


Програма Дня кафедри

• мета проведення Дня кафедри

• книжково-інформаційна виставка “Фізіологія”

• комплектування фонду бібліотеки ІФНМУ з 

тематики кафедри 

• інформаційні можливості бібліотеки ІФНМУ



Мета Дня кафедри

Бібліотека ІФНМУ пропонує мультимедійну

презентацію Дня кафедри фізіології 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 “Фізіологія”

Розділ 1

На допомогу навчальному процесу та

науковим дослідженням



612(075.8)

Ф53

Філімонов, В. І.

Клінічна фізіологія [Текст] : підручн. для студ. старших курсів, магістрів, лікарів-

інтернів мед. закл. вищ. освіти / В. І. Філімонов, Д. І. Маракушин ; за ред. К.В. Тарасової. 

- 2 - е вид., переробл. і доповн. - К. : ВСВ "Медицина", 2022. - 776 с. Всього:  30 прим. 

(абонемент – 25).

У підручнику розглянуто роль і
характер змін фізіологічних процесів,
компенсаторні механізми порушень фізіологічних
функцій, взаємодії між органами й
функціональними системами при розвитку
передпатологічних і патологічних станів,
особливості функціонування механізмів регуляції
функцій в організмі хворого. Матеріал викладено
відповідно до функціонального принципу, тоді як
раніше практикували морфофункціональний
підхід. Це дає змогу сформувати більш точні
уявлення про взаємозв’язок функцій окремих
органів. Друге видання підручника ґрунтовно
перероблено й доповнено з огляду на сучасні
світові досягнення у вивченні функціональних
систем організму.Для студентів старших курсів,
магістрів, лікарів-інтернів медичних закладів вищої
освіти. Підручник може бути корисним для лікарів
усіх спеціальностей.



612(075.8)

Ф50

Фізіологія. Короткий курс [Текст] : навч. посібник для медичних і фармацевтичних 

ВНЗ / за ред. В.М. Мороза. - 2 - е вид. доповн. і переробл. - Вінниця : Нова Книга, 2019. -

392 с. Всього:  50 прим. (абонемент – 45).

У посібнику згідно з програмою

для медичних і фармацевтичних ВНЗ

представлено матеріали з основних розділів

фізіології. Детальний предметний покажчик

та система виносок у вигляді тестів

полегшують засвоєння предмета, дозволяють

користуватися посібником як довідником,

тлумачним словником тощо. У посібнику

використано завдання, що входять до

відкритої частини банку тестових завдань

ліцензійних іспитів. Матеріал наданий

Центром тестування при МОЗ України.

Посібник розрахований на викладачів, лікарів,

аспірантів і студентів ВНЗ медико-

біологічного профілю.



612(075.8)

Ф50

Фізіологія [Текст] : підручник для студ. вищ. мед. навч. закл. ІVр. акред. / за ред. В.Г. 

Шевчука /Шевчук В.Г., Мороз В.М., Бєлан С.М., Гжегоцький М.Р., Йолтухівський М.В./. 

- 4 - те вид. - Вінниця : Нова Книга, 2018. - 448 с. Всього:  27 прим. (абонемент – 22).

У підручнику міститься коротка

історія та віхи розвитку фізіологічної науки,

сучасна інформація з основних розділів

фізіології, включаючи клітинно-мембранні

основи фізіології, фізіологію нервових і

м’язових клітин, контури біологічної регуляції,

нервову та гуморальну регуляції функцій

організму, роль гормонів у регуляції фізичного,

психічного та статевого розвитку, сенсорні

системи, інтегративну функцію ЦНС, системи

крові, кровообігу, дихання та обміну речовин,

травлення та виділення. Підручником можуть

користуватися лікарі-інтерни та лікарі загальної

лікарської практики, а також студенти

біологічних та природничих факультетів

класичних університетів, що вивчають базові

питання фізіології людини.



612(075.8)

Ф50

Фізіологія [Текст] : базовий підручник для студ. вищ. мед. навч. заклад. IV р. акред. 

(протокол МОЗУ №3 від 16.10.2012 р., наказ МОЗУ від 22.06.2010р. №502) / за ред. В.Г. 

Шевчука. - вид. третє. - Вінниця : Нова Книга, 2017. - 448 с. Всього:  51 прим. (абонемент 

– 45).

У підручнику міститься коротка
історія та віхи розвитку фізіологічної науки,
сучасна інформація з основних розділів
фізіології, включаючи клітинно-мембранні
основи фізіології, фізіологію нервових і
м’язових клітин, контури біологічної регуляції,
нервову та гуморальну регуляції функцій
організму, роль гормонів у регуляції фізичного,
психічного та статевого розвитку, сенсорні
системи, інтегративну функцію ЦНС, системи
крові, кровообігу, дихання та обміну речовин,
травлення та виділення. Підручником можуть
користуватися лікарі-інтерни та лікарі
загальної лікарської практики, а також
студенти біологічних та природничих
факультетів класичних університетів, що
вивчають базові питання фізіології людини.



612(02)

Ф50

Фізіологія [Текст] : базовий підручник (наказ МОЗУ №502 від 22.06.2010 р.) для студ. 

