


Програма Дня кафедри

• мета проведення Дня кафедри

• книжково-інформаційна виставка “Гістологія, 

цитологія та ембріологія”

• комплектування фонду бібліотеки ІФНМУ з тематики 

кафедри 

• інформаційні можливості бібліотеки ІФНМУ 



Книжково-інформаційна           

виставка “ Гістологія, цитологія та 

ембріологія”

Розділ 1

На допомогу навчальному процесу та

науковим дослідженням



611.018(02)

Г51

Гістологія людини [Текст] : Підручник для студ. вищ. мед. навч. закладів III-

IV р. акред. (МОЗУ) / О. Д. Луцик, А. Й. Іванова, К. С. Кабак, Ю. Б. 

Чайковський. - 4-е вид., доопрац. і виправ. - К. : Книга плюс, 2010. - 584 с. 

Всього:  113 прим. (абонемент – 100).

Підручник створений на основі
систематизованого курсу лекцій з
цитології, ембріології, загальної та
спеціальної гістології для студентів
медичного, медико-психологічного та
стоматологічного факультетів. Розглянута
мікроскопічна та субмікроскопічна
будова клітин, тканин, органів і систем
людського організму, закономірності їх
формування та зміни у процесі
життєдіяльності. Охарактеризовані ранні
етапи ембріогенезу людини, становлення
і розвиток основних органних систем
зародку. Для студентів медичних
університетів, академій, інститутів,
викладачів та лікарів.



611.018(02)

Г51

Гістологія людини [Текст] : підручник для студ. вищ. мед. навч. закладів III-

IV р. акред. (МОЗУ) / О. Д. Луцик, А. Й. Іванова, К. С. Кабак, Ю. Б. 

Чайковський. - 4-е вид., доопрац. і виправ. - К. : Книга плюс, 2013. - 584 с.

Всього:  23 прим. (абонемент – 21).

Підручник створений на основі

систематизованого курсу лекцій з

цитології, ембріології, загальної та

спеціальної гістології для студентів

медичного, медико-психологічного та

стоматологічного факультетів. Розглянута

мікроскопічна та субмікроскопічна

будова клітин, тканин, органів і систем

людського організму, закономірності їх

формування та зміни у процесі

життєдіяльності. Охарактеризовані ранні

етапи ембріогенезу людини, становлення

і розвиток основних органних систем

зародку. Для студентів медичних

університетів, академій, інститутів,



611.018(02)

Г51

Гістологія людини [Текст] : підручн. для вищ.мед.навч.закл. / О. Д. Луцик, 

А. Й. Іванова, К. С. Кабак, Ю. Б. Чайковський. - К. : Книга плюс, 2003. - 592 с. 

Всього:  137 прим. (абонемент – 122).

Підручник створений на основі

систематизованого курсу лекцій з

цитології, ембріології, загальної та

спеціальної гістології для студентів

медичного, медико-психологічного та

стоматологічного факультетів. Розглянута

мікроскопічна та субмікроскопічна

будова клітин, тканин, органів і систем

людського організму, закономірності їх

формування та зміни у процесі

життєдіяльності. Охарактеризовані ранні

етапи ембріогенезу людини, становлення

і розвиток основних органних систем

зародку. Для студентів медичних

університетів, академій, інститутів,



611.018(02)

Л86

Луцик, О. Д.

Гістологія людини [Текст] : Підручник для студ. мед. ін-тів / О. Д. Луцик, А. 

Й. Іванова, К. С. Кабак. - Львів : Мир, 1992. - 400с. Всього:  93 прим. 

(абонемент – 82).

Підручник створено на основі

систематизованого курсу лекцій з

цитології, ембріології, загальної та

спеціальної гістології для студентів

лікувального, педіатричного,

стоматологічного та медико-

профілактичного факультетів. Розглянута

мікроскопічна та субмікроскопічна

будова клітин, тканин, органів та систем

людського організму, закономірності їх

формування та зміни у процесі

життєдіяльності. Охарактеризовані рані

етапи ембріогенезу людини, становлення

і розвиток основних органних систем

зародка.



611.018(02)

Л86

Луцик, О. Д.

Гістологія людини [Текст] : Підручник для студ. мед. ін-тів / О. Д. Луцик, А. 

Й. Іванова, К. С. Кабак. - 2-ге, доопрац. і випр. - Львів : Мир, 1993. - 400 с. 

Всього:  140 прим. (абонемент – 140).

