до програм “Загальна гігієна”,
та “Військово-медична підготовка” для
коледжів, училищ та факультетів за
спеціальностями “Сестринська справа”,
“Лікувальна справа” та “Акушерська
справа” вищих навчальних медичних
закладів І-ІІ рівнів акредитації.



613(02)

З-14

Загальна гігієна: пропедевтика гігієни [Текст] : підр. для студ. мед. вузів / за 

ред. Є. Г. Гончарука. - К. : Вища школа, 1995. - 552 с. Всього:  296 прим. 

(абонемент – 274).

У підручнику на сучасному наукового

рівні подано теоретичні основи загальної

гігієни, визначено специфічний об'єкт і

методи дослідження її, наукової категорії

і основні закони впливу навколишнього

середовища на здоров'я населення \.

Наведено характеристики окремих

чинників навколишнього середовища,

механізму їхнього впливу, принципи

гігієнічної регламентації в різних об'єктів

навколишнього середовища тощо. Для

студентів медичних вузів.



614.7(02)

М25

Марзеев, А. Н.

Комунальная гигена [Текст] : Учеб. для сан.-гигиен. фак. мед.инст. / А. Н. 

Марзеев, В. М. Жаботинский. - 4-изд. перераб. и допол. - М. : Медицина, 1979. -

374 с. Всього:  24 прим. (абонемент – 21).

Комунальна гігієна – гігієна населених

пунктів як наукова дисципліна і предмет

викладання тісно пов'язана зі всіма

сторонами народногосподарського

будівництва, з умовами розповсюдження

і використання природних ресурсів.

Основні розділи підручника: гігієна

планування населених місць, санітарна

охорона води, повітря, ґрунту, гігієна

водозабезпечення, гігієна житлових і

громадських будівель, будівництво

медичних закладів, зовнішнього

середовища і здоров'я людини.



613(02)

М62

Минх, А. А.

Общая гигиена [Текст] : Учебник для студ. стомат. ин-тов и стомат. ф-тов мед. 

ин-тов / А. А. Минх. - М. : Медицина, 1984. - 480 с. Всього:  308 прим. 

(абонемент – 300).

Підручник висвітлює теоретичні основи

гігієни і важливі методи санітарно-

гігієнічних досліджень повітря, води,

ґрунту населених міст і будівель.

Включено розділи, що мають спеціальне

значення для лікарів-стоматологів:

профілактика стоматологічних

захворювань зубів і порожнини рота,

санітарна експертиза проектів

стоматологічних лікувальних закладів,

гігієна і фізіологія праці лікарів-

стоматологів, зубних техніків. Підручник

написаний для студентів стоматологічних

інститутів і стоматологічних факультетів

медичних інститутів.



613(02)

О-28

Общая гигиена. Руководство к практическим занятиям. [Текст] : Учебное 

пособие для студентов мед.вузов. / Под ред. И.И.Даценко. - Львов : Вища

школа, 1988. - 312 с. Всього:  50 прим. (абонемент – 50).

У навчальному посібнику викладені

методи дослідження факторів

навколишнього середовища і його вплив

на організм людини по розділах

комунальної гігієни, гігієни дітей і

підлітків, гігієни праці, санітарного

нагляду за лікувально-профілактичними

закладами і військової гігієни. Для

студентів лікувальних, педіатричних і

стоматологічних факультетів медичних

вузів.



613(02)

П94

Пивоваров, Ю. П.

Руководство к лабораторным занятиям по гигиене [Текст] : Учеб. пособие для студ. 

мед. ин-тов / Ю. П. Пивоваров, О. Э. Гоева, А. А. Величко. - М. : Медицина, 1983. - 256 c.

Всього:  218 прим. (абонемент – 218).

Посібник містить опис методів

досліджень різних факторів

навколишнього середовища та реакції

організму на їх вплив. Наявність значної

кількості ситуаційних задач дозволяє

оволодіти практичними навиками,

необхідними під час проведення

гігієнічної експертизи харчових

продуктів, оцінці питної води. Детально

викладені питання гігієни праці, гігієни

дітей та підлітків, гігієни лікувально-

профілактичних закладів. Для студентів

медичних вузів.