вищ. мед. навч. заклад. IV р. акред. (протокол МОНУ №3 від 16.10.2012 р.) / за ред. В.Г. 

Шевчука. - вид. друге, виправлене і доповнене. - Вінниця : Нова Книга, 2015. - 448 с. 

Всього:  98 прим. (абонемент – 94).

У підручнику міститься коротка
історія та віхи розвитку фізіологічної науки,
сучасна інформація з основних розділів
фізіології, включаючи клітинно-мембранні
основи фізіології, фізіологію нервових і м
язових клітин, контури біологічної регуляції,
нервову та гуморальну регуляції функцій
організму, роль гормонів у регуляції
фізичного, психічного та статевого розвитку,
сенсорні системи, інтегративну функцію
ЦНС, системи крові, кровообігу, дихання та
обміну речовин, травлення та виділення.
Підручником можуть користуватися лікарі-
інтерни та лікарі загальної лікарської
практики, а також студенти біологічних та
природничих факультетів класичних
університетів, що вивчають базові питання
фізіології людини.



612(075.8)

Ф50

Фізіологія [Текст] : підручник для студ. вищ. мед. навч. заклад. IV р. акред. (Протокол 

№з від 16.10.2012р. МОНмолодьспорту України) / за ред. В.Г. Шевчука. - Вінниця : Нова 

Книга, 2012. - 448 с. Всього:  56 прим. (абонемент – 49).

У підручнику міститься коротка

історія та віхи розвитку фізіологічної науки,

сучасна інформація з основних розділів

фізіології, включаючи клітино-мембранні основи

фізіології, фізіологію нервових і м'язових клітин,

контури біологічної регуляції, нервову та

гуморальну регуляції функцій організму, роль

гормонів у регуляції фізичного, психічного та

статевого розвитку, сенсорні системи,

інтегративну функцію ЦНС, системи крові,

кровообігу, дихання та обміну речовин,

травлення та виділення. Для студентів вищих

медичних закладів, які навчаються за кредитно-

модульною системою (ECTS).



612(075.8)

Ф50

Фізіологія [Текст] : навч.-метод. посіб. до практичн. занять та самост. роботи / за ред. 

М.П. Гжегоцького/ Гжегоцький М.Р., Петришин Ю.С., Мисаковець О.Г., Терлецька О.І. -

Вінниця : Нова книга, 2019. - 457с. Всього:  120 прим. (абонемент – 115).

У навчально-методичному посібнику

дано перелік та описано хід проведення

практичних занять з фізіології. Практичні роботи,

що відображають профілізацію викладання на

медичному, стоматологічному та

фармацевтичному факультетах, є класичними та

оригінальними. і. До всіх тем розроблено єдиний

методичний підхід: науково-методичне

обґрунтування тими, навчальна мета, що формат

"знаті-вміти", зміст практичних завдань, запитання

для самостійного контролю та самостійної роботи,

ситуаційні задачі, список літератури, додатки.

Рекомендовано для проведення навчальної

діяльності за іншим (магістерським) рівнем вищої

освіти. Посібник розрахований на викладачів та

студентів спеціальностей "Медицина",

"Стоматологія", "Фармація" та студентів інших

ВНЗ медико-біологічного профілю.



612(075.8)

Ф53

Філімонов, В. І.

Фізіологія людини [Текст] : підручник для студ. вищ. мед. навч. закл. IV р. акр. (МОН 

України) / В. І. Філімонов. - К. : Медицина, 2010. - 776с. Всього:  81 прим. (абонемент –

74).

Підручник є фундаментальним
посібником з фізіології людини. Під час
викладення матеріалу застосовано
функціональний принцип, тоді як раніше
практикували морфофукціональний підхід.
Це дає змогу сформувати більш точне
уявлення про взаємозв’язок функцій
окремих органів, які становлять
функціональні системи організму.
Підручник містить розділи для
позааудиторного вивчення, а також тести для
самоконтролю знань студентів. Для
студентів вищих медичних навчальних
закладів IV рівня акредитації, а також для
студентів інших вищих навчальних закладів,
де вивчають фізіологію людини. Крім того,
підручник може бути корисний для лікарів
усіх спеціальностей.



612(075.8)

Ф50

Фізіологія людини [Текст] : підруч. для студ. вищ. фарм. закл. осв. та фарм. ф-тів вищ. 

мед закл. осв. IV р. акр. / М. Р. Гжегоцький, В. І. Філімонов, Ю. С. Петришин, О. Г. 

Мисаковець. - К. : Книга плюс, 2005. - 496 с.  Всього:  205 прим. (абонемент – 196).

У книзі висвітлено актуальні аспекти

загальної та порівняльної фізіології, анатомічні

обґрунтування будови, фізіологічні основи

життєдіяльності у різних умовах зовнішнього

середовища; специфічні та неспецифічні

механізми адаптації; проблеми гомеостазу,

надійності і компенсацій функцій; основи дії

лікарських речовин на окремі структури та

функціональні системи організму, механізми

функціонування, регулювання й інтегрування

діяльності всіх систем органів та реалізації

функцій організму людини. Для студентів

вищих фармацевтичних закладів освіти та

фармацевтичних факультетів вищих медичних

закладів освіти III-ІV рівнів акредитації.