Підручник створено на основі

систематизованого курсу лекцій з

цитології, ембріології, загальної та

спеціальної гістології для студентів

лікувального, педіатричного,

стоматологічного та медико-

профілактичного факультетів. Розглянута

мікроскопічна та субмікроскопічна будова

клітин, тканин, органів та систем

людського організму, закономірності їх

формування та зміни у процесі

життєдіяльності. Охарактеризовані рані

етапи ембріогенезу людини, становлення і

розвиток основних органних систем

зародка.



611.013(02)

С14

Садлер, Т. В.

Медична ембріологія за Лангманом [Текст] : Підручник для студ. та 

викладач. вищих мед. навч. заклад. / Томас В. Садлер. - Львів : Наутілус, 2001. 

- 550 с. Всього:  48 прим. (абонемент – 37).

Уперше українською мовою перекладено базовий
американський університетський підручник з
ембріології. Книга сфокусована на клінічні
аспекти ембріології. Характеризує загальні
закономірності ембріогенезу і становлення та
розвиток органів і систем людського організму,
плодових оболонок та плаценти. Книга
ілюстрована тривимірними комп’ютерними
схемами, електронними мікрофотографіями,
ультрасонограмами, документована клінічними
спостереженнями. Детально розглянуто причинні
фактори розвитку, генетичні та молекулярні
механізми, що контролюють ті чи інші події
ембріогенезу. Книга розрахована на студентів та
викладачів вищих медичних навчальних закладів
України, а також лікарів, що стикаються у
повсякденній практиці з нормальним і
патологічним ембріогенезом.



616.011(084)

П20

Патоморфологія та гістологія [Текст] : Атлас (гістологія, патоморфологія, 

цитоморфологія) - для студ. мед. ВНЗ за спец.:"Лікувальна справа", "Педіатрія", 

"Стоматологія" (рек. Вченою радою ІФНМУ прот. №15 від 31.09.2014р.) / Д. Д. Зербіно, 

М. М. Багрій, Я. Я. Боднар та ін. - Вінниця : Нова книга, 2016. - 800 с. Всього:  150 прим.

(абонемент - 140).

В атласі у систематизованому порядку,
виходячи із сучасних позицій відображено
гістологічну будову тканин і органів,
патогістологічні прояви
загальнопатологічних процесів, цито- і
патоморфологію захворювань усіх систем,
органів і тканин організму людини. Усі
мікрофотографії представлені
оригінальними гістологічними та
цитологічними препаратами. Атлас
складається з дох частин: гістології та
патоморфології, що дозволяє проводити
порівняння патологічних процесів із
нормальною гістоархітектонікою тканин і
органів. Атлас призначений для студентів
медичних ВНЗ, лікарів-інтернів,
магістрантів, аспірантів, клінічних
ординаторів, лікарів-паталогоанатомів.



611.018(02)

Ч-15

Чайковський, Ю. Б.

Гістологія, цитологія та ембріологія (Атлас для самостійної роботи

студентів) [Текст] : навч. посібн. для студ. вищ. навч. закладів ІV р. акред. / Ю. 

Б. Чайковський, Л. М. Сокуренко. - Луцьк : Видавництво обласної друкарні, 

2006. - 152 с. Всього:  287 прим. (абонемент – 262).

Даний посібник має на меті організувати
самостійну роботу студентів. Атлас
містить описову частину, підкріплену
ілюстраціями, що допоможе студентам
успішно виконати зарисовки
гістологічних препаратів. Описова
частина доповнюється завданнями. Текст
посібника викладено трьома мовами (
українською, російською, англій2ською),
що дозволяє працювати з ним як
вітчизняним, так і іноземним студентам.
В атласі представлено більш ніж 240
ілюстрацій і гістологічних препаратів.
Посібник розраховано на студентів
медичних університетів, академій,
викладачів та лікарів.



611.018.0(02)

В67

Волков, К. С.

Ультраструктура клітин і тканин [Текст] : Навч. посібник-атлас для студ. мед. вузів та 

ун-тів / К. С. Волков, Н. В. Пасєчко. - Тернопіль : Укрмедкнига, 1997. - 96 с. Всього:  6 

прим. (абонемент – 6).

Посібник – атлас створений на основі

систематизованого матеріалу досліджень

лабораторії електронної мікроскопії

кафедри гістології, цитології та

ембріології Тернопільської медичної

академії, проведених протягом 25 років.

