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Видання, що надійшли до Наукової бібліотеки ХНМУ 
у січні 2017 року

Медична навчальна література

618(02)
А 44
Акушерство та гінекологія : у 4-х т. : національний підручник / ред. В. М.
Запорожан . - Київ : ВСВ Медицина, 2013 - 2014. - ISBN 978-617-505-257-0.
Т. 4 : Оперативна гінекологія. - 2014. - 695 с. : цв. ил.

У 4 томі розглянуто питання анатомії, фізіології, гістопатології, діагностики та корекції найбільш актуальних
захворювань в оперативній гінекології. Описано методики як класичних, так і новітніх, мінімально інвазивних і
високотехнологічних операцій, можливі ускладнення та їх профілактику, розглянуто питання онкогінекології,
урогінекології та колоректальної хірургії, інтенсивної терапії. При викладенні методик операцій висвітлено всі
суттєві деталі, наведено найчастіші помилки хірурга-початківця і рекомендації щодо їх уникнення для
анатомічного і технічно коректного виконання оперативного втручання.
Для лікарів хірургів-гінекологів, урогінекологів, онкогінекологів.

616.006-053(02)
Д 49
Дитяча онкологія : підручник / ред. : О. С. Дудніченко, Г. І. Климнюк. - Харків :
Факт, 2013. - 399 с. : ил. - (Медицина XXI століття).

Перший підручник, підготовлений відомими фахівцями — співробітниками кафедри онкології та дитячої
онкології Харківської медичної академії післядипломної освіти і Національного інституту раку згідно з
програмою МОЗ України до циклу спеціалізації «Дитяча онкологія». Подано сучасні підходи до діагностики і
протоколи лікування солідних пухлин та гемобластозів. Окремі глави присвячені особливостям дитячої
онкології, загальним принципам лікування, заснованих на принципах доказової медицини.
Підручник розраховано на онкологів, дитячих онкологів і хірургів, дитячих гематологів, педіатрів та сімейних
лікарів.



615.8(02)
Л 63
Лисенюк В. П. Основи рефлексотерапії, фітотерапії та гомеопатії : підручник / В. П.
Лисенюк. - Київ : ВСВ Медицина, 2010. - 422 с.

Підручник містить сучасні дані про принципи комплементарної медицини та застосування її головних методів
(рефлексотерапії, фітотерапії та гомеопатії) у медичній практиці. Зокрема розкрито теми пунктурної та мануальної
рефлексотерапії. Вміщено стислу характеристику офіцинальних лікарських рослин із фітозасобами та
фітопрепаратами на їх основі, а також огляд гомеопатичних препаратів для лікування деяких хвороб.
Матеріал викладено відповідно до вимог державних навчальних програм та кредитно-модульної системи.
Для студентів вищих медичних навчальних закладів IV рівня акредитації, лікарів-інтернів, лікарів різних
спеціальностей.

61:004(02)
М 42
Медицинская информатика в модулях : учебное пособие. - Киев : ВСИ Медицина,
2014. - 191 с.

Непрерывное развитие и активное внедрение современных информационно-коммуникационных технологий в
медицинские исследования и клиническую практику актуализируют проблему информатической подготовки будущего
врача, осуществляемой в процессе изучения дисциплины «Медицинская информатика». Это актуализирует необхо-
димость в постоянном развитии и обновлении всех компонентов учебно-методического обеспечения по дисциплине
«Медицинская информатика».
Учебное пособие «Медицинская информатика в модулях» подготовлено в соответствии с действующей программой
учебной дисциплины «Медицинская информатика». В пособии изложен дидактический материал для подготовки
специалистов с соответствующей современному уровню развития информационно-коммуникационных технологий
информатической подготовкой. Для студентов высших медицинских учебных заведений IV уровня аккредитации.

616.89(02)
Х 22
Харченко Д. М. Психосоматичні розлади. Теорії, методи діагностики, результати
досліджень : навчальний посібник / Д. М. Харченко. - Київ : Слово, 2015. - 279 с.

В посібнику представлені теоретико-методологічні основи природи психосоматичних співвідношень. З позицій
системного підходу визначений характер структурно-функціональних взаємозв’язків соціально-психологічних,
психічних і психофізіологічних факторів ризику виникнення психосоматичних розладів. Описані методи
дослідження психосоматичних розладів з детальним висвітленням їх концепцій, викладаються результати
досліджень різними вченими, а також представлені результати власних досліджень.



616.012.08(02)
М 42
Медицина неотложных состояний : избранные клинические лекции. - Харьков :
ХМАПО, 2008 .
Т. 7 : Травма в условиях чрезвычайных и конфликтных ситуаций / ред. В. В.
Никонов [и др.]. - 2014. - 366 с. : ил.

В седьмом томе избранных клинических лекций рассмотрены проблемы оказания медицинской помощи при
различных видах повреждений в условиях чрезвычайных и конфликтных ситуаций.
Книга предназначена для врачей медицины неотложных состояний, хирургов, травматологов, нейрохирургов,
токсикологов, врачей-интернов всех специальностей.

616.012.08(02)
М 42
Медицина неотложных состояний : избранные клинические лекции. - Харьков :
ХМАПО, 2008 .
Т. 8 : Травма в чрезвычайных и конфликтных ситуациях / ред. В. В. Никонов [и
др.]. - 2015. - 349 с. : ил.

В восьмом томе издания представлены материалы по организации, диагностике и лечению отдельных видов
повреждений и их наиболее частых осложнений. Лекции публикуются в авторской редакции.

615.7(02)(08)
Х 94
Хронофармакология для врача, провизора и студента : учебник-справочник / ред.
С. М. Дроговоз. - Харьков : ТИТУЛ, 2016. - 373 с.

В справочнике проанализирована и логически унифицирована информация о ритмичности физиологических
и патологических процессов в организме; представлена современная информация о повышении
эффективности лекарств с учетом времени их приема. Даны рекомендации по хронопрофилактике побочного
действия лекарств.



616.962
Э 95
Эхинококкоз человека: современные методы диагностики и лечения / В. В.
Грубник [и др.]. - Киев : ВСИ Медицина, 2011. - 224 с. : ил.

Монография посвящена диагностике и лечению эхинококкоза человека. Приведены данные об этиологии, патогенезе,
эпидемиологии и особенностях распространения заболевания в Одесской области. Описаны мероприятия по борьбе с
эхинококкозом на примере реализации региональной программы и создания Одесского областного центра хирургической
паразитологии. Рассмотрены принципы диагностики с использованием ультразвукового исследования, компьютерной и
магнитно-резонансной томографии. Описаны основные принципы терапии с критическим анализом осложнений и случаев
рецидивирования, атакже современные малоинвазивные методы лечения — лапароскопические и торакоскопические
операции, пункционные методики. Приведены термические методики антипаразитарной обработки стенок остаточной
полости лазером, горячим воздухом, аргоновой плазмой. Дана критическая оценка консервативной терапии эхинококкоза с
помощью бензилимидазольных карбаматов и ее роли в комплексном лечении заболевания.

Медична наукова література
616.5
Н 25
Нанонаука. Нанобіологія. Нанофармация: монографія. - Київ : Поліграф плюс, 2012.
- 327 с.

У монографії узагальнені новітні дані літератури та дослідження авторів, що виконані співробітниками кафедри
фармакології та клінічної фармакології і кафедри хірургічної стоматології та щелепно-лицевої хірургії Національного
медичного університету ім. О. О. Богомольця, лабораторією електронно-променевої нанотехнології неорганічних
матеріалів для медицини Інституту електрозварювання ім. Є. О. Патона і Національного медичного університету ім. О.
О. Богомольця, Інституту біоколоїдної хімії ім. Ф. Д. Овчаренка НАН України, Національного фармацевтичного
університету, Львівського Національного медичного університету ім. Д. Галицького стосовно проблем нанонауки,
нанобіології, наноінформації.

615.37
П 78
Пробиотики и врачебная практика: монография / А. Е. Абатуров [и др.]. - Харьков :
Планета-Принт, 2016. - 126 с.

Авторами представлены на основании литературных данных и собственных исследований современные
представления о микробиоте пищеварительного тракта и молекулярных механизмах действия пробиотиков. В
данном научном издании систематизирован и обобщен материал о возможностях использования во врачебной
практике спорообразующих пробиотиков.



616.897
С 69
Соціально-стресові розлади (клініка, діагностика, профілактика) / ред. : П. В.
Волошин, Н. О. Марута. - Харків : Видавець Строков Д.В., 2016. - 335 с.

Колективна монографія містить результати сучасних досліджень щодо медико-психологічних наслідків соціального
стресу. Основними причинами соціального стресу є збройні конфлікти, зміна суспільних пріоритетів, безробіття,
втрата ресурсних можливостей, корупція та інші.

616.12
Ш 34
Швед М. І. Сучасні технології та методи кардіореабілітації / М. І. Швед, Л. В.
Левицька. - Київ : Медкнига, 2016. - 143 с.

У монографії узагальнені дані літератури та результати власних клінічних спостережень щодо загальних принципів та
методів реабілітації кардіологічних хворих, в тому числі тих, які перенесли гострий коронарний синдром,
неускладнений або ускладнений інфаркт міокарда. Перша частина книги присвячена детальним рекомендаціям з
відбору пацієнтів у кардіореабілітаційні програми, стратифікації ризиків, побудові компонентів програми, підбору
форм і методів фізичної реабілітації та контролю за процесом відновлення здоров’я. Вона базується головним чином
на рекомендаціях Американської асоціації серцево-судинної профілактики та реабілітації (AACVPR), яка є провідною
структурою розробки та імплементації рекомендацій кардіореабілітаційного лікування не лише у США, але й у світі. На
наш погляд, така інформація є особливо актуальною в Україні саме зараз, коли, нарешті, в переліку спеціальностей
з’явилася і спеціальність «фізична реабілітація», а провідні ВУЗи України вже випустили перших спеціалістів із
фізичної реабілітації. При викладі основних принципів і методів реабілітації хворих на інфаркт міокарда автори
опирались на основні положення Української, Європейської, Американської шкіл реабілітації та власний 30-річний
досвід роботи в цій галузі. Особлива увага приділяється методикам індивідуальної кардіореабілітації залежно від
функціонального класу, супутньої патології та власного фізичного ресурсу пацієнта. Важливою практично-
орієнтованою складовою книги є додатки, в яких подається основний реабілітаційний ресурс у вигляді дієтичних
рекомендацій, тест-системи стратифікації ризику серцево-судинної смерті у хворих на інфаркт міокарда (GRACE risk
score), методика проведення тесту 6-хвилинної ходьби, правила моніторування артеріального тиску в домашніх
умовах, стандарти санаторно-курортного лікування хворих із перенесеним інфарктом міокарда, тощо. Автори
сподіваються, що використання основних принципів і методик кардіореабілітації допоможе практикуючим лікарям у
їхній повсякденній практичній діяльності.



66.0я7
Б 35
Бебик В. М. Політологія. Наука і навчальна дисципліна : підручник / В. М. Бебик. - Київ :
Каравела, 2012. - 495 с.

У цьому ілюстрованому підручнику нового покоління викладено основні засади політології як науки і навчальної
дисципліни в контексті розвитку світової політичної думки та становлення політології в системі суспільних наук.
Навчальний матеріал подано не тільки в контексті переказів результатів досліджень зарубіжних політологів (що було
притаманно українським підручникам першого покоління), а й через призму ґрунтовних досліджень, здійснених

представниками національної школи політичних наук за часів новітньої державності України.

83
Б 40
Безпечний І. Теорія літератури / І. Безпечний. - Київ : Смолоскип, 2009. - 390 с.

Пропонований увазі підручник «теорія літератури» вперше з'явився друком в Торонто 1984 року і лише нині дійшов до
української аудиторії. Видання містить розділи, присвячені загальним поняттям та проблемам традиційної науки про літературу,
поетичній лексиці й фразеології, семантиці, синтаксису та фоніці; в ньому докладно розглянуто основи віршування, жанрово-
родову та стилістичну літературні класифікації. Однак це не просто теорія літератури, тобто сухий опис правил і усталених
конвенцій художнього письма, а ще й принагідний аналіз найбільш яскравих і промовистих прикладів, узятих з його
національної історії; аналіз, покликаний зміцнити національну пам'ять, активізувати пригадування найважливіших імен і текстів
українських майстрів художнього слова.
Книжка може бути використана як посібник у навчальних курсах історії та теорії літератури й літературознавства, оскільки
призначена для студентів філологічних факультетів і всіх, хто цікавиться теорією літератури й літературознавством.

Соціально-гуманітарні науки

88
Л 68
Лобанова А. С. Соціально-психологічні аспекти роботи з підлітками, схильними до
девіацій : навчальний посібник / А. С. Лобанова, Л. В. Калашнікова. - Київ : Каравела,
2012. - 367 с.

Посібник містить відомості щодо специфіки реалізації роботи з підлітками, поведінка яких відхиляється від
загальновизнаних соціальних норм. У межах соціально-психологічного підходу до вивчення девіантної поведінки
здійснюється диференційоване вивчення підліткових девіацій, визначаються причинно-наслідкові зв’язки між різними
формами їх прояву, формуються теоретичні знання й практичні уміння соціально-психологічної допомоги підліткам-
девіантам та їх соціальному оточенню.



88.5
М 36
Махній М. М. Етнічна психологія : навчальний посібник / М. М. Махній. - Київ :
Слово, 2015. - 270 с.

Психологічні особливості різних народів і культур вивчає особлива галузь психологічної науки — етнопсихологія,
важливим завданням якої є дослідження взаємодії людини як носія етнічної свідомості та суспільства. Етнічна
культура, створюючи значущий контекст для особистого вибору людини, не обмежує її здатність піддавати сумніву та
переглядати окремі цінності чи переконання. Отож, стрижневою ідеєю пропонованого видання є аналіз
співвідношення соціального і національного, формування поваги до всіх існуючих у суспільстві культурних потреб та
способів життя.

83.3(4Укр)6
О-13
Обертас О. Український самвидав: літературна критика та публіцистика (1960-і -
початок 1970-х років) : монографія / О. Обертас. - Київ : Смолоскип, 2010. - 300 с.

У книзі досліджуються місце і роль, історія розвитку та побутування українського самвидаву як альтернативної
складової літературного процесу, як головної організуючої форми Руху Опору 1960-х - початку 1970-х років. Особлива
увага звертається на характеристику позацензурної публіцистики та літературної критики у контексті культурно-
громадського життя в Україні 60-х років XX століття. З'ясовується роль самвидаву як одвічної опозиційної категорії,
розглядаються обставини його формування як конкретного історичного явища у другій половині ХХ століття,
окреслюються характерні особливості розвитку самвидавної літератури та її проблематики в умовах тоталітарного
суспільства. Ґрунтовний аналіз самвидавних документів дозволив О. Обертасу простежити еволюцію мислення їхніх
авторів. Видання розраховане на науковців, журналістів, а також усіх, хто цікавиться історією, культурою та
літературою України.

65.01я7
М 86
Мочерний С. В. Основи економічної теорії : підручник / С. В. Мочерний, В. Г.
Скотний. - Львів : Новий Світ-2000, 2014. - 599 с.

Видання підготовлено до основних вимог програми навчальної дисципліни "Основи економічної теорії", затвердженої і
рекомендованої Міністерством освіти і науки України, для студентів вищих навчальних закладів. У ньому оптимально
викладено теоретичні питання сучасної економічної науки та результати зарубіжної і вітчизняної практики
господарювання.



63.3(4 Укр)я7
О-53
Олійник М. П. Історія України : навчальний посібник / М. П. Олійник. - 3-тє
вид., випр. та доп. - Львів : Новий Світ-2000, 2015. - 263 с.

Посібник призначений для студентів дистанційної та заочної форм навчання. Цим зумовлена його особливість –
акцентувати увагу студента на найсуттєвіших явищах, фактах, причинно-наслідкових зв’язків.

20.1
О-75
Основи екології: навколишнє середовище і техногенний вплив : підручник. - Львів :
Новий Світ-2000, 2015. - 221 с.

У підручнику викладено деякі положення загальної екології, промислової екології, розглянуті аспекти прикладної
екології щодо охорони довкілля, раціонального використання природних і вторинних ресурсів, а також екологічної
безпеки. Особливу увагу приділено пожежам як негативному чиннику – джерелу забруднення біосфери. Наведено
дані про характеристики вогнегасних речовин.
Підручник розрахований на студентів, курсантів і слухачів вищих інженерно-технічних, в тому числі пожежно-
технічних навчальних закладів, ВНЗ МОН та МНС України, а також може бути корисним для працівників і спеціалістів у
галузі охорони навколишнього середовища.

87я7
П 31
Петрушенко В. Л. Основи філософських знань : навчальний посібник / В. Л.
Петрушенко. - Львів : Новий Світ-2000, 2015. - 291 с.

Навчальний посібник є коротким за змістом і доступним за формою викладом історії світової та вітчизняної
філософської думки, основних теоретичних проблем сучасної філософії (онтології, пізнання, природи свідомості, буття
людини та її свободи та ін.). Велика увага приділена філософії історії та соціальній філософії, проблемам культури та
цивілізації.



87.4я7
П 58
Попов М. В. Логіка : навчальний посібник / М. В. Попов. - Київ : ВСВ Медицина,
2015. - 182 с

Логіка — одна з найдавніших гуманітарних наук, що розкриває закономірності правильного мислення, визначає його
культуру; як обов’язкова навчальна дисципліна забезпечує належний інтелектуальний рівень майбутніх фахівців.
У навчальному посібнику подано конкретні шляхи та форми використання логіки для розвитку мислення сучасного
лікаря-гуманіста, відповідального громадянина.
Для студентів вищих медичних навчальних закладів IV рівня акредитації.

88
П 69
Практикум із групової психокорекції : підручник. - Київ : Слово, 2015. - 751 с.

У підручнику представлено детальну інформацію щодо специфіки групової психологічної корекції та її основних
напрямів. Особливу увагу приділено обґрунтуванню тренінгу як психокорекційного методу, його методичних засобів.
Розглядаються проблеми психокорекційної роботи з різними віковими групами. Матеріал підручника допоможе
сформувати цілісні уявлення про організацію психокорекційної роботи у групі. До кожної з тем авторами подано
теоретичну довідку, питання для самоконтролю, дискусійного обговорення, методичні рекомендації до практичних
вправ.

88
С 28
Седих К. В. Делінквентний підліток: навчальний посібник / К. В. Седих, В. Ф.
Моргун. - 2-ге вид., доп. - Київ : Слово, 2015. - 270 с.

У навчальному посібнику висвітлюються актуальні проблеми психології підлітків, що схильні до протиправної
поведінки. Розглядаються особливості підліткового віку в контексті цілісної періодизації розвитку особистості. Дається
системна характеристика фізичного, когнітивного, емоційного та психосоціального розвитку дитини в підлітковому
віці. Розглядається структура протиправної поведінки людини, її чинники та профілактика, психодіагностика і
корекція в підлітковому віці. У додатку міститься опис конкретних методик профілактики, діагностики та програма
психокорекції делінквентної поведінки підлітків.



88.5
Т 32
Темрук О. В. Соціальна психологія: практикум : навчальний посібник / О. В. Темрук.
- Київ : Каравела, 2013. - 279 с.

Навчальний посібник містить навчальну програму із соціальної психології, практичну частину, тестові запитання
для контролю та самоконтролю, орієнтовний перелік питань до іспиту. Зокрема, до практичної частини увійшли
проблемні ситуації, задачі, завдання, вправи, хрестоматійний матеріал, які можуть бути використані для
закріплення та відпрацювання знань, умінь, навичок як на семінарських, практичних заняттях, так і в якості
індивідуальної чи самостійної роботи студентів. Кожна тема містить психодіагностичний інструментарій, що
включає методики, опитувальники, тести, мстою яких є дослідження основних соціально-психологічних
феноменів, явищ.
Посібник адресований студентам педагогічних, психологічних та інших спеціальностей, може використовуватися
аспірантами, викладачами вищих навчальних закладів.

74.58(4 Укр)
Т 66
Тренінгові технології навчання у практичній підготовці студентів (ділові та рольові
ігри) : навчально-методичний посібник. - Львів : Новий Світ-2000, 2015. - 198 с.

У посібнику розкриваються питання організації та впровадження тренінгових технологій навчання у процес
професійної підготовки студентів економічних спеціальностей.

Офіційні видання

610
П 78
Про реформу охорони здоров'я в Україні : матеріали парламентських слухань у
Верховній Раді України 16 грудня 2015 року / Верховна Рада України, Комітет з
питань охорони здоров'я. - Київ : Парламентське видавництво, 2016. - 208 с.

Видання містить офіційні документи, стенограму доповідей та виступів, тексти невиголошених виступів учасників
парламентських слухань, а також інформаційно-аналітичні та довідкові матеріали із зазначеного питання.
Для науковців і освітян, працівників державного управління, політиків, представників інтелектуальних кіл
громадянського суспільства.



Матеріали конференцій

78.3
Б 11
Бібліотеки і суспільство: рух у часі та просторі : матеріали II Науково-практичної
Інтернет-конференції, 24-31 жовтня 2016 р. - Харків : ХНМУ, 2016. - 152 с.

Збірка містить матеріали ІІ Науково-практичної Інтернет-конференції «Бібліотеки і суспільство: рух у часі та
просторі», в яку увійшли праці фахівців, викладачів бібліотечної справи та вищої школи; представлено
результати практичного досвіду та наукових досліджень, визначено шляхи вирішення певних проблем
інформаційно-бібліотечного забезпечення користувачів у бібліотеках тощо.

616.9(063)
І- 74
Інфекційний контроль та актуальні проблеми інфекцій, пов’язаних з наданням
медичної допомоги : матеріали науково-практичної конференції, присвяченої 135-
річчю з дня народження Олександра Флемінга, бактеріолога, лауреата
Нобелевської премії, винахідника першого антибіотика пеніциліну (Харків, 16
листопада 2016 року) / ред. Т. О. Чумаченко. - Харків : Харківський національний
медичний університет, 2016. - 106 с.

У збірнику представлені теоретичні та практичні результати наукових досліджень та практичної діяльності фахівців
органів охорони здоров'я, вищих навчальних медичних закладів, науково-дослідних інститутів. Висвітлено широке
коло питань з актуальних проблем епідеміології, діагностики, клініки, лікування та профілактики інфекцій, пов’язаних
з наданням медичної допомоги. Розглянуто сучасні аспекти безпечного надання медичної допомоги. Розглянуто
сучасні аспекти безпечного надання медичної допомоги населенню, питання резистентності мікроорганізмів до
антимікробних препаратів, дезінфектантів, антисептиків, простежено шляхи вирішення сучасних проблем інфекцій,
пов’язаних з наданням медичної допомоги, та антибіотикорезистентності збудників.



61(063)
І-90
Історичні, економічні, соціально-філософські та освітні аспекти розвитку охорони
здоров'я : матеріали IV Міжнародної наукової інтернет-конференції, 1-8 листопада
2016 р. - Харків : Колегіум, 2016. - 123 с.

Збірник містить матеріали ІV Міжнародної наукової інтернет-конференції, що відбулася 1-8 листопада 2016 р.
Концепція збірника базується на багатоплановому науковому висвітленні проблем охорони здоров’я. Секції
конференції охоплюють галузі історичних, економічних, філософських, юридичних і медичних наук.

610(063)
І- 90
Історичні та медико-соціальні аспекти охорони здоров’я в Україні : матеріали
науково-практичної конференції, присвяченої 120-річчю з дня народження П. Т.
Петрова, завідувача кафедри історії медицини (1948-1957 рр.) Харківського
медичного інституту (Харків, 23 листопада 2016 р.). - Харків : Харківський
національний медичний університет, 2016. - 147 с.

Збірник містить матеріали науково-практичної конференції, присвяченої 120-річчю з дня народження П. Т.
Петрова, завідувача кафедри історії медицини (1948-1957 рр.), що відбулася 23 листопада 2016 р. Концепція
збірника базується на багатоплановому науковому висвітленні проблем охорони здоров’я. Секції конференції
охоплюють галузі історичних, економічних, філософських, юридичних і медичних наук.



Медична науково-популярна література

84(4Укр)6
Б 48
Бердник О. Золоті ворота : поезія, публіцистика, інтерв'ю / О. Бердник. - Київ :
Смолоскип, 2008. - 416 с.

«Вся моя література та громадська діяльність була спрямована до розкриття у читача вищого космічного
рівня мислення, чуття, творчості», - писав Олесь Бердник. Славнозвісний фантаст-дисидент належав до тих
рідкісних людей, які здатні відкинути все тимчасове і поверхове, думати одвічними архетипами, жити
категоріями Всесвіту, Світла, Любові. Але пориваючись до вищих сфер, Олесь Бердник ніколи не забував і
про Матір-Націю, любов до якої сформувала його творчу сутність. Тож прикметно, що у віршах, містеріях,
самвидавних та друкованих статтях, інтерв’ю, котрі увійшли до цього тому, нерідко стоять поруч слова –
Дух і Україна.

63.3(4Укр)62
П 59
Пороги : літературно-мистецький і громадсько-політичний самвидавний журнал
/ упоряд. : Р. Лиша, Ю. Вівташ, О. Сокульська. - Київ : Смолоскип, 2009. - 624 с.

