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Від укладачів 
 

До 60-річчя від дня народження доктора 
медичних наук, професора Ігоря Володимировича 
Сергети підготовлено біобібліографічний покажчик 
«Поспішайте робити добро!». Це видання продовжує 
серію «Вчені нашого університету», започатковану 
бібліотекою більше 20-ти років тому. 

Видання складається з текстової та 
бібліографічної частин. Звернення до читачів «Від 
ювіляра» пояснює вибір назви покажчика. Стаття 
«Біографічний нарис і основні напрямки наукової та 
освітньої діяльності» знайомить з Ігорем 
Володимировичем, як багатогранним науковцем, 
педагогом за покликанням та громадським діячем. У 
розділі «Вітання від колег та учнів» щирі слова 
вдячності та поваги. 

До бібліографічної частина покажчика увійшли 
опубліковані: монографії; підручники; навчальні 
посібники; навчально-методичні видання; патенти; 
нововведення в сфері охорони здоров’я; депоновані 
рукописи; статті, що ввійшли до збірників наукових 
праць, періодичних видань, матеріалів науково-
практичних конференцій, з’їздів, конгресів. У межах 
цих розділів записи систематизовано у хронологічно-
алфавітному порядку. В останньому розділі 
«Публікації про Ігоря Володимировича Сергету» – в 
алфавітному порядку. Нумерація записів суцільна для 
всього покажчика. Більшість публікацій в ньому було 
перевірено «de visu». Бібліографічні описи, 
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сформовані на основі авторського списку, позначені 
знаком (*). 

Дане видання супроводжує «Іменний 
покажчик», в якому публікації співавторів позначені 
номерами бібліографічних записів. У круглі дужки 
взято номери записів публікацій, присвячені окремим 
особистостям. 

Під час підготовки покажчика використовували 
фонди наукової бібліотеки Вінницького національного 
медичного університету ім. М. І. Пирогова та бібліотек 
міста Вінниці, електронні бази даних бібліотек 
України, мережу Інтернет, а також матеріали, які 
надав Ігор Володимирович Сергета.  

До видання увійшли світлини з сімейного архіву 
ювіляра. 
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ід віляра 
 

Вже дуже і дуже давно (як летить час…(!)), 
приїхавши в один з провідних інститутів країни, що 
займався проблемами профілактичної медицини, в 
очікуванні зустрічі з людиною, яка згодом відкриє 
мені шлях у справжню ВЕЛИКУ НАУКУ, зайшов у 
невеличкий скверик на території закладу і побачив 
охайний монумент видатному лікарю Федору 
Петровичу Гаазу, біля якого лежали свіжі червоні 
троянди.  

Вразило відношення до пам’ятника,  
вразила атмосфера навколо нього,  
проте, насамперед, вразили слова, викарбувані 

на ньому: «ПОСПІШАЙТЕ РОБИТИ ДОБРО!».  
З тих пір і намагаюсь поспішати це робити… 
 
Зі щирою та глибокою повагою, 
 

аш                                                ор Т  
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Біографічний нарис і основні напрямки 
наукової та освітньої діяльності 

 

Cергета Ігор Володимирович народився 29 квітня 
1962 року в Харкові. 

Батько – Сергета Володимир Миколайович, доктор 
медичних наук, професор, закінчив Харківський медичний 
інститут, працював санітарним лікарем та протягом 
багатьох років завідував кафедрами гігієнічного профілю 
Карагандинського і Тернопільського медичних інститутів.  

Мати – Сергета Любов Миколаївна, кандидат 
медичних наук, закінчила Вінницький медичний інститут, 
багато років працювала практичним лікарем та викладала у 
Тернопільському медичному інституті і Вінницькому 
медичному коледжі, зараз на пенсії. 

Дружина – Сергета Діна Петрівна, кандидат 
медичних наук, відомий на теренах країни лікар-
неонатолог, протягом майже 30 років очолювала 
відділення для недоношених дітей Вінницької обласної 
дитячої клінічної лікарні. 

Дочка і зять – Макарова Ольга Ігорівна та Макаров 
Сергій Юрійович також обрали медичний фах. Обоє 
кандидати медичних наук. Обоє грамотні, талановиті, 
досвідчені лікарі. Засновники та керівники медичного 
центру «Сучасна педіатрія «Evidenсe». 

У 1986 році Cергета Ігор Володимирович з 
Дипломом з відзнакою закінчив Вінницький медичний 
інститут ім. М. І. Пирогова та отримав направлення на 
наукову роботу на кафедру загальної гігієни та екології, з 
якою нерозривно пов’язаний весь його трудовий шлях.  

З серпня 1986 року він працює на кафедрі загальної 
гігієни та екології: спочатку старшим лаборантом, з 
березня 1987 року – асистентом кафедри, з грудня 
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1993 року по теперішній час – завідувачем кафедри.  
Протягом 1989–1991 років навчався без відриву від 

виробництва в аспірантурі кафедри гігієни дітей і підлітків 
Центрального інституту удосконалення лікарів, яку 
достроково закінчив у жовтні 1991 року, захистивши 
дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата 
медичних наук на тему: «Гігієнічне обґрунтування 
навчально-тренувального режиму, що сприяє активному 
формуванню професійно-значущих функцій школярів (на 
прикладі професії «оператор ЕОМ»)» (науковий керівник – 
академік, проф. О. Г. Сухарєв). У 1994 році йому 
присвоєно вчене звання доцента.  