613(02)

П48

Покровский, В. А.

Гигиена [Текст] : учебник для студ. мед. ин-тов / В. А. Покровский. - 3 - е изд., 

прераб. и допол. - М. : Медицина, 1979. - 496 с. Всього:  395 прим. (абонемент –

394).

Підручник складається з десяти основних
розділів. У вступній частині дається
короткий опис розвитку гігієни. Перша
частина присвячена гігієні повітря і
клімату населених місць. У другій
частині описано матеріали з гігієни води і
водопостачання. У третій – гігієна ґрунту.
У четвертій – гігієнічна характеристика
біосфери, у п'ятій – гігієнічні основи
планування і благоустрій населених міст,
у шостій – проблеми гігієни харчування,
у сьомій – актуальні питання сучасної
гігієни праці, у восьмій – гігієна дітей і
підлітків, у дев'ятій – основи гігієни
лікувально-профілактичних закладів, у
десятій – особиста гігієна.



614.7(02)

Р85

Руководство к лабораторным занятиям по коммунальной гигиене [Текст] : 

Учеб. пособие для студ. санитарно-гигиен. ф-тов мед. ин-тов / Под ред. Е.И. 

Гончарука. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : Медицина, 1990. - 416 с. Всього:  6 

прим. (абонемент – 3).

Книга включає відомості про основні

розділами комунальної гігієни: гігієна

води і водопостачання, санітарної охорони

атмосферного повітря, ґрунту, водойм,

гігієні житлових і суспільних закладів.

Методики, що застосовуються при

здійсненні поточного і попереджуючого

санітарного нагляду подані з урахуванням

нових законодавчих і нормативних

документів.



613.(02)

Р86

Румянцев, Г. И.

Общая гигиена [Текст] : Учебик для студ.мед. ин-тов. / Г. И. Румянцев, Е. П. 

Вишневская, Т. А. Козлова. - М. : Медицина, 1985. - 432 с. Всього:  122 прим. 

(абонемент -122).

Підручник складається з трьох частин. У

перші частині розкриті основні шляхи

становлення гігієни і науки в нашій

країні і за кордоном, значення вчених-

гігієністів, дано опис методів

дослідження, що застосовуються в гігієні.

У другій частині представлені дані з

гігієни, відображені негативні наслідки

урбанізації, біотропний вплив

кліматичних факторів. У третій частині

велику увагу приділено гігієнічним

аспектам роботи лікарів різних

спеціальностей, укріпленню здоров'я

дітей і підлітків. Підручник призначений

для студентів лікувальних і педіатричних

факультетів.



Список наукової        

літератури, яка є в 

бібліотеці



613(018)

М 62 Минх А.А.

Методы гигиенических исследований. М., «Медицина»,1971. 584с. Прим. 20.

613(018)

М 62 Минх А.А.

Методы гигиенических исследований. М., «Медицина»,1967. 536с. Прим. 5.

613(018)

М 62 Минх А.А.

Методы гигиенических исследований. М., «Медицина»,1973. 400с. Прим. 6.

613(02)

Р 86 Румянцев Г.И. Руководство к практическим занятиям по общей гигиене.

Медицина, 1980. – 263с. Прим. 450

613.0

Г 77 Грандо А.А.

Развитие гигиены в украинской СССР. К., «Здоров’я», 1975. 198 с. Прим. 5.

613.1

Л 12 Лабораторные исследование внешней среды. Под ред. А.В. Павлова. – Киев:

Здоров’я, 1978. – 311с. Прим. 5.

613.1

О 79 Острые тепловые поражения: Учебное пособие/И.И. Солдак, И.Ф. Пефтиев,

В.А. Максимович, Н.И. Соколова. – Донецк: 1996. – 40с. Прим.10.



613.2

В 75 Воробьев Р.И.

Питание и здоровье. – М.: Медицина, 1990 – 160с. Прим. 5.

613.2

Г 46 Гигиена питания. Под ред. К.С. Петровского. Т.1-2. М., «Медицина», 1971.512.

Прим. 6.