612(075.8)

К56

Ковешніков, В. Г.

Фізіологія з основами анатомії людини [Текст] : Підручник для студ. вищ. фарм. навч. 

заклад. і фарм. ф-тів вищ. мед. навч. заклад. III-IV р. акред. / В. Г. Ковешніков, В. О. 

Савро. - Луганськ : ЛДМУ, 2003. - 320 с. Всього:  41 прим. (абонемент – 36).

Цей підручник об'єднує дві

фундаментальні галузі медицині – анатомію

та фізіологію. Книга побудову таким сином,

що дає можливість вивчити основні

закономірності роботи організму на всіх

рівнях, зрозуміти найважливіші механізми

саморегуляції функціональних систем. Для

студентів і викладачів вищих медичних

закладів.



612(075.8)

П61

Посібник з фізіології [Текст] : навч. посібник для студ. вищ. мед. навч. закл. освіти III-

IV р. акр. (протокол МОНУ №4 від 25.11.2004 р.) / за ред. В. Г. Шевчука. - Вінниця : Нова 

книга, 2005. - 576с. Всього:  126 прим. (абонемент – 109).

У посібнику подано матеріали для

проведення практичних та підсумкових

занять. Скомпоновані вони за одним

принципом: короткий вступ; науково-

методичне обгрунтування теми; навчальна

мета; організація змісту матеріалу; завдання

для самостійної праці під час підготовки до

заняття; практичні роботи; завдання для

самостійної праці та самоконтролю; тестові

завдання; список літератури. Для студентів

медичних університетів, академій та

загальнопрофільних університетів.



612.66(075.8)

А72

Антонік, В. І.

Анатомія, фізіологія дітей з основами гігієни та фізичної культури [Текст] : 

Навчальний посібник для студ. ВНЗ / В. І. Антонік, І. П. Антонік, В. Є. Андріанов. - К. : 

Вид. дім "Професіонал",Центр учбової літератури, 2018. - 336 с. Всього:  11 прим. 

(абонемент – 4).

В навчальному посібнику

представлений науково обгрунтований

сучасними даними матеріал, що стосується

анатомії і фізіології дитячого організму та

окремих його систем під моменту

народження до юнацького віку. Навчальний

посібник рекомендується викладачам та

студентам вищих і середніх педагогічних

навчальних закладів, закладів фізичної

культури, вчителям шкіл. вихователям

дошкільних закладів та позашкільних

спортивно-тренувальних організацій, а такох

всім тим, хто цікавиться проблемами

оптимізації розвитку дітей.



612(075.8)

P59

Physiology [Текст] : texbook for students of higher med. educational institutions with the 

IVth level of acc. / ed. V.M. Moroz, O. A. Shandra. - 4 th edition. - Vinnytsia : Nova Knyha, 

2019. - 728 p. Всього:  20 прим. (абонемент – 16).

Підручник з фізіології людини,

викладений англійською мовою для кращого

опанування англомовними студентами знань

з фізіології, містить основний навчальний

матеріал за програмою курсу фізіології.

Разом із висвітленням основних механізмів

функціонування органів та систем органів,

принципів нервово-гуморальної регуляції

функцій організму людини за умов норми,

адаптаційно-пристосувальних механізмів за

умов дії стресорних чи інших чинників, у

підручнику наведені початкові дані про

порушення функціонування кожного з

органів



612(075.8)

P59

Physiology [Текст] : texbook for students of higher med. educational institutions with the 

IVth level of acc. (report MHU #2, 26.10.2011) / ed. V.M. Moroz. - 2nd edition. - Vinnytsia : 

Nova Knyha, 2016. - 728 p. Всього:  48 прим. (абономент – 41).

Підручник з фізіології людини,

викладений англійською мовою для кращого

опанування англомовними студентами знань з

фізіології, містить основний навчальний

матеріал за програмою курсу фізіології. Разом

із висвітленням основних механізмів

функціонування органів та систем органів,

принципів нервово-гуморальної регуляції

функцій організму людини за умов норми,

адаптаційно-пристосувальних механізмів за

умов дії стресорних чи інших чинників, у

підручнику наведені початкові дані про

порушення функціонування кожного з органів.



612(02)

V26

Vander, A.

Human physiology [Текст] : The mechanisms of body function / A. Vander, J. Sherman, D. 

Luciano. - 7th edition. - Boston : WCB/McGraw-Hill, 1998. - 822 p.  Всього:  23 прим.  

(абонемент – 19).

Підручник з фізіології людини,

викладений англійською мовою. Чітка,

обдумана рубрифікація змісту кожного розділу

з виділенням найважливіших деталей кожної

теми, чітке формулювання основних положень,

визначень та класифікацій із додатковим

винесенням матеріалу лекції в рисунки та

схеми дозволяють студентам легко з'ясувати

головні аспекти кожної з тем



57(075.8)

М42

Медична біологія, анатомія, фізіологія та патологія людини [Текст] : підручник для 

студ. фарм. фак. внз / Я. І. Федонюк, С. І. Дубінін, Л. Я. Федонюк, Л. Т. Котляренко. -

Львів : Новий Світ-2000, 2020. - 880 с. Всього:  30 прим. (абонемент – 24).