У жовтні 1996 року захистив дисертацію на здобуття 
наукового ступеня доктора медичних наук на тему: 
«Гігієнічні основи комплексної системи оптимізації 
вільного часу підлітків» (науковий консультант – чл.-кор. 
НАМН України, проф. В. Г. Бардов). У квітні 2001 року 
Сергеті І. В. присвоєно вчене звання професора. 

Сергета І. В. – один із провідних гігієністів нашої 
країни, талановитий та перспективний науковець, 
висококваліфікований вчений і педагог, який має визнаний 
вітчизняною та світовою науковою спільнотою науковий 
доробок, проводить активну наукову і громадську 
діяльність. В центрі його наукових інтересів – сучасні 
проблеми гігієни дітей, підлітків та молоді, психогігієни і 
психофізіології, університетської гігієни, гігієни та 
фізіології адаптаційного процесу, профілактичної 
антропології.  

Є автором 950 наукових та навчально-методичних 
праць, в тому числі 11 монографій, 15 підручників, 
47 навчальних посібників, 11 навчальних програм, 
13 патентів, 9 методичних рекомендацій, 30 інформаційних 
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листів та 9 галузевих нововведень. Має один із найвищих в 
країні індекс Хірша (22) та i10-індекс (32) за рубрикою 
Google Scholar: Медицина Public Health.  

Впродовж своєї наукової діяльності проф. 
Сергета І. В. підготував 4 доктора і 19 кандидатів 
медичних та біологічних наук. В теперішній час здійснює 
керівництво підготовкою 4 дисертацій на здобуття ступеня 
доктора філософії.  

В 90-х роках у наукових роботах Сергети І. В. 
обґрунтовані гігієнічні основи комплексного підходу до 
оцінки стану здоров’я дітей, підлітків та молоді, розроблені 
гігієнічні принципи оптимізації діяльності учнів сучасної 
школи в умовах використання нових інформаційних 
технологій, визначені гігієнічні принципи проведення 
професійної орієнтації учнів, що засвоюють спеціальності 
інформаційної сфери. Визначним досягненням та суттєвим 
внеском Сергети І. В. у теорію і практику сучасної 
профілактичної медицини слід вважати обґрунтування 
наукових основ комплексної системи оптимізації вільного 
часу дітей і підлітків, визначальними елементами якої є: 
наукові принципи раціональної організації позаурочної 
діяльності, концептуальна модель ефективного 
використання вільного часу як фактору збільшення 
соціальної і професійної дієздатності, методи та засоби 
цілеспрямованого впливу на функціональний стан 
організму учнів тощо. 

На початку 2000-х років в центрі досліджень проф. 
Сергети І. В. та його учнів перебувають питання 
психогігієни і психофізіології дітей, підлітків та молоді, 
гігієни адаптаційного процесу тощо. Зокрема, в циклах 
наукових робіт, що опубліковані у вітчизняній і 
закордонній науковій періодиці, розроблена та науково-
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обґрунтована концепція психогігієнічного впливу на 
процеси формування, збереження та зміцнення психічного 
здоров’я дітей і підлітків, головними компонентами якої є: 
розроблення профілактично-спрямованої методології 
вивчення психічного здоров’я, визначення адекватних 
діагностичних підходів до оцінки особливостей 
особистості дітей і підлітків, обґрунтування 
профілактичних технологій збереження 
загальносоматичного здоров’я шляхом зміцнення його 
психічної складової завдяки використанню різноманітних 
засобів психогігієнічного впливу на особистість, 
запровадження системного підходу до проведення процесу 
прогностичної оцінки стану психічного здоров’я. 

Цілий ряд досліджень Вінницької гігієнічної школи 
на чолі з проф. Сергетою І. В. присвячено розробці 
надзвичайно вагомих з позицій доказової медицини 
профілактично-спрямованих інтегральних підходів до 
оцінки стану соматичного і психічного здоров’я, що 
передбачають здійснення адекватної оцінки адаптаційних 
ресурсів організму на підставі застосування шкал 
комплексної бальної оцінки та інтегральних показників 
оцінки функціонального стану організму в умовах дії 
чинників довкілля та соціальних умов життя. 

Протягом останніх років в центрі уваги наукових 
розробок проф. Сергети І. В. перебувають проблеми 
університетської гігієни: здійснена гігієнічна оцінка 
особливостей організації навчального процесу в сучасних 
закладах вищої освіти в умовах використання різних систем 
(заліково-семестрова, кредитно-трансферна тощо) навчання, 
виявлені особливості навчально-значущої адаптації дівчат і 
юнаків, визначені закономірності процесів формування 
особливостей особистості студентів та встановлені 
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індивідуально-значущі фактори ризику щодо формування 
імовірних відхилень від природного перебігу процесів їх 
розвитку, науково-обґрунтовані програми психофізіоло-
гічного впливу на організм та психогігієнічної корекції 
процесів формування особливостей особистості студентів у 
структурі здоров’язберігаючих технологій, науково 
обґрунтовані гігієнічні нормативи рухової активності 
студентської молоді тощо. 

Різноманітність та надзвичайно широкий спектр 
наукових інтересів проф. Сергети І. В. підкреслюють його 
роботи в галузі громадського здоров’я, профілактичної 
антропології, медичної психології, історії гігієнічної науки 
Вінниччини, що засвідчують як високий рівень його 
наукової зрілості, так і потужний потенціал вченого. У 
червні 2021 року на основі таємного голосування був 
висунутий Вченою Радою Вінницького національного 
медичного університету ім. М. І. Пирогова для обрання 
його членом-кореспондентом Національної академії 
медичних наук України за спеціальністю «Гігієна». 