613.2

И 24 Иващенко М.И., Кривоносов М.В.

Режим питания здорового человека. – К.: Здоров’я, 1982. – 71с. Прим. 6.

613.2.

К 82 Кривоносов М.В., Иващенко М.И.

Режим питания здорового человека. – К.: Здоров’я, 1987. – 61с. Прим. 5.

613.2

М 54 Методичний посібник до практичних занять з гігієни харчування. Посібник для
мед. Ін-тів. К., “Здоров’я», 1965. 87с. Прим. 5.

613.2

П 76 Припутина Л.С. Белоцкая В.Б.

Пищевые продукты в питании человека. – Киев: Здоров’, 1984. 95с. Прим. 5.

613.2

П 76 Харчові продукти в харчуванні людини. – К.: Здоров’я, 1981. 80с. Прим.7.



613.2

Р 27 Раціональне харчування. Республ. міжвід. Сб. Вип. 7. К., “Здоров’я”, 1971. 199с.

Прим. 6.

613.2

Р 27 Рациональное питание здорового и больного человека. (Материалы республ.

научно-практ. конф.). К., «Здоров’я», 1972. 200с. Прим. 5.

613.2

Ш 71 Штенберг А.И. и др.

Расчетные таблицы химического состава и питательной ценности пищевых

продуктов. М., Медгиз 1954. 236с. Прим. 11.

613.2

Щ 96 Щупак Н.Б. і Дунаєвський Г.А.

Харчування і здоров’я людини. К., “Здоров’я”. 1976. 135 c. Прим. 5.

613.2

В 17 Ванханен В.Д., Петровский К.С.

Гигиена питания: Практическoе пособие. – К.: Вища школа, 1981. – 264с.

Прим.10

613.2 (02)

П 0 Петровский К.С., Ванханен В.Д.

Гигиена питания: М.: Медицина 1982. – 528с. Прим. 10.



613.2

П 30 Петровский К.С.

Гигиена питания. М., “Медицина”, 1975. 400с. Прим. 18.

613.2(02)

Ш 90 Штенберг А.И.

Руководство к практическим занятиям по гигиене питания. М.: «Медицина»,

1976. – 311с. Прим. 15.

613.203

Н 16 Нагірна І.О., Новикова К.П.

Вітаміни і мікроелементи у харчуванні людини. К., «Здоров’я» 1974. 32 с. Прим.
5.

613.203

П 31 Петровский К.С.

Рациональное питание. М., “Медицина”. 1976. 134с. Прим. 5.

613.22

Г 47 Гиль С.А., Шаферштейн С.Я.

Питательние смеси для детей грудного возраста. Краткий справочник для
молочно-пищевых станций. К., Харьков, Медгиз, 1946. 77с. Прим. 8.

613.22

С 88 Студеникин М.Я. и Ладодо К.С.

Питание детей раннего возраста. Л., «Медицина», 1978. 191 с. Прим. 6.



613.22(02)

М 13 Мазурин А.В.

Учебное пособие по питанию здорового ребенка. М.: Медицина, 1980. – 208с.
Прим. 10.

613.242

Г 46 Гигиеническая экспертиза пищевых продуктов. – К.; Здоровья, 1989. – 160с.

Прим. 24.

613.4

А 62 Амосов М.М.

Роздуми про здоров’я. – К.: Здоров’я, 1990. – 168с. Прим. 6.

613.4

И 96 Ицкова А.И.

Наш быт глазами врача. – М.: Медицина, 1991. – 144с. Прим. 6.

613.42

Л 46 Ленюшкин А.И., Буров И.С.

Мальчику-подростку. – М.: Медицина, 1991. – 96с. Прим. 6.

613.42

П 20 Патология полового развития девочок и девушек. Под ред. Ю.А. Крупко-

Большовой. – Киев: Здоров’я, 1980. – 231 с. Прим. 10.

613.42

С 45 Скрипкин Ю.К., Марьясис Е.Д.

Гигиена юноши. – М.: Медицина. – 80с. Прим. 6.



613.42

С 88 Ступко А.И., Соколова С.В.

Тебе – девочка, девушка. – К.: Здоров’я, 1981.- 60c. Прим. 9.