Громадсько-політичний і літературно мистецький журнал «Пороги», який виходив у Дніпропетровську –
Січеславі впродовж 1988-90 рр. зусиллями групи нонконформістів – дисидентів, мистців і літераторів,
вибрані матеріяли з дев’яти чисел якого увійшли до цього видання, був і є прикметним культурних
феноменом й документом орієнтованої опозиційної думки, зокрема Сходу України, Наддніпрянщини та
авангардних творчих пошуків в період переходу від «пізньосовєтської» андеграундної творчості до
дискурсів вже часів незалежності, спробою вислову і пошуків в період граничного зламу часів і епох.
В його матеріалах кризі й розладу тоталітарної свідомості протистоїть національно-демократична
політологічна парадигма і перспектива. Національні християнсько-консервативні вартості органічно
знаходять нову відповідну часові форму вислову в авангардних за виразом пронизливо-ліричних поетичних
експериментах й пошуках, у формах графіки, фотографії, колажів.
«Інше» бачення світу, «інші» альтернативи колоніальній і постколоніальній заскорузлості визначають
концепцію прикметного й яскравого для тих часів і актуального й нині за змістом і духом видання.



63.3(4Укр)63
Ч-75
Чорновіл В. Твори : у 10 т. / В. Чорновіл. - Київ : Смолоскип.
Т. 10 : Статті, виступи, інтерв'ю (січень 1998-березень 1999). - 2015. - 678 с.

У 10-й том Творів Вячеслава Чорновола в десяти томах увійшли, як і раніше, статті «Колонок редактора»
газети «Час Тіmе», виступи у Верховній Раді, документи НРУ хроніка його діяльності. Це період за 1998 та
три місяці 1999 років. У томі відображено намагання В. Чорновола об'єднати національно-демократичні
сили, відновити зруйнований Рух. Безумовно, останній том важливий не тільки для характеристики
діяльності Чорновола, а й для вивчення історії України, для аналізу подій того часу, з яких не зроблено
висновків дотепер.
Рекомендовано науковцям, студентам, дослідникам нашої історії.

66.7
Ш 95
Шугай О. Фундація імені Івана Багряного. Хроніка доброчинної діяльності в
Україні та за її межами : репортажі, інтерв'ю, рефлексії, нотатки, рецензії,
відгуки, повідомлення / О. Шугай. - Київ : Смолоскип, 2015. - 704 с.

В Україні та за її межами широко відома доброчинна діяльність Фундації ім. Івана Багряного (США). Ця книга
є спробою на основі документів бодай стисло розповісти про засновників, жертводавців і той нелегкий, але
славний шлях, пройдений Фундацією за сорок років свого існування.
Ювійлене видання доповнює двокнижжя «Іван Багряний: нове й маловідоме…» («Смолоскип», 2013 р.) і
розраховане на широке коло читачів.



84(4Укр)6
Б 14
Багряний І. Людина біжить над прірвою : роман / І. Багряний. - Київ : Знання,
2016. - 368 с. - (Класна література)

Головний герой роману Максим Колот опиняється між двома арміями — фашистською і радянською. Але він не
піддається обставинам і не дає долі викреслити його із життя. Розповідаючи про трагедію людей, затягнутих у вир
Другої світової війни, письменник намагається відповісти на одвічне запитання: що утримує людину в цьому світі, де
бере початок її жага до життя, звідки у неї беруться сили боротися зі смертю, коли вона опиняється на грані між
буттям і небуттям. Роман захоплює динамічним сюжетом, глибокими роздумами про сенс життя, такі нетлінні
цінності як рідна земля, рід, сім’я, любов, відповідальність за ближніх, віддана дружба, милосердя і буде цікавим
читачеві.

84(4Фра)
Б 21
Бальзак О. де Батько Горіо : роман / О.де Бальзак. - Київ : Знання, 2016. - 304 с. -
(Скарби).

Соціально-психологічний роман “Батько Горіо” Оноре де Бальзака (1799—1850) — новаторський твір. Як витончений
психолог письменник у художній формі показує безмежну роль у житті особи грошей і людських пристрастей. Але
якщо влада грошей вимагає керування розумом і, за Бальзаком, в певних межах є силою конструктивною, то
пристрасті здебільшого не підкоряються логіці, легко переходять межу і стають руйнівними. Життя батька Горіо,
його дочок, звичаї вищого паризького товариства — яскраве тому підтвердження. У романі багато спостережень,
описів речей, побуту, глибоких роздумів про відносини між людьми, які захоплюють читача, що робить твір цікавим
та актуальним і сьогодні.

Художня література

84(4Укр)6
Д 72
Драй-Хмара О. Промінь крізь хмари : збірка поезій / О. Драй-Хмара. - Київ :
Смолоскип, 2010.

Пропонуємо увазі читачів збірку поезій Оксани Драй-Хмари «Промінь крізь хмари». Це вірші, що дихають
природою, просякнуті її амбівалентним подихом, навіяні дитячими враженнями і юнацькими розмислами про життя
у різних його проявах, гармонійно поєднуючи щастя-долю із болем-гнівом. Видання також містить авторські
спогади про відомого поета-неокласика, представника «розстріляного відродження» Михайла Драй-Хмару.



84(4Укр)6
К 75
Коцарев О. Неймовірна історія правління Хлорофітума Першого : пригодницькі
повідомлення / О. Коцарев. - Київ : Смолоскип, 2009. - 264 с.

Нарешті поет Олег Коцарев постає перед нами в новому амплуа прозаїка. У своїх сюжетних поворотах Коцарев
абсолютно непередбачуваний. Тієї миті, коли читач уже майже на сто відсотків певен, що автор зараз поверне
сюжетним проспектом праворуч, оскільки ліворуч повертати просто нікуди, Коцарев несподівано крутить кермо
сюжету саме ліворуч і з задоволеною усмішкою повертає на газон, зносить газетний кіоск, а потім переможно в’їжджає
в скляну вітрину якогось модного бутика. Саме таким і має бути справжній катарсис. Зрештою тут добро неодмінно
виборює перемогу над злом, любов – над транспортом, а хлопчики - над капіталізмом. А ще книга містить порцію
рецептів облаштування ідеального суспільства, великий відсоток багатозначних натяків та наполегливо
рекомендується до прочитання в автобусах, тролейбусах, трамваях і метро.

84(4Беи)
Н 99
Някляєв В. Кін : поезії / В. Някляєв. - Київ : Смолоскип, 2011. - 119 с.

Пропонуємо увазі читачів збірку поезій Володимира Някляєва (1946) - відомого білоруського письменника, а також
політика, який зазнав репресій від лукашенківської диктатури під час подій зими 2010 року.
У книжці «Кін» зібрано вірші Някляєва від 1960-х до 2000-х років: тексти філософські, риторично-парадоксальні,
пейзажні, ліричні або й з елементами публіцистичності, виконані у досить різноманітній техніці та стилістиці. Ці твори
наповнені емоціями вельми широкого спектру: від піднесеного пафосу до глибокої іронії.
Для всіх, хто любить поезію і вболіває за Білорусь..

84(4Укр)6
П 49
Поліщук К. Вибрані твори / К. Поліщук; упоряд. В. Шевчук. - Київ : Смолоскип,
2008. - 704 с. - (Розстріляне Відродження).

Клим Поліщук (1891-1937) – один з найяскравіших представників української літератури перших десятиліть ХХ ст.,
творець оригінального жанру «новели факту», проникливий сатирик і психолог революції й перших років радянської
влади. До видання увійшли ранні оповідання в неоромантичному дусі, нариси з часу Першої світової війни, легенди та
готична проза, а також твори про мистецьке життя. Мала проза письменника допоможе читачеві пізнати унікальний
феномен творчості К. Поліщука, який писав оповідання та нариси, блукаючи Україною і особисто спостерігаючи події,
що відбувалися в глибині народу. Це дало змогу авторові створити свою хроніку часу, подавши правдиву панораму
життя українського народу в буремні роки революції та Визвольних змагань 1917-1921 років.



84(4Укр)6
П 45
Поети Празької школи: Срібні сурми : антологія / упоряд. М. Ільницький. - Київ :
Смолоскип, 2009. - 916 с.

В антології зібрано твори поетів української еміграції 1920-30-х років XX століття з угрупування, яке в
літературознавстві здобуло назву — Празька школа. Учасники визвольних змагань українського народу та
представники покоління, що сформувалося «під чужим небом», вони несли в поезії «срібні сурми» недавніх походів,
історіософські роздуми про майбутнє рідної землі, а також розвивали традицію вільної української поезії, обірвану
комуністичним режимом. Це одна з перших спроб розкрити творчість еміграційних поетів міжвоєнного періоду в
повноті їхньої творчої індивідуальності. Видання також має теоретичну частину, до якої увійшли літературно-критичні
статті, спогади, рецепції, листування та інтерв'ю. Книга для всіх, хто має Україну в серці, незалежно від того, де
живе.

61(092)
Р 83
Рузин Г. П. ... Чтоб не хотелось покою : записки старого врача / Г. П. Рузин. -
Харьков : ФЛП Томенко Ю.И., 2013.

Рузин Геннадий Петрович, доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой хирургической стоматологии
и челюстно-лицевой хирургии Харьковского национального медицинского университета. Много лет работал
челюстно-лецевым хирургом и преподавателем ВУЗа во многих городах Советского Союза.

84(4Укр)
С 13
Савицька І. Де найкраще місце на світі? : казки / І. Савицька. - Київ : Смолоскип,
2008. - 24 с.

Письменниця Іванна Савицька відома багатьом поколінням українських дітей та батьків діаспори. На її віршиках,
оповіданнях і казочках виховувалися тисячі маленьких українців. Сплітаючи традиційну народну казку і європейські
сюжети, авторка говорить з дітками їхньою мовою – мовою чудес і любові.



84(4Укр)6
С 30
Семенко М. Вибрані твори / М. Семенко. - Київ : Смолоскип, 2010. - 688 с. -
(Розстріляне Відродження).

Михайль Семенко (1892—1937) — один з найжвавіших і найзагадковіших учасників літературного процесу початку XX
століття.
До видання увійшли поетичні, прозові й драматичні твори письменника, написані протягом 1910-х — початку 1930-х
років, а також його маніфестографія, що уможливлює зіставлення програмових положень футуризму і його творчої
реалізації. Водночас книга містить матеріали, присвячені постаті культуртрегера у контексті футуризму — як одного з
найбільш реалізованих напрямів українського авангарду.
Може бути використана як посібник у школах і вищих навчальних закладах.

84(4Укр)6
Ч-15
Чайковський А. Богданко / А. Чайковський. - Київ : Знання, 2016. - 256 с. -
(Скарби).

До збірки входять історичне оповідання “Богданко”, повісті “За сестрою” та “Козацька помста” А. Чайковського
(1857—1935), в яких відтворена героїчна боротьба українського козацтва із зовнішніми ворогами. Письменник
знаходить захоплюючі пригодницькі сюжети, правдиво показує козацькі звичаї, військову тактику, змальовує
переконливі образи сміливих і мужніх хлопців та козаків, які, долаючи численні труднощі й небезпеки, самовіддано
захищають рідну землю і свій народ. А. Чайковський привертає увагу читачів до таких високих якостей героїв своїх
творів, як людяність, порядність, милосердя, стриманість, розважливість, щирість. Книга зберігає свою актуальність і
сьогодні.

83.3(4Укр)6
Ш 95
Шугай О. Крапля сонця у морі блакиту : повість про Аркадія Казку / О. Шугай. -
Київ : Смолоскип, 2010. - 664 с.

Книга містить два розділи: документальну повість про життєвий шлях Аркадія Казки - представника «Розстріляного
відродження» 1920-х рр. в українській літературі — та його вибрані поезії, переклади, статті. Сюди ввійшли також
інші публікації, критичні розвідки, документи. Видання присвячене 120-й річниці з дня народження Аркадія Казки.
Розраховане на широке коло читачів.



84(4Вел)
Ш 41
Шекспір В. Ромео і Джульєтта / В. Шекспір. - Київ : Знання, 2016. - 176 с. - (English
Library).

“Ромео і Джульєтта” — романтична і водночас трагічна п’єса класика світової літератури Вільяма Шекспіра (1564—
1616). В основу сюжету твору покладено стародавню легенду про юних закоханих, що належать до ворогуючих родів,
яка не втрачає своєї актуальності ось уже декілька століть. Любов піднімає Ромео і Джульєтту над безглуздим
ворогуванням, що дісталося їм у спадок, облагороджує їх, змінює їхні душі і врешті мирить дві родини. Але фінал п’єси
трагічний. Ворожнеча і прикрий збіг обставин призводять до смерті закоханих. Ця смерть — гострий виклик родинам,
суспільству, яке за ненавистю і розбратом не здатне побачити велич любові.

84(4Укр)6
Ш 84
Шпол Ю. Вибрані твори / Ю. Шпол. - Київ : Смолоскип, 2007. - 536 с. -
(Розстріляне Відродження).

У цій книзі подано основну частину творчого доробку Юліана Шпола (прибране ім’я Михайла Омеляновича Ялового –
1895-1937) - поета, прозаїка, драматурга, видатного організатора літературного життя в Україні 1920-х років,
першого президента ВАПЛІТЕ. Славетний роман «Золоті лисенята», драма «Катіна любов або будівельна
пропаганда», поетична збірка «Верхи» та вірші з-поза збірок, переклади поезій, оповідання, публіцистика Юліана
Шпола з часу прижиттєвих видань уперше приходять до українського читача. Окрім творів письменника, книга
оздоблена значним документальним матеріалом: фотографіями автора та його оточення, автографами, копіями
протоколів тощо, а також – літературно-критичними матеріалами: рецензіями Ф. Якубовського, Г. Майфета та ін. на
роман «Золоті лисенята».
Збірка призначена для студентів, викладачів, широкого кола зацікавлених осіб; може бути використана як посібник у
школах і вищих навчальних закладах.

Повернутися до змісту



Видання, що надійшли до Наукової бібліотеки ХНМУ 
у лютому 2017 року

Медична навчальна література

616.61(02)
Л 63
Лісовий, В. М. Основні синдроми хвороб нирок : навчальний посібник для
студентів V-VI курсів і лікарів-інтернів / В. М. Лісовий, Н. М. Андон'єва ;
Міністерство охорони здоров'я України, Харківський національний медичний
університет. - Харків : ХНМУ, 2016. - 196 с.

Навчальний посібник складено згідно з програмою навчальної дисципліни «нефрологія» для студентів вищих
медичних навчальних закладів ІІІ-IV рівнів акредитації.
У посібнику викладено сучасні аспекти діагностики і лікування деяких захворювань нирок, а також особливості
ведення хворих з різними синдромами, які супроводжують ураження нирок.

616.61(02)
Л 50
Лесовой, В. Н. Основные синдромы болезней почек : учебное пособие для
студентов V-VI курсов и врачей-интернов / В. Н. Лесовой, Н. М. Андоньева ;
Министерство здравоохранения Украины, Харьковский национальный
медицинский университет. - Харьков : ХНМУ, 2016. - 196 с.

Учебное пособие составлено в соответствии с программой учебной дисциплины «нефрология» для студентов
высших медицинских учебных заведений ІІІ-IV уровней аккредитации.
В пособии изложены современные аспекты диагностики и лечения некоторых заболеваний почек, а также
особенности ведения больных с различными синдромами, сопровождающими поражения почек.



613.1
З-57
Зербино, Д. Д. Экологическая патология: проблема превентивной медицины.
Концепция первичной профилактики / Д. Д. Зербино. - Киев : ООО "МЕДИКС ГРУПП",
2016. - 176 с.

Более тридцати лет назад автор этой монографии в процессе углублённых клинико-патоморфологических исследований
обнаружил у больных молодого возраста изменения в артериях сердца (а позже — и других органах), но не
атеросклеротического характера. Это были: артериосклероз, васкулиты, ангиопатии. Больные работали водителями,
сварщиками, литейщиками, малярами, паяльщиками, контактировали с пестицидами (сельскохозяйственные работники).
Так возникла гипотеза автора о роли ксенобиотиков как о первичных стимулах поражения сосудов (восьмидесятые годи).
По мере накопления материала созрела его новая концепция, в основе которой рассматривается воздействие не только
производственных ксенобиотиков, но их скрытое урбанистическое и бытовое (курение) влияние.
В нескольких главах, называемых частями, рассматриваться болезни, вызываемые тяжелыми металлами (семь частей). Не
забыта группа так называемых стойких органических загрязнителей — особый, скрытый “бич” современной химии (семь
частей). Индивидуальное, спонтанное введение ксенобиотиков — курение обсуждается в научном плане (в семи главах). В
последних разделах книги (восемь частей) автор прослеживает переход от естественной экологии к искусственной
экологии, окружающей каждого человека. Особо анализируется экстремальная ситуация в Украине: сверхсмертность от
сердечно-сосудистых заболеваний. Ксенобиотическая гипотеза, затем концепция этиологии ряда современных заболеваний
в финале формулируется как “системная этиологическая теория развития самых распространенных заболеваний сосудов”
(часть 43). В дискуссионном порядке, исходя из своих поисков и исследований, автор перечисляет идеи, имеющие прямое
или косвенное отношение к экологии человека. Это исследования В.Н. Вернадського, П. Тейяра де Шардена, Эльвина
Тоффлера (“волны” цивилизации), идеи Римського клуба, разработки, финансированные “Світовим банком” в Украине. Как
новый, прогрессивный базис первичной профилактики автор приводит деятельность ООН по созданию системы ISO (часть
41, заключение седьмое). Книга предназначена для кардиологов, сердечно-сосудистых хирургов, экологов, токсикологов,
профпатологов, специалистов по медицине труда, а также социологов, специалистов. Занимающихся проблемами
превентивной медицины и государственных деятелей Украины, внедряющих систему экологического управления —
ISO14001^2004 веб-сайт www.vfsglobal.com).

613.1
З-57
Зербино, Д. Д. Экологические катастрофы: вина человека? / Д. Д. Зербино, А. М.
Сердюк. - Тернополь: ТГМУ, 2015. - 291 с.

Монография представляет собой аналитический обзор литературы по проблеме экологических катастроф не
природного генеза, а вызванных деятельностью человека. Это катастрофы, которые привели: к загрязнению
воздушной и водной среды; к катастрофическому загрязнению и повреждению почвы.



616.5(02)
Ш 38
Шегедин, М. Б. Медсестринство в дерматології і венерології : навчальний посібник /
М. Б. Шегедин, М. М. Зайченко, Я. О. Зайченко. - Вінниця : Нова книга, 2017. - 200 с.

Навчальний посібник із дисципліни “Медсестринство в дерматології і венерології” складений у вигляді
структурно-логічних схем, які висвітлюють основні питання навчальної дисципліни. Підготовлений згідно з
програмою, затвердженою Міністерством охорони здоров’я України. Посібник адаптований до Міжнародної
класифікації хвороб десятого перегляду. Структурно-логічні схеми з кожної нозологічної форми подано у такій
послідовності: визначення хвороби, етіологія, епідеміологія, класифікація, медсестринський процес,
профілактика. Особливу увагу приділено розкриттю всіх етапів медсестринського процесу, тактиці медсестри
діагностики та лікуванню хворого. Для студентів спеціальності “Медсестринство” вищих медичних навчальних
закладів.

Соціально-гуманітарні науки

60.5
Н 56
Нестуля, О. О. Основи лідерства. Наукові концепції (від найдавніших часів до
середини XX ст.) : навчальний посібник / О. О. Нестуля, С. І. Нестуля. - Полтава :
ПУЕТ, 2016. - 280 с.

У навчальному посібнику аналізуються погляди на лідерство суспільно-політичних діячів, істориків, філософів
стародавніх цивілізацій (Єгипту, Ірану та Передньої Азії, Індії, Китаю, Античного світу), титанів епохи
Відродження, творців «героїчних» теорій, перших соціологів та психоаналітиків.

60.5
Н 56
Нестуля, О. О. Основи лідерства. Наукові концепції (середина XX-початок XXI ст.) :
навчальний посібник / О. О. Нестуля, С. І. Нестуля. - Полтава : ПУЕТ, 2016. - 376 с.

У навчальному посібнику аналізуються теорії лідерства середини ХХ ст.. (теорії рис, поведінкові, ситуативні).
Особлива увага звертається на висвітлення положень сучасних теорій лідерства: функціональних, ціннісних,
харизматичних, трансформаційних, лідерства-служіння, емоційного лідерства.



Художня література

84(7Сое)
К 17
Каланіті, П. Коли подих стає повітрям / П. Каланіті ; пер. з англ.: Н. Трохим, Т.
Микитюк. - Харків : Клуб сімейного дозвілля, 2016. - 256 с.

У травні 2013 року, за крок від омріяної медичної та наукової кар’єри, Пол Каланіті діагностував у себе рак
легенів 4-ї стадії й розпочав свою книгу. Крапку в ній поставила його смерть навесні 2015-го. А за десять
місяців відверта та мужня історія боротьби, кохання й самовідданої лікарської праці стала бестселером № 1
за версією The New York Times та увійшла до лідерів продажів на Amazon.com.
Вражаюча сповідь талановитого нейрохірурга, який захворів у 35 років. «Чому я?» Помирати від раку в
молодому віці й знати, що твій випадок — один на десять тисяч. Безліч разів повідомляти хворим про
страшний діагноз, вирішувати, чиє життя можливо врятувати, а чиє ні, — і раптом самому опинитися на
лікарняному ліжку й чекати вироку, скільки тобі залишилося. Назавжди розпрощатися з мріями про складні
операції та наукову працю… А тоді зрозуміти: іншого вже не буде й правильне запитання «А чому не я?». І,
забувши про біль, прийти до операційної, жити, кохати — і взяти на руки новонароджену донечку…

84(4Укр)6
К 72
Костина, Н. Только ты : роман / Н. Костина. - Харьков ; Белгород : Клуб
семейного досуга, 2016. - 352 с.

Катя Скрипковская уже не похожа на ту влюбленную рыжеволосую студентку юрфака, которой Алексей
изменил накануне свадьбы. Теперь рядом с ней — сильной, смелой и решительной — Тимур, Тим,
единственный настоящий мужчина в ее жизни, чье предложение она так долго готовилась принять, пока не
увидела его… с другой женщиной. По силам ли старшему лейтенанту милиции Скрипковской распутать
сложный клубок теней из собственного прошлого? Где же он, тот принц, который навсегда прогонит тени из
ее пришлого? Тот, кто готов будет не задумываясь броситься в драку ради нее? Тот единственный, кто
увидит за формой опера трогательно беззащитную и слабую женщину…



84(4Вел)
С 33
Сеттерфілд, Д. Тринадцята казка: роман / Д. Сеттерфілд ; пер. з англ. В.
Горбатько. - 2-ге вид. - Харків : Клуб сімейного дозвілля, 2016. - 432 с.

Діана Сеттерфілд — англійська письменниця, чий дебютний роман «Тринадцята казка» 2006 року став
літературною сенсацією у Великій Британії та Америці та змусив критиків оголосити про народження «нової
Шарлотти Бронте».
Знаменита письменниця Віда Вінтер, а, точніше, жінка, що скривалася під цим псевдонімом, довгі роки
залишалася загадкою для своїх шанувальників. Жодного достовірного факту біографії, жодного слова правди
у численних інтерв’ю, жодного пояснення, чому у її найзнаменитішій книзі «Тринадцять казок» лише
дванадцять розділів… Яким же було здивування скромної власниці букіністичної крамниці Маргарет Лі, коли
іменита письменниця запропонувала їй написати свою біографію! Затишна бібліотека та старовинний маєток
Енджелфілд, де таємниці за кожними дверима — Маргарет наче повернулася до дому, який колись
залишила. Може тому, що у неї, як і у Віди Вінтер, була сестра-близнючка, трагічно втрачена? Крок за
кроком, блукаючи лабіринтом старих родинних драм, загадкових зникнень та патологічної любові до свого
другого «я», Маргарет наблизиться до фіналу останньої казки, щоб стати однією з її героїнь…

Повернутися до змісту



Видання, що надійшли до Наукової бібліотеки ХНМУ 
у березні 2017 року

Медична навчальна література

616.012.08(02)
А 66
Анестезіологія, інтенсивна терапія та невідкладні стани : навчальний посібник / ред.
А. С. Владика. - Одеса : Одеський медуніверситет, 2016. - 265 с. : ил.

Навчальний посібник містить короткі відомості про історію становлення та розвитку методів знеболювання,
інтенсивної терапії, медицини невідкладних станів і організацію, зокрема в Україні, відповідних служб, а також
фундаментальні відомості про клінічні методи анестезіології, інтенсивної терапії та невідкладних станів, їх
наукову обґрунтованість, технічну та фармацевтичну оснащеність.

81.2 Англ
Б69
Бобак, М. І. Удосконалюємо професійне іншомовне спілкування : навчальний
посібник / М. І. Бобак, Н. В. Рокіцька. - 2-ге вид., випр. і доп. - Тернопіль : ТДМУ
"Укрмедкнига", 2016. - 236 с.

Навчальний посібник підготовлено з метою допомогти засвоїти необхідний об'єм медичної термінології
іноземними (англійською, німецькою) мовами. Сучасна концепція посібника дозволяє використовувати його як
для навчання студентів-медиків, так і для лікарів, які практикують у англомовних та німецькомовних країнах.

612.028(02)
Біологія людини : навчальний посібник / С. Є. Шепелєв [та ін.] ; ред. О. І. Плиска. -
Тернопіль : ТДМУ "Укрмедкнига", 2015. - 288 с. : рис.

Представлена книга може бути корисною для поглибленого вивчення розділу «Біологія людини», самостійної
підготовки абітурієнтів, а також для студентів небіологічних спеціальностей вищих навчальних закладів ІІІ – ІV
рівнів акредитації.



