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ВІД УПОРЯДНИКА

П’ятий випуск біобібліографічного покажчика серії
«Вчені — ювіляри Київського університету імені Бориса
Грінченка» присвячено Ірині Михайлівні Маруненко, заві%
дувачу кафедри анатомії і фізіології людини Інституту
психології та соціальної педагогіки Київського університету
імені Бориса Грінченка, кандидату біологічних наук, стар%
шому науковому співробітнику, доценту; академіку Міжна%
родної академії культури безпеки, екології та здоров’я.

Ірина Михайлівна — автор понад 200 робіт в галузі
генетики, фізіології, біотехнології, екології, цитології,
ембріології; науково%методичних рекомендацій з біотех%
нології та клітинної селекції,  навчальних посібників для
студентів вищих навчальних закладів з анатомії, фізіоло%
гії, генетики, дефектології, психофізіології, психогенети%
ки, біотехнології.

Маруненко І.М. є академіком Міжнародної академії
культури безпеки, екології та здоров’я, бере активну участь
у молодіжному студентському проекті в номінації «Еколо%
гія, безпека, здоров’я», працюючи над темою «Формування
екологічної культури та основ здорового способу життя в
студентської молоді».

Ірина Михайлівна — член експертної комісії з біології
Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України та
предметної фахової групи щодо шкалювання результатів
зовнішнього незалежного оцінювання з біології. 

Відмінник освіти України, нагороджена грамотами Київ%
ського міського голови, Міністерства освіти і науки Украї%
ни; дипломами Міжнародної академії культури безпеки,
екології та здоров’я; медалями «Трудова слава», «Б. Грін%
ченка», «20 років Незалежності».
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У покажчику представлено творчий доробок ювіляра за період із
1996 по липень 2011 року. Це — підручники та навчально%методичні
посібники, методичні рекомендації, публікації у фахових періодичних
виданнях, які презентують Ірину Михайлівну як знаного вченого 
і педагога.

Біобібліографічний покажчик складається із трьох розділів.
У Розділі 1 «Сердечні вітання» — вітальні слова друзів, колег,

студентів. 
Розділ 2 «Творчий портрет Ірини Михайлівни Маруненко» пред%

ставлено матеріалами про науково%педагогічну діяльність ювіляра.
Розділ 3 «Покажчик наукових праць» містить перелік наукових,

навчальних і науково%методичних праць, згрупованих за роками та за
алфавітом. Видання, не переглянуті de visu, позначені астериксом (*).

При підготовці  покажчика було використано фонди бібліотеки Ки%
ївського університету імені Бориса Грінченка та особистий архів Ірини
Михайлівни Маруненко. Видання подано за українською абеткою. 

Бібліографічний опис праць здійснено згідно з діючими стандарта%
ми ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 «Система стандартів з інформації, бібліотеч%
ної та видавничої справи. Бібліографічний запис. Бібліографічний
опис. Загальні вимоги та правила складання», ДСТУ 3582%97 «Скоро%
чення слів в українській мові у бібліографічному описі». 

Допоміжний апарат покажчика представлено:
— статтею від упорядників;
— схемою групування матеріалу (за змістом).
Висловлюємо щиру подяку Ірині Михайлівні за активну участь у

підготовці покажчика та надані матеріали.
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Вельмишановна Ірино Михайлівно!

Щиро вітаємо Вас з Днем народження!
Славну дату свого життя Ви зустрічаєте в зе#

ніті творчих сил ученого. Широке коло Ваших ін#
тересів, великий і вагомий науковий доробок є
окрасою Вашого плідного таланту, яким пиша#
ється Київський університет імені Бориса Грін#
ченка. Ми раді тому, що маємо щасливу змогу спіл#
куватися з Вами — людиною великих знань і умінь,
душевної краси та чуйності. 

У цей святковий день бажаємо Вам міцного
здоров’я, творчого натхнення, великого людського
щастя, добробуту, миру і злагоди у Вашій родині.
Нехай Ваша енергійність, цілеспрямованість та
бажання досягти нових професійних висот ніколи
не вичерпується. 

Хай доля дарує багато світлих років у мирі,
щасті, добробуті!

Колектив бібліотеки
Київського університету 

імені Бориса Грінченка
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Розділ 1
Сердечні вітання 

Непересічна особистість, яка вражає
витонченою інтелігентністю, душевною
красою, високим інтелектом, непереверше%
ною порядністю та людяністю... Ці теплі
слова я адресую моєму Великому Другу —
Ірині Михайлівні Маруненко.

Моя добра і світла людино, моя сива ла%
стівко! Маю честь знати Вас, працювати з
Вами, поділяти радощі та переживання, ра%
діти Вашим успіхам і досягненням близько
двадцяти років...

Я пишаюся тим, що доля подарувала
мені щастя спілкуватися з Вами! Божа бла%

годать сконцентрувала у Вашому серці безліч чеснот: природну відда%
ність людям, професійній діяльності, сім’ї, улюбленому внуку зокрема,
друзям; делікантність, сильну волю, результативну вченість, глибокий
розум, неперевершене знання життя і людей, витончену моральність;
уміння вселяти віру, хвилюватися за долю інших, любов до життя, про%
стоту, скромність, оптимізм, світлу надію в прекрасне майбуття.

Дорога, люба і вишукана Ірино Михайлівно!
З нагоди Вашого ювілею прийміть найсердечніші вітання й найщи%

ріші побажання здоров’я, щастя, наснаги, успіхів і тепла!
Хай натхнення, оптимізм і витривалість духу ніколи не залишають

Вас! Хай доля на вишитім рушничку приносить Вам щирість, добро,
щастя і повагу! Хай у Вас буде завжди затишно та тепло у домівці від
близьких і дорогих серцю людей!

З повагою, щирим захопленням і любов’ю, Світлана Мартиненко, доктор
педагогічних наук, професор, завідувач кафедри теорії початкової освіти,
індивідуального навчання, методик викладання дисциплін гуманітарного
циклу Київського університету імені Бориса Грінченка.
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Щоб зрозуміти, хто така Ірина Михай%
лівна Маруненко як особистість, викла%
дач, науковець, потрібно поринути у її
світ, бути з нею пруч у будні та свята.
Завжди  невтомна, сповнена нових ідей,
творчих задумів, готова допомогти, під%
тримати і водночас відповідальна, вимо%
глива до себе та інших — вона така. Не
перестаєш дивуватися її невичерпним
професійним можливостям, надзвичай%
ній працездатності, потужній енергетиці,
життєвому оптимізму.

Всі свої творчі сили, глибокі знання та
викладацький талант як добірне зерно

розсіває Ірина Михайлівна на ниві підготовки   соціальних педагогів
та психологів. Як Великий педагог, вона завжди вміє перетворити
професійну діяльність на поле продуктивної праці, гавань підтримки,
середовище однодумців. 

У народі кажуть, справжнє — залишається надовго, випадкове,
фальшиве — безслідно зникає. Робота у житті Ірини Михайлівни — до%
ля. Як правило, ювілеї змушують озирнутися назад, оцінити пройде%
ний шлях, зважити здобутки, проаналізувати міру затрачених зусиль
та висоту вирощених сходів. А сходи ці — різні: десятки навчальних
посібників та наукових статей,  сотні підготовлених фахівців для сфе%
ри освіти м. Києва, викладачі%учні. 

Минають роки, змінюються соціальні ролі та статуси Ірини Михай%
лівни, та «улюбленого викладача золотого ґатунку», «завідувача кафе%
дри», «людину з ВЕЛИКОЇ ЛІТЕРИ» завжди хочеться бачити серед
студентів та членів колективу, тому і їхня вдячність, повага і любов до
Вас — безмежна. 

Зичимо Вам, Ірино Михайлівно, щоб  життєва енергія горіла нев%
томним полум’ям, здоров’я міцніло, керівний потенціал не вичерпу%
вався довгі роки, а наукові здобутки і нові звершення складалися у ви%
сокі намети. 