613.42

С 88 Ступко А.И., Соколова С.В.

Тебе – мальчик, юноша. – К.: Здоров’я, 1981. – 50с. Прим. 10.

613.6(02)

Н 15 Навроцкий В.К.

Гигиена труда. М., “Медицина”, 1974. – 439с. Прим. 10.

613.6(02)

Р 85 Руководство к практическим занятиям по гигиене труда. Под ред . Проф. З.И.

Израєльсона и проф. Н.Ю. Тарасенко. М., “Медицина”, 1973. 480с. Прим. 8.

613.61

Г 46 Гигиена приминения полимеров/ [К.И. Станкевич, Т.В. Бей, А.Г. Пестова и др.].

Киев: “Здоровья”, 1976. – 144с. Прим.6.

613.613

Х 86 Хоцянов Л.К. и Хухрина Е.В.

Труд и здоровье в свете научно-технического прогресса. Ташкент, “Медицина”,

1977. 78с. Прим. 50.



613.62

Г 78 Грацианская Л.Н.

Социально-трудовая медицинская реабилитация больных профессиональными

заболеваниями. – Ленинград: Медицина, 1978. – 128 с. Прим. 17.

613.62/083/

С 74 Справочник по профессиональной патологии/ Под ред. Л.Н. Грацианской,

В.Е. Ковшило. – Л.: Медицина, 1981. – 376с. Прим.11.

613.641

Ф 88 Фридлянд И.Г.

Гигиена женского труда. – Л.: “Медицина”, 1975. – 208с. Прим. 6.613.651

К 96 Кучерин Н.А,

Экономические аспекты заболеваемости труда. – Ленинград: Медицина, 1978. -

240с. Прим. 7.

613.651

П 25 Профилактика шумовых и вибрационных поражений у шахтеров. – К.: Здоров’я,

1978. – 32с. Прим. 6.

613.652

М 64 Мироненко М.А.

Санитарная охрана внешней среды в районах промышленно-животноводческих

комплексов. – М.: Медицина, 1978. – 160с. Прим.6.

613.656 Трахтенберг И.М. и Рашман С.М.

Т 65 Гигиена умственного труда студентов. Киев, “Здоров’я”,1973.171c. Прим. 9.



613.657.1

Т 78 Труд и здоровье медицинских работников/ Под ред. В.К. Овчарова. – М.:

Медицина, 1985. – 215с. Прим. 6.

613.659

К 57 Когут Т.С. и Лизогуб Н.П.

Организация работы с радиоактивными веществами в лечебных учреждениях.

Киев, «Здоров’я», 1973. 203с. Прим. 25.

613.659(02)

Ч 48 Черкасов Е.Ф. и Кириллов В.Ф.

Радиационная гигиена. М.,”Медицина”, 1974. 215с. Прим.21.

613.71

З 88 Зотов В.П.

Спортивный массаж. – К.: Здоров’я, 1987 – 192с. Прим.7.

613.79

З 12 Заболевания и повреждения при занятиях спортом. Под ред. А.Г. Дембо. – Л.:

1984. – 303с. Прим10.

613.79

М 15 Макаров В.А.

Лекции по теоретическому курсу физического воспитания. Под ред. А.А. Степанова. М.,
“Медицина”. 1968. 168с. Прим. 20.

613.9

К 32 Квалипик Й.

Сто советов. – М.: Физкультура и спорт. 1983. – 80с. Прим. 6.



613.911

Я 62 Янкелевич Е.

От трех до семи. М., “Физкультура и спорт”. 1977. 119с. Прим. 15.

613.95(02)

Г 46 Гигиена детей и подростков. Под ред. В.Н. Кардашенко. – М.: Медицина,

1980. – 438с. Прим. 9.

613.95(02)

П 90 Пути совершенствования преподования гигиены детей и подростков. -

М.:, 1976. – 72с. Прим. 7.

613.953

Е 70 Еренков В.А.

Воспитание здоровой психики у детей и подростков. К., “Здоров’я”, 1978.

112с. Прим.6.

613.953

К 90 Куликова Л.Ф., Слинько Л.І.