В 42
Військова епідеміологія з епідеміологією надзвичайних ситуацій : підручник /
ред. М. А. Андрейчин. - Тернопіль : Укрмедкнига, 2016. - 319 с. : ил.

У підручнику розглянуто взаємозв’язок соціальних і природних чинників, їх вплив на епідемічний процес серед
особового складу військ і цивільного населення. Розкрито властивості біологічної зброї, особливості перебігу
штучно викликаного епідемічного процесу, планування протиепідемічних заходів в екстремальних умовах.
Теоретичні узагальнення проілюстровані епідемічними ускладненнями під час недавніх війн, техногенних аварій та
інших надзвичайних ситуацій. Видання відповідає програмі, затвердженій Міністерством охорони здоров’я України,
й адресується студентам медичних навчальних закладів III-IV рівнів акредитації, а також військовим лікарям та
іншим медичним працівникам.
У підручнику викладено основні положення епідеміології під час стихійних і соціальних лих. Враховано сучасні
відомості, а також розробки співробітників кафедри інфекційних хвороб та епідеміології Тернопільського
державного медичного університету ім. І.Я. Горбачевського і кафедри військово-профілактичної медицини
Української військово-медичної академії. Розглянуто взаємозв’язок соціальних і природних чинників, їх вплив на
епідемічний процес серед особового складу військ і цивільного населення.
Розкрито властивості біологічної зброї, особливості перебігу штучно викликаного епідемічного процесу.
Обговорюються епідеміологічна діагностика, основи організації біологічної розвідки та індикації біологічних
засобів. Значну увагу звернено на планування протиепідемічних заходів в екстремальних умовах, а також сучасну
профілактику уражень від цього виду зброї масового ураження. Теоретичні узагальнення проілюстровано
епідемічними ускладненнями під час недавніх воєн, техногенних аварій та інших надзвичайних ситуацій.
Видання відповідає програмі, затвердженій Міністерством охорони здоров’я України, й адресується студентам
медичних навчальних закладів IV рівня акредитації, а також буде корисним для військових лікарів та інших
медичних працівників, силових структур і відомств та для посадовців, до компетенції яких належить опікування
протиепідемічним захистом військ і населення в екстремальних умовах, а також у воєнний та мирний час.

616.24(02)
І 29
Ідіопатичний легеневий фіброз: клініка, діагностика, лікування : методичний
посібник. - Київ : [б. и.], 2016. - 52 с.

У методичному посібнику викладено матеріал, що стосується ідіопатичного легеневого фіброзу.



618.1-053(02)
З-33
Запорожан , В. М. Дитяча гінекологія : підручник / В. М. Запорожан , С. П.
Польова, М. Л. Аряєв. - Одеса : Одеський медуніверситет, 2013. - 343 с.

У підручнику викладено матеріал, що стосується розвитку та становлення репродуктивної системи у дівчат
препубертатного та пубертатного віку,описано особливості змін фізіологічного та статевого
розвитку,ендокринної функції та внутрішніх геніталій. Детально висвітлені порушення функції репродуктивної
системи в період статевого дозрівання,аномалії розвитку статевих органів у дівчат,пухлини і травматичні
ураження геніталій. Окремі розділи підручника присвячені проблемам «гострого живота» в дитячій
гінекологічній практиці та методам контрацепції в гінекології дитячого та підліткового віку.
Для студентів,лікарів-інтернів акушерів-гінекологів,дитячих гінекологів,педіатрів та сімейних лікарів.

616.9(02)
І-74
Інфекційні хвороби в загальній практиці та сімейній медицині : навчальний
посібник / ред. М. А. Андрейчин. - 2-ге вид., без змін. - Тернопіль : Укрмедкнига,
2016. - 498 с.

У посібнику висвітлено ранню діагностику поширених інфекційних хвороб, лікування і диспансеризацію
хворих в амбулаторно-поліклінічних умовах і на лікарських дільницях. Описані основні профілактичні та
протиепідемічні заходи. У клінічній діагностиці максимально використано синдромний підхід. Наведено
список рецептів на препарати, що їх часто використовують у лікуванні інфекційних хворих. Для лікарів-
інтернів і лікарів загальної практики та сімейної медицини, а також інфекціоністів, інших фахівців і студентів
старших курсів медичних університетів.

617(02)
К 45
Кіт, О. М. Медсестринство в хірургії : підручник / О. М. Кіт, А. О. Боб, С. О.
Коноваленко. - 2-ге вид., перероб. і доп. - Тернопіль : Укрмедкнига, 2017. - 623 с.
: ил.

Підручник створений відповідно до кваліфікаційних характеристик спеціалістів та програми з медсестринства
в хірургії для студентів вузів І–ІІІ рівнів акредитації. На сучасному рівні висвітлені основні питання
профілактики хірургічної інфекції, а також детально викладені методика надання першої медичної допомоги
при невідкладних станах в хірургії й принципи подальшого лікування. У підручнику синтезовано кращі
традиції хірургічної школи й матеріали сучасних досягнень медичної науки.



616.012.08-053(02)
К 49
Клініка та синдромна терапія невідкладних станів у дітей : посібник. - 2-ге вид.,
без змін. - Тернопіль : Укрмедкнига, 2016. - 207 с.

У посібнику представлені найбільш поширені патологічні стани, які діагностують дільничні педіатри, сімейні
лікарі, лікарі швидкої допомоги та стаціонарів. Лаконічно подано визначення кожної нозологічної одиниці,
діагностичні критерії захворювання. Надання невідкладної допомоги чітко розділено на два етапи:
догослітальний та стаціонарний. У кінці кожної нозології для закріплення матеріалу наведено ситуаційні
задачі.
Пропонується для студентів вищих медичних закладів, лікарів-інтернів, лікарів-курсантів факультетів і
інститутів післядипломної освіти, лікарів-педіатрів і лікарів швидкої допомоги
Посібник може виконувати навчальну функцію та бути довідником.

615.82(02)
К 59
Козак, Д. В. Лікувальна фізична культура : посібник / Д. В. Козак, Н. О. Давибіда.
- Тернопіль : Укрмедкнига, 2016. - 107 с. : ил.

У посібнику висвітлено правила і методи дозування навантаження, процес формування рухових навичок,
форми, правила підготовки і проведення лікувальної фізкультури, режими рухової активності.
Дане видання буде корисним для підготовки фахівців із фізичної реабілітації у медичних вищих навчальних
закладах за спеціальностями «Лікувальна справа» та «Здоров'я людини».

616.77(02)
К 60
Колісник, П. Ф. Лекції з клінічної вертебрології : навчальний посібник / П. Ф.
Колісник. - Вінниця : Нова книга, 2017. - 184 с.

У навчальному посібнику розглянуто актуальні питання клінічної вертебрології, зокрема: клінічної морфології,
патогенезу вертеброгенних захворювань внутрішніх органів та систем, патології хребта, вертебродіагностики
та вертебротерапії. Розроблені у формі лекцій теоретичні основи, в простій та зрозумілій формі, висвітлюють
шляхи та механізми передачі патології хребта на інші органи та системи. Важливою також є спроба розкриття
механізмів розвитку резистентності терапевтичних захворювань до лікування при патології хребта і його
сегментів. Метою створення посібника є необхідність ознайомлення студентів вищих медичних навчальних
закладів, лікарів-інтернів, широкого кола лікарів-практиків та науковців різних галузей медицини з актуальними
проблемами вертебрології.



615.5(02)
К 80
Кресюн, В. Й. Клініко-фармакологічний глосарій : навчальний посібник / В. Й.
Кресюн, В. В. Годован, С. Б. Стречень. - Одеса : Одеський медуніверситет, 2015. - 327
с.

Словник містить широко вживану медичну, фармакологічну, фармацевтичну термінологію, основні терміни
кількома мовами, а саме українською, російською, англійською, відповідно до наскрізної програми підготовки
лікаря-спеціаліста в медичному університеті.
Для викладачів і студентів старших курсів вищих медичних і фармацевтичних навчальних закладів, лікарів —
інтернів,клінічних ординаторів, сімейних лікарів, терапевтичних спеціальностей.

617.7(02)
Л 43
Лекішвілі, С. Е. Практична офтальмологія : навчальний посібник / С. Е. Лекішвілі ;
Міністерство освіти і науки України, Сумський державний університет. - Суми :
Сумський державний університет, 2016. - 234 с.

Навчальний посібник розрахований для підготовки студентів вищих медичних навчальних закладів ІV рівня
акредитації зі спеціальності «Лікувальна справа», лікарів-інтернів, клінічних ординаторів та магістрів. Цей
посібник не має аналогів, є новим прогресивним кроком у викладанні дисципліни «Офтальмологія».

616.831(02)
М 33
Матвієнко, Ю. О. Поширені захворювання черепно-мозкових нервів у практиці
невролога і загального лікаря : практичний посібник / Ю. О. Матвієнко, Н. Л.
Боженко. - Київ : [б. и.], 2016. - 62 с.

Посібник присвячений групі захворювань периферичної нервової системи, котрі залучають черепно-мозкові
нерви, зокрема, їх клінічній картині, діагностиці, стратегіям медикаментозного та оперативного лікування.



616(02)
М 42
Медсестринство в терапії : підручник / М. І. Швед [та ін.] ; за заг. ред. М. І. Шведа,
Н. В. Пасєчко. - 2-ге вид. - Тернопіль: ТДМУ, 2016. - 546 с.

Відповідно до національної програми розвитку медсестринства в Україні значно підвищені вимоги до рівня
медсестринської допомоги. В умовах сьогодення сестринська допомога є найбільш доступною і тому має бути
кваліфікованою та високопрофесійною.
Об'єм матеріалу викладено у трьох розділах підручника. В І розділі подано загальні відомості про розвиток
терапії і медсестринства, а також визначення теоретичних положень щодо поняття хвороба, симптоми і
синдроми. У II розділі викладено методи обстеження хворого, які використовує медична сестра, виявляючи і
оцінюючи діагностичні ознаки захворювань різних органів та систем. Спеціальна частина підручника включає
виклад захворювань внутрішніх органів за системами організму. Матеріал систематизовано в плані реалізації
основних етапів сестринського процесу. Структура кожного розділу спеціальної частини включає короткий
анатомо-фізіологічний опис системи, основні проблеми, що виникають при обстеженні хворого, а також
спеціальні методи обстеження, клініку захворювання та особливості догляду за хворим. В додатках вміщено
освітньо-кваліфікаційну характеристику медичних сестер, карту сестринського обстеження пацієнта,
нормативні показники деяких додаткових методів обстеження, характеристику дієт.
Підручник написаний на основі діючої типової програми з «Медсестринства в терапії» і рекомендований для
студентів вищих навчальних медичних закладів освіти І-ІІ рівнів акредитації та практикуючих медичних сестер.

81.2 Рус
Н 34
Научный стиль речи. Вводный курс (медико-биологический профиль) : учебное
пособие / О. Н. Волкова [и др.] ; Министерство образования и науки Украины,
Сумский государственный университет. - Сумы : Сумский государственный
университет, 2016. - 125 с.

Учебное пособие предназначено для иностранных студентов подготовительных отделений, обучающихся по
медико-биологическому профилю. Цель пособия – формирование умений и навыков работы с научным стилем
изложения, научными текстами, а также подготовка к дальнейшему восприятию и пониманию
профессиональной речи. Для проверки усвоения иностранными студентами пройденного материала в состав
учебного пособия включены клоузтесты, тестовые задания и таблицы.



616.08(02)
П 19
Пасєчко, Н. В. Основи сестринської справи : підручник / Н. В. Пасєчко, М. О. Лемке,
П. Є. Мазур. - Тернопіль : Укрмедкнига, 2016. - 543 с. : ил.

Підручник складається з чотирьох розділів, зміст яких повністю відповідає програмі дисципліни. У першому розділі
«Вступ до предмета «Основи сестринської справи» викладено історію сестринської справи, обґрунтовано поняття
стандартів сестринського догляду, мистецтва спілкування і сестринської педагогіки, які є новими у підготовці
медичних сестер.
У другому розділі подано основи маніпуляційної техніки і значну увагу приділено дотриманню принципів інфекційної
безпеки пацієнта та професійної безпеки медичних працівників.
Третій розділ «Основи синології» висвітлює основні принципи здорового способу життя і можливості втручання
медичної сестри для зміцнення здоров’я пацієнта.
Заключний розділ підручника містить інформацію про методи організації і виконання системного догляду за
пацієнтом — сестринський процес; дає чіткі орієнтири для здійснення медичними сестрами своїх професійних
обов’язків відповідно до світових стандартів. У додатках - законодавчі акти медичного права України, галузевий
стандарт, витяги з наказів, що забезпечують інфекційну безпеку.

81.2 Лат
П 14
Паласюк, Г. Б. Латинська мова : підручник / Г. Б. Паласюк, В. В. Чолач. - Тернопіль
: Укрмедкнига, 2016. - 343 с.

Мета підручника - допомогти студентам оволодіти основами латинської граматики, навчити правильно
оформляти латинську частину рецепта і грамотно вживати на практиці сучасну фармацевтичну термінологію.
Навчальний матеріал, лексичні і граматичні вправи орієнтують студентів на вивчення фармацевтичної
термінології, номенклатури лікарських засобів, хімічних, ботанічних, фармакогностичних номенклатур,
номенклатури лікарських форм.
Для студентів фармацевтичних закладів освіти та фармацевтичних факультетів.

616.89(02)
П 63
Посттравматичний стресовий розлад: навчальний посібник. - Тернопіль :
Укрмедкнига, 2016. - 260 с.

Пропонований курс допоможе краще розуміти і розпізнавати посттравматичний стресовий розлад та докладно
ознайомить зі стратегіями надання допомоги пацієнтам із цим станом. Зміст курсу розроблено з урахуванням
наукових досліджень і практичного досвіду.



610.8(02)
П 27
Перша долікарська допомога : навчальний посібник / О. М. Кіт [та ін.]. - 2-ге вид.,
без змін. - Тернопіль : Укрмедкнига, 2016. - 335 с. : ил.

У посібнику висвітлені на сучасному рівні основні питання найбільш поширених ситуацій та патологічних
станів, з якими зустрічаються спеціалісти-провізори у повсякденній роботі. Лаконічно подано визначення
кожної нозологічної одиниці, її клінічні ознаки. Детально викладено методики надання першої долікарської
допомоги при критичних станах та принципи подальшого лікування. Велику увагу приділено питанням
асептики й антисептики, лікування різних ушкоджень, перебігу ранового процесу, профілактики хірургічної
інфекції, інфузійно-трансфузійної терапії. У посібнику синтезовано кращі традиції хірургічної школи й матеріали
сучасних досягнень медичної науки.
Навчальний посібник призначений для студентів вищого фармацевтичного навчального закладу та
фармацевтичних факультетів вищих медичних навчальних закладів IV рівня акредитації.

617(02)
П 69
Практикум з медсестринства в хірургії : практикум для підготовки студентів
медичних училищ, коледжів та інститутів медсестринства / Р. О. Сабадишин [та
ін.]. - Вінниця : Нова книга, 2017. - 360 с.

При поданні практичного матеріалу одна з ряду подібних алгоритмічних інструкцій описується детально, у
вигляді повного технологічного процесу її виконання, інші – скорочено, з метою уникнення перевантаження
посібника типовою одноманітною інформацією.

616.314(02)
П 81
Пропедевтика ортопедичної стоматології : підручник / ред. С. І. Черкашина. -
Тернопіль : ТДМУ "Укрмедкнига", 2016. - 300 с. : ил., фот., рис.

У підручнику викладено сучасні дані з ортопедичної стоматології, що необхідні для підготовки лікаря-
стоматолога. Розглянуто питання анатомо-фізіологічних особистостей жувального апарату, загальні та
спеціальні методи обстеження хворого. На сучасному рівні подано методику виготовлення протезів і різних
ортопедичних апаратів. Спеціальні розділи присвячено клінічному та зуботехнічному матеріалознавству. Книгу
проілюстровано рисунками, що дозволяє краще зрозуміти та засвоїти матеріал.



75.0
С 17
Самостійні заняття з фізичного виховання : навчальний посібник / О. Г.
Юшковська [та ін.]. - Одеса : Одеський медуніверситет, 2012. - 363 с.

У навчальному посібнику систематизовано дано, які використовуються для визначення фізичного розвитку,
фізичної підготовленості, функціонального стану серцево-судинної, дихальної, нервової систем. Вказано
мотивації до занять фізичною культурою і спортом студентів, наведено методи оцінки цих показників
(стандарти, регресії, перцентилі, індекси). Авторами зібрано й проаналізовано матеріал, накопичений у
вітчизняній та зарубіжній літературі, а також наведені результати власних досліджень.

615.5(02)
С 42
Скакун, М. П. Фармакологія : підручник / М. П. Скакун, К. А. Посохова. - 2-ге вид., без
змін. - Тернопіль : Укрмедкнига, 2016. - 739 с.

Матеріал підручника викладено відповідно до навчальної програми з фармакології для студентів вищих медичних закладів
освіти III-IV рівнів акредитації. Висвітлення закономірностей і результатів взаємодії ліків із структурами організму, поруч з
поданням традиційних відомостей про їх фармакокінетику, фармакодинаміку та застосування, зорієнтоване на
фармакотерапію основних патологічних станів. Описання програмних препаратів здійснено з позицій сучасних досягнень
фармакології з урахуванням – тенденцій стрімкого розвитку. Достатню увагу приділено теоретичним і клінічним аспектам
фармакогенетики. Введено основи фармакотерапії найбільш небезпечних невідкладних станів, що є важливою складовою
фахової підготовки лікарів.

617(02)
Х 49
Хірургія торакальна, серцево-судинна, ендокринна : підручник для студентів V курсів
медичних факультетів медичних вузів / В. В. Бойко [та ін.] ; під ред. В. В. Бойка, В. М.
Лісового ; Міністерство охорони здоров'я України, Харківський національний
медичний університет. - Харків : НТМТ, 2016. - 406 с.
Підручник об'єднує навчально-методичні матеріали кафедри, розроблені для аудиторного вивчення 14 тим на практичних
заняттях і 5 – для самостійного за вказаною тематикою.
Підготовлений викладацьким колективом кафедри хірургії № 1 ХНМУ підручник призначений забезпечувати студентів
необхідними навчально-методичними матеріалами комплексно по всіх темах практичних занять і по самостійної
позааудиторної роботи, що сприятиме поліпшенню підготовки майбутніх лікарів по хірургії відповідно вимогам
загальнодержавного галузевого стандарту вищої освіти.



81.411.1
С 36
Силка, А. А. Українська мова як мова професійного навчання : навчальний
посібник для іноземних студентів медичного профілю (з англійською мовою
навчання) / А. А. Силка ; Міністерство освіти і науки України, Сумський
державний університет. - Суми : Сумський державний університет, 2016. - 129 с

Навчальний посібник адресовано іноземним студентам, які здобувають медичну освіту в Україні англійською
мовою. Метою посібника є допомога студентам у вивченні української мови як для вирішення навчальних
завдань (спілкування з хворими під час практики, розуміння основ медичної документації тощо), так і для
задоволення їх соціально-культурних потреб, пов’язаних з адаптацією в реальній мовній ситуації країни, в
якій вони навчаються.
Для іноземних студентів та викладачів української мови вищих навчальних закладів медичного профілю.

81.411.1
С 36
Силка, А. А. Українська мова як мова професійного навчання : навчальний
посібник для іноземних студентів медичного профілю (з російською мовою
навчання) / А. А. Силка ; Міністерство освіти і науки України, Сумський
державний університет. - Суми : Сумський державний університет, 2016. - 113 с.

Навчальний посібник адресовано іноземним студентам, які здобувають медичну освіту в Україні російською
мовою. Метою посібника є допомога студентам у вивченні української мови як для вирішення навчальних
завдань (спілкування з хворими під час практики, розуміння основ медичної документації тощо), так і для
задоволення їх соціально-культурних потреб, пов’язаних з адаптацією в реальній мовній ситуації країни, в
якій вони навчаються.
Для іноземних студентів та викладачів української мови вищих навчальних закладів медичного профілю.



616.928
В 19
Васильєва, Н. А. Лептоспіроз / Н. А. Васильєва, М. А. Андрейчин. - Тернопіль :
Укрмедкнига, 2016. - 275 с.

На підставі багаторічних досліджень авторів і аналізу даних літератури розглянуто епідеміологію, патогенез, клініку,
діагностику, лікування та профілактику лептоспірозу. Наведено нову інформацію про зміни домінуючих сероварів
патогенних лептоспір, клініко-патогенетичну роль порушень органного кровотоку та імунних реакцій організму,
термографічну семіотику хвороби, лікувальну ефективність алогенного протилептоспірозного гаммаглобуліну тощо.
Монографія адресована насамперед інфекціоністам, епідеміологам, сімейним лікарям і науковцям; може бути
корисною для післядипломної освіти.

61:341
В 42
Визначення давності настання смерті : монографія / за заг. ред. В. О.
Ольховського, Л. Л. Голубовича. - Харків : [б. и.], 2017. - 168 с.

В монографії проведено аналіз наукової літератури і практичних рекомендацій, а також результати власного
досвіду щодо визначення давності настання смерті. За результатами більшості методів викладено власне
ставлення до них авторів. Наш доробок адресований, в першу чергу, практикам-судово-медичним експертам, а
також лікарям-інтернам, студентам медичних вузів, що вивчають судову медицину, співробітникам органів
дізнання, поліції, слідчим, прокурорам і суддям. Корисним він може бути і для лікарів інших спеціальностей.

Медична наукова література

615.858
Г 54
Глина: экологический, медико-биологический и культурный аспекты / И. С.
Чекман [и др.]. - Киев ; Харьков : [б. и.], 2017. - 172 с.

В монографии обобщены данные литературы и исследования авторов, касающиеся распространения глин в
мире, на Украине, свойств и видов глин, способов применения глин. Авторы акцентируют внимание на
экологических аспектах глин.



617.43
К 56
Ковальчук, О. Л. Лапароскопічна хірургія жовчнокам’яної хвороби у хворих на
хронічні гепатити і цироз печінки / О. Л. Ковальчук. - Тернопіль : Укрмедкнига,
2014. - 162 с. : цв. ил.

У монографії детально висвітлено питання доопераційної та інтраопераційної експрес-діагностики, їх переваги
та недоліки. Удосконалено методи інтраопераційного візуального, рентгенологічного та ультразвукового
дослідження. Запропоновано схему передопераційної підготовки хворих, яка включає корекцію гемостазу,
системи згортання крові, портальної гіпертензії та основних життєвих функцій організму.

28.0
К 66
Кордюм, В. Информационные потоки в биосфере. И не только / В. Кордюм. -
Киев : Академпериодика, 2016. - 200 с.

Монография посвящена концепции информационного пространства Биосферы. Представлены и
анализируются многочисленные литературные данные о наличии, распространении, вариантах образования,
путях переносов материального носителя генетической информации и формах его пребывания в природе вне
организмов. Обсуждаются необычные следствия из развиваемых представлений и ставится вопрос о
переоценке, переосмысливанию ряда устоявшихся понятий. Изложение материала выполнено в живом стиле,
а текст обильно иллюстрирован. Монография рассчитана на широкий круг биологов и тех, кто интересуется
биологией.

617.46-006
Л 50
Лесовой, В. Н. Хирургия рака мочевого пузыря / В. Н. Лесовой, И. А. Гарагатый. -
Харьков : ХНМУ, 2016. - 236 с.

Данное научное издание предназначено для ознакомления с аспектами диагностики и лечения больных
раком мочевого пузыря. В книге представлена история развития, показания и противопоказания,
технические особенности различных способов лечения этого заболевания.



61(07)
М29
Марценюк, В. П. Інформаційна система управління якістю підготовки фахівців у
вищій медичній освіті : монографія / В. П. Марценюк, П. Р. Сельський ; Міністерства
охорони здоров'я України, Державний вищий навчальний заклад "Тернопільський
державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України". -
Тернопіль : ТДМУ "Укрмедкнига", 2015. - 311 с.

У монографії висвітлено питання розробки, обґрунтування і впровадження інформаційної системи управління
якістю підготовки фахівців для забезпечення первинної медичної допомоги.

61(092)
П 84
Профессора Одесского национального медицинского университета. 1900-2015 :
биографический словарь. - Одесса : Одесский медуниверситет, 2016. - 319 с. : ил.

В книге, содержащей около 400 биографий профессоров Одесского национального медицинского
университета, рассказывается об основных вехах исторического пути одного из старейших вузов Украины за
115 лет его существования (1900-2015) и о личном вкладе каждого ученого, работавшего в нем в разные
исторические периоды, в отечественную и мировую медицинскую науку.

610.21(09)
Р 58
Робак, І. Ю. Олександрівська - Перша міська клінічна лікарня Харкова: півтора
століття історії / І. Ю. Робак, Г. Л. Демочко, В. Г. Ільїн. - Харків : Колегіум, 2016. -
296 с.

Автори присвятили цю монографію найстарішому муніципальному лікувальному закладу м. Харкова –
Олександрівській (Першій міській клінічній) лікарні, яка майже півтора століття охороняла здоров’я жителів
міста. Дослідження історії лікарні подано з позицій медичного краєзнавства та історії повсякдення, що робить
монографію цінним методологічним доробком в сучасній історичній науці.
Книга стане у пригоді викладачам, студентам, керівникам органів охорони здоров’я і медичних установ,
працівникам місцевого самоврядування, а також тим, хто цікавиться історією рідного краю та медичним
краєзнавством.



