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Видання, що надійшли до Наукової бібліотеки ХНМУ  
у січні 2016 року 

Медична навчальна література 

61:34(02) 
С 89 
Судебная медицина: учебник / под ред. Б. В. Михайличенко. - Киев: ВСИ 
Медицина, 2015. - 368 с. 
 

В учебнике кратко изложена история развития судебной медицины в Украине, а также освещены 
организационно-процессуальные вопросы судебно-медицинской экспертизы. На основании 
современных научных достижений детально рассмотрены вопросы судебно-медицинской 
танатологии, диагностики различных повреждений и нарушений здоровья вследствие действия на 
организм человека факторов окружающей среды. Впервые приведены данные о повреждениях, 
причиненных лазерным излучением, и сведения о воздействии на организм биологического 
фактора.  

612.015(02) 
М 64 
Миронович, Л. М.    Біоорганічна хімія (тестові завдання): навчальний посібник / 
Л. М. Миронович, О. П. Манжос. - Суми: Сумський державний університет, 2015. - 
191 с. 
 

Навчальний посібник охоплює теоретичний і практичний матеріал основних розділів курсу хімії і 
містить різні за функціональним призначенням завдання. Їх використання сприяє актуалізації і 
систематизації знань, розвитку інтелектуального потенціалу. 



Філологічні науки 

616.319(02) 
Т 41 
Тимофеев, А. А.    Челюстно-лицевая хирургия: учебник / А. А. Тимофеев. – 2-е 
изд., перераб. и доп. – Киев: ВСИ Медицина, 2015. – 800 с. 
 

В учебнике представлены все основные разделы челюстно-лицевой хирургии: изложена методика 
обследования больных, приведены основные данные о применении общего и местного 
обезболивания, рассмотрены современные местные анестетики и осложнения,  связанные с их 
применением, детально  описана операция удаления зуба, указаны возможные осложнения и 
способы их предупреждения. 

81.2Рус-2 
В 54 
Витковская, Э. В.  Русский язык: учебник для иностранных студентов 
подготовительных факультетов / Э. В. Витковская, Р. Д. Писарева, Р. Н. Середа. - 
Харьков: Гимназия, 2014. - 320 с. 
 
Учебник состоит из вводно-фонетического курса, основного курса и русско-англо-французско-
китайского словаря. Во вводно-фонетическом курсе работа проводится на уровне букв, слогов, 
слов, предложений, микротекстов. Первая часть основного курса содержит грамматический 
материал, дополненный текстами и упражнениями. Вторая часть основного курса тематически 
повторяет 18 уроков первой части, расширяя и дополняя ее упражнениями для самостоятельных 
работ и индивидуальных занятий. Учебник рассчитан на 10 месяцев занятий.  



Видання, що надійшли до Наукової бібліотеки ХНМУ  
у лютому 2016 року 

Медична навчальна література 

616.1/9.0(02) 
А 43 
Актуальні питання геронтології і геріатрії у практиці сімейного лікаря: 
навчальний посібник для лікарів-інтернів і лікарів-слухачів закладів 
(факультетів) післядипломної освіти / за ред. Ю. В. Вороненка, О. Г. Шекери, Л. А. 
Стаднюка. - Київ: Видавець Заславський О.Ю., 2015. - 530 с. 
 

У посібнику розглядаються особливості клініки, діагностики, сучасні методи лікування внутрішніх хвороб в 
осіб літнього віку у практиці сімейного лікаря. Посібник складено відповідно до навчального плану і 
програми для лікарів — слухачів циклу спеціалізації за фахом «загальна практика — сімейна медицина» 
медичних академій післядипломної освіти.  

616.8(02) 
А 43 
Актуальні питання нервових хвороб у практиці сімейного лікаря: навчальний 
посібник для лікарів-інтернів і лікарів-слухачів закладів (факультетів) 
післядипломної освіти / за ред. Ю. В. Вороненка, О. Г. Шекери, Н. К. Свиридової. - 
Київ: Видавець Заславський О.Ю., 2015. - 240 с. 
 

Посібник містить найбільш повні відомості, необхідні для лікарів загальної практики — сімейних лікарів. 
Наведено сучасні уявлення про етіологію, епідеміологію, клінічні прояви, діагностичні критерії неврологічних 
захворювань, представлених в Міжнародній класифікації хвороб людини (МКХ-10). Питання лікування та 
профілактики неврологічних хвороб викладені з акцентом на ті захворювання, що найбільш актуальні для 
охорони здоров’я через їх поширеність, соціально-економічну значущість і тенденцію до зростання як гострої, 
так і хронічної патології. Наведено сучасний алгоритм діагностики, лікування та профілактики нозологічних 
форм нервових хвороб.  



612.059 
М 77 
Монастирський, В.   
Відкриття, яке дозволило створити дієвий спосіб системного омолодження 
організму / В. Монастирський. - Львів: Ліга-прес, 2015. - 132 с. 
 

В монографії викладені принципово нові погляди на процеси старіння та омолодження організму, погляди, які 
базуються на дуже серйозному відкритті її автора.  

617.54 
Н 40 
Невідкладні стани в торакальній хірургії: монографія у 2-х кн. Кн. 1 / М. В. Секела 
[та ін.]. - Львів: Сполом, 2015. - 272 с. 
 
У монографії висвітлено проблему надання ургентної медичної допомоги при невідкладних станах у хворих з 
патологією органів грудної клітки консервативними і хірургічними методами.  

616.831(082) 
Н 46 
Нейропротекция при острой и хронической недостаточности мозгового 
кровообращения: сборник научных статей / под ред. А. А. Скоромца, М. М. 
Дьяконова. - СПб. : Наука, 2007. - 100 с. 
 
В сборнике научных работ представлены материалы клинических исследований ведущих отечественных 
специалистов тех разделов медицины, которые непосредственно связаны с обеспечением успешной 
деятельности важнейшего органа – головного мозга, находящегося в условиях острой или хронической 
недостаточности кровообращения.  



616.61(02) 
А 43 
Актуальні питання нефрології в практиці сімейного лікаря: навчальний посібник 
для лікарів-інтернів і лікарів-слухачів закладів (факультетів) післядипломної 
освіти / за ред. Ю. В. Вороненка, О. Г. Шекери, Д. Д. Іванова. - Київ : Видавець 
Заславський О.Ю., 2015. - 328 с. 
 
Навчально-методичний посібник розроблений для лікарів загальної практики — сімейної медицини, 
терапевтів, педіатрів та лікарів-інтернів. У посібнику подані методи обстеження нирок, синдроми, основні 
нозологічні форми і стани, що характеризують захворювання нирок в практиці сімейного лікаря. Використані 
посилання на сучасні настанови, які базуються на доказовій медицині.  

618.9(02) 
А 43 
Актуальні питання педіатрії у практиці сімейного лікаря: навчальний посібник 
для лікарів-інтернів і лікарів-слухачів закладів (факультетів) післядипломної 
освіти / за ред. Ю. В. Вороненка, О. Г. Шекери, В. В. Бережного. - Київ: Видавець 
Заславський О.Ю., 2015. - 342 с. 
 

У посібнику розглядаються питання імунокорекції повторних епізодів інфекції дихальних шляхів у дітей, 
вигодовування малюків раннього віку, захворювання органів дихання, травлення, серцево-судинної системи, 
йодний дефіцит та йододефіцитні захворювання у дітей. Окремими розділами представлено ацетонемічний 
та коматозний синдроми.  



616.011(02) 
Л 43 
Лекции по патоморфологии: пособие для самостоятельной подготовки студентов 
и интернов / под ред. В. Д. Марковского [и др.]. - Х., 2015. - 360 с. 
 

Данное пособие подготовлено коллективом авторов кафедры патологической анатомии Харьковского 
национального медицинского университета и базируется на многолетнем опыте врачебной работы, 
преподавания, чтения лекций по приведенным темам.  

615.83(02) 
М 42 
Медицинская реабилитация: учебник для студентов и врачей / под общ. ред. В. Н. 
Сокрута, Н. И. Яблучанского. - Краматорск: Каштан, 2015. - 576 с. 
 

Учебник рекомендован для врачей и студентов высших учебных заведений III-IV уровня аккредитации по 
предметам и специальностям «Физическая реабилитация», «Медицинская и психологическая реабилитация», 
«Физиотерапия».  

616.319(02) 
М 18 
Маланчук, В. О.  
Травматичні пошкодження орбіти і сльозовідвідних шляхів: навчальний посібник 
/ В. О. Маланчук, Ю. В. Чепурний. - Біла Церква: Білоцерківська книжкова 
фабрика, 2014. - 175 с. 
 

В даному посібнику наведено сучасний погляд на проблему травматичних пошкоджень орбіти. Описано 
основні підходи до діагностики, систематизації та лікування переломів орбіти, що супроводжуються 
порушеннями сльозовідведення.  



617.11(02) 
Х 50 
Хирургическая инфекция: учебник / под ред. Я. Л. Заруцкого. - К., 2009. - 296 с. 
 

В учебнике освещены принципиальные вопросы диагностики и лечения гнойно-воспалительных заболеваний 
и осложнений после ранений и операций. Основное внимание уделено тем гнойно-воспалительным 
заболеваниям и осложнениям, которые наиболее часто встречаются в практике военного хирурга.  

Медична наукова література 

612.028 
А 76 
Апатит-біополімерні матеріали та покриття для біомедицини (стан та перспективи 
досліджень у лабораторії "Біонанокомпозит" СумДУ): монографія / за заг. ред. Л. 
Ф. Суходуба. - Суми: Сумський державний університет, 2015. - 252 с. 
 

У монографії наведено результати досліджень у лабораторії СумДУ «Біонанокомпозит» у напрямку створення 
новітніх апатит-біополімерних матеріалів та покриттів для біомедичного застосування. Розглянуто методи 
синтезу та аналізу будови і фізико-хімічних властивостей одержаних зразків композитних біоматеріалів.  

617.11 
Г 37 
Герич, І. Д.  
Хірургічні ускладнення ін'єкційної наркоманії: проблеми та особливості лікування 
/ І. Д. Герич, А. Г. Іфтодій, О. В. Більцан. - Чернівці; Львів : Букрек, 2015. - 487 с. 
 

Монографія присвячена актуальній проблемі – особливостям діагностики, лікування та наслідкам гнійно-
септичних ускладнень ін’єкційної наркоманії.  



616.23-053 
О-38 
Огнев, В. А.  
Эпидемиология астмы и аллергии у детей: По материалам международной 
программы по изучению астмы и аллергии у детей - International Study of Asthma 
and Allergies in Childhood (ISAAC) / В. А. Огнев. - Харьков, 2015. - 336 с. 
 

http://repo.knmu.edu.ua/handle/123456789/11757 
Монография посвящена эпидемиологическим особенностям аллергических заболеваний среди детского 
населения.  

617.541-053 
О-62 
Опухоли и опухолеподобные образования грудной полости у детей / С. В. Веселый 
[и др.]. - Краматорск, 2015. - 230 с. 
 

В монографии представлены сведения о клинической картине различных новообразований, а также о 
современных методах диагностики опухолей и опухолеподобных заболеваний торакальной локализации.  

616.012.043 
С 40 
Сирова, Г. О.  
Фармакокоректори ренін-ангіотензинової системи при емоційному стресі: 
монографія / Г. О. Сирова. - Харків: Смугаста типографія, 2016. - 128 с. 
 

Монографія присвячена експериментальному вивченню антистресової активності фармакологічних блокаторів 
ренін-ангіотензинової системи. Монографія розрахована на широке коло читачів: докторів, фармацевтів, біологів, 
хіміків, біохіміків, інтернів, магістрів та аспірантів вищих медичних і фармацевтичних навчальних закладів.  

http://repo.knmu.edu.ua/handle/123456789/11757
http://repo.knmu.edu.ua/handle/123456789/11757
http://repo.knmu.edu.ua/handle/123456789/11757
http://repo.knmu.edu.ua/handle/123456789/11757
http://repo.knmu.edu.ua/handle/123456789/11757
http://repo.knmu.edu.ua/handle/123456789/11757
http://repo.knmu.edu.ua/handle/123456789/11757
http://repo.knmu.edu.ua/handle/123456789/11757
http://repo.knmu.edu.ua/handle/123456789/11757
http://repo.knmu.edu.ua/handle/123456789/11757
http://repo.knmu.edu.ua/handle/123456789/11757
http://repo.knmu.edu.ua/handle/123456789/11757


616.24-053 
С 76 
Стан мікроелементного забезпечення при негоспітальних пневмоніях у дітей: 
монографія / О. І. Сміян [та ін.] ; Міністерство освіти і науки України, Сумський 
державний університет. - Суми: Сумський державний університет, 2015. - 72 с. 
 

У монографії викладені дані про стан мікроелементного забезпечення при негоспітальних пневмоніях у дітей. 
Широко подані огляд літературних даних про дисбаланс мікроелементів у педіатричній практиці, сучасні 
погляди, етіопатогенез та дискусійні питання клінічного перебігу і терапії негоспітальних пневмоній.  

618.11-006 
С 89 
Сумцов, Г. А.  
Первичный рак маточных труб: монография / Г. А. Сумцов, Д. Г. Сумцов. - Сумы: 
Сумский государственный университет, 2015. - 229 с. 
 

В монографии на основании собственного опыта и анализа мировой литературы авторами обобщены вопросы 
заболеваемости, прогноза, причин возникновения и особенностей клинических проявлений заболевания. 
Представлены современные возможности диагностики и лечения первичного рака маточных труб.  

615.857 
Я 47 
Яковленко, В. В.  
Миелоакупунктура / В. В. Яковленко, В. Н. Сокрут, О. В. Синяченко. - Краматорск: 
Каштан, 2015. - 224 с. 
 

В книге излагается 30-летний опыт применения миелоакупунктуры – разработанного одним из авторов книги 
(В. В. Яковленко) метода рефлексотерапии больных с самой разнообразной патологией. Представлены 
страницы истории акупунктуры, строение спинного мозга, его световая и электронная микроскопия, 
механизмы лечебного действия миелоакупунктуры, наиболее рациональные подходы к ее применению.  



Медична науково-популярна література 

61(092) 
М 18 
Маланчук, В. А.  
Мои воссозданные лица: размышления и воспоминания хирурга / В. А. 
Маланчук, Ю. Г. Виленский, В. В. Яснопольская. - К.: Логос, 2015. - 267 с. 
 

Книга в диалогах журналистов с известным челюстно-лицевым хирургом В. А. Маланчуком сквозь его 
врачебную и научную биографию воссоздает ключевые моменты в поисках и достижениях ученого. 
Описываются некоторые его разработки и открытия, в частности трансплантация суставов, дистракция 
костных образований лица, потенции остеогенеза, вносящие в медицину и его хирургическую 
специальность принципиальные новшества.  

61(09) 
М 82 
Московская-Марченко, И. А.  
Заметки на страницах истории медицины нашего времени: Подводя итоги / И. А. 
Московская-Марченко. - Тула: Аквариус, 2014. - 453 с. 
 
В книге широко освещены разделы современной инфектологии, приведены сведения о научно-
исследовательских и образовательных учреждениях и людях, благодаря которым отечественная система 
диагностики, лечения и профилактики инфекционных болезней является бесспорным лидером. 
Необычность изложения – в его документально-автобиографическом стиле. Анализируя свой и чужой опыт, 
автор, инфекционист, кандидат медицинских наук, надеется, что предложенный результат упростит 
получение представлений об инфекционных болезнях и путях решения связанных с ними проблем.  



Матеріали конференцій 

615.7(063) 
Д 70 
Досягнення клінічної фармакології та фармакотерапії на шляхах доказової 
медицини: матеріали VIII Всеукраїнської науково-практичної конференції з 
міжнародною участю, 9-10 листопада 2015 р. - Вінниця, 2015. - 271 с. 
 

У матеріалах конференції представлено статті та тези науковців України, присвячені актуальним проблемам 
клінічної та експериментальної фармакології, відповідно світовим стандартам. Приділено увагу питанням 
педагогічних та етичних проблем викладання клінічної фармакології та фармації. Значна частина публікацій 
висвітлює нові наукові розробки вітчизняних учених щодо створення перспективних для клінічних випробувань 
активних речовин з фармакологічними ефектами.  

616.4(063) 
Е 62 
Ендокринна патологія у віковому аспекті: матеріали науково-практичної 
конференції з міжнародною участю, 26-27 листопада 2015 р. - Харків, 2015. - 110 с. 
 

У збірнику представлено сучасні науково-дослідні здобутки відносно характеру детермінуючого впливу вікового 
фактору на поширеність, структуру та перебіг ендокринної патології, на механізми її формування та 
прогресування у різних вікових періодах, починаючи з неонатального. Розглянуто нові технології діагностики та 
терапії ендокринопатій, а також шляхи удосконалення медичного забезпечення хворих з урахуванням вікових 
особливостей патології.  

616.319(063) 
С 91 
Сучасна стоматологія та щелепно-лицева хірургія: матеріали Міжнародної науково-
практичної конференції присвяченої 100-річчю з дня народження професора 
Бернадського Юрія Йосиповича (1915-2006). - К., 2015. - 184 с. 



616.36(063) 
У 58 
Університетська клініка: захворювання гепатобіліарної системи з позицій 
поліпрофільного підходу: матеріали щорічної науково-практичної конференції з 
міжнародною участю (м. Харків, 20 січня 2016 року). - Х., 2016. - 100 с. 

Офіційні видання 

61:355 
П 78 
Про військово-медичну доктрину України: матеріали парламентських слухань у 
Верховній Раді України 20 травня 2015 року / Верховна Рада України, Комітет 
Верховної Ради України з питань охорони здоров'я. - Київ: Парламентське 
видавництво, 2015. - 173 с. 
 

Видання містить офіційні документи, стенограму доповідей та виступів учасників слухань, а також 
інформаційно-аналітичні та довідкові матеріали із зазначеного питання.  

Фотоальбоми 

26.89(4УКР) 
Г 70 
Города и годы. Украина = Cities and years. Ukraine / сост.: Г. Михайлов, 
В. Бысов. - Харьков: Дом рекламы, 2015. - 248 с. 
 

Фотоальбом собрал лучшие фотографии Харькова, Киева, Львова, Днепропетровска, Полтавы, 
Одессы, Каменец-Подольского. Особенностью альбома является исторический принцип подачи 
материала, позволяющий при помощи старых фотографий совершить путешествие во времени и 

посмотреть, как формировался современный образ этих городов. Такая «лента времени» протянулась с начала ХХ века — периода 
широкого распространения фотографии в Украине — до наших дней. 



Історія 

63.3(4Укр-4Хар) 
Г 34 
Генералы: Харьковский биографический словарь / сост.: А. В. Меляков, Е. В. 
Поступная. - Харьков: Точка, 2013. - 497 с. 
 

В данном издании содержатся сведения о генералах и адмиралах советского и постсоветского периода, чей 
жизненный путь был связан с городом Харьковом и Харьковской областью.  

63.3(4Укр - 4Хар) 
Г 34 
Генералы: Харьковский биографический словарь / сост. А. В. Меляков. - Харьков: 
Типография Мадрид, 2014. - 413 с. 
 

В данном издании содержатся сведения о генералах и адмиралах советского и постсоветского периода, чей 
жизненный путь был связан с городом Харьковом и Харьковской областью.  

63.3(0)3 
І- 89 
Історія європейської цивілізації. Рим / під ред. У. Еко. - Харків: Фоліо, 2014. - 1102 
с. 
 
«Історія європейської цивілізації. Рим» - сучасний підручник історії Європи, в якому представлена повна 
картина політичного, військового та культурного світу Стародавнього Риму. Ця грандіозна праця охоплює 
період античності від середини VIII ст. до н. е. (з часів першої урбанізації) і до падіння Римської імперії у V ст. 
н. е.  



Художня література 

84(5Ізр) 
А 24 
Агнон, Ш. Й.  
Нічний постоялець: роман / Ш. Й. Агнон. - Харків: Фоліо, 2015. - 735 с. 
 

У романі «Нічний постоялець», що вийшов друком 1937 року, замальовується життя у Східній Європі після 
Першої світової війни. Головний герой приїздить із Єрусалима до свого рідного містечка Бучач на Галичині і з 
сумом дізнається, що багато його друзів загинуло на війні, від погромів та хвороб, а молодше покоління 
втратило віру. Проте письменник не втрачає надії на краще майбутнє свого народу, вбачаючи його у створенні 
самостійної єврейської держави.  

84(4Ірл) 
Г 52 
Глінн, А.   
Кривава земля: роман / А. Глінн. - Харків : Фоліо, 2015. - 480 с. - (Карта світу). 
 

Чи міг собі уявити молодий журналіст Джиммі Гілрой, до чого призведе його розслідування, беручись за 
написання книжки про зірку таблоїдів Сюзі Монаген, яка загинула в авіакатастрофі три роки тому?.. Хто стоїть 
за катастрофою гелікоптера і кого насправді хотіли позбутися, видавши влаштовану аварію за нещасний 
випадок? Боротьба за африканські ресурси, пожадливість та злочинність великих корпорацій, продажність 
політиків – людей, що обіймають високі посади, проте не мають ніяких моральних принципів і вкрай погано 
усвідомлюють потенційні та реальні наслідки своїх дій, - такі теми порушує Алан Глінн у своєму 
гостросюжетному романі «Кривава земля».  

84(4Бос) 
К 18 
Камерич, М.   
Туфлі до вручення "Оскара" / М. Камерич. - Харків : Фоліо, 2015. - 188 с. - (Карта 
світу). 
 

О’Генрі колись написав, що для повноти життя людина повинна пережити бідність, любов та війну. У книжці 
«Туфлі до вручення «Оскара» усе це є в достатній кількості, тож її можна вважати експрес-курсом із пізнання 
життя. Український переклад Меліни Камерич – перший на східнослов’янських теренах. Так само вперше до 
українського читача приходить Боснія і Герцеговина – «маленька горда країна», де співіснують важке воєнне 
минуле, складне політичне теперішнє, страшенно цікава культура і досвід великої людяності та сила духу.  



84(4Укр)6 
К 61 
Коломійчук, Б.   
Людвисар. Ігри вельмож / Б. Коломійчук. - Харків: Фоліо, 2014. - 350 с. 
 

Дія роману відбувається у другій половині XVI сторіччя у Львові. На прохання бургомістра Якуба Шольца 
місцевий лікар Домінік Гепнер влаштовує… публічний розтин людського тіла. А уночі обурений єпископ 
тягне бургомістра на Личаківський цвинтар, щоб вистежити того, хто розкопує могили. Бо є підозра, що 
займається цим сам лікар Гепнер… І це тільки початок таємничої, загадкової та містичної історії. 

84(4Фра) 
Л 19 
Лакло, Ш. де  
Небезпечні зв’язки / Ш. де Лакло; Манон Леско / Абат Прево. - Харків: 
Бібколектор, 2014. - 572 с. 
 

«Небезпечні зв’язки» Шодерло де Лакло і «Манон Леско» абата Прево є найкращими зразками 
французької художньої прози XVIII століття і свідчать про важливий етап у становленні реалістичного 
роману як жанру. Герої «Небезпечних зв’язків» де Лакло – представники дворянської аристократії – 
вражають своєю бездушністю, розбещеністю та брехливістю. «Манон Леско» абата Прево – дивовижна 
історія кохання кавалера де Гріє і Манон Леско – свого часу набула великого розголосу, адже вперше 
героїнею роману стала жінка легкої поведінки. Ці романи витримали іспит часом і вже понад 200 років 
викликають зацікавлення читачів у всьому світі.  



84(4Нор) 
Л 82 
Лу, Е.   
Органіст / Е. Лу, П. Амундсен. - Харків: Фоліо, 2015. - 512 с. - (Карта світу). 
 

В «Органісті» Ерленд Лу у співавторстві з Петтером Амундсеном – органістом, підприємцем, людиною, яка 
має безліч різнобічних талантів, - на основі ретельного аналізу текстів Шекспіра та інших матеріалів 
намагається розкрити загадку його особистості.  

84(4Фін) 
О-52 
Оксанен, С.   
Очищення: роман / С. Оксанен. - Харків: Фоліо, 2015. - 320 с. - (Карта світу). 
 

