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5. Проведено на базі кафедри наукові конференції, симпозіуми, з’їзди: Всього    –   . 

Кількість доповідей           –         ; учасників           –          .      
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ТА ПРОФІЛАКТИЧНОЇ ТОКСИКОЛОГІЇ ЗА 2015-2016 рр. 

 

Монографії:  1  . 

1. Д.Д. Зербино. Экологическая патология: проблема превентивной медицины. 

Концепция первичной профилактики / Д.Д. Зербино (А.Н. Колинковский – соавтор 
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Словники:   –  .   
 

Підручники:   –   . 
 

Науково-популярні видання:   –   . 
 

Довідники:  1 .   

1. Бомба М.Я. Фіточаї : довідник / Бомба М.Я., Лотоцька-Дудик У.Б., Івашків Л.Я. // 

Львів : Ліга-Прес, 2016. – 84 с. 
 

Методичні рекомендації, розробки для навчального процесу:   18   . 

1. Пластунов Б.А., Крупка Н.О. Робоча навчальна програма інтернатури 

випускників медчних факультетів за спеціальністю «Загальна гігієна». – Львів, 

2015. – 19 с. 

2. Пластунов Б.А., Крупка Н.О. Робоча навчальна програма циклу спеціалізації 

лікарів за фахом «Загальна гігієна». – Львів, 2015. – 17 с. 

3. Лотоцька-Дудик У.Б. Робоча навчальна програма циклу спеціалізації лікарів за 

фахом «Комунальна гігієна». – Львів, 2015. – 17 с. 

4. Томків В.М. Робоча навчальна програма циклу спеціалізації лікарів за фахом 

«Гігієна дітей та підлітків». – Львів, 2015. – 16 с. 

5. Крупка Н.О., Пластунов Б.А., Завада М.І. Робоча навчальна програма циклу 

спеціалізації лікарів за фахом «Гігієна харчування». – Львів, 2015. – 18 с. 

6. Пластунов Б.А., Лотоцька-Дудик У.Б., Колінковський О.М. Робоча навчальна 

програма циклу спеціалізації лікарів за фахом «Лабораторні дослідження 

факторів навколишнього середовища». – Львів, 2015. – 18 с. 

7. Пластунов Б.А., Касіян О.П. Робоча навчальна програма циклу спеціалізації 

лікарів за фахом «Гігієна праці». – Львів, 2015. – 16 с. 

8. Пластунов Б.А., Крупка Н.О. Робоча навчальна програма передатестаційного 

циклу за фахом «Загальна гігієна». – Львів, 2015. – 13 с. 

9. Лотоцька-Дудик У.Б. Робоча навчальна програма передатестаційного циклу за 

фахом «Комунальна гігієна». – Львів, 2015. – 14 с. 

10. Томків В.М. Робоча навчальна програма передатестаційного циклу за фахом 

«Гігієна дітей та підлітків». – Львів, 2015. – 12 с. 

11. Крупка Н.О. Робоча навчальна програма передатестаційного циклу за фахом 

«Гігієна харчування». – Львів, 2015. – 14 с. 
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12. Лотоцька-Дудик У.Б., Пластунов Б.А. Робоча навчальна програма 

передатестаційного циклу за фахом «Лабораторні дослідження факторів 

навколишнього середовища». – Львів, 2015. – 14 с. 

13. Пластунов Б.А., Зуб С.Т. Робоча навчальна програма передатестаційного циклу 

за фахом «Гігієна праці». – Львів, 2015. – 11 с. 

14. Кузьмінов Б.П., Крупка Н.О., Лотоцька-Дудик У.Б., Томків В.М. Робоча 

програма циклу тематичного удосконалення за фахом «Вибрані питання 

загальної гігієни» для лікарів-гігієністів. – Львів, 2015. – 7 с. 

15. Лотоцька-Дудик У.Б. Збірник тестових завдань для слухачів циклу спеціалізації 

«Лабораторні дослідження факторів навколишнього середовища» / У.Б. 

Лотоцька-Дудик, Н.О. Крупка. – Львів, 2016. – Ч. 1, 196 с. ; Ч. 2, 151 с.  

16. Крупка Н.О. Збірник тестових завдань для слухачів циклу спеціалізації “Загальна 

гігієна” / Н.О. Крупка, У.Б. Лотоцька-Дудик. – Львів, 2016. – 222 с.  

17. Гігієна та екологія : збірник типових задач діяльності, умінь і практичних 

навичок для студентів VI курсів медичних факультетів / за заг. ред. д. мед. н., 

проф. Б.П. Кузьмінова і к. мед. н., доц. Б.А. Пластунова. – Львів, 2016. – 76 с. 

18. Гігієна та екологія : збірник оновленого банку тестів до ліцензійного іспиту 

Крок-2 «Загальна лікарська підготовка» для студентів VI курсів медичних 

факультетів. – Львів, 2016. – 56 с. 

 

Опубліковано статей:    вітчизняні – 26     зарубіжні – 1 

1. Кузьмінов Б.П. Вміст мікроелементів у крові дітей, які проживають на 

геохімічній території / Б.П. Кузьмінов, Н.М. Скалецька, О.Б. Кузьмінов // Гігієна 

населених місць. – 2015. – Вип. 65. – С. 250–253. 