612.821-053
П 16
Панченко, О. А. Информационная безопасность ребенка : монография / О. А.
Панченко. - Киев : КВИЦ, 2016. - 380 с.

В монографии отражены современные представления об информационной безопасности ребенка. Предлагается ряд базовых
понятий теории информационной безопасности ребенка, способы информационно – психологической защиты ребенка и
реабилитационной/абилитационной помощи пострадавшим в результате информационного воздействия. Обсуждаются
состояние и предложения по организационно- правовому обеспечению информационной безопасности ребенка в Украине.
Монография может представлять практический интерес для психиатров, психотерапевтов, психологов, которые сталкиваются
с проблемами психологических последствий информационного воздействия на детей, для преподавателей и студентов,
изучающих данную проблему, читателей, интересующихся проблематикой информационной безопасности.

615.9
Т 51
Токсикологія аерозолів / Ю. І. Кундієв [та ін.]. - Тернопіль : Укрмедкнига, 2015. - 255
с. : ил.

Аерозолі, зокрема пилявища загальновідомі, донедавна вважали, що вони всесторонньо та детально вивчені. Однак внаслідок
зростання інтересу науки до наносвіту та отримання новітніх даних про його властивості, а також у зв’язку з бурхливим
розвитком нанотехнологій виникла нагальна потреба у дослідженні можливого впливу наночастинок на здоров’я людини та, у
випадку його виявлення, розробки заходів профілактики. Зрозуміло, що існуючі уявлення про аерозолі потребують певної
корекції з урахуванням новітніх уявлень про наночастинки та їх роль у формуванні патологічних процесів у організмі людини.
Книга призначена для лікарів-гігієністів, лаборантів-гігієністів, профпатологів, екологів, викладачів та студентів медичних

61:34(082)
Т 33
Теорія та практика судової експертизи і криміналістики : збірник наукових праць /
Міністерство юстиції України, Харківський науково-дослідний інститут судових
експертиз ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса, Національний юридичний університет ім. Я.
Мудрого. - Харків : Право.
Вип. 16. - 2016. - 500 с.

Видання містить матеріали чергового, п’ятнадцятого випуску збірника «Теорія та практика судової експертизи і
криміналістики». 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.
Для працівників правоохоронних органів, суддів, судових експертів, науковців, викладачів, аспірантів, студентів вищих
навчальних закладів. Відповідальність за достовірність інформації, що міститься в надрукованих матеріалах, несуть автори.
Деякі матеріали оприлюднені в порядку обговорення, оскільки мають дискусійний характер. У таких матеріалах
точка зору членів редакційної колегії може не збігатися з науковими поглядами авторів.



616.902
У 59
Уніфікований клінічний протокол первинної, вторинної (спеціалізованої) та
третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги "Профілактика передачі ВІЛ
від матері до дитини" - [Б. м. : б. и.], 2016. - 83 с.

Даний уніфікований клінічний протокол медичної допомоги розроблений на основі адаптованої клінічної
настанови «Передача ВІЛ від матері до дитини», яка ґрунтується на принципах доказової медицини з
урахуванням сучасних міжнародних рекомендацій, відображених у клінічних настановах – третинних джерелах.

Офіційні видання

Матеріали конференцій

616.4(063)
Д 70
Досягнення та перспективи експериментальної і клінічної ендокринології
(Шістнадцяті Данилевські читання) : матеріали науково-практичної конференції з
міжнародною участю, 2-3 березня 2017 р. - Харків : [б. и.], 2017. - 126 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.

616.7(063)
П 20
Патологія суглобів з позицій поліпрофільного підходу : матеріали науково-
практичної конференції з міжнародною участю, м. Харків, 17 березня 2017 р. /
Міністерство охорони здоров'я України, Харківський національний медичний
університет. - Харків : [б. и.], 2017. - 124 с.

У збірнику наведено результати наукових досліджень з актуальних проблем патології суглобів з позицій
поліпрофільного підходу.



61(063)
П 78
Проблеми формування здорового способу життя у молоді : збірник матеріалів IX
Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих учених та студентів з
міжнародною участю, 30 вересня - 2 жовтня 2016 р. / Міністерство освіти і науки
України, Одеська національна академія харчових технологій. - Одеса : [б. и.], 2016. -
295 с.

У збірнику наведено результати наукових досліджень з актуальних проблем формування здорового способу
життя у молоді.

61:34(063)
С 91
Сучасні напрями розвитку судової експертизи та криміналістики : тези доповідей
науково-практичної конференції, присвяченої пам'яті Заслуженого професора М.С.
Бокаріуса, 20 грудня 2016 р. / Міністерство внутрішніх справ України, Харківський
національний університет внутрішніх справ, Міністерство юстиції України,
Харківський науково-дослідний інститут судових експертиз ім. Засл. проф. М.С.
Бокаріуса. - Харків : ХНУВС, 2016. - 320 с.

Збірник містить результати досліджень провідних учених у галузі судової експертизи та криміналістики, а також
практичних працівників вітчизняних правоохоронних органів та експертних установ, що стосуються теоретичних
питань розвитку судової експертизи, проблем розвитку криміналістичної експертизи, наукових досягнень та
внесків Заслуженого професора М. С. Бокаріуса у розвиток теорії та практики судової експертизи та
криміналістики, напрямів розвитку судово-медичної експертизи, тенденцій розвитку криміналістичної науки.

618.9(063)
П 78
Проблемні питання діагностики та лікування дітей з соматичною патологією :
матеріали української науково-практичної конференції лікарів-педіатрів з
міжнародною участю, 14-15 березня 2017 р. - Харків : [б. и.], 2017. - 272 с.

У збірнику наведено результати наукових досліджень з актуальних проблем педіатрії.



78.3(4Укр)
Ч-69
Читання в епоху розвитку електронних ресурсів: книга чи Інтернет? : матеріали
науково-практичної конференції, Полтава, 13-14 вересня 2016 р. - Полтава : [б. и.],
2016. - 142 с.

До збірника увійшли матеріали доповідей учасників науково-практичної конференції, яка відбулася у
Полтавському національному університеті імені Юрія Кандратюка 13-14 вересня 2016 р.

61(062)
Ш 55
XVI Конгрес Світової Федерації Українських Лікарських Товариств : 8-23 серпня
2016 р., Берлін-Київ. - Одеса : [б. и.], 2016. - 312 с.

Матеріали ХVІ Конґресу Світової Федерації Українських Лікарських Товариств, якій відбувся в Берліні та Київі 18-
23 серпня 2016 року. В них висвітлюються питання реформування системи охорони здоров’я, актуальні питання
сучасної медицини за різними спеціальностями, громадського здоров’я, сімейно\медицини, медико-соціальні
проблеми комбатантів і перміщених осіб, медичної термінології та історії медицини.



61(092)
Д 43
Дземан, М. І. Цицурін Федір Степанович: погляд крізь сторіччя (дискурс про
спадкоємність традицій клінічної медицини до 200-річного ювілею
Родоначальника Київської школи терапевтів) / М. І. Дземан. - Київ : Медкнига,
2015. - 228 с. - (Класики медицини).

У вас у руках книга із нової серії «Класики медицини». Вона присвячена звитяжній діяльності фундатора
Київської школи внутрішньої медицини, першого професора-терапевта Імператорського Університету Святого
Володимира Федора Степановича Цицуріна. В останньому десятиріччі першої половини ХІХ сторіччя за
ситуаційно сприятливих історичних передумов він успішно засновує на основі плідної інтеграції передових
досягнень європейської та здобутків вітчизняної медицини один із найяскравіших національних українських
наукових клінічних осередків із чітко означеним власним системним підходом і гуманістичними традиціями –
Київську школу терапевтів. У першій же виголошеній ним в стінах Університету cв. Володимира лекції «Вступ
до курсу приватної терапії, семіотики та клініки внутрішніх захворювань» Федір Степанович випереджаючи
свою епоху сформував прогресивну та оригінальну концепцію організації медичної освіти на основі клінічного
викладання внутрішньої патології та запровадження засад клінічної медицини. На жаль визначна постать
Родоначальника Київської школи внутрішньої медицини, засновника і керівника університетської терапевтичної
клініки із амбулаторією та першої кафедри терапії професора Цицуріна Ф.С. є маловідомою навіть для
медичного загалу.
Книга буде корисною фахівцям з історії медицини та лікарям-практикам, науковим працівникам і викладачам
медичних вузів, аспірантам і студентам, усім кого цікавить наукова спадщина фундаторів української медичної
науки.

Медична науково-популярна література

61(092)
З-38
Захарія Катерина Андріївна - засновниця кафедри клінічної лабораторної
діагностики Львівського національного медичного університету імені Данила
Галицького : біобібліогафічний покажчик. - Київ : [б. и.], 2016. - 100 с.

Біобібліографічний покажчик містить науковий доробок професора, засновниці кафедри клінічної лабораторної
діагностики Львівського національного медичного університету ім. Д. Галицького К. А. Захарії, який відображає
наукові праці, біографічні дані та матеріали про неї.



82
П 75
Приказки та афоризми про здоров’я, хвороби, смерть і філософію життя. : Кн. 5 /
упоряд., авт. передм. Б. І. Рудик. - Тернопіль : Укрмедкнига, 2013. - 119 с.

Афоризми, крилаті вирази, поговірки і прислів'я належать до перлин народної мудрості. Вони передавались із
покоління в покоління. Нерідко важко буває визначити хто перший сказав афоризм, в якій країні з'явилися
поговірки. Мені приходилося зустрічати, коли в літературних джерелах один і той же афоризм приписують
різним авторам. Не дивлячись на протиріччя деяких афоризмів і поговірок, вони йшли і йдуть до самого серця.
Вперше в Україні в такому об'ємі зібрані народні шедеври і видані українською мовою. В згаданих книгах читач
зможе знайти для себе вирази і поговірки, які відповідають його внутрішньому світу і розумінню згаданих тем.
Розділи книги такі як про алкоголь, лікаря і ліки, гроші, сім'ю, цитати з релігійних книг пов'язані з
безпосереднім впливом на здоров'я, хвороби і смерть. В розділах «Здоров'я і життя» і «Філософія життя» зміст
життя розглядається вперше в афоризмах і поговірках з різних позицій і точок зору.

Науково-популярна література

74.58(4Укр)
В 42
Від контролю до культури якості: перезавантаження процесів забезпечення якості в
українській вищій школі : практичний посібник. - Львів : Манускрипт, 2014. - 168 с.

Посібник містить методичні результати діяльності консорціуму Темпус-проекту «Національна система забезпечення якості і
взаємної довіри в системі вищої освіти (TRUST)», які спрямовані на розробку та впровадження процедур забезпечення
якості вищої освіти в Україні на основі принципу «об'єднання через довіру». Учасники консорціуму довели, що необхідною
умовою забезпечення якості вищої освіти в Україні є створення прозорості, неупередженості та достовірності всіх процедур
у цій сфері. Запропоноване консорціумом рішення базується на застосуванні сучасного інтернет-ресурсу – Порталу
забезпечення якості вищої освіти. У посібнику зібрані методичні рекомендації щодо побудови та проведення прозорих,
неупереджених і достовірних процедур забезпечення якості освіти через Портал, що має стати підґрунтям для створення
довіри суспільства та академічної спільноти до прийняття рішень у сфері вищої освіти.



74.58(4Укр)
І 54
Імператив якості: вчимося цінувати і оцінювати вищу освіту : навчальний посібник.
- Львів : Манускрипт, 2014. - 572 с.

У посібнику відображено результати діяльності консорціуму Темпус-проекту «Національна система забезпечення якості і
взаємної довіри в системі вищої освіти (TRUST)», спрямованого на побудову загальної, інноваційної, політично нейтральної
системи забезпечення якості освіти, створення Національного порталу із забезпечення якості для підтримки неупередженої
і відкритої широкому суспільству системи, розробку нових практик щодо забезпечення якості та запровадження схем
підготовки ключового персоналу ВНЗ, міністерства і законодавчих організацій у галузі освіти. У посібнику проаналізовано
досвід європейських країн та вітчизняну освітню практику щодо забезпечення якості освіти, а також виклики на шляху
інтеграції України в Європейський простір вищої освіти.

74.58(4Укр)
Н 35
Національний портал забезпечення якості вищої освіти : інструкція для
користувача / О. Л. Шевченко [та ін.]. - 2014. - 48 с.

Ця інструкція є результатом діяльності консорціуму Темпус-проекту «Національна система
забезпечення якості і взаємної довіри в системі вищої освіти (TRUST)». Вона призначена для
користувачів Національного порталу забезпечення якості вищої освіти – сучасного інтернет-
ресурсу, який виконуватиме роль платформи для відкритого розміщення та збереження
інформації про освітні та наукові досягнення академічної спільноти України, що сприятиме
створенню культури громадського контролю за якістю вищої освіти й впливу на якість вищої
освіти та появі довіри суспільства до системи вищої освіти.

74.58(4Укр)
Ш 37
Шевченко, О. Ю. Національний портал забезпечення якості вищої освіти :
інструкція для розробників сторонніх систем щодо інтеграції їх з національним
порталом забезпечення якості вищої освіти / О. Ю. Шевченко, В. В. Сокол, О. Л.
Шевченко. - 2014. - 32 с.

Ця інструкція є результатом діяльності консорціуму Темпус-проекту «Національна система забезпечення якості і
взаємної довіри в системі вищої освіти (TRUST)». Вона призначена для розробників сторонніх систем щодо
інтеграції їх з Національним порталом забезпечення якості вищої освіти – сучасним інтернет-ресурсом, який
виконуватиме роль платформи для відкритого розміщення та збереження інформації про освітні та наукові
досягнення академічної спільноти України, що сприятиме створенню культури громадського контролю і впливу
на якість вищої освіти та появі довіри суспільства до системи вищої освіти.



84(4Укр)6
Б 37
Бєглов, В. FAITHBOOK / В. Бєглов. - Львів : Видавництво Старого Лева, 2017. - 80 с.

Перша поетична збірка Володимира Бєглова – радіоведучого, журналіста, громадського активіста,
співзасновника «Radio Skovoroda» та проекту «The Ukrainians» – цілком відповідає своїй назві. Його тексти
сповнені особливої віри – в людину, в людство, в можливість творення добра просто так, заради того, щоб
його творити. Вони водночас стислі, як пости у Фейсбуці, як дороговкази на знайомому шляху, і глибокі, бо
мають дивовижну здатність нагадувати про головне просто і зворушливо.

84(4Укр)6
Д 54
ДНК: роман / С. Жадан [та ін.]. - Харків : Клуб сімейного дозвілля, 2016. - 240 с.

Книжка «ДНК» — це історія звичайного українського студента престижного китайського університету, який у
не надто віддаленому майбутньому стає піддослідним у науковому експерименті: розшифровка генетичного
коду дасть йому змогу особисто пережити найяскравіші моменти з життя предків. Сім історій у книжці — сім
спогадів, які дивним чином зберігалися десь у структурі ДНК нащадка протягом 150 років, до далекого 2057-го.
Це сім переконливих голосів і науково-фантастичний роман неочікувано перетворюється на правдиву
розповідь про батьків і Батьківщину. Нові спогади склалися в приголомшливу, жорстоку у своїй правдивості
історію країни: правда народовців кінця ХІХ століття, правда французьких емігрантів, правда селян з ядерного
полігону Харківщини, правда переселенців з охопленого війною Донбасу — усе це в ДНК Чумаків.

Художня література

84(4Фра)
Д 96
Дюма, А. Ожерелье королевы / А. Дюма. - Харьков ; Белгород : Клуб семейного
досуга, 2014. - 416 с.

Роман о самой скандальной придворной истории XVIII века. Придворные ювелиры предлагают Людовику XVI
купить для его супруги Марии-Антуанетты великолепное бриллиантовое ожерелье. Но королева отказывается
принять столь дорогостоящий подарок... Ловкая интриганка Жанна де Валуа, которой безумно хочется
блистать при королевском дворе, затевает грандиозную аферу. Представившись доверенным лицом Марии-
Антуанетты, она берется заполучить драгоценное ожерелье якобы для королевы. Неожиданно украшение
пропадает.



84(4Вел)
І 97
Ішігуро, К. Не відпускай мене / К. Ішігуро. - Львів : Видавництво Старого Лева,
2016. - 336 с.

Пронизлива історія, яка по праву входить у перелік найкращих англійських творів усіх часів. Це роман з елементами
наукової фантастики та антиутопії, розповідь про пошук відповідей, любов, дружбу, пам’ять, надію і безвихідь. Кеті,
головна героїня книжки, намагається зрозуміти та прийняти своє дитинство і юність у привілейованій школі-інтернаті
Гейлшем та поза нею, свою інакшість від людей та обране для самої Кеті та її найближчих друзів призначення бути
донором. Це довга дорога зі спогадів, відчуттів, одкровень, які поволі вибудовують для героїв нову картину світу.
Кадзуо Ішіґуро — британський письменник японського походження, сценарист, лауреат Букерівської премії. «Не
відпускай мене» у перекладі Софії Андрухович — перша книжка Кадзуо Ішіґуро, видана українською мовою. Оформили
видання Назар Гайдучик та Оксана Йориш, роботи яких наче споп-кадри з намальованого кіно додали тонкій емоційній
напрузі тексту ще й гри світлотіней та динамічних акцентів.

84(4Укр)6
К 55
Кобилянська, О. Земля: повість / О. Кобилянська. - Київ : Знання, 2017. - 320 с. -
(Класна література).

Повість «Земля» Ольги Кобилянської (1863—1942) — соціально-психологічний твір, що став знаменним явищем в
українській літературі і поставив авторку у ряд найвидатніших художників світу. В основу твору покладено факти,
пов’язані зі вбивством Савою — молодшим сином найзаможнішого селянина в селі, де проживала родина
Кобилянських, — свого старшого брата за землю. Але за змістом повість виходить за межі родинної хроніки. На
прикладі життя однієї сім’ї письменниця показує внутрішній світ героїв твору і коріння злочину шукає не стільки у
прагненні володіти власністю, скільки в глибинах людських сердець.

84(4Чеш)
К 91
Кундера, М. Книга смеха и забвения : роман / М. Кундера. - Санкт-Петербург :
Азбука, 2014. - 336 с.

«Книга смеха и забвения» Милана Кундеры, автора романов «Невыносимая легкость бытия», «Вальс на
прощание», «Бессмертие», вышла на чешском языке в 1978 году. Это следующее после романа «Шутка» (1967)
обращение писателя к теме смеха. В различных сюжетах этой потрясающей книги область смешного
распространяется на «серьезные материи», обнажая трагическую изнанку жизни.



84(4Вел)
К 64
Конрад, Дж. Олмейрова примха: історія східної річки / Дж. Конрад. - Київ : Знання,
2017. - 224 с. - (English Library).

«Олмейрова примха» — перший роман відомого англійського письменника Джозефа Конрада. Його публікація
одразу зробила ім’я Конрада популярним в англійських літературних колах. За цей твір англійська критика
прозвала його «Кіплінгом Малайського архіпелагу». Роман і сьогодні приваблює несподіваними поворотами
сюжету, психологічною переконливістю, людяністю, глибокими думками автора про вдачу людини,
промовистими діалогами, яскравими описами природи й особливостей життя населення Малайського архіпелагу
і буде цікавим сучасному читачеві.

84.(4Вел)
C73
Conrad, J. Almayer's Folly / J. Conrad. - Kyiv : Znannia, 2017. - 223 p. - (English
Library).

“Almayer’s Folly” is the first novel by an English writer of distinction Joseph Conrad (1857—1924). Its publication
immediately made Conrad’s name popular in the English literary set. On the account of this novel, the critics called him
“Kipling of the Malay Archipelago”. Even today, the book draws the reader’s attention due to its unexpected reversals
of the plot, psychological persuasiveness, humanity, author’s deep reflections on a man’s character, eloquent
dialogues, colourful descriptions of nature, and life peculiarities of the Malay Archipelago population. The novel will
assuredly be interesting for a modern reader as well.

84(4Рос)6
Ч-59
Чиж, А. Тайные полномочия [Текст] : роман / А. Чиж. - Москва : Эксмо, 2014. - 352
с.

Россия готовится к первой Олимпиаде. На карту поставлена честь Империи. Но надо же именно в это время
случиться страшному! Украдена Алмазная звезда Андрея Первозванного – высший орден государства. В краже
замешаны те, кого чиновник для особых поручений Родион Ванзаров даже подозревать не мог! Расследуя это
чрезвычайное дело, Ванзаров вынужден опасаться даже своего лучшего друга и напарника, великого
криминалиста Аполлона Лебедева. Получая неограниченные полномочия от императора, Ванзаров готов
пожертвовать всем ради справедливости!



84(7Сое)
К 92
Купер, Д. Ф. Останній з могікан: роман / Д. Ф. Купер. - Київ : Знання, 2017. - 368 с.
- (Класна література).

«Останній з могікан» Джеймса Фенімора Купера (1789—1851) — роман, у якому з великою майстерністю
відтворено взаємини європейців та індіанських племен часів англо-французької війни за панування над
північноамериканськими землями. У центрі оповіді дві тендітні сестри, що прагнуть потрапити до форту свого
батька, командира загону англійців, та їхні мимовільні захисники — благородні індіанці Ункас і Чингачгук та
відважний мисливець Соколине Око. За звичайною, хоч і сповненою непередбачуваних поворотів подій,
історією проступає захоплення автора моральними цінностями і звичаями американських індіанців, їхньою
сміливістю, мужністю, глибока повага письменника до людини, віра в її людяність, незалежно від кольору її
шкіри.
Текст перекладу подано без скорочень за виданням: Cooper, James Fenimore. The Last of the Mohicans. —
London : Wordsworth Editions Limited, 2002. — XXVI, 350 p.

84(7Сое)
Л 76
Лондон, Д. Смок Беллю. Смок і малюк / Д. Лондон. - Київ : Знання, 2017. - 304 с. -
(Скарби: молодіжна серія).

Герої творів Джека Лондона (1876—1916) — це завжди мужні, витривалі й невтомні шукачі щастя. Зі сторінок
книги перед нами постає молодий, енергійний Крістофер Беллю, котрий, на думку його дядечка, марнує життя
серед богеми Сан-Франциско. Але в його жилах тече кров діда — незламного підкорювача Дикого Заходу. З
неймовірними труднощами здолавши Чилкутський перевал, вчорашній городянин стає новою людиною —
тепер він Смок Беллю. У першу ж зиму на Клондайку він на рівних зі старожилами бере участь у поході за
золотом на струмок Індіанки та змагається на собачих упряжках з найкращими погоничами. Але найголовніше
— у цьому суворому краю він знаходить найдорожче за всі поклади золота на землі — вірну дружбу і щире
кохання.



84(7Сое)
Л 76
Лондон, Д. Серця трьох / Д. Лондон. - Київ : Знання, 2017. - 360 с. - (American
Library).

«Серця трьох» відомого американського письменника Джека Лондона (1876—1916) — взірець пригодницького
роману. В основі сюжету пригоди молодого нью-йоркського мільйонера Френка Моргана, його друга і далекого
родича Генрі та чарівної Леонсії, яких об’єднали пошуки скарбів майя і романтичне кохання. Небезпечні
мандри у Кордильєрах, містичні пророцтва, таємничі печери, де кожний крок приховує смертельну небезпеку,
біржові інтриги, підступність ворогів і зрада удаваних друзів — ось той шлях, який доводиться долати героям
твору. Книга легко читається і пробуджує у читача віру у справжню дружбу, віддане кохання і такі людські
чесноти, як мужність, шляхетність і самопожертва.

84(7COE)
L87
London, J. Hearts of Three / J. London. - Kyiv : Znannia, 2017. - 359 p. - (American
Library).

“Hearts of Three” by a well-known American writer Jack London (1876—1916) is a model of an adventure novel. Its
plot is based on the adventures of a young New York millionaire, Francis Morgan, his friend and distant relative Henry
and charming Leoncia — all of them are united by the search of Maya’s treasures and romantic love. Dangerous
wanderings through the Cordilleras, mystical prophecies, mysterious caves where every step hides deadly danger,
stockjobbing intrigues, the insidiousness of enemies, and the betrayal of some friends — this is the way which the
heroes of the novel have to overcome. The novel is very easily read; it arouses belief in genuine friendship, true love,
and such people’s virtues as honesty, courage, nobility, and self-sacrifice.

84(4Вен)
М 11
Міксат, К. Парасолька Святого Петра : роман / К. Міксат. - Київ : Знання, 2016. -
240 с. - (Скарби).

У романі угорського письменника Калмана Міксата (1847—1910) головною інтригою є пошук зниклого спадку,
який хитромудро сховав від жадібних родичів старий Грегорич. Розшукуючи скарб, молодий адвокат,
позашлюбний його син, знаходить щось цілком інше, потрапляючи при цьому в чудернацькі й веселі пригоди.
Карколомний сюжет, іскрометний гумор та невимушена мова оповіді не дадуть читачеві відірватися від книжки
до останнього рядка. Недаремно роман — один з найпопулярніших творів класика угорської літератури.



61(092)
М 30
Марш, Г. Історії про життя, смерть і нейрохірургію / Г. Марш. - Львів :
Видавництво Старого Лева, 2016. - 320 с.

Правда - то його релігія, кажуть про Генрі Марша колеги. Власне, у цій книжці спогадів і роздумів відомого
британського нейрохірурга ви знайдете багато захоплюючих історій, у яких головне - це етика стосунків між
лікарем та пацієнтом, тонка межа між гіркою правдою і крихкою надією. Бути висококласним нейрохірургом -
цього не досить, щоб бути Генрі Маршем. Треба ще мати найкращі людські якості - доброту, вимогливість до
себе, любов до людей і неабиякий талант оповідача.