Посібник містить електронні

мікрофотографії, які повинен вміти

ідентифікувати студент. Даний посібник

призначений для студентів та викладачів

медичних, ветеринарних і біологічних

спеціальностей вищих навчальних

закладів дослідників-морфологів,

працівників практичної охорони

здоров’я.



611.018.0(02)

В67

Волков, К. С.

Ультраструктура клітин і тканин [Текст] = Ультраструктура клеток и тканей. 

Ultrastructure of cell and tissues. : Навч. посібник-атлас для студ. вищ. мед. закл. освіти

III-IV р. акред. / К. С. Волков, Н. В. Пасєчко. - 2-е вид., доп. - Тернопіль : Укрмедкнига, 

2004. - 96 с. Всього:  42 прим. ( абонемент – 39).

Посібник-атлас створений на основі
систематизованого матеріалу досліджень
лабораторії електронної мікроскопії
кафедри гістології. Цитології та
ембріології Тернопільської медичної
академії, проведених протягом 30 років.
Посібник містить електронні
мікрофотографії, які студент повинен
вміти ідентифікувати згідно з вимогами
“Програми з гістології, цитології та
ембріології для студентів медичних
інститутів і медичних факультетів
університетів”. Даний посібник
призначений для студентів та викладачів
медичних і біологічних спеціальностей
вищих навчальних закладів, дослідників-
морфологів.



611.018(02)

Ч-15

Чайковський, Ю. Б.

Практикум з гістології, цитології та ембріології [Текст] : Навч. посібник для студ. вищ. 

мед. навч. заклад. / Ю. Б. Чайковський, О. І. Дєльцова, С. Б. Геращенко. - 2-ге вид., 

випр. і доп. - К.- Івано-Франківськ, 2000. - 152 с. Всього:  79 прим. (абонемент – 59).

Практикум створено для допомоги
студентам у вивченні гістологічної
будови органів і тканин на
мікроскопічних препаратах. У посібнику
викладено основи гістологічної техніки,
описано будову мікроскопа і правила
роботи з ним, подано загальні
рекомендації по розгляду гістологічних
препаратів, подано описи і рисунки
мікропрепаратів з відповідними
позначеннями з основних розділів курсу
гістології: цитології, ембріології,
загальної та спеціальної гістології.
Наведено основні принципи
диференційної діагностики гістологічних
мікропрепаратів. Для студентів медичних
інститутів та медичних факультетів
університетів.



611.018(02)

Г51

Гистология [Текст] : Учебник для студ. мед. ин-тов / Под ред. В.Г. Елисеева, Ю.И. 

Афанасьева, Н.А. Юриной. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : Медицина, 1983. - 592 с. 

Всього:  186 прим. (абонемент – 186).

Підручник відображає досягнення

біологічної та медичної науки і методів

дослідження в гістології, цитології та

ембріології. У підручнику відображені

сучасні погляди на структуру і функції

клітин, імунну систему, кров, ендокринні

клітини, що входять в склад

епітеліального покриву слизових

оболонок органів травлення і дихання.

Підручник ілюстрований малюнками і

мікрофотографіями мікроскопічного і

ультрамікроскопічного складу клітин,

тканин і органів. Для студентів медичних

інститутів.



611.018(02)

Г51

Гистология [Текст] : Учебник для студ. мед. ин-тов / Под ред. Ю.И. Афанасьева, Н.А. 

Юриной. - 4-е изд., перераб. и доп. - М. : Медицина, 1989. - 672 с. Всього:  124 прим. 

(абонемент – 113).

У підручнику викладено основи

гістології, цитології і ембріології.

Викладено нові відомості про склад

клітини і її виробничі, будівничі функції

тканин і органів в еволюційному і

віковому аспектах. Всі терміни викладені

згідно з міжнародними гістологічними і

ембріологічними номенклатурами.



611.018(02)

M52

Melnyk, N.

Histology, cytology and embryology [Текст] : підр.для студ.вищ.мед.навч.закл. / N. 

Melnyk. - К. : Книга плюс, 2010. - 415 р.  Всього:  1 прим.

Навчальний посібник написаний

відповідно до навчального плану з

гістології, цитології та ембріології для

студентів медичних факультетів вищих

навчальних закладів III-IV рівнів

акредитації. Розглянута мікроскопічна та

субмікроскопічна будова клітин, тканин,

органів та систем людського організму,

закономірності їх формування та зміни у

процесі життєдіяльності.