Матеріал підручника викладений за

розділами. Перші два розділи охоплюють

питання медичної біології та гістології.

Наступні розділи присвячені описанню окремих

систем організму за загальним планом: анатомія

людини, фізіологія та найбільш пощирені

патологічні процеси. Підручник буде корисним

для студентів медичних училищ, а також

лікарів, що можливість пригадати анатомічну

будову організму, основи загальної патології та

нормальної фізіології.



611(075.8)

А64

Анатомія та фізіологія з патологією [Текст] : підручник для студ. вищ. мед. закл. 

освіти І-ІІ р. акред.( Рек. ЦМК МОЗ України) / за ред. Я.І.Федонюка. - 3 -є вид., доповн. і 

виправл. - Тернопіль : Укрмедкнига, 2018. - 676 с. Всього:  33 прим. (абонемент – 26).

Підручник містить короткі сучасні

дані про будову організму людини, викладені у

функціональному та прикладному (для

медицини) аспектах. Його особливістю є те,

що він охоплює такі фундаментальні

дисципліни, як нормальна анатомія, гістологія,

нормальна фізіологія та патологія. Така

структура є істотно новою, вперше об'єднано

усі ці предмети в межах однієї праці.



611(075.8)

А64

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

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

- 680 с. Всього:  162 прим. (абонемент – 143).

Підручник містить короткі сучасні

дані про будову організму людини, викладені у

функціональному та прикладному (для

медицини) аспектах. Його особливістю є те,

що він охоплює такі фундаментальні

дисципліни, як нормальна анатомія, гістологія,

нормальна фізіологія та патологія. Така

структура є істотно новою, вперше об'єднано

усі ці предмети в межах однієї праці.



612(075.8)

Ф53

Філімонов, В. І.

Фізіологія людини [Текст] : підручник для студ. мед закл. фахової передвищої та 

вищої освіти / В. І. Філімонов. - 4-тє вид. - К. : ВСВ "Медицина", 2021. - 488 с. 

Всього:  30 прим. (абонемент – 25).

У пропонованому підручнику з

фізіології людини матеріал викладено на

основі структурно-функціонального

взаємозв’язку клітин, органів і систем

організму як єдиного цілого. Це дає змогу

сформувати більш точне уявлення про

взаємозв’язок функцій окремих органів.

Видання створено для студентів медичних

закладів фахової передвищої та вищої освіти

відповідно до чинних освітньо-професійних

програм.



612(02)

Р54

Ріст і розвиток людини [Текст] : підр. для вищ. мед. навч. закл. І-ІІІ рів. акр.

/ за ред. В. С. Тарасюка, І. Ю. Андрієвського. - К. : Медицина, 2008. - 400с. Всього:  199 

прим. (абонемент – 179).

Підручник створено за новою

навчальною програмою. У книжці

розглядається організм людини в періоди

ембріонального розвитку плода, дитячого віку,

статевого дозрівання, зрілості та старечого віку.

Висвітлюються особливості розвитку органів, їх

будови, функцій залежно від віку. Визначені

сучасні методики фізикального обстеження

організму людини. Для студентів вищих

медичних навчальних закладів І-ІІІ рівнів

акредитації. Буде також корисною для медичних

сестер та бакалаврів медицини.



Література, яка не 

користується попитом



612(02)

Ш20

Шандра, О. А.

Нормальна фізіологія: Вибрані лекції [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ.    мед. навч. 

закл. IV р. акр. / О. А. Шандра, Н. В. Общіна ; за ред. О. А.  Шандри. - Одеса : ОДМУ, 

2005. - 322 с. Всього:  3 прим. (абонемент  - 1).

Навчальний посібник, згідно з

програмою для вищих медичних навчальних

закладів, містить матеріали, які присвячено

загальним закономірностям розвитку

збудження в нервовій і м'язовій системах,

механізмам діяльності серцево-судинної

системи, змінам структур і функцій деяких

фізіологічних систем протягом життєвого

циклу. Для студентів вищих медичних

навчальних закладів



577.1(075.8)

Ф53

Філімонов, В. І.

Фізіологія людини в запитаннях і відповідях [Текст] : навч. посібник для студ. вищ. 

мед. навч. закладів IV р. акред. / В. І. Філімонов. - Вінниця : Нова книга, 2010. - 456 с. 

Всього:  37 прим. (абонемент – 32)

Даний посібник написаний у ще
мало звичному для вітчизняної навчальної
літератури стилі – у вигляді запитань і
відповідей на них. Його можна використовувати
як самостійний підручник, оскільки в ньому
матеріал повністю охоплює всі розділи
навчальної програми з нормальної фізіології
медичних вузів всіх факультетів. Але його
можна використовувати разом зі стандартними
підручниками, оскільки конкретні запитання і
такі ж конкретні відповіді допоможуть як
викладачу при проведенні опитування, так і
студенту. Особливо він актуальний у зв’язку з
переходом на Болонську систему підготовки, де
більше уваги приділяється самостійній роботі
студента. Наведені у кінці книги основні
фізіологічні константи будуть корисні не лише
студентам, а й лікарям.