Від імені колективу викладачів та співробітників Інституту психоло#
гії та соціальної педагогіки доктор педагогічних наук, професор Без#
палько О. В.
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Це щастя — народитися…

Ірина Михайлівна Маруненко — наша щира, люба завідувач кафе%
дри анатомії і фізіології людини — сьогодні святкує свій ювілей. Це Ва%
ше свято!  Свято скромних, але достойних людей, свято добра, мудро%
сті та любові. 

Ірина Михайлівна очолює нашу кафедру з 2003 року і з тих пір на
ній панує атмосфера миру, спокою і злагоди. І це не випадково, адже
саме ім’я Ірина давньогрецького походження й означає "мир, спокій".
Проте викладацька та наукова робота на кафедрі вирує: друкуються пі%
дручники та навчальні посібники для студентів, публікуються наукові
та методичні статті з природничих дисциплін. Ірина Михайлівна осо%
бливу увагу приділяє розвитку психофізіологічного експерименту, є
активним пропагандистом дослідницького підходу в навчанні природ%
ничих дисциплін. Кафедра, очолювана Іриною Михайлівною Мару%
ненко, розробила багато методичних рекомендацій та оригінальних
навчальних програм з природничих дисциплін, за якими сьогодні нав%
чаються студенти.

Багатогранною є й громадська діяльність Ірини Михайлівни, спря%
мована на виховання культури здоров’я та розбудову шкільної біоло%
гічної освіти в Україні. Вона є членом Міжнародної Академії культури,
безпеки, екології та здоров’я, членом науково%методичної комісії з біо%
логії та екології МОН України, членом журі Всеукраїнської олімпіади
з біології, бере активну участь в проведенні державного тестування з
біології. Ірині Михайлівні притаманні глибока принциповість, висо%
кий фаховий рівень та чуйне ставлення до людей.

Отож, побажаймо вельмишановній Ірині Михайлівні міцного здо%
ров’я, подальших творчих злетів на науковій і освітянській ниві та осо%
бистого щастя!

З глибокою вдячністю і найкращими побажаннями співробітники кафе#
дри анатомії і фізіології людини.
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Ірині Михайлівні — кого знаю та люблю

Важко сказати про цю чарівну жінку
все. Але сподіваюсь, що хоч маленька ча%
стинка моєї любові та вдячності розкрила%
ся у віршах, написаних саме для Ірини Ми%
хайлівни Маруненко. Вона для мене і
добрий геній і «хрещена мати» в житті та
Університеті. Справжнє задоволення від
роботи я відчула саме під керівництвом
Ірини Михайлівни. І в день її ювілею моя
вдячність. 

Дорога Ірино Михайлівно!

Дозвольте ж привітати Вас із ювілеєм щиро
І щастя побажати Вам, і спокою, і миру !
Хай за плечима 60 — поважна і значима дата,
А Ви все молода для нас, невтомна, лагідна, завзята.
Ви вся в турботах, вся в служінні добру, і величі, й красі.
Вели за руку багатьох Ви через терни до професійних до зірок!
Нехай Вам Бог назад поверне те, що давали крок за крок!!!
Здоров’я Вам, бо Ви не берегли себе в двобої із життям нелегким.
Здоров’я Вам, щоб Ви іще змогли і внуків й правнуків попестить.
Це Ваша кров, надія і життя, хай їх минають лихо та напасті!
Живіть ще довго, довго, довго літ, спираючись на плечі, 

що зростили,
Спасибі Вам за Вашу мудру силу, спасибі вам, і наш земний уклін.
Проте настане час і в знак подяки пред Вами схиляться усі!

З глибокою вдячністю Євгенія Неведомська
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Шановна і дорога Ірина Михайлівна! 

Щиро від серця вітаю Вас з Днем наро%
дження!

Нехай жіноче Ваше щастя квітне весел%
ково, і хай лунає Вам завжди привітне сло%
во, хай Бог благословляє Вашу долю, і вбе%
реже Вас від розчарування і болю.

Хай щастя приходить і ллється рікою,
хай горе обходить завжди стороною, хай
доля дарує Вам довгі літа, а в серці завжди
хай живе доброта!

Хай ладиться скрізь: на роботі, в родині, щоб радісний настрій у
серці не згас, все світле та гарне, що треба людині, нехай неодмінно
приходить до Вас!

З повагою Омері Ірина Дмитрівна
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Шановна Ірина Михайлівна! 

Прийміть сердечні поздоровлення і
найкращі побажання з нагоди Вашого Дня
народження!

Нехай роки не затьмарюють радість і
повноту буття. На щастя, на здоров'я, на
благополуччя і сонячних променів ласку
нехай буде багатою Ваша доля. Дорожче
за людяність і милосердя немає в людині
кращого, а Ваше єство наповнене цим.
Тож хай сторицею повниться Ваша чаша,
нехай чистими помислами струменить

джерело Вашої доброти. Нехай до ста літ буде Вам з роси і води!
Повсякденна копітка діяльність на відповідальній посаді вимагає від
Вас повної відданості справі, наполегливості, подолання труднощів,
високого професіоналізму. Із честю вирішуючи це покликання, Ви
заслужили глибоку пошану серед людей, даруючи їм не тільки свої
знання та досвід, але й тепло своєї душі.

У цей святковий світлий день, коли настав Ваш ювілей,
Я щиро Вас вітаю, добра і щастя Вам бажаю.
Хай обминають Вас тривоги, хай Бог дасть щастя на путі,
Хай світла, радісна дорога, щасливо стелиться в житті !
Тож не старійте і не знайте, в житті ні смутку, ані бід,
У серці молодість плекайте,  живіть до ста щасливих літ!
Бажаю світлої радості й сили, ласкавої долі, добра і тепла,
Щоб ласку Вам слало небесне світило, 

здоров’ям наповнила рідна земля!

З повагою, любов’ю та найщирішими побажаннями Волковська Анна
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Шановна Ірина Михайлівна!

Прийміть щиросердечні вітання з 60%річ%
чям від дня народження! 

Ваш професіоналізм, багаторічна послі%
довна та наполеглива праця внесли ваго%
мий внесок у розвиток освіти, забезпечили
повагу серед колег. Я пишаюсь тим, що на
своєму життєвому шляху доля звела мене з
такою ЛЮДИНОЮ як Ви. Я дуже пиша%
юсь тим, що мені випала можливість прац%
ювати з Вами. Я Вам дуже вдячна за допо%
могу і підтримку яку Ви надаєте на протязі
всього мого професійного шляху. 

Нехай доля шле Вам добро і щастя, міцне здоров’я та достаток, а ві%
ра, надія та любов будуть вірними супутниками в Вашому житті. Не%
хай тепло і затишок родинної оселі надійно захищає Вас від негараздів,
а в майбутньому на Вас чекає ще багато наповнених корисними спра%
вами і земними радощами років. Хай ніколи у Ваших очах чиста й світ%
ла радість не згасає, щоб не було горя навіть у снах! Живіть довго, в ща%
сті, благополуччі та при доброму здоров’ї!

Ще небо хмарами не вкрите, ще так прозоро сяють роси.
А вже по ліву руку — літо, а вже по праву руку — осінь.
Ще очі блиску не позбулись, ще серце жити не стомилось,
а вже по ліву руку — юність, а вже по праву руку — зрілість.
А час летить нестримно далі й душа немов би молодіє,
по ліву руку всі печалі, по праву руку всі надії.
Життя не зміряти літами, а щастя — то важка наука.
Хай буде щастя завжди з Вами по праву і по ліву руку.

З повагою та любов’ю Шеремета Марина
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Шановна Ірино Михайлівно!

Прийміть щиросердечні вітання з 60%річчям від дня народження! 
Ваш професіоналізм, багаторічна послідовна та наполеглива праця

внесли вагомий внесок у розвиток освіти, забезпечили повагу серед ко%
лег. Ми пишаємося тим, що нам випала можливість працювати з Вами
і досягати разом професійних висот. Нехай доля шле Вам добро і ща%
стя, міцне здоров’я та достаток, а віра, надія та любов будуть вірними
супутниками на Вашому життєвому шляху. 