Охарактеризовані рані етапи

ембріогенезу людини, становлення і

розвиток основних органних систем

зародка.



611.018

E47

Elsevier's Integrated Histology [Текст] / Alvin G.Telser, John K.Young, Kate 

M.Baldwin. - USA : Mosby,Elsevier, 2007. - 436 p. Всього:  1 прим.

Книга відображає досягнення біологічної

та медичної науки і методів дослідження

в гістології, цитології та ембріології. У

підручнику відображені сучасні погляди

на структуру і функції клітин, імунну

систему, кров, ендокринні клітини, що

входять в склад епітеліального покриву

слизових оболонок органів травлення і

дихання. Підручник ілюстрований

малюнками і мікрофотографіями

мікроскопічного і ультрамікроскопічного

складу клітин, тканин і органів. Для

студентів медичних інститутів.



611(084)

F97

Functional histology [Текст] : A text and colour atlas / Wheater P. R., Burkitt H. 

G. - second edition. - Edinburg : Churchill Livingstone, 1987. - 348 p.

Даний посібник має на меті організувати

самостійну роботу студентів. Атлас

містить описову частину, підкріплену

ілюстраціями, що допоможе студентам

успішно виконати зарисовки

гістологічних препаратів



611.018(02)

A76

Arnautova, L. V.

Histology. A course of lectures [Текст] : manual / L. V. Arnautova, O. A. 

Ulyantseva. - Odessa : The Odessa National Medical University, 2011. - 336 p.

Всього:  2 прим.

Навчальний посібник містить лекції з

гістології, цитології та ембріології у

відповідності до програми. Викладено

матеріали теоретичного курсу по всіх

темах загальної та спеціальної гістології

та ембріології. Посібник призначений для

підготовки студентів до практичних

занять та ліцензійного екзамену “Крок-

1”.



611.018(02)

H91

Human histology [Текст] : Textbook. - New Delhi : Medical publishers, 2002. -

354 p. Всього:  15 прим. (абонемент – 14).

Навчальний посібник містить лекції з

гістології, цитології та ембріології у

відповідності до програми. Викладено

матеріали теоретичного курсу по всіх

темах загальної та спеціальної гістології.

Для студентів медичних факультетів

вищих навчальних закладів.



611.013(02)

K22

Kashirina, N. K.

Embryology [Текст] : Early human development. Fetal membranes. Comparing 

embryology.: Train aid / N. K. Kashirina, K. S. Volkov. - Ternopil : Ukrmedknyga, 2006. - 120 

p. Всього:  43 прим. (абонемент – 42).

Книга висвітлює об’ємну інформацію та

ілюстрацію раннього розвитку людини і

порівняльної ембріології. Посібник

представляє важливу інформацію, яка

необхідна для студентів медичного

університету для того, щоб зрозуміти

походження і значущість клітин, тканин

та органів. Розділи складені таким чином,

щоб надати систематичний та логічний

зв’язок, що пояснює розвиток ембріону.

Цей посібник має допомогти студентам

підкреслити важливість ембріології. Для

студентів медичних вузів.



611.013(02)

H91

Human embryology [Текст] : textbooks fo medical snudents / Inderbir Singh. -

seventh edition. - India, 2001. - 102 p. Всього:  20 прим.  (абонемент - 18).

Книга висвітлює об’ємну інформацію  та 

ілюстрацію  раннього розвитку людини і 

порівняльної ембріології. Посібник 

представляє  важливу інформацію,  яка 

необхідна для студентів медичного 

університету для того, щоб зрозуміти 

походження і  значущість клітин, тканин 

та органів. Розділи складені таким чином, 

щоб надати систематичний та логічний  

зв’язок, що пояснює розвиток ембріону. 

Цей посібник має допомогти студентам 

підкреслити  важливість  ембріології. Для 

студентів медичних вузів.                                                                                                    



Література, яка не 

користується попитом



611.018(084)

А51

Алмазов, И. В.

Атлас по гистологии и эмбриологии [Текст] : Учеб. пособие для студ. мед. ин-тов / И. В. 

Алмазов, Л. С. Сутулов. - М. : Медицина, 1978. - 544 с.  Всього:  43 прим. (абонемент –

37).

