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1.    Антиоксидантна дія біологічно активної добавки “Силімакс” у 
собак на тлі дегельмінтизації / О. Ю. Журавльов [и др.] // Науковий 
вісник Львівського  національного університету ветеринарної 
медицини ім. С. З. Гжицького : зб. наук. праць. - Львів, 2016. - Т. 18, 
№ 1 (65), ч. 1. - С. 220-224 : табл. - Бібліогр. в кінці ст. - Бібліогр. в 
кінці ст. 
 
 
2.    Ветеринарні препарати : навч. посіб. / за ред. В. М. Гунчака. - 
Львів, 2006. - 635 с. (Шифр 636.09.615/В 390-192966874) 
Экземпляры: всего:11 - чз 1(1), КН(10) 
 
 
3.    Ветеринарна  фармакологія . Ліки, що впливають на 
центральну нервову систему : навчально-методичний посібник / Д. 
Ф. Гуфрій [и др.]. ; Львівська академія ветеринарної медицини 
ім.С.З.Гжицького. - Львів, 2002. - 57 с. (Шифр 636.09.615/В 390-
952951) 
Экземпляры: всего:2 - чз1(2) 
 
 
4.    Ветеринарна токсикологія  : навчально-методичний посібник. 
Част. 1 / О. І. Канюка [и др.]. ; Львівська академія ветеринарної 
медицини ім.С.З.Гжицького. - Львів, 2001. - 48 с. (Шифр 
636.09.615.9/В 390-081054697) 
Экземпляры: всего:1 - чз1(1) 
 
 
5.    Ветеринарна токсикологія (практикум) : учебное пособие / 
О. І. Канюка [и др.]. - Львів, 2005. - 94 с. - Бібліогр.: с.94 . (Шифр 
636.09.615.9/В 390-776908) 
Экземпляры: всего:1 - чз1(1) 

    У посібнику викладено загальні правила лабораторних досліджень 
токсичних речовин. Подані завдання для самостійної роботи студентів. 
Вказана специфіка та особливості проведення лабораторних занять під 
контролем викладача. 

 
 

6.    Ветеринарна фармакологія. Дія фармакологічних  препаратів  
на нервову систему та обмін речовин : навч.-метод. посібн. / Д. Ф. 
Гуфрій [и др.]. ; Львівська академія ветеринарної медицини 
ім.С.З.Гжицького. - Львів, 2007. - 156 с. (Шифр 636.09.615/В 390-



941366) 
Экземпляры: всего:1 - чз1(1) 
 
 
7.    Вплив гострого нітратно-нітритного токсикозу на активність 
системи антиоксидантного захисту та активність перекисного 
окиснення ліпідів у крові бугайців / В. М. Гунчак [и др.] // Науковий 
вісник Львівського національного університету ветеринарної 
медицини та біотехнологій ім. С. З. Гжицького : сборник научных 
трудов. - Львів, 2010. - Т.12, №3(45). Ч. 1. - С. 35-43 : табл. - 
Бібліогр. в кінці ст. - Бібліогр. в кінці ст. 
 
 
8.    Вплив нітратів на вміст сечовини в крові тварин на фоні 
гемолітичної анемії / О. І. Канюка [и др.] // Сучасні проблеми 
біології, ветеринарної медицини, зооінженерії та технологій 
продуктів тваринництва : збір. ст. міжнар. наук.-практ. конф. (Львів, 
9-11 жовтня 1997 р.) / Львівська академія ветеринарної медицини 
ім.С.З.Гжицького  . - 1997. - С. 55-57 : табл. - Библиогр. в конце ст. - 
Библиогр. в конце ст. 
 
 
9.    Вплив нітратів на гематологічні показники крові бугайців / Б. 
В. Гутий [и др.] // Науковий вісник Львівського національного 
університету ветеринарної медицини та біотехнологій ім. С. З. 
Гжицького : сборник научных трудов. - Львів, 2007. - Т. 9, № 3(34), 
ч.1. - С. 36-40 : табл. - Бібліогр. в кінці ст. - Бібліогр. в кінці ст. 
 
