
Мікробіологія, вірусологія та імунологія 

 2019 рік 

Мікробіологія: навч. посіб. для студ. мед. ф-тів ЗВМО : У З ч. Ч. 1. Загальна 

медична мікробіологія та імунологія / [С. Є. Дейнека, В. К. Патратій,                      

І. Й. Сидорчук, та ін.] ; М-во охорони здоров'я України, ВДНЗ України 

"Буковин. держ. мед. ун-т", Каф. мікробіології та вірусології. - 7-е вид., випр. 

і допов. - Чернівці : БДМУ, 2019. - 191 с. : іл. 

Мікробіологія: навч. посіб. для студ. мед. ф-тів закл. ВМО : У 3 ч. Ч. 2. 

Спеціальна медична мікробіологія / С. Є. Дейнека, І. Й. Сидорчук,                         

А. О. Міхєєв [та ін.] ; М-во охорони здоров'я України, ВДНЗ України 

"Буковин. держ. мед. ун-т", Каф. мікробіології та вірусології. - 5-е вид., випр. 

і допов. - Чернівці : БДМУ, 2019. - 204 с. : іл. 

Мікробіологія, вірусологія та імунологія. Навчально-методичні 

матеріали до практичних занять: навч. метод. посіб. для студ. мед. фтів 

закл. вищ. освіти України, які навч. за спец. "Медицина" / Н. Д. Яковичук,   

С. Є. Дейнека, А. О. Міхєєв [та ін.] ; М-во охорони здоров'я України, ВДНЗ 

України "Буковин. держ. мед. ун-т", Каф. мікробіол.  та вірусол. - 7-е вид., 

випр. і допов. - Чернівці : БДМУ, 2019. - 280 с. : іл. 

Мікробіологія, вірусологія та імунологія: навч.-метод. посіб. для студ. 

стомат. ф-тів закл. вищ. освіти України, які навч. за спец. "Стоматологія" /   

Н. Д. Яковичук, С. Є. Дейнека, А. О. Міхєєв [та ін.] ; М-во охорони здоров'я 

України, ВДНЗ України "Буковин. держ. мед. ун-т", Каф. мікробіол. та 

вірусол. - 2-е вид., випр. і допов. - Чернівці : БДМУ, 2019. - 292 с. 

Мікробіологія, вірусологія та імунологія. Збірник тестових завдань для 

підготовки до ліцензійного іспиту "Крок 1. Стоматологія": навч.- метод. 

посіб. / [А. В. Гуменна, С. Є. Дейнека, Д. В. Ротар та ін.] ; М-во охорони 

здоров'я України, ВДНЗ України "Буковин. держ. мед. ун-т". - Чернівці : 

БДМУ, 2019. - 208 с. : іл. 

 2018 рік 

Мікробіологія: навч. посіб. для студ. мед. ф-тів ВМНЗ України, які навч. за 

спец. "Медицина" : У 3 ч. Ч. 3. Медична вірусологія / [С. Є. Дейнека,                     

І. Й. Сидорчук, А. О. Міхєєв та ін.] ; М-во охорони здоров'я України, 

Буковин. держ. мед. ун-т, Каф. мікробіол. та вірус. - 5-те вид., випр. і допов. - 



Чернівці : БДМУ, 2018. - 169 с. : іл. - Загол. палітурки : Медична вірусологія. 

- Бібліогр.: с. 167. 

Міхєєв А. О. Мікробіологія: навч. посіб. для студ. ВНЗ спец. "фармація" і 

"медсестринство" освітньо-кваліф. рівня "молодший спеціаліст" /                    

А. О. Міхєєв, О. О. Бліндер, С. Є. Дейнека ; М-во охорони здоров'я України, 

ВДНЗ України "Буковин. держ. мед. ун-т", каф. мікробіол. та вірус. - 3-тє 

вид., випр. і допов. - Чернівці : БДМУ, 2018. - 153 с. : іл. 

 2016 рік 

Мікробіологія: навч. посіб. для студ. мед. ф-тів навч. закладів III-IV р. а. :          

У 3 ч. Ч. 1. Загальна медична мікробіологія та імунологія / [С. Є. Дейнека,               

В. К. Патратій, І. Й. Сидорчук, та ін.] ; М-во охорони здоров'я України, ВДНЗ 

України "Буковин. держ. мед. ун-т", каф. мікробіології та вірусології. - 5-е 

вид., випр. і доп. - Чернівці : БДМУ, 2016. - 191 с. : іл. - Загол. палітурки : 

Мікробіологія. Ч. 1. Загальна медична мікробіологія. 

Мікробіологія, вірусологія та імунологія: навч.-метод. посіб. для студ. мед. 