Атлас з гістології та ембріології добре

ілюстрований великою кількістю

оригінальних малюнків і

мікрофотографій, які допоможуть

студентам краще побачити сутність

структур, що вивчають і закріпити їх в

своїй пам’яті. У ньому коротко і в

логічній послідовності викладені всі

необхідні відомості з гістології та

ембріології. Для студентів медичних

інститутів.



611.018(023)

Г51

Гістологія з основами гістологічної техніки [Текст] : підруч. для вищ. мед. закл. І-ІІ р. 

акр. (лист МОНУ №1.4/18-Г-105 від 22.11.2007 р.) / за ред. В. П. Пішака. - К. : Кондор, 

2008. - 400 с. Всього:  22 прим. (абонемент – 18).

У підручнику представлена

мікроскопічна будова клітин, тканин та

органів людського організму, розглянуто

закономірності функціональної

морфології різних систем органів та їх

зміни у процесі життєдіяльності людини.

Особливу увагу приділено основам

техніки виготовлення гістологічних

препаратів і новим методам гістологічних

досліджень. Всі терміни наведені

відповідно до міжнародної гістологічної

та ембріологічної номенклатури.

Підручник для студентів вищих

медичних закладів освіти I-II рівнів

акредитації..



611.018(02)

Г51

Гистология [Текст] : Учебник для мед. вузов / Под ред. Э. Г. Улумбекова, Ю. А. 

Челышева. - 2 -е изд., перераб. и допол. - М. : Гэотар Медицина, 2001. - 672 с. Всього:  2 

прим. (абонемент – 1).  

У підручнику представлені сучасні дані з

цитології, внутрішньоутробному

розвитку людини, загальній і спеціальній

гістології, наведено 366 ілюстрацій,

довідник термінів, додатки, вказівник

ілюстрацій і термінів, а також тестовий

екзамен. Зміст підручника повністю

відповідає офіційній програмі з

гістології, цитології та ембріології для

вузів. Для студентів медичних вузів.



611

І-20

Іванова, А. Й.

Міжнародна гістологічна та ембріологічна номенклатура [Текст] / А. Й. Іванова, Ю. Б. 

Чайковський, О. Д. Луцик. - Львів : Львівський медичний інститут, 1993. - 176 с. Всього:  

98 прим. (абонемент – 93).

Міжнародна гістологічна та ембріологічна

номенклатура – систематизований перелік

понять і термінів, які використовують для

означення тих чи інших мікроскопічних

структур чи пов’язаних ними процесів.

Книга є авторизованим перекладом на

українську мову Міжнародної гістологічної

номенклатури та Міжнародної

ембріологічної номенклатури, затвердженим

XII Міжнародним конгресом анатомів

(Лондон, 1985). Книга розрахована на

анатомів гістологів ембріологів,

патологоанатомів, лікарів, викладачів

гістології та суміжних дисциплін у вищих та

середніх навчальних закладів, де вивчається

курс гістології та ембріології.



611.0(02)

Л12

Лабораторные занятия по курсу гистологии, цитологии и эмбриологии [Текст] : Учеб. 

пособие для студ. медиц. спец. высших учеб. завед. / Под ред. Ю.И. Афанасьева. - М. : 

Высшая школа, 1990. - 400 с. Всього:  76 прим. (абонемент – 56).

Даний навчальний посібник орієнтований

на самостійну аудиторну і позаудиторну

роботу. Книга написана за єдиною

схемою з виділенням мотиваційної

характеристики теми заняття чи всього

розділу, задач, перелік у об’єктів

вивчення, карти завдань і орієнтованої

основи дії, контрольних завдань і

контрольних запитань до теми.



611.018(083)

Л86

Луцик, О. Д.

Гістологічний тлумачний словник [Текст] / О. Д. Луцик, А. Й. Іванова, К. С. 

Кабак. - Львів : ЛНМУ ім. Данила Галицького, 1994. - 320 с. Всього:  73 прим. 

(абонемент – 55).

Словник містить короткі тлумачення

більш як 3000 найуживаніших

гістологічних та ембріологічних понять і

термінів. Особлива увага звернена на

пояснення епонімів, що достатньо

широко вживаються в морфології.

Терміни приведені у відповідність з

Міжнародною та ембріологічною

номенклатурами (Лондон, 1985). Для

студентів та викладачів медичних,

ветеринарних та біологічних

спеціальностей вищих та середніх

спеціальних навчальних закладів,

дослідників-морфологів, працівників

практичної охорони здоров’я.



611.018(023)

П69

Практикум по гистологии, цитологии и эмбриологии [Текст] : Учеб. пособ. для студ. 