84(4Фра)
М 78
Мопассан, Гі де Паризька пригода : новели / Гі де Мопассан. - Київ : Знання, 2017.
- 240 с. - (Скарби).

Гі де Мопассана (1850—1893) вважають одним із найкращих майстрів європейської прози серед письменників,
які писали про почуття. Еротична новела значною мірою визначала інтерес читачів до його оповідань, в яких
любов нерідко зображується як один із способів своєрідного вдоволення тіла. Та Мопассан цим не
обмежується. У його зверненні до теми кохання даються взнаки потужний бурлескний струмінь навколо цієї
теми, що не вгасає протягом століть у французькій літературі, дух іронії, сатири. Але все це не заважає
письменнику бачити світлі сторони душі його героїв, показувати красу і велич справжнього почуття.

84(4Вел)
Н 55
Несбіт, Е. Діти залізниці : роман / Е. Несбіт. - Київ : Знання, 2017. - 208 с. -
(Скарби: молодіжна серія).

Юні герої роману «Діти залізниці» відомої англійської письменниці Едіт Несбіт (1858—1924) навчаються в школі
та мріють про пригоди. Загадкові обставини змусили їхню сім’ю переселитися із садиби у передмісті Лондона
до сільського будинку поблизу залізниці. Розпочалося нове життя, сповнене несподіваних пригод і таємниць.
Кмітливість, винахідливість, налаштованість на добрі справи допомагають дітям запобігти аварії поїзда,
погасити пожежу, врятувати пораненого хлопчика, стати надійними помічниками дорослим і знайти серед них
багато справжніх друзів.



84(4Укр)6
О-61
Опільський, Ю. Ідоли падуть. Золотий лев / Ю. Опільський. - Київ : Знання, 2016. -
304 с. - (Скарби: молодіжна серія).

Історичні повісті Юліана Опільського (1884—1937) “Ідоли падуть” і “Золотий лев” переносять читача у часи
Київської та Галицько-Волинської держав. У першій повісті відтворена складна, повна інтриг боротьба князя
Володимира за прийняття християнства і створення сильної держави. У другій розповідається про спротив
Данила Галицького розбійним нападам зовнішніх ворогів. Повісті приваблюють гострим сюжетом, відтворенням
колориту життя у давні часи, людяністю та уболіванням героїв за долю рідного краю. Вони спонукають нас
замислитися над історією та зберігають свою актуальність і сьогодні.

84(4Вел)
Р 49
Рид, Т. М. Белый вождь [Текст] : роман / Т. М. Рид. - Харьков ; Белгород : Клуб
семейного досуга, 2014. - 416 с.

Белый охотник на бизонов Карлос - великолепный наездник, меткий стрелок и отважный воин. Между ним и
красавицей Каталиной с первого взгляда вспыхнула страсть. Но Карлос - бедный охотник, а Каталина -
богатая аристократка… К тому же на ее руку претендует капитан Робладо, который возненавидел счастливого
соперника и многое готов отдать, чтобы убрать его с дороги! Злые козни, коварные интриги, ловушки и
предательства... Но не зря индейцы племени вако и избрали Карлоса своим вождем - только мудрый и
справедливый воин достоин такой чести. И белый вождь дает жесткий отбой негодяям...

84(4Укр)6
Ч-15
Чайковський, А. Сагайдачний [Текст] : історичний роман у трьох книгах / А.
Чайковський. - Київ : Знання, 2016. - 464 с. - (Скарби: молодіжна серія).

Роман “Сагайдачний” Андрія Чайковського (1857—1935) — захоплююча історія життя одного з найвидатніших
гетьманів Війська Запорозького Петра Конашевича-Сагайдачного. Доля не жалкувала для нього випробувань:
нелегке дитинство, втрата коханої, жорстокі битви з ворогами, в яких він не раз легковажив життям. Але ніщо
не зломило мужності цього козацького ватажка. У творі змальовано історичні події кінця ХVІ — початку ХVІІ
ст., проте цей роман насамперед про щире і вірне кохання, віддану дружбу і вміння, незважаючи на
перешкоди, йти вперед до високої мети. Роман захоплює динамічним сюжетом, відвагою і благородством його
героїв, передає дух того часу і буде цікавим сучасному читачеві.



84.(4Вел)
R37
Reid, T. M. The Quadroon / T. M. Reid. - Kyiv : Znannia, 2016. - 383 p. - (English
Library).

“The Quadroon” is one of the best literary works by the English writer Thomas Mayne Reid (1818—1883). The novel’s
main hero, honourable and courageous Edward, has just left the college confines and takes a journey to the South of
America. Aboard the ship, he meets graceful Creole Eugйnie Besanзon. Risking his life, he helps her rescue from the
shipwreck. Eugйnie falls in love with Edward. But he, in his cherished ambitions, sees another girl. Who is she? What
trials has the destiny stored up for him? The novel fascinates the reader with people’s beauty, their deeds, the
unexpected reversals of the plot, colourful pictures of nature, interesting descriptions of the people’s life in the South
of America, and evokes bright feelings of optimism.

84(4Вел)
Р 49
Рід, Т. М. Квартеронка / Т. М. Рід. - Київ : Знання, 2016. - 384 с. - (English Library).

«Квартеронка» — один із кращих творів англійського письменника Томаса Майна Ріда (1818—1883).
Головний герой роману, шляхетний і мужній Едвард, щойно залишив стіни коледжу і вирушає в подорож на
Південь Америки. На борту пароплава юнак зустрічає прекрасну креолку Ежені Безансон. Ризикуючи життям,
він допомагає їй врятуватися із судна, що зазнало аварії. Ежені закохується в Едварда. Але він у своїх ма-
реннях бачить зовсім іншу дівчину. Хто вона? Які випробування підготувала йому доля? Роман заворожує
читача красою людей, їхніх вчинків, несподіваними поворотами сюжету, мальовничими описами природи,
цікавими картинами життя населення Півдня Америки і викликає світле почуття оптимізму.



84(7Сое)
Т 26
Твен, М. Пригоди Гекльберрі Фінна / М. Твен. - Київ : Знання, 2017. - 336 с. -
(American Library).

«Пригоди Гекльберрі Фінна»— один із найвідоміших творів Марка Твена. У романі розповідається про
кращого друга Тома Сойєра — безпритульного хлопчика Гека Фінна, що втік від жорстокого батька-п’яниці
на безлюдний острів. Тут він несподівано зустрічає раба-втікача Джима — найшляхетнішого персонажа
книги. Разом вони мандрують на плоту по річці Міссісіпі. На них чекають несподівані пригоди і небезпечні
випробування, але безкорисливість, доброта і вірність дружбі допомагають їм вистояти у складних
обставинах. Книга сповнена глибокої поваги до людини, любові до життя і вчить жити за простими, віч-
ними законами справедливості й людяності.

84(7СОЕ)
T98
Twain, M.
The Adventures of Huckleberry Finn / M. Twain. - Kyiv : Znannia, 2017. - 334 p. -
(American Library).

“The Adventures of Huckleberry Finn” is one of Mark Twain’s best-known literary works. The story is devoted to
Tom Sawyer’s best friend, homeless boy Huckleberry Finn who runs away from his brutal father-drunkard to the
desert island. Here he quite unexpectedly meets up a fugitive slave Jim — the noblest character of the book.
They travel together on the raft along the Mississippi. Unlooked-for adventures and dangerous trials are awaiting
for them, but unselfishness, kindness, and loyalty to friendship help them stand out in complicated
circumstances. The book is full of profound respect for a man, love for life and teaches to live according to
simple, eternal laws of justice and humanity.

Повернутися до змісту



Видання, що надійшли до Наукової бібліотеки ХНМУ 
у квітні 2017 року

Медична навчальна література
616.991(02)
К 64
Кондратюк, В. Є. Внутрішня медицина: ревматологія. Змістовий модуль 2. Основи
діагностики, лікування та профілактики основних хвороб кістково-м'язової системи та
сполучної тканини : навчальний посібник / В. Є. Кондратюк, М. Б. Джус. - Київ : ВСВ
Медицина, 2017. - 272 с.

Навчальний посібник містить сучасну інформацію щодо етіології, клінічної картини, діагностики, лікування та профілактики при
найпоширеніших хворобах кістково-м’язової системи та сполучної тканини, спрямований на поліпшення теоретичної і практичної
підготовки студентів. Посібник створено відповідно до затвердженої навчальної програми «Внутрішня медицина» 2015—2016 н. р. для
студентів V курсу.
Для студентів, лікарів-інтернів і курсантів вищих медичних навчальних закладів післядипломної освіти.

616.013(02)
Л 96
Люта, В. А. Мікробіологія з технікою мікробіологічних досліджень, вірусологія та
імунологія : підручник / В. А. Люта, О. В. Кононов. - Київ : ВСВ Медицина, 2017. - 576 с.

У підручнику на сучасному науковому рівні описано властивості основних збудників інфекційних захворювань, особливості
епідеміології, патогенезу і клінічної картини цих захворювань, механізму формування патологічних процесів та імунологічних реакцій з
боку макроорганізму, а також відбору патологічного матеріалу та умови транспортування. Особливу увагу приділено методам
лабораторної діагностики, які описано з урахуванням методичних вказівок та інструкцій, затверджених наказами МОЗ України, а
також Державних санітарних норм і правил.
Для студентів вищих медичних навчальних закладів I—III рівнів акредитації зі спеціальностей «Лабораторна справа», «Медико-
профілактична справа», «Сестринська справа», «Лікувальна справа», «Акушерська справа».

617.3(02)
О-53
Олекса, А. П. Ортопедія : підручник / А. П. Олекса. - 2-ге вид., без змін. - Тернопіль : ТДМУ,
2016. - 528 с.

У підручнику викладені загальноприйняті принципи і найновіші методи обстеження і діагностики пацієнта з ортопедичною
патологією. Значна увага видалені розгляд вад розвитку і вроджені аномалії скелета, захворювання опорно-руховий апарат.
Книга містить багато нових і необхідна інформацію, необхідну для як студенти, так і лікар-інтерни, які починають працювати
ортопеди-травматологи.
Підручник ґрунтується на власному досвід автора і численні публікації, як вітчизняний, так і зарубіжний.



613.657.1(02)
О-92
Охорона праці в медичній галузі : навчально-методичний посібник / О. П.
Яворовський [та ін.]. - 2-ге вид., випр. - Київ : ВСВ Медицина, 2017. - 208 с.

Навчально-методичний посібник підготовлений фахівцями кафедри гігієни праці і професійних хвороб Національного
медичного університету імені О.О. Богомольця. У ньому викладено загальні і спеціальні питання охорони праці в медичній
галузі. Велику увагу приділено правовим і організаційним аспектам охорони праці; питанням гігієнічної характеристики умов
праці медичних працівників, атестації робочих місць; розслідуванню та обліку професійних захворювань, нещасних випадків
та аварій у лікувально-профілактичних закладах; гігієні та охороні праці в медичних закладах і виробничій безпеці медичного
персоналу.
Для студентів вищих навчальних закладів — медичних університетів, інститутів та академій, лікарів-інтернів і лікарів-
практиків.

61:355(02)
П 37
Планування медичного забезпечення механізованого батальйону в умовах ведення
оборонного бою : навчальний посібник / М. І. Бадюк [та ін.] ; Міністерство оборони
України, Українська військово-медична академія. - Київ : [б. и.], 2016. - 96 с.

Навчальний посібник відповідає програмам навчальних дисциплін, затвердженим Міністерством оборони України для слухачів
та студентів Української військово-медичної академії і кафедр медицини катастроф та військової медицини вищих медичних
навчальних закладів Міністерства охорони здоров'я України.

81.411.1
У 45
Українська мова за професійним спрямуванням : підручник / за ред. С. М. Луцак. -
Київ : ВСВ Медицина, 2017. - 360 с.

Національний підручник укладено відповідно до освітньо-кваліфікаційних характеристик, освітньо-професійних програм
підготовки фахівців медичної спеціальності та згідно із сучасними концепціями викладання української мови за професійним
спрямуванням. У ньому подано відомості про лексичний, морфологічний і синтаксичний аспекти професійної мови медиків,
розглянуто інформацію про комунікативні ознаки культури усного й писемного фахового мовлення лікаря, висвітлено вимоги
щодо складання й оформлення медичної документації.
Для студентів і викладачів вищих навчальних закладів — медичних університетів, інститутів й академій.



Медична наукова література
610.21
Б 64
Бирюков, В. С. Системы менеджмента качества и аудит в учреждениях
здравоохранения (теория и практика индустриализации медицинской деятельности) /
В. С. Бирюков. - Киев : [б. и.], 2016. - 388 с.

Представленная работа посвящена современной проблеме здравоохранения – повышению качества медицинских услуг за сет 
деятельности лечебно-профилактических учреждений новой инновационной технологи. 

617.11
С 16
Салманов, А. Г. Антимікробна резистентність та інфекції, асоційовані з медичною
допомогою в Україні : епідеміологічний звіт мультіцентрового дослідження (2010-2014
рр.) / А. Г. Салманов. - Київ : [б. и.], 2015. - 400 с.

У книзі представлено епідеміологічній звіт мультіцентрового дослідження стану щодо інфекцій, пов’язаних з наданням медичної
допомоги та резистентності до антимікробних препаратів основних збудників цих інфекцій в Україні за 2010-2014 рр.
Розглядається динаміка змін показників захворюваності та антибіотикорезистентності основних патогенів післяопераційних
інфекцій. На підставі епідеміологічного аналізу та оцінки епідемічної ситуації в Україні, виявлено недоліки існуючої системи
епідеміологічного нагляду та розроблено стратегії / принципи, спрямовані на профілактику післяопераційних гнійно-запальних
інфекцій та стримування появи і поширення резистентності до протимікробних препаратів збудників цих захворювань у
хірургічних стаціонарах України. Пропонується впровадження в лікарнях системи інфекційного контролю, що сприятиме
профілактиці інфекцій, пов’язаних з медичною допомогою та зниженню показників антибіотикорезистентності патогенів цих
захворювань внаслідок обґрунтованого використання антимікробних препаратів. Особлива увага приділена питанням, стосовно
яких інформація у вітчизняній науковій літературі є обмеженою, або взагалі відсутня, які потребують додаткових досліджень.
Книга містить важливу наукову та практичну інформацію і представлятиме інтерес для госпітальних епідеміологів, хірургів,
лікарів-анестезіологів, бактеріологів, інфекціоністів, лікарів інших спеціальностей, організаторів закладів охорони здоров’я,
студентів вищих медичних навчальних закладів.

616.11-053
М 14
Майданник, В. Г. Болезнь Кавасаки в детском возрасте / В. Г. Майданник, И. А.
Митюряева-Корнейко. - Киев : Логос, 2015. - 375 с.

Книга розглядає питання, що стосуються сучасних даних про епідеміології хвороби Кавасакі в різних регіонах і країнах світу.
Публікація даної монографії авторства головного представника в сфері вивчення хвороби Кавасакі допоможе поглибити її
розуміння не тільки серед практикуючих лікарів, а й в суспільстві в цілому, і сприяти своєчасній діагностиці та лікуванню
хвороби, а також збереже дорогоцінні дитячі життя.



Художня література
84(4Пол)
В 55
Вишневский, Я. Л. Одиночество в сети / Я. Л. Вишневский. - Санкт-Петербург :
Азбука-классика, 2008. - 400 с.

Один из самых пронзительных романов о любви, вышедших в России в последнее время. «Из всего, что вечно, самый краткий
срок у любви» — таков лейтмотив европейского бестселлера Я. Вишневского. Герои «Одиночества в Сети» встречаются в
интернет-чатах, обмениваются эротическими фантазиями, рассказывают истории из своей жизни, которые оказываются
похлеще любого вымысла. Встретятся они в Париже, пройдя не через одно испытание, но главным испытанием для любви
окажется сама встреча...
Осенью 2006 г. по этому роману — главному польскому бестселлеру начала XXI в. — был выпущен фильм, в первый же месяц
проката, поставивший рекорд кассовых сборов, обогнав все голливудские новинки, а в 2009 году в Санкт-Петербурге был
поставлен спектакль одним из ведущих польских режиссеров Генрихом Барановским.

84(4Пол)
В 55
Вишневский, Я. Л. Постель / Я. Л. Вишневский. - Санкт-Петербург : Азбука, 2013. - 224 с.

Книга Януша Леона Вишневского, автора поразительных международных бестселлеров «Повторение судьбы» и «Одиночество
в Сети» (в 2006 г. роман был экранизирован, и фильм обогнал в польском прокате все голливудские новинки, а также был
включен в программу Московского международного кинофестиваля 2007 г.), сборников «Любовница» и «Мартина». В
сборнике «Постель» Вишневский остается верен себе: где бы ни происходило действие — в университетском городке или на
тропическом курорте, в старой Польше или в Новом Свете, — герои опять, по выражению автора, «убеждены в святости
любви, в праве испытывать ее и готовы при ее появлении уничтожить все, что стоит у них на пути». Ведь любовь в их глазах
оправдывает все…

84(4Фра)
Д 96
Дюма-сын, А. Дама с камелиями / А. Дюма-сын. - Москва : [б. и.], 2012. - 192 с. -
(Классика в кармане).

Александр Дюма, сын автора "Графа Монте-Кристо", "Трех мушкетеров", "Королевы Марго", доказал, что способен потягаться
с великим отцом. В двадцать четыре года он написал роман "Дама с камелиями" (1848), о котором заговорил весь Париж. В
основу сюжета легла реальная история роковой красавицы, куртизанки Мари Дюплесси, которая совсем молодой умерла от
туберкулеза. Роман был переделан в пьесу, имевшую шумный успех, историю трагической любви Маргариты Готье и Армана
Дюваля, вечной женственности и вечной жертвы, подхватил Джузеппе Верди и написал оперу "Травиата". Но в отличие от
камелий сюжет не увял: появилось три балета, два десятка фильмов, комиксы, театральные постановки - словом, сюжету
было суждено бессмертие. В XIX веке роль Маргариты Готье играли Элеонора Дузе, а в ХХ-м – Сара Бернар, Грета Гарбо, Алла
Назимова, Сара Монтьель, Норма Толмедж, Франческа Нери и Изабель Юппер.



84(4Вел)
Д 62
Дойл, А. К. Пригоди Шерлока Холмса. Пістрява стрічка та інші історії / А. К. Дойл. -
Київ : Знання, 2017. - 192 с. - (English Library)

Пропонована книга — збірка захоплюючих оповідань класика англійської літератури Артура Конана Дойла (1859—1930) про
всесвітньо відомого детектива Шерлока Холмса. Це розповідь про людину, котра бачить і чує все те саме, що й інші, але
помічає значно більше і робить висновки, які рятують людям життя, відновлюють справедливість, а то й просто вирішують
суперечки. Якою б дивною не видавалася ситуація, для Шерлока Холмса вона завжди має логічне пояснення, тому він сміливо
береться за найскладніші справи й успішно вирішує їх.

84(4Вел)
D 79
Doyle, Arthur Conan. The Adventures of Sherlock Holmes. The Speckled Band and Other
Stories : художественная лит-ра / A. C. Doyle. - Kyiv : Znannia, 2017. - 191 p. - (English
Library)

The proposed book is a collection of engrossing stories by the classic of the English literature Arthur Conan Doyle (1859—1930)
about the worldwide famous detective Sherlock Holmes. It is the recital about a per-son who sees and hears the same things as the
others do, but he notices much more, and makes conclusions which save people’s lives, restore justice or simply settle disputes.
Whatever strange the situation may seem, for Sherlock Holmes it always has logic explanation, that is why he confidently gets down
to the most intricate criminal cases and makes them successfully out.

84(4Пол)
К 64
Конопницька, М. Про краснолюдків і сирітку Марисю / М. Конопницька. - Київ :
Знання, 2017. - 192 с. - (Скарби: молодіжна серія).

Повість-казка відомої польської письменниці і поетеси Марії Конопницької (1842—1910) “Про краснолюдків і сирітку Марисю”
— один із кращих творів для дітей у світовій літературі. Поєднуючи фантастичний сюжет з реалістичними мотивами,
жартівливий і серйозний тон, проте уникаючи нав’язливих повчань, письменниця звертається до загальнолюдських цінностей:
книга сповнена любові, доброти, милосердя, виховує повагу до праці, небайдужість і віру у справедливість. Саме тому цей
чудовий твір залишається улюбленим для багатьох поколінь юних читачів.



84(4Вел)
К 36
Керрол, Л. Алісині пригоди у Дивокраї. Аліса у Задзеркаллі / Л. Керрол. - Київ :
Знання, 2017. - 272 с. - (English Library).

Славетні казки відомого англійського письменника і вченого-математика Льюїса Керрола (1832—1898) “Алісині пригоди у
Дивокраї” та “Аліса у Задзеркаллі” виникли як історії, котрі автор розповідав своїй маленькій знайомій — семирічній дівчинці
Алісі. Імпровізації виявилися шедевром, а ім’я Керрола назавжди ввійшло в історію світової літератури.
На сторінках цієї книги на головну героїню чекають неймовірні пригоди в дивовижних країнах, населених химерними істотами.
Разом із допитливою і непосидючою Алісою читач подорожуватиме лабіринтами фантазії, повірить у диво і навчиться цінувати
прості радощі життя та незабутні миті дитинства.

84(4Вел.)
C 21
Carrol, Lewis (1832-1898). Alice's Adventures in Wonderland; Through the Looking-
Glass, and What Alice Found There [Текст] / L. Carrol. - Kyiv : Znannia, 2017. - 270 p. -
(English Library).

The famous fairy-tales “Alice’s Adventures in Wonderland” and “Through the Looking-Glass, and What Alice Found There” by the
celebrated English writer and scientist-mathematician Lewis Carroll (1832—1898) appeared as stories which the author told his little
acquaintance, seven-year-old girl Alice. The improvisations proved to be a masterpiece and Carroll’s name went down into the history
of world literature. Incredible adventures in wonderful countries inhabited by the chimerical creatures are awaiting for the main
heroine. Together with the inquisitive and restless Alice, the reader will travel by the mazes of fantasy, will believe in wonder and
learn to value simple joys of life and unforgettable moments of childhood.

84(7Сое)
Л 76
Лондон, Д. Мартін Іден : роман / Д. Лондон. - Київ : Знання, 2017. - 352 с. - (Класна
література).

“Мартін Іден” Джека Лондона (1867—1916) — один із кращих творів світової літератури. Роман відображає дух часу і значною
мірою автобіографічний. Автор правдиво показує працю і долю письменника, труднощі становлення, оволодіння таємницями
слова, примхливі повороти визнання. Але сила твору не тільки в цьому. Роман несе велику правду про життя людини у світі,
місце праці й місце любові на шляху до щастя. Він учить нас відданості й наполегливості у досягненні мети, мужності й
великому працелюбству як єдиному шляху самоствердження, спонукає читача до роздумів над долею людини і долею світу.
Роман видавався мільйонними тиражами і буде цікавим сучасному читачеві.



84(4Вел)
М 74
Мойєс, Дж. До зустрічі з тобою : роман / Дж. Мойєс. - Харків : Клуб сімейного
дозвілля, 2016. - 384 с.

Це зворушлива історія про кохання наперекір усім перешкодам, про маленьке життя і велику надію, яка може витримати будь-
які удари долі.
Луїза знає, скільки кроків від зупинки до її будинку і що, найпевніше, вона не кохає свого парубка. Але навіть не в’являє, як
зустріч із чоловіком, прикутим до інвалідного візка, може змінити її життя… Вілл розуміє, що після аварії завжди відчуватиме
біль і власну неповноцінність, і певен, як покласти цьому край. Але навіть не здогадується, що затого в його дім увірветься
вихор кольорів, радість і кохання на ім’я Лу...
Уже через кілька тижнів після видання книжка стала хітом. Її прочитали понад 500 000 поціновувачів літератури в усьому
світі. Роман увійшов до списку бестселерів The New York Times та був перекладений понад 30 мовами!

84(4Вел)
М 74
Мойєс, Дж. Після тебе : роман / Дж. Мойєс. - Харків : Клуб сімейного дозвілля, 2017. -
352 с.

Мільйони захоплених читачок найкращого з романів Джоджо Мойєс «До зустрічі з тобою» та кіноглядачок, що зі сльозами на очах
спостерігали за романтичною історією кохання доглядальниці Лу і прикутого до інвалідного крісла Вілла Трейнора у виконанні Емілі Кларк
та Сема Клафліна, чекали на продовження цієї історії. І дочекалися! Пішовши від неї, Вілл Трейнор наче забрав із собою ту Луїзу Кларк —
звичайну дівчину, що жила звичайним життям… яке без Вілла пішло шкереберть. Вона повернулась додому зі зраненим тілом і душею,
щоби спробувати почати все спочатку. Тіло загоїть батьківська турбота, та серце болітиме, як два роки тому… Серед друзів з групи
психологічної підтримки Лу знайде ліки від цього болю, радощі, надію, поділені на всіх разом із жахливим печивом. І зустріне Сема, який
знає все про життя і смерть, сильного, мужнього і до нестями закоханого… Та чи стане сили Лу покохати знову?

84(4Фра)
П 88
Пулэн, К. Лили и море : роман / К. Пулэн. - Харьков ; Белгород : Клуб семейного 
досуга, 2016. - 304 с.