Статеве виховання дітей і підлітків. – К.: Здоров’я, 1980. – 56с. Прим. 7.

613.957

Б 68 Благовещенская И.Н., Харковенко Н.М.

Труд и отдых подростков. – К.: Здоров’я, 1978. – 32с. Прим. 6.



614.701/083/

С 74 Справочник по санитарно-гигиеническому контролю за детскими

учреждениями/ Под ред. М.Г. Шандалы. – К.: Здоров’я, 1979. – 167с. Прим.

11.

614.73

К 68 Королев Р.В.

Санитарно-химическая экспертиза воды и пищевых продуктов. М.,

«Медицина», 1971. Прим. 14.

614.73

Ш 53 Шефтель В.О.

Гигиена и токсикология пластмасс, применяемых в водоснабжении. – К.:

«Здоров’я». 1981.- 152с. Прим. 6.

614.76/77

Г 65 Гончаров В.М.

Текущий санитарный надзор за жилыми и общественными зданиями. –

Киев: «Здоров’я», 1976. – 127с. Прим. 6.



Книгозабезпеченість

навчальної дисципліни  

“Гігієна та екологія”

за 2012 – 2016 рр.



Наявність 

грифа

(МОНУ, 

МОЗУ, ДУ 

ЦМК з ВМО 

МОЗ України)

Вид видання: 

підручник, 

посібник, 

атлас

Автор Назва Рік, 

місце 

видання

Тираж

МОНУ Посібник Адаменко 

Я.О.

Оцінка впливів на 

навколишнє середовище

ІФНМУ,

2014

1

МОНУ Посібник Заверуха Н.М. Основи екології Київ, 

2013

1

МОНУ Посібник Бабієнко В.В. Введення в профілактичну 

медицину

Київ, 

2012

2

Електронний 

посібник

Боцюрко В.І., 

Мізюк М.І.

Норми основних клінічних 

лабораторних та 

інструментальних 

показників у медицині

ІФНМУ 

2015

Електронний 

посібник

Мізюк М.І. Санітарно-гігієнічний та 

протиепідемічний режим 

лікувально-профіл. закладів

ІФНМУ, 

2012



МОЗУ Підручник

національний

Бардов В.Г. Основи екології Вінниця, 

2013

20

МОНУ Посібник Заверуха Н.М. Основи екології Київ, 

2013

1

МОЗУ Підручник Бебешко П.С. Основи профілактичної 

медицини

Київ, 

2015

100



Розділ 2

Наукові статті  працівників       

кафедри за 2010-2016рр. 



 Мищенко, І. А.  Аналіз неспецифічних реакцій організму операторів 
сейсмопрогнозу на акустичне навантаження [Текст] / І. А. Мищенко // Галицький 
лікарський вісник. – 2015. – т.2, № 4 (ч.2 ). – С.126-129.

 Мищенко, І. А.  Особливості викладання дисципліни"Гігієна та екологія" для 
іноземних студентів медичних університетів [Текст] / І. А. Мищенко // Медична 
освіта. – 2015. – № 4. – С.99-101.

 Мищенко, І. А.  Порівняльний аналіз функціональних змін в організмі операторів 
сейсмопрогнозу при роботі в денну та нічну зміни [Текст] / І. А. Мищенко
// Клінічна та експериментальна патологія (в дар). – 2015. – т.XIV, № 4. – С.102-106.

 Мізюк, М. І.  Психолого-гігієнічна оцінка мотиваційної та інтелектуальної 
готовності дітей до систематичного навчання в школі [Текст] / М. І. Мізюк, 
З. Б. Суслик // Прикарпатський вісник НТШ ( в дар ). – 2013. – № 4. – С.178-184.

 Сучасні технології оцінки особливостей перебігу адаптаційних процесів серед 
учнівської та студентської молоді [Текст] / І. В. Сергета, О. П. Мостова, Н. В. Стоян, 
І. Л. Дунець, О.Ю.Дударенко О.Б. Панчук, О. В. Тимощук // Медицина сьогодні і 
завтра (Дар). – 2013. – № 3. – С.164-169.



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