Естонія другої половини XX століття. Через світосприйняття простої естонської селянки показано жахіття 
репресивної системи. Оксанен із вражаючою достовірністю вдалося змалювати почуття людини, яка перестає 
бути хазяїном свого життя, зазнає насилля, переслідування, гноблення. І єдине, що залишається їй за цих 
обставин, аби не втратити розум, - це замкнутися в собі й у такий спосіб порятуватися від агресії та 
приниження.  

84(4Укр)6 
Х 30 
Хвильовий, М.   
Я (Романтика). Вальдшнепи: вибрані твори / М. Хвильовий. - Київ: Знання, 2016. - 
320 с. 
 

Ця книга про найтрагічніші сторінки в історії України XX століття – жовтневу революцію і пореволюційні роки, 
коли фанатично віддані ідеям революції, мріям про побудову щасливого майбутнього бійці за нове життя не 
щадили ні себе, ні своїх близьких і рідних, коли брат зі зброєю в руках ішов на брата, син – на батька і матір. 
Читач має можливість побачити, які це були люди, чим вони жили, про що мріяли, кого любили, як діяли. 
Пропонована збірка правдиво і яскраво відображає свою епоху, розкриває складний психологічний світ 
людини і допомагає нам краще зрозуміти себе і наш час.  



Видання, що надійшли до Наукової бібліотеки ХНМУ  
у березні 2016 року 

Медична навчальна література 

617.99(02) 
В 56 
Вказівки з воєнно-польової хірургії / ред.: Я. Л. Заруцький, А. А. Шудрак. - Київ: 
СПД Чалчинська Н.В., 2014. - 395 с. 
 

Вказівки з воєнно-польової хірургії відображають спеціальні науково обгрунтовані положення щодо 
діагностики та лікування сучасної бойової хірургічної травми, призначені для забезпечення єдності 
хірургічної тактики, послідовності та наступності в наданні медичної допомоги пораненим та ураженим на 
етапах медичної евакуації. 

616.08-053(02) 
О-75 
Основи догляду за дітьми. Техніка лікувальних процедур і маніпуляцій: 
навчальний посібник / за ред. О. В. Тяжкої. - 2-ге вид., випр. - Київ: ВСВ 
Медицина, 2014. - 152 с. 
 

Посібник містить найбільш повні відомості, необхідні для лікарів загальної практики — сімейних лікарів. 
Наведено сучасні уявлення про етіологію, епідеміологію, клінічні прояви, діагностичні критерії неврологічних 
захворювань, представлених в Міжнародній класифікації хвороб людини (МКХ-10). Питання лікування та 
профілактики неврологічних хвороб викладені з акцентом на ті захворювання, що найбільш актуальні для 
охорони здоров’я через їх поширеність, соціально-економічну значущість і тенденцію до зростання як гострої, 
так і хронічної патології. Наведено сучасний алгоритм діагностики, лікування та профілактики нозологічних 
форм нервових хвороб.  



Медична наукова література 

616.012.043 
К 43 
Киричек, Л. Т.  Лекарственный антистресс в эксперименте (иммобилизация, 
травма, воспаление) / Л. Т. Киричек, А. В. Перепелица, Р. О. Кальчук. - Харьков, 
2016. - 104 с. 
 

В монографии освещены фармакологические, патофизиологические, биохимические и методические аспекты стресса 
при иммобилизации, травме, воспалении. Показана тесная связь между специфическими (клиническими) признаками и 
неспецифическими (эмоционально-стрессовыми) нарушениями при моделировании этих состояний в эксперименте, 
обоснована эффективность включения в комплекс лекарственной помощи антистрессовых препаратов 
нейрометаболического действия (ноотропов, антиоксидантов, метаболитов).  

616.833 
Л 56 
Лікування поліневропатії у хворих на цукровий діабет 2 типу / В. А. Гриб та ін. - 
Івано-Франківськ, 2015. - 383 с. 
  

На основі клініко-електрофізіологічного, біохімічного та морфологічного дослідження визначено роль печінки в 
реалізації патогенетичних ланок розвитку діабетичної поліневропатії у хворих на цукровий діабет 2 типу. 
Запропоновано патогенетично обґрунтоване диференційоване лікування діабетичної поліневропатії залежно 
від її стадії та функціонального стану печінки із застосування альфа-ліпоєвої кислоти, бенфотіаміну, аргініна та 
церулоплазміну. 

616.4 
О-95 
Очерки клинической эндокринологии. Вып. 2 / под ред. Ю.И. Караченцева [и др.]. - 
Харьков: С.А.М., 2015. - 396 с. 
 
В книге представлены клинические наблюдения, касающиеся сложных в диагностическом, терапевтическом и 
хирургическом ракурсах случаев из практики. В написании высокоинформативных для коллег «клинических 
иллюстраций» приняли участие представители школ эндокринологической науки и практики Украины, 
Российской Федерации, Азербайджана, работающие в условиях разного уровня оснащения и 
специализирующиеся в определенных направлениях экспериментальной и клинической эндокринологии  



61:34(082) 
Т 33 
Теорія та практика судової експертизи і криміналістики. Вип. 15: збірник наукових 
праць. - Харків: Право, 2015. - 436 с. 
 

У виданні висвітлено сучасні проблеми криміналістики та найактуальніші питання провадження різних видів 
судових експертиз і застосування спеціальних знань у судочинстві. Значну увагу приділено вдосконаленню 
експертних методик. Надано наукові рекомендації щодо проведення певних експертних досліджень.  

616.36 
Ф 33 
Федорченко, С. В.  Хроническая HCV-инфекция / С. В. Федорченко. - Киев: ВСИ 
Медицина, 2010. - 272 с. 
 

В книге освещены основные сведения о строении и функциях различных участков генома НСV, механизмах 
продукции вирусспецифических белков. Даны серологические и вирусологические критерии диагностики 
острой и хронической НСV-инфекции, в том числе в особых группах больных (реципиенты донорских органов 
и тканей, гемодиализные больные, пациенты с коинфекцией НСV/НIV). Показаны основные пути передачи НСV 
в различных группах пациентов, особенности трансмиссии вируса в зависимости от генотипа. 

617.41 
Х 11 
Хірургія серцевих ушкоджень. Особливості сучасної доктрини / В. В. Бойко [та ін.]. 
- Харків: Промінь, 2015. - 156 с. 
 
У монографії узагальнено досвід надання хірургічної допомоги хворим із ушкодженнями серця. Подаються 
основні положення анатомічних передумов різних поранень та залежність від них клініки, діагностики й 
лікування постраждалих. Викладається класифікація таких ушкоджень, зазначені алгоритми, які оптимізують 
діагностичні й лікувальні заходи. Осмислюється хірургічна доктрина медичної допомоги в хірургічних 
стаціонарах загального профілю, можливість поліпшеного лікування пацієнтів у спеціалізованих клініках. 



616.4(063) 
Д 70 
Досягнення та перспективи експериментальної і клінічної ендокринології 
(П’ятнадцяті Данилевські читання): матеріали науково-практичної конференції з 
міжнародною участю (Харків, 10-11 березня 2016 р.). - Харків, 2016. - 160 с. 
 
У збірнику представлені сучасні дані відносно механізмів формування та прогресування ендокринопатій та їх 
ускладнень, висвітлено новітні технології їх діагностики, профілактики та лікування, а також сучасні підходи 
до розробки ефективних фармпрепаратів для корекції ендокринної патології. 

61(063) 
М 42 
Медицина третього тисячоліття: збірник тез міжвузівської конференції молодих 
вчених та студентів (Харків, 19 січня 2016 р.). - Харків, 2016. - 515 с.. 

618.9(063) 
П 78 
Проблемні питання діагностики та лікування дітей з соматичною патологією: 
матеріали української науково-практичної конференції лікарів-педіатрів з 
міжнародною участю, 18 березня 2016 р. - Харків, 2016. - 200 с. 
 
У збірнику наведено результати наукових досліджень з актуальних проблем педіатрії. 

Матеріали конференцій 



Видання, що надійшли до Наукової бібліотеки ХНМУ  
у квітні 2016 року 

Медична навчальна література 

61:355(02) 
Б 15 
Бадюк, М. І.    Організація медичного забезпечення військ: підручник / М. І. 
Бадюк, В. В. Солярик, В. П. Токарчук ; під ред. М. І. Бадюка ; Міністерство оборони 
України, Міністерство охорони здоров'я України, Українська військово-медична 
академія. - 2-ге вид., перероб. і доп. - Київ, 2014. - 492 с. 
 

У підручнику висвітлюються основні питання організації медичного забезпечення Збройних Сил 
України з урахуванням сучасних досягнень військової та військово-медичної науки. Окремі глави 
присвячені організації лікувально-евакуаційних, санітарно-гігієнічних і протиепідемічних заходів у 
військах. Більш детально розглянуті питання організації розшуку, надання першої медичної 
допомоги та евакуації поранених і хворих з поля бою; організації роботи медичної роти 
механізованої (танкової) бригади. Вперше подано основи організації медичного забезпечення 
українського миротворчого контингенту. 

616.89(02) 
П 86 
Психіатрія особливого періоду: навчальний посібник / Міністерство оборони 
України, Військово-медичний департамент МО України, Українська військово-
медична академія. - Київ, 2015. - 228 с. 
 

У посібнику викладені патогенетичні, клінічні, психотерапевтичні та фармакотерапевтичні аспекти 
бойової психічної травми. Наводяться дані щодо організації психіатричної допомоги у ЗС України в 
особливий період, діагностики, лікування та реабілітації розладів адаптації, кризових, невідкладних 
станів, посттравматичних стресових розладів на етапах медичної евакуації та проведення військово-
психіатричної експертизи військовослужбовців. 



610.25(02) 
С 29 
Селлман, Д.    Як стати медсестрою: підручник з професійної практики / Д. 
Селлман, П. Снеллінг. - Київ: ВСВ Медицина, 2012. - 176 с. 
 
У підручнику висвітлено етичні, професійні питання медсестринства. Вміщено практичний аналіз медичного 
законодавства Великої Британії. 
Для студентів і викладачів вищих медичних навчальних закладів I—III рівнів акредитації. 
Оригінальний текст змінено й адаптовано відповідно до навчальних програм сестринської справи. 

61:355 
С 76 
Стандарт підготовки І-СТ-3 (видання 2): підготовка військовослужбовця з 
тактичної медицини / Міністерство оборони України. - Київ, 2015. - 148 с. 
 

Стандарт підготовки передбачено для застосування Міністерством оборони України та Збройними Силами 
України, іншими військовими формуваннями. Він може бути застосований в установах, закладах та 
організаціях усіх форм власності, що здійснюють підготовку (навчання) військовозобов’язаних та 
допризовників.  

Медична науково-популярна література 

616.36 
С 42 
Скачко, Б. Г.  Гепатит: Профілактика. Лікування. Реабілітація / Б. Г. Скачко. - Київ: 
Медицина, 2006. - 224 с. 
 

У книжці на сучасному науковому рівні показано можливості профілактики та поетапного лікування хворих на 
гепатит різного походження (вірусний, токсичний, бактеріальний тощо), а також реабілітації після 
перенесеного захворювання. Автор рекомендує для лікування хворих на гепатит збори лікарських рослин, які 
мають протизапальну дію. 
Для широкого кола читачів, усіх, хто цікавиться умовами відносно безпечного життя в екологічно 
забрудненому середовищі, намагається жити без хвороб і хоче досягти активного довголіття. Буде також 
корисною інфекціоністам, токсикологам, терапевтам, гастроентерологам, сімейним лікарям.  



616.006.46 
С 42 
Скачко, Б. Г.   Рак: Профілактика. Лікування. Реабілітація / Б. Г. Скачко. - 
Київ: Медицина, 2006. - 160 с. 
 

У книжці представлено систему оцінювання вірогідності розвитку як онкозахворювання взагалі, так і 
схильності до окремих локалізацій раку. Запропоновано засоби і методи активної профілактики. Показано 
можливість визначення стану організму, коли розвиток онкозахворювання дуже імовірний, а також ранньої 
діагностики його на доклінічному етапі. Практичне використання запропонованих рекомендацій дасть змогу 
зменшити ризик розвитку або рецидиву онкологічного захворювання, виявити на ранніх стадіях (коли 
допомога найефективніша) не лише його, а й ті недуги, що виникають на тлі хронічної інтоксикації, 
нераціонального способу життя, медикаментозного лікування, незбалансованого харчування.  
Матеріал викладено оригінально — у формі рекомендацій, порад, застережень. 
Для масового читача. Стане у пригоді усім, хто вважає за доцільне цілеспрямовано використовувати для 
лікування та оздоровлення немедикаментозні методи, а також онкологам-практикам, сімейним лікарям, 
терапевтам, геронтологам. 

613.2(08) 
Х 26 
Хаубер-Швенк, Г.    Питание: dtv-атлас / Г. Хаубер-Швенк, М. Швенк. - 
Москва: Рыбари, 2004. - 184 с. 
 
"Питание: dtv-Atlas" - это уникальный справочник, в котором можно найти научно обоснованные ответы на 
многие вопросы, важные для каждого человека, относительно рационального питания и здорового образа 
жизни. Авторам удалось в книге относительно небольшого объема подать максимальное количество 
полезной информации, в частности по таким важнейшим проблемам, как свойства питательных веществ, 
продукты питания, созданные с помощью генной инженерии, облученные продукты питания, болезни, 
возникающие вследствие нарушения органических требований к питанию, диеты и многие другие. Цветные 
иллюстрации дополняют содержание соответствующих текстов и помогают читателю получить необходимую 
информацию быстро и в доступной форме.  



Видання, що надійшли до Наукової бібліотеки ХНМУ  
у травні 2016 року 

Медична навчальна література 

610.215(02) 
Г 65 
Гончарь, М. А.  Принципи надання паліативної допомоги дітям: перший досвід виїзних 
бригад в Харківській області: навчальний посібник / М. А. Гончарь, О. О. Ріга, А. Ю. 
Пеньков. - Харків: РА АРТ-МАК, 2016. - 111 с. 
 

Посібник виданий для ознайомлення з принципами надання паліативної допомоги дітям. Інформація 
подана з урахуванням сучасних світових підходів надання паліативної допомоги дітям. Даний посібник 
публікується в рамках проекту «Розвиток системи надання паліативної допомоги дітям в м. Харкові та 
Харківській області» під патронатом МФ «Відродження». 

616.013.3(02) 
А 43 
Актуальні питання алергології в практиці сімейного лікаря: навчальний посібник для 
лікарів-інтернів і лікарів - слухачів закладів (факультетів) післядипломної освіти / 
ред.: Ю. В. Вороненко, О. Г. Шекера, Л. В. Кузнецова. - Київ : Видавець Заславський 
О.Ю., 2016. - 322 с. 
 
У посібнику розглядаються особливості клініки, діагностики, сучасні методи лікування внутрішніх 
хвороб в осіб літнього віку у практиці сімейного лікаря. Посібник складено відповідно до навчального 
плану і програми для лікарів — слухачів циклу спеціалізації за фахом «загальна практика — сімейна 
медицина» медичних академій післядипломної освіти.  



Медична наукова література 

610.23(082) 
А 43 
Актуальні питання медико-соціальної експертизи і реабілітації хворих та 
інвалідів: збірник науково-практичних праць. Вип. 3 / Міністерство охорони 
здоров'я України, Дніпропетровська медична академія. - Дніпропетровськ, 2015. - 
162 с. 
 
У збірнику представлені науково-практичні матеріали статей та тез доповідей лікарів з усіх регіонів 
України з питань медико-соціальної експертизи та реабілітації хворих та інвалідів. Наукові праці в 
галузі експертизи висвітлюють актуальні питання організації роботи експертних служб різних 
регіонів України, аналіз діяльності медико-соціальних експертних комісій, вдосконалення стандартів 
обстеження і лікування хворих та інвалідів. 

616.5(02) 
Д 81 
Дуда, О. К.  Герпетична та герпесвірусна інфекція / О. К. Дуда, М. І. Краснов, В. М. 
Козько. - Київ, 2015. - 96 с. 
 
У навчальному посібнику систематизовано та узагальнено матеріали з проблеми герпетичної та 
герпесвірусної інфекції, що надруковані у вітчизняній та іноземній літературі в різні роки. Викладені 
основні питання етіології, патогенезу, клініки, діагностики і лікування різних форм (за етіологією та 
клінічними характеристиками) герпетичної та герпесвірусної інфекції. Представлено огляд сучасного 
арсеналу лікарських засобів для лікування герпесу. Актуальність проблеми герпетичної інфекції 
обумовлена широким розповсюдженням, складністю діагностики, тяжким перебігом, можливими 
ускладненнями та летальними випадками.  



617.43 
С 24 
Сипливий, В. О.  Хірургічне лікування і якість життя хворих на перфоративну 
гастродуоденальну виразку: монографія / В. О. Сипливий, В. В. Доценко, О. В. 
Євтушенко. - Харків: ХНАДУ, 2015. - 105 с. 
 

У монографії представлені результати власних досліджень безпосередніх та віддалених результатів 
хірургічного лікування хворих на перфоративну виразку залежно від методу оперативного лікування із 
застосуванням ваготомії та без ваготомії. Встановлено характер морфологічних змін слизової оболонки 
шлунку та 12-палої кишки у віддалені терміни. Вивчена якість життя хворих у віддалений термін після 
оперативного лікування, наведено схеми медикаментозного лікування у післяопераційному періоді.  

615.7(08) 
Б 87 
Брицун, В. М.  Довідник з хімічної структури наркотичних засобів, психотропних 
речовин і прекурсорів / В. М. Брицун. - Київ: ЦП Компринт, 2016. - 257 с. 
 

В монографічному довіднику узагальнена і систематизована інформація щодо хімічної структури, 
брутто-формул, номерів CAS та деяких фізіологічних властивостей наркотичних засобів, психотропних 
речовин і прекурсорів. 

Медична науково-популярна література 

61(061) 
К 30 
Кафедра анатомії людини. Віртуальна екскурсія. Історія у фотографіях: до 210 
річниці Харківського національного медичного університету, кафедри анатомії 
людини. - Харків: Стиль-издат, 2016. - 137 с. 
 
У виданні запропоновано шановному читачеві фотографії екстер’єру та інтер’єру будівлі кафедри 
анатомії людини, службових приміщень, препарувальних залів, навчальних кімнат, лекційної аудиторії, 
комп’ютерного класу, наукових та навчальних експонатів музеїв кафедри анатомії людини, яка має 
славетну історію.  



61(08) 
Г 19 
Ганіткевич, Я. Український медичний календар / Я. Ганіткевич. - Київ: 
Національна наукова медична бібліотека України, 2016. - 218 с. 
 

Календар представляє річниці видатних лікарів та дати історії української медицини, які в наступних 
роках заслуговують відзначення або згадки. До видання включені відомості про активних і видатних 
лікарів-українців в Україні-Русі, у Козацько-Гетьманській Україні, в колишній Російській імперії, 
Австро-Угорщині, Польщі, в світі, про лікарів різних національностей на українських землях. 

616.921 
Д 26 
Дегтяренко В. И.  Исповедь украинского вирусолога,или как был открыт новый 
способ лечения гриппа: Документальная повесть / В. И. Дегтяренко. - Одесса: 
ФОП Бондаренко Н.О., 2015. - 414 с. 
 
Дегтяренко В. И. продолжил славные традиции Одесских бактериологов и сделал серьезный вклад 
украинской вирусологии в приоритетные исследования по открытию в составе вируса гриппа 
клеточной трипсиноподобной протеазы, которая явилась мишенью для ингибиторов 
протеолитических ферментов, и на этой основе разработал эффективный этиопатогенетический 
способ лечения гриппа.  

Матеріали конференцій 

610(063) 
А 43 
Актуальні питання соціальної медицини, організації та економіки охорони 
здоров’я в Україні: до 125-річчя з дня народження М. Г. Гуревича, Наркома 
охорони здоров’я України (1920-1925рр.), першого завідувача кафедри соціальної 
гігієни Харківського медичного інституту (1923-1925 рр.): матеріали науково-
практичної конференції (Харків, 16 березня 2016 р.). - Харків: ХНМУ, 2016. - 155 с.  



616.9(063) 
М 55 
Мечніковські читання-2016. Актуальні проблеми парентеральних інфекцій: 
матеріали науково-практичної конференції за участю міжнародних спеціалістів (12-
13 травня 2016 року). - Харків, 2016. - 196 с.  

616.6(063) 
У 71 
Урология, андрология, нефрология-2015: материалы научно-практической 
конференции (Харьков, 28-29 мая 2015 г.) / ред. кол.: В. Н. Лесовой [и др.]. - 
Харьков, 2015. - 239 с. 
 

В сборнике всесторонне рассмотрены ключевые аспекты патогенеза, клиники, диагностики, 
рациональной профилактики и лечения заболеваний мочеполовых путей. Освещены достижения и 
результаты новых научно-практических достижений в урологии, андрологии, нефрологии, 
трансплантологии, реконструктивной хирургии.  

Економіка 
65.2/4 
Б 12 
Бастейбл Ч.Ф. Общественные финансы / Ч. Ф. Бастейбл; ред. С. П. Захарченков. - 3-
е изд., перераб. и доп. - Харьков: Vivat publishing, 2016. - 807 с. 
 
Вы держите в руках пример одного из лучших научных исследований в своей области знаний. В нем 
отслежен процесс зарождения и развития мировой науки о финансах, отражены все сколько-нибудь 
значимые доктрины и парадигмы, составляющие фундамент современной теории и практики 
общественных финансов. Несмотря на свой почтенный возраст, книга не утратила актуальности и по 
сей день. Она поможет широкому кругу отечественных читателей не только более полноценно 
осмыслить изучаемый предмет, но и совершенно иначе взглянуть на экономические процессы, 
происходящие сегодня в стране и в мире.  



Видання, що надійшли до Наукової бібліотеки ХНМУ  
у червні – липні 2016 року 

Медична навчальна література 

61:355(02) 
А 64 
Аналітичні дослідження в військовій епідеміології: навчальний посібник / Ю. В. 
Рум'янцев [та ін.] ; за ред. В. Л. Савицького. - Київ, 2015. - 152 с. 
 
У навчальному посібнику висвітлюються теоретичні та практичні засоби аналітичних досліджень щодо 
верифікації змін епідемічного процесу в Збройних Силах України, що використовуються у військовій 
епідеміології. Розглянуті питання санітарно-епідеміологічної розвідки, епідеміологічних обстежень 
осередків інфекційних захворювань у вітчизняній та міжнародній практиці та викладена методика 
оперативного епідеміологічного аналізу. 

616.929(02) 
А 43 
Актуальні питання профілактики тропічних інфекцій: навчальний посібник / А. А. 
Кожокару [та ін.]. - Київ, 2015. - 500 с. 
 
Посібник відповідає навчальній програмі з військової епідеміології, що затверджена Міністерством 
охорони здоров’я, Міністерством освіти та науки України, Міністерством оборони України і 
призначений для слухачів Української військово-медичної академії IV рівня акредитації, лікарів-
епідеміологів МО України, інших силових міністерств та відомств. 



61:355(02) 
Б 15 
Бадюк, М. І.  Історія військової медицини: підручник для слухачів оперативно-
тактичного рівня / М. І. Бадюк, Л. М. Бадюк, Л. Д. Паращук. - Київ, 2016. - 304 с. 
 
Підручник містить основні сучасні відомості щодо історії медицини та військової медицини України. 
Розглянуто медико-історичні праці інонаціональних лікарів за панування Російської та Австро-
Угорської імперій, праці українських військових лікарів та істориків медицини в період «українського 
відродження», за радянської доби, у діаспорі та у сучасній незалежній Україні. 

617.96(02) 
А 66 
Анестезіологія та реаніматологія: навчальний посібник для медичних сестер-
анестезистів / за ред. Г. П. Хитрого. - Київ, 2015. - 284 с. 
 