Чтобы не сойти с ума в серости и обыденности маленького городка, Лили сбегает на Аляску, где погружается в тягости
рыбацкой жизни. Северный ветер, ледяная вода, сильнейшие штормы, тяжелая, не женская работа, суровые мужчины,
собравшиеся со всего мира… и один особенный, который заставил ее сердце биться сильнее! Море становится другом Лили,
оно скрывает ее печаль, закаляет характер. Теперь девушка не хочет возвращаться к прежней жизни. Ее волю не сломит ни
один шторм, но внезапная любовь способна нарушить внутренний покой. Лили предстоит сложный выбор: остаться с
человеком, который смог принять ее перемены, или с морем, которое и принесло эти перемены на своих волнах?



84(7Сое)
О-36
О. Генрі Шляхетний шахрай / О. Генрі. - Київ : Знання, 2017. - 192 с. - (American
Library).

“Шляхетний шахрай” — одна з кращих збірок оповідань відомого американського письменника О. Генрі (1862—1910). Ці
історії об’єднані наскрізними персонажами-компаньйонами Джефом Пітерсом та Енді Такером. Обидва заробляють собі на
життя дрібним шахрайством, використовуючи такі людські пороки, як жадібність, користолюбство, легковірність, глупство,
марнославство. Парадоксально, але головним персонажам властиві й певні позитивні риси: відданість дружбі, здатність
любити, дотримання своєрідного кодексу честі. Часом вони самі потрапляють на гачок більш спритних “колег”, що надає
збірці особливого колориту. Оповідання написані легкою мовою, сповнені іронії, гумору, натяків, захоплюють читача і
пробуджують світлі почуття.

84(7Сое)
O-38
О. Henry The Ransom of Red Chief and Other Stories : художественная лит-ра / O.
Henry. - Kyiv : Znannia, 2016. - 254 p. - (English Library).

“The Gentle Grafter” is one of the best collections of the stories by the well-known American writer O. Henry (1862—1910). the
stories are united by the through characters — companions Jeff Peters and Andy Tucker. Both of them earn their living by small-
time roguery, exploiting such human vices as meanness, cupidity, credulity, foolishness and vanity. The wonder of it is that the
main heroes are also endowed with some positive features: the devotion to friendship, the ability to love, the observation of a
peculiar code of honor. Sometimes they take the bait of the more crafty “colleagues” which endows the collection with special
color. The stories are well written, filled with irony, humor, and hints; they thrill the reader and arouse bright feelings.



84(4Укр)6
С 37
Симоненко, В. Вино з троянд : вибрані твори / В. Симоненко. - Київ : Знання, 2017. -
208 с. - (Скарби).

Василь Симоненко (1935—1963) — один із найяскравіших поетів покоління “шістдесятників”. До збірки ввійшли його
оповідання, казки і вибрані вірші. Провідними мотивами творчості Василя Симоненка є оспівування краси рідної землі,
поетичні роздуми про долю свого народу, його минуле і майбутнє, сенс життя, призначення людини на землі, відповідальність
кожного за все, що відбувається довкола. Значна частина його віршів перекладена багатьма мовами народів світу, окремі з
них стали піснями. 1995 року В. Симоненку присуджено Державну премію України імені Тараса Шевченка.

84(4Укр)6
Т 19
Таран, Л. Остання жінка, останній чоловік / Л. Таран. - Львів : Видавництво Старого
Лева, 2016. - 272 с.

Буденність та буттєвий вимір, іронія й романтизм, таємничо-містичне та впізнаване — все це поєдналося в книжці новел
Людмили Таран. Одвічна напруга й осяйні миті людських стосунків, екзистенційні переживання, знайомі чи не кожній людині,
— провідна проблематика її прози.

84(4Укр)6
С 13
Савка, І. Шипшинове намисто / І. Савка. - Львів : Видавництво Старого Лева, 2016. -
160 с.

Герої цих новел — прості звичайні люди, зі складними, часто поламаними долями і зраненими душами. Їхні історії нанизуються
одна на одну і творять справдешнє шипшинове намисто — червоного кольору кохання, з гострими колючками болю,
розчарування, втрати. У цих новелах так багато правди життя, як у самому житті. І стільки ж любові до людини.



84(4Вел)
S54
Shakespeare, William (1564-1616). Hamlet, Prince of Denmark : художественная
лит-ра / W. Shakespeare. - Kyiv : Znannia, 2017. - 207 p. - (English Library, ISSN 978-
617-07-0150-3).

The tragedy “Hamlet, Prince of Denmark” by William Shakespeare (1564—1616) is one of the best-known dramatic works of
world literature. Even among Shakespeare’s masterpieces, “Hamlet” stands out for its exquisite depth, the intricacy of the
contents and problems. The plot of the tragedy goes back to the ancient Scandinavian saga about vendetta. But in the image of
Hamlet, before us there arises not an ordinary personage-revenger but a thinker, a new human being who tries to comprehend
his time, his relations with his friends and enemies; and, as a result, he arrives at a conclusion that the world is imperfect,
mercenary, and treacherous; and that there is no harmony in it which his soul is craving for.

84(4Вел)
Ш 41
Шекспір, В. Гамлет, принц Данський / В. Шекспір. - Київ : Знання, 2017. - 208 с. -
(English Library).

Трагедія “Гамлет, принц данський” Вільяма Шекспіра (1564—1616) — один із найвідоміших драматичних творів світової
літератури. Навіть серед Шекспірових шедеврів “Гамлет” вирізняється винятковою глибиною, складністю змісту й
проблематики. Сюжет трагедії сходить до давньоскандинавської саги про кровну помсту. Але в образі Гамлета перед нами
постає не звичний персонаж-месник, а мислитель, нова людина, яка намагається осмислити свій час, свої відносини з
друзями й ворогами і приходить до висновку, що світ недосконалий, корисливий, підступний, у ньому немає тієї гармонії,
якої прагне його душа.

Повернутися до змісту



Видання, що надійшли до Наукової бібліотеки ХНМУ 
у травні 2017 року

Медична навчальна література
613.22(02)
Ч-15
Чайченко, Т. В. Современные подходы к организации питания и физической активности
детей с нормальной и избыточной массой тела: учебное пособие / Т. В. Чайченко ;
Министерство здравоохранения Украины, Харьковский национальный медицинский
университет. - Харьков : [б. и.], 2016. - 100 с.

В пособии отражены современные взгляды на проблему избыточной массы тела у детей в свете международных
регламентирующих документов. Представлены требования к организации питания и физической активности детей
различных возрастных категорий с нормальной массой тела с точки зрения профилактики формирования избытка
массы. Представлен современный подход к оптимизации стиля жизни ребенка с избыточной массой тела.

618.1-089(02)
О-60
Оперативна гінекологія: навчальний посібник / Ю. С. Паращук [та ін.] ; Міністерство
охорони здоров'я України, Харківський національний медичний університет. - Харків
: ХНМУ, 2017. - 148 с.

У посібнику описані методики оперативних втручань, які найбільш часто використовують у гінекології. Представлені
дані стосуються анатомії передньої черевної стінки, зовнішніх і внутрішніх статевих органів, промежини, тазового дна.
Висвітлені питання пов’язані з ускладненнями при оперативних втручаннях, причинами їх виникнення та шляхами
попередження.

616.2(02)
Х 32
Хвороби органів дихання : навчальний посібник / Я.-Р.М. Федорів [та ін.]. - Львів :
Магнолія 2006, 2017. - 488 с.

Вивчення хвороб системи дихання вимагає комплексного підходу до викладання навчального матеріалу, що базується
на знанні анатомо-фізіологічних і патофізіологічних особливостей бронхолегеневого апарата. Глибоке знання
патофізіологічних механізмів забезпечить уміння правильно діагностувати та ефективно лікувати хвороби легенів і
бронхів, попереджувати можливі ускладнення з боку інших систем і органів. При написанні даного навчального
посібника увага акцентована на основних механізмах розвитку бронхолегеневої патології, а відтак на розкритті суті
діагностики (діагностичного пошуку) і принципах лікування основних хвороб органів дихання.



618.9
С 48
Сложный пациент в педиатрии. Кн. 2 / под ред. А. С. Сенаторовой. - Харьков: [б.
и.], 2016. - 257 с.

В монографии представлены результаты многолетних клинических наблюдений авторов по
труднодиагностируемым, редко встречающимся в педиатрии нозологическим формам с позиции достижений
современной медицины, представлен современный взгляд на этиологию, патогенез, клинику, диагностику,
дифференциальную диагностику и лечение описанной патологии. Книга будет интересна широкому кругу
врачей различной специальности: врачам-педиатрам генетикам, анестезиологам-реаниматологам, врачам
семейной медицины, студентам высших учебных медицинских учреждений.

616(02)
О-60
Опыт изучения качества жизни в пропедевтической клинике: монография / Т. С.
Оспанова [и др.] ; под ред. Т. С. Оспановой. - Харьков : ХНМУ, 2017. - 114 с.

В монографии представлены результаты многолетних исследований качества жизни пациентов, получающих
заместительную терапию программным гемодиализом, а также страдающих сахаром диабетом и
бронхиальной астмой. Обсуждаются возможности использования полученных данных для оптимизации
диагностики и коррекции терапии и современные концепции качества жизни как новой парадигмы развития
человечества.

Медична наукова література

610.25
Л 67
Лищинский, Р. В. О врачевании, личности врача и его взаимоотношении с
коллегами и пациентами (Исповедь врача) / Р. В. Лищинский. - Харьков :
ХНМУ, 2017.

В книге затронуты проблемные вопросы в работе терапевтов, хирургов, УЗИ-специалистов, педиатров,
реаниматологов, офтальмологов, онкологов, урологов, семейных врачей, особенно в сельской местности, и
других специалистов, а также описаны особенности взаимоотношений в коллективе между собой и между
руководством и подчинёнными.



Енциклопедія Сучасної України. - Київ : [б. и.]. - Т. 16 : Куз-Лев. - 2016. - 712 с.

Енциклопедія Сучасної України - перше багатотомне видання про Україну у всіх вимірах від початку 20
століття до сьогодення. Енциклопедія подає цілісний образ новітньої України в подіях, інституціях, установах,
родах діяльності, поняттях, персоналіях. Охоплює всі сфери життя в Україні, відображає сучасні погляди на
історичні події та постаті.

Енциклопедія Сучасної України. - Київ : [б. и.]. - Т. 17 : Лег-Лощ. - 2016. - 712 с.

Енциклопедія Сучасної України - перше багатотомне видання про Україну у всіх вимірах від початку 20
століття до сьогодення. Енциклопедія подає цілісний образ новітньої України в подіях, інституціях, установах,
родах діяльності, поняттях, персоналіях. Охоплює всі сфери життя в Україні, відображає сучасні погляди на
історичні події та постаті.

61(016)
Н 34
Наукові праці І. І. Мечникова та його харківських учнів у фонді Харківської
наукової медичної бібліотеки: друкований каталог / Харківська наукова медична
бібліотека. - Харків : Федорко, 2016. - 150 с.

Друкований каталог присвячений першому Нобелівському лауреату Слобожанщини, видатному вченому
І.І.Мечникову та його харківським послідовникам.

Довідкова література



Діккенс, Ч. Новорічні дзвони. Цвіркун домашнього вогнища / Ч. Діккенс. - Київ :
Знання, 2017. - 256 с. - (English Library).

«Новорічні дзвони» і «Цвіркун домашнього вогнища» Чарльза Діккенса (1812—1870) належать до відомого
циклу «різдвяних повістей». Події першої розгортаються в новорічну ніч, коли носильник Тобі після розмови із
суддею починає вірити, що всі бідняки лихі вже від народження і тому його донька не заслуговує на щастя.
Однак духи церковних дзвонів з ним не згодні — казкові чари змінюють хід подій і самого Тобі. У другій повісті
змальовано ідеальну сім’ю візника: у них із дружиною багато друзів, маленьке Немовлятко, співучий Цвіркун і
собака Боксер. Драматичні події, спричинені появою чужинця, загрожують щастю родини. Проте чарівні істоти
знову приходять на допомогу, тому ця історія матиме зовсім несподіваний фінал.

Додж, М. М. Срібні ковзани : повість / М. М. Додж. - Київ : Знання, 2017. - 304 с. -
(Скарби: молодіжна серія).

Повість «Срібні ковзани» американської письменниці Мері Мейпс Додж (1831—1905) — це насамперед цікава
подорож до казкової Голландії, що постає країною чудових озер і каналів, вітряків і розкішних тюльпанів,
цікавої історії та вікових традицій. Узимку канали там перетворюються на велику ковзанку і всі стають на
ковзани. У центрі оповіді діти — брат і сестра з бідної сім’ї, які допомагають матері в роботі й не завжди можуть
ходити до школи. Але це їх не засмучує — вони мріють вилікувати хворого батька, перемогти на ковзанярських
перегонах і здобути головний приз — срібні ковзани. Наполегливість, сила характеру й віра в добро
допомагають їм здійснити свої мрії, а в читача створюється враження, що він якимось дивом побував у казці.

Крейн, С. Червоний знак звитяги / С. Крейн. - Київ : Знання, 2017. - 192 с. -
(American Library).

Стівен Крейн (1871—1900) — класик американської літератури, один із письменників, які наприкінці
ХIХ ст. визначили подальші шляхи її розвитку. Прожив усього 28 років, але залишив яскраву і самобутню
творчу спадщину. «Червоний знак звитяги» — один із кращих творів у світовій літературі про війну. Крейн зумів
психологічно переконливо передати складну гаму почуттів головного героя роману — новобранця Генрі
Флемінга, що зіткнувся з жорстокою реальністю війни. Книга захоплює читача і підводить до думки, що війна є
явищем, не сумісним із життям цивілізованого світу.

Художня література



Початок століття. Творчі шукання співробітників, викладачів і студентів
Харківського національного медичного університету : альманах. - Харків : ХНМУ,
2016. - 96 с.

В альманасі зібрано твори різної тематики та жанрів, які присвячені темам кохання, віри в Бога, улюбленій
професії тощо. Автори діляться з читачами переживаннями, які переповнюють душу, висловлюють повагу та
любов до Батьківщини.

Славич, І. Мара : роман / І. Славич. - Київ : Знання, 2017. - 256 с. - (Голоси
Європи).

Містична, загадкова Трансильванія, батьківщина видатного румунського письменника Іоана Славича, постає в
одному з найвідоміших його творів — романі «Мара». Семиграддя — так поетично звався цей край, заселений
румунами, угорцями, німцями, євреями, що лежав на плоскогір’ї Араду між Зерандським хребтом та угорською
пуштою і входив до складу Австрійської імперії. Чудернацько переплелися тут долі румунки Мари, її дітей
Персіди і Тріки та родини німця Нацла, змушуючи читача напружено слідкувати за драматичним сюжетом
роману. Кохання, зрада, смерть — все є в романі, як і в житті, і все зрозуміле та близьке сьогоднішньому світу,
цінності якого так само під загрозою морального розпаду, як і сто років тому.
Роман вперше перекладено українською мовою.

Тютюнник, Г. Чудасія : повісті та оповідання / Г. Тютюнник. - Київ : Знання, 2017.
- 240 с. - (Класна література).

До пропонованої збірки творів Григора Тютюнника (1931—1980) ввійшли дві повісті («Облога» і «День мій
суботній»), дві новели та низка оповідань. Їх персонажі — прості люди, на життя яких, за словами героя
новели «Чудасія», випало три голодовки і три війни. Автор писав лише про те, що він добре знав і пережив
сам. Тому кожен твір збірки — це портрет часу, неприхована, часом болісна правда про людину, яку
письменник бачив серцем і прагнув донести новим поколінням. Книга нагадує нам про людські цінності, учить
чесності, людяності, шанобливого ставлення до минулого і до людей, що живуть поруч із нами.



Флобер, Г. Пані Боварі: побут провінції : роман / Г. Флобер. - Київ : Знання, 2017. -
384 с. - (Скарби).

Роман Гюстава Флобера (1821—1880) «Пані Боварі» знаменував нову епоху в літературному житті Франції і
мав сенсаційний успіх. На прикладі особистої драми Емми Боварі автор яскраво показав життя міщанської
провінції Франції, трагічну несумісність чистих мрій простої людини про щастя із самими підвалинами су-
спільства. Ідеали і прагнення Емми не вирізняються серед інших, у чомусь навіть наївні, але Флобер наділив її
невдоволенням навколишнім, душевним неспокоєм, пориванням до іншого життя — тими рисами, які він
найбільше цінував у людині. Невипадково після публікації роману Флобер заявив: «Емма — це я!». Роман
викликав серйозний суспільний резонанс, дискусії навколо нього тривають і сьогодні.

Шолом-Алейхем. Тев'є-молочник / Шолом-Алейхем. - Київ : Знання, 2017. - 224 с. 
- (Скарби).

Повість «Тев’є-молочник» Шолом-Алейхема (1859— 1916) побудована у формі монологів головного героя,
звернених до самого автора, і дає читачеві можливість дізнатися, як жилося незаможній єврейській сім’ї на
українських землях у складі Російської імперії. Зі сторінок книги постають «народний філософ» Тев’є, його
дружина та доньки. Шолом-Алейхем називав Тев’є найулюбленішим із усіх створених ним літературних типів:
він шляхетний і простакуватий, побожний і сповнений протиріч, розуміє людей, відчуває красу природи і
ніколи не йде проти совісті. Останній розділ книги за радянських часів було вилучено цензурою. Повний текст
твору українською мовою публікується вперше.

Повернутися до змісту



Видання, що надійшли до Наукової бібліотеки ХНМУ 
у червні 2017 року

Медична навчальна література

Мацюк, З. Українська мова професійного спілкування : навчальний посібник / З. Мацюк,
Н. Станкевич. - 4-те вид. - Київ : Каравела, 2012. - 352 с.

Посібник містить загальнотеоретичні відомості про мову і мовлення, основні функції мови, конкретизує зміст понять українська
національна і літературна мова, мова професійного спілкування з позиції теорії стилів та культури мовлення.
Докладно описано особливості усного та писемного ділового мовлення, види та форми їх реалізації, а також орфоепічні,
лексичні, морфологічні, синтаксичні норми мови професійного спілкування.
Призначений для студентів вищих навчальних закладів різного рівня акредитації, майбутніх фахівців банківської, фінансової,
економічної, юридичної та інших галузей, викладачів, усіх, хто бажає підвищити загальний рівень професійного мовлення.

61:004(02)
М 42
Медицинская информатика : в 2 ч. : учебник для студентов 2 курса медицинских вузов. -
Харьков : ХНМУ.
Ч. 2. - 2016. - 196 с.

В учебнике с позиций системного подхода изложены основы медицинской информатики. Представлены сведения об основах
общей информатики, формальной логики в решении задач диагностики, лечения и профилактики заболеваний, использовании
теории принятия решений в медицине, рассмотрены вопросы доказательной медицины. Обсуждаются проблемы
биологической, медицинской и физиологической кибернетики, кратко излагаются сведения о медицинской аппаратуре и
системах замещения утраченных функций. Достаточно широко представлены вопросы, касающиеся медицинских экспертных
систем. Изложены сведения об этических и правовых принципах управления информацией в системе здравоохранения.
Первая книга учебника содержит материалы, относящиеся к первому и второму разделам курса, вторая – к третьему и
четвертому.

612.014(02)
М 42
Медична та біологічна фізика : підручник / за ред. О. В. Чалого. - 2-ге вид. - Вінниця :
Нова книга, 2017. - 528 с.

У національному підручнику висвітлено найважливіші аспекти медичної і біологічної фізики у відповідності до вимог кредитно-
модульної системи навчання та програми, що затверджена Міністерством охорони здоров’я України. Підручник призначається
для студентів вищих медичних (фармацевтичних) закладів освіти України III—IV рівнів акредитації, а також викладачів,
науковців і всіх, хто цікавиться сучасним станом медичної та біологічної фізики.



615.87-053(02)
О-75
Основы клинического питания в детской практике / Д. В. Дмитриев [и др.]. - Винница : Нова
книга, 2015. - 184 с.

Значительная часть детей, попадающих в больницы, страдают от недоедания, которое зачастую остается незамеченным. Так что
же такое клиническое питание? Когда в нем возникает необходимость? Каковы его основные принципы и методы в педиатрии,
преимущества и возможные осложнения? Как правильно подобрать и провести оптимальную нутритивную поддержку ребенка?
Вот перечень вопросов, которым посвящена данная книга. Для широкого круга специалистов в области педиатрии.

616.995(02)
П 84
Профілактика туберкульозу : навчальний посібник / В. І. Петренко [та ін.]. - Київ : ТОВ
Ріджи, 2017. - 88 с.

У посібнику подані основні підходи до профілактики туберкульозу з обґрунтуванням доцільності та обмежень ефективності
кожного заходу.

616.012(02)
С 38
Синдром недиференційованої дисплазії сполучної тканини: від концепції патогенезу до
стратегії лікування : навчальний посібник / О. В. Солєйко [та ін.]. - Вінниця : Нова книга,
2014. - 168 с.

Посібник розроблений відповідно до нової навчальної програми. Мета посібника - на основі знань із патофізіології та внутрішньої
медицини підготувати висококваліфікованого фахівця. Розглянуті питання епідеміології, патогенезу, клінічних проявів, маркерів
діагностики та лікувальних програм пацієнтів із недиференційованою дисплазією сполучної тканини є необхідними для вивчення як
теоретичних, так і клінічних медичних дисциплін. Рекомендовано як навчальний посібник для студентів III—VI курсів медичних вузів,
лікарів-інтернів, лікарів загальної практики - сімейної медицини.

616.995(02)
С 69
Соціо-психологічна підтримка хворих на туберкульоз для формування прихильності до
лікування : навчальний посібник / Л. А. Мельник [та ін.]. - Київ : ФОП Бурнос С.О., 2017. -
111 с.

Навчальний посібник підготовлено в рамках проекту «Пліч-о-пліч: покращення прихильності до лікування туберкульозу через
надання соціально-психологічної підтримки пацієнтам».



615.5(02)
Ф 24
Фармакологія : підручник / за ред. І. С. Чекмана. - 3-тє вид., випр. та доопрац. - Вінниця :
Нова книга, 2016. - 784 с.

Підручник складено відповідно до навчальної програми з фармакології для студентів медичних факультетів вищих медичних
навчальних закладів III-IV рівнів акредитації. Матеріал підручника має оптимальний обсяг, раціональну структуру, вирізняється
чіткістю, логічністю, послідовністю й лаконічністю викладу матеріалу, з урахуванням сучасних досягнень фармакологічної науки та
досвіду викладання предмета студентам.

Філософія. Природа, проблематика, класичні розділи : навчальний посібник / за ред. Г. І.
Волинки. - 2-ге вид. - Київ : Каравела, 2011. - 368 с.

Посібник підготовлений для студентів бакалаврату, освіченість яких передбачає широкий охват змісту нормативних дисциплін,
зокрема, філософії. Книга вміщує переважно класичні складові дисципліни. Згідно з діючими програмами автори намагались не
лише ущільнити зміст, але й окреслити напрями його збагачення при навчанні в магістратурі і аспірантурі. Бібліографія посібника
дає для цього широкі можливості.

616.9(02)
Ч-90
Чумаченко, Т. О. Імунопрофілактика інфекційних хвороб (лекції) : навчальний посібник /
Т. О. Чумаченко, В. І. Задорожна, А. П. Подаваленко. - Харків : [б. и.], 2016. - 350 с.

У навчальному посібнику висвітлені теоретичні основи вакцинології, зокрема механізми розвитку післявакцинального імунітету. На
основі чинних в Україні нормативно-правових документів викладені практичні питання організації та проведення профілактичних
щеплень. Надана характеристика імунобіологічних перекладів. Особлива увага приділяється заходам профілактики
післявакцинальних реакцій та ускладнень.
Навчальний посібник розраховано на імунологів, сімейних лікарів, епідеміологів, інфекціоністів, мікробіологів, вірусологів, а також
його можуть використовувати інші медичні працівники (дільничні педіатри та терапевти), які займаються питаннями
імунопрофілактики, та студенти вищих медичних закладів.



616.5(02)
Д 12
Дащук, А. М. Кожные болезни / А. М. Дащук. - Харьков : Водный спектр, 2017. - 204 с.

Монография содержит современные сведения по этиологии, патогенезу, патологической гистологии, клинике, лечению и
профилактике кожных болезней. Изложены также данные об анатомии, гистологии, физиологии кожи, морфологических
элементах сыпи, методах обследования кожных больных.

61(092)
М 15
Макєєв, В. Ф. Лікар, науковець, вчитель-професор Збарж Яків Михайлович / В. Ф. Макєєв, Б. С.
Зіменковський, В. С. Гриновець. - Львів : [б. и.], 2017. - 44 с.

Цим виданням продовжується випуск циклу книжок про відомих професорів Львівського національного медичного університету Данила
Галицького. Книга присвячена життєвому й творчому шляху професора Збаржа Якова Михайловича – відомого вченого, лікаря,
педагога. Професор Я.М.Збарж зробив вагомий внесок у формуванні львівської університетської стоматологічної школи середини ХХ ст.
– не тільки хірургічної (щелепно-лицева хірургія) а й, зокрема ортопедична стоматологія.

616.7-053
П 20
Патология тазобедренного сустава у детей: теоретическое, экспериментальное и
биомеханическое моделирование / под ред. А. И. Королькова, З. М. Мителевой. - Харьков : [б.
и.], 2016. - 276 с.