ф-тів ВМНЗ III-IV р. а., які навч. за спец. "лікувальна справа" та "педіатрія" / 

[Н. Д. Яковичук, С. Є. Дейнека, А. О. Міхєєв та ін.] ; Мво охорони здоров'я 

України, ВДНЗ України "Буковин. держ. мед. унт", каф. мікробіології та 

вірусології. - 5-е вид., випр. і доп. - Чернівці : БДМУ, 2016. - 298 c. - 

Бібліогр.: с. 295-296. 

Мікробіологія, вірусологія та імунологія для студентів стоматологічного 

факультету: навч.-метод. посіб. для студ. стомат. ф-тів ВМНЗ III-IV р. а. / 

[Н. Д. Яковичук, С. Є. Дейнека, А. О. Міхєєв, та ін.] ; М-во охорони здоров'я 

України, ВДНЗ України "Буковин. держ. мед. ун-т", Каф. мікробіології та 

вірусології. - Чернівці : БДМУ, 2016. - 310 с. 

 2015 рік 

Мікробіологія: навч. посіб. для студ. мед. ф-тів ВМНЗ III-IV р. а. : У 3 ч.              

Ч. 1. Загальна медична мікробіологія та імунологія / [С. Є. Дейнека,                         

В. К. Патратій, І. Й. Сидорчук, та ін.] ; М-во охорони здоров'я України, 

Буковин. держ. мед. ун-т, Каф. мікробіології та вірусології. - 4-е вид., випр. і 

доп. - Чернівці : БДМУ, 2015. - 191 с. : іл. - Загол. палітурки : Мікробіологія. 

Ч. 1. Загальна медична мікробіологія. 

 



Мікробіологія: навч. посіб. для студ. ВМНЗ III-IV р. а.: У 3 ч. Ч. 3. Медична 

вірусологія / [В. К. Патратій, С. Є. Дейнека, А. М. Сокол та ін.] ; М-во 

охорони здоров'я України, Буковин. держ. мед. ун-т. Каф. мікробіології та 

вірусології. - 4-е вид., випр. і доп. - Чернівці : Медик, 2015. - 169 с. : іл. - 

Бібліогр.: с. 167. 

 2014 рік 

Мікробіологія, вірусологія та імунологія: метод. вказівки до практ. занять : 

навч.-метод. посіб. для студ. мед. ф-ту ВМНЗ III-IV р. а. / [Н. Д. Яковичук,   

С. Є. Дейнека, А. О. Міхєєв та ін.] ; М-во охорони здоров'я України, Буковин. 

держ. мед. ун-т, Каф. мікробіології та вірусології. - 4-е вид., випр. і доп. - 

Чернівці : БДМУ, 2014. - 293 с. 

Навчально-методичні матеріали до практичних занять з мікробіології, 

вірусології та імунології для студентів стоматологічного факультету: 

навч.-метод. посіб. для студ. стомат. фак. ВМНЗ III-IV р. а., що навч. за 

кредитно-модул. системою / [Н. Д. Яковичук, С. Є. Дейнека, А. О. Міхєєв, та 

ін.] ; М-во охорони здоров'я України, Буковин. держ. мед. ун-т, Каф. 

мікробіології та вірусології. - Чернівці : БДМУ, 2014. - 310 с. 

 2013 рік 

Мікробіологія: навч. посіб. для курсантів, слухачів та студ. ВНЗ III-IV р. а.: 

У 3 ч. Ч. 1. Загальна медична мікробіологія / [С. Є. Дейнека, В. К. Патратій,  

І. Й. Сидорчук та ін.] ; М-во охорони здоров'я України, Буковин. держ. мед. 

ун-т, Каф. мікробіології та вірусології. - 3-є вид., випр. і допов. - Чернівці : [б. 

и.], 2013. - 187 с. 

Мікробіологія, вірусологія та імунологія - методичні вказівки до 

практичних занять: навч.-метод. посіб. для студ. ВМНЗ III-IV р. а. / М-во 

охорони здоров'я України, Буковин. держ. мед. ун-т. Каф. мікробіології та 

вірусології ; [уклад.: Н. Д. Яковичук, С. Є. Дейнека, А. О. Міхєєв та ін.]. - 3-є 

вид., випр. і допов. - Чернівці : [б. и.], 2013. - 285 с. 

 2012 рік 

Методичні вказівки до практичних занять з мікробіології, вірусології та 

імунології: навч.-метод. посіб. для студ. ВМНЗ III-IV р. а. / М-во охорони 

здоров'я України, Буковин. держ. мед. ун-т, Каф. мікробіології та вірусології ; 

[укл.: Н. Д. Яковичук, С. Е. Дейнека, А. О. Міхєєв та ін.]. - 2-е вид., випр. і 

доп. - Чернівці : Медик, 2012. - 285 с. : рис. 