 
10.    Вплив офлоксациду на морфологічні показники крові телят, 
хворих на катаральну бронхопневмонію / В. М. Гунчак [и др.] // 
Науковий вісник Львівського національного університету 
ветеринарної медицини та біотехнологій ім. С. З. Гжицького : 
сборник научных трудов. - Львів, 2007. - Т. 9, № 3(34), ч.1. - С. 32-
35 : табл. - Бібліогр. в кінці ст. - Бібліогр. в кінці ст. 
 
 
11.    Гемодинамічні зміни при надгострому отруєнні тварин 
нітритом натрію / О. І. Канюка [и др.] // Сучасні проблеми біології, 
ветеринарної медицини, зооінженерії та технологій продуктів 
тваринництва : збір. ст. міжнар. наук.-практ. конф. (Львів, 9-11 
жовтня 1997 р.) / Львівська академія ветеринарної медицини 
ім.С.З.Гжицького  . - 1997. - С. 53-55 : табл. - Библиогр. в конце ст. - 
Библиогр. в конце ст. 
 
 



12.    Гунчак В. М.  
Інтенсивність всмоктування нітритів в тонкому кишечнику телят в 
залежності від складу його вмістимого : ст. / В. М. Гунчак, Р. І. 
Хомик // Львівська академія ветеринарної медицини. П'ятдесята 
науково-виробнича конференція  : матер. конф. /  Міністерство 
сільського господарства і продовольства України; ред. Р. Й. Кравців  
. - Львів, 1995. - С. 120-121 : табл. - Бібліогр. в кінці ст. - Бібліогр. в 
кінці ст. 
 
 
13.    Гунчак В. М.  
Вивчення гепатопротекторної дії плодів розторопші плямистої / В. 
М. Гунчак, О. Ю. Журавльов, Б. В. Гутий // Науковий вісник 
Львівського національного університету ветеринарної медицини та 
біотехнологій ім. С. З. Гжицького : сборник научных трудов. - 
Львів, 2010. - Т.12, №3(45). Ч. 1. - С. 44-47 : табл. - Бібліогр. в кінці 
ст. - Бібліогр. в кінці ст. 
 
 
14.    Гунчак В. М.  
Вплив вуглеводних компонентів на перетравність та всмоктування 
нітратів в кишечнику телят / В. М. Гунчак, Д. Ф. Гуфрій ; лаб. М. М. 
Кущак // Львівський ордена Трудового Червоного Прапора 
зооветеринарний інститут : тези доповідей 47-ої науково-
виробничої конференції з науково-дослідної роботи інституту : зб. 
наук. пр. / Львівський ордена Трудового Червоного Прапора 
зооветеринарний інститут . - Львів, 1990. - С. 140 
 
 
15.    Гунчак В. М.  
Вплив глюкозо-аскорбінового розчину і плодів розторопші 
плямистої на білоксинтезувальну функцію печінки собак / В. М. 
Гунчак, О. Ю. Журавльов // Науковий вісник Львівського 
національного університету ветеринарної медицини та 
біотехнологій ім. С. З. Гжицького : сборник научных трудов. - 
Львів, 2011. - Т. 13, № 4 (50), ч.1. - С. 76-78 : табл. - Бібліогр. в кінці 
ст. - Бібліогр. в кінці ст. 
 
 
16.    Гунчак В. М.  
Вплив глюкозо-аскорбінового розчину і плодів розторопші 
плямистої на білоксинтезувальну функцію печінки / В. М. Гунчак, 
О. Ю. Журавльов // Науковий вісник Львівського національного 
університету ветеринарної медицини та біотехнологій ім. С. З. 
Гжицького : сборник научных трудов. - Львів, 2011. - Т. 13, № 
2(48), ч.1. - С. 53-56 : табл. - Бібліогр. в кінці ст. - Бібліогр. в кінці 



ст. 
 
 
17.    Гунчак В. М.  
Вплив карбахоліну на інтенсивність всмоктування нітратів стінкою 
кишки бичків / В. М. Гунчак, Д. Ф. Гуфрій, Р. І. Хомик // Науковий 
вісник Львівської державної академії ветеринарної медицини ім. С. 
З. Гжицького : збірн. наук. праць. - Львів, 1998. - Вип.1. - С. 41-43. - 
Бібліогр. в кінці ст. - Бібліогр. в кінці ст. 
 