Заслуговує на всебічне схвалення і наукова 
діяльність проф. Сергети І. В. на міжнародному рівні. 
Зокрема, актуальним проблемам гігієни дітей і підлітків та 
гігієни адаптаційного процесу присвячений цикл 
публікацій у провідних закордонних наукових виданнях, 
доповіді на численних Міжнародних наукових форумах 
тощо.  

Впродовж 2004–2008 років проф. Сергета І. В. був 
науковим координатором спільних наукових проєктів 
Вінницького національного медичного університету 
ім. М. І. Пирогова та Мiжнародного центру освiти у галузi 
охорони здоров’я iм. Дж. Спаркмана і Мiжнародного 
центру навчальних і науково-дослiдних програм Фогартi 



13 
 

Унiверситету штату Алабама (м. Бiрмiнгем, США).  
У 2020 році пройшов конкурс та обраний до складу 

учасників міжнародного проєкту Американських Рад 
«Ініціатива академічної доброчесності та якості освіти» 
(Academic Integrity and Quality Initiative – Academic IQ). У 
2021 році пройшов науково-педагогічне стажування 
«Інноваційні стратегії розвитку медичної освіти в Україні 
та країнах ЄС» на базі Люблінського медичного 
університету (м. Люблін, Республіка Польща). 

Проф. Сергета І. В. вдало поєднує активну наукову 
та навчальну діяльність з організаційно-громадською 
діяльністю. Є членом редакційних колегій і редакційних 
рад журналів: «Вiomedical and biosocial anthropology», 
«Довкілля та здоров’я», «Актуальні проблеми транспортної 
медицини: навколишнє середовище; професійне здоров’я; 
патологія», «Вісник Вінницького національного медичного 
університету», «Педагогіка безпеки» та збірників наукових 
праць: «Гігієна населених місць» і «Актуальні проблеми 
профілактичної медицини». З 2002 по 2005 роки – голова 
методичної ради університету з медико-теоретичних 
дисциплін. З 2004 по 2009 роки – проректор з наукової 
роботи Вінницького національного медичного 
університету ім. М. І. Пирогова. Протягом 2006–2007 років 
був членом координаційної науково-методичної ради з 
питань післядипломної освіти МОЗ України. 

В теперішній час проф. Сергета І. В. є членом Вченої 
ради університету та ради медичних факультетів № 1 і № 2, 
членом ради університету по роботі з іноземними 
студентами, членом наукової комісії університету, членом 
координаційної комісії університету у сфері 
інтелектуальної власності та академічного плагіату, членом 
методичної ради з медико-теоретичних дисциплін 
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університету, гарантом освітньо-наукової програми за 
спеціальністю 229 «Громадське здоров’я», заступником 
Голови комітету фахової експертизи «Гігієна; організація 
охорони здоров’я» ліцензійних іспитів «Крок 2. Загальна 
лікарська підготовка» Державної організації «Центр 
тестування професійної компетентності фахівців з вищою 
освітою напрямів підготовки «Медицина» і «Фармація» 
при МОЗ України», експертом МОН України із підготовки 
пропозицій щодо пріоритетних напрямів науково-
технологічного розвитку України на 2021–2030 роки, 
резервним кандидатом до складу галузевої експертної ради 
НАЗЯВО України з галузі знань 22 «Охорона здоров’я», 
членом Експертно-координаційної ради НАМН України з 
питань реалізації завдань і заходів Державної цільової 
соціальної програми «Молодь України», членом обласної 
міжвідомчої робочої групи щодо профілактики 
неінфекційних захворювань Вінницької обласної 
державної адміністрації, членом Наукової ради Вінницької 
обласної організації Всеукраїнської екологічної ліги, 
членом Президії наукового товариства гігієністів України, 
членом бюро Колегії психофізіологів Національної 
медичної палати України, головою відокремлених 
підрозділів ГО «Українська асоціація громадського 
здоров’я» і Всеукраїнської асоціації науковців і лікарів з 
професійної патології та гігієни праці у Вінницькій області, 
вченим секретарем Міжнародної академії інтегративної 
антропології.  

Протягом 2004–2010 років Сергета І. В. був членом 
експертної ради ВАК України з профілактичної медицини, 
впродовж 2014–2015 років – членом експертної ради ДАК 
МОН України з профілактичної медицини. Протягом 
2002–2004 років та з травня 2011 року є членом 
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спеціалізованої вченої ради з захисту докторських та 
кандидатських дисертацій Д 26.604.01 при ДУ «Інститут 
громадського здоров’я ім. О. М. Марзєєва НАМН 
України», з 2018 року – членом спеціалізованої вченої ради 
з захисту докторських та кандидатських дисертацій 
Д 26.003.01 при Національному медичному університеті 
ім. О. О. Богомольця МОЗ України, 2003–2014 роки – член 
спеціалізованої вченої ради з захисту докторських та 
кандидатських дисертацій Д 05.600.02 при Вінницькому 
національному медичному університеті ім. М. І. Пирогова.  