 2011-2010 роки 

Мікробіологія: навч. посіб. для курсантів, слухачів та студ. ВНЗ III-IV р. а. : 

У 3 ч. Ч. 1. Загальна медична мікробіологія / [С. Є. Дейнека, В. К. Патратій,  

І. Й. Сидорчук та ін.] ; М-во охорони здоров'я України, Буковин. держ. мед. 

ун-т, Каф. мікробіології та вірусології. - 2-е вид., виправ. і допов. - Чернівці : 

Медик, 2011. - 187 с. 

Мікробіологія: навч. посіб. для студ. ВМНЗ III-IV р. а. : У 3 ч. Ч. 2. 

Спеціальна медична мікробіологія / [С. Є. Дейнека, В. К. Патратій,                  

І. Й. Сидорчук та ін.] ; М-во охорони здоров'я України, Буковин. держ. мед. 

ун-т, Каф. мікробіології та вірусології. - 3-є вид., випр. і доп. -Чернівці : 

Медик, 2010. - 195 c. : іл. 

Мікробіологія: навч. посіб. для курсантів, слухачів та студ. ВНЗ III-IV р. а. : 

У 3 ч. Ч. 3. Медична вірусологія / В. К. Патратій, С. Є. Дейнека, А. М. Сокол 

[та ін.] ; М-во охорони здоров'я мікробіології та вірусології. - Чернівці : 

Медик, 2011. - 166 с. : іл.України, Буковин. держ. мед. ун-т. Каф.  

 2009-2008 роки 

Мікробіологія : навч. посіб. для студ. ВНЗ I-II р. а. / А. О. Міхєєв,                        

О. О. Бліндер, С. Є. Дейнека, В. К. Патратій ; М-во охорони здоров'я України, 

Буковин. держ. мед. ун-т, Каф. мікробіол. та вірусології. - Чернівці : БДМУ, 

2009. - 120 с. : іл. - Бібліогр.: с. 121. 

Мікробіологія: навч. посіб. для курсантів, слухачів та студ. ВНЗ III-IVт р. а. : 

У 3 ч. Ч. 1. Загальна медична мікробіологія / М-во охорони здоров'я України, 

Буковин. держ. мед. ун-т, Каф. мікробіології та вірусології. - 2-е вид., випр. і 

доп. - Чернівці : Медик, 2009. - 237 с. : табл. 

Мікробіологія: навч. посіб. У 3 ч . Ч. 2. Спеціальна медична мікробіологія / 

[В. К. Патратій, І. Й. Сидорчук, С. Є. Дейнека та ін.] ; М-во охорони здоров'я 

України, Буковин. держ. мед. ун-т, Каф. мікробіології та вірусології. - 

Чернівці : Медик, 2008. - 199 с. 

 2007–2005 роки 

Мікробіологія: навч. посіб для курс., слух. та студ. ВНЗ III-IV р. а.: У 3 ч. Ч. 

1. Загальна медична мікробіологія / [С. Є. Дейнека, В. К. Патратій,                         

І. Й. Сидорчук та ін.] ; М-во охорони здоров'я України, Буковин. держ. мед. 

акад., Каф. мікробіології та вірусології. - 2-е вид., випр. і доп. - Чернівці : 

Медик, 2007. - 237 с. 



Мікробіологія: навч. посіб. для курс., слух. та студ. ВНЗ III-IV р. а.: У 3 ч. Ч. 

1. Загальна медична мікробіологія / [С. Є. Дейнека, В. К. Патратій,                       

І. Й. Сидорчук та ін.] ; М-во охорони здоров'я України, Буковин. держ. мед. 

акад., Каф. мікробіології та вірусології. - Чернівці : Медик, 2005. - 149 с. 

Мікробіологія: навч. посіб. для курсантів, слухачів та студ. ВНЗ ІІІ-ІV р. а. : 

В 3 ч. Ч. 3. Медична вірусологія / [В. К. Патратій, С. Є. Дейнека,                            

А. М. Сокол та ін.] ; М-во охорони здоров'я України, Буковин. держ. мед. ун-

т, Каф. мікробіології та вірусології. - Чернівці : БДМУ, 2006. - 164 с. : іл. 

Мікробіологія: навч. посіб. для студ. фармацев. ВНЗ і фармацев. ф-тів 

ВМНЗ ІІІ-ІV р. а. за спец. "клінічна фармація" / С. Є. Дейнека, В. К. Патратій, 

А. О. Міхєєв [та ін. ] ; М-во охорони здоров'я України, Буковин. держ. мед. 

акад. - Чернівці : БДМА, 2003. 

 

 

 

 