612(075.8)

Г19

Ганонг, В. Ф.

Фізіологія людини [Текст] : підручник для студ. вищ. мед. навч. закл. ІІІ - ІV р. акред. 

(протокол ЦМК МОЗУ №4 від 04.09.2001 р.) / Вільям Ф. Ганонг. - Львів : БаК, 2002. - 784 

с. Всього:  52 прим. (абонемент – 46).

У пропонованому українському
перекладі останнього англомовного видання
цієї книги детально висвітлено механізми
функціювання, регулювання та інтегрування
діяльності всіх систем і органів, біохімічне
підґрунтя й молекулярні основи
життєдіяльності та діапазон реалізації функцій
організму людини. У ній узагальнено тисячі
ключових статей та оглядів, найавторитетніші
монографії та підручники, що дає змогу
читачеві ознайомитися з досягненнями
фізіології людини на Заході. Така інформація
потрібне медикам різних фахів для розуміння і
вміння використовувати функціональні методи
дослідження, грамотно визначати відхилення
від норми, тобто правильно ставити діагноз,
обґрунтовано обирати тактику лікування.
Особливу увагу приділено раніше не
використовуваним дослідженням молекулярних
та генетичних механізмів у регулюванні
функцій організму та їхньому значенню у
розвитку патології.



612(075.8)

Н83

Нормальна фізіологія [Текст] : Навчальний посібник / Під ред. В. І. Філімонова. - К. : 

Здоров'я, 1994. - 608 с. Всього:  48 прим. (абонемент – 44).

Підручник підготовлено

відповідно до діючої програми з курсу

нормальної фізіології, написаний він за

системним принципом. З метою підготовки

лікаря широкого профілю особливу увагу

приділено фізіології вісцеральних систем.

Введено деякі нові розділи, а саме:

«Фізіологія мембран», «Гомеостаз і

гомеокінез», «Фізіологічні аспекти

адаптації» тощо. У «Додатку» наведено

головні фізіологічні показники. Для

студентів медичних вузів і медичних

факультетів університетів.



612(02)

П61

Посібник з нормальної фізіології [Текст] : Навчальний посібник / За ред. В.Г. 

Шевчука. - К : Здоров'я, 1995. - 368 с. Всього:  263 прим.  (абонемент  - 248).

У навчальному посібнику подано

матеріали для проведення лабораторних та

підсумкових занять. Ці матеріали

скомпоновані за одним принципом: короткий

вступ; науково-методичне обґрунтування

теми; навчальна мета; організація змісту

матеріалу; завдання для самостійної праці під

час підготовки до заняття; практичні роботи;

список літератури. Описано апаратуру для

дослідження фізіологічних процесів та хід

експериментів. Для студентів медичних

інститутів, академій та університетів.



612(075.8)

Ч-15

Чайченко, Г. М.

Фізіологія людини і тварин [Текст] : Підручник для студ. біолог. спец. вищ. навч. 

заклад. / Г. М. Чайченко, В. О. Цибенко, В. Д. Сокур ; За ред. В.О. Цибенка. - К. : Вища

школа, 2003. - 464 с. Всього:  3 прим. 

Підручник написано відповідно до
навчальної програми з курсу «Фізіологія
людини і тварин» для студентів біологічних
факультетів університетів з використанням
новітніх досягнень сучасної фізіології. Багато
уваги приділено розкриттю клітинних
механізмів фізіологічних функцій. Анатомічний
матеріал подано в обсязі, необхідному для
розуміння принципів функціонування органів
та систем органів. Достатньо повно викладено
порівняльно-фізіологічні дані, на підставі яких
демонструється еволюція функцій організму.
Детальний предметний покажчик полегшує
пошук потрібного матеріалу. Для студентів
біологічних спеціальностей вищих навчальних
закладів. Може бути корисним студентам і
аспірантам вищих медичних, педагогічних та
інших навчальних закладів, де вивчають
фізіологію людини.



Книгозабезпеченість

навчальної дисципліни 

“Фізіологія” за 2017 –

2022рр.



Наявність 

грифа

(МОНУ,МО

ЗУ, ДУЦМК 

з ВМО МОЗ 

України)

Вид

видання: 

підручник, 

посібник, 

атлас

Автор Назва Рік, місце 

видання

Тир

аж

МОНУ

№38 

11.04.2012

Підручник Філімонов

В.І.