2. Касіян О.П. Ризик виникнення раку щитоподібної залози у регіонах з різними 

рівнями поширеності аутоімунного тиреоїдиту та тиреотоксикозу / О.П. Касіян // 

Гігієна населених місць. – 2015. – Вип. 65. – С. 119–123. 

3. Розрахунок впливу на умови розсіювання та димовидалення (тиску вітру на 

вітряному і завітряному фасадах) проектованого багатоквартирного житлового 

будинку по вул. Врубеля, 15 у м. Львові на існуючий 5-ти поверховий житловий 

будинок по вул. Врубеля, 4 / А.К. Маненко, Н.А. Хоп’як, А.К. Степанов [та ін.] (у 

авторс. колективі співробітники кафедри – О.П. Касіян, С.Т. Зуб) // Гігієна 

населених місць. – 2015. – Вип. 66. – С. 29–35. 

4. Гігієнічна регламентація вмісту діазоліну в атмосферному повітрі / Б.П. 

Кузьмінов, Т.С. Зазуляк, О.А. Брейдак, Т.А. Альохіна // Гігієна населених місць. 

– 2015. – Вип. 66. – С. 44–47. 

5. Обоснование ориентировочного безопасного уровня воздействия дезлоратадина в 

воздухе рабочей зоны / Б.П. Кузьминов, Т.С. Зазуляк, В.А. Туркина, Т.А. 

Алехина // Здоровье и окружающая среда. – 2015. – Т. 2, Вып. 25. – С. 113–116. 

6. Зазуляк Т.С. Сравнительная оценка иммунотоксических свойств 

антигистаминных препаратов І, ІІ и ІІІ поколения / Т.С. Зазуляк, Т.А. Алехина, 

А.А. Брейдак // Международный Научный Институт «Educatio». – 2015. – № 1(8). 

– С. 158–160. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Ы
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7. Кузьмінов Б.П. Гігієнічна оцінка мікроелементозів у дітей молодшого шкільного 

віку, які проживають на геохімічній території / Б.П. Кузьмінов, Н.М. Скалецька // 

Медичні перспективи. – 2015. – Т. ХХ, № 1. – С. 122–127. 

8. Гостра інгаляційна токсичність антигістамінних препаратів – діазоліну, 

лоратадину та дезлоратадину / Б.П. Кузьмінов, Т.С. Зазуляк, О.Б. Кузьмінов [та 

ін.] // Сучасні проблеми токсикології, харчової та хімічної безпеки. – 2015. – № 4 

(72). – С. 30–34. 

9. Кузьмінов Б.П. Вміст мікроелементів у волоссі дітей, які проживають на 

території Червоноградського гірничо-промислового регіону / Б.П. Кузьмінов, 

Н.М. Скалецька, Ю.Б. Кузьмінов // Актуальные проблемы транспортной 

медицины. – 2015. – Т. 2, № 4. – С. 70–74. 

10. Кузьмінов О.Б. Оцінка кумулятивної активності діазоліну, лоратадину та 

дезлоратадину у підгострому експерименті на білих мишах / О.Б. Кузьмінов, Т.А. 

Альохіна, О.А. Брейдак // Біологія тварин. – 2015. – Т. 17, № 4. – С. 178. 

11. Zelenyj A.L. Acute toxicity of hydrocortisone acetate to Daphnia magna / A.L. Zelenyj 

// Біологія тварин. – 2015. – Т. 17, № 4. – С. 172. 

12. Кузьмінов Б.П. Освітня та наукова діяльність професора Даценко І.І. / Б.П. 

Кузьмінов // Актуальні проблеми профілактичної медицини : зб. наук. праць. – 

2015. – Вип. 12. – С. 4–6. Режим доступу: 

http://www.meduniv.lviv.ua/files/pidrozd/laboratory/Zbirka_2015_3.pdf 

13. Пластунов Б.А. Умови праці робітників швейного виробництва // Б.А. Пластунов, 

В.М. Томків Актуальні проблеми профілактичної медицини : зб. наук. праць. – 

2015. – Вип. 12. – С. 141–148. Режим доступу: 

http://www.meduniv.lviv.ua/files/pidrozd/laboratory/Zbirka_2015_3.pdf 

14. Завада М.І. Оцінка способу життя та його вплив на розвиток стресу у студенток 

медичного університету / М.І. Завада // Актуальні проблеми профілактичної 

медицини : зб. наук. праць. – 2015. – Вип. 12. – С. 57–61. Режим доступу: 

http://www.meduniv.lviv.ua/files/pidrozd/laboratory/Zbirka_2015_3.pdf 

15. Зелений А.Л. Фармакологічні властивості, клінічна ефективність та токсичні 

ефекти гідрокортизону ацетату / А.Л. Зелений // Актуальні проблеми 

профілактичної медицини : зб. наук. праць. – 2015. – Вип. 12. – С. 62–67. Режим 

доступу: http://www.meduniv.lviv.ua/files/pidrozd/laboratory/Zbirka_2015_3.pdf 

16. Ковалів М.О. Психофункціональний стан та інтелектуальний розвиток студентів 

(огляд літератури) / М.О. Ковалів // Актуальні проблеми профілактичної 

медицини : збірник наук. праць. – 2015. – Вип. 12. – С. 81–89. Режим доступу: 

http://www.meduniv.lviv.ua/files/pidrozd/laboratory/Zbirka_2015_3.pdf 

17. Ковалів М.О. Теоретичні, методичні аспекти і перебіг адаптації студентів вищих 