За активну наукову, навчальну і громадську 
діяльність, розв’язання актуальних наукових проблем, що 
мають вагоме теоретичне та практичне значення, має 
подяки Прем’єр-міністра України та Голови ВАК України, 
нагороджений Почесними грамотами МОЗ України, 
Вінницької обласної державної адміністрації та Вінницької 
міської ради, удостоєний премії НАМН України у галузі 
профілактичної медицини за монографію: «Організація 
вільного часу та здоров’я школярів».  
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Вітання від колег та учнів 
 
 

Вельмишановний Ігорю Володимировичу! 
Сердечно вітаю Вас з Ювілеєм! Бажаю Вам доброго 

здоров’я, міцного імунітету від усіх негараздів, миру, 
відмінного настрою, знаменних подій та незабутніх 
вражень. Ваша щирість та людяність, відповідальність і 
працелюбність дали змогу досягти значних успіхів. 
Сумлінною та кропіткою працею, пройшовши складний 
трудовий шлях, Ви здійснили свою мрію – стали відомим 
науковцем, досягли бажаного і підкорили професійні 
вершини, здобули заслужений авторитет серед колег. Усі, 
кому довелося працювати поряд з Вами, знають Вас як 
людину, яка гармонійно поєднала в собі найкращі риси 
сучасного керівника – порядність, справедливість, 
вимогливість до себе. Нехай Ваша життєва дорога квітне 
добром і достатком, увагою та щедрою вдачею, доля буде 
прихильною до Вас, даруючи можливість і надалі 
здійснювати свої найзаповітніші мрії і бажання! 
 
 
З вдячністю і повагою          Марія Шінкарук-Диковицька, 

доктор медичних наук, 
професор, завідувач кафедри  
терапевтичної стоматології 
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Стриманий, інтелігентний, розумний, чуйний. Він 
завжди вміє передати інформацію, навчити, дати пораду і 
настанову тією кількістю слів, яка є мінімально 
необхідною у кожному випадку. Завжди вислухає, завжди 
допоможе у скруті. Тому й тягнуться люди до професора 
Ігоря Володимировича Сергети. Навряд чи хтось із 
працівників та величезної команди студентів Вінницького 
національного медичного університету ім. М. І. Пирогова 
не знає спокійної виваженості Ігоря Володимировича. 

Його внесок у розбудову вітчизняної гігієнічної 
науки є неоціненним, а наукова школа налічує не один 
десяток вдячних аспірантів та докторантів, які зіп’ялися на 
ноги та здобули подальше визнання завдяки університетам 
Ігоря Володимировича. Серед них була і я, професорка 
кафедри фармації ВНМУ, Вікторія Родінкова. Професор 
Сергета був моїм науковим консультантом із докторської 
дисертації. Працювати з Ігорем Володимировичем було 
легко. Він завжди добре вникав у суть нашого спільного 
наукового пошуку, завжди бачив цікаві перспективи та 
можливості практичного застосування отриманих наукових 
даних. Ніколи не наполягав, а радше, рекомендував 
використати той чи інший підхід. А тому й результат нашої 
співпраці виявився вдалим та навіть перевершив початкові 
очікування. 

Відтак, бажаю ювілярові, щоб і надалі процвітала 
його наукова школа і нехай повернеться сторицею віддане 
людям. Нехай не полишає здоров’я, добрий гумор, 
завзятість до вирішення наукових та життєвих питань. 
Нехай буде мир, безпека та злагода у Вашому домі! 
 
З повагою                                        Вікторія Родінкова, 

доктор біологічних наук, 
професор 
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З Ігорем Володимировичем дуже легко було писати 

та захищати дисертаційну роботу. Його ім’я відкривало 
будь-які двері в науково-дослідних центрах, медичних 
університетах, інститутах не тільки у Вінниці, а й у Києві, 
Харкові, Одесі, Дніпрі та перетворювало похмурі, із 
занадто «науковим» виразом обличчя на привітні 
посмішки: «А, дисертантка Сергети? Заходьте, заходьте…» 

А ще професор Сергета ніколи не підвищує тон – 
жодного разу, що б не трапилося, я ніколи не чула, щоб він 
сварився. Так, може відчитати, але м’яко, без криків, проте 
завдяки своєму авторитету серед колег та підлеглих стає 
одразу зрозумілим, що пішло не так і що він хоче донести. 
Ніколи не дозволяє собі фамільярності, навіть якщо 
прийшла на кафедру нова співробітниця удвічі молодша за 
нього він, все одно, звертається тільки використовуючи 
ім’я та по-батькові, і ніяким іншим чином та тільки на 
«Ви». Але й пожартувати також полюбляє! Проте й жарти 
в нього також інтелігентні. Тому на кафедрі під 
керівництвом Ігоря Володимировича створена спокійна, 
тепла атмосфера ввічливості та дружності. Усі 
підтримують один одного та свого керівника. Дякуємо за 
це, Ігоре Володимировичу! 

 
Ольга Браткова, кандидат 
 медичних наук,  доцент 
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Дисертаційні роботи виконані та захищені 
під керівництвом доктора медичних наук, 

професора І. В. Сергети 
 

Доктори наук 
 

1. Мостова О. П. «Гігієнічна діагностика та прогностична 
оцінка закономірностей перебігу процесів психічної і 
психофізіологічної адаптації школярів 14−17 років», 
дисертація на здобуття наукового ступення доктора 
медичних наук, дата захисту – 11 квітня 2014 р. 
2. Родінкова В. В. «Наукове обґрунтування системи 
моніторингу та профілактики впливу алергенних чинників 
біологічного походження на стан здоров’я міського 
населення України», дисертація на здобуття наукового 
ступеня доктора біологічних наук, дата захисту – 
13 березня 2015 р. 
3. Панчук О. Ю. «Наукове обґрунтування теоретичних та 
методичних основ гігієнічної діагностики професійної 
придатності студентів закладів медичної освіти (на прикладі 
стоматологічних спеціальностей)», дисертація на здобуття 
наукового ступення доктора медичних наук, дата захисту – 
30 березня 2018 р. 
4. Тимощук О. В. «Наукові основи комплексної 
гігієнічної оцінки якості життя та адаптаційних 
можливостей учнівської і студентської молоді, що 
перебуває в умовах сучасних закладів освіти різних типів», 
дисертація на здобуття наукового ступення доктора 
медичних наук, дата захисту – 3 липня 2020 р. 
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Кандидати наук 
 