В монографии представлен накопленный сотрудниками института патологии позвоночника и суставов им. проф. М.И.Ситенко
значительный материал, объединивший результаты теоретических, биомеханических и экспериментальных исследований
тазобедренного сустава у детей в норме и при различной его патологии.
Издание предназначено для ортопедов-травматологов, рентгенологов, педиатров, студентов высших медицинских учебных заведений,
научных сотрудников, специалистов по биомеханике и экспериментальной медицине.

Медична наукова література

617.541
Р 83
Рудень, В. В. Рак молочної залози у жінок: управління факторами ризику : монографія / В. В.
Рудень, Д. Є. Москвяк-Лесняк. - Львів : [б. и.], 2017. - 145 с.

У монографії окреслюються шляхи зменшення захворюваності та смертності від раку молочної залози серед жінок в Україні. Для цього згідно з
результатами комплексного соціально-гігієнічного дослідження пропонується науково-обґрунтована ризик-орієнтована модель медичної
профілактики даної патології серед осіб жіночої статі на первинному рівні медичного обслуговування, де в основу покладені механізми
виявлення та мінімізації негативного впливу на їх здоров’я керованих встановлених медико-соціальних факторів, ефективність чого засвідчують
результати експертної оцінки. Монографія буде корисною в практичній діяльності лікарів загальної практики/сімейних лікарів, лікарів акушер-
гінекологів жіночих консультацій, а також для лікарів-мамологів та лікарів-онкологів і всіх тих хто цікавиться здоров’ям здорових.



615.7
Т 42
Тиотриазолин и тиодарон в лечении и профилактике заболеваний сердечно-сосудистой
системы / под ред. Н. А. Волошина. - Запорожье : [б. и.], 2017. - 415 с.

В монографии представлена развернутая характеристика клинического применения оригинального отечественного
лекарственного препарата «Тиотриазолин» и его комплексного препарата «Тиодарона» в лечении и профилактике заболеваний
сердечно-сосудистой системы у взрослых и детей. Препараты «Тиотриазолин» и «Тиодарон» созданы учеными Запорожского
государственного медицинского университета и выпускаются украинскими фармацевтическими предприятиями. Тиотриазолин –
высокоэффективный, антиоксидантный, мембраностабилизирующий, противовоспалительный, иммуномодулирующий и
ранозаживляющий препарат, оказывающий кардиопротекторное, гепатопротекторное и метаболитотропное действия. В
клинической практике тиотриазолин широко применяется как кардиопротекторное средство в терапии больных с ишемической
болезнью сердца, аритмиями, сердечной недостаточностью и гепатопротекторное – для лечения заболеваний печени разного
генеза. Уникальные свойства тиотриазолина позволили значительно расширить сферу его применения при лечении различных
заболеваний сердечно-сосудистой, нервной, пищеварительной, мочевыделительной, дыхательной и других систем. Наибольшее
количество информации и разрозненного фактического материала накопилось о применении тиотриазолина при лечении
заболеваний сердечно-сосудистой системы у детей и взрослых. Возникла необходимость обобщения результатов использования
тиотриазолина и его лекарственных форм в кардиологической практике для дальнейшего совершенствования схем назначения
препарата, с учетом современных требований. Решение этих задач стало целью написания данной монографии. Авторы
надеются, что монография станет подспорьем в работе врачей семейной медицины и общей практики, кардиологов, терапевтов,
педиатров, интернов, провизоров и студентов медицинских вузов.

Туленков, М. В.
Теоретико-методологічні основи організаційної взаємодії в соціальному управлінні :
монографія / М. В. Туленков. - Київ : Каравела, 2015. - 512 с.

Крізь призму соціологічного аналізу розглядаються теоретико-методологічні засади організаційної взаємодії в соціальному
управлінні: аналізуються концептуальна еволюція та організаційна сутність соціального управління, закономірності, принципи й
механізми формування та відтворення організаційної взаємодії в системах соціального управління різних типів. Обґрунтовуються
критерії й визначаються методики вимірювання і технології оцінювання ефективності організаційної взаємодії в соціальному
управлінні на сучасному етапі суспільних перетворень.
Для науковців, політиків, державних службовців, керівників (менеджерів) підприємств, установ і організацій, викладачів і
студентів, а також усіх, хто цікавиться актуальними питаннями теорії та практики соціального управління та організаційно-
управлінської діяльності.



616.4(063)
У 45
Українська школа ендокринології : 61-ша науково-практична конференція з
міжнародною участю, 1-2 червня 2017 р. / під ред. Ю. І. Караченцева, О. В. Козакова, Н.
О. Кравчун. - Харків : [б. и.], 2017. - 232 с.

У збірнику представлено лекції вчених України та Зарубіжжя з актуальних проблем діабетології, тиреоїдології, репродуктивної
ендокринології, нейроендокринології, ендокринної хірургії; клінічні спостереження, складні у діагностичному або
терапевтичному плані. Матеріали складено з урахуванням сучасних досягнень медичної науки; тематика відповідає запитам
лікарів України.

Гетьмани й козацькі отамани / уклад. І. Ю. Левашова. - Київ : Глорія, 2014. - 384 с.

В історії всіх народів є свої історичні рубікони. Є така віха і в історії України. Це час зародження козацтва і його активних спроб
створити свою державу-республіку — час видатних особистостей і великих гетьманів, про які й розповідає ця книга.

Беликов, О. М. Жемчужины Украины / О. М. Беликов. - Харьков : Клуб семейного досуга,
2014.

Предлагаемое альбомное издание – прекрасный подарок тем, кто хочет как можно больше узнать об Украине, о памятниках
культуры и живописных уголках природы, которые стали символами и гордостью нашей страны. Уникальные фотографии и
информативные тексты будут полезны не только украинцам, но и гостям страны, интересующимся историей и культурой
нашего государства.

Матеріали конференцій

Художня література

Повернутися до змісту



Видання, що надійшли до Наукової бібліотеки ХНМУ 
у липні - серпні 2017 року

Медична навчальна література
618(02)
А 44
Акушерство і гінекологія: у 2-х книгах / ред.: В. І. Грищенко, М. О. Щербина. - Київ: Медицина,
2017.
Кн. 1 : Акушерство. - 3-е вид., випр. - 422 с.
У сучасних умовах у сфері поліпшення якості підготовки студентів-медиків і поглиблення їхніх знань у галузі акушерства гостро постала
потреба у виданні підручника, який висвітлював би актуальні питання акушерства і відповідав чинним навчальним програмам.
Підручник створено відповідно до нової програми з акушерства та згідно з вимогами Болонського процесу. У підручнику описано
сучасні досягнення вітчизняної та світової акушерської науки, розглянуто фізіологічні аспекти вагітності та пологів, основні чинники
етіології, патогенезу, клініки, діагностики, лікування і профілактики захворювань під час вагітності, пологів та післяпологового періоду.
Основи організації акушерської допомоги в Україні подано з урахуванням наказів МОЗ України, клінічних протоколів, стандартів
медичної освіти. Для студентів вищих навчальних закладів — медичних університетів, інститутів й академій.

618(02)
А 44
Акушерство і гінекологія: у 2-х книгах / ред.: В. І. Грищенко, М. О. Щербина. - Київ: ВСВ
Медицина, 2017. - ISBN 978-617-505-606-6.
Кн. 2: Гінекологія. - 2-е вид., випр. - 376 с.
Поліпшення якості підготовки студентів у вищих медичних навчальних закладах пов’язане з удосконаленням форм і методів
викладання предметів, а також з упровадженням новітніх досягнень, засвоєнням сучасних форм навчання та контролю за рівнем
знань. Матеріал викладено з урахуванням програми вивчення предмету «Акушерство і гінекологія» із позицій доказової медицини та
переходу до Болонського процесу. У підручнику використано накази МОЗ України № 620 «Про організацію надання стаціонарної
акушерсько-гінекологічної та неонатологічної допомоги в Україні!», № 582 «Про затвердження клінічних протоколів», висвітлено
сучасні методи діагностики та лікування гінекологічних хворих.
Кожний підрозділ містить тестові завдання та ситуаційні задачі з відповідями для самостійної перевірки знань студентами. Наприкінці
кожного підрозділу наведено перелік практичних навичок, якими повинен володіти студент.

613(02)
Б 38
Бедрій, Я. І. Безпека життєдіяльності : навчальний посібник / Я. І. Бедрій, В. Я. Нечай. -
Львів : Магнолія 2006, 2017. - 497 с.
У навчальному посібнику висвітлюється систематизований матеріал стосовно навчальної дисципліни «Безпека життєдіяльності».
Розглядаються питання системного аналізу безпеки життєдіяльності, аспекти життєдіяльності людини в системі «Людина - машина -
середовище існування», безпека життєдіяльності в повсякденних умовах виробництва та в побуті, в умовах надзвичайних ситуацій,
значна увага приділена питанням охорони праці на підприємствах, надання долікарської допомоги потерпілим. Посібник розрахований
на студентів університетів, академій, інститутів, коледжів, технікумів, училищ і ліцеїв, викладачів, слухачів курсів підвищення
кваліфікації, працівників служб охорони праці та цивільної оборони.



613.6(02)
Б 40
Безопасность жизнедеятельности, основы охраны труда : учебное пособие / ред. А. П.
Яворовский. - Киев : ВСВ Медицина, 2015. - 312 с.
чебное пособие подготовлено специалистами кафедры гигиены труда и профессиональных болезней Национального
медицинского университета имени А.А. Богомольца в соответствии с типовой учебной программой по дисциплине
«Безопасность жизнедеятельности, основы охраны труда» и нового учебного плана 2015 г., утвержденного МЗ Украины. В
пособии изложены общие вопросы безопасности жизнедеятельности человека, особое внимание уделено путям формирования
культуры безопасности и основам охраны труда медицинских и фармацевтических работников в современных условиях.
Для студентов высших медицинских учебных заведений III—IV уровней аккредитации.

612.015(02)
Б 63
Биологическая и биоорганическая химия : учебник для студентов вузов / Б. С. Зименковский
[и др.] ; ред.: Б. С. Зименковский, И. В. Ниженковская. - Киев : ВСИ Медицина, 2017 - .
Кн. 1 : Биоорганическая химия. - 295 с. - Библиогр.: с. 279.
В учебнике на основе современных принципов теоретической органической химии изложены строение, химические свойства и 
биологическую роль органических соединений, участвующих в процессах метаболизма человека: низкомолекулярных
биорегуляторов (витамины, гормоны, других природных и синтетических биологически активных соединений, в том числе
некоторых лекарственных средств и токсичных соединений) и биополимеров (углеводов, белков, нуклеиновых кислот).
Для студентов и преподавателей высших медицинских (фармацевтических) учебных заведений - университетов, институтов и 
академий.

612.015(02)
Б 63
Биологическая и биоорганическая химия : в 2-х кн. : учебник / под ред. Ю. И. Губского, И. В.
Ниженковской. - Киев : ВСИ Медицина, 2017 - . - ISBN 978-617-505-590-8.
Кн. 2 : Биологическая химия / Ю. И. Губский [и др.]. - 2017. - 584 с.
Учебник содержит систематизированное изложение курса биологической химии в соответствии с программой по дисциплине,
утвержденной для студентов высших медицинских (фармацевтических) учебных заведений — университетов, институтов и
академий. В основном тексте учебника рассмотрены структура и ферментативные реакции превращения основных классов
биомолекул — белков, аминокислот, углеводов, липидов, нуклеотидов, порфиринов; освещены вопросы строения и свойств
нуклеиновых кислот ДНК и РНК, молекулярной биологии и генетики, биохимические основы физиологических функций
организма человека и их нейрогуморальной регуляции. Значительное внимание уделено молекулярным механизмам
функционирования клеток крови, печени, почек, мышц, соединительной ткани, иммунной и нервной систем. Рассмотрены
биохимические основы патогенеза атеросклероза, сахарного диабета, ожирения, болезней эндокринной, иммунной, нервной
систем и соединительной ткани. Каждая глава учебника содержит кроме информационного материала тестовые задания для
самопроверки и контроля усвоения знаний.



61:355.8(02)
В 63
Воєнно-польова терапія : підручник / Г. В. Осьодло [та ін.] ; ред.: Г. В. Осьодло, А. В. Верба ;
Міністерство оборони України, Військово-медичний департамент , Українська військово-
медична академія. - Київ : СПД Чалчинська Н.В., 2017. - 616 с.

У підручнику, який підготовлено відповідно до навчальних програм з воєнно-польової терапії, висвітлено основні положення
теорії та практичної діяльності лікаря-терапевта при бойовій терапевтичній патаології внаслідок збройних конфликтівта
надзвичайних ситуацій мирного часу.

611.018(02)
Г 46
Гістологія, цитологія та ембріологія: атлас: навчальний посібник = Histology, Cytology and
Embriology : Atlas: study guide = Гистология, цитология и эмбриология : Атлас: учебное
пособие / О. Ю. Степаненко [та ін.]. - Київ : ВСВ Медицина, 2017. - 152 с.
Навчальний посібник підготовлено співробітниками кафедри гістології, цитології та ембріології Харківського національного
медичного університету. Атлас містить кольорові мікрофотографії програмних гістологічних препаратів, а також текстовий
коментар до них, розкриває структурно-функціональну організацію органів і структур, що вивчаються. Мета створення атласу
— забезпечити розуміння функціональної обумовленості будь-якого структурного елемента. Навчальний посібник може бути
використаний як при самостійному вивченні предмета, так і під час підготовки до контрольних занять і призначений сприяти
всебічному, послідовному і глибокому засвоєнню матеріалу. Усі терміни наведені відповідно до міжнародних гістологічної та
ембріологічної номенклатур.
Для студентів вищих навчальних закладів — медичних університетів, інститутів й академій, лікарів різних спеціальностей, а
також біологів.

610.25 (02)
К 56
Ковалева, О. Н. Деонтология в медицине : Учебник для студентов вузов / О. Н. Ковалева, Н.
А. Сафаргалина-Корнилова, H. H. Герасимчук. - Киев : ВСИ Медицина, 2017. - 239 с.
Учебник посвящен актуальным вопросам медицинской деонтологии в соответствии с учебной программой «Деонтология в
медицине». В учебнике рассмотрены вопросы медицинской этики и деонтологии, правового обеспечения профессиональной
деятельности врача в современном обществе; основные модели взаимоотношений в системе врач—больной; вопросы
ятрогении, врачебной ошибки, их причины и профилактика; моральные и правовые аспекты врачебной тайны;
деонтологические аспекты защиты прав пациентов на жизнь; деонтологические аспекты деонтологических подходов в
онкологии, психиатрии, геронтологии, педиатрии; особенности взаимоотношений врача с ВИЧ-инфицированными пациентами
и больными СПИДом. Освещены этические вопросы трансплантологии, эвтаназии, медицинской генетики, современных
репродуктивных технологий.
Для студентов высших учебных заведений — медицинских университетов, институтов и академий..



610.8(02)
М 42
Медицина надзвичайних ситуацій. Організація надання першої медичної допомоги :
навчальний посібник / ред. В. С. Тарасюк. - 4-е вид., вип. - Київ : ВСВ Медицина, 2017. - 228 с.
У навчальному посібнику розкрито питання надзвичайних ситуацій, їх походження, причини виникнення та медико-санітарні
наслідки при них. Описано загальні принципи надання медичної допомоги потерпілим при надзвичайних ситуаціях, організації
лікувально-евакуаційного забезпечення. Надано алгоритми виконання практичних навичок. Розкрито питання організації
санітарно-гігієнічного і протиепідемічного забезпечення населення, проведення його захисту в умовах надзвичайних ситуацій;
механізм передачі інформації по вертикалі з місця виникнення надзвичайних ситуацій. Книга підготовлена згідно з Державною
програмою зі створення єдиної системи надання екстреної медичної допомоги.
Для студентів вищих медичних навчальних закладів — медичних університетів, інститутів й академій, а також коледжів, училищ
та інститутів медсестринства.

612.028(02)
М 42
Медична біологія: підручник / за ред. В. П. Пішака, Ю. І. Бажори. - 3-тє вид. - Вінниця : Нова
книга, 2017. - 608 с.
Підручник підготовлено відповідно до навчальної програші з медичної біології, затвердженої МОЗ України. У підручнику міститься
історична довідка про вклад вітчизняних учених у розвиток біологічної науки. Викладено основні відомості про біологічні основи
життєдіяльності людини, клітинний, популяційно-видовий, біосферний рівні організації життя та місце людини у ньому. Особливу
увагу приділено спадковій патології та паразитарним хворобам людини.
Для студентів вищих медичних навчальних закладів III—IV рівнів акредитації, лікарів-інтернів, лікарів загальної практики.

616.31(02)
Н 40
Невідкладні стани у стоматологічній практиці : навчальний посібник / І. М. Скрипник [та ін.]. -
2-ге вид., випр. - Київ : ВСВ Медицина, 2017. - 224 с.
У навчальному посібнику висвітлено особливості клінічної картини, діагностичні критерії та алгоритми надання невідкладної
допомоги при загрозливих для життя хворого станах, із якими найчастіше має справу у своїй практиці лікар стоматолог.
Наведено фармакологічні препарати, їх дозування шляхи введення та послідовність застосування, а також не медикаментозні
методи надання невідкладної допомоги.
Для лікарів стоматологів, лікарів-інтернів та лікарів-курсантів, магістрантів, клінічних ординаторів з фахів стоматологічного
профілю, а також для студентів старших курсів стоматологічних факультетів вищих медичних навчальних закладів.



616.310(02)
О-70
Ортодонтия : учебник / ред. П. С. Флис. - Киев : ВСВ Медицина, 2016. - 360 с.

Учебник подготовлен согласно новой программе преподавания ортодонтии в высших медицинских учебных заведениях III–IV
уровней аккредитации. Представлены новое определение ортодонтии как науки, методы исследования, классификации,
этиология, патогенез, клиническая картина, диагностика, методы лечения и профилактика стойких аномалий и деформаций
зубочелюстного аппарата.
Для студентов, врачей-интернов, курсантов стоматологических факультетов высших медицинских учебных заведений III–IV
уровней аккредитации, а также последипломного образования

616.21(02)
О-85
Оториноларингологія : підручник / Д. І. Заболотний . - 3-є вид., випр. - Київ : ВСВ Медицина,
2017. - 472 с.
У підручнику розглянуто питання з усіх розділів клінічної оториноларингології. Описано найновіші досягнення в
оториноларингології, відображено сучасні погляди на етіологію, патогенез, клінічну картину, класифікацію й лікування хвороб
ЛОР-органів. В окремих розділах розповідається про такі види патології, як інфекційні гранульоми верхніх дихальних шляхів,
пухлини вуха і верхніх дихальних шляхів, сторонні тіла гортані, трахеї, бронхів і стравоходу.
Підручник добре ілюстровано.
Для студентів вищих медичних навчальних закладів IV рівня акредитації, лікарів-інтернів, курсантів, клінічних ординаторів,
магістрів і практичних лікарів-оториноларингологів.

613.657.1(02)
О-92
Охрана труда в медицинской отрасли : учебно-методическое пособие / А. П. Яворовский [и
др.]. - 2-е изд., испр. - Киев : ВСИ Медицина, 2017. - 216 с.
В учебно-методическом пособии изложены общие и специальные вопросы охраны труда в медицинской отрасли. Большое
внимание уделено правовым и организационным аспектам охраны труда; вопросам гигиенической характеристики условий
труда медицинских работников, аттестации рабочих мест; расследованию и учету профессиональных заболеваний,
несчастных случаев и аварий в лечебно-профилактических учреждениях; гигиене и охране труда в медицинских учреждениях
и производственной безопасности медицинского персонала.
Для студентов высших учебных заведений — медицинских университе¬тов, институтов и академий, врачей-интернов и
практических врачей.



613.6(02)
О-92
Охорона праці (питання та відповіді): навчальний посібник. - Львів : Магнолія 2006, 2017. -
442 с.
У довіднику викладено основні положення з безпеки праці, а також основи фізіології, гігієни праці, виробничої санітарії,
пожежної безпеки та методичні підходи до організації управління безпекою праці на підприємствах у вигляді питань і
відповідей. Довідник розраховано на студентів вищих навчальних закладів, керівників і службових осіб, які працюють у різних
галузях підприємницької діяльності.

610.8(02)
П 27
Перша медична (екстрена) допомога з елементами тактичної медицини на догоспітальному
етапі в умовах надзвичайних ситуацій : навчальний посібник / ред. В. С. Тарасюк. - Київ : ВСВ
Медицина, 2017. - 368 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.

616.31(02)
П 84
Профілактика стоматологічних захворювань : навчальний посібник. - Львів : Магнолія 2006,
2017. - 365 с.
Цей посібник розрахований на підготовку студентів, лікарів-стоматологів-інтернів та лікарів-стоматологів до самостійного
прийому стоматологічних хворих з профілактичною метою. У посібнику розглянуті питання значення профілактичного
направлення, основних принципів і задач профілактики карієсу зубів. Актуальність профілактики карієсу зубів зумовлена його
значною поширеністю серед дитячого і дорослого населення країни та наслідками його ускладнень, які призводять до втрати
зубів, порушення функції шлунково-кишкового тракту, жувального апарату та втрати естетичного оптимуму. За даними ВООЗ
карієс включений у число шести хвороб сучасності, профілактика яких є найбільш актуальний завданням сучасної стоматології
і системи охорони здоров’я у цілому. Не дивлячись на досягнуті успіхи у лікуванні і профілактиці карієсу, його поширеність і
інтенсивність у різних регіонах України і загалом у світі лишаються високими. Викликає занепокоєння і той факт, що
множинний карієс зубів частіше зустрічається серед дітей молодшого дошкільного віку. Наукові досягнення вітчизняних і
зарубіжних вчених у розробці нових засобів і методів профілактики карієсу зубів надають лікареві більший спектр вибору
лікарських засобів для планування та впровадження профілактики карієсу зубів на індивідуальному чи груповому рівні.



616.31(02)
Т 35
Терапевтическая стоматология : в 4-х т. : учебник / Н. Ф. Данилевский [и др.] ; под ред. А. В.
Борисенко. - Киев : ВСИ Медицина. - ISBN 978-617-505-081-1.
Т. 1 : Пропедевтика терапевтической стоматологии. - 3-е изд., испр. - 2017. - 400 с. : ил.
В учебнике изложена история терапевтической стоматологии, рассмотрены вопросы анатомического строения зубов и
слизистой оболочки полости рта, приведены данные о материалах для пломбирования кариозных полостей и корневых
каналов. Отдельно изложены клиника и лечение некариозных поражений твердых тканей зубов.
В контексте Болонского процесса внесены тесты и ответы к ним для самостоятельного контроля.
Для студентов стоматологических факультетов высших учебных заведений — медицинских университетов, институтов и
академий.

616.31(02)
Т 35
Терапевтична стоматологія : у 4-х т. : підручник / М. Ф. Данилевський [та ін.] ; за ред. А. В.
Борисенка. - Київ : ВСВ Медицина. - ISBN 978-617-505-612-7.
Т. 1 : Пропедевтика терапевтичної стоматології. - 3-тє вид., випр. - 2017. - 360 с.
У підручнику висвітлено історію терапевтичної стоматології, розглянуто питання анатомічної, гістологічної будови зубів та
слизової оболонки ротової порожнини, наведено дані про матеріали для пломбування каріозних порожнин і кореневих каналів
зубів; методи препарування та пломбування каріозних порожнин та кореневих каналів.
У контексті Болонського процесу внесені тести та відповіді до них для самостійного контролю.
Для студентів стоматологічних факультетів вищих навчальних закладів — медичних університетів, інститутів й академій.

615.83(02)
Ф 50
Фізіотерапія : навчальний посібник / Я-.Р. М. Федорів [та ін.] ; ред. Федорів Я.-Р. М. ;
Львівський національний медичний університет ім. Д. Галицького МОЗ України, Львівський
медичний інститут. - Львів : Магнолія 2006, 2017. - 560 с. - (Вища освіта в Україні).
У навчальному посібнику викладені механізми біологічної дії природних і преформованих фізичних факторів, зазначені шляхи
розвитку фізіотерапії як галузі медичної науки. Розкриті фізіологічні основи дії процедур, указані їх лікувальні можливості,
подані медико-санітарні правила влаштування фізіотерапевтичних відділів (кабінетів). Наведені показання і протипоказання
для призначення фізіотерапії та курортного лікування. Для студентів усіх факультетів медичних вузів, слухачів і курсантів
навчальних закладів післядипломної освіти, практичних лікарів усіх спеціальностей, лікарів фізіотерапевтів.



616.08(02)
С 13
Савка, Л. С. Догляд за хворими і медична маніпуляційна техніка: навчальний посібник / Л.
С. Савка, Л. І. Разінкова, О. І. Коцар. - Вид. 3-тє, перероб. і доп. - Київ : ВСВ Медицина, 2017. -
599 с.

У навчальному посібнику наведено рекомендації щодо проведення занять з догляду за хворими і медичної маніпуляційної
техніки, алгори-тми практичних навичок відповідно до розділів і тем дисципліни. Описано спостереження медичного
працівника за станом пацієнта під час проведення процедури і після неї. Особливу увагу приділено розділу «Санітарно-
протиепідемічний режим». У посібнику наведено нормативні документи Управління охоро-ни здоров’я МОЗ України.
Розроблено методичні рекомендації для полегшення позааудиторної самостійної роботи студентів.
Для студентів вищих медичних навчальних закладів І—III рівнів акредитації.

616.08(02)
С 33
Сестринська справа : підручник для студентів вищих медичних навчальних закладів / ред.:
В. І. Литвиненко, Н. М. Касевич. - Вид. 3-тє, виправлене. - Київ : ВСВ Медицина, 2017. - 816 с.