навчальних закладів (огляд літератури) / М.О. Ковалів, Б.А. Пластунов // 

Актуальні проблеми профілактичної медицини : збірник наук. праць. – 2015. – 

Вип. 12. – С. 90–103. Режим доступу: 

http://www.meduniv.lviv.ua/files/pidrozd/laboratory/Zbirka_2015_3.pdf 

18. Пластунов Б.А. Спосіб життя і стан здоров’я студентів вищих навчальних 

закладів (огляд літератури) / Б.А. Пластунов, М.О. Ковалів // Актуальні проблеми 

профілактичної медицини : збірник наук. праць. – 2015. – Вип. 12. – С. 131–140. 
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Режим доступу: 

http://www.meduniv.lviv.ua/files/pidrozd/laboratory/Zbirka_2015_3.pdf 

19. Обоснование допустимого содержания диазолина в воздухе рабочей зоны 

химико-фармацевтического производства / Б.П. Кузьминов, Т.С. Зазуляк, В.А. 

Туркина [и др.] // Токсикологический вестник. – 2016. – № 1 (136). – С. 18–21. 

20. Обгрунтування орієнтовно безпечного рівня впливу нітроксоліну у повітрі 

робочої зони виробничих приміщень / Б.П. Кузьмінов, Т.С. Зазуляк, Г.І. Яськів, 

В.А. Туркіна // Сучасні проблеми токсикології, харчової та хімічної безпеки. – 

2016. – №3 (75). – С. 39–42. 

21. Оцінка гострої токсичності гепатопротектора антралю на альтернативних тест-

системах / Б.П. Кузьмінов, С.І. Матисік, Т.С. Зазуляк, Т.І. Микитчак // Довкілля 

та здоров’я. – 2016. – № 2. – С. 43–46. 

22. Завада М.І. Оцінка стану здоров’я дітей та підлітків Львівської області / М.І. 

Завада // Довкілля та здоров’я. – 2016. – № 2. – С. 59–62. 

23. Лотоцька-Дудик У.Б. Особливості умов праці та їх вплив на здоров’я працюючих 

у легкій промисловості / У.Б. Лотоцька-Дудик, Н.О. Крупка Н.О. // Довкілля та 

здоров’я. – 2016. – № 3 (79). – С. 60–68. 

24. Ковалів М.О. Динаміка функціонального стану серцево-судинної системи 

першокурсників медичного університету за різних систем навчання / М.О. 

Ковалів // Буковинський медичний вісник. – 2016. – Т. 20, № 1 (77). – С. 85–90. 

25. Куріння сигарет як ініціальний стимул пошкодження інтими артерій / Д.Д. 

Зербіно, О.М. Колінковський, Д.І. Беш, І.М. Андрусишина // Український 

кардіологічний журнал. – 2016. – № 3. – С. 232–233. 

26. Ксенобиотики как этиологические стимулы начальных этапов атеросклероза: 

гипотетические механизмы повреждения стенки артерий / Д.Д. Зербино, А.Н. 

Колинковский, О.Р. Малык, С.Н. Стаднык // Український кардіологічний журнал. 

– 2016. – № 3. – С. 233–234. 

27. Кузьмінов Б.П. Професійні шкідливості працівників взуттєвих виробництв / Б.П. 

Кузьмінов, У.Б. Лотоцька-Дудик // Український журнал з проблем медицини 

праці. – 2016. – № 1 (46). – С. 74–78. 

 

Опубліковано тези доповідей:   вітчизняні – 9    зарубіжні – 22 

1. Kasiyan O. Relative Risk of Hashimoto’s Thyroiditis among Children in Lviv Region 

in 2000-2010 / O. Kasiyan, H. Tkachenko // Актуальні питання біології та медицини 

: XІІІ Міжрегіон. наук. конф., 17-18 грудн. 2015 р. : збірник наукових праць. – 

Старобільськ : вид-во ДЗ «ЛНУ імені Тараса Шевченка», 2016. – С. 126–131. 

2. Зуб С.Т. Стан здоров’я працівників швейного підприємства м. Львова за даними 

анкетування / С.Т. Зуб, Б.П. Кузьмінов // Довкілля і здоров’я : наук.- практ. конф., 

присвячена 30-річчю Чорнобильської катастрофи, 22-23 квітн. 2016 р. – 

Тернопіль, 2016. – С. 113. 

3. Кузьмінов Б.П. Вивчення впливу енергетичних напоїв на здоров’я студентів-

медиків / Б.П. Кузьмінов, Я.М. Ямка // Довкілля і здоров’я : наук.- практ. конф., 
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