1. Григорчук Л. І. «Гігієнічні аспекти професійної 
адаптації студентів до умов навчання у вищих медичних 
навчальних закладах та шляхи її оптимізації», дисертація 
на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук, 
дата захисту – 26 грудня 2000 р. 
2. Абунада А. Ю. «Гігієнічні аспекти корекції 
функціонального стану організму підлітків, які страждають 
на хронічні соматичні захворювання», дисертація на 
здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук, дата 
захисту – 25 червня 2001 р. 
3. Молчанова О. П. «Гігієнічні аспекти діагностики, 
прогнозування та корекції професійної придатності дівчат і 
юнаків, які здобувають медичний фах», дисертація на 
здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук, дата 
захисту – 20 травня 2003 р. 
4. Редчіц М. А. «Гігієнічне обґрунтування комплексної 
програми оптимізації навчальної діяльності учнів 
молодшого шкільного віку у школі-ліцеї», дисертація на 
здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук, дата 
захисту – 23 травня 2003 р. 
5. Шевчук Т. В. «Гігієнічна оцінка факторів ризику та 
прогностичні критерії поширення захворювань, що 
передаються статевим шляхом, серед молоді», дисертація 
на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук, 
дата захисту – 19 січня 2006 р. 
6. Малачкова Н. В. «Гігієнічні принципи корекції 
зрушень у функціональному стані органу зору у підлітків 
14–16 років в умовах сучасних інформаційних 
навантажень», дисертація на здобуття наукового ступеня 
кандидата медичних наук, дата захисту – 5 жовтня 2007 р. 
7. Шинкарук-Диковицька М. М. «Особливості зв’язків 
між конституційними параметрами і показниками 
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кардіоінтервалографії у підлітків з різними типами 
гемодинаміки», дисертація на здобуття наукового ступеня 
кандидата медичних наук, дата захисту – 29 жовтня 2008 р. 
8. Редько Т. Г. «Клініко-психологічні особливості депре-
сивних розладів у жінок на тлі інволюції та їх 
психокорекція», дисертація на здобуття наукового ступеня 
кандидата медичних наук, дата захисту – 20 січня 2009 р. 
9. Зайцева К. А. «Гігієнічне обґрунтування методів 
раціональної організації навчальної та позашкільної 
діяльності учнів, що навчаються за схемою «школа – 
вищий навчальний заклад», дисертація на здобуття 
наукового ступеня кандидата медичних наук, дата захисту – 
2 жовтня 2009 р. 
10. Браткова О. Ю. «Гігієнічні принципи профілактики 
донозологічних порушень психічного здоров’я підлітків 
15–17 років», дисертація на здобуття наукового ступеня 
кандидата медичних наук, дата захисту – 16 жовтня 2009 р. 
11. Боровський Б. Р. «Гігієнічні принципи формування 
високої професійної придатності учнів і студентів 
навчальних закладів залізничного транспорту», дисертація 
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57. Інформаційний пакет для студента I курсу (згідно з 
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/ М. С. Афанасьєвська, О. А. Бабуріна … І. В. Сергета [та ін.]. – 
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«Медицина», 228 «Педіатрія». Ч. 3. Гігієна жарких та тропічних 
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ф-ту : галузь знань – 22 «Охорона здоров’я», спец. – 222 
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країн / О. Ю. Браткова [та ін.] ; за ред.: І. В. Сергети, 
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№ 4. – С. 35–39.* 

143. Сергета И. В. Особенности заболеваемости с временной 
утратой трудоспособности и хроническим течением 
патологического процесса среди младших школьников 



46 
 

г. Винницы / И. В. Сергета, Н. А. Редчиц // Гигиена населен. 
мест : сб. науч. тр. – Киев, 1998. – Вып. 33. – С. 299–303.* 

144. Сергета І. В. Шляхи цілеспрямованого корегування 
адаптаційних можливостей дітей та підлітків / І. В. Сергета 
// Мед. реабилитация, курортология, физиотерапия. – 1998. – 
№ 4. – С. 39–41. 

145. Сергета І. В. Якісні та кількісні показники ефективності 
впровадження оздоровчих заходів серед дітей та підлітків 
/ І. В. Сергета // Наук. вісн. Волин. держ. ун-ту. – 1998. – № 4. – 
С. 130–133. 

146. Сухарев А. Г. Психофизическая тренировка и ее влияние на 
адаптационные возможности организма подростков / А. Г. Сухарев, 
И. В. Сергета // Профилактика заболеваний и укрепление 
здоровья. – 1998. – № 6. – С. 38–40.  

147. Фізичний розвиток та стан адаптаційних ресурсів організму 
студентів медичного університету / І. В. Сергета // Вісн. 
Вінниц. держ. мед. ун-ту. – 1998. – № 2. – С. 228–229. 

1999 
148. Бардов В. Г. Гігієнічні аспекти медичної біоритмології 
/ В. Г. Бардов, І. В. Сергета // Проблемы медицины. – 1999. – 
№ 1/2. – С. 42–47. 

149. Бардов В. Г. Шляхи цілеспрямованої корекції адапта-
ційних можливостей організму дітей і підлітків / В. Г. Бардов, 
І. В. Сергета // Проблемы медицины. – 1999. – № 9. – С. 28–30. 