Навчальний посібник написаний відповідно до навчального плану та програми «Анестезіологія, 
реаніматологія та інтенсивна терапія» для медичних сестер-анестезистів, які навчаються на 
факультеті перепідготовки і підвищення кваліфікації Української військово-медичної академії. У 
посібнику відображені сучасні дані про анестезіологію та реаніматологію як науку, особливості 
надання невідкладної допомоги на догоспітальному етапі, основні принципи лікування та інтенсивної 
терапії. 

61:355(02) 
В 11 
Військово-медична підготовка: підручник / М. І. Бадюк [та ін.]. - 2-ге вид., доп. - Київ, 
2015. - 482 с. 
 
Підручник містить системне викладення основних засад провідних розділів військової медицини – 
організації медичного забезпечення військ, військово-польової хірургії, військово-польової терапії, 
військової токсикології і радіології, військової гігієни, військової епідеміології та медичного постачання 
із врахуванням сучасних досягнень військової та військово-медичної науки.  



615.99(02) 
Л 38 
Левченко, О. Є.  Профілактична токсикологія і радіологія: навчальний посібник / О. Є. 
Левченко, В. Ю. Козачок. - Київ, 2016. - 236 с. 
 
В посібнику головну увагу приділено викладенню гігієнічних регламентів, методик нормування 
хімічних речовин, іонізуючих випромінювань, організації профілактичних способів досягнення хімічної і 
радіаційної безпеки. Розглядаються також підходи до оцінки поліфакторної дії на організм людини 
шкідливих чинників довкілля, особливості в цих умовах процесів адаптації та дезадаптації організму, 
розвитку гострих та віддалених наслідків таких впливів. 

616.012.08(02) 
В 58 
Власенко, О. М.  Надання домедичної допомоги при надзвичайних ситуаціях в умовах 
міста: навчально-методичний посібник / О. М. Власенко, О. В. Охонько, А. М. Галушка. 
- 2-ге вид., доп. - Київ, 2015. - 56 с. 
 
На основі вітчизняного та зарубіжного досвіду викладені загальні поняття та основні положення 
надання домедичної допомоги пораненим та травмованим при надзвичайних ситуаціях в умовах міста. 
Детально розглянуто повний спектр заходів домедичної допомоги з акцентом на їх алгоритмізацію, а 
також проведено аналіз типових ситуацій, що у разі ненадання необхідної допомоги можуть призвести 
до летальних випадків. 

61:355(02) 
З-38 
Заходи протиепідемічного захисту в Збройних Силах, та їх дослідження у військовій 
епідеміології / Ю. В. Рум'янцев [та ін.] ; за ред. Ю. В. Рум'янцева. - Київ, 2015. - 212 с. 
 
У навчальному посібнику викладені особливості розвитку епідемічного процесу в Збройних Силах. 
Також надані деякі критерії, що використовуються для визначення якості та ефективності 
функціонування системи протиепідемічного захисту особового складу.  



615.99(02) 
Л 38 
Левченко, О. Є.  Токсикологія і радіологія у професійній патології: навчальний 
посібник / О. Є. Левченко, В. Ю. Козачок. - Київ, 2015. - 288 с. 
 

У посібнику наведено обставини виникнення, механізми розвитку гострих та хронічних професійних 
захворювань токсико-хімічної етіології та зумовлених впливом іонізуючого випромінювання. Описано 
суть і роль клініко-інструментальних та лабораторних методів діагностики. Розглянуто положення 
керівних документів щодо професійної захворюваності. 

615.9(02) 
Л 38 
Левченко, О. Є.  Токсиканти біологічного походження: навчальний посібник / О. Є. 
Левченко, В. І. Сагло. - Київ, 2015. - 156 с. 
 

У посібнику розглянуті питання токсикології найбільш небезпечних токсикантів рослинного та 
тваринного походження, з огляду на розповсюдженість багатьох з них на території України, а також 
як ймовірних потенційних засобів біотероризму. 

61:355(02) 
Н 34 
Наукові і виробничі дослідження у військово-профілактичній медицині та у військовій 
фармації: навчальний посібник / В. Л. Савицький [та ін.] ; за ред. В. Л. Савицького. - 
Київ, 2015. - 228 с. 
 

У навчальному посібнику висвітлюються теоретичні та практичні засади військово-профілактичної 
медицини та військової фармації. Окремі розділи присвячені науковим та виробничим дослідженням 
організації протиепідемічного захисту військ. Розглянуті питання організації санітарно-
епідеміологічного нагляду як методу дослідження системи протиепідемічних заходів та наукові методи 
дослідження у військовій фармації. 



616.9(02) 
С 13 
Савицький, В. Л.  Інфекційні захворювання: навчальний посібник / В. Л. Савицький, В. 
І. Трихліб, Г. В. Осьодло. - Київ, 2014. - 452 с. 
 
У посібнику викладені сучасні уявлення щодо клінічного перебігу, програм обстеження і лікування 
актуальних інфекційних захворювань, які зустрічаються у повсякденній праці військових лікарів, 
лікарів-інфекціоністів. Наводяться дані щодо організації надання медичної допомоги інфекційним 
хворим за окремими нозологіями у ЗС України у мирний період; клініки, діагностики, диференційної 
діагностики, лікування та профілактики інфекційних захворювань. 

615.99(02) 
О-93 
Оцінка радіаційної і хімічної обстановки: навчальний посібник / за ред. О. Є. Левченка. 
- Київ, 2015. - 256 с. 
 
У посібнику розглянуті послідовність та методики оцінки хімічної обстановки при застосуванні хімічної 
зброї або в ситуаціях виникнення аварій на хімічно небезпечних об’єктах та радіаційної обстановки в 
разі застосування ядерних боєприпасів або в умовах радіаційних аварій. 

61:355(02) 
С 18 
Санітарно-епідеміологічний нагляд і медичне постачання в профілактиці деяких 
інфекцій в Збойних Силах України: навчальний посібник / Ю. В. Рум'янцев [та ін.] ; за 
ред. Ю. В. Рум'янцева. - Київ, 2015. - 284 с. 
 
У навчальному посібнику висвітлюються теоретичні та практичні засади військової епідеміології. 
Окремі розділи присвячені організації протиепідемічного захисту військ. Детально розглянуті питання 
організації санітарно-епідеміологічного нагляду як підґрунтя протиепідемічних заходів та питання 
медичного постачання при інфекційних хворобах з високою військово-епідеміологічною значимістю. 



61:355 
Е 20 
Еволюційні аспекти епідемічного процесу в збройних силах України: монографія / Ю. 
В. Рум'янцев [та ін.] ; за ред. Ю. В. Рум'янцева. - Київ, 2015. - 312 с. 
 

У монографії висвітлюються еволюційні аспекти змін в епідеміології деяких інфекцій які реєструються, 
або можуть мати потенційну військово-епідеміологічну (соціально-економічну) значимість щодо них 
серед населення і в збройних силах України та звертається увага на динаміку і тенденції 
захворюваності на ці нозологічні форми у світі. 

61:355 
А 43 
Актуальні питання епідеміології та профілактики деяких інфекцій в збройних силах, 
серед населення України та у світі: монографія / Ю. В. Рум'янцев [та ін.] ; за ред. Ю. В. 
Рум'янцева. - Київ, 2015. - 372 с. 
 

У монографії висвітлюються актуальні питання епідеміології і профілактики деяких інфекцій з 
потенційною військово-епідеміологічною значимістю, а також епідеміологічна ситуація щодо них в 
Збройних Силах, серед населення України та у світі. Розглянуті профілактичні та протиепідемічні 
заходи. 

Медична наукова література 

616.12-053 
К 93 
Куркевич, А. К.  Пренатальна ехокардіографія в діагностиці критичних вроджених вад 
серця: монографія / А. К. Куркевич ; за ред. І. М. Ємця. - Київ : [б. в.], 2015. - 180 с. 
 

Монографія присвячена вивченню можливостей пренатальної діагностики критичних вроджених вад 
серця, які становлять основну проблему в дитячій кардіології, оскільки вимагають невідкладного 
транспортування новонародженого до кардіохірургічного центру в перші дні життя для надання 
своєчасної допомоги. На власному матеріалі проаналізована ефективність методу діагностики 
критичних вад серця, вплив пренатального діагнозу на зміни в перинатальній тактиці ведення та 
кардіохірургічній допомозі новонародженим. Обґрунтовано алгоритм перинатального ведення плодів з 
діагностованими критичними ВВС. 



Видання, що надійшли до Наукової бібліотеки ХНМУ  
у серпні 2016 року 

Медична навчальна література 

616.012(02) 
А 92 
Атаман О. В.   Патофізіологія: у 2-х т. Т. 2: Патофізіологія органів і систем: підручник / О. 
В. Атаман. - Вінниця: Нова книга, 2016. - 448 с. 
 

У другому томі підручника відповідно до програми навчальної дисципліни патофізіологія, затвердженої 
Міністерством охорони здоров’я України (Київ, 2006), викладено всі питання, що входять до модуля 2 
“Патофізіологія органів і систем”. У матеріал підручника увійшли новітні дані про етіологію і патогенез 
найпоширеніших хвороб системи крові, серцево-судинної, дихальної, травної, видільної, ендокринної і нервової 
систем. 

616.012(02) 
А 92 
Атаман О. В.  Патофізіологія: у 2-х т. Т. 1: Загальна патологія: підручник / О. В. Атаман. - 
2-ге вид - Вінниця : Нова книга, 2016. - 580 с. 
 

У першому томі підручника відповідно до програми навчальної дисципліни патофізіологія, затвердженої 
Міністерством охорони здоров’я України (Київ, 2006), викладено всі питання, що входять до модуля 1 “Загальна 
патологія”. У матеріал підручника увійшли новітні дані про молекулярні й молекулярно-генетичні механізми 
розвитку патологічних процесів і хвороб. 

612.015(02) 
Б 11 
Біологічна і біоорганічна хімія: у 2 кн. Кн. 2: Біологічна хімія: підручник / за ред. Ю. І. 
Губського, І. В. Ніженковської. - Київ : ВСВ Медицина, 2016. - 544 с. 
У підручнику розглянуті структура та ферментативні реакції перетворення основних класів біомолекул — білків, 
амінокислот, вуглеводів, ліпідів, нуклеотидів, порфіринів; висвітлені питання будови та властивостей 
інформаційних нуклеїнових кислот ДНК і РНК, молекулярної біології та генетики, біохімічні основи фізіологічних 
функцій організму людини та їх нейрогуморальної регуляції. Значну увагу приділено молекулярним механізмам 
функціонування клітин крові, печінки, нирок, м’язів, сполучної тканини, імунної та нервової систем. Розглянуто 
біохімічні основи патогенезу атеросклерозу, цукрового діабету, ожиріння, хвороб ендокринної, імунної, нервової 
систем та сполучної тканини.  



616.9(02) 
Н 40 
Невідкладна інфектологія: навчальний посібник / за ред. В. М. Козька. - Київ: ВСВ 
Медицина, 2016. - 120 с. 
 

У навчальному посібнику викладено сучасні уявлення про найпоширеніші невідкладні стани, які можуть 
ускладнювати перебіг інфекційних хвороб. Наведено їх визначення, актуальність, етіологію, патогенез, 
клінічні прояви й основні діагностичні ознаки, лікування, у тому числі алгоритми надання невідкладної 
допомоги на догоспітальному та госпітальному етапах. 

617(02) 
З-14 
Загальна хірургія: підручник / за ред. М. Д. Желіби, С. Д. Хіміча. - 2-ге вид., випр. - Київ: 
ВСВ Медицина, 2016. - 448 с. 
 

Базовий підручник складається із двох частин. У першій частині висвітлено загальні питання з хірургії, 
зокрема організація хірургічної допомоги, питання деонтології ї догляд за хірургічними хворими, 
асептика й антисептика, загальні питання з анестезіології та реаніматології, гемостазу, переливання 
крові, хірургічних оперативних втручань. У другій частині розглянуто питання хірургічної патології, 
хірургічної інфекції та окремих хірургічних хвороб. 

616.8(02) 
Н 40 
Неврология: учебник / под ред. И. А. Григоровой, Л. И. Соколовой. - Киев: ВСИ 
Медицина, 2016. - 680 с. 
 

В национальном учебнике с позиций классической медицины и современных научных достижений 
представлены топическая диагностика заболеваний нервной системы и основные разделы клинической 
неврологии. Детально рассмотрены главные топические принципы строения центральной и периферической 
нервной системы, симптоматика поражения черепных нервов, вопросы нейрофизиологии, ее особенности в 
детском возрасте. Изложены основы современной диагностики нервных болезней и ее методы 
(электрофизиологические, ультразвуковые, компьютерно-томографические, биохимические), позволяющие 
исследовать структуру и функции нервной системы, ее метаболизм, гемодинамику в условиях физиологии и 
патологии.  



617.48(02) 
Н 46 
Нейрохірургія: підручник / Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця; за 
ред. В. І. Цимбалюка. - 2-ге вид., стереотип. - Вінниця: Нова книга, 2016. - 304 с. 
 

У підручнику викладені основи сучасної нейрохірургії: клініка, діагностика та хірургічне лікування ключових 
захворювань нервової системи. Подано основні класифікації, алгоритми медичної допомоги хворим з 
нейрохірургічною патологією, викладені в доступній алгоритмічній формі згідно з вимогами щодо надання 
нейрохірургічної допомоги, затвердженими МОЗ України. Особливу увагу звернено на таки види 
нейрохірургічної патології, як черепно-мозкова травма, захворювання судин головного мозку, травма хребта 
і спинного мозку, травма периферичних нервів, пухлини головного мозку, гідроцефалія, остеохондроз 
хребта.  

617(02) 
О-28 
Общая хирургия: учебник / под ред. Н. Д. Желибы, С. Д. Химича. - 2-е изд., испр. - Киев: 
ВСИ Медицина, 2016. - 488 с. 
 

Базовый учебник состоит из двух частей. В первой части освещены общие вопросы хирургии, в частности 
организация хирургической помощи, вопросы деонтологии и уход за хирургическими больными, асептика и 
антисептика, общие вопросы анестезиологии и реаниматологии, гемостаза, переливания крови, 
хирургических оперативных вмешательств. Во второй части рассмотрены вопросы хирургической патологии, 
хирургической инфекции и отдельных хирургических болезней.  

616.006(02) 
О-58 
Онкология: учебник / под ред. Г. В. Бондаря, Ю. В. Думанского, А. Ю. Поповича. - Киев: 
ВСИ Медицина, 2015. - 576 с. 
 

Национальный учебник отвечает требованиям учебной программы по онкологии. Особое внимание уделено 
наиболее важным и актуальным вопросам отечественной и мировой онкологии, современным методам 
ранней и доклинической диагностики онкозаболеваний. Рассмотрены патогенез и клинические проявления 
опухолей основных локализаций, методы комбинированной терапии с учетом современных достижений, 
методики реабилитации больных онкологического профиля и профилактики рака.  



617.5(02) 
О-60 
Оперативна хірургія і топографічна анатомія голови та шиї: підручник для студентів 
стоматологічних факультетів вищих навчальних закладів / Міністерство охорони 
здоров'я України; за ред. В. І. Півторака, О. М. Проніної. - Вінниця: Нова книга, 2016. - 
312 с. 
 

Підручник створено у відповідності з новою навчальною програмою для стоматологічних факультетів з 
урахуванням рекомендацій МОН та МОЗ України. Особливу увагу звернуто на щелепно-лицеву хірургію та 
оперативну стоматологію. Усі назви анатомічних елементів відповідають Міжнародній анатомічній 
номенклатурі, прийнятій у м. Сан-Паулу (Бразилія). Українські еквіваленти назв наведено за виданням 
“Міжнародна анатомічна термінологія (латинські, українські, російські та англійські еквіваленти)” за ред. 
В. Г. Черкасова (2010).  

610.25(02) 
О-75 
Основи біоетики та біобезпеки: підручник / О. М. Ковальова [та ін.]. - Київ: ВСВ 
Медицина, 2016. - 392 с. 
 

У підручнику висвітлено історію, основні поняття, термінологію, етичні, медичні та правові аспекти 
біоетики. Розглянуто проблеми трансплантології, евтаназії, репродуктивних технологій, аборту, статусу 
ембріона, медичної генетики, ВІЛ-інфекції.  

616.011(084) 
П 20 
Патоморфологія та гістологія: атлас / Д. Д. Зербіно [та ін.]. - Вінниця: Нова книга, 
2016. - 800 с. 
 

В атласі у систематизованому порядку, виходячи із сучасних позицій, відображено гістологічну 
будову тканин і органів, патогістологічні прояви загальнопатологічних процесів, цито- і 
патоморфологію захворювань усіх систем, органів і тканин організму людини. Усі мікрофотографії 
представлені оригінальними гістологічними та цитологічними препаратами. Атлас складається з 
двох частин: гістології та патоморфології, що дозволяє проводити порівняння патологічних процесів 
із нормальною гістоархітектонікою тканин і органів.  



616.89(02) 
П 86 
Психіатрія і наркологія: підручник / за ред. В. Л. Гавенка, В. С. Бітенського. - 2-ге вид., 
перероб. і доп. - Київ : ВСВ Медицина, 2015. - 512 с. 
 

Підручник підготовлено відповідно до нової програми з дисципліни “Психіатрія і наркологія”. Зміст 
видання відповідає основним модулям цієї програми. Розглянуто питання психіатрії та наркології, 
організації профілактики і надання допомоги хворим із психічними порушеннями, питання загальної 
психопатології. 
У підручнику викладено також основи спеціальної психопатології. Наведено епідеміологію, клінічні 
прояви, етіологію, патогенез, лікування і профілактику кожного захворювання.  

616.С(02) 
С 30 
Семейная медицина: в 3 кн. Кн. 2: Симптомы и синдромы в клинике внутренних 
болезней: учебник / под ред. О. Н. Гириной, Л. М. Пасиешвили. - Киев : ВСИ Медицина, 
2016. - 488 с. 
 

В учебнике освещены основные симптомы и синдромы в кардиологии, гастроэнтерологии, 
пульмонологии, нефрологии, гематологии, эндокринологии, а также другие синдромы, которые врач 
общей практики – семейной медицины чаще всего встречает в своей практической деятельности.  

616.С(02) 
С 11 
Сімейна медицина: у 3 кн. Кн. 2: Симптоми і синдроми у клініці внутрішніх хвороб: 
підручник / за ред. О. М. Гиріної, Л. М. Пасієшвілі. - Київ : ВСВ Медицина, 2016. - 456 с. 
 

У підручнику висвітлено основні симптоми і синдроми у кардіології, гастроентерології, пульмонології, 
нефрології, гематології, ендокринології, а також інші синдроми, з якими лікар загальної практики – 
сімейної медицини найчастіше стикається у своїй практичній діяльності.  



61:34(02) 
С 89 
Судова медицина. Медичне законодавство: у 2 кн. Кн. 1: Судова медицина: підручник / 
за ред. В. Ф. Москаленка, Б. В. Михайличенка. - 3-тє вид., випр. - Київ: ВСВ Медицина, 
2016. - 448 с. 
 

У підручнику стисло викладено історію розвитку судової медицини в Україні та відповідних кафедр 
(курсів),вищих медичних навчальних закладів, а також напрями їх наукової діяльності. Висвітлено 
питання організаційно-процесуальних засад судово-медичної експертизи. На основі сучасних наукових 
досягнень детально розглянуто питання судово-медичної танатології, діагностики різних ушкоджень та 
розладу здоров’я внаслідок дії на організм людини факторів зовнішнього середовища. Уперше 
представлено дані стосовно ушкоджень, заподіяних лазерним випромінюванням, та відомості про дію на 
організм біологічного чинника.  

61:34(02) 
С 89 
Судова медицина. Медичне законодавство: у 2 кн. Кн. 2: Медичне законодавство: 
правова регламентація лікарської діяльності: підручник / за ред. В. Ф. Москаленка, Б. В. 
Михайличенка. - 3-тє вид., випр. - Київ: ВСВ Медицина, 2016. - 496 с. 
 

У підручнику враховано останні зміни в законодавстві України, принципові положення правової реформи; 
загальноправові положення адаптовано до потреб медичної практики. Особливу увагу приділено 
специфічним особливостям правового регулювання питань щодо закладів охорони здоров’я, медичних і 
фармацевтичних працівників.  

61(09)(02) 
С 88 
Ступак, Ф. Я.    История медицины: учебник / Ф. Я. Ступак. - Киев: Книга-плюс, 2016. - 
144 с. 
 

В учебнике рассматриваются становление и развитие медико-гигиенических знаний в первобытном 
обществе, формирование медицины Древнего мира, Средних веков, Нового и Новейшего времени.  



617.3(02) 
Т 65 
Травматология и ортопедия: учебник / Министерство здравоохранения Украины; под ред. Г. 
Г. Голки, А. А. Бурьянова, В. Г. Климовицкого. - Винница: Нова книга, 2016. - 448 с. 
 

В национальном учебнике в соответствии с утвержденной МОЗ и МОН Украины учебной программы 
освещены современные взгляды на этиологию, механизмы развития, принципы диагностики и лечения 
травм и заболеваний аппарата движения и опоры. Предоставлен современный взгляд на патогенез 
травматической болезни, регенерацию костей ткани, распространенные осложнения, методы их 
предупреждения и лечения. Учитывая изменения в структуре травматизма, особое внимание уделено 
вопросам боевых повреждений, организации этапной помощи при политравме, повреждениях 
позвоночника, таза, конечностей, восстановительному лечению больных с поражениями опорно-
двигательного аппарата.  

617(02) 
Х 11 
Хірургічні хвороби: підручник / за ред. П. Д. Фоміна, Я. С. Березницького. - Київ: ВСВ 
Медицина, 2016. - 408 с. 
 

Підручник відповідає програмі з підготовки лікаря загальної практики на етапі первинної післядипломної 
підготовки, затвердженій МОЗ України. Матеріал, викладений у підручнику, орієнтовано на засвоєння 
знань і навичок, необхідних лікарю загальної практики для виконання своїх професійних обов’язків. Усі 
теми розподілено залежно від основного клінічного синдрому, структуровано за змістом відповідно до 
професійно орієнтованих завдань, які повинен вирішувати лікар загальної практики під час надання 
медичної допомоги хворим хірургічного профілю.  

616.4(02) 
Э 64 
Эндокринология: учебник / под ред. П. Н. Боднара. - 2-е изд., перераб. и доп. - Винница: 
Нова книга, 2016. - 488 с. 
 

Третье издание учебника соответствует учебной программе по внутренней медицине. Его основу 
составляют 12 разделов, в которых на современном уровне изложены этиология, патогенез, клиника, 
диагностика и лечение основных эндокринных заболеваний. Существенно переработаны материалы по 
вопросам сахарного диабета, заболеваний щитовидной железы, истории развития эндокринологии.  



Медична наукова література 

616.011 
М 54 
Методики морфологічних досліджень / за ред. М. М. Багрія, В. А. Діброви. - Вінниця : 
Нова книга, 2016. - 328 с. 
 

У виданні представлено методики, які дозволяють вивчити морфологічні особливості тканин організму в 
нормі та при патологічних станах, що є базисом стандартів доказової медицини. Вперше в Україні 
видається книга, в якій наведено як класичні методики дослідження в морфології, так і сучасні 
імуноморфологічні.  

Довідкова література 
61(03) 
У 45 
 Українсько-латинсько-англійський медичний енциклопедичний словник: у 4-х т. Т. 3: О-
С / Міністерство охорони здоров'я України, Львівський національний медичний 
університет ім. Д. Галицького; уклад.: Л. Петрух, І. Головко. - Київ: ВСВ Медицина, 2016. 
- 744 с. 
 

Українсько-латинсько-анґлійський медичний енциклопедичний словник (УЛАМЕС) у чотирьох томах  
охоплює близько 52 000 медичних термінів із 36 основних спеціальностей. У ньому подано інформацію 
про правильність написання, вимову і сутність термінослів, їх синоніми і самобутні українські назви. 
Призначений для лікарів, науковців, викладачів і студентів медичних навчальних закладів, фармацевтів, 
перекладачів медичної літератури і всіх зацікавлених.  

61(03) 
У 45 
Українсько-латинсько-англійський медичний енциклопедичний словник: у 4-х т. Т. 4: Т-
Я / Міністерство охорони здоров'я України, Львівський національний медичний 
університет ім. Д. Галицького; уклад.: Л. Петрух, І. Головко. - Київ: ВСВ Медицина, 2016. 
- 600 с.  