Клінічна

фізіологія

К.: Медицина, 

2022

30

МОЗУ №3 

16.10.2012

Підручник Шевчук В.Г. Фізіологія Вінниця;НК,2

018

27

МОЗУ 

№502 

22.06.10

Підручник

базавий

Шевчук В.Г. Фізіологія Вінниця;НК,2

017

51

Вч. Рада 

ВНМУ

Навчальний

посібник

Мороз В.М. Фізіологія Вінниця;НК,2

019

50



Наявність 

грифа

(МОНУ,МО

ЗУ, ДУЦМК 

з ВМО МОЗ 

України)

Вид

видання: 

підручник, 

посібник, 

атлас

Автор Назва Рік, місце 

видання

Тир

аж

МОЗ 

України №3 

27.10.2016

Навч.-

метод. 

посібник

Гжегоцький

М.Р.

Фізіологія Вінниця;НК,2

019

120

МОНУ 

№2/1145 

10.07.14

Навчальний

посібник

Зубар Н.М. Фізіологія

харчування

К.: ЦУЛ,2018 20

МОЗ 

України

Підручник Філімонов

В.І.

Фізіологія

людини

К.:Медицина, 

2021

30

Вч рада 

ТНМУ №5 

26.05.20

Підручник Федонюк

Я.І.

Мед. біологія, 

анатомія, 

фізіологія

Львів: 

НС,2020

30



Наявність 

грифа

(МОНУ,МО

ЗУ, ДУЦМК 

з ВМО МОЗ 

України)

Вид

видання: 

підручник, 

посібник, 

атлас

Автор Назва Рік, місце 

видання

Тир

аж

ЦМК НМУ 

№3 

22.05.15

Посібник Мороз В.М. Фізіологія. 

Короткий курс

Вінниця:НК,201

8

1

Вінницький

НМУ №11 

26.06.19

Навчальний

посібник

Мороз В.М. Фізіологія. 

Короткий курс

Вінниця:НК,201

9

50

MHU №2 

26.10.2011

Textbook Moroz V.M. Physiology Vinnytsia:

NK,2019

20

MHU №2 

26.10.2011

Textbook Moroz V.M. Physiology Vinnytsia:

NK,2018

1



Наявність 

грифа

(МОНУ,МО

ЗУ, ДУЦМК 

з ВМО МОЗ 

України)

Вид

видання: 

підручник, 

посібник, 

атлас

Автор Назва Рік, місце 

видання

Тир

аж

Вч. рада 

Української

мед.

Study 

manual

Zaporozhets

T.

Dental 

physiology

Lviv 

Magnolia,2019

5

Електронни

й посібник

Воронич-

Семченко

Фізіологія. 

Практикум

ІФНМУ



Розділ 2

Наукові статті  працівників       

кафедри за 2017-2022рр.



 Барабаш, О. Я.

Зміни індексу аналгезії/ноцицепції та вмісту газових трансмітерів у ротовій рідині при

заміщенні дефекту зубних рядів [Текст] / О. Я. Барабаш, Н. М. Воронич-Семченко //

Фізіологічний журнал. — 2020. — т.66, № 2-3. — С.37-43.

Барабаш, О. Я.

Дослідження вмісту сірководню та показників метаболізму оксиду азоту у ротовій

рідині пацієнтів,які користуються різними конструкціями зубних протезів [Текст] / О. Я.

Барабаш, Н. М. Воронич-Семченко // Бабенківські читання (конференція присвячена

пам'яті академіка Г.О. Бабенка) : Матеріали науково-практичної конференції з

міжнародною участю 24-25 жовтня 2019 Івано-Франківськ. — Івано-Франківськ, 2019.

— С.24-25.

 The features of metabolism and structural organization of dental system under conditions of

experimental insulin resistance [Текст] / S. P. Guranych, M. M. Bagriy, T. V. Guranych, N. M.

Voronych-Semchenko // Фізіологічний журнал. — 2021. — т.67, № 4. — C.52-63.

 Guranych, S. P.

The influence of iodine deficiency and insulin resistance on the phosphatases activity in blood

serum of rats [Текст] / S. P. Guranych, N. M. Voronych-Semchenko // 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. — C.40.



 Some Structural and Chemical in Endocardial Endothelium of Rats in Emotional and Pain
Stress Complicated by Hypercholesterolemia [Текст] / I. M. Luchko, T. V. Guranych, N. M.
Voronych-Semchenko et al. // Галицький лікарський вісник. — 2017. — т.24, № 2. —
С.29-32.

 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.

 Todoriv, T. V.

State of endothelial function, lipid spectrum and features of coronary vessels structure of rats
with obesity and insulin resistance under iodine deficiency conditions [Текст] / T. V.
Todoriv, M. M. Bagriy, N. M. Voronych-Semchenko // Фізіологічний журнал. — 2021. —
т.67, № 6. — C.21-31.

 Гуранич, С. П.

Зміни мінеральної щільності зубощелепного апарату щурів із йододефіцитом та
інсулінорезистентністю [Текст] / С. П. Гуранич, Н. М. Воронич-Семченко, Т. В.
Гуранич // Фізіологічний журнал. — 2018. — т.64, № 4. — С.57-65.

Гуранич, С. П.

Зміни структури та мінерального складу зубоальвеолярного комплексу у щурів із
комбіновною ендокринопатією [Текст] / С. П. Гуранич, М. М. Багрій, Н. М. Воронич-
Семченко // Art of Medicine. — 2019. — № 4. — С.58-64.