Нехай тепло і затишок родинної оселі надійно захищає Вас від не%
гараздів, а в майбутньому на Вас чекає ще багато наповнених корисни%
ми справами і земними радощами років!

Хай квітне доля у роках прекрасних, 
Господь дарує радість і здоров'я, 
Хай кожен ранок з неба сонцем ясним 
Вас осяє світлом і любов'ю.

З повагою, 
співробітники навчально#методичного центру 
соціально#психологічних тренінгів

Маруненко Ірина Михайлівна — завідувач кафедри анатомії і фі%
зіології людини Інституту психології  та соціальної педагогіки Київ%
ського університету імені Бориса Грінченка. Науковий ступінь — кан%
дидат біологічних наук, старший науковий співробітник, доцент.

Так, усе це звучить дуже гордо та поважно, що, дійсно, не викликає
сумніву у неабияких професійних  досягненнях та успіхах цієї чудо%
людини! Навіть навпаки — усі ці галасливі слова змушують ще не
знаючи цієї людини, уже поважати її та дивуватися її грандіозним здіб%
ностям та творчим здобуткам у сфері власної професії!

Але для нас вона завжди просто — шановна, дорога наша, ріднень%
ка Ірина Михайлівна! Про таких людей говорять — «вона викладач від
бога!». Саме ці слова я почула вперше про неї, і скажу одразу, за всі ро%
ки навчання з нею, я не тільки не змінила своєї думки, я навіть більше —
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свідомо вкорінила її у своєму серці! Ірина Михайлівна дійсно дуже та%
лановитий спеціаліст, чудовий викладач і непересічна особистість! Це
дійсно є так і кожен студент, кожен викладач  чи працівник Інституту
психології та соціальної педагогіки зі мною погодиться одразу! Немає
жодного, хто прийшов би в інститут і не знав цієї людини! А головне,
особисто її поважав і захоплювався нею!

Вона кожного навчального року завжди щирою посмішкою зу%
стрічає молоденьких, трошки наївних, щойно зі школи першокурс%
ничків. Допомагає адаптуватися до непростого справжнього студент%
ського життя складними книжками і страшними задачами по
генетиці. А після, дбайливо проводить по усіх сходинках студентсь%
ких років. І здавши  «психофізіологію» ти виходиш із заліковкою в
руках та зі сльозами на очах, бо ти щасливий і сумний одночасно! Ти
радієш, бо знаєш, що здавши «психофізіологію людини» — уже ніко%
ли в житті ані трошечки не злякаєшся будь%яким перешкодам на
своєму путі! І сумуєш, бо розумієш, що, склавши цей складний і
останній свій предмет у Ірини Михайлівни, вона на цьому свою місію
виконала — вона тебе виховала, виростила і відпускає далі у само%
стійне життя, жити по законам фізіології, анатомії та психофізіології!
Тобто жити розумно і компетентно.

Отож, з великою повагою ми хочемо привітати Маруненко Ірину
Михайлівну із ювілеєм! Побажати їй міцного здоров’я, теплого душе%
вного комфорту та справжнього жіночого щастя! І головне, ми щиро
дякуємо вам, за все те добро, яке ви створюєте кожного дня навколо се%
бе і за всю ту любов, що ви зароджуєте у наших серцях!

Дякуємо вам, Ірино Михайлівно!

Куян Катерина, 2 курс, ППб 2#09#4.0д

15



Шановна Ірино Михайлівно!

Щиро вітаємо вас з ювілеєм і хочемо побажати щастя, благополуч%
чя, міцного здоров’я та подальших успіхів у будь%яких починаннях.
Нехай доля збагачує вас життєвою енергією, натхненням, мудрістю та
радістю сьогодення. Бажаємо щоб вогонь любові до своєї справи ніко%
ли не згасав у вашому серці, а в душі хай завжди  квітне весна! 

З безмежною повагою 
Ваші люблячі студенти групи ПП 2#10#4.0д

Звання доцента вона має, 
Предмети мудрі викладає,
Книжки писати ще встигає, 
Здається все на світі знає.
Завжди у гуморі, жартує,
Хоч кажуть що «залізна леді»,
Тебе нічого не врятує 
Якщо не знаєшся в предметі.

Це побажання від студентів: Рубан П., ППб 2#09#4.0д, 
Давиденко О., ППб 1#09#4.0д

Дорогій, любимій, шановній учениці
від щирого серця! Бажаю здоров’я, добра,
довголіття. Хай вистачить щастя на ціле
століття, хай скрізь буде лад: на роботі, в
сім’ї і радість на серці і хліб на столі.

Добром хай і радістю повниться дім,
Родина здорова, багата хорошим усім
І мрій, і бажань, і наснаги творити,
Щоб серцю хотілося жити й любити.
Хай люди шанують,
Повагу дарують,
А мир і злагода в сім’ї хай панує.
Нехай сонячні промені зігрівають Вас, 
вітер буде потужним, вода підтримує сили і гартує.

З повагою Любов Олександрівна (вчитель і класний керівник)
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А от якщо ти прагнеш знань,
До неї сміливіше йди.
Не бійся ти її завдань
І точно досягнеш мети.
Здоров’я вам, натхнення, сили
Буденних радісних моментів
І усмішок побільше щирих 



Розділ 2
Творчий портрет 

Ірини Михайлівни Маруненко

Маруненко Ірина Михайлівна народилась 1 серпня 1951 року.

В 1975 році закінчила Київський державний університет імені
Тараса Шевченка за спеціальністю: біолог%біохімік, викладач біології 
і хімії.

В 1986 році захистила кандидатську дисертацію на тему: «Условия,
способствующие развитию микроспор по спорофитному пути», та от%
римала звання кандидата біологічних наук. 

До 1993 року працювала в Науково%дослідному інституті карто%
плярства, лабораторія біотехнології і клітинної селекції. Працюючи в
науково%дослідному інституті, опублікувала 111 робіт в галузі генети%
ки, фізіології, біотехнології, екології, цитології, ембріології; опубліко%
вано 8 науково%методичних рекомендацій з біотехнології та клітинної
селекції. 

За період роботи в науково%дослідному інституті Маруненко І. М.
нагороджена бронзовою і срібною медаллю ВДНГ СРСР; грамотами
міністерства.
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З 1993 року працювала на посаді доцента Київського міського ін%
ституту удосконалення вчителів.

З 2002 року працювала на посаді завідувача кафедри методики ви%
кладання природничо%математичних дисциплін Київського міського
педагогічного університету імені Б.Д. Грінченка. 

З 2003 року працювала на посаді завідувача кафедри анатомії та ві%
кової фізіології Київського міського педагогічного університету імені
Б.Д. Грінченка.

З 2008 року працювала на посаді завідувача кафедри анатомії, ві%
кової фізіології і гігієни Інституту психології і соціальної педагогіки
Київського міського педагогічного університету імені Б. Д. Грін%
ченка.

З 2010 року працює завідувачем кафедри анатомії і фізіології лю%
дини Інституту психології та соціальної педагогіки Київського універ%
ситету імені Бориса Грінченка.

Маруненко І.М. має значний досвід наукової роботи. Є автором
науково%методичних публікацій, навчальних посібників для студентів
ВНЗ з анатомії, фізіології, генетики, дефектології, психофізіології,
психогенетики, біотехнології.

Має широкий науковий кругозір, власний концептуальний підхід
до розв’язання завдань професійної підготовки вчителів у системі не%
перервної педагогічної освіти. Добре володіє різноманітними методи%
ками проведення експериментальної роботи. Використовує сучасні ос%
вітні технології під час викладання природничих дисциплін, тим
самим сприяє формуванню професійних компетентностей у майбутніх
учителів. 

Маруненко І.М. є академіком Міжнародної академії культури без%
пеки, екології та здоров’я, бере активну участь у молодіжному студент%
ському проекті в номінації «Екологія, безпека, здоров’я» працюючи
над темою «Формування екологічної культури та основ здорового спо%
собу життя в студентської молоді».

Маруненко І.М. з 2003 року є членом експертної комісії з біоло%
гії МОН України та з 2006 року предметної фахової групи щодо
шкалювання результатів зовнішнього незалежного оцінювання з
біології. 