Видання, що надійшли до Наукової бібліотеки ХНМУ  
у вересні 2016 року 

Медична навчальна література 

614.4(02) 
Е 65 
Епідеміологія. Організаційно-методичні основи підготовки лікарів-інтернів: навчально-
методичний посібник / А. П. Подаваленко [та ін.]. - Харків, 2016. - 162 с. 
 
У навчально-методичному посібнику представлені загальні положення про проходження інтернатури, 
документація для підготовки лікарів-інтернів на циклі первинної спеціалізації (зразки індивідуальних планів, 
щоденників та ін.). Висвітлені питання щодо організації проведення занять на базах стажування та кафедрах 
вищих медичних навчальних закладів. 

616.957(02)  
Д 21 
Дащук, А. М. Венерические болезни (Инфекционные болезни, передающиеся половым 
путем) / А. М. Дащук. - Харьков: С.А.М., 2016. - 271 с. 
 

В последние годы отмечается значительный рост заболеваемости венерическими болезнями, которые стали 
одной из наиболее серьезных проблем здравоохранения. Цель настоящего руководства – способствовать 
повышению квалификации врачей в вопросах современной диагностики венерических болезней. 

615.895(02) 
Е 74 
Ермоленко, Т. И. Гомеопатия: учебное пособие / Т. И. Ермоленко, Л. Т. Киричек, С. Я. 
Ананько. - Харьков: ХНМУ, 2015. - 180 с. 
Учебное пособие по гомеопатии содержит основные разделы элективного курса, согласно новому учебному 
плану МЗ Украины, рассчитанному для студентов медицинских и стоматологических факультетов, включая и 
иностранных. Представлены краткие биографические данные С. Ганеманна и его последователей, в т. ч. и в 
Украине – Д. В. Попова, сведения из истории гомеопатии, ее принципы в современном научном понимании, 
описано сырье, лекарственные формы и их приготовление, выписывание и применение у больных, методология 
их обследования и лечения в практике гомеопатии. 



613.2(02) 
Н 90 
Нутрициология: учебное пособие / Министерство образования и науки Украины, 
Харьковский национальный университет им. В.Н. Каразина. - Харьков, 2015. - 300 с. 
 
Пособие направлено на изучение основных вопросов нутрициологии – науки о питании здорового и больного 
человека, чем открываются широкие возможности для формирования у будущих врачей основ врачебного 
мышления, приобретения специальных умений по выявлению причин развития и признаков полинутриентных 
дефицитов, профилактики алиментарных и алиментарно-обусловленных заболеваний. 

Медична наукова література 

616.902 
Д 21 
Дащук, А. М. ВИЧ/СПИД инфекция: монография / А. М. Дащук, Л. И. Черникова. - 
Харьков: С.А.М., 2015. - 245 с. 
 

В книге представлены современные сведения об этиологии, патогенезе, диагностике ВИЧ-инфекции. Детально 
рассмотрена клиника поражений кожных покровов, слизистых оболочек, висцеральных органов, нервной 
системы при СПИДе. 

616.61 
С 89 
Судинна патологія нирок / Д. Д. Зербіно [та ін.]. - Вінниця, 2015. - 456 с. 
 

У монографії представлені всі основні патологічні процеси та захворювання, які розвиваються у судинах нирок. 
Основна ідея – показати, що патологія судинної системи більшості захворювань нирок патогенетично та 
морфогенетично призводить до вторинного ураження як нефронів, так і строми. Розглядаються зміни судин при 
гострому пошкодженні нирок, метаболічних ураженнях, атеросклерозі, артеріальній гіпертензії, ревматичних 
захворюваннях, системних васкулітах. Наведені їх клінічні протоколи лікування. Аналізуються ураження судин 
ксенобіотиками, зміни в них після трансплантації, під впливом радіації. Наведено дані про аномалії розвитку 
судин нирок, про вроджені та набуті аневризми ниркових артерій. Окремі розділи присвячено патології вен, 
лімфатичних судин. Викладено методи хірургічного ремоделювання ниркового кровотоку. 



616.9(063) 
В 87 
Втілення ідей М.М. Соловйова в збереження популяційного здоров'я нації: матеріали 
науково-практичної конференції, присвяченої 130-річчю з дня народження професора 
М.М. Соловйова, засновника та першого завідувача кафедри епідеміології Харківського 
національного медичного університету (17 травня 2016 року) / ред. Т. О. Чумаченко. - 
Харків, 2016. - 127 с. 
 

У збірнику представлені теоретичні та практичні результати наукових досліджень та роботи практичних органів 
охорони здоров’я широкого кола питань з актуальних проблем епідеміології, діагностики, клініки, лікування та 
профілактики інфекційних, паразитарних та неінфекційних захворювань. Розглянуто сучасні аспекти безпечного 
надання медичної допомоги населенню, використання математичних та інформаційних технологій в медичній 
галузі, проблеми біоетики та біобезпеки, питання історії медицини. 

Матеріали конференцій 



Видання, що надійшли до Наукової бібліотеки ХНМУ  
у жовтні 2016 року 

Медична навчальна література 

616.3-006(02) 
Є 27 
Євтушенко, О. І.  Онкологічна проктологія: навчальний посібник / О. І. 
Євтушенко. - Київ: Вістка, 2012. - 392 с. 
 
Навчальний посібник створений на основі уніфікованої програми циклу спеціалізації з онкології та онкохірургії 
та передатестаційного циклу. З сучасних позицій розглянуті питання присвячені анатомо-фізіологічним 
особливостям прямої кишки, аномаліям та вадам розвитку, етіології, канцерогенезу, сучасної діагностики та 
диференціальній діагностиці, а також методам лікування злоякісних пухлин прямої кишки. 

615.7(02) 
В 43 
Використання наркотичних, психотропних речовин та їх прекурсорів у практиці 
сімейної медицини: навчально-методичний посібник. - Київ: Калита, 2016. - 384 с. 



Медична наукова література 

618 
З-33 
Запорожан, В. М.  Репродуктивне здоров'я жінок з соматоформними 
захворюваннями та порушенням вегетативного гомеостазу / В. М. Запорожан, 
Вл. В. Подольський. - Київ, 2016. - 520 с. 
 
В монографії досліджено стан репродуктивного здоров’я жінок фертильного віку з соматоформними 
захворюваннями на тлі порушень вегетативного гомеостазу. З’ясована частота і структура змін 
репродуктивного здоров’я в залежності від клінічних проявів соматоформних захворювань та стану 
вегетативної нервової системи. Визначені найбільш часті клінічні прояви порушень вегетативного 
гомеостазу у жінок з соматоформними захворюваннями. Проведені дослідження стану різних органів і 
систем, які пов’язані з репродуктивним здоров’ям жінок фертильного віку та взаємозв’язки виявлених змін з 
вегетативним гомеостазом. 

616.34-006 
Є 27 
Євтушенко, О. І.  Кріохірургічне лікування хворих на рак ободової кишки: 
монографія / О. І. Євтушенко, Д. Л. Саган, О. П. Кузьменко. - Київ: Вістка, 2008. - 
280 с. 
 
Монографія присвячена актуальній темі – комбінованому лікуванню хворих на рак ободової кишки з 
застосуванням інтраопераційної кріодеструкції та спонтанного відтавання пухлини. Оцінено вплив 
розробленої методики на пухлину та організм хворих. 

6 



616.61 
Р 17 
Разумов, В. В.    Азотемическое распятие медицины и дезорганизация почечных 
функций как функциональная рекапитуляция / В. В. Разумов. - Новокузнецк, 
2016. - 307 с. 

616.37 
Х 50 
Хирургическая анатомия поджелудочной железы / В. М. Копчак [и др.]. - Киев: 
Аскания, 2011. - 140 с. 
 
Монография посвящена актуальным проблемам хирургической панкреатологии в разрезе анатомических 
особенностей гепатопанкреатобилиарной зоны. В своей книге авторы осветили именно те анатомические 
особенности пациентов, которые могли или уже повлияли на хирургическую тактику. Разобраны в прикладном 
плане основные анатомические варианты применительно к особенностям выполнения оперативных 
вмешательств. Анатомически обоснованы принципы выполнения различных оперативных вмешательств, 
определены основные ошибки хирургов, которые возникают при игнорировании индивидуальных 
анатомических особенностей пациента. 

616.24 
О-95 
Очерки клинической пульмонологии / под ред. В. К. Гаврисюка. - Киев, 2016. -  
336 с. 
 
Книга посвящена вопросам диагностики и терапии интерстициальных заболеваний легких. Каждый раздел 
включает современные сведения о клинической семиотике заболевания, принципах диагностики и терапии, 
иллюстрирован описанием клинических наблюдений. Особое внимание уделено характеристике 
возможностей компьютерной томографии высокого разрешения, которая по результату морфологической 
диагностики интерстициальных заболеваний легких в настоящее время успешно конкурирует с 
патогистологическими методами исследования. 



Матеріали конференцій 

61(063) 
А 43 
Актуальные вопросы современной медицины: материалы 72-й итоговой научной 
конференции молодых ученых и студентов Дальневосточного государственного 
медицинского университета с международным участием, 20-24 апреля 2015 г. - 
Хабаровск, 2016. - 488 с. 

616(063) 
А 43 
Актуальні питання внутрішньої медицини: тези наукових доповідей науково-
практичної конференції, присвяченої 100-річчю ДЗ "Дніпропетровська медична 
академія МОЗ України", 18-19 травня 2016 р. - Дніпропетровськ: Герда, 2016. - 216 с. 
 

В збірнику представлені матеріали наукових доповідей та статей за основними розділами внутрішньої медицини 
(кардіологія, ревматологія, пульмонологія, гастроентерологія, нефрологія, ендокринологія, алергологія, 
професійні хвороби), які на сучасному рівні відображають питання діагностики та лікування найбільш поширених 
захворювань та результати власних наукових досліджень. 

78.3(4Укр) 
К 68 
Короленківські читання 2015. Бібліотеки, архіви, музеї: інноваційні моделі розвитку: 
у 2 ч. Ч. 1: матеріали XVIII Міжнародної науково-практичної конференції, 8 жовтня 
2015 р. – Харків, 2016. - 182 с. 



616.89(063) 
П 57 
Попередження залежності від психоактивних речовин як основа психічного здоров'я 
молоді (Довженківські читання): матеріали XVII Української науково-практичної 
конференції в межах Державної цільової програми "Молодь України" на 2016-2020 
роки, присвяченої 98-й річниці з дня народження Заслуженого лікаря України, 
Народного лікаря СРСР Олександра Романовича Довженка, 26-27 квітня 2016 р. - 
Харків, 2016. - 264 с. 

616.4(063) 
У 45 
Українська школа ендокринології: 60-та науково-практична конференція з 
міжнародною участю, 2-3 червня 2016 р. - Харків, 2016. - 236 с. 
 

У збірнику представлено лекції вчених України та ближнього Зарубіжжя з актуальних проблем діабетології, 
тиреоїдології, репродуктивної ендокринології, нейроендокринології, ендокринної хірургії; клінічні спостереження, 
складні у діагностичному або терапевтичному плані. 

78.3(4Укр) 
К 68 
Короленківські читання 2015. Бібліотеки, архіви, музеї: інноваційні моделі розвитку: 
у 2 ч. Ч. 2: матеріали XVIII Міжнародної науково-практичної конференції, 8 жовтня 
2015 р. – Харків, 2016. - 238 с. 



78.3(4Укр) 
П 15 
Пам'ятки античної культури у фондах ХДНБ імені В. Г. Короленка. Давньогрецькі 
керамічні клейма IV-II ст. до н. е.: колекція О. В. Горілого / Міністерство культури 
України, Харківська державна наукова бібліотека ім. В.Г. Короленка. - Харків : РА 
ІРІС, 2015. - 120 с. 
 

Видання містить опис та фотознімки раритетів ХДНБ імені В. Г. Короленка – пам’яток античної культури з її 
фондів. Репрезентовано давньогрецькі текстові, зображувальні та зображувально-текстові керамічні клейма IV-II 
ст. до н. е. з колекції професора О. В. Горілого, подарованої ним бібліотеці протягом 2011-2013 рр. Унікальна 
колекція О. В. Горілого є єдиним зібранням документних пам’яток цього виду – епіграфічних джерел з історії 
Давньої Греції та заснованих греками колоній, міст-держав Причорномор’я у бібліотечних фондах України. 

616.006 
R97 
Rx-index®vademecum. Лікарські засоби для лікування онкологічних захворювань. - 
Київ: Фармацевт Практик, 2015. - 1296 с. 
 
У довіднику систематизовано лікарські засоби, які застосовують для лікування онкологічних захворювань, 
зазначено діючу речовину і АТС-класифікацію. Дані наведено з урахуванням інформації закордонних та 
вітчизняних настанов. 

Довідкова література 

Культура 



Видання, що надійшли до Наукової бібліотеки ХНМУ  
у листопаді 2016 року 

Медична навчальна література 

615(02) 
В 53 
Висоцький, І. Ю.   Фармакологія: навчальний посібник / І. Ю. Висоцький, Р. А. 
Храмова. - 3-тє вид., перероб. та доп. - Суми : Сумський державний університет, 
2015. - 743 с. 
 

Матеріал навчального посібника викладено відповідно до навчальної програми з фармакології та медичної 
рецептури. На сучасному рівні висвітлені питання загальної та спеціальної фармакології. Наведені механізми 
дії, фармакокінетика, фармакодинаміка, показання і протипоказання до застосування та побічна дія основних 
груп лікарських засобів. Основна увага приділяється відомостям, що мають фундаментальне значення для 
підготовки майбутнього лікаря. 

617.3(02) 
А 67 
Анкин, Н. Л.   Травматология. Европейские стандарты диагностики и лечения / Н. Л. 
Анкин, Л. Н. Анкин. - Киев: Книга-плюс, 2016. - 456 с. 
 

В книге изложены основные научно-практические сведения, касающиеся этиологии, классификации, принципов 
диагностики, способов консервативного и хирургического лечения пострадавших с травмами. Уделено 
внимание новым технологиям, в частности технике малоинвазивного остеосинтеза, который становится 
современной концепцией лечения переломов. 

611.3(02) 
Г 11 
Гістологічна будова органів ротової порожнини. Будова зубів: навчальний посібник 
/ Л. В. Васько [та ін.]. - Суми: Сумський державний університет, 2016. - 56 с. 
 

Навчальний посібник містить детальні морфофункціональні характеристики будови зубів. Матеріал подається 
авторами у формі питань і відповідей, що дає можливість зорієнтувати студента на основні аспекти та 
побудувати за певним логічним планом відповідь 



615.5(02) 
Е 45 
Екстемпоральна рецептура (технологія, аналіз, застосування): методичні 
рекомендації / ред.: О. І. Тихонов, Т. Г. Ярних. - Харків, 2016. - 352 с. 
 

У методичних рекомендаціях представлено перелік лікарських речовин з зазначенням їх 
фізико-хімічних, фармакологічних властивостей, несумісностей та обґрунтовано спосіб 
введення цих речовин до складу різних лікарських форм. У виданні узагальнено та 
систематизовано екстемпоральну рецептуру, що використовується в сучасній фармацевтичній 
практиці. Для кожного з прописів наведено технологію, аналіз, зберігання та застосування 
твердих, рідких, м’яких та асептичних лікарських форм. 

615.5(02) 
Д 68 
Допоміжні речовини у виробництві ліків: навчальний посібник / О. А. Рубан [та ін.]. 
- Харків: Золоті сторінки, 2016. - 720 с. 
 

У навчальному посібнику розглянуті питання впливу допоміжних речовин на різнопланові властивості та 
терапевтичну ефективність ліків, наведені опис понад 350 допоміжних речовин (фармакопейний статус, 
синоніми, методи одержання, властивості та функціональна роль при виробництві (приготуванні) ліків); їх 
можлива взаємодія з активними речовинами; роль при створенні новітніх ліків; випадки їх використання в якості 
активних фармацевтичних інгредієнтів. 

617.11(02) 
З-98 
Зюбрицкий, Н. М.   Дренирование ран и полостей в хирургии / Н. М. Зюбрицкий, И. 
А. Козак. - Киев: Книга-плюс, 2015. - 376 с. 
 

Книга состоит из двух частей. В общей части освещены теоретические механизмы основных способов 
дренирования в хирургии. Дана характеристика современных дренажных систем, отдельно рассмотрена роль 
низковакуумного, сорбционного, осмотического дренирования. Описаны осложнения и правила дренирования. 
В специальной части представлены наиболее оптимальные варианты использования современных способов 
дренирования, острых и хронических ран, гнойно-некротических поражений мягких тканей, а также 
плевральной, брюшной полостей и забрюшинного пространства при различных патологических состояниях. 



616.31(02) 
К 64 
Кононенко, Ю. Г.   Местное обезболивание в амбулаторной стоматологии: пособие 
для студентов стоматологических факультетов, врачей-интернов / Ю. Г. 
Кононенко, Н. М. Рожко, Г. П. Рузин. - 5-е изд., перераб. и доп. - Москва: Книга 
плюс, 2012. - 304 с. 
 

В пособии рассмотрены инъекционный инструментарий и основные виды местной анестезии. Описаны 
современные анестетики, обосновано их применение для проводникового, инфильтрационного и 
интралигаментарного обезболивания в амбулаторной стоматологической практике. 

618.5(02) 
К 17 
Калашник, Н. В.   Кесарів розтин у сучасному акушерстві: навчальний посібник / Н. 
В. Калашник, В. І. Бойко. - Суми: Сумський державний університет, 2016. - 72 с. 
 

Розглянуті питання щодо проблеми кесарева розтину в сучасному акушерстві. Навчальний посібник 
рекомендований для студентів ВМНЗ, лікарів-інтернів спеціальності «Акушерство та гінекологія» та лікарів-
акушерів-гінекологів. 

616.5(02) 
К 90 
Кулага, В. В.   Кожные и венерические болезни / В. В. Кулага, В. А. Лемешко. - 
Москва: Книга плюс, 2013. - 512 с. 
 

В книге представлены сведения о кожных и венерических заболеваниях. Отмечены характерные клинические и 
лабораторные признаки этих болезней, позволяющие своевременно их диагностировать и правильно выбрать 
тактику лечения. 



616.832(02) 
М 18 
Малахов, В. О.   Основи клінічної лікворології: навчальний посібник / В. О. Малахов, 
О. О. Потапов, В. С. Личко. - Суми: Сумський державний університет, 2016. - 356 с. 
 

У навчальному посібнику наведені та узагальнені відомості про сучасний стан проблеми цереброспінальної 
рідини у світовій неврологічній практиці. Детально описано анатомо-фізіологічні особливості лікворологічної 
системи, складові цереброспінальної рідини і значення для функціонування нервової системи. На підставі даних 
літератури і власних досліджень автори висвітлюють питання патогенезу ряду неврологічних захворювань, 
ураховуючи велике значення ліквору. 

61(03) 
Л 27 
Латинська мова і медична термінологія: практикум / О. Г. Кісельова [та ін.]. - Київ: 
Книга-плюс, 2016. - 376 с. 
 

Посібник призначений для студентів ВМНЗ III-IV рівнів акредитації, а також може використовуватися у 
практичній діяльності фахівців медичної галузі усіх спеціальностей. Видання створене згідно нової навчальної 
програми і поділене на тематичні розділи відповідно принципам термінотворення у анатомо-гістологічній, 
фармако-хімічній та клінічній медичних підсистемах. 

611(02) 
П 12 
Павлюк, Н. Л.   Практикум з анатомії людини: навчальний посібник для студентів 
медичних (фармацевтичних) коледжів, училищ та інститутів медсестринства / Н. Л. 
Павлюк. - Київ: ВСВ Медицина, 2015. - 216 с. 
 

Мета посібника — допомогти студентам засвоїти теоретичний курс анатомії людини, оволодіти практичними 
навичками, закріпити знання, набуті на лекціях. 
Матеріал практикуму подано за системним принципом. Черговість розділів і тем відповідає навчальній програмі. 
Усі теоретичні відомості викладено у максимально стислому, схематичному і доступному вигляді. До кожної 
практичної роботи визначено необхідні препарати, обладнання та матеріали. Самостійна робота на заняттях 
передбачає контроль вихідного і кінцевого рівня знань студентів, який представлено тестовими завданнями та 
завданнями для індивідуального усного й письмового контролю. 



616.31-053(02) 
П 81 
Пропедевтика детской терапевтической стоматологии: учебник / под ред. Л. А. 
Хоменко. - Киев: Книга-плюс, 2015. - 320 с. 
 

В учебнике освещены вопросы доклинического курса детской терапевтической стоматологии, в том числе 
организация работы стоматологического кабинета, современные методы дезинфекции и стерилизации, 
особенности анатомического строения временных и постоянных зубов. Большое внимание уделено 
современным методам препарирования и пломбирования кариозных полостей I-V класса во временных и 
постоянных зубах. Приведена характеристика пломбировочных материалов и адгезивных систем. Большой 
раздел посвящен особенностям эндодонтической техники и пломбирования корневых каналов зубов у детей. 

616.15(02) 
П 20 
Патофизиология системы крови. Ч. ІІ: Нарушения в системе лейкоцитов: учебное 
пособие для иностранных студентов ІІІ курса / О. В. Николаева [и др.]. - Харьков: 
Типография Мадрид, 2016. - 127 с. 
 

Учебное пособие предназначено для аудиторной и внеаудиторной работы студентов при изучении 
патологической физиологии крови. Освещенные в пособии вопросы имеют цель направить внимание студентов 
на наиболее важные аспекты, отражающие устоявшуюся точку зрения по проблемам патологии к настоящему 
времени. 

616.07(02) 
П 81 
Пропедевтическая медицина в XXI веке: проблемы и перспективы: учебное пособие 
/ Ж. Д. Семидоцкая [и др.]; под ред. Ж. Д. Семидоцкой; Министерство 
здравоохранения Украины, Харьковский национальный медицинский университет. 
- Харьков: ХНМУ, 2016. - 132 с. 
 

В учебном пособии обсуждаются особенности новой образовательной парадигмы XXI века: проблемное, 
практически- и личностно-ориентированное преподавание, компетентностный подход к образованию, 
необходимость рационального сочетания традиционных и новейших образовательных технологий для развития 
клинического мышления будущих врачей, усиление гуманитарной составляющей образования, в частности, 
философского подхода к проблемам медицины. 



616.31-053(02) 
Т 35 
Терапевтична стоматологія дитячого віку. Т. 2: підручник / за ред. Л. О. Хоменко. - 
2-ге вид., стереотип. - Київ: Книга-плюс, 2016. - 328 с. 
 

У підручнику висвітлено питання клінічної картини, діагностики та лікування основних стоматологічних 
захворювань у дітей. Розділи видання відповідають типовому навчальному плану і типовій навчальній програмі 
зі спеціальності «Стоматологія дитяча» затверджених Міністерством охорони здоров’я України. 

616.31-053(02) 
Т 35 
Терапевтична стоматологія дитячого віку. Т. 1: Карієс зубів та його ускладнення: 
підручник / за ред. Л. О. Хоменко. - 2-ге вид., стереотип - Київ: Книга-плюс, 2016. - 
432 с. 
 

У підручнику висвітлено питання клініки, діагностики та лікування основних стоматологічних захворювань у дітей. У 
першому томі викладено сучасні погляди щодо етіології і патогенезу карієсу зубів та його ускладнень у дітей. 
Особливу увагу приділено сучасним методам діагностики основних стоматологічних захворювань у дитячому віці. 
Наведено класифікацію і принципи лікування не каріозних уражень твердих тканин зубів. Описано малоінвазивні 
методики лікування карієсу зубів із застосуванням сучасних пломбувальних матеріалів. Окремий розділ підручника 
присвячено лікуванню карієсу та його ускладнень в умовах загального знеболення. 

615.7(02) 
Ф 24 
Фармацевтична опіка: практичний посібник / ред.: І. А. Зупанець, В. П. Черних. - К.: 
Фармацевт Практик, 2016. - 204 с. 
 