I—II курсов мед. вузов и биолог. факул. универ. / Под ред. Н. А. Юриной. - М. : Изд-во 

УДН, 1989. - 253 с. Всього:  56 прим. (абонемент – 47.)

У практикумі є опис основних тем

лабораторних завдань з гістології і

ембріології та ілюстрації у вигляді схем,

що полегшують роботу з гістологічними

препаратами. Практикум повинен бути

використаний в самостійній роботі

студентів з мікропрепаратами і

електронними мікрофотографіями у у час

лабораторних занять і при

самопідготовці. Для студентів І-ІІ курсів

медичних і біологічних факультетів

університетів.



611.018(02)

Ц74

Цитологія, загальна гістологія та ембріологія: Практикум [Текст] : Навч. посібник

для студ. вищ. мед. закл. освіти III-IV р. акред. / За ред. проф. В.К. Напханюка. - Одеса : 

ОДМУ, 2002. - 218 с. Всього:  4 прим. (абонемент – 2).

У практикумі міститься основний

матеріал тем практичних занять з курсу

цитології, загальної гістології та

ембріології, а також ілюстрації у вигляді

рисунків мікропрепаратів, електронограм

і схем, які полегшать роботу студентів з

гістологічними препаратами. Практикум

може бути використаний при підготовці

до практичних занять, а також під час

самостійної роботи студентів з

мікропрепаратами та електронними

мікрофотограмами. Для викладачів

гістології і студентів медичних

навчальних закладів.



Список наукової 

літератури, яка є в 

бібліотеці



611(09)

Н 60 Нидхэм Д.

История эмбриологии. Перев. с англ. А.В. Юдиной. М., Изд. ин. лит., 1947. 342

с. Прим. 8.

611. 013

П 97 Пэттен Брэдли М.

Эмбриология человека. [Пер. с англ.] М., Медгиз, 1959. 768с. Прим. 4.

611.013

Ш 73 Шмидт Г.Д.

Как развивается зародыш. М., Советская наука, 1952. 226с. Прим. 4.

611.013(02)

С 76 Станек И.

Эмбриология человека. Братислава, «Веда». Изд-во Словацкой Акад. Наук,

1977. 440с. Прим. 5.

611.013(02)

Т 51 Токин Б.П.

Общая эмбриология. М., Высшая школа. 1970. 507с. Прим. 4.



611.013.1

Т 35 Терентьева, Эсфирь Иосифовна и Шишканова, Зинаида Григорьевна

Атлас ультраструктуры клеток кроветворной ткани. М., «Медицина», 1972. 136с.

Прим. 6.

611.018

К 49 Кришов, Алексей Андреевич

Краткий цитологический словарь. Л., «Медицина», Ленингр. Отд-ние, 1968.

117с. Прим. 4.

611.018(018)

В 67 Волкова, Ольга Васильевна и Елецкий, Юрий Константинович.

Основы гистологии и гистологической техникой. [Для фельдшерско-

лаборантских отд - ний мед. училищ]. М., «Медицина» 1971. 272с. Прим. 8.

611.018(018)

Г 63 Гольдин А.Е.

Основы гистологической техники электронной микроскопии. М., Медгиз,

1963. 258с. Прим. 4.

611.018(018)

Л 57 Лилли Р.

Патогистологическая техника и практическая гистохимия. Перевод с англ.

Под ред. и с предисл. Чл.-корр. АМН В.В. Португалова. М., «Мир», 1969. 645 с. Прим. 4.



611.018(018)

П 32 Пиз Д.

Гистологическая техника в электронной микроскопии. Пер. с англ. А.С.

Шубина. М., Изд. иностр. Лит., 1963. 164с. Прим. 4.

611.018.0 Агеев, Андрей Капитонович

А 23 Гистохимия щелочной и кислой фосфатаз человека в норме и патологии.

Л., «Медицина», Ленингр. Отд-ние, 1969. 143с. Прим. 4.

611.018.0

А 51 Алов, Иософ Александрович

Цитофизиология и патология митоза. М., «Медицина», 1972. 264с. Прим. 4.

611.018.0

В 24 Введение в цитологии. Под ред. проф. В.П. Михайлова. Л., «Медицина»,

Ленингр. отд-ние, 1968. 269с. Прим. 5.