150. Гигиенические аспекты оптимизации адаптации студентов 
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// Гигиена населен. мест : сб. науч. тр. – Киев, 1999. – Вып. 35. – 
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изучению состояния адаптационных ресурсов организма: поиски 
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дослідж. – 2000. – № 2. – С. 93–95. – Електрон. версія. – Режим 
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составляющая лечебно-реабилитационного процесса / И. В. Сергета, 
Абдельхай Абунада // Гигиена населен. мест : сб. науч. тр. – 
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мешкають у сільській місцевості / Н. М. Фещук, І. В. Сергета 
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2003. – Т. 5, № 1. – С. 155.* 

200. Сергета І. В. Шляхи удосконалення викладання навчальної 
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// XIII Об’єднана наукова медико-технічна конференція 
(з міжнародною участю), Вінниця, 20–21 черв. 1995 р. : тез. доп. – 
Київ ; Вінниця, 1995. – С. 36. 

442. Сергета І. В. Особливості психічного стану учнів, що 
навчаються у випускних класах загальноосвітніх шкіл 
/ І. В. Сергета // Перша університетська науково-практична 
конференція молодих учених та спеціалістів, Вінниця, 12 квіт. 
1995 р. : тез. доп. – Вінниця, 1995. – С. 60–61. 

443. Сергета І. В. Хронобіологічні передумови до підвищення 
адаптаційних ресурсів організму підлітків / І. В. Сергета 
// Актуальные проблемы гигиены детей и подростков : 
материалы науч.-практ. конф., Харьков, 24–25 мая, 1995 г. – 
Харьков, 1995. – С. 119–120. 

444. Sergeta I. V. Medical aspects of prognosis of pupils profesional 
ability / I. V. Sergeta // XIII Об’єднана наукова медико-технічна 
конференція (з міжнародною участю), Вінниця, 20–21 черв. 1995 р. : 
тез. доп. – Київ ; Вінниця, 1995. – С. 22. 

445. Sergeta I. V. Racia organizado de avado kiel grava komponento 
de sana vivmaniero gelernanta / I. V. Sergeta // 10-a Internacia 
medicina esperan – konferenco, Ternopol, 12.07–15.07.1995. – 
Ternopol, 1995. – P. 91–92. 
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1996 
446. Гігієнічні проблеми організації раціонального рухового 
режиму учнів гімназійних та ліцейних класів / Л. Ю. Погоріла, 
І. В. Сергета, В. М. Бондар [та ін.] // Фізична культура та 
здоровий спосіб життя. – Вінниця ; Бар, 1996. – С. 126–127.* 

447. Особливості контролю за використанням фосфорорганіч-
них пестицидів у кліматичних умовах Поділля України 
/ І. В. Сергета [та ін.] // Гігієна фізичних факторів. – Київ, 
1996. – С. 26.* 

448. Охорона атмосферного озону – глобальна проблема 
/ І. В. Сергета [та ін.] // Охорона здоров’я і довкілля. – Львів, 
1996. – С. 36–37.* 

449. Сергета І. В. Активність у вільний час дітей та підлітків 
/ І. В. Сергета // Фізична культура та здоровий спосіб життя. – 
Вінниця ; Бар, 1996. – С. 127–128.* 

450. Сергета І. В. Організація вільного часу і проблеми 
підвищення функціональних можливостей організму дітей та 
підлітків / І. В. Сергета // Пріоритетні проблеми гігієнічної 
науки, медичної екології, санітарної практики та охорони 
здоров’я. – Київ, 1996. – С. 151–152.* 

451. Сергета І. В. Особливості навчальної і позаурочної 
діяльності та характеристики нервово-психічного стану учнів 
15–17 років / І. В. Сергета // XIV Об’єднана наукова медико-
технічна конференція (з міжнародною участю) : матеріали 
конф., Вінниця, 20–21 черв. 1996 р. – Київ ; Вінниця, 1996. – 
С. 90. 

452. Сергета І. В. Про шляхи вдосконалення гігієнічного 
виховання підростаючого покоління та підвищення 
функціональних можливостей організму / І. В. Сергета, 
І. Я. Смоленська, О. М. Курапова // Пріоритетні проблеми 
гігієнічної науки, медичної екології, санітарної практики та 
охорони здоров’я. – Київ, 1996. – С. 151.* 

453. Сергета І. В. Соцiальна дiєздатність учнiв сучасної школи і 
проблеми її підвищення / І. В. Сергета // Національна еліта та 
інтелектуальний потенціал України : тез. доп. Міжнар. наук. 
конф., Львів, 18–20 квіт. 1996 р. – Львів, 1996. – С. 101–102. 
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1997 
454. Гігієнічна оцінка умов операторської праці на промислових 
підприємствах м. Вінниці / І. В. Сергета [та ін.] // XV Об’єднана 
наукова медико-технічна конференція (з міжнародною участю), 
Вінниця, 25–26 груд. 1997 р. : матеріали конф. – Київ ; Вінниця. – 
1997. – С. 31–32. 