До посібника ввійшли протоколи, що мають інформаційно-просвітницький характер та присвячені проблемам 
профілактики суспільно значущих захворювань, рекомендації по формуванню аптечок першої допомоги, а 
також регламентують діяльність провізора (фармацевта) при зверненні до аптеки хворого зі скаргами про 
побічну реакцію та/або відсутність ефективності лікувального засобу. Книга включає чотири проекти протоколу 
провізора (фармацевта) при відпуску безрецептурних лікарських засобів. 



616.006 
Д 11 
Дёмина, Э. А.   Радиогенный рак: эпидемиология и первичная профилактика / Э. А. 
Дёмина. - Киев: Наукова думка, 2016. - 196 с. 
 

Монография посвящена проблеме первичной профилактики возникновения рака радиационного генеза. 
Данные эпидемиологических, радиобиологических и молекулярно-генетических исследований свидетельствуют 
о канцерогенной небезопасности малых доз ионизирующих излучений. Определяющую роль в инициации 
радиационного канцерогенеза играет нестабильность генома. Новая стратегия первичной профилактики 
радиогенного рака, аргументированная данными цитогенетических исследований, включает: оценку 
индивидуальной радиационной чувствительности здоровых лиц; учет потенцирующего воздействия 
комутагенов; использование нетоксичных эффективных радиопротекторов. 

611.018(02) 
Ц 74 
Цитологія в питаннях і відповідях: навчальний посібник / Л. В. Васько [та ін.]. - 
Суми : Сумський державний університет, 2016. - 95 с. 
 

Навчальний посібник дає можливість студентові конкретизувати завдання теми, визначити основні моменти 
теми, навчити студента давати стислу і в той самий час ґрунтовну відповідь, що засвідчує розуміння значення 
тих чи інших структур клітини. 

616.831 
Е 45 
Експериментальна ішемія головного мозку / Г. Г. Скибо [та ін.] ; за ред. Г. Г. Скибо. 
- Київ: Наукова думка, 2016. - 199 с. 
 

Монографія присвячена аналізу фізіологічних і патологічних механізмів, що лежать в основі розвитку уражень 
головного мозку ішемічної природи. Наведені дані щодо розробки експериментальних моделей ішемічного 
ураження гіпокампа – структури, що відіграє критично важливу роль у феноменах навчання та пам’яті. 
Детально проаналізовано структурні характеристики ішемізованої нервової тканини сучасними методами 
дослідження. Із застосуванням системного підходу виявлено реакції різних типів клітин нервової тканини на 
коротко- та довготривалу ішемію головного мозку.  

Медична наукова література 



612.821 
М 42 
Медицина граничних станів: 30-річний досвід психогігієнічних досліджень: 
монографія / за ред. В. М. Лісового, В. О. Коробчанського. - Харків, 2016. - 520 с. 
 

У монографії узагальнено багаторічний досвід психогігієнічних досліджень різних категорій молоді учнівського 
віку, що дозволило прийти до нового розуміння, а у ряді випадків і перегляду, традиційних уявлень про 
адаптаційні механізми, які лежать в основі формування здоров’я. На підставі аналізу результатів планових 
натурних психогігієнічних експериментів знайшли практичне підтвердження теоретичні засади концепції 
медицини граничних станів, в основі яких лежить поняття гігієнічної донозологічної діагностики. 

616.12 
К 64 
Коноплева, Л. Ф.   Врожденные пороки сердца у взрослых. Синдром Эйзенменгера / 
Л. Ф. Коноплева. - Киев: Книга-плюс, 2016. - 160 с. 
 

Принято считать, что врожденные пороки сердца являются проблемой педиатрии. Представленная монография 
Л. Ф. Коноплевой, которая имеет большой опыт по диагностике и лечению в Украине врожденных пороков 
сердца у взрослых, обобщает результаты диагностики, дифференциального диагноза и возможностей 
терапевтического лечения этой категории больных. 

610.25 
З-33 
Запорожан, В. М.   Етюди про моральність. Нооетичний аспект / В. М. Запорожан. - 
Одеса: Одеський медуніверситет, 2015. - 160 с. 
 

Автор книжки В. М. Запорожан – академік НАМН України, доктор медичних наук, професор, ректор Одеського 
національного медичного університету. 
Роздуми про причини кризи духовності, про життєві орієнтири і цінності людини, прогнози й перспективи життя 
на Землі є канвою цієї книги. Приводом для її написання послужив багаторічний досвід наукової діяльності 
автора, пошук системного підходу до навчання і виховання нового покоління лікарів. 

Медична науково-популярна література 



615.1(03) 
Ф 24 
Фармацевтична енциклопедія. - 3-є вид., доп. - Київ: Моріон, 2016. - 1952 с. 
«Фармацевтична енциклопедія» - третє українське довідкове видання, містить статті, присвячені багатьом 
напрямкам фармацевтичної науки і практики: хімічному, організаційно-економічному, технологічному, а також 
виробництву ліків і конструюванню лікарських систем, методам контролю і реалізації, сертифікації, 
стандартизації лікарських засобів, вивченню лікарських рослин, лабораторній діагностиці тощо. Воно 
перероблене і доповнене за рахунок статей, присвячених опису активних фармацевтичних інгредієнтів та 
допоміжних речовин, які використовуються при виробництві фармацевтичних препаратів, новітніх методів 
визначення їх якості, ефективності та безпеки; переліку особистостей, що зробили значний внесок у розбудову 
всіх складових фармацевтичної галузі. 

615.7(08) 
R97 
Rx index®. Довідник еквівалентності лікарських засобів. - Київ: Фармацевт Практик, 
2016. - 848 с. 
 

У довіднику систематизовано інформацію про лікарські препарати, які представлені на фармацевтичному ринку 
України, з урахуванням їхнього складу. Наведено основні показання, спосіб застосування та дози, 
протипоказання до призначення лікарських засобів. Також представлено інформацію про виробника лікарського 
препарату, форму випуску та умови відпуску з аптеки. Вперше представлені дані про еквівалентність 
(взаємозамінності) лікарських препаратів. 

85.16 
Т 19 
Тарабан, И.  Хочу поделиться увиденным... 50 чудесных мгновений: фотоальбом 
/ И. Тарабан. - Киев: ВД Авіцена, 2016. - 56 с. 
 

В фотоальбоме представлены снимки живописных уголков Украины и зарубежья. В них каждый читатель 
обязательно узнает места, где он бывал лично или неоднократно видел на телеэкранах, картинах, 
открытках и в книгах. 

Довідкова література 

Фотоальбоми 



Видання, що надійшли до Наукової бібліотеки ХНМУ  
у грудні 2016 року 

Медична навчальна література 

616.08(02) 
А 43 
Актуальні питання медицини невідкладних станів  у практиці сімейного лікаря: 
навчальний посібник для лікарів-інтернів і лікарів - слухачів закладів 
(факультетів) післядипломної освіти / ред.: Ю. В. Вороненко, О. Г. Шекера, І. С. 
Зозуля. - Київ : Видавець Заславський О.Ю., 2016. - 122 с. 
 

У посібнику висвітлені вибрані питання з медицини невідкладних станів, такі як кардіогенний шок, коматозні 
стани у дорослих та дітей, закрита травма живота, невідкладна допомога при гострих отруєннях, загальна 
серцево-легенева реанімація (у дітей та дорослих) та ін. 

618.2(02) 
А 43 
Актуальні питання акушерства у практиці сімейного лікаря: навчальний посібник / 
ред.: Ю. В. Вороненко, О. Г. Шекера, Ю. П. Вдовиченко. - Київ: Видавець 
Заславський О.Ю., 2016. - 346 с. 
 

У навчальному посібнику викладено основні принципи сучасного акушерства і шляхи їх реалізації під час 
прегравідарної підготовки, ведення вагітності, фізіологічних пологів та післяпологового періоду. 



610.25(02) 
А 72 
Антропова, Т. О.    Медсестринство в сімейній медицині / Т. О. Антропова. - 4-те 
вид., випр. - Київ : ВСВ Медицина, 2015. - 486 с. 
 

У підручнику розглянуто питання організації первинної медико-санітарної допомоги, етико-правові проблеми в 
роботі сімейної медсестри. Подано облікову і звітну документацію на дільниці сімейної медицини. 
Проаналізовано роль сімейної медсестри у формуванні здорового способу життя пацієнтів, профілактиці 
захворювань у дітей. Описано сучасні аспекти догляду за пацієнтами з ВІЛ і хворими на СНІД, організацію 
допомоги безнадійним пацієнтам. За кредитно-модульною системою наведено тести, ситуаційні задачі для 
самоконтролю і відповіді до них.  

616.995(02) 
А 43 
Актуальні питання фтизіатрії у практиці сімейного лікаря: навчальний посібник / 
ред.: Ю. В. Вороненко, О. Г. Шекера, Ю. І. Фещенко. - Київ : Видавець Заславський 
О.Ю., 2016. - 166 с. 
 

Даний посібник присвячений викладенню найбільш актуальних питань фтизіатрії в практиці сімейного лікаря. У 
посібнику наведені сучасні міжнародні та вітчизняні підходи до протидії епідемії туберкульозу, зокрема «Стоп 
ТБ» — стратегія боротьби з туберкульозом в Україні, вимоги останнього протоколу надання медичної допомоги 
хворим на туберкульоз щодо виявлення та діагностики даного захворювання, дана коротка характеристика 
основних клінічних форм туберкульозу легень, особливості його перебігу при імунодефіцитних станах, 
коінфекції туберкульоз/ВІЛ-інфекція/СНІД, а також сучасні методи лікування та профілактики цього 
захворювання.  

61:355(02) 
Б 15 
Бадюк, М. І.    Управління повсякденною діяльністю медичної служби : підручник / 
М. І. Бадюк ; ред. М. І. Бадюк. - Київ : МП Леся, 2015. - 381 с. 
 

У підручнику подані усі основні напрямки діяльності медичної служби військової ланки у мирний час:завдання і 
організація діяльності медичної служби військової частини, організація та проведення лікувально-
профілактичних заходів, завдання обладнання та облаштування функціональних підрозділів медичного пункту 
полку та ін. Принципові положення, наведені у підручнику щодо організації і методики заходів, що проводяться 
медичною службою у мирний час, можуть бути використані у практичній роботі лікарями військової ланки 
Збройних Сил України. 



613.6(02) 
Б 40 
Безпека життєдіяльності, основи охорони праці : навчальний посібник / ред. О. П. 
Яворовський. - Київ : ВСВ Медицина, 2015. - 287 с. 
 

Навчальний посібник підготовлено фахівцями кафедри гігієни праці і професійних хвороб Національного 
медичного університету імені О.О. Богомольця.  
Посібник складено відповідно до типової навчальної програми з дисципліни “Безпека життєдіяльності, основи 
охорони праці” та нового навчального плану 2015 р., затвердженого МОЗ України. У ньому викладено загальні 
питання безпеки життєдіяльності людини. Особливу увагу приділено шляхам формування культури безпеки та 
основам охорони праці медичних і фармацевтичних працівників у сучасних умовах. 

616.012.08(02) 
Б 24 
Баран, С. В.    Невідкладні стани у внутрішній медицині / С. В. Баран. - 3-є вид., вип. 
- Київ : Медицина, 2015. - 136 с. 
 

Підручник складено відповідно до нової навчальної програми за спеціальністю “Лікувальна справа”. 
У підручнику висвітлено причини, клініку невідкладних станів у терапії, подано протоколи надання медичної 
допомоги за спеціальністю “Медицина невідкладних станів”, протокол надання медичної допомоги хворим на 
бронхіальну астму та ін. 
Наведено таблиці диференціальної діагностики, тестовий контроль. 
Матеріали підручника можуть бути використані фельдшерами під час їхньої практичної діяльності. 

616.074(02) 
Б 77 
Бойко, Т. І.   Клінічні лабораторні дослідження : підручник для студентів вищих 
медичних (фармацевтичних) навчальних закладів / Т. І. Бойко. - 2-ге вид., 
перероб. і доп. - Київ : ВСВ Медицина, 2015. - 351 с. : цв. ил. 
 

Автор — викладач клінічних лабораторних досліджень Луцького базового медичного коледжу, спеціаліст вищої 
категорії, викладач-методист. 
Матеріал підручника відповідає новій програмі навчання студентів за спеціальністю “Лабораторна діагностика”.  
Його мета — надати теоретичні знання з гематологічних і загальноклінічних досліджень, а також із досліджень 
сечі і функцій органів травлення, що необхідні для розуміння значення лабораторних досліджень і оволодіння 
навичками їх виконання. 



616.314(02) 
Б 82 
Борисенко , А. В.   Композиционные пломбировочные и облицовочные материалы 
: учебное пособие / А. В. Борисенко , В. П. Неспрядько, Д. А. Борисенко. - Киев : 
ВСИ Медицина, 2015. - 319 с. : ил. 
 

В учебном пособии представлены сведения об истории возникновения композиционных пломбировочных 
материалов (композитов). Приведены данные о строении, классификации композитов. Дана характеристика 
различных типов адгезивных систем, используемых для соединения композиционных пломбировочных 
материалов с твердыми тканями зубов. Рассмотрены системы композиционных материалов для 
пломбирования (адгезивы, стеклоиономеры, компомеры и собственно композиты) производства различных 
фирм.  
Приведены этапы клинического применения композиционных пломбировочных материалов светового и 
химического отверждения. Описана методика пломбирования композитами кариозных полостей различных 
классов, восстановления зубов после травматических повреждений, исправления некариозных дефектов их 
твердых тканей. Представлены методики полного восстановления утраченных коронок зубов как с 
применением штифтов, так и бесштифтовым способом. 
Описаны наиболее часто встречающиеся ошибки при использовании композитов, способы их 
предупреждения и устранения. Освещена методика применения композиционных материалов для облицовки 

зубных протезов. 

615.1(02) 
Б 90 
Булах, І. Є.   Комп’ютерне моделювання у фармації : навчальний посібник для 
студенті фармацевтичних факультетів вищих навчальних закладів / І. Є. Булах, 
Л. П. Войтенко, І. П. Кривенко. - Київ : ВСВ Медицина, 2016. - 207 с. : ил. 
 

У навчальному посібнику викладено комплексний дидактичний матеріал для набуття теоретичних знань і 
відпрацювання відповідних практичних навичок щодо застосування методів математичного моделювання у 
фармації та статистичної обробки даних за допомогою комп’ютерних технологій. Посібник відповідає чинній 
програмі з дисципліни «Комп’ютерне моделювання у фармації». Навчальний матеріал посібника 
структуровано за вимогами кредитно-трансферної системи організації навчального процесу на два змістових 
модулі: «Математичне моделювання у фармації засобами комп’ютерних технологій» та «Комп’ютерні 
технології у плануванні експерименту для контролю якості та аналізу даних». 
Комплексний дидактичний матеріал навчального посібника включає теоретичні відомості з теми, комплекс 
дидактичних завдань для відпрацювання відповідних практичних навичок, демонстраційні приклади 
розв’язання типових завдань теми, завдання для самостійної роботи студентів, матеріали для самоконтролю 
та тестові завдання. 



61:355 
В 41 
Вибранні питання профілактики в Збройних Силах України надзвичайних станів 
викликаних епідеміями / ред. В. Л. Савицький. - Київ : МП Леся, 2015. - 343 с. 
 

В цьому виданні надаються актуальні розробки щодо протиепідемічного захисту 
військ, які з'явились у військовій медицині взагалі та військовій епідеміології зокрема 
останнім часом.  

68 
В 42 
Військова екологія : підручник / ред. М. І. Хижняк. - Київ : МП Леся, 2015. - 655 с. 
 

У підручнику систематизовані сучасні дані з військової екології в окремих видах та родах військ щодо захисту 
особливого складу військ (сил) від небезпечних факторів оточуючого середовища. Висвітлені основні 
проблеми військової екології та охорони навколишнього природного середовища та екологічного 
забезпечення Збройних Сил України. 

616.21(02) 
Г 12 
Гавріш, О. В.  Медсестринство в оториноларингології / О. В. Гавріш, С. А. 
Ніколаєнко. - Київ : Медицина, 2015. - 416 с. 
 

У підручнику описано роль медичної сестри в процесі лікування хворого. Під час його написання автори 
керувалися тим, що основним напрямом діяльності медичних працівників є поліпшення і розширення 
спеціалізованої допомоги, яку надає населенню середній медичний персонал. Крім того, у підручнику 
враховано зміни в навчальній програмі для студентів вищих медичних навчальних закладів І—ІІІ рівнів 
акредитації за фахом «Медсестринство в оториноларингології», спрямовані на поглиблене засвоєння 
теоретичних знань і практичних навичок. 
Клінічний матеріал подано з урахуванням сучасного рівня розвитку медичної науки. Значну увагу приділено 
алгоритмам методик догляду за хворими, використанню сучасних методів діагностики і лікування, питанням 
санітарно-гігієнічного та протиепідемічного режиму. 



616.921(02) 
Г 85 
Грип, гострі респіраторні захворювання та їх ускладнення : навч. посіб. для лікарів-
інтернів і лікарів-слухачів закл. (ф-тів) післядипломної освіти МОЗ України / В. Л. 
Савицький, В. І. Трихліб, Г. В. Осьодло [та ін.]. – Київ : СПД Чалчинська Н. В., 2016. – 
206 с. – (Бібліотека військового лікаря). 
 

У навчальному посібнику викладено питання щодо клінічних проявів грипу, гострих респіраторних 
захворювань, їх діагностики, лікування, профілактики. 
Для слухачів Української військово-медичної академії, лікарів-інтернів і слухачів закладів (факультетів) 
післядипломної освіти: інфекціоністів, терапевтів, лікарів загальної практики, фахівців суміжних спеціальностей. 

616.08(02) 
Д 66 
Домедична допомога в умовах бойових дій : методичний посібник / В. Д. Юрченко 
[та ін.] ; гол. ред. С. С. Самофал ; Український науково-практичний центр екстреної 
медичної допомоги та медицини катастроф МОЗ України, Національна академія 
внутрішніх справ України, Управління медичного забезпечення та реабілітації МВС 
України, Всеукраїнська рада реанімації (ресусцитації) та екстреної медичної 
допомоги. - Дніпропетровськ : ФОП Середняк Т.К., 2014. - 80 с. : ил. 
 

В посібнику надано алгоритми та описано основні елементи надання домедичної допомоги пораненим в умовах 
бойових дій. 

617.7(02) 
Ж 12 
Жабоєдов, Г. Д.  Офтальмологія : практикум: навчальний посібник / Г. Д. 
Жабоєдов, В. В. Кірєєв. - Київ : ВСВ Медицина, 2013. - 279 с. : ил. 
 

У навчальному посібнику наведено основні методики дослідження органа зору, які застосовують у 
діагностичній роботі. 
Структура видання, яке викладено згідно із сучасними стандартами освіти, дає змогу застосовувати його як 
посібник під час проведення практичних занять і самостійної підготовки до них. Практикум написаний 
відповідно до вимог програми підготовки інтернів, затвердженої Міністерством охорони здоров'я України. 
Для студентів вищих медичних навчальних закладів IV рівня акредитації, лікарів-інтернів, курсантів, 
офтальмологів. 



616.08(02) 
Д 
Догляд за хворими (практика) : підручник / О. М. Ковальова, В. М. Лісовий, С. І. 
Шевченко, Т.В. Фролова [та ін.] ; ред. О. М. Ковалева [и др.]. - К. : Медицина, 
2010. - 488 с. 
 
У підручнику на сучасному науково-методичному рівні розглянуто основні питання особливостей догляду за 
хворими, його роль та організація у лікувальному процесі в умовах стаціонару. 
Матеріал викладено відповідно до навчальної програми дисципліни "Догляд за хворими (практика)" для 
студентів вищих медичних навчальних закладів III—IV рівнів акредитації, затвердженій ЦМК МОЗ України 
(2008). Підручник складається з трьох розділів згідно з трьома змістовими модулями навчальної програми. 
Змістовий модуль 1. Структура та основні завдання догляду за хворими в загальній системі лікування 
хворих терапевтичного профілю. 
Змістовий модуль 2. Догляд за хірургічними хворими. 
Змістовий модуль 3. Догляд за дітьми, його роль у лікувальному процесі та організація в умовах 
педіатричного стаціонару. 
У першому розділі розглянуто питання загального та спеціального догляду за хворими терапевтичного 
профілю, надано структурно-функціональну характеристику терапевтичного стаціонару та обов'язки його 
працівників, особливості санітарно-гігієнічного і протиепідемічного режимів, перелік медичної документації. 
На сучасному методологічному рівні викладено принципи догляду за хворими з різною патологією та 
різного віку, за хворими з підвищеною температурою тіла. Розглянуто питання і алгоритм надання першої 
допомоги при невідкладних станах, запропоновано методику й техніку виконання найпростіших 
реанімаційних заходів. Окремо викладено питання щодо застосування основних видів лікарських засобів та 
найпростіших методів фізичної терапії, догляд за хворими під час проведення фізіотерапевтичних 
процедур. 
Другий розділ присвячено догляду за хірургічними хворими, гігієні та роботі середнього медичного 
персоналу в умовах хірургічного відділення: операційній, перев'язувальній; антисептики, стерилізації 
перев'язувального матеріалу, операційної білизни. Особлива увага приділяється підготовці хворих до 
операцій та догляду в післяопераційний період. Окремо розглянуто питання десмургії, описано типові 
бинтові пов'язки на окремі частини тіла. 
У третьому розділі вміщено матеріал із догляду за хворими дітьми в лікувально-діагностичному процесі. 
Розглянуто особливості гігієни новонароджених та дітей 1-го року життя, догляду за ними; догляду за 
дітьми з гарячкою; особливості уведення лікарських засобів; організацію харчування здорових дітей 
раннього віку. 



61:355(02) 
З-38 
Захист від хімічних і радіаційних факторів ураження : навчальний посібник / 
ред. О. Є. Левченко. - Київ : Українська військово-медична академія, 2015. - 404 
с. 
 

У посібнику розглядаються складові елементи державної системи захисту територій, населення, персоналу 
аварійно небезпечних об'єктів, ліквідаторів наслідків надзвичайних ситуацій, особового складу збройних сил 
від хімічних і радіаційних факторів масового ураження як мирного так і воєнного часу. Матеріал посібника 
дозволить опанувати організацію і проведення заходів захисту, вивчити медичні засоби захисту, засвоїти 
особливості організації роботи медичної служби при застосуванні хімічної і ядерної зброї, а також в умовах 
техногенних хімічних і радіаційних аварій. 

65.05 
З-36 
Засадний, Б. А.   Облік і аналіз зовнішньоекономічної діяльності : навчальний 
посібник / Б. А. Засадний. - Київ : Кондор, 2015. - 286 с. 
 

Навчальний посібник написано відповідно до програми навчальної дисципліни «Облік і аналіз 
зовнішньоекономічної діяльності» для студентів напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит». Розкриваються 
питання організації та методики бухгалтерського обліку, звітності та економічного аналізу 
зовнішньоекономічної діяльності підприємств, установ та організацій. Зокрема, розглядається документальне 
оформлення операцій зовнішньоекономічної діяльності, відображення в обліку і звітності операцій з 
валютними цінностями, розрахункових операцій у сфері ЗЕД, експортних та імпортних операцій, 
товарообмінних (бартерних) операцій та операцій з давальницькою сировиною тощо. 
Рекомендований для студентів економічних спеціальностей, викладачів вищих навчальних закладів, а також 
може бути корисним бухгалтерам-практикам, аудиторам, фінансистам, підприємцям та тим хто цікавиться 
бухгалтерським обліком і аналізом зовнішньоекономічної діяльності. 



616.012.08(02) 
І- 45 
Ілько, А. А.   Анестезіологія, інтенсивна терапія і реаніматологія: навчальний 
посібник / А. А. Ілько. - Київ : ВСВ Медицина, 2014. - 263 с. 
 