 
18.    Гунчак В. М.  
Вплив нітратів на дезінтоксикаційну функцію печінки : ст. / В. М. 
Гунчак // Науковий вісник Львівської державної академії 
ветеринарної медицини ім. С. З. Гжицького. - Львів, 2002. - Т. 4 (№ 
1). - С. 5-7 : табл. 
 
 
19.    Гунчак В. М.  
Вплив плодів розторопші плямистої на імунну систему собак при 
вторинних імунодефіцитах / В. М. Гунчак, О. Ю. Журавльов // 
Науковий вісник Львівського національного університету 
ветеринарної медицини та біотехнологій ім. С. З. Гжицького : 
сборник научных трудов. - Львів, 2012. - Т. 14, №2(52). Ч. 3. - С. 58-
61 : табл. - Библиогр. в конце ст. - Библиогр. в конце ст. 
 
 
20.    Гунчак В. М.  
Вплив “Фероселу Т” на концентрацію феруму та селену в крові 
поросних свинок  / В. М. Гунчак, В. Б. Тодорюк // Науковий вісник 
Львівського національного університету ветеринарної медицини та 
біотехнологій ім. С. З. Гжицького. - Львів, 2013. - Т. 15, № 3 (57), ч. 
1. - С. 75-77 : табл. - Библиогр. в конце ст. - Библиогр. в конце ст. 
 
 
21.    Гунчак В. М.  
Всасывание нитратов и нитритов в тонком кишечнике молодняка 
крупного рогатого скота : автореферат дис. ... канд. биол. наук : 
03.00.13 / В. М. Гунчак. - Львів, 1989. - 16 с. - Библиогр. в конце ст. 
16 ( 10 назв.). (Шифр 619:615.9/Г 948-130179) 
Экземпляры: всего:1 - чз1(1) 
 
 
 
22.    Гунчак В. М.  
Деякі аспекти виявлення обдарованої молоді / В. М. Гунчак, М. П. 



Чепига, Я. С. Ваврисевич // Науковий вісник Львівської державна 
академії ветеринарної медицини ім. С. З. Гжицького / ЛДАВМ ім. С. 
З. Гжицького. - Львів, 2000. - Т. 2 (№2), Част. 4 : До 100-річчя від 
дня народження С. З. Гжицького. - С. 222-224. - Бібліогр. в кінці ст. 
- Бібліогр. в кінці ст. 
 
 
23.    Гунчак В. М.  
Динаміка вмісту білка і його фракцій у сироватці крові курей за 
еймеріозної інвазії / В. М. Гунчак, М. О. Криштальська // Науковий 
вісник Львівського національного університету ветеринарної 
медицини та біотехнологій ім. С. З. Гжицького. - Львів, 2013. - Т. 
15, № 3 (57), ч. 1. - С. 71-74 : табл. - Библиогр. в конце ст. - 
Библиогр. в конце ст. 
 
 
24.    Гунчак В. М.  
До токсикології нітратів і нітритів у тварин / В. М. Гунчак // 
Науковий вісник Львівського національного університету 
ветеринарної медицини та біотехнологій ім. С. З. Гжицького. - 
Львів, 2013. - Т. 15, № 3 (57), ч. 1. - С. 62-70. - Библиогр. в конце ст. 
- Библиогр. в конце ст. 
 
 
25.    Гунчак В. М.  
Життя гідне безсмертя ! / В. М. Гунчак, В. Л. Галяс // Науковий 
вісник Львівського національного університету ветеринарної 
медицини та біотехнологій ім. С. З. Гжицького : сборник научных 
трудов. - Львів, 2010. - Т.12, №2 (44), ч.5. - С. 165-171 
 
 
26.    Гунчак В. М.  
Йодна недостатність та корекція репродуктивної функції корів 
препаратами йоду /  В. М. Гунчак, Я. І. Гримак // Науковий вісник 
Львівського національного університету ветеринарної медицини та 
біотехнологій ім. С. З. Гжицького : наук. вид. - Львів, 2014. - Т. 16, 
№ 2(59). Част. 1. - С. 23-41. - Бібліогр. в кінці ст. - Бібліогр. в кінці 
ст. 
 