Маруненко І.М. є відмінником освіти України, нагороджена грамо%
тами Київського міського голови, Міністерства освіти і науки України;
дипломами Міжнародної академії культури безпеки, екології та здо%
ров’я в номінації «Здоров’я нації». 
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У 2009 році
нагороджена медаллю 

«Трудова слава» в номінації 
«За вагомий внесок 

в справу розбудови України 
та високий професіоналізм». 

У 2010 році
нагороджена медаллю 
Б. Грінченка за багаторічну 
сумлінну працю.

У 2011 році
нагороджена медаллю 

«20 років Незалежності»
Міжнародного Академічного
рейтингу «Золота фортуна», 

в номінації «За вагомий 
внесок у справу 

розбудови України 
та високий професіоналізм».
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Розділ 3

Покажчик
наукових праць

1996 рік
1. Біотехнологія: перспективи розвитку / Ірина Маруненко // Викла%
дання біології : педагогічні знахідки, досвід, пошук : наук.%метод. зб. /
упоряд. : Є. О. Неведомська, Л. Г. Горяна. — К., 1996. — № 1. — С. 4—7.*
2. Фізіологічні особливості дитячого організму / Ірина Маруненко //
Порадник методиста — 1996. — К., 1996. — С. 83—87.*

1997 рік

3. Перспективи використання культивованих клітин рослин в біотехно%
логії / Ірина Маруненко // Викладання біології : педагогічні знахідки,
досвід, пошук : наук.%метод. зб. / упоряд. : Є. О. Неведомська, Л. Г. Горя%
на. — К., 1997. — № 2. — С. 20—22.*

1999 рік 

4. Аналіз підручника «Біологія людини» / Ірина Маруненко // Біологія. —
1999. — № 4. — C. 5—9.
5. Аналіз підручника «Біологія людини». Новий державний підручник
«Біологія людини» (8—9 класи): За і проти / Ірина Маруненко. — К. :
КМІУВ ім. Б. Грінченка, 1999. — С. 6—10.*
6. Від зацікавлення підручником до зацікавлення предметом / Ірина
Маруненко // Проблеми підручника «Загальна біологія» (10—11 класи) :
матер. міського семінару, (Київ, 14 груд. 1999 р.) / КМІУВ. — К., 1999. —
С. 3—4.*
7. Внесок вітчизняних вчених в розвиток мікробіології / Ірина Мару%
ненко // Біологія. — 1999. — № 9. — С. 7—9.
8. Досягнення вітчизняних вчених / Ірина Маруненко, Дмитро Мару%
ненко // Біологія. — 1999. — № 2. — С. 6—8.
9. Новий державний підручник «Біологія людини» 8—9 класи : За і про%
ти / Ірина Маруненко // Збірник статей / КМІУВ ім. Б. Грінченка. — К.,
1999. — С. 3—9.*
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2000 рік 

10. Необхідність удосконалення методики роботи з термінами під час фор%
мування біологічних понять / Ірина Маруненко, Євгенія Неведомська //
Теоретично%методичні проблеми навчання і виховання : зб. наук. пр.
Педагогічні науки / [редкол. : Бібік Н. М. та ін.] — К., 2000. — С. 77—86.*
11. Рослини — індикатори в житті людини / Ірина Маруненко, Дмитро
Маруненко // Біологія. —2000. — № 6. — С. 8—11.

2001 рік

12. Горяна Л. Г. Педагогічні проблеми у сучасному підручникотворенні /
Лариса Горяна, Ірина Маруненко // Еколого%натуралістична творчість :
матер. Всеукр. наук.%практ. конф. [«Шкільна біологічна освіта : пробле%
ми та шляхи їх розв’язання»] : наук.%метод. вісн. — К., 2001. — № 3. — 
С. 55—62.*
13. Неведомська Є. О. Методика підготовки вчителя до роботи з біоло%
гічними поняттями / Євгенія Неведомська, Ірина Маруненко // VIII
Каришинські читання : Всеукр. наук.%практ. конф. [«Науково%методичні
підходи до викладання природничих дисциплін в освітніх закладах 
ХХІ століття»] : зб. ст. — Полтава, 2001. — С. 153—155.*
14. Реалізація сучасних педагогічних підходів у підручнику «Біологія
людини. 8 клас» Присяжнюк М. С. за методичною обробкою Горяної Л. Г. /
Ірина Маруненко // Результати апробації шкільного підручника «Біо%
логія людини. 8 клас» : матер. міського семінару%тренінгу, (Київ, 22 лют.
2001 р.) / [упоряд. : І. М. Маруненко, Є. О. Неведомська, Л. Г. Горяна]. —
К. : Фенікс, 2001. — С. 5—10.*
15. Чи сприяє формуванню біологічних понять система завдань посіб%
ників Є. О. Неведомської для учнів 8%9 класів / Ірина Маруненко // Ре%
зультати апробації шкільного підручника «Біологія людини. 8 клас» :
матер. міського семінару%тренінгу, (Київ, 22 лют. 2001 р.) / [упоряд. : 
І. М. Маруненко, Є. О. Неведомська, Л. Г. Горяна]. — К. : Фенікс, 2001. —
С. 71—77.*

2002 рік

16. Анатомія та фізіологія людини : навч. посіб. / Ірина Маруненко. — К. :
[КМПУ ім. Б. Грінченка], 2002. — 106 с.*
17. упоряд.: Біологія — наука ХХІ століття. Сучасний стан шкільної
біологічної освіти у м. Києві : матер. до Колегії Головного управління
освіти і науки 30.10.2002 р. / [упоряд. : Войцехівський М. Ф., Горяна Л. Г.,
Маруненко І. М. та ін.]. — К. : КМПУ ім. Б. Д. Грінченка, 2002. — 54 с.*
18. Викладання біології в 2002/2003 навчальному році / Маруненко І. М.,
Неведомська Є. О. // Управління школою. — 2002. — № 2/3. — С. 23—25.
19. Здоров’я дітей — здоров’я нації : метод. рек. до проведення перших
уроків з основ здорового способу життя / Горяна Л. Г., Неведомська Є. О.,
Маруненко І. М. — К. : Фенікс. — 2002. — 35 с.*
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20. Неведомська Є. О. Викладання біології в 2002/2003 навчальному ро%
ці / Неведомська Є. О., Маруненко І. М. // Біологія. — 2002. — № 1. —
С. 2—4.
21. Роль засобів навчання у формуванні особистості / І. М. Маруненко //
Педагог професійної школи : зб. наук. пр. / [упоряд. : Н. Г. Никало, 
О. І. Щербак]. — К. : Наук. світ, 2002. — Вип. 2. — С. 187—193.*
22. Роль спадковості і навколишнього середовища у генезі хвороб / Іри%
на Маруненко // Здоров‘я дітей — здоров‘я нації : метод. рек. до прове%
дення перших уроків з основ здорового способу життя. — К., 2002. — 
С. 26—35. *
23. Шкільний підручник «Біологія 10 клас» : проблеми і перспективи
(авт. : Данилова О. В., Бабанов Д. А., Брайон О. В., Данілов С. А.) / Іри%
на Маруненко // Матер. міського семінару (Київ, 19 берез. 2002 р.). — К.,
2002. — С. 4—5.*

2003 рік

24. Короткий нарис розвитку екології / І. М. Маруненко // Організація
екологічної освіти та виховання учнівської молоді (на допомогу вчите%
лю) / [упоряд. : Горяна Л. Г., Хрутьба В. О., Неведомська Є. О.]. — К. :
Фенікс, 2003. — С. 13—30.
25. Навчальні посібники нового покоління для вчителів біології та учнів
/ Ірина Маруненко, Майя Кушнір // Стан розвитку біологічної науки та
проблеми шкільної біологічної освіти (за матер. Колегії Головного упра%
вління освіти і науки 30.10.2002 р.). — К., 2003. — С. 61—65. — (Сер.
«Столична освіта»; вип. 7).*
26. Неведомська Є. О. Порівняльний аналіз апарату організації засвоєн%
ня навчального матеріалу державних підручників і посібників учнями 6%
9%их класів / Євгенія Неведомська, Ірина Маруненко // Стан розвитку
біологічної науки та проблеми шкільної біологічної освіти : (за матер.
Колегії Головного управління освіти і науки 30.10.2002 р.). — К., 2003. —
С. 67—72. — (Сер. «Столична освіта»; вип. 7).*
27. упоряд.: Столична освіта. Сучасний стан шкільної біологічної осві%
ти : матер. Колегії Головного управління освіти і науки 30.10.2002 р. /
[упоряд. : Неведомська Є. О., Маруненко І. М., Горяна Л. Г.]. — К. :
КМПУ ім. Б. Д. Грінченка, 2003. — 124 с.
28. Формування екологічної культури учнів / І. М. Маруненко // Рідна
школа. — 2003. — № 8. — С. 50—51.