Теоретичний матеріал викладено згідно з навчальною програмою. Навчальний посібник допоможе студентам 
закласти основи вивчення етіології, патогенезу, клінічної картини та лікування невідкладних станів. У посібнику 
на сучасному рівні розглянуто питання анестезіології, охорони праці і техніки безпеки в галузі анестезіології і 
реаніматології, необхідності нормалізації водно-електролітного, кислотно-основного стану, застосування 
препаратів крові та гемокоректорів. 
Для студентів вищих медичних навчальних закладів I—III рівнів акредитації. 

616.61(02) 
І-20 
Іванов, Д. Д.   Нефрологія в практиці сімейного лікаря: навчально-методичний 
посібник / Д. Д. Іванов, О. М. Корж. - 3-тє вид., перероб. і доп. - Донецьк : Видавець 
Заславський О.Ю., 2014. - 463 с. 
 

Навчально-методичний посібник розроблений для лікарів загальної практики — сімейної медицини, терапевтів, 
педіатрів та лікарів-інтернів. У посібнику подані методи обстеження нирок, синдроми, основні нозологічні 
форми і стани, що характеризують захворювання нирок та міждисциплінарні аспекти. 
Зроблено акцент на діагностично-лікувальних підходах, що ґрунтуються на рекомендаціях доказової медицини. 

616.9-053 
І-74 
Інфекційні хвороби в дітей: національний підручник / ред.: С. О. Крамарьов, О. Б. 
Надрага. - Київ : ВСВ Медицина, 2016. - 392 с. 
 

У підручнику представлено класичні і нові дані про інфекційні хвороби в дітей. Наведено сучасні відомості про 
етіологію, епідеміологію, патогенез, клінічну картину, методи діагностики та лікування найпоширеніших 
інфекційних захворювань серед дітей в Україні. До кожної теми подано перелік питань і тестів для 
самоконтролю засвоєних знань. 
Для студентів і лікарів-інтернів вищих медичних навчальних закладів IV рівня акредитації. 



616.9-053(02) 
І-74 
Інфекційні хвороби у дітей: національний підручник / ред.. Л.І. Чернишової. - Київ : 
ВСВ Медицина, 2016. - 1015 с. 
 

У національному підручнику викладено основні симптоми та синдроми інфекційних хвороб у дітей. Наведено класичні 
й нові дані щодо етіології, діагностики, лікування та профілактики інфекцій, які можуть траплятися у практичній 
діяльності лікаря-педіатра. Висвітлено епідеміологічну ситуацію щодо окремих інфекцій у світі і в Україні. 
Для лікарів-інтернів, слухачів післядипломної медичної освіти, дитячих інфекціоністів, педіатрів, а також студентів 
вищих медичних навчальних закладів IV рівня акредитації. 

65.05 
К 20 
Капнінос, Г. І.   Управління якістю: навчальний посібник / Г. І. Капнінос, І. В. Грабовська. - Київ : 
Кондор, 2016. - 278 с. 
 

Навчальний посібник підготовлено на основі дослідження сучасного вітчизняного та світового досвіду в галузі 
менеджменту якості, використання найновіших міжнародних стандартів з якості. В ньому системно викладено 
теоретичні, методичні та практичні аспекти управління якістю, розглянуто основні терміни і поняття. Розкрито 
сутність управління якістю, розглянуто основні проблеми в цій галузі. Значну увагу приділено базовій концепції 
загального менеджменту якості (TQM), створенню та впровадженню систем управління якістю на підприємствах та в 
організаціях у відповідності до міжнародних стандартів з якості ISO серії 9000. Розглянуто та розкрито сутність 
статистичних методів та інструментів контролю якості, процесу розгортання функції якості (QFD). Висвітлено поняття 
сертифікації та підтвердження відповідності, описано процес сертифікації систем якості, роз-глянуто основні засади 
національної системи сертифікації УкрСЕПРО. Приділена увага питанням класифікації та обліку витрат на якість в 
умовах TQM. Розглянуто аудит у сфері якості в Україні та принципи його проведення згідно з міжнародним 
стандартом ISO 19011. 

610.25(02) 
К 28 
Касевич, Н. М.  
Медсестринська етика і деонтологія / Н. М. Касевич. - 3-є вид., випр. - Київ : 
Медицина, 2013. - 200 с. 
У підручнику викладено матеріал з питань медичної етики і деонтології: етичні категорії; Етичний кодекс медичної 
сестри України; помилки в професійній діяльності медичних сестер та їх етичну оцінку. 
Описано сучасні уявлення про хворобу і проблеми медсестринської етики й деонтології; психологічні основи 
спілкування медичної сестри і пацієнта; збереження професійної таємниці та інформування пацієнта; біоетичні 
проблеми в сучасній медицині. 
Для студентів вищих медичних закладів освіти I—III равнів акредитації. 



616.310(02) 
К 43 
Кириленко, І. І.   Захворювання слизової оболонки ротової порожнини: навчальний 
посібник / І. І. Кириленко, І. В. Палійчук, М. М. Рожко. - Київ : ВСВ Медицина, 2016. 
- 351 с. : цв. ил.  
 

У навчальному посібнику викладено головні питання клінічної картини, діагностики та лікування захворювань 
слизової оболонки ротової порожнини. Розділи посібника відповідають навчальному плану та програмі з 
навчання в інтернатурі та передатестаційному циклу зі спеціальності «Стоматологія», «Терапевтична 
стоматологія». 
Текст посібника супроводжується багатим оригінальним ілюстративним матеріалом. 

616.074 
К 29 
Катеренчук, І. П.  Клінічне тлумачення й діагностичне значення лабораторних 
показників у загальнолікарській практиці: навчальний посібник / І. П. Катеренчук. - 
Київ : Медкнига, 2015. - 223 с. 
 

У навчальному посібнику наведено діагностичні значення й клінічне тлумачення лабораторних показників у 
терапевтичній клініці, визначено референтні норми клінічних і біохімічних показників крові й сечі та інших 
біологічних рідин залежно від віку й статі, висвітлено механізми змін цих показників при різних захворюваннях і 
патологічних станах, акцентовано увагу на тому, що точний результат можливий лише за умови чіткого 
дотримання правил проведення діагностичної процедури. 

618.9(02) 
К 49 
Клиническое обследование ребенка / А. В. Катилов [и др.]. - Винница: Нова книга, 
2016. - 560 с. 
 

В представленном учебном пособии, с учетом анализа концепций отечественных и зарубежных научных школ, 
изложены основы и принципы клинического обследования ребенка. Книга предназначена для студентов 
медицинских университетов, врачей-интернов и начинающих врачей-педиатров, а также врачей общей 
практики. 



617.7(02) 
К 73 
Корконішко, О. М.  Медсестринство в офтальмології : підручник / О. М. 
Корконішко. - 3-є вид., перероб. і доп. - Київ : Медицина, 2015. - 216 с. 
 
У підручнику послідовно викладено теоретичний матеріал щодо зорових функцій, рефракції ока та 
очних хвороб. 
Основну увагу в засвоєнні теоретичних знань приділено самостійній роботі студентів, чому 
сприятимуть методичні рекомендації, викладені в «Практичному курсі» цього підручника. 
Обсяг матеріалу, передбачений новою навчальною програмою, забезпечує рівень знань, необхідний 
студентам вищих медичних навчальних закладів І—ІІІ рівнів акредитації. 

616(02) 
К 56 
Ковальова, О. М.  Пропедевтика внутрішньої медицини : підручник / О. М. 
Ковальова, Н. А. Сафаргаліна-Корнілова. - К. : ВСВ Медицина, 2010. - 720 с. : ил. 
 

У підручнику розглянуто клінічну діагностику захворювань внутрішніх органів, визначено важливість 
пропедевтики внутрішньої медицини і роль вітчизняних клініцистів у становленні цієї дисціплини. 
Наведено методологію формування діагнозу. 
На сучасному рівні охарактеризовано методи суб’єктивного і об’єктивного обстеження хворого — 
огляд, пальпація, перкусія, аускультація, а також лабораторні й інструментальні методи обстеження. 
Підтверджено семіологічне значення симптомів, що їх виявляють у хворих із недугами 
бронхолегеневої, серцево-судинної, сечової систем, патологією органів травлення і кровотворних 
органів. 
Кожен розділ підручника завершується тестовими завданнями. Текст ілюстрований кольоровими і 
чорнобілими малюнками, таблицями, схемами. 
Матеріал підручника відповідає чинній програмі викладання дисципліни. Для студентів вищих 
медичних навчальних закладів IV рівня акредитації. 



616.07(02) 
К 72 
Костенко, І. Ф.   Обстеження та оцінювання стану здоров’я людини / І. Ф. Костенко. 
- Київ : Медицина, 2014. - 280 с. 
 

Підручник створено відповідно до типової програми для вищих медичних навчальних закладів І—ІІІ рівнів 
акркдитації з напряму "Сестринська справа". 
У підручнику визначено теоретичні положення стосовно понять "здоров’я", "хвороби", "синдром", 
"медсестринський діагноз", висвітлено деонтологічні аспекти роботи медичної сестри. Узагальнено відомості 
щодо проблем здоров’я з точки зору теорії адаптації та стресу. Надано характеристики методів об’єктивного 
обстеження пацієнта медичною сестрою. Акцентовано увагу на методах діагностики поширених захворювань 
внутрішніх органів, наведено семіотику та диференціальну діагностику основних клінічних симптомів та 
синдромів. 
Для студентів вищих медичних навчальних закладів І—ІІІ рівнів акркдитації, медичних сестер-бакалаврів 

65.29 
К 71 
Косач, І. А.   Ділове адміністрування: менеджмент організацій та управління 
змінами : навчальний посібник / І. А. Косач, Л. С. Ладонько, І. В. Калінько. - Київ : 
Кондор, 2016. - 217 с. 
 

У навчальному посібнику наведено основні принципи організації та управління на підприємствах, підходи та 
технології з управління змінами на підприємстві в сучасних економічних умовах. Подано поняття 
організаційного механізму менеджменту організацій, розкрито питання організаційного розвитку підприємства 
та готовності до змін. Запропоновано класифікацію змін, методи та правила впровадження організаційних 
змін, етапи подолання опору змінам на підприємствах та в організаціях. Навчальний посібник призначено для 
студентів економічних спеціальностей, науковців та аспірантів за відповідним напрямом наукових досліджень. 



65.29 
К 82 
Кривов’язюк, І. В.  Інноваційна економіка : навчальний посібник / І. В. 
Кривов’язюк ; Міністерство освіти і науки України. - Київ : Кондор, 2016. - 384 с. 
 

Навчальний посібник розкриває сутність та проблеми розвитку інноваційної економіки. Визначено структурні 
елементи національної інноваційної системи та їх взаємодію. Виокремлено технологічні та інноваційні пріоритети 
розвитку інноваційної економіки. Розкрито місце інтелектуальної власності в системі інноваційної економіки. 
Встановлено особливості розвитку нової економіки. Окреслено сучасний механізм трансферу технологій. 
Охарактеризовано роль корпоративних структур в розвитку інноваційної діяльності. Узагальнено особливості 
управління інноваційним розвитком економіки. 
До кожного розділу додається перелік ключових понять і термінів, практикум, контрольні запитання й список 
рекомендованої літератури. В додатках подано інноваційні портрети окремих розвинених країн світу. 
Навчальний посібник стане настільною книгою та найкращим порадником у навчальному процесі як для студентів 
економічних спеціальностей, аспірантів, викладачів-початківців, так і для викладачів з великим педагогічним 
стажем, стане в нагоді усім тим, хто має намір самостійно поглибити знання з управлінської інноватики. 

81.2Лат 
Л 27 
Латинська мова для студентів стоматологічних факультетів : національний 
підручник для студентів вищих медичних навчальних закладів / ред. О. М. 
Бєляєва. - Київ : ВСВ Медицина, 2015. - 495 с. 
 

У підручнику викладено програмний матеріал з навчальної дисципліни "Латинська мова та медична термінологія" 
для студентів вищих медичних навчальних закладів IV рівня акредитації, які здійснюють підготовку фахівців за 
спеціальністю 7.12010005 "Стоматологія". 
Підручник побудовано за структурно-термінологічним принципом. Він містить три розділи, співвіднесені з 
основними термінологічними підсистемами медичної термінології: анатомо-гістологічною, клінічною, 
фармацевтичною. Граматичний матеріал першого розділу базується на термінології морфології, фізіології та 
патології зубів і щелепно-лицевої ділянки, а також анатомічної будови голови і шиї. 
У другому розділі підручника подано лексичний матеріал з усіх основних розділів стоматології: терапевтична 
стоматологія, хірургічна стоматологія і щелепно-лицева хірургія, ортопедична стоматологія та ортодонтія, 
стоматологія дитячого віку з профілактикою стоматологічних захворювань. 
Третій розділ розраховано на здобуття студентами теоретичних знань з основ загальної рецептури: поняття про 
рецепт, правила виписування рецептів, оформлення латинської частини рецепта, класифікації лікарських форм, 
найважливіші рецептурні скорочення й формування на цій основі навичок виписування рецептів на засоби, які 
застосовують для лікування й профілактики основних стоматологічних захворювань (твердих тканин зуба, пульпи, 
пародонта, язика, ясен, слизової оболонки порожнини рота), хірургічної інфекції у стоматології, а також 
невідкладної допомоги у стоматологічній практиці. 



81.2Лат 
Л 27 
Латинська мова та основи медичної термінології : національний підручник / ред. 
Л. Ю. Смольська. - Київ : ВСВ Медицина, 2016. - 470 с. 
 

Підручник складено з урахуванням вимог Болонської кредитно-модульної системи. Мета його — навчити студента не 
лише основ латинської граматики, а й медичної термінології (анатомо-гістологічної, фармацевтичної та клінічної). У 
новому виданні підручника враховано зміни, внесені в останні перегляди міжнародних анатомічної та гістологічної, а 
також хімічної номенклатур. Розширено і поглиблено виклад тем клінічної та фармацевтичної термінології, додано 
вправи для самостійної роботи. Уміщено цікавий інформативно-пізнавальний матеріал з різних галузей стародавньої 
медицини. 
У підручнику наведено латинські крилаті вислови, засвоєння яких не лише сприятиме вивченню латинської мови, а й 
допомагатиме наблизитися до розуміння неповторного і мудрого світу античності. Наприкінці подано таблиці 
латинсько-грецьких суфіксів, а також кінцевих терміноелементів, латинсько-український та українсько-латинський 
словники, які відображають лексику, використану у вправах. 
Для студентів і викладачів вищих медичних навчальних закладів IV рівня акредитації. 

81.2Лат 
Л 27 
Латинська мова та основи фармацевтичної термінології : національний підручник 
/ ред. Л. Ю. Смольська. - Київ : ВСВ Медицина, 2016. - 351 с. 
 

У підручнику застосовано сучасний підхід до вивчення основ латинської фармацевтичної термінологічної лексики. 
Структура підручника дає змогу вивчати латинську мову та основи фармацевтичної термінології не тільки під 
керівництвом викладача, а й самостійно. Обмежено до мінімуму вивчення граматики; уперше наведено назви 
бактерій, грибів і паразитів; подано скорочення, які найчастіше вживають у рецептурі в Україні та за кордоном; 
запропоновано вправи до вивчення гомеопатичної термінологічної лексики; уперше розроблено тему з ароматерапії 
у фармацевтичній термінології. 
Для студентів і викладачів вищих фармацевтичних і медичних навчальних закладів IV рівня акредитації. 

615.7(02) 
Л 43 
Лекарственная токсикология / ред.: С. М. Дроговоз, В. Д. Лукьянчук, Б. С. Шейман. 
- Харьков: ТИТУЛ, 2015. - 590 с. 
 

В учебнике-справочнике «Лекарственная токсикология» авторы обобщили и систематизировали современные 
знания по токсикологии лекарств. Книга состоит из двух частей: общая токсикология и частная токсикология. В 
результате анализа и систематизации современные данные о токсикологии лекарств представлены в логической 
последовательности, удобной форме для восприятия специалистами. 



616.012.08(02) 
М 42 
Медицина невідкладних станів. Екстрена (швидка) медична допомога : національний 
підручник / ред. І. С. Зозуля. - Київ : ВСВ Медицина, 2017. - 958 с. 
 

У підручник включено всі основні розділи невідкладних станів, які трапляються в медичній науці і практиці при різних 
захворюваннях. Висвітлено нові методи, способи і технології в діагностиці й наданні екстреної медичної допомоги в 
хірургії, кардіології, неврології, стоматології, нейрохірургії, оториноларингології, травматології, при опікових 
захворюваннях, отруєннях, в офтальмології та фтизіатрії. Відповідно до вимог доказової медицини стисло викладено 
етіологію, патогенез, діагностику і лікування різних нозологічних захворювань на догоспітальному і ранньому 
госпітальному етапах. Наведено сучасні препарати. 
Для лікарів-інтернів, лікарів — слухачів курсів післядипломної освіти, лікарів усіх спеціальностей, що вивчають медицину 
невідкладних станів за програмами післядипломної освіти, докторантів, аспірантів, клінічних ординаторів, лікарів 
екстреної медичної допомоги, сімейних лікарів, студентів вищих медичних навчальних закладів IV рівня акредитації. 

612.015(02) 
М 42 
Медична хімія : національний підручник / B. О. Калібабчук [та ін.] ; ред. В. О. 
Калібабчук. - 2-ге вид., випр. - Київ : ВСВ Медицина, 2016. - 335 с. 
 

У підручнику викладено теоретичні основи біоенергетики та кінетики біохімічних реакцій; описано властивості розчинів 
та їхню роль у перебігу біохімічних процесів; викладено сучасні уявлення про електродні процеси, поверхневі явища та 
їхню роль у життєдіяльності організму; висвітлено властивості дисперсних систем і розчинів біополімерів. Значну увагу 
приділено біо-генним елементам і їхнім хімічним властивостям, розглянутим із позиції сучасних уявлень про будову 
атомів, хімічний зв'язок та будову молекул. Висвітлено сучасні екологічні проблеми. Акцентовано увагу також на 
нанохімії як одній з основ розвитку нанотехнологій, що активно входять у медичну практику. 
Для студентів вищих медичних навчальних закладів ІІІ—IV рівнів акредитації. Може бути корисним для студентів 
біологічних та екологічних спеціальностей. 

612.028(02) 
М 42 
Медицинская біологія : пособие к практическим занятиям: учебное пособие. - Киев : 
ВСИ Медицина, 2015. - 487 с. : ил. 
 

Пособие по медицинской биологии подготовлено в соответствии с учебной программой для студентов высших 
медицинских учебных заведений IV уровня аккредитации. В нём изложены практические работы по темам курса 
«Медицинская биология». Приведено научно-методическое обоснование каждой темы. Ситуационные задачи, 
контрольные тесты, вопросы, упражнения, а также иллюстрации помогают усвоить и закрепить приобретённые знания. 
Для студентов высших медицинских учебных заведений IV уровня аккредитации. 



616.006(02) 
М 42 
Медсестринство в онкології: підручник / ред. Л. М. Ковальчук. - 2-ге вид., випр. - Київ 
: ВСВ Медицина, 2013. - 510 с. 
 

У підручнику викладено матеріал з дисципліни “Медсестринство в онкології” відповідно до навчальної програми МОЗ 
України. Зміст підручника розкриває теоретичні та практичні аспекти роботи медичної сестри онкологічної служби 
відповідно до загальноприйнятої в Україні медсестринської моделі Вірджинії Хендерсон та етапів медсестринського 
процесу в різні періоди ведення онкологічного хворого: діагностики, лікування, реабілітації, паліативної допомоги при 
різних локалізаціях злоякісних пухлин. Використано і подано положення та нормативні документи МОЗ України. 
Підручник містить плани медсестринських втручань, типові алгоритми медсестринської допомоги та маніпуляційної 
техніки в онкології, матеріали для самостійної роботи студентів: ситуаційні задачі, тестові завдання. 
Для студентів вищих медичних навчальних закладів І—ІІІ рівнів акредитації та медсестер-фахівців. 

612.015(02) 
М 42 
Медицинская химия: национальный учебник / ред. В. А. Калибабчук. - Киев : ВСИ 
Медицина, 2016. - 399 с. 
 

Изложены теоретические основы биоэнергетики и кинетики биохимических реакций; описаны свойства растворов и их 
роль в протекании биохимических процессов; приведены современные представления об электродных процессах; 
освещены особенности поверхностных явлений и их роль в жизнедеятельности организма, свойства дисперсных систем 
и растворов биополимеров. Особое внимание уделено биогенным элементам и их свойствам, рассмотренным с позиции 
современных представлений о строении атомов, молекул и химической связи. 
Затронуты актуальные аспекты проблем экологии. 
Для студентов высших учебных заведений IV уровня аккредитации медицинских, фармацевтических, биологических и 
экологических специальностей. 

618.9(02) 
М 42 
Медсестринство в педіатрії / ред. В. С. Тарасюк. - Київ : Медицина, 2014. - 336 с. 
 

Підручник підготовлено за новою програмою. Кожне дитяче захворювання описано за схемою медсестринського 
процесу, а саме: визначення, чинники, класифікація, клінічні прояви, оцінювання стану, план сестринського догляду, 
реалізація плану догляду, оцінювання результатів. Викладено основні положення, що стосуються медсестринського 
догляду за хворими дітьми. Плани медсестринського догляду наведено за схемою проблема—причина—очікуваний 
результат—дії медичної сестри. Подано інструкції до виконання практичних навичок. Запропоновано тестові завдання та 
контрольні ситуаційні задачі, складено таблиці з відповідями до них. 
Для студентів вищих медичних навчальних закладів І—ІІ рівнів акредитації, а також працівників практичної охорони 
здоров'я. 



616.8(02) 
М 54 
Методи обстеження неврологічного хворого / ред.: Л. І. Соколова, Т. І. Ілляш. - Київ : 
Медицина, 2015. - 144 с. 
 

У навчальному посібнику викладено методики послідовного дослідження стану нервової системи, представлено 
різні варіанти патології неврологічних функцій. Наведено діагностичні можливості основних і додаткових методів 
обстеження пацієнтів. Описано принципи побудови та оформлення топічного і клінічного діагнозів. 
Для студентів, лікарів-інтернів і викладачів вищих медичних навчальних закладів III—IV рівнів акредитації 

616.1/9.0(02) 
М 42 
Медсестринство у внутрішній медицині : підручник для студентів вищих медичних 
навчальних закладів / ред. В. В. Стасюк. - 3-тє вид., випр. - Київ : ВСВ Медицина, 
2015. - 536 с. : ил. 
 

Підручник відповідає типовій програмі для вищих медичних навчальних закладів І—ІІІ рівнів акредитації. Матеріал 
викладено відповідно до сучасних вимог, що висуваються до підручників. Зокрема узагальнено відомості про розвиток 
внутрішньої медицини як науки, наведено короткі історичні відомості, принципи організації і методи надання лікувально-
профілактичної допомоги пацієнтам в Україні, а також визначення теоретичних положень, що стосуються таких понять, 
як "хвороба", "симптоми", "проблеми", "медсестринський діагноз". Дається характеристика методів обстеження пацієнта 
медичною сестрою. Акцентовано увагу на функції медичної сестри відповідно до етапів медсестринського процесу. 
Описано основні захворювання внутрішніх органів, починаючи з анатомо-фізіологічних особливостей кожної системи, 
клінічні ознаки, основні проблеми пацієнта, планування медсестринських втручань, основні принципи лікування, 
диспансеризацію, профілактику. Для студентів вищих медичних навчальних закладів І—ІІІ рівнів акредитації. 

61:358.4(02) 
М 54 
Методики обстеження під час проведення лікарсько-льотної експертизи : посібник 
для лікарсько-льотних комісій. - Київ : МП Леся, 2015. - 431 с. 
 

В посібнику викладені основні положення сучасних клініко-фізіологічних, психофізіологічних та спеціальних 
обстежень авіаційного персоналу під час проведення лікарсько-льотної експертизи для визначення ступеня 
придатності за станом здоров'я, фізичними розвитком і психофізіологічними якостями до роботи за фахом.  



616.012.08-053(02) 
Н 40 
Невідкладні стани в педіатричній практиці / Ю. В. Марушко [та ін.]. - Київ : Медицина, 
2016. - 401 с. 
 