У підручнику розглянуті правові та етико-деонтологічні аспекти діяльності медичної сестри. Висвітлені основи анатомії,
фізіології, патанатомії і фармакотерапії. Подані алгоритми практичних навичок із усіх клінічних дисциплін. Описані методи
надання допомоги пацієнтам з невідкладними станами. Проаналізовані особливості спостереження за пацієнтами різного
профілю і догляду за ними.
Підручник містить Етичний кодекс медичної сестри України. Для студентів вищих медичних навчальних закладів І—ІІІ рівнів
акредитації.

616.С(02)
С 37
Сімейна медицина: у 3-х книгах : підручник / ред.: О. М. Гиріна, Л. М. Пасієшвілі. - Київ : ВСВ
Медицина. - ISBN 978-617-505-244-0.
Кн. 3 : Спеціальна частина. Поліпрофільність загальної лікарської практики. - 2017. - 680 с.

У підручнику розглянуто аспекти діяльності сімейного лікаря з позицій поліпрофільності загальної лікарської практики.
Наведено практичні рекомендації щодо дій сімейного лікаря під час ведення хворих із нозологіями, які розглядаються на етапі
первинної медичної допомоги. Викладено клінічну картину, діагностику, особливості лікування та профілактики таких пацієнтів
сімейним лікарем у межах його професійної компетенції, регламент взаємодії з лікарями, які надають спеціалізовану допомогу.
Книга написана відповідно до навчальної програми зі спеціальності «Загальна практика — сімейна медицина» та
рекомендована як підручник для студентів й інтернів вищих навчальних закладів — медичних університетів, інститутів й
академій. Також вона буде корисна сімейним лікарям, терапевтам, педіатрам.



612.821(02)
Х 22
Харцій, О. М. Візуальна психодіагностика : навчальний посібник (модульний варіант) /
О. М. Харцій. - Львів : Магнолія 2006, 2017. - 224 с.

В навчальному посібнику розкрито систему знань про візуальну психодіагностику як науку, визначено рівень знань, умінь та
навичок, які потрібні спеціалістам для успішного вирішення проблем під час ділового спілкування, пізнання ділового партнера.
Навчальний матеріал викладено за модульним принципом. Він призначений для студентів економічних спеціальностей вищих
навчальних закладів. Може бути використаний вченими, аспірантами, фахівцями у сфері управління персоналом.

618.3(02)
Щ 64
Щербина, М. О. Основи перинатальної медицини : навчальний посібник / М. О.
Щербина, О. О. Кузьміна. - Київ : ВСВ Медицина, 2017. - 152 с.

У навчальному посібнику описано сучасні методи дослідження в акушерстві та перинатології, тактику ведення багатоплідної
вагітності, новітні аспекти діагностики й лікування перинатальних інфекцій, плацентарної недостатності, дистресу і затримки
внутрішньоутробного розвитку плода, а також особливості ведення новонародженого в ранній неонатальний період при різних
патологічних станах.
Для студентів вищих навчальних закладів — медичних університетів, інститутів й академій.



316.3:005(07)
Х 81
Хоронжий, А. Г. Соціальне управління : навчальний посібник / А. Г. Хоронжий. - Львів :
Магнолія 2006, 2017. - 296 с.

Навчальний посібник присвячений теоретичним положенням і практичному керівництву системою соціального управління. На
основі теоретичного аналізу і експериментальних результаті висвітлені закономірності і принципи соціального управління,
система, організаційна структура процес управління, а також методи управління, управлінська праця, стиль і якість
керівництва.
Навчальний посібник розрахований на студентів соціологів та менеджменту для соціальної сфери. Він також буде корисним
для студентів економічних спеціальностей і для тих, хто цікавиться соціальним управлінням.

17(07)
С 12
Савельєв, В. П. Етика : навчальний посібник / В. П. Савельєв, Л. А. Пинда. - Львів : Магнолія
2006, 2017. - 241 с.

У посібнику, побудованому у відповідності з навчальною програмою, затвердженою Міністерством освіти і науки України,
коротко викладено основні питання курсу етики: предмет етики і особливості функціонування моралі, найбільш систематичні
етичні вчення, експлікація етичних категорій і понять моралі, етика національних відносин, релігійна етика, етика сім’ї,
біоетика. Розглядаються головні чинники функціонування і роль професійної етики і етикету як в житті суспільства, так і в
соціалізації і розвитку особистості. Значну увагу автор приділив осмисленню моральних проблем сучасного глобалізованого
світу та найгостріших моральних колізій розвитку України у період незалежності. Матеріал посібника викладено в популярній
формі, автор звертається до відомих фактів і цікавих аналогій з історії і сучасності. Основні етичні категорії, ідеї, концепції
представлено за допомогою схем, що сприяє їхньому унаочненню і кращому засвоєнню. Завдяки цьому навчальний посібник
можна рекомендувати не тільки студентам і аспірантам, а також всім, хто не байдужий до проблем моралі. У посібнику,
побудованому у відповідності з навчальною програмою, затвердженою Міністерством освіти і науки України, коротко
викладено основні питання курсу етики: предмет етики і особливості функціонування моралі, найбільш систематичні етичні
вчення, експлікація етичних категорій і понять моралі, етика національних відносин, релігійна етика, етика сім’ї, біоетика.
Розглядаються головні чинники функціонування і роль професійної етики і етикету як в житті суспільства, так і в соціалізації і
розвитку особистості. Значну увагу автор приділив осмисленню моральних проблем сучасного глобалізованого світу та
найгостріших моральних колізій розвитку України у період незалежності.

Соціально-гуманітарна література



008(091)(477)(07)
К 66
Кордон, М. В. Історія української культури : навчальний посібник / М. В. Кордон ;
Міністерство освіти і науки України. - 2-ге вид., стереотип. - Львів : Магнолія 2006, 2017. -
336 с. - (Вища освіта в Україні).

Розглядається історія української культури – від первісного суспільства до початку ХХІ століття. Висвітлені, насамперед,
питання розвитку освіти, наукових знань, літератури і мистецтва на різних етапах української історії.
Для студентів вищих навчальних закладів.

008(07)
К 90
Культурологія : навчальний посібник / В. Л. Петрушенко [та ін.] ; ред. В. М. Піча. - 3-е вид.,
перероб. і доп. - Львів : Магнолія 2006, 2017. - 360 с. - (Вища освіта в Україні).

Згідно з навчальною програмою, затвердженою Міністерством освіти і науки України, у посібнику вдало поєднано панорамне
висвітлення культурологічної проблематики з чіткістю і послідовністю викладення основних понять і принципів. Розглянуто
питання статусу «Культурології» як науки і навчальної дисципліни, проблеми сутності культури, співвідношення культури і
цивілізації та провідні тенденції сучасного світового і вітчизняного культурного розвитку.
У зв’язку з достатньою популярністю викладу ця книжка може бути рекомендована не тільки студентам, але й тим, хто
займається самоосвітою, цікавиться культурологічними знаннями.

159.9(07)
Ш 16
Шадських, Ю. Г. Психологія і педагогіка : навчальний посібник / Ю. Г. Шадських. - Львів :
Магнолія 2006, 2017. - 320 с.

Посібник допоможе сформувати у студентів систему знань про психіку особистості як найвищу цінність суспільства, усвідомити
сутність механізмів психічних процесів, станів, якостей особистості як підвалин її формування в процесі виховання, навчання та
освіти. Для викладачів та студентів вищих навчальних закладів.



340(477)(094.5)(0.072)
Н 34
Науково-практичний коментар Закону України «Про запобігання корупції» : станом на 10
травня 2017 року / за заг. ред. В. В. Чернєя. - Київ : Центр учбової літератури, 2017. - 480 с.

Коментар розрахований на осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування та
прирівняних до них осіб, які є суб’єктами, на яких поширюється дія Закону України «Про запобігання корупції», на
уповноважених осіб, відповідальних за реалізацію антикорупційних програм, суддів, прокурорів, слідчих, детективів,
адвокатів, а також на студентів вищих учбових закладів, які готують фахівців в галузі права.

82-3(73)
Б 51
Бернет, Ф. Г. Маленький лорд Фонтлерой / Ф. Г. Бернет. - Київ : Знання, 2017. - 192 с. -
(American Library).

«Маленький лорд Фонтлерой» — перший роман для дітей, написаний англо-американською письменницею Френсіс Годґсон
Бернет (1849—1924), що швидко став популярним і вже не одне десятиліття залишається однією з улюблених книжок малечі.
Головний герой твору, семирічний Седрик Ерол, здобув прихильність багатьох поколінь дорослих і юних читачів завдяки
своєму доброму серцю, здатності любити та величезному бажанню зробити цей світ кращим. Роман перекладено багатьма
мовами, а за його мотивами створено численні театральні вистави і кінофільми.

821.111(73)
B96
Burnett, Frances Hodgson (1849-1924). Little Lord Fauntleroy / F. H. Burnett. - Kyiv : Znannia,
2017. - 191 p. - (American Library).

«Little Lord Fauntleroy» is the first novel for children by British-American writer Frances Hodgson Burnett (1849—1924) which very
soon gained in popularity and already for many decades remains one of the little ones’ favorite books. The main hero of the novel,
seven-year-old Cedric Errol, acquired the benevolence of a lot of generations of young and grown-up readers thanks to his kind
heart, the ability to love and his great desire to make this world better. The novel is translated into many languages and, basing on
its motifs, a lot of theatrical performances and films were created.

Офіційні видання

Художня література



82-3(437.3)
Б 79
Болава, А. У темряву : роман / А. Болава. - Київ : Знання, 2017. - 240 с. - (Голоси Європи).

Роман Анни Болавої «У темряву» — це історія самотньої жінки, єдиною втіхою якої є збирання цілющих трав. Ця пристрасть
дісталася їй у спадок від бабусі. Лікарські рослини — сенс її життя. Тісний контакт із природою заміняє героїні спілкування з
людьми, яких вона намагається уникати. Перебуваючи наодинці з природою, жінка часто розмірковує над тим, чи не
накладено часом на їхню родину якесь родове прокляття, адже ні в неї, ні у двох її сестер немає дітей, не складається
особисте життя. Невже нікому з них не вдасться вирватися з цього зачарованого кола?

82-3(410)
В 14
Вайльд, О. Злочин лорда Артура Севайла та інші оповідання / О. Вайльд. - Київ : Знання,
2017. - 224 с. - (English Library).

У пропонованій книзі зібрано найвідоміші оповідання видатного англійського письменника і драматурга Оскара Вайльда
(1854—1900). Краса й мистецтво захоплювали та надихали автора на написання шедеврів, але найбільше його цікавила
неординарність — тому й постають перед читачем привиди і хіроманти, натурники-мільйонери і музи Шекспіра. Письменник у
властивій тільки йому іронічній манері поєднує гіркоту розчарування недосконалістю світу і тонку насмішку. Афористичність
опису та вишуканий стиль — те, що вирізняє його твори з-поміж інших і особливо виявляється в короткій прозі.

82-3(410)
W68
Wilde, Oscar. Lord Arthur Savile's Crime and Other Stories : художественная лит-ра / O.
Wilde. - Kyiv : Znannia, 2017. - 223 p. - (English Library).

The proposed book is a collection of the best known stories by the outstanding English writer and playwright Oscar Wilde (1851—
1900). Beauty and art thrilled and inspired the author for creating masterpieces, but most of all he was interested in eccentricity —
which is why ghosts and chiromancers, model millionaires and Shakespeare’s muses appear before the reader. The writer, with
peculiar only to him ironic manner, combines the bitterness of disillusionment with the imperfection of the world and subtle ridicule.
The aphoristic character of descriptions and exquisite style — that is what distinguishes his works among other ones, and especially
is manifested in short prose.



82-3(44)
З-81
Золя, Е. Кар'єра Ругонів : роман / Е. Золя ; пер. з фр. К. Рубинський. - Київ : Знання, 2017. -
384 с. - (Скарби).

«Кар’єра Ругонів» — перший роман славнозвісної епопеї Еміля Золя «Ругон-Макари». На перший погляд, в основі твору
історія звичайної родини, проте в душах головних героїв вирують неймовірні пристрасті. Засліплені думкою про багатство і
славу, вони проклинають долю, яка не посилає їм омріяного щастя. Та ось у країні стаються події, що перевертають їхнє
життя, і Ругони роблять карколомну кар’єру. Письменник детально досліджує долю кожного члена родини, показуючи
справжні причини несподіваного успіху. Книга захоплює надзвичайно насиченим сюжетом, в якому переплітаються історичні
події, побутові картини та детальний аналіз психології кожного персонажа.

82-3(439)
И 75
Йокаї, М. Походеньки видатного авантюриста Ярослава Тергузка : роман / М. Йокаї. - Київ :
Знання, 2017. - 208 с. - (Голоси Європи).

Роман-бурлеск «Походеньки видатного авантюриста Ярослава Тергузка» переносить читача в далеке XVII століття, коли
мови, народи та держави шукали свої кордони і самостверджувалися. Хвацька розповідь бравого унтер-офіцера, що побував
у бувальцях, про свої пригоди та авантюри сповнена соковитого гумору, який не полишав головного героя навіть перед
смертельними загрозами і допомагав вийти з найскладніших ситуацій. Барвиста мова, живі картини тогочасного побуту, аж до
опису страв, нагадують про ще одну іпостась письменника: він був відомим кулінаром і збагатив угорську національну кухню
оригінальними рецептами.

82-3(73)
П 41
По, Е. А. Золотий жук. Ельдорадо : вибрані твори / Е. А. По ; пер. з англ.: Г. Кочур, А.
Пехник, Г. Пехник. - Київ : Знання, 2017. - 208 с. - (Класна література).

Едгар Аллан По (1809 – 1849) написав свої твори майже два століття тому, але вони й досі приваблюють майстерним
поєднанням буденного з фантастичним, тонким гумором і напруженою інтригою. У збірці представлені найцікавіші новели
письменника, а також загадкові й символічні поезії «Крук» і «Ельдорадо». Новела «Золотий жук», у якій Е. По звеличує силу
людського розуму і занурює нас в атмосферу пригод, принесла йому славу «батька детективу». Вірш «Ельдорадо», написаний
незадовго до смерті, — своєрідне осмислення автором свого життєвого шляху і долі людини. Кожен твір письменника має
несподіваний фінал: тим самим до пригод і таємниць, навколо яких побудований сюжет, додається ще одна — пригода
читання його книг.



82-3(438)
П 85
Прус, Б. Форпост : роман / Б. Прус. - Київ : Знання, 2017. - 224 с. - (Голоси Європи).

У центрі роману відомого польського письменника Болеслава Пруса (1847 – 1912) — життя і побут сім’ї хуторянина Йозефа
Слимака. Щоденні клопоти його родини, всі помисли і почуття підпорядковані єдиному інстинкту — безмежній відданості
селянина своїй землі та невіддільності від неї. Проте у їхній усталений світ вривається щось незрозуміле й вороже — пан
продає свій маєток німцям-колоністам, а побіля селянської садиби будують гілку залізниці. І хоч, попри непоправні втрати,
герой створює нову родину і навіть примножує свої статки, його життя вже ніколи не буде таким, як колись.

82-3(477)
С 79
Стефаник, В. Камінний хрест : вибрані твори / В. Стефаник. - Київ : Знання, 2017. - 240 с. -
(Скарби).

До пропонованої збірки творів Василя Стефаника (1871 – 1936) входить низка його найкращих новел, які засвідчили прихід у
світову літературу самобутнього письменника. Багато з них були одразу перекладені й видані іноземними мовами. Гостре
звучання мають новели, у яких автор звертається до теми долі дітей («Новина», «Кленові листки»), зубожіння селянина
(«Синя книжечка»), вимушеної еміграції («Камінний хрест»), показує родинні драми, породжені війною («Сини», «Стратився»,
«Вона — земля») тощо. З часу написання творів Стефаника життя галичан радикально змінилося, але багато новел
залишаються актуальними і сьогодні.

82-3(437)
Ч-19
Чапек, К. Оповідання з другої кишені / К. Чапек. - Київ : Знання, 2017. - 192 с. - (Скарби).

Книга «Оповідання з другої кишені» Карела Чапека (1890—1938), як і збірка «Оповідання з однієї кишені», містить цікаві
історії, в яких письменник намагається збагнути таємницю природи людини, суперечливість її поведінки, глибинні психологічні
процеси. Тематично ця збірка ширша від попередньої. Крім з’ясування мотивації злочину Чапек розмірковує над величчю
кохання, важливістю дружби, загадковістю жінки, силою її почуттів, красою і неповторністю життя людини. Оповідання
вирізняються щирою тональністю і дотепністю та легко читаються.



82-3(73)
Ф 66
Фіцджеральд, Ф. С. Багатий хлопець та інші історії / Ф. С. Фіцджеральд ; пер. з англ. Г.
Лелів. - Київ : Знання, 2017. - 272 с. - (American Library).

У пропонованій збірці представлені кращі новели відомого американського письменника Ф. Скотта Фіцджеральда (1896—
1940) із таких авторських збірок: «Емансиповані й глибокодумні», «Оповіді джазової доби», «Усі ці сумні молоді люди»,
«Відбій на зорі». Доля героїв цих творів складається по-різному, але, описуючи життя кожного з них, автор наголошує: в
яку б епоху не жила людина, моральні цінності залишаються незмінними — родинне тепло, милосердя, щирість, уміння
цінувати те, що маєш, завжди дають шанс на щастя. Натомість самолюбство, зарозумілість, нахабство прирікають нас на
безплідні пошуки щасливої долі.

82-3(73)
F60
Fitzgerald, F. Scott (1896-1940). The Rich Boy and Other Stories / F. S. Fitzgerald. - Kyiv :
Znannia, 2017. - 270 p. - (American Library).

In the proposed collection, the best novellas by the well-known American writer F. Scott Fitzgerald (1896—1940) from such
author’s collections as «Flappers and Philosophers», «Tales of the Jazz Age», «All the Sad Young Men» and «Taps at Reveille» are
presented. The fate of the heroes of these works turns out in different ways. But describing the life of each of them the author
asserts that: whatever the epoch a man lives in, the moral values remain invariable — domestic warmth, charity, sincerity, the
ability of prizing everything one owns always promise every prospect of happiness. Whereas, false pride, arrogance, impertinence
doom us to fruitless search for happy fate.

Повернутися до змісту



Видання, що надійшли до Наукової бібліотеки ХНМУ 
у вересні 2017 року

Медична навчальна література
616.3(02)
Г 22
Гастроентерологія : у 2-х т. : підручник / Міністерство охорони здоров'я України,
Національна медична академія післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика; за ред. Н. В.
Харченко, О. Я. Бабака. - Кіровоград : Поліум.

Т. 1. - 2-ге вид., перероб. та доп. - 2016. - 488 с.

У другому виданні підручника на сучасному науковому рівні наведені дані шодо етіології, патогінезу, клініки, діагностики,
лікування та профілактики захворювань органів травлення.
Підручник разрахований на лікарів – гастроентерологів, терапевтів, сімейних лікарів, дієтологів, інфекціоністів, хірургів,
фізіотерапевтів, лікарів інших спеціальностей, лікарів-інтернів та студентів медичних ВУЗів.

616.3(02)
Г 22
Гастроентерологія : у 2-х т. : підручник / Міністерство охорони здоров'я України,
Національна медична академія післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика; за ред. Н. В.
Харченко, О. Я. Бабака. - Кіровоград : Поліум.

Т. 2. - 2-ге вид., перероб. та доп. - 2017. - 432 с.

У другому виданні підручника на сучасному науковому рівні наведені дані шодо етіології, патогінезу, клініки, діагностики,
лікування та профілактики захворювань органів травлення.
Підручник разрахований на лікарів – гастроентерологів, терапевтів, сімейних лікарів, дієтологів, інфекціоністів, хірургів,
фізіотерапевтів, лікарів інших спеціальностей, лікарів-інтернів та студентів медичних ВУЗів.

610.8(02)
Е 45
Екстрена та невідкладна медична допомога : навчальний посібник / за заг. ред. Д. А.
Шкурупія. - Вінниця : Нова книга, 2017. - 240 с.

Посібник складається з 5 розділів, які відповідать вимогам програм з дисципліни «Екстренна та невідкладна медична
допомога», містить додатки з алгоритмами виконання дій з надання невідкладної допомоги та догоспитальному етапі. До
кожного розділу розроблено контрольні питання, ситуаційні задачі і наведено перелік інформаційних посилань. Посібник
підготовлений відповідно до вимог освітньо-професійної програми та освітньо-кваліфікаційної характеристики випускників
спеціальності «Медицина». Посібник може бути корисний студентам спеціальностей «Педіатрія», «Стоматологія».



618.9(02)
К 49
Клінічне обстеження дитини : навчальний посібник / О. В. Катілов [та ін.]. - Вінниця :
Нова книга, 2017. - 520 с.

У представленому навчальному посібнику, з урахуванням аналізу концепцій вітчизняних і зарубіжних наукових шкіл,
викладено основи і принципи клінічного обстеження дитини. Книга призначена для студентів медичних університетів,
лікарів-інтернів та лікарів-педіатрів-початківців, а також лікарів загальної практики.

159.923(07)
Р 49
Рибалка, В. В. Теорії особистості у вітчизняній психології та педагогіці : навчальний
посібник / В. В. Рибалка. - Одеса : [б. и.], 2009. - 576 с.

У посібнику представлено результати реконструкції у формі теорії концептуальних поглядів на особистість вітчизняних
психологів і педагогів. У кожній теорії висвітлюється розуміння автором природи особистості, її структуру, розвитку,
діяльності, прикладнні апекти. В окремих випадках здійснюється доповнення цієї схеми за рахунок акмеологічних,
психотерапевтичних або інших аспектів теорії особистості.
Посібник призначений для психологів, педагогів, представників інших професій, для студентів, магістрів, асперантів,
докторантів, для всіх, хто визначає особистість вищою цінністю суспільства, джерелом його благополуччя, об′єктом і
суб′єктом культури.

618.94(02)
У 89
Уход за больными (в педиатрии) : учебное пособие / В. А. Клименко [и др.] ;
Министерство здравоохранения Украины, Харьковский национальный медицинский
университет. - Харьков : ХНУПС, 2017. - 80 с.

Учебное пособие составлено на основе учебной программы дисциплины «Уход за больными, практика» для студентов
высших медицинских учебных заведений IV уровеня аккредитации.



616.3(08)
А 45
Алгоритми в практиці гастроентеролога / за ред. О. Я. Бабака, Н. В. Харченко. - Київ :
Бібліотека «Здоров’я України», 2015. - 162 с.

Довідник орієнтований на гастроентерологів, терапевтів амбулаторно-поліклінічної ланкі та лікарів стаціонарів, які
особливо потребують інформаційної та методичної допомоги безпосередньо «біля ліжка хворого». Видання містить
сучасну інформацію, яка вкрай необхідна лікарю для правільної діагностики та лікування хворих з паталогією органів
травлення, а також представлені сучасні діагностичні алгорітми та терапевтичні стандарти (протоколи), прийняті до
практичного застосування.
Підручник разрахований на лікарів – гастроентерологів, сімейних лікарів, лікарів інших спеціальностей, лікарів-інтернів
та студентів медичних ВУЗів.

616.7
А 57
Альошина, А. І. Профілактика й корекція порушень опорно-рухового апарату в
дошкільнят, школярів та студентської молоді в процесі фізичного виховання :
монографія / А. І. Альошина. - Луцьк : Вежа-Друк, 2015. - 368 с.

Розкрито профілактику та корекцію порушень опорно-рухового апарату в дошкільнят, учнів і студентської молоді.
Охарактеризовано стан опорно-рухового апарату та фізичної підготовленості дітей і молоді. Розкрито упровадження й
оцінку ефективності концентрації технології профілактики та корекції таких функціональних порушень. Подано
характеристику функціонального стану опорно-рухового апарату та фізичної підготовленості школярів 7 - 10 років.
Розглянуто основні положення концепції профілактики та корекції функціональних порушень опорно-рухового апарату
дітей та молоді в процесі фізичного виховання.

613.7
Л 93
Люгайло, С. С. Физическая реабилитация при дисфункциях соматических систем у
спортсменов в процессе многолетней подготовки: монография / С. С. Люгайло. - Луцк :
Вэжа-Друк, 2016. - 244 с.

В монографии рассмотрены теоретические предпосылки к формированиию методических и организационных основ
концепции физической реабилитации при дисфункциях соматических систем организма спортсменов в процессе
многолетней подготовки. Сововкупность результатов проведенных исследований позволила обосновать основы
концепции физической реализации, структуру ее организации и динамического взаимодействия собственных
компонентив с составляющими процесса спортивной подготовки, на каждом из его этапов.

Медична наукова література



616(08)
Р 27
Рациональная диагностика и фармакотерапия заболеваний внутренних органов /
Национальная академия медицинских наук Украины, Министерство здравоохранения
Украины; под ред. А. Н. Беловола, Г. Д. Фадеенко, О. Я. Бабака. - Киев : Библиотека
«Здоровье Украины».

Т. 1. - 4-е изд., доп. - 2015. - 542 с.

Настоящее справочное издание предназначено для практических врачей, имеет своей целью в удобной и доступной
форме предоставить информацию по различным разделам внутренней медицины. В данном руководстве на основе
данных доказательной медицины собрана информация о современных взглядах на этиологию и патогенез, методах
диагностики и лечения заболеваний внутренних