 Гуранич, С. П.

Зміни активності ферментів енергетичного обміну та антиоксидантної системи у щурів
із інсулінорезистентністю на тлі йододефіциту [Текст] / С. П. Гуранич, Н. М. Воронич-
Семченко, Т. В. Гуранич // Бабенківські читання (конференція присвячена пам'яті
академіка Г.О. Бабенка) : Матеріали науково-практичної конференції з міжнародною
участю 24-25 жовтня 2019 Івано-Франківськ. — Івано-Франківськ, 2019. — С.46.

Гуранич, Т. В.

Майстер-клас як один із шляхів удосконалення практичної майстерності на теоретичних
кафедрах [Текст] / Т. В. Гуранич, Н. М. Воронич-Семченко, І. І. Дубковецька // Актуальні
питання підвищення якості освітнього процесу : Збірник тез Науково-практичної
конференції з міжнародною участю 17 травня 2019 року. — Івано-Франківськ : ІФНМУ,
2019. — С.83.

Заяць, О. В.

Вплив показників системи оксиду азоту, сірководню, маркерів антиоксидантного
гомеостазу та кісткового метаболізму ротової рідини на стоматологічне здоров'я дітей із
легким йододефіцитом, латентним залізодефіцитом і поєднаним мікроелементозом
[Текст] / О. В. Заяць, Н. М. Воронич-Семченко // Art of Medicine. — 2021. — № 2. —
С.59-65.

Заяць, О. В.

Взаємозв'язок показників прооксидантно-антиоксидантного гомеостазу ротової рідини зі
стоматологічним статусом дітей ендемічного регіону [Текст] / О. В. Заяць, Н. М.
Воронич-Семченко // Бабенківські читання (конференція присвячена пам'яті академіка
Г.О. Бабенка) : Матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю 24-25
жовтня 2019 Івано-Франківськ. — Івано-Франківськ, 2019. — С.49.



 Професор В.Г. Шлопов - видатний представник вітчизняної патологічної анатомії (до 80-

річчя від дня народження) [Текст] / Д. Д. Зербіно, Л. І. Волос, Ю. Б. Чайковський та ін. // 

Art of Medicine. — 2021. — № 2. — С.185-188.

 Аналіз показників NO-cинтазної системи міокарда та печінки щурів із гіпотиреоїдною

дисфункцією [Текст] / Л. В. Николишин, Н. М. Воронич-Семченко, Т. В. Гуранич та ін. // 

Art of Medicine. — 2017. — № 3. — С.61-65.

 Стецев'ят, В. Б.

Структурні зміни печінки у щурів із інсулінорезистентністю на тлі набутого і

вродженого йододефіциту [Текст] / В. Б. Стецев'ят, М. М. Багрій, Н. М. Воронич-

Семченко // Клінічна анатомія та оперативна хірургія(в дар). — 2019. — т.18, № 2. —

С.64-69.

Стецев'ят, В. Б.

Вплив інсулінорезистентності на тиреоїдний гомеостаз щурів за умов вродженого та

набутого йододефіциту [Текст] / В. Б. Стецев'ят, Н. М. Воронич-Семченко // Art of

Medicine. — 2019. — № 4. — С.119-123.

Тодорів, Т. В.

Особливості структурної організації міокарда щурів із інсулінорезистентністю,

обтяженою йододефіцитом [Текст] / Т. В. Тодорів, М. М. Багрій, Н. М. Воронич-

Семченко // Клінічна анатомія та оперативна хірургія(в дар). — 2019. — т.18, № 2. —

С.59-63.



 Pobigun, N. G.

Psychological peculiarities of professional burnout of teachers of high medical educational 

institutions [Текст] / N. G. Pobigun, U. P. Shalamai // Архів клінічної медицини ( дар). —

2019. — № 2. — С.35-39.

Shalamai, U.

Clinical aspects of physiology teaching for ergotherapists [Текст] / U. Shalamai, N. Pobigun // 

Галицький лікарський вісник. — 2019. — т.26, № 4. — С.55-56.

 Evidence of apoptosis in parvocellular nuclei of hypothalamus in streptozotozin-induced

diabetes mellitus [Текст] / O.Ya. Zhurakivska, N. M. Zherdova, R. P. Oliynyk et al. //

Проблеми ендокринної патології. — 2021. — № 4. — С.94-103.

 Побігун, Н. Г.

Дослідження впливу фізичного навантаження та стресу на стан щитоподібної залози при

гітотиреозі [Текст] / Н. Г. Побігун // Art of Medicine. — 2019. — № 4. — С.97-101.

Побігун, Н. Г.

Дослідження впливу хронічного стресу на показники мінерального обміну в

експерименті [Текст] / Н. Г. Побігун // Бабенківські читання (конференція присвячена

пам'яті академіка Г.О. Бабенка) : Матеріали науково-практичної конференції з

міжнародною участю 24-25 жовтня 2019 Івано-Франківськ. — Івано-Франківськ, 2019.

— С.87.



 Стецев'ят, В. Б.