Навчальний посібник призначено для засвоєння навчального матеріалу з надання невідкладної допомоги дітям. 
Розглянуто основні невідкладні стани в педіатрії в аспекті етіопатогенезу, клінічної картини, діагностики та 
лікування. Наведено довідниковий матеріал щодо застосування лікарських препаратів. 
Навчальний посібник підготовлено фахівцями НМУ імені О.О. Богомольця, відповідно до програми МОЗ України. 
Для студентів старших курсів вищих медичних навчальних закладів  ІV рівня акредитації і лікарів-інтернів, 
педіатрів та лікарів загальної практики — сімейної медицини. 

616.21(02) 
Н 40 
Невідкладна допомога в оториноларингології / О. М. Науменко [та ін.]. - Київ : 
Медицина, 2017. - 144 с. 
 

У навчальному посібнику розглянуто питання з усіх розділів невідкладної оториноларингології. Доступно викладено 
етіологію, патогенез, клінічну картину, а також способи надання невідкладної допомоги пацієнтам із патологією ЛОР-
органів. 
Кожний розділ охоплює основні захворювання вуха, носа, приносових пазух, гортані, глотки, з якими стикається лікар 
загальної практики — сімейної медицини під час лікувального процесу. Описано основні аспекти надання медичної 
допомоги на різних її етапах. 
Для студентів, лікарів-інтернів і лікарів — слухачів закладів (факультетів) післядипломної освіти МОЗ України. 

616.21(02) 
Н 34 
Науменко, А. Н.  Неотложная помощь в оториноларингологии : учебное пособие / А. 
Н. Науменко, В. М. Васильев, Ю. В. Деева. - Киев : ВСИ Медицина, 2017. - 150 с. 
 

В учебном пособии рассматриваются вопросы из всех разделов неотложной оториноларингологии. В доступной форме 
изложены сведения об этиологии, патогенезе, клинической картине, а также способах оказания неотложной помощи 
пациентам с патологией ЛОР-органов. 
Каждый раздел охватывает основные заболевания уха, носа, околоносовых пазух, гортани, глотки, которые 
встречаются в ходе лечебного процесса у врача общей практики — семейной медицины. Описаны главные аспекты 
предоставления медицинской помощи на разных ее этапах. 
Для студентов, врачей-интернов и врачей — слушателей заведений (факультетов) последипломного образования МЗ 
Украины. 



615.5(02) 
Н 47 
Нековаль, І. В.  
Фармакологія : підручник / І. В. Нековаль, Т. В. Казанюк. - 7-ме вид., перероб. та 
доп. - Київ : ВСВ Медицина, 2016. - 551 с. 
 

У сьомому виданні підручника містяться дані про сучасні лікарські засоби та загальні правила рецептури відповідно до 
вимог Болонської конвенції щодо реформування системи освіти. При його підготовці дотримано принципів 
фундаменталізації, міждисциплінарного зв’язку та проблемності. 
Відповідно до нової навчальної програми викладено найважливіші розділи фармакології. Наведено класифікацію та 
характеристику сучасних основних фармакологічних груп і препаратів, лаконічно і доступно висвітлено питання 
фармакокінетики і фармакодинаміки лікарських засобів. 
У кожній темі наведено повну характеристику основного лікарського засобу певної групи та порівняльну 
характеристику інших. 
Для полегшення запам’ятовування правильної назви препаратів, особливостей їхнього застосування, терапевтичних 
та вищих доз, а також належності до списків «А» і «Б» у підручнику після кожного розділу представлено таблицю з 
відповідними даними. 
Характерною особливістю підручника є розділи про гомеопатичні лікарські засоби та пробіотики, інформація про 
особливості роботи персоналу з окремими препаратами кожної фармакологічної групи, а також позначення 
концентрації розчинів відповідно до Європейської фармакопеї. 
У зв’язку з тим що широко використовуються препарати пробіотичних та гомеопатичних лікарських засобів, у 
перероблене сьоме видання включено додатки з описом препаратів цих груп. 
Підручник містить запитання, тестові завдання та задачі для самопідготовки студентів. Професіональні задачі для 
студентів фармацевтичних факультетів виділено спеціальною позначкою (*). 

616.31(02) 
Н 52 
Неотложная помощь в стоматологии: Пособие по производственной практике по 
стоматологии / ред. В. А. Клёмин. - Донецк: Издатель Заславский А.Ю., 2014. - 351 
с. 
 

Описаны общая методология, структура и алгоритмы оказания неотложной помощи при проведении 
стоматологического приема у взрослых и детей. Представлены современные возможности оценки аллергического 
статуса в стоматологической практике. Описаны побочные реакции во время проведения анестезии и при 
использовании средств индивидуальной защиты медперсонала. 



616.012.08(02) 
Н 52 
Неотложные состояния у детей. Диагностика и рекомендации по неотложной 
помощи на различных этапах: справочник: учебное пособие. - 3-е изд. перераб. и 
доп. - Донецк: Издатель Заславский А.Ю., 2013. - 183 с. 
 

В справочнике по симптомно-синдромному принципу описаны ургентные состояния в педиатрии, которые нуждаются 
в проведении неотложных мероприятий. Приведены основные методы и средства оказания медицинской помощи на 
амбулаторном и госпитальном этапах. 

617.56(02) 
Н 52 
Неотложная хирургия органов брюшной полости: клиническое руководство / ред.: 
П. Г. Кондратенко, В. И. Русин. - Донецк: Издатель Заславский А.Ю., 2013. - 718 с. 
 

В настоящем руководстве обобщен опыт организации, диагностики и оказания неотложной помощи пациентам с 
острыми хирургическими заболеваниями и повреждениями органов брюшной полости. Основной задачей 
руководства является повышение качества оказания прежде всего экстренной хирургической помощи населению. 
Книга состоит из трех частей. Первая ее часть посвящена организационным и правовым основам хирургической 
деятельности. Во второй части представлены алгоритмы действий врача при наиболее распространенных острых 
хирургических заболеваниях и повреждениях органов брюшной полости, таких как острый аппендицит, острый 
холецистит, острый панкреатит, острое кровотечение в просвет органов пищеварительного канала, острая кишечная 
непроходимость, ущемленная грыжа, перфоративная язва, травма живота, обтурационная желтуха, перитонит. 
Третья часть руководства посвящена описанию техники выполнения наиболее часто проводимых хирургических 
вмешательств.  

610(02) 
О-51 
Окремі питання організації медичного страхування : навчальний посібник. - Київ : 
СПД Чалчинська Н.В., 2015. - 71 с. 
 

Метою розробки навчального посібника э висвітлення окремих питань організації методичного страхування в Україні. 
Принципові положення посібника, щодо його організації можуть бути використанні в практичній роботі лікарями 
військової та госпітальної ланки медичної служби Збройних Сил України. 



61:355(И)(02) 
О-64 
Організація медичного забезпечення збройних сил європейських держав : 
навчальний посібник з курсу іноземної медичної термінології / М. І. Бадюк ; 
Міністерство оборони України, Українська військово-медична академія. - Київ : СПД 
Чалчинська Н.В., 2015. - 104 с. 
 

Підготовка даного посібника обумовлена відсутністю сучасних підручників та навчальних посібників, які 
висвітлювали б питання організації медичного забезпечення збройних сил суміжних з Україною країн та деяких 
провідних європейських держав, використовуючи іноземну медичну термінологію, що надзвичайно актуально 
під час реформування Збройних Сил України. 

61:355(02) 
О-64 
Організація медичного забезпечення військ (сил) у різних клімато-географічних 
умовах : навчальний посібник. - Київ : МП Леся, 2015. - 231 с. 
 

Висвітлено особливості організації медичного забезпечення військ (сил) у різних клімато-географічних і 
погодних умовах. 

61:355(02) 
О-64 
Організація роботи медичного пункту військової частини на мирний час : 
навчальний посібник. - Київ : СПД Чалчинська Н.В., 2015. - 107 с. 
 

Підготовка даного навчального посібника обумовлена відсутністю достатньої кількості положень та настанов 
щодо особливостей функціонування та організації роботи медичного пункту військової частини на мирний час. 
Використання даних методичних рекомендацій у практичній діяльності, а також у навчально-виховному та 
педагогічному процесі на кафедрі організації медичного забезпечення збройних сил Української військово-
методичної академії і на кафедрах медицини катастроф та військової медицини вищих медичних навчальних 
закладів України дозволить в подальшому суттєво підвищити ефективність функціонування медичного пункту 
військової частини мирного часу, а також поглибити теоретичні знання слухачів УВМА із вищезазначених 
питань.  



613.1 (02) 
О-75 
Основи екології та профілактична медицина / Д. О. Ластков. - Київ : Медицина, 2017. 
- 472 с. 
 

У підручнику подано сучасні знання з питань екології та профілактичної медицини з таких тем: гігієна повітря, гігієна 
води і водопостачання населених пунктів, гігієна ґрунту й очищення населених пунктів, гігієна житла, гігієна 
харчування, гігієна праці, гігієна дітей і підлітків, гігієна лікувально-профілактичних закладів, особиста гігієна. 
Висвітлено соціальні умови, природні й антропогенні чинники навколишнього середовища, які впливають на здоров’я і 
працездатність людини, а також заходи, спрямовані на усунення несприятливого впливу середовища, його 
оздоровлення, запобігання виникненню захворювань, зміцнення здоров’я і збільшення тривалості життя людини.  
Підручник відповідає програмі, затвердженій Міністерством охорони здоров’я України, зі спеціальностей “Лікувальна 
справа”, “Акушерська справа”, “Сестринська справа”, “Лабораторна діагностика”.  
Для студентів вищих медичних навчальних закладів I—III рівнів акредитації. 

610.21(02) 
О-64 
Організація роботи і обсяг невідкладної медичної доромоги на фельдшерсько-
акушерському пункті / ред. Р. І. Поцюрко. - 2-е вид., перероб. и доп. - Київ : 
Медицина, 2015. - 152 с. 
 

У навчальному посібнику викладено основні напрями діяльності фельдшерсько-акушерського пункту й обсяг надання 
невідкладної медичної допомоги при захворюваннях внутрішніх органів, хірургічній та гінекологічній патології, 
нещасних випадках і отруєннях, травмах очей, вуха, горла і носа у дорослих і дітей. 
Подано календар профілактичних щеплень в Україні, стандарти показників клініко-лабораторного дослідження і 
найуживаніші лікарські засоби за фармакотерапевтичною дією у практичній роботі фельдшера й акушерки. 
Для студентів вищих медичних навчальних закладів І—ІІІ рівнів акредитації, медичних працівників, які самостійно 
працюють у сільській місцевості в умовах діяльності фельдшерсько-акушерського пункту 

61:355(02) 
О-75 
Основи організації медичного забезпечення Військово-Морських Сил Збройних Сил 
України : навчальний посібник. - Київ : МП Леся, 2015. - 203 с. 
 

В навчальному посібнику висвітлюються основи організації медичного забезпечення Збройних Сил України та 
Військово-Морських Сил зокрема, з врахуванням сучасних досягнень військової та військово-медичної науки.  



75.1 
О-75 
Основи фізичного виховання людей різного віку : навчальний посібник для 
студентів вищих навчальних закладів / Г. О. Литовченко [та ін.] ; Міністерство 
освіти і науки, молоді та спорту України. - 2-ге вид., перероб. і доп. - Київ : Кондор, 
2016. - 224 с. 
 

Авторами висвітлюються теоретичні аспекти фізичного виховання людей різного віку і досліджуються специфічні 
засоби зміцнення здоров’я, викладаються організаційні та методичні основи. У посібнику зроблена спроба розкрити 
різнобічність форм і засобів фізичної і психологічної реабілітації. Запропонований навчальний посібник написаний 
відповідно до діючої програми університетів. 

61:355(02) 
О-75 
Особливості управління повсякденною діяльністю медичної служби Військово-
Морських Сил Збройних Сил України : навчальний посібник. - Київ : МП Леся, 2015. 
- 139 с. 
 

Навчальний посібник подає інформацію щодо особливостей управління повсякденною діяльністю методичної служби 
Військово-Морських Сил Збройних Сил України.  
Особливу увагу в посібнику приділено питанням медичного забезпечення кораблів в залежності від періоду походу та 
участі методичної служби у збереженні придатності до життя корабля. 

618.9(02) 
П 24 
Педіатрія: національний підручник / ред.: Т. О. Крючко, О. Є. Абатуров. - 2-ге вид., 
випр. - Київ : ВСВ Медицина, 2016. - 206 с. 
 
Національний підручник розроблено відповідно до навчальної програми з педіатрії для додипломної підготовки 
фахівців за спеціальністю "Стоматологія". Представлений матеріал охоплює сучасні аспекти етіології, патогенезу, 
діагностики, лікування та профілактики найпоширеніших соматичних та інфекційних захворювань дитячого віку, а 
також фізіології і патології дітей раннього віку. Містить матеріали для самостійної роботи та тестові завдання. 
Для студентів стоматологічних факультетів вищих медичних навчальних закладів IV рівня акредитації. 



616.08(02) 
П 30 
Петриченко, Т. В.    Перша медична допомога : підручник / Т. В. Петриченко. - Вид. 
4-те, випр. - К. : ВСВ Медицина, 2015. - 271 с. 
 

У підручнику відповідно до нової навчальної програми описано комплекс заходів і практичних навичок першої 
долікарської медичної допомоги, яка надається середніми медичними працівниками на місці нещасного випадку, при 
гострих станах, транспортуванні в лікувальні заклади до прибуття лікаря. 
Докладно подано теоретичний і практичний курси першої медичної допомоги. 
Зокрема викладено завдання і загальні принципи надання першої медичної допомоги, види пов’язок та правила їх 
накладання, види і способи проведення іммобілізації і транспортування потерпілих, принципи і методи реанімації, 
види ран, кровотеч, ушкоджень тканин, кісток, суглобів і принципи спинення кровотеч різними способами, 
профілактику травматичного шоку. 
Дохідливо описано клінічні прояви нещасних випадків, отруєнь, а також надання першої медичної допомоги в 
практиці фельдшера-лаборанта (санітарного фельдшера) і медичної сестри. 
За кредитно-модульною системою наведено ситуаційні задачі для самоконтролю, тести і відповіді. 
Для студентів вищих медичних навчальних закладів І—ІІІ рівнів акредитації за спеціальностями “Медико-
профілактична справа” та “Лабораторна діагностика”. 

610.8(02) 
П 26 
Перша медична (екстрена) допомога з елементами тактичної медицини на 
догоспітальному етапі в умовах надзвичайних ситуацій / ред. В. С. Тарасюк. - Київ : 
Медицина, 2015. - 367 с. 
 

У навчальному посібнику розкрито питання надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, 
застосування вогнепальної зброї, дії факторів ураження на організм людини. Питання надання екстреної медичної 
допомоги після реформи медицини в Україні й тактичної медицини в зоні АТО наведено в окремих розділах. 
Також детально висвітлено травми окремих частин тіла й органів, питання надання допомоги в осередку ураження з 
особливостями в зоні АТО, методи транспортування до лікувального закладу. Посібник ілюстрований 211 малюнками 
до навичок, які виконуються за певним алгоритмом. 
Для студентів вищих медичних навчальних закладів І—ІV рівнів акредитації. Посібник також буде корисний учням 
середніх шкіл, волонтерам, організованому і неорганізованому населенню під час навчання його навичкам медичної 
допомоги. 



616(02) 
П 69 
Практикум із внутрішньої медицини: Терапія : навчальний посібник / ред. О. С. 
Стасишин. - Київ : ВСВ Медицина, 2015. - 255 с.  
 

У навчальному посібнику наведено тестові завдання з усіх розділів терапії, на різних етапах навчання для поточного 
контролю, підсумкового контролю з відповідного розділу, перевідного та комплексного державного іспитів, 
позааудиторної підготовки студентів, що дає змогу здійснювати самоконтроль. Тестові завдання сприяють формуванню 
практичних прийомів і навичок логічного клінічного мислення. Тести складено так, що можуть бути використані для 
комп’ютерного контролю знань і навичок. Для розв’язання тестів студенти повинні знати визначення хвороби, 
етіологію, патогенез, класифікацію, клінічну картину, методи діагностики та лікування, питання профілактики й 
диспансеризації. 
Для студентів вищих медичних, фармацевтичних навчальних закладів І—ІІІ рівнів акредитації. 

616.006(02) 
П 32 
Підтримуюча терапія онкологічних хворих: посібник для лікаря / ред. О. С. Зотов. - 
Київ : Видавець Заславський О.Ю., 2015. - 98 с. 
 

У посібнику наведені останні дані щодо показань та особливостей підтримуючої терапії хворих на рак згідно з 
принципами доказової медицини. Описані найпоширеніші побічні ефекти протипухлинної терапії та методи боротьби з 
ними. Наведена характеристика препаратів, дані щодо їх ефективності та безпеки, можливі побічні ефекти та заходи 
щодо запобігання їм. 

20.1(4Укр) 
П 77 
Прищепа, А. М.   Системний аналіз якості навколишнього середовища : підручник / А. 
М. Прищепа, С. М. Лико, О. І. Портухай. - Київ : Кондор, 2016. - 496 с. 
 

У підручнику «Системний аналіз якості навколишнього середовища» розглянуто властивості, структуру, взаємозв’язки 
складних природних та антропогенно змінених систем, реальні екологічні ситуації і проблеми, які виникають у довкіллі 
внаслідок антропогенної діяльності. Описано методи та інструменти системного аналізу якості навколишнього 
середовища. Обґрунтовано шляхи вирішення складних екологічних проблем та охарактеризовано методологію і методи 
захисту довкілля. Проаналізовано необхідність екологізації антропогенної діяльності та впровадження елементів «більш 
чистого виробництва» в Україні для забезпечення якісного екологічно безпечного навколишнього середовища. 
Підручник розроблено для студентів вищих навчальних закладів ІІІ-IV рівнів акредитації на здобуття ступеня магістра – 
галузі знань: 10 «Природничі науки», спеціальності 



65.29 
С 17 
Самокиш, О. В.   Креативний менеджмент : навчальний посібник / О. В. Самокиш. - 
Київ : Кондор, 2016. - 203 с. 
 

У навчальному посібнику висвітлено засади креативізації менеджменту організації. Розглядаються теоретичні 
аспекти і практичне застосування знань з креативного менеджменту, розкрита сутність креативності та 
креативного менеджменту. Наведено широкий інструментарій і прийоми психологічної активізації мислення і 
генерування ідей, особливості функціонування команд і управління креативною організацією. 

88 
П 86 
Психотехнології захисту силових структур України від інформаційного впливу та 
маніпулювання свідомістю : навчально-методичний посібник. - Київ : МП Леся, 
2016. - 63 с. 
 

У представленому посібнику наведені можливості і методи захисту від негативного інформаційного впливу, 
способи забезпечення інформаційної безпеки. Вони можуть бути системного рівня (на рівні держави), 
локального, вузлового рівня (на рівні окремої інформаційної системи) та індивідуальні.  

73 
C 24 
Свістельник, І.    Інформаційна культура студента : навчальний посібник / І. 
Свістельник. - Київ : Кондор, 2016. - 181 с. 
 

Рекомендовано МОНмолодьспорт України як навчальний посібник для студентів ВНЗ фізичного виховання і 
спорту. 
Навчальний посібник висвітлює теоретичні основи інформаційної культури, загальні відомості про традиційні 
(карткові) та електронні інформаційно-пошукові системи; систему інформаційного забезпечення галузі фізичної 
культури і спорту; методику пошуку інформації та аналітичне опрацювання джерел інформації. Призначений 
для студентів ВНЗ фізичного виховання і спорту. 



75.1 
С 32 
Сергиенко, Л. П.    Дифференциальная теория физического воспитания и спорта. 
Индивидуальные и групповые различия моторики человека : монография / Л. П. 
Сергиенко. - Киев : Кондор, 2016. - 648 с. 
 

Монография впервые посвячена проблеме дифференциальной теории физического воспитания и спорта. В книго 
свещены вопросы биологических предпосылок индивидуальных и групповых различий моторики человека, 
дифференциальных различий развития морфологических признаков и двигательных спосібностей человека. 
Рассмотрены индивидуальные различия развития моторики у людей различного пола, возраста и этнической 
принадлежности. Освещены проблемы дифференциации физического воспитания детей и молодежи, а также 
индивидуализации тренировочного процесса спортсменов. 
Для студентов, магистрантов и аспирантов высших учебных заведений, практических работников физического 
воспитания и спорта.  

616.006(02) 
С 31 
Севідов, В. В.    Онкологія / В. В. Севідов, Н. М. Касевич ; ред. В. П. Баштан. - Київ : 
Медицина, 2015. - 232 с. 
 

У підручнику викладено питання організації онкологічної допомоги в Україні, методи обстеження онкологічних хворих 
і принципи діагностики новоутворень. Описано епідеміологію, етіологію, патогенез, клінічні ознаки онкологічних 
захворювань, їх діагностику, лікування, особливості спостереження і догляду за пацієнтами, прогноз, диспансерне 
спостереження, скринінг. Висвітлено можливі ускладнення в онкологічній клініці і методи надання допомоги. 
Розглянуто симптоматичне лікування і методи надання допомоги пацієнтам у разі задавнених форм раку. Подано 
матеріал з питань етико-деонтологічної роботи з онкологічними пацієнтами і їхніми рідними. Акцентовано увагу на 
ролі фельдшера у виявленні онкологічних хворих та профілактиці злоякісних новоутворень. 
Для студентів вищих медичних навчальних закладів І—III рівнів акредитації. 

75.1 
С 32 
Сергієнко, Л. П.    Теорія та методика дитячого і юнацького спорту : підручник / Л. П. 
Сергієнко. - Київ : Кондор, 2016. - 542 с. 
 

У підручнику представлена сучасна концепція управління підготовкою юних спортсменів. Розглянуто організаційні та 
програмно-нормативні основи дитячого і юнацького спорту, біологічні основи розвитку дітей і молоді, проблеми 
прогнозу рухової обдарованості, навчання та виховання юних спортсменів, методику розвитку рухових здібностей, 
планування і управління багаторічною підготовкою, технологію педагогічного контролю рухової підготовленості юних 
спортсменів тощо. 
Для студентів та викладачів вузів фізичного виховання і спорту, факультетів фізичного виховання, а також фахівців у 
галузі підготовки юних спортсменів. Може бути корисним фахівцям зі спортивної біології, фізичного виховання, 
спортивним лікарям, спортсменам. 



617(02) 
С 37 
Симптоми і синдроми у хірургії: навчальний посібник / ред.: І. Д. Герич, С. Д. Хіміч. - 
Київ : ВСВ Медицина, 2016. - 304 с. 
 

Книжку «Симптоми і синдроми у хірургії» написано у формі україномовного словника-тлумачника, що має як 
навчальну мету, так й енциклопедичну спрямованість. У ній зібрано практично всі найвідоміші симптоми, синдроми та 
різноманітні проби, що дотичні до хірургічних спеціальностей, причому більшість із них цитовано з першоджерел. 
Користувачі словника зможуть знайти той чи той симптом за прізвищем автора в алфавітному порядку за іменним чи 
предметним покажчиками. Симптоми наведено мовою оригіналу та в українській транслітерації. Далі подано їх 
сутність, назви синонімів симптому (синдрому), опис методики його виявлення, а також примітки і короткі відомості 
про автора. Наприкінці книжки наведено алфавітні іменний та предметний покажчики. 
Для студентів вищих медичних навчальних закладів, спеціалістів у галузі хірургії, клінічних ординаторів, аспірантів. 
Книжка також буде корисною для лікарів-хірургів та науковців. 

75.0 
С32 
Сергієнко, Л. П.    Спортивна морфологія з основами антропогенетики : підручник / 
Л. П. Сергієнко. - Київ : Кондор, 2016. - 480 с. 
 