2004 рік

29. Анатомія і вікова фізіологія з основами шкільної гігієни : курс лекцій :
навч. посіб. для студ. небіол. спец. ВНЗ / І. М. Маруненко, Є. О. Неведом%
ська, В. І. Бобрицька. — К. : Професіонал, 2004. — 480 с. 
(Гриф «Рекомендовано М%ом освіти і науки України». Лист МОНУ 
№ 14/18.2%2334 від 29. 12.2003 р.). 
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30. Медико%біологічні аспекти СНІДУ / І. М. Маруненко // Безпека
життєдіяльності. — 2004. — № 5. — С. 13—20.
31. Неведомська Є. О. Анатомія людини : навч.%метод. посіб. для студ.
небіол. спец. вищ. пед. навч. закл. / Є. О. Неведомська, І. М. Маруненко,
В. І. Бобрицька. — К. : КМПУ ім. Б. Д. Грінченка, 2004. — 33 с.
32. Неведомська Є. О. Вікова фізіологія і шкільна гігієна : навч.%метод.
посіб. для студ. небіол. спец. вищ. пед. навч. закл. / Є. О. Неведомська, 
І. М. Маруненко, В. І. Бобрицька. — К. : КМПУ ім. Б. Д. Грінченка, 
2004. — 53 с. 
33. Неведомська Є. О. Зоологія : навч.%метод. посіб. для студ. небіол.
спец. вищ. пед. навч. закл. / Є. О. Неведомська, І. М. Маруненко, 
В. І. Бобрицька. — К. : КМПУ ім. Б. Д. Грінченка, 2004. — 30 с. 
34. Неведомська Є. О. Основи ботаніки : навч.%метод. посіб. для студ. не%
біол. спец. вищ. пед. навч. закл. / Є. О. Неведомська, І. М. Маруненко. —
К. : КМПУ ім. Б. Д. Грінченка, 2004. — 32 с. 

2005 рік

35. Неведомська Є. О. Анатомія людини : навч.%метод. посіб. [для студ.
небіол. спец. вищ. пед. навч. закл.] / Є. О. Неведомська, І. М. Марунен%
ко, В. І. Бобрицька. — 2%ге вид., переробл. і допов. — К. : КМПУ ім. 
Б. Д. Грінченка, 2005. — 34 с. : іл., табл. — Бібліогр. : с. 30 (10 назв) 
та в підрядк. прим.
36. Неведомська Є. О. Основи природознавства : навч.%метод. посіб. [для
студ. небіол. спец. вищ. пед. навч. закл.] / Є. О. Неведомська, І. М. Ма%
руненко. — К. : КМПУ ім. Б. Д. Грінченка, 2005. — 60 с. : іл. табл. — 
Бібліогр. : c. 55 (15 назв) та в підрядк. прим.
37. Неведомська Є. О. Проблема формування біологічних понять у пе%
дагогічній теорії і практиці / Є. О. Неведомська, І. М. Маруненко // Пе%
дагогічна освіта : теорія і практика. Психологія. Педагогіка : зб. наук. пр.
/ КМПУ ім. Б. Д. Грінченка, Ін%т проблем виховання АПН України ;
[редкол. : І. Д. Бех, Е. В. Бєлкіна, Н. М. Бібік та ін.]. — К., 2005. — № 4. —
С. 151—158. — Бібліогр. : с. 158.
38. Неведомська Є. О. Тема 1. Загальні закономірності росту та розвит%
ку дітей і підлітків / Є. О. Неведомська, І. М. Маруненко, В. І. Бобриць%
ка // Безпека життєдіяльності. — 2005. — № 1. — С. 59—60. — Бібліогр. :
с. 60.
39. Неведомська Є. О. Тема 2. Фізіологія опорно%рухової системи /
Є. О. Неведомська, І. М. Маруненко, В. І. Бобрицька // Безпека життє%
діяльності. — 2005. — № 3. — С. 63—65. — Бібліогр. : с. 65.
40. Основи анатомії, фізіології та медичних знань : навч.%метод. посіб.
[для студ. небіол. спец. вищ. пед. навч. закл.] / Є. О. Неведомська, 
І. М. Маруненко, В. І. Бобрицька, З. Ф. Сіверс. — К. : КМПУ ім. Б. Д. Грін%
ченка, 2005. — 70 с. : іл., табл. — Бібліогр. : с. 65 (20 назв) та в підрядк.
прим.
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41. Розмноження та індивідуальний розвиток / [І. М. Маруненко, 
З. Ф. Сіверс, Є. О. Неведомська та ін.] // Матеріали до теми, 9—11 клас //
Хімія. Біологія. — 2005. — № 14. — С. 1—21. — Бібліогр. : с. 21.
42. Фізіологія (ВНД та вікова) з основами генетики: навч.%метод. посіб.
[для студ. небіол. спец. вищ. пед. навч. закл.] / Є. О. Неведомська, І. М. Ма%
руненко, В. І. Бобрицька, З. Ф. Сіверс — К. : КМПУ ім. Б. Д. Грінченка,
2005. — 81 с. : іл. табл. — Бібліогр. : с. 78 (20 назв) та в підрядк. прим.

2006 рік

43. Анатомія і вікова фізіологія з основами шкільної гігієни : курс лекцій :
навч. посіб. для студ. небіол. спец. ВНЗ / І. М. Маруненко, Є. О. Неведом%
ська, В. І. Бобрицька. — 2%ге вид., стер. — К. : Професіонал, 2006. — 480 с. 
44. Біологія людини з основами генетики : посіб. з питань проведення
семінарів, лабораторних і самостійних робіт для студ. небіол. спец. вищ.
пед. навч. закл. / І. М. Маруненко, Є. О. Неведомська, В. І. Бобрицька, 
З. Ф. Сіверс. — К. : КМПУ ім. Б. Д. Грінченка, 2006. — 65 с. 
45. Неведомська Є. О. Зоологія : навч.%метод. посібник для студ. ВНЗ /
Є. О. Неведомська, І. М. Маруненко, В. І. Бобрицька. — Полтава : Скай%
тек, 2006. — 112 с. 
46. Основи генетики людини : навч.%метод. посіб. для студ. вищ. пед.
навч. закл. / І. М. Маруненко, Є. О. Неведомська, В. І. Бобрицька, 
З. Ф. Сіверс. — К. : КМПУ ім. Б. Д. Грінченка, 2006. — 136 с. 
47. Основи дефектології : навч. посіб. для студ. вищ. пед. навч. закл. / 
І. М. Маруненко, В. І. Бобрицька, Є. О. Неведомська, З. Ф. Сіверс. — К. :
КМПУ ім. Б. Д. Грінченка, 2006. — 120 с. 
48. Основи зоології безхребетних : навч. посіб. для студ. ВНЗ / І. М. Ма%
руненко, В. І. Бобрицька, Є. О. Неведомська. — Полтава : Скайтек, 
2006. — 176 с. 
49. Фізіологія (ВНД та вікова) з основами генетики : навч.%метод. посіб.
для студ. небіол. спец. вищ. пед. навч. закл. / Є. О. Неведомська, 
І. М. Маруненко, В. І. Бобрицька, З. Ф. Сіверс. — К. : КМПУ ім. Б. Д.
Грінченка, 2006. — 81с. : іл. 27, табл. 27, додатк. 8. 