611.018.0

Ж 66 Живая клетка. [Сборник статей]. Пер. с англ. Н.О. Фоминой. Под ред. и с

предисл. акад. Г.М. Франка. М., “Мир”, 1966. 238с. Прим. 4.

611.018.0

К 59 Козинец, Геннадий Иванович и др.

Цитофотометрия гемопоэтических клеток . – Томск: Изд – во Том. Ун-та, 1986. –

222с. Прим. 4.



611.018.0

К 64 Кононский, Алексей Иванович.

Гистохимия: [Учеб. Пособие для биол. специальностей вузов] / А.И.

Кононский . – Киев: «Вища школа», 1976. – 278с. Прим. 4.

611.018

М 43 Международная гистологическая номенклатура: На латинском, русском,

украинском яз. / Под общ. ред. проф. Ю.Н. Копаева. – К.: Вища школа, 1980 – 112с.

Прим. 10.

611.018.0

М 55 Механизмы проницаемости возбуждения и повреждения клетки. Л., «Наука»,

1969. 271с. Прим. 4.

611.018.0

П 50 Поликар А. и Бесси М.

Элементы патологии клетки. Перевод с фран. А.М. Карпаса. М, «Мир», 1970.

348с. Прим. 6.

611.018.0

Щ 45 Щелкунов, Серафим Иванович

Цитологический и гистологический анализ развития нормальных и

малигнизированных структур. М., «Медицина», Ленингр. Отд-ние, 1971. 399с. Прим. 6.



611.018.4

А 43 Актуальные вопросы гистохимии и биохимии щитовидной железы ( Материалы

республ. науч. конф. по ак туальным вопросам гистохимии и биохимии щитовидной

железы). К.,» Здоров’я»., 1968. 108с. Прим. 4.
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Розділ 2

Наукові статті  працівників               

кафедри за 2010-2016рр. 



 Experimental Reproduction of Pterygium [Текст] / .Y.Krytsun N, .L.Vadyuk R, .N.Nykoluk A, 
.D.Vershynina M // Галицький лікарський вісник. – 2013. – т.20, № 2. – C.66-69.

 Vadyuk, R. L.  Effectiveness of Treatment of Retinal Central Vein Pretrombozis and
Prevention of Possible Complications [Текст] / R. L. Vadyuk // Галицький лікарський 
вісник. – 2013. – т.20, № 2. – С.137-138.

 Інтеграція навчального процесу у вищих медичних закладах [Текст] / М. М. Багрій, 
Н. М. Воронич-Семченко, О. Г. Попадинець [та ін.] // Вісник проблем біології і 
медицини. – 2010. – № 3. – С.209-211.

 Аналіз проблематики переходу на кредитно-модульну систему [Текст] / М. М. Багрій, 
Н.М..Попадинець О.Г. Воронич-Семченко, Н. М. Грибінчак [та ін.] // Медична освіта. –
2010. – № 3. – С.102-104.

 Муковісцидоз із легеневими симптомами [Текст] / М. М. Багрій, І. О. Михайлюк, 
О. І. Гевка, В. В. Ходан // Архів клінічної медицини ( дар). – 2010. – № 1. – С.89-93.

 Синдром Елерса-Данлоса ( дисплазії сполучної тканини ) [Текст] / М. М. Багрій, 
В. В. Ходан, Т. Г. Дулінець [та ін.] // Галицький лікарський вісник. – 2011. – т.18, № 3. –
С.108-111.



 Вадюк, Р. Л.  Морфо-функціональний стан сітківки за умов впливу цисплатину та його 
корекції ентеросгелем [Текст] / Р. Л. Вадюк // Галицький лікарський вісник. – 2010. –
т.17, № 4. – С.9-12.

 Вплив куріння на функціонування органів дихання та розвиток патології легень [Текст] 
/ О. І. Варунків, Л. С. Малофій, М.М..Дельцова О.І. Островський [та ін.] // Галицький 
лікарський вісник. – 2012. – т.19, № 2. – С.146-151.

 Рейтингова оцінка знань студентів у світлі вимог Болонського процесу [Текст] 
/ Н. М. Воронич-Семченко, М. М. Багрій, О. Г. Попадинець [та ін.] // Проблеми сучасної 
медичної науки та освіти ( в дар ). – 2010. – № 3. – С.8-10.
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можливість безкоштовно користуватись

повнотекстовим пошуком по системі HINARI

(http://hinarilogin.research4life.org).
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доступ до РБД PubMed, котра дозволяє проводити
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