Перший вітчизняний підручник присвячено висвітленню матеріалу навчального предмету «Спортивна морфологія». 
Поданий матеріал включає висвітлення основ антропогенетики. Подібне поєднання матеріалу розширює уявлення 
студентів про біологічні процеси розвитку спортсменів. У підручнику подані сучасні дані про морфологічну адаптацію 
людини до фізичних навантажень, компоненти тіла та їх розвиток, технології антропометричних вимірювань, 
зроблена характеристика морфологічного розвитку спортсменів різних видів спорту та спеціалізацій, наведені 
генетико-морфологічні маркери прогнозу фізичного розвитку тощо. 
Зміст підручника містить сучасні знання, накопичені вітчизняними і закордонними спеціалістами. Може 
використовуватись для студентів вищих навчальних закладів III–IV ступеня акредитації, коледжів та училищ 
спортивного спрямування. 
Крім студентів може використовуватись викладачами, практичними тренерами, вчителями фізичної культури, 
магістрантами, аспірантами, спортивними лікарями, науковцями та спортсменами. 



613.7(02) 
С 73 
Спортивна медицина: підручник для студентів та лікарів / ред. В. М. Сокрут. - 
Донецьк : Каштан, 2013. - 471 с. 
 

У підручнику наведені загальні відомості про спортивну медицину, вплив фізичних навантажень на організм людини під 
час занять фізкультурою і спортом, в нормі і при патології; способи обстеження і контролю фізкультурників і 
спортсменів і хворих; методи виявлення, попередження, надання невідкладної допомоги и лікування передпатологічних 
станів і захворювань, що виникають при нераціональному застосуванні фізичних навантажень. Приведена класифікація 
і надано опис патогенетичних синдромів, що відображають як розлади окремих рівнів регуляції (дисневротичний, 
дисгормональний, дисімунний, дисметаболічний синдроми), так і різнорівневі розлади загального характеру 
(дисалгичний, дисциркуляторний, запальний синдроми), які визначають особливості і характер перебігу захворювань і 
патологічних станів, розвиток їх ускладнень. 

61:355.5(02) 
С 71 
Спеціальна обробка : навчальний посібник / ред. О. Є. Левченко. - Київ : МП Леся, 
2015. - 183 с. 
 

У посібнику розглянуто основні принципи, види, способи і прийоми санітарної обробки людей, дезактивації, дегазації і 
дезінфекції озброєння, бойової техніки, транспорту, обмундирування,спорядження, води, харчових продуктів та інших 
об’єктів. 
Поряд з теоретичними положеннями у Посібнику значне місце надано практичним питанням організації спеціальної 
обробки військ. 
Посібник розрахований на студентів, лікарів-інтернів та слухачів вищих медичних навчальних закладів і закладів 
післядипломної освіти.  

616.5(02) 
С 79 
Степаненко, В. І.    Дерматологія і венерологія / В. І. Степаненко, А. І. Чоботарь, С. О. 
Бондарь. - Київ : Медицина, 2015. - 336 с. 
 

У підручнику системно, відповідно до навчальної програми і тематичних планів вищих медичних навчальних закладів 
I—III рівнів акредитації, викладено теоретичну частину. У кожній темі описано етіологію та патогенез, клінічні прояви, 
діагностику, лікування і профілактику різних дерматозів і захворювань, які передаються статевим шляхом. Усі теми 
ілюстровано малюнками та фотографіями. 
Для студентів вищих медичних навчальних закладів I—III рівнів акредитації за спеціальностями «Лікувальна справа», 
«Акушерська справа», «Сестринська справа», а також для медичних працівників, які працюють у цій галузі. 



616.006(02) 
Т 19 
Тарасюк, В. С.    Паліативно-хоспісна допомога / В. С. Тарасюк, Г. Б. Кучанська. - 
Київ : Медицина, 2015. - 329 с. 
 

У навчальному посібнику висвітлено питання історії розвитку паліативної медицини, особливості надання 
паліативно-хоспісної допомоги дітям і дорослим з онкологічними захворюваннями, пацієнтам літнього віку. 
Наведено нормативно-правові акти, що регламентують надання паліативної допомоги. 
Детально розглянуто розділ з паліативно-хоспісної допомоги стомованим пацієнтам, особливості догляду за 
ними залежно від розташування стоми та змін у функціонуванні тієї чи іншої системи. 
Особливу увагу приділено ролі медичної сестри в процесі догляду, її обізнаності щодо психосоціальної підтримки 
хворих, які потребують паліативно-хоспісної допомоги. 
Для студентів вищих медичних навчальних закладів I—III рівнів, а також IV рівня акредитації, лікарів-інтернів, 
сімейних лікарів та лікарів загальної практики. 

65.29 
С 83 
Стратегічний аналіз : навчальний посібник / за ред. О. В. Кочеткова. - 3-тє вид., 
випр. - Київ : Кондор, 2017. - 412 с. 
 

Даний посібник містить теоретичний, методологічний та практичний матеріал з основ комплексного 
діагностичного аналізу фінансово-економічного стану підприємств; формування стратегії та прогнозування їх 
економічного розвитку. Розкрито специфіку стратегічного аналізу щодо аграрних підприємств. 
Начальний посібник «Стратегічний аналіз» розрахований на студентів усіх спеціальностей, докторантів, 
викладачів. 

610(02) 
Т 33 
Теоретичні основи клініко-економічного аналізу в медицині та фармації : 
навчальний посібник. - Київ : МП Леся, 2015. - 115 с. 
 

Метою розробки навчального посібника є висвітлення особливостей організації та проведення клініко-
економічного аналізу в медицині та фармації. 



616.995.2(02) 
Т 50 
Тодоріко, Л. Д.    Основні синдроми й методи обстеження в пульмонології та 
фтизіатрії: навчальний посібник / Л. Д. Тодоріко, А. В. Бойко. - Київ: Медкнига, 
2013. - 432 с. 
 

У навчальному посібнику наведено уніфіковану схему історії хвороби з коментарями та порадами щодо 
обстеження хворих на туберкульоз органів дихання. Висвітлені основні складові сучасної епідемії туберкульозу: 
туберкульоз, поєднаний із ВІЛ-інфекцією/СНІДом, хіміорезистентний та мультирезистентний туберкульоз, 
різноманітні позалегеневі його форми. Особлива увага приділяється веденню хворих різних вікових категорій: 
дітей, підлітків, хворих літнього віку, вагітних жінок в амбулаторних умовах і стаціонарі. Наведені також 
показники основних лабораторних та інструментальних методів дослідження хворого.  

615.1(02) 
Т 38 
Технологія лікарських засобів к польових умовах : підручник. - Київ : МП Леся, 
2015. - 315 с. 
 

У підручнику викладено загальні поняття стосовно технологічних аспектів виготовлення сучасних лікарських 
засобів у польових умовах. Посібник містить теоретичний матеріал до кожної теми, контрольні питання, перелік 
літератури, а також завдання для контролю рівня засвоєння матеріалу у вигляді тестових і ситуаційних завдань. 

616.995(02) 
Ф 93 
Фтизиатрия : учебник / ред. В. И. Петренко. - Киев : ВСИ Медицина, 2016. - 439 с. 
 

Учебник создан в соответствии с требованиями Болонского процесса. В нем приведены сведения об этиологии, 
патогенезе, клинической картине, диагностике, лечении и профилактике туберкулеза. Изложены наиболее 
полные разработки отечественных и зарубежных ученых, материалы ВОЗ, унифицированные рабочие 
протоколы с соблюдением последовательности и объема оказания специализированной медицинской помощи 
больным туберкулезом. Для студентов высших медицинских учебных заведений IV уровня аккредитации. 



616.07(02) 
Ф 94 
Функциональные методы диагностики в практике семейного врача: учебное 
пособие. - Киев : ВСИ Медицина, 2016. - 175 с. : ил. 
 

Учебное пособие по функциональной диагностике основано на новейших подходах в интерпретации 
инструментальных методов, используемых студентами и врачами-интернами в повседневной практике. Каждый 
врач должен знать методы инструментальной диагностики с позиций последних достижений науки, понимать 
их информативность. Но главная роль в лечебно-диагностическом процессе отведена клиническому мышлению 
врача, его наблюдательности, умению правильно анализировать и синтезировать клинические симптомы. 
Принципы изложения учебного пособия — это краткость, практичность и рациональность. Весь текстовой и 
графический материал представлен авторами в простой, доступной форме. Учебное пособие предназначено 
для студентов, а также призвано восполнить пробелы в профессиональном образовании врачей общей 
практики — семейной медицины и станет хорошим подспорьем в повседневной практической работе врачей-
интернов. 

615.32(02) 
Ф 24 
Фармакогнозія. Гомеопатія. Фітотерапія : навчальний посібник / ред. О. П. 
Шматенко. - Київ : МП Леся, 2016. - 550 с. 
 

Навчальний посібник відповідає навчальним програмам вивчення дисциплін «Фармакогнозія» та «Нетрадиційні 
методи у військовій фармації» підготовки офіцерів медичної служби запасу у вищих медичних 
(фармацевтичних) навчальних закладах України ІІІ - ІV рівня акредитації. 
Навчально-методичні матеріали до кожної дисципліни представлені окремими частинами. Розглядаються 
питання щодо перспективності використання лікарських рослин, сучасних завдань фармакогнозії, етапів 
заготівлі фіто сировини та її зберігання, проведення комплексного фармакогностичного аналізу. Пояснюється 
взаємозв’язок між хімічним складом лікарської рослини та її фармакотерапевтичною дією. Висвітлюються 
основні принципи гомеопатичного та фітотерапевтичного методів лікування. Сировиною для виготовлення 
гомеопатичних препаратів у більшості випадків є лікарські рослини, що стало підставою для розглядання 
гомеопатичного методу лікування поряд з частинами «Фармакогнозія» та «Фітотерапія». Представлений 
матеріал дає можливість поєднати знання лікаря-гомеопата та лікаря-фітотерапевта. 



610.25(02) 
Ш 71 
Шматенко, О. П.    Психологія і деонтологія у фармації : навчальний посібник / О. П. 
Шматенко, Н. В. Гончаренко, І. Ф. Гончаренко ; ред. О. П. Шматенко. - Київ : МП 
Леся, 2015. - 132 с. 
 

У навчальному посібнику розкрито загальні засади психології, фармацевтичної етики та деонтології, основи 
конфліктології з урахуванням історичного досвіду і сучасних реалій вітчизняної освіти. Головна увага 
зосереджена на методологічних і теоретичних основах психології та фармацевтичної деонтології, 
психопрофілактиці та попередженню конфліктів.  

617.053(02) 
Х 50 
Хирургия детского возраста : базовый учебник / ред.: В. И. Сушко, Д. Ю. Кривченя. 
- Київ : Медицина, 2015. - 568 с. 
 

В учебнике на современном уровне освещена клиническая картина нозологических единиц, входящих в 
учебную программу по специальности “Детская хирургия”. Представлены методы их диагностики и лечения. 
Изложены основные пороки развития и болезни у детей, описаны причины их возникновения, клиническое 
течение, дифференциальная диагностика, методы обследования и лечения. Освещены вопросы гнойно-
воспалительных заболеваний, травматических повреждений органов брюшной полости и забрюшинного 
пространства, доброкачественных и злокачественных опухолей у детей. 
 Для студентов высших медицинских учебных заведений IV уровня аккредитации, магистров, клинических 
ординаторов и аспирантов 

616.8(08) 
Я 22 
Яворська, Н. П.   Топічна діагностика в неврології / Н. П. Яворська. - Львів: 
Львівський національний медичний університет, 2015. - 254 с. 
 

Посібник розкриває основні принципи топічної діагностики в неврології. У книзі описані порушення чутливості, 
руху, вегетативної нервової системи, симптоми та синдроми ураження кори, мозочка, стовбура головного мозку 
та спинного мозку. При розгляді матеріалу враховувалися як класичні підходи клінічної діагностики, так і сучасні 
напрацювання. 



61:355 
К 26 
Керівництво з медичного забезпечення Збройних Сил України : введено в дію від 
26.12.2013 р. - Київ : МП Леся, 2016. - 511 с. 
 

Положення Керівництва роз’яснюють та розкривають вимоги військових статутів Збройних Сил України з питань 
охорони здоров’я особового складу, вимоги інших нормативно-правових актів з метою єдиного їх розуміння, 
визначають порядок та особливості медичного забезпечення Збройних Сил України в умовах їх повсякденної 
діяльності. Керівництво розкриває зміст та організацію роботи закладів охорони здоров'я та медичних 
підрозділів військових частин Збройних Сил України, функціональні обов’язки посадових осіб медичної служби.  
Керівництво призначене особовому складу медичної служби Збройних Сил України для користування 
повсякденній діяльності. 

616.39 
Д 39 
Дефіцит та недостатність вітаміну D: епідеміологія, діагностика, профілактика та 
лікування: монографія / ред.: В. В. Поворознюк, П. Плудовські. - Донецьк : 
Видавець Заславський О.Ю., 2014. - 262 с. 
 

Монографія присвячена епідеміології дефіциту вітаміну D, описано його вплив не лише на кістково-м’язову 
систему, а й на інші системи та органи, наведено останні рекомендації щодо лікування та профілактики 
дефіциту та недостатності вітаміну D для країн Центральної Європи, подано власний досвід корекції 
гіповітамінозу D. 

617.3 
К 60 
Колінний суглоб (променева анатомія, методи дослідження, променева діагностика 
захворювань і травматичних ушкоджень). - Донецьк: Видавець Заславський О.Ю., 
2011. - 207 с. 
 

У монографії наведені дані про вікову рентгеноанатомію, променеву анатомію, методики променевого 
дослідження і променеву діагностику захворювань і травматичних пошкоджень колінного суглоба в дітей та 
дорослих, що сприятимуть покращенню діагностики та своєчасному лікуванню. 

Медична наукова література 



616.8(09) 
С 34 
Сиделковский, А. Л.    Этюды истории классической неврологии / А. Л. 
Сиделковский, В. Д. Догузов. - Киев: Издательский дом АДЕФ-Украина, 2016. - 383 
с. 
 

В монографии представлены основные вехи развития неврологии путем описания достижений ученых — 
классиков этого направления в медицине, их последователей, научных школ и учреждений, в которых они 
работали. Короткие биографические и исторические эссе в сочетании с уникальным иллюстративным 
материалом и нередко малоизвестными историческими фактами позволяют читателю заглянуть в 
увлекательную историю изучения нервной системы, в мир провидческих предположений, смелых 
экспериментов и фундаментальных открытий. 

617.541 
М 54 
Метаболический синдром и рак молочной железы / Р. В. Любота [и др.]. - Киев: 
Издатель Заславский А.Ю., 2016. - 63 с. 
 

Рак молочной железы и метаболический синдром остаются одними из наиболее актуальных проблем 
современной медицины. В монографии освещены молекулярные механизмы, которые лежат в основе 
негативного влияния метаболического синдрома на риск возникновения и прогноз течения рака молочной 
железы. Представлены результаты клинических исследований по изучению влияния методов коррекции 
метаболического синдрома на канцерогенез рака молочной железы. Приведенные данные помогут 
оптимизировать профилактику и лечение рака молочной железы у больных с метаболическим синдромом. 

61:355 
Т 41 
Тимчасова настанова з медичної евакуації поранених і хворих у Збройних Силах 
України на особливий період / О. А. Барбазюк, О. Ю. Булах ; ред. А. В. Верби ; 
Міністерство оборони України, Генеральний штаб Збройних Сил України . - Київ : 
НДІ ПВМ УВМА, 2016. - 60 с. 
 

Положення Настанови роз’яснюють та розкривають суть лікувально-евакуаційних заходів та порядок їх 
проведення у Збройних Силах України, а також роль медичних підрозділів військових частин і з'єднань, органів 
управління медичним забезпеченням всіх рівнів та закладів охорони здоров'я Міністерства оборони України у їх 
проведенні.  



63.3(0)5 
П 27 
Перша світова війна у фокусі історії (дипломатичні та політичні колізії Великої 
війни) : монографія / ред. С. С. Троян. - Київ : Кондор, 2016. - 352 с. 
 

Колективна монографія – третя з серії наукових праць із історії світових воєн – присвячена 100-річчю Першої світової 
війни. Авторські дослідження у вигляді окремих змістовно і тематично пов’язаних розділів акцентують увагу на 
складних і часто суперечливих проблемах періоду Великої війни і облаштування повоєнного світу. Наукові розвідки 
охопили широке коло теоретико-концептуальних, політичних, суспільних і міжнародних питань досліджуваного 
періоду. 
Праця скерована до міжнародників, істориків, політологів і соціологів; до студентів, які навчаються на відповідних 
спеціальностях; а також до всіх, хто цікавиться історією міжнародних відносин періоду Першої світової війни. 

616.48 
Н 62 
Никберг, И. И.    Медицинский самоконтроль и образ жизни больного сахарным 
диабетом / И. И. Никберг. - Донецк: Издатель Заславский А.Ю., 2012. - 542 с. 
 

В предлагаемой вниманию читателей книге популярно изложены основные сведения о медицинском самоконтроле и 
вопросы рационального питания, личной гигиены и образа жизни как важнейших составляющих повседневного 
лечебно-профилактического режима больного сахарным диабетом. В доступной и легко воспринимаемой форме 
автор знакомит читателя с широким кругом вопросов, входящих в систему знаний по этой сложной и ответственной 
проблеме. Приводятся теоретические сведения и конкретные практические рекомендации по поводу методов 
самоопределения и оценки показателей содержания глюкозы в крови, контроля питания, ведения личной учетно-
медицинской документации, профессиональной ориентации и трудовой деятельности, профилактики диабетических 
осложнений, поведения в ситуациях риска, по поводу состава и хранения диабетической аптечки, личной гигиены и 
других аспектов жизни больного диабетом. 

61:355.5(02) 
Ф 29 
Фахова підготовка санітарного інструктора роти (батареї) [стандарт підготовки]. - 
Вид. 1-ше. - Київ : МП Леся, 2015. - 414 с. : ил. 
 

Стандарт підготовки передбачено для застосування Міністерством оборони України та Збройними Силами України, 
іншими військовими формуваннями. Він може бути застосований в установах, закладах та організаціях усіх форм 
власності, що здійснюють підготовку (навчання) військовозобов'язаних та допризовників. 

Медична науково-популярна література 



61:355(08) 
Д 58 
Довідник оперативних розрахунків медичної служби Збройних Сил України : 
навчально-методичний посібник. - Київ : СПД Чалчинська Н.В., 2015. - 319 с. 
 

Метою розробки Довідника оперативних розрахунків медичної служби ЗС України є висвітлення основних етапів 
планування медичного забезпечення військ (сил) в різних умовах їх застосування у воєнних конфліктах та 
надзвичайних ситуаціях природного і техногенного характеру. Довідник розроблено на підставі даних, отриманих під 
час заходів оперативної підготовки з органами управління медичної служби ЗС України за участі фахівців ВМД МО 
України, НДІ ПВМ ЗС України, УВМА, ЦВМУ ЗС України. 

617(09) 
Ц 61 
Цимбалюк, В.   Історія української нейрохірургії в портретах / В. Цимбалюк. - Київ, 
2014. - 232 с. 
 

Книжка присвячена яскравому сузір’ю вчених-медиків, котрі уособлюють історію розвитку української 
нейрохірургії. Окремими штрихами висвітлені життя і діяльність видатних особистостей, носіїв кращих лікарських 
традицій, світочів вітчизняної науки: В. О. Беца, П. С. Бабицького, Л. О. Корейші, П. С. Тарасенка, О. І. 
Арутюнова, А. П. Ромоданова, М. К. Бротмана, Т. М. Сергієнка, Б. С. Хомінського, Л. Є. Пелеха, О. Л. Духіна, О. 
О. Лапоногова. 

616(08) 
М 12 
Мавродий, В. М.   Справочник врача семейной медицины: рекомендации к 
саморазвитию для квалифицированных врачей / В. М. Мавродий. - Донецк: 
Издатель Заславский А.Ю., 2013. - 639 с. 
 

Для врачей всех специальностей, семейных врачей и интернов, желающих знать и выполнять современные 
протоколы оказания медицинской помощи, всемирные, европейские, национальные рекомендации ассоциаций 
кардиологов, пульмонологов, гастроэнтерологов, нефрологов, аллергологов, эндокринологов, гематологов. В 
представленных материалах освещены основные нозологические формы терапии с целью улучшения повседневной 
лечебной работы врача общей практики и смежных специалистов. 

Довідкова література 



67.4 
П 88 
Публічне управління та адміністрування : словник / Міністерство освіти і науки 
України, Чернівецький національний технологічний університет ; уклад. О. М. 
Руденко. - Київ : Кондор, 2016. - 178 с. 
 

У словнику зібрані та упорядковані поняття про найбільш загальні і фундаментальні властивості, відношення та зв’язки 
у сфері діяльності і галузі науки публічного управління та адміністрування. В основу формування даного словника 
покладено концепцію визначення категоріального апарату та виділення поширених понять, виходячи з виділення 
системних складових державного управління та відповідних морфологічних моделей. 

616.08(08) 
М 12 
Мавродий, В. М.   Справочник по неотложной и интенсивной терапии: программы 
успешной практики для грамотных врачей / В. М. Мавродий. - 5-е изд., перераб. и 
доп. - Киев: Издатель Заславский А.Ю., 2016. - 270 с. 
 

Для врачей всех специальностей, занимающихся вопросами неотложной и интенсивной терапии. Разделы включают 
острые состояния, нозологии или синдромы, требующие неотложного разрешения. Подразделы состоят из 
рекомендаций по организации ведения больного, перечня контролируемых показателей и интенсивной терапии для 
достижения положительного результата. Представлены неотложные ситуации, имеющие тяжелое течение и/или 
представляющие угрозу для жизни, иногда для качества жизни. Учтены всемирные, европейские и национальные 
рекомендации, руководства по оказанию специализированной медицинской помощи. 

616.9(08) 
С 74 
Справочник врача семейной медицины. Стандарты диагностики и лечения 
инфекционных и паразитарных заболеваний / сост. И. Б. Ершов. - Киев: Издатель 
Заславский А.Ю., 2015. - 440 с. 
 

Справочник содержит наиболее полные сведения, необходимые для врачей здравоохранения. Даны 
современные представления об этиологии, эпидемиологии, клинике, диагностических критериях 
инфекционных заболеваний, представленных в Международной классификации болезней человека (МКБ-10), и 
новых инфекций, описанных в последние годы. 



85 
Г 63 
Гольева, Н. В.    Медицина и искусство / Н. В. Гольева. - Донецк : Издатель 
Заславский А.Ю., 2012. - 239 с. : ил. 
 

Что есть медицина — наука или искусство? Для ответа на этот вопрос авторы предлагают 
читателям погрузиться в удивительный мир художественного слова и живописи, музыки и танца, 
в которых искусство врачевания нашло свое яркое отображение. История развития медицины и 
что может дать общение с искусством для здоровья человека — основные темы, освещенные в 
книге. 

85.14 
К 29 
Катерина Білокур. Kateryna Bilokur: До 115-ї річниці від дня народження / 
Н. Розсошинська. - К.: Мистецтво, 2015. – 152 с. 
 
Українська художниця Катерина Василівна Білокур (1900–1961) є тією глибоко національною 
особистістю, яка символізує Україну, її культуру, самобутню мистецьку душу, уособлює найвищі 
якості, притаманні національному ідеалові. В альбомі репродуковано геніальні твори мисткині із 
музеїв України. Видання доповнене спогадами сучасників, листами художниці та іншими 
матеріалами, які зібрав і упорядкував М.Кагарлицький. 

Мистецтво 



84 
Л 65 
Лихтенштейн, И. Е.    Этюды о литературе. Глазами врача / И. Е. Лихтенштейн. - 
Киев: Издатель Заславский А.Ю., 2016. - 343 с. 
 

Книга «Этюды о литературе. Глазами врача» отражает глубинную связь медицины и литературы. 
Особое внимание уделено взаимоотношениям врача и больного. Отдельный раздел посвящен 
специфике творчества врачей-писателей — В. Даля, А. Чехова, В. Вересаева, М. Булгакова, А. Конан 
Дойля, Франсуа Рабле. 
Проанализированы медицинские темы в произведениях Э. Золя, О. Бальзака и Г. Флобера. 
Реконструированы истории болезни А. Блока и Н. Гоголя. Дана психологическая характеристика 
Ромена Гари, Антуана де Сент-Экзюпери, Франца Кафки и Стефана Цвейга на основании изучения 
жизни и творчества. 

Художня література 
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