2007 рік

50. Активізація науково%дослідницької роботи студентів в умовах кре%
дитно%модульної системи / І. М. Маруненко // Професійна підготовка
вчителів в умовах упровадження кредитно%модульної системи : матер.
Всеукр. наук.%метод. конф. / М%во освіти і науки України, КМПУ ім. 
Б. Д. Грінченка ; [редкол. : В. О. Огнев’юк, Л. Л. Хоружа, О. В. Караман
та ін.]. — К., 2007. — С. 162—163. — Бібліогр. : с. 163.
51. Анатомія, фізіологія, еволюція нервової системи : навч.%метод. посіб.
для студ. небіол. спец. вищ. пед. навч. закл. / Маруненко І. М., Неведом%
ська Є. О., Бобрицька В. І., Сіверс З. Ф. — 3%є вид., переробл. і допов. —
К. : КМПУ ім. Б. Д. Грінченка, 2007. — 35 с.
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52. Біологія людини з основами генетики : посіб. для проведення семі%
нарів, лабораторних і самостійних робіт студ. небіол. спец. вищ. пед.
навч. закл. / Маруненко І. М., Неведомська Є. О., Бобрицька В. І., Сі%
верс З. Ф. — 3%є вид., переробл. і допов. — К. : КМПУ ім. Б. Д. Грінчен%
ка, 2007. — 55 с.
53. Бобрицька В. І. Вікова фізіологія і валеологія : навч.%метод. посіб.
для студ. небіол. спец. вищ. пед. навч. закл. / Бобрицька В. І., Марунен%
ко І. М., Неведомська Є. О. — Полтава : Скайтек, 2007. — 52 с.
54. Бобрицька В. І. Основи медичних знань і охорони здоров’я : навч.%
метод. посіб. для студ. небіол. спец. вищ. пед. навч. закл. / Бобрицька В. І.,
Маруненко І. М., Неведомська Є. О. — 2%е вид., переробл. і допов. — К. :
КМПУ ім. Б. Д. Грінченка, 2007. — 46 с.
55. Науково%дослідницька робота студентів в умовах кредитно%мо%
дульної системи / І. М. Маруненко // Уніфікація природничо%мате%
матичної освіти в контексті європейського виміру : матер. Всеукр.
наук.%практ. конф. — Херсон, 2007. — Вип. 10. — С. 201—203. — Бі%
бліогр. : с. 203.*
56. Неведомська Є. О. Анатомія людини : посіб. з питань проведення се%
мінарів, лабораторних і самостійних робіт для студ. небіол. спец. вищ.
пед. навч. закл. / Неведомська Є. О. Маруненко І. М., Бобрицька В. І. —
2%ге вид., переробл. і допов. — К. : КМПУ ім. Б. Д. Грінченка, 2007. — 
34 с.
57. Неведомська Є. О. Антропологія : практикум для студ. вищ. пед.
навч. закл. / Є. О. Неведомська, І. М. Маруненко, В. І. Бобрицька. — 
К. : КМПУ ім. Б. Д. Грінченка, 2007. — 30 с. 
58. Неведомська Є. О. Вікова фізіологія, валеологія та шкільна гігієна :
навч.%метод. посіб. для студ. небіол. спец. вищ. пед. навч. закл. / Неве%
домська Є. О., Маруненко І. М., Бобрицька В. І. — 2%е вид., переробл. 
і допов. — К. : КМПУ ім. Б. Д. Грінченка, 2007. — 45 с.
59. Неведомська Є. О. Основи анатомії, фізіології та медичних знань :
навч.%метод. посіб. для студ. небіол. спец. вищ. пед. навч. закл. / Неве%
домська Є. О., Маруненко І. М., Сіверс З. Ф. — 3%тє вид., переробл. 
і допов. — К. : КМПУ ім. Б. Д. Грінченка, 2007. — 81 с.
60. Неведомська Є. О. Основи природознавства : посіб. для проведення
семінарів, лабораторних і самостійних робіт студ. небіол. спец. вищих
пед. навч. закл. / Неведомська Є. О., Маруненко І. М. — 3%тє вид., пере%
робл. і допов. — К. : КМПУ ім. Б. Д. Грінченка, 2007. — 60 с.
61. Неведомська Є. О. Фізіологія людини : посіб. із лабораторних і само%
стійних робіт для студ. небіол. спец. вищих пед. навч. закл. / Неведом%
ська Є. О., Маруненко І. М., Бобрицька В. І. — 3%є вид., переробл. і допов. —
К. : КМПУ ім. Б. Д. Грінченка, 2007. — 40 с.
62. Фактори ризику, що ускладнюють перебіг вагітності та народження
здорової дитини / І. М. Маруненко // Основи здоров’я і фізична культу%
ра. — 2007. — № 2. — С. 12—14.
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63. Фізіологія (ВНД та вікова) з основами генетики : посіб. для прове%
дення семінарів, лабораторних і самостійних робіт студ. небіол. спец.
вищ. пед. навч. закл. / Неведомська Є. О., Маруненко І. М., Бобрицька
В. І., Сіверс З. Ф. — 3%є вид., переробл. і допов. — К. : КМПУ ім. Б. Д. Грін%
ченка, 2007. — 80 с.
64. Шевчук (Волковська) Г. І. Ефективність фенугрека під час розвитку
експериментальних моделей виразки шлунка / Г. І. Шевчук (Волков%
ська), І. М. Маруненко // Теорія і практика сучасного природознавства :
зб. наук. пр. — Херсон, 2007. — С. 93—96. — Бібліогр. : с. 96.*

2008 рік

65. Анатомія, фізіологія, еволюція нервової системи : навч.%метод. посіб.
для студ. небіол. спец. вищ. пед. навч. закл. / І. М. Маруненко, Є. О. Не%
ведомська. — К. : [КМПУ ім. Б. Д. Грінченка], 2008. — 33 с. 
66. Біологія людини з основами генетики : навч.%метод. посіб. [для студ.
небіол. спец. вищ. пед. навч. закл.] / І. М. Маруненко, Є. О. Неведом%
ська. — 4%е вид., переробл. і допов. — К. : [КМПУ ім. Б. Д. Грінченка],
2008. — 100 с. : іл., табл. — Бібліогр. : с. 97 (17 назв) та в підрядк. прим.
67. Валеологічна складова у змісті середньої та вищої школи / І. М. Ма%
руненко // Педагогічна освіта : теорія і практика. Педагогіка. Психоло%
гія : зб. наук. пр. / КМПУ ім. Б. Д. Грінченка, Ін%т проблем виховання
АПН України. — К., 2008. — № 10. — С. 36—39. — Бібліогр. : с. 39.
68. Вікова фізіологія і шкільна гігієна : навч.%метод. посіб. [для студ. не%
біол. спец. вищ. пед. навч. закл.] / Маруненко І. М., Неведомська Є. О. —
6%е вид., переробл. і допов. — К. : [КМПУ ім. Б. Д. Грінченка], 2008. — 
48 с. : іл., табл. — Бібліогр. : с. 46 (17 назв) та в підрядк. прим. 
69. Вплив факторів довкілля на здоров’я людини / І. М. Маруненко //
Навколишнє середовище і здоров’я людини : міжнар. наук.%практ. конф.,
18—20 листоп. 2008 р. : зб. матер. — Кам’янець%Подільський, 2008. — 
С. 23—25. — Бібліогр. : с. 25.*
70. Експресія обличчя та емоційні реакції: психофізіологічний аналіз
поведінки людей у соціумі / І. М. Маруненко // Педагогічна освіта : тео%
рія і практика. Педагогіка. Психологія : зб. наук. пр. / КМПУ ім. Б. Д. Грін%
ченка, Ін%т проблем виховання АПН України. — К., 2008. — № 9. — 
С. 129—133. — Бібліогр. : с. 133.
71. Неведомська Є. О. Анатомія людини : посіб. з питань проведення се%
мінарів, лабораторних і самостійних робіт [для студ. небіол. спец. вищ.
пед. навч. закл.] / Неведомська Є. О., Маруненко І. М. — 4%те вид., пере%
робл. і допов. — К. : [КМПУ ім. Б. Д. Грінченка], 2008. — 34 с. : іл., табл. —
Бібліогр. : с. 32 (17 назв) та в підрядк. прим.
72. Неведомська Є. О. Антропологія : практикум [для студ. вищ пед.
навч. закл.] / Неведомська Є. О., Маруненко І. М. — 4%е вид., переробл. 
і допов. — К. : [КМПУ ім. Б. Д. Грінченка], 2008. — 32 с. : іл., табл. — 
Бібліогр. : с. 29 (14 назв) та в підрядк. прим. 
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73. Неведомська Є. О. Основи природознавства : [посіб. для проведення
семінарів, лабораторних і самостійних робіт студ. небіол. спец. вищ. пед.
навч. закл.] / Неведомська Є. О., Маруненко І. М. — 6%е вид., переробл. і
допов. — К. : [КМПУ ім. Б. Д. Грінченка], 2008. — 60 с. : іл., табл. — Бі%
бліогр. : с. 58 (19 назв) та в підрядк. прим.
74. Неведомська Є. О. Фізіологія людини: посіб. з питань проведення
семінарів, лабораторних і самостійних робіт [для студ. небіол. спец. вищ.
пед. навч. закл.] / Неведомська Є. О., Маруненко І. М. — 4%те вид., пере%
робл. і допов. — К. : [КМПУ ім. Б. Д. Грінченка], 2008. — 40 с. : іл., табл. —
Бібліогр. : с. 39 (17 назв) та в підрядк. прим.
75. Функціональна асиметрія півкуль головного мозку і процеси мо%
влення / І. М. Маруненко, Г. І. Волковська // Педагогічна освіта : теорія
і практика. Педагогіка. Психологія : зб. наук. пр. / КМПУ ім. Б. Д. Грін%
ченка, Ін%т проблем виховання АПН України. — К., 2008. — № 9. — 
С. 134—137. — Бібліогр. : с. 137.