Вплив тиреоїдних гормонів на вуглеводневий обмін щурів з урахуванням статевого
диморфізму [Текст] / В. Б. Стецев'ят // Бабенківські читання (конференція присвячена
пам'яті академіка Г.О. Бабенка) : Матеріали науково-практичної конференції з
міжнародною участю 24-25 жовтня 2019 Івано-Франківськ. — Івано-Франківськ, 2019.
— С.97.

 Стецев'ят, В. Б.

Особливості метаболізму щурів із інсулінорезистентністю, індукованою фруктозою на
тлі вродженого і набутого йододефіциту [Текст] / В. Б. Стецев'ят // Галицький лікарський
вісник. — 2019. — т.26, № 4. — С.45-50.

Динаміка патологічних змін в тканинах тонкої кишки при механічній травмі [Текст] / О.
П. Бабкіна, Я. А. Ушко, І. С. Коробко, В. О. Зозуляк // Art of Medicine. — 2018. — № 2. —
С.50-56.

Цимбала, Е. М.

Вплив греліну і лептину на показники метаболічного синдрому за умов
висококалорійних дієт в експерименті [Текст] / Е. М. Цимбала // Медична хімія. — 2021.
— т.23, № 3. — С.5-9.

Цимбала, Е. М.

Зміни білкової та ліпідної пероксидації в органах гепатопанкреатобіліарної системи,
ферментативних антиоксидантів у щурів за умов перебування на дієтах з надмірним
вмістом вуглеводів або жирів [Текст] / Е. М. Цимбала, Н. М. Воронич-Семченко // Art of
Medicine. — 2022. — № 1. — С.98-102.



 Гуранич, Т. В.

Майстер-клас як один із шляхів удосконалення практичної майстерності на теоретичних
кафедрах [Текст] / Т. В. Гуранич, Н. М. Воронич-Семченко, І. І. Дубковецька // Актуальні
питання підвищення якості освітнього процесу : Збірник тез Науково-практичної
конференції з міжнародною участю 17 травня 2019 року. — Івано-Франківськ : ІФНМУ,
2019. — С.83.

Структурні зміни ендотелію ендокарда лівого шлуночка щурів у післястресовому періоді
[Текст] / І. М. Лучко, Т. В. Гуранич, О. Г. Попадинець та ін. // Art of Medicine. — 2017. —
№ 4. — С.19-23.

Вплив L-аргініну та особливості фармакокорекції стану ендотелію серця щурів в умовах
дії емоційно-больового стресу,ускладненого гіперхолестеринемією [Текст] / І. М. Лучко,
Т. В. Гуранич, О. І. Тучак та ін. // Art of Medicine. — 2019. — № 4. — С.80-83.

Zayats, O.

Gender peculiarities of protein and lipid peroxidation of the oral liquid under the conditions of
preclinical iodine and iron deficiency [Текст] / O. Zayats // Архів клінічної медицини ( дар).
— 2021. — № 1. — С.28-31.

Nykolyshyn, L. V.

Metabolic bases of the influence of selenium deficiency on cerebrum,heart and liver in
condinion of thyroid hypofunction [Текст] / L. V. Nykolyshyn // Бабенківські читання
(конференція присвячена пам'яті академіка Г.О. Бабенка) : Матеріали науково-практичної
конференції з міжнародною участю 24-25 жовтня 2019 Івано-Франківськ. — Івано-
Франківськ, 2019. — С.79.



 Тодорів, Т. В.

Особливості змін ендотеліну-1 у щурів із інсулінорезистентністю обтяженою

йододефіцитом [Текст] / Т. В. Тодорів, Н. М. Воронич-Семченко // Бабенківські читання

(конференція присвячена пам'яті академіка Г.О. Бабенка) : Матеріали науково-

практичної конференції з міжнародною участю 24-25 жовтня 2019 Івано-Франківськ. —

Івано-Франківськ, 2019. — С.100.

 Цимбала, Е. М.

Зміни білкової та ліпідної пероксидації в органах гепатопанкреатобіліарної системи,

ферментативних антиоксидантів у щурів за умов перебування на дієтах з надмірним

вмістом вуглеводів або жирів [Текст] / Е. М. Цимбала, Н. М. Воронич-Семченко // Art of

Medicine. — 2022. — № 1. — С.98-102.

 Some Structural and Chemical in Endocardial Endothelium of Rats in Emotional and Pain

Stress Complicated by Hypercholesterolemia [Текст] / I. M. Luchko, T. V. Guranych, N. M.

Voronych-Semchenko et al. // Галицький лікарський вісник. — 2017. — т.24, № 2. — С.29-

32.

 Гуранич, Т. В.

Перерозподіл вмісту міді у тканинах щурів із гіпофункцією щитоподібної залози на тлі

йододефіциту та комбінованого дефіциту йоду й міді [Текст] / Т. В. Гуранич //

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.41.



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).



Дякуємо за участь у перегляді 

матеріалів, підготовлених

працівниками бібліотеки ІФНМУ. 

Свої пропозиції просимо надсилати 

електронною   поштою.

Наша адреса:

library@ifnmu.edu.ua