455. Об’єктові заняття як форма підвищення пізнавальної 
мотивації та рівня знань студентів / І. В. Сергета [та ін.] 
// Оптимізація методики оцінки знань та умінь студентів : навч.-
метод. конф. проф.-викл. складу ун-ту, Вінниця, 11 берез. 1997 р. : 
тези доп. – Вінниця, 1997. – С. 53.* 

456. Особливості адаптації студентів медичних вузів до 
навчальної діяльності в умовах Подільського регіону України 
/ І. В. Сергета [та ін.] // Соціально-економічні та екологічні 
проблеми розвитку адміністративних регіонів. – Львів, 1997. – 
Ч. 3. – С. 89–91.* 

457. Особливості методики викладання та оцінки знань з 
загальної гігієни на стоматологічному факультеті / І. В. Сергета 
[та ін.] // Оптимізація методики оцінки знань та умінь студентів : 
навч.-метод. конф. проф.-викл. складу ун-ту, Вінниця, 11 берез. 
1997 р. : тези доп. – Вінниця, 1997. – С. 53.* 

458. Предпосылки к необходимости коррекции психофизиоло-
гических функций у студентов медуниверситета и 
эффективность спирулины / Н. В. Братусь, Г. Н. Смолякова … 
И. В. Сергета [та ін.] // Перспективи спіруліни в біотехнологіях 
харчування і фармакології : матеріали Укр. наук.-практ. конф., 
Вінниця, 17–18 берез. 1997 р. – Вінниця, 1997. – С. 54–56. 

459. Сергета І. В. Аналіз індивідуальних особливостей організму 
як складова частина гігієнічних досліджень / І. В. Сергета // XV 
Об’єднана наукова медико-технічна конференція (з міжнародною 
участю), Вінниця, 25–26 груд. 1997 р. : матеріали конф. – Київ ; 
Вінниця. – 1997. – С. 31.  

460. Сергета І. В. Гігієнічні аспекти оптимізації позанавчальної 
діяльності школярів / І. В. Сергета // Актуальні проблеми 
охорони здоров’я дітей шкільного віку і підлітків. – Харків. – 
1997. – С. 227–228.* 
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461. Сергета І. В. Фізіолого-гігієнічні основи прогнозування 
стану здоров’я школярів / І. В. Сергета // Актуальні проблеми 
охорони здоров’я дітей шкільного віку і підлітків. – Харків. – 
1997. – С. 225–227.* 

462. Фізіолого-гігієнічні особливості добової діяльності та 
харчування студентів медичних вузів / Л. І. Григорчук, 
І. В. Сергета, Л. Л. Царюк [та ін.] // Гігієнічні проблеми охорони 
здоров’я населення. – Дніпропетровськ, 1997. – С. 282–285.* 

1998 
463. Адаптогенные возможности спирулины в клинике и 
эксперименте / І. В. Сергета [та ін.] // Человек и лекарство : тез. 
докл. V Рос. нац. конгр. – Москва, 1998. – С. 423.* 

464. Методичні підходи до проблеми патріотичного виховання 
студентів в ході вивчення курсу військової гігієни 
/ І. В. Сергета [та ін.] // Гуманітарне та патріотичне виховання 
студентів : навч.-метод. конф. проф.-викл. складу ун-ту, 
Вінниця, 12 берез. 1998 р. : тези доп. – Вінниця, 1998. – С. 22.* 

465. Особливості динаміки змін показників розвитку 
психофізіологічних функцій організму студентів медичних вузів 
/ Л. І. Григорчук, І. В. Сергета, Т. І. Гончарук [та ін.] // Медико-
соціальні аспекти стану здоров’я дітей і підлітків. – Харків, 
1998. – С. 164–165.* 

466. Редчіц М. А. Дослідження захворюваності з тимчасовою 
втратою працездатності у молодших школярів ліцейних та 
загальноосвітніх класів / М. А. Редчіц, І. В. Сергета, 
В. Л. Пилипчук // Актуальні питання медицини : матеріали Респ. 
наук.-практ. конф., присвяч. 50-річчю Хмельниц. обл. клініч. 
лікарні, Хмельницький, 1998 р. – Хмельницький, 1998. – Ч. 2. – 
С. 149. 

467. Сергета І. В. Біоритмологічні основи формування здоров’я 
дітей шкільного віку та підлітків / І. В. Сергета // Медико-
соціальні аспекти стану здоров’я дітей і підлітків. – Харків, 
1998. – С. 185–186.* 

468. Сергета І. В. Екологізація медичної освіти як фактор 
гуманітарного виховання студентів / І. В. Сергета // Гуманітарне 
та патріотичне виховання студентів : навч.-метод. конф. проф.-
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викл. складу ун-ту, Вінниця, 12 берез. 1998 р. : тези доп. – 
Вінниця, 1998. – С. 44. 

469. Сергета І. В. Методичні підходи щодо методики 
об’єктивізації контролю знань студентів при викладанні 
пропедевтичної гігієни / І. В. Сергета, В. Г. Бардов, В. В. Колпак 
// Проблеми підготовки медичних та фармацевтичних кадрів в 
Україні. – Київ ; Полтава, 1998. – С. 270.* 

470. Сергета І. В. Особливості внутрішньошкільного середовища 
та стан здоров’я дитячого і підліткового населення Вінницької 
області / І. В. Сергета В. М. Махнюк // Медико-соціальні аспекти 
стану здоров’я дітей і підлітків. – Харків, 1998. – С. 187–188.* 

471. Сергета І. В. Прогнозування професійної придатності 
підлітків на основі фундаментальних положень нечіткої логіки / 
І. В. Сергета // Актуальні проблеми експериментальної 
медицини : матеріали доп. II наук.-практ. конф., Київ,  9–10 трав. 
1998 р. – Київ, 1998. – С. 52–53. 

472. Стан здоров’я та основні тенденції його змін серед 
дошкільників та учнів сільських шкіл Вінницької області 
/ І. В. Сергета [та ін.] // Environmental, occupational health and 
safety in agriculture on the boundary of two millennia : International 
conference held between, Kiev, September 8–11, 1998 y. – Kiev, 
1998. – P. 90–91.  