2009 рік

76. Анатомія, фізіологія, еволюція нервової системи : [навч.%метод. по%
сіб. для студ. небіол. спец. вищ. пед. навч. закл.] / Маруненко І. М., Не%
ведомська Є. О. — 5%е вид., переробл. і допов. — К. : [КМПУ ім. Б. Д. Грін%
ченка], 2009. — 35 с. : іл., табл. — Бібліогр. : с. 32 (14 назв) та в підрядк.
прим.
77. Біологія людини з основами генетики : навч.%метод. посіб. [для
студ. небіол. спец. вищ. пед. навч. закл.] / І. М. Маруненко, Є. О. Не%
ведомська. — 5%е вид., переробл. і допов. — К. : [КМПУ ім. Б. Д. Грін%
ченка], 2009. — 98 с. : іл. табл. — Бібліогр. : с. 98 (17 назв) та в підрядк.
прим.
78. Вікова фізіологія і валеологія : [навч.%метод. посіб. для студ. небіол.
спец. вищ. пед. навч. закл.] / Маруненко І. М., Неведомська Є. О. — 
4%е вид., переробл. і допов. — К. : [КМПУ ім. Б. Д. Грінченка], 
2009. — 52 с. : іл., табл. — Бібліогр. : с. 48 (14 назв) та в підрядк. прим.
79. Вплив важких металів на здоров'я людини / І. М. Маруненко //
Теорія і практика сучасного природознавства : зб. наук. пр. / Ін%т при%
родознавства, Херсон. держ. ун%т. — Херсон, 2009. — С. 165—167. —
Бібліогр. : с. 167.
80. Неведомська Є. О. Анатомія людини : посіб. з питань проведення се%
мінарів, лабораторних і самостійних робіт [для студ. небіол. спец. вищ.
пед. навч. закл.] / Неведомська Є. О., Маруненко І. М. — 5%те вид., пере%
робл. і допов. — К. : [КМПУ ім. Б. Д. Грінченка], 2009. — 35 с. : іл., 
табл. — Бібліогр. : с. 35 (17 назв) та в підрядк. прим.
81. Неведомська Є. О. Антропологія : практикум [для студ. вищ пед.
навч. закл.] / Неведомська Є. О., Маруненко І. М. — 5%е вид., переробл. 
і допов. — К. : [КМПУ ім. Б. Д. Грінченка], 2009. — 32 с. : іл., табл. — 
Бібліогр. : с. 29 (14 назв) та в підрядк. прим. 
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82. Неведомська Є. О. Вікова фізіологія, валеологія і шкільна гігієна :
навч.%метод. посіб. [для студ. небіол. спец. вищ. пед. навч. закл.] / 
Є. О. Неведомська, І. М. Маруненко. — 3%тє вид., переробл. — К. :
[КМПУ ім. Б. Д. Грінченка], 2009. — 48 с. : іл., табл. — Бібліогр. : с. 48 
(12 назв) та в підрядк. прим. 
83. Неведомська Є. О. Основи природознавства : [посіб. для проведення
семінарів, лабораторних і самостійних робіт студ. небіол. спец. вищ. пед.
навч. закл.] / Неведомська Є. О., Маруненко І. М. — 7%е вид., переробл. і
допов. — К. : [КМПУ ім. Б. Д. Грінченка], 2009. — 60 с. : іл., табл. — 
Бібліогр. : с. 58 (19 назв) та в підрядк. прим.
84. Неведомська Є. О. Фізіологія людини : посіб. з питань проведення
семінарів, лабораторних і самостійних робіт [для студ. небіол. спец. вищ.
пед. навч. закл.] / Неведомська Є. О., Маруненко І. М. — 6%те вид., пере%
робл. і допов. — К. : [КМПУ ім. Б. Д. Грінченка], 2009. — 40 с. : іл., 
табл. — Бібліогр. : с. 39 (17 назв) та в підрядк. прим.
85. Психофізіологія : [навч.%метод. посіб. для студ. небіол. спец. вищ.
пед. навч. закл.] / І. М. Маруненко, Є. О. Неведомська. — К. : [КМПУ
ім. Б. Д. Грінченка], 2009. — 50 с. : іл., табл. — Бібліогр. : с. 50 (15 назв) 
та в підрядк. прим. 
86. Синдром органічного аутизму в дітей із затримкою психічного ро%
звитку / І. М. Маруненко // Педагогічна освіта : теорія і практика. 
Педагогіка. Психологія : зб. наук. пр. / КМПУ ім. Б. Д. Грінченка. — К.,
2009. — № 11 (спецвип., ч. 1). — С. 178—182. — Бібліогр. : с. 182. 
87. Синдром органічного аутизму в дітей із затримкою психічного ро%
звитку / І. М. Маруненко // Практична психологія та соціальна робота. —
2009. — № 6. — С. 78—80. — Бібліогр. : с. 80.
88. Фактори ризику, що ускладнюють перебіг вагітності і народження
здорової дитини / І. М. Маруненко // Фальцфейнівські читання : 
VІ міжнар. наук. конф., 21—23 трав. 2009 р. : зб. матер. — Херсон, 2009. —
С. 125—130. — Бібліогр. : с. 130.*