 
27.    Гунчак В. М.  
Кодекс честі - засіб боротьби з академічною нечесністью : метод. 
посібн. / В. М. Гунчак, М. П. Чепига. - Львів, 2011. - 72 с. - 
Бібліогр.: с.70-72 . (Шифр 74.58/Г 948-730129) 
Экземпляры: всего:7 - чз1(7) 

   У методичному посібнику на основі міжнародного і власного 



педагогічного досвіду розроблено кодекс честі студента і кодекс честі 
викладача та технологію їх впровадження ВНЗ, які є одним із засобів 
боротьби з академічною нечесністью.                                                      Для 
педагогів і студентів вищих закладів освіти України. 

 
 

28.    Гунчак В. М.  
Морфологічні показники крові птиці за експериментального 
нітритного навантаження : ст. / В. М. Гунчак // Науковий вісник 
Львівської державної академії ветеринарної медицини ім. С. З. 
Гжицького. - Львів, 2001. - Т. 3, № 4, Вип. 3: до 120-річчя від часу 
заснування ветеринарної школи у Львові. - С. 38-41 : табл. - 
Бібліогр. в кінці ст. - Бібліогр. в кінці ст. 
 
 
29.    Гунчак В. М.  
Окремі аспекти впливу нітрату натрію на організм птиці / В. М. 
Гунчак // Науковий вісник Львівської державна академії 
ветеринарної медицини ім. С. З. Гжицького. - Львів, 2000. - Т.2 
(№3-4). - С. 110-112 : табл. - Бібліогр. в кінці ст. - Бібліогр. в кінці 
ст. 
 
 
30.    Гунчак В. М.  
Основи ветеринарної рецептури та технології виготовлення ліків : 
навч. метод. посібн. / В. М. Гунчак, Д. Ф. Гуфрій, О. І. Канюка, Р. І. 
Хомик. - Львів, 2003. - 73 с. (Шифр 636.09.615/Г 948-154986) 
Экземпляры: всего:1 - чз1(1) 

У навч. -метод. посібнику наведені методичні підходи для 
самостійного вивчення тем курсу фармакології. Є практичною 
рекомендацією з виписуваннямрецептів лікарями ветеринарної медицини. 

 
 

31.    Гунчак В. М.  
Особливості антибіотикотерапії у сучасній ветеринарній медицині / 
В. М. Гунчак, Т. І. Стецько // Науковий вісник Львівського 
національного університету ветеринарної медицини та 
біотехнологій ім. С. З. Гжицького : сборник научных трудов. - 
Львов, 2012. - Т. 14, №2 (52). Ч.1. - С. 73-84. - Библиогр. в конце ст. 
- Библиогр. в конце ст. 
 
 
32.    Гунчак В. М.  
Перспективи використання антиоксидантів у ветеринарії / В. М. 
Гунчак, А. Ю. Остап'юк // Науковий вісник Львівського 
національного університету ветеринарної медицини та 



біотехнологій ім. С. З. Гжицького : наук. вид. - Львів, 2014. - Т. 16, 
№ 3 (60). Част. 1. - С. 104-110. - Бібліогр. в кінці ст. - Бібліогр. в 
кінці ст. 
 
 
33.    Гунчак В. М.  
Університет - кузня елітарних кадрів / В. Гунчак // Вища школа : 
наук.-практ. вид. - 2011. - N 7/8. - С. 7-18 : рис. 
 
 
34.  Гунчак, Василь Михайлович.  
Хронічний нітратно-нітритний токсикоз курей та його профілактика 
: автореферат дис. ... д-ра вет. наук : 16.00.04 / В. М. Гунчак. - 
Харків, 2005. - 36 с. : граф. - Бібліогр.: с.30-33 . (Шифр 619:615.9/Г 
948-777013) 
 
 
 
35.    Гутий Б. В.  
Дослідження кумулятивних властивостей препарату ''Мевесел-
ін'єкційний'' / Б. В. Гутий, Д. Ф. Гуфрій, В. М. Гунчак // Науковий 
вісник Львівського національного університету ветеринарної 
медицини та біотехнологій ім. С. З. Гжицького. - Львів, 2015. - Т. 
17, № 1 (61), ч. 2. - С. 20-24 : табл. - Бібліогр. в кінці ст. - Бібліогр. в 
кінці ст. 
 
 
36.    Гуфрій Д. Ф.  
Зміни кишечної секреції у бугайців на фоні дії нітратів : ст. / Д. Ф. 
Гуфрій, М. Д. Ганин, В. М. Гунчак // Науково-методичні аспекти 
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