1999 
473. Новітні технології навчання та контролю якості практичної 
підготовленості студентів з профілактичної медицини 
/ І. В. Сергета [та ін.] // Робота кафедр з удосконалення 
практичної підготовки студентів : тези доп. навч.-метод. конф., 
Вінниця, 18 берез. 1999 р. – Вінниця, 1999. – С. 89–90. 

474. Особливості стану здоров’я дівчат-підлітків, що мешкають 
в умовах Подільського етнотериторіального регіону України 
/ І. В. Сергета [та ін.] // Актуальні питання охорони здоров’я 
дівчат-підлітків : матеріали Респ. конф. – Харків, 1999. – С. 8–9.* 

475. Психогігієнічні аспекти реабілітації дітей та підлітків, які 
часто та тривало хворіють / І. В. Сергета [та ін.] // Педіатрія, 
акушерство та гінекологія. – 1999. – № 4. – С. 76. – Проблеми 
педіатрії на сучасному етапі : матеріали Х З’їзду педіатрів 
України, 13–16 жовт. 1999 р., Київ. 
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476. Сергета І. В. Використання тестових методик в процесі 
вивчення ступеня психофізіологічної адаптації студентів-
іноземців до особливостей кліматичних умов Подільського етно-
територіального регіону України / І. В. Сергета, Т. П. Коваленко 
// XVI Об’єднана наукова медико-технічна конференція (з 
міжнародною участю), Вінниця, 1999 р. : тез. доп. – Київ ; 
Вінниця, 1999. – С. 18.* 

477. Сергета И. В. Гигиенические принципы рациональной 
организации свободного времени школьников / И. В. Сергета, 
В. Г. Бардов // Гигиена детей и подростков на пороге третьего 
тысячелетия: основные направления развития : материалы 
Всерос. науч.-практ. конф. с междунар. участием, Москва, 16–17 
нояб. 1999 г. – Москва, 1999. – С. 239–240.* 

478. Сергета И. В. Психогигиенические, психофизиологические 
и хронобиологические критерии оптимизации внешкольной 
деятельности детей и подростков / И. В. Сергета // Гигиена детей 
и подростков на пороге третьего тысячелетия: основные 
направления развития : материалы Всерос. науч.-практ. конф. с 
междунар. участием, Москва, 16–17 нояб. 1999 г. – Москва, 
1999. – С. 238–239.* 

479. Сергета І. В. Ситуаційні завдання з гігієнічних дисциплін 
та їх місце у процесі формування клінічного мислення студентів 
/ І. В. Сергета // Сучасні проблеми підготовки фахівців у вищих 
медичних та фармацевтичних закладах освіти I–IV рівнів 
акредитації МОЗ України : матеріали наук.-практ. конф. – Київ ; 
Тернопіль, 1999. – С. 394–395. 

480. Ситуаційні задачі з загальної гігієни як невід’ємний 
елемент підвищення практичної спрямованості навчальної 
діяльності студентів / І. В. Сергета [та ін.] // Робота кафедр з 
удосконалення практичної підготовки студентів : тези доп. 
навч.-метод. конф., Вінниця, 18 берез. 1999 р. – Вінниця, 1999. – 
С. 47–48. 

2000 
481. Актуальні питання психогігієни дітей та підлітків 
/ І. В. Сергета [та ін.] // Здоров’я школярів на межі тисячоліть : 
матеріали наук.-практ. конф. Укр. наук.-дослід. ін-ту охорони 
здоров’я дітей та підлітків, Харків, 17–19 трав. 2000 р. – Харків, 
2000. – Ч. 1. – С. 203–206. 
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482. Актуальні питання соціальної адаптації дітей із 
соматичними захворюваннями, вадами розвитку та дітей-
інвалідів / І. В. Сергета [та ін.] // Медико-соціальні аспекти 
реабілітації дітей-інвалідів. – Харків, 2000. – С. 87–88.* 

483. Нові форми та методи навчальної діяльності студентів 
VI курсу / І. В. Сергета [та ін.] // Перспективи впровадження 
нових форм і методів навчання у медичному університеті : тези 
доп. навч.-метод. конф., Вінниця, 25 січ. 2000 р. – Вінниця, 
2000. – С. 109–111. 

484. Особливості аудиторної та позааудиторної самостійної 
роботи студентів / І. В. Сергета [та ін.] // Перспективи 
впровадження нових форм і методів навчання у медичному 
університеті : тези доп. навч.-метод. конф., Вінниця, 25 січ. 
2000 р. – Вінниця, 2000. – С. 111–113. 

485. Сергета І. В. Методи інтенсифікації навчального процесу 
студентів випускного курсу вищих медичних закладів у ході 
вивчення загальної гігієни та екології / І. В. Сергета, 
С. О. Латанюк // Сучасний стан вищої освіти в Україні та 
перспективи : матеріали Всеукр. наук.-метод. конф. – Київ, 2000. – 
С. 224–225.* 

486. Сергета І. В. Психогігієнічна корекція режиму добової 
діяльності як складова реабілітаційного процесу підлітків з 
хронічною патологією дихальної системи / І. В. Сергета, 
Абдельхай Абунада // Досягнення, проблеми і перспективи 
розвитку кардіології та пульмонології на рубежі століть : 
матеріали ІІІ Респ. наук.-практ. конф., Вінниця, 10–11 жовт. 
2000 р. – Вінниця, 2000. – С. 105–106. 

487. Сергета І. В. Психодіагностика та психокорекція в 
реабілітації підлітків з хронічними захворюваннями 
/ І. В. Сергета, Абдельхай Абунада // Духовно-психологічні 
аспекти медицини майбутнього : матеріали Міжнар. наук.-практ. 
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