2010 рік

89. Вплив токсичних мікроелементів на здоров’я людини / І. М. Мару%
ненко // Культура безпеки, екології та здоров’я. — 2010. — № 7. — С. 43—
47. — Бібліогр. : c. 47.
90. Здоровий спосіб життя як соціально%педагогічна умова становлення
особистості / І. М. Маруненко, Г. І. Волковська ; Черкас. нац. ун%т 
ім. Б. Хмельницького // Вісн. Черкас. ун%ту. Сер. Пед. науки. — Черка%
си, 2010. — Вип. 193, ч. 3. — С. 93—97. — Бібліогр. : c. 97.* 
91. Неведомська Є. О. Анатомія людини : посіб. з питань проведення ла%
бораторних і самостійних робіт [для студ. небіол. спец. вищ. навч. закл.] /
Є. О. Неведомська, І. М. Маруненко. — 6%те вид., переробл. і допов. — 
К. : [Київ. ун%т ім. Б. Грінченка], 2010. — 35 с. : іл., табл. — Бібліогр. : с. 35
(17 назв) та в підрядк. прим.
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92. Неведомська Є. О. Антропологія : практикум з питань проведення
лабораторних і самостійних робіт [для студ. небіол. спец. вищ. навч.
закл.] / Є. О. Неведомська, І. М. Маруненко. — 5%е вид., переробл. і до%
пов. — К. : [Київ. ун%т ім. Б. Грінченка], 2010. — 32 с. : іл., табл. — Бібліогр. :
с. 32 (14 назв) та в підрядк. прим.
93. Неведомська Є. О. Ботаніка : навч. посіб. з питань проведення лабо%
раторних і самостійних робіт [для студ. небіол. спец. вищ. навч. закл.] /
Є. О. Неведомська, І. М. Маруненко, І. Д. Омері. — К. : [Київ. ун%т ім. 
Б. Грінченка], 2010. — 23 с. : іл., табл. — Бібліогр. : с. 23 (10 назв) та 
в підрядк. прим. 
94. Неведомська Є. О. Вікова фізіологія, валеологія і шкільна гігієна :
навч.%метод. посіб. з питань проведення лабораторних і самостійних
робіт [для студ. небіол. спец. вищ. навч. закл.] / Є. О. Неведомська, 
І. М. Маруненко. — 4%те вид., переробл. — К. : [Київ. ун%т ім. Б. Грін%
ченка], 2010. — 44 с. : іл., табл. — Бібліогр. : с. 44 (12 назв) та в підрядк.
прим.
95. Нейроанатомічна і функціональна організація центральних механіз%
мів емоцій / І. М. Маруненко // Педагогічна освіта : теорія і практика.
Педагогіка. Психологія : зб. наук. пр. / Київ. ун%т ім. Б. Грінченка, Ін%т
проблем виховання НАПН України. — К., 2010. — № 2 (14). — С. 68—76. —
Бібліогр. : c. 76.
96. Омері І. Д. Організація польової практики з курсу «Основи приро%
дознавства», для спец. 6.010102 «Початкова освіта» (освітньо%кваліфіка%
ційний рівень «бакалавр») : [метод. рек.] / І. Д. Омері, І. М. Маруненко ;
Київ. ун%т ім. Б. Грінченка. — К. : [Київ. ун%т ім. Б. Грінченка], 2010. — 
19 с. 
97. Основи біології та генетики : навч.%метод. посіб. з питань проведення
лабораторних і самостійних робіт [для студ. небіол. спец. вищ. навч.
закл.] / І. М. Маруненко, Є. О. Неведомська. — 6%е вид., переробл. і до%
пов. — К. : [Київ. ун%т ім. Б. Грінченка], 2010. — 98 с. : іл., табл. — Бібліогр. :
с. 98 (17 назв) та в підрядк. прим.
98. Основи генетики : навч. посіб. з питань проведення лабораторних і
самостійних робіт [для студ. небіол. спец. вищ. навч. закл.] / І. М. Мару%
ненко, Є. О. Неведомська. — К. : [Київ. ун%т ім. Б. Грінченка], 2010. — 
56 с. : іл., табл. — Бібліогр. : с. 56 (20 назв) та в підрядк. прим. 
99. Особливості формування мотивації до здорового способу життя у
студентів / І. М. Маруненко, О. Д. Мойсак ; Черкас. нац. ун%т ім. Б. Хмель%
ницького // Вісн. Черкас. ун%ту. Сер. Пед. науки. — Черкаси, 2010. —
Вип. 191, ч. 3. — С. 89—93. — Бібліогр. : с. 93. 
100. Психофізіологія : навч. посіб. [для студ. вищ. навч. закл.] / І. М. Ма%
руненко ; Київ. ун%т ім. Б. Грінченка. — К. : [Київ. ун%т ім. Б. Грінченка],
2010. — 408 с. (Гриф «Рекомендовано М%ом освіти і науки України».
Лист МОНУ № 1/11%6960 від 28. 07. 2010 р.).
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101. Психофізіологія : навч.%метод. посіб. з питань проведення лабора%
торних і самостійних робіт [для студ. небіол. спец. вищ. навч. закл.] / 
І. М. Маруненко, Є. О. Неведомська. — К. : [Київ. ун%т ім. Б. Грінченка],
2010. — 50 с. : іл., табл. — Бібліогр. : с. 50 (15 назв) та в підрядк. прим.
102. Роль спадковості та навколишнього середовища в ґенезі захворю%
вань : [наук.%метод. посіб. для студ. вищ. пед. навч. закл., пед. і соц. прац.] /
І. М. Маруненко, Л. Г. Горяна, Є. О. Неведомська. — К. : Вітас, 2010. — 
64 с. — Бібліогр. : с. 64.

2011 рік 

103. Анатомія, фізіологія, еволюція нервової системи : навч.%метод. по%
сіб. з питань проведення лабораторних і самостійних робіт [для студ. не%
біол. спец. вищ. навч. закл.] / І. М. Маруненко, Є. О. Неведомська, 
Г. І. Волковська. — 6%е вид., переробл. і допов. — К. : [Київ. ун%т ім. 
Б. Грінченка], 2011. — 32 с. : іл., табл. — Бібліогр. : с. 32 (14 назв) 
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104. Вікова фізіологія і валеологія : навч.%метод. посіб. з питань прове%
дення лабораторних і самостійних робіт [для студ. небіол. спец. вищ.
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105. Использование электронно%информационных технологий в про%
цессе обучения естественным дисциплинам (взгляд на Болонский про%
цесс) / Ирина Маруненко // Инновационные процессы в биологиче%
ском и экологическом образовании в школе и ВУЗе : сб. матер. 
ІІ%ой Междунар. науч.%практ. конфер., 13%15 апр. 2011 г., Москва. — М.,
2011. — С. 224—227.
106. Неведомська Є. О. Зоологія : навч.%метод. посіб. з питань проведен%
ня лабораторних і самостійних робіт [для студ. небіол. спец. вищ. навч.
закл.] / Є. О. Неведомська, І. М. Маруненко, І. Д. Омері. — К. : [Київ. 
ун%т ім. Б. Грінченка], 2011. — 27 с. : іл., табл. — Бібліогр. : с. 27 (15 назв)
та в підрядк. прим. 
107. Омері І. Д. Організація польової практики з курсу «Основи приро%
дознавства», для спец. 6.010102 «Початкова освіта» (освітньо%кваліфіка%
ційний рівень «бакалавр») : [метод. рек.] / І. Д. Омері, І. М. Маруненко. —
2%е вид., переробл. і допов. — К. : [Київ. ун%т ім. Б. Грінченка], 2011. — 
19 с. — Бібліогр. : с. 19. 
108. Особливості викладання безпеки життєдіяльності у вищих нав%
чальних закладах / Ірина Маруненко, Марина Шеремета // Человек —
Природа — Общество : теория и практика безопасности жизнедеятель%
ности, экологии и валеологии : матер. Междунар. науч.%практ. конф., 
(г. Симферополь, 28—29 окт. 2010 г.). — Симферополь, 2011. — Вып. 4. —
С. 153—155.*
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109. Особливості формування мотивації до здорового способу життя у
студентів / І. М. Маруненко // Культура безпеки екології та здоров’я в
інформаційному просторі освіти : матер. конф. І Міжнар. форуму. — К.,
2011. — С. 50—54.*
110. Функціональна асиметрія півкуль головного мозку / І. М. Марунен%
ко // Біологія і хімія в школі. — 2011. — № 2. — С. 3—7. — Бібліогр. : с. 7.
111. Шкідливий вплив тютюнового диму на народження здорової дити%
ни / Ірина Маруненко // Человек — Природа — Общество : теория и
практика безопасности жизнедеятельности, экологии и валеологии : 
матер. Междунар. науч.%практ. конфер., (г. Симферополь, 28—29 окт.
2010 г.). — Симферополь, 2011. — Вып. 4. — С. 151—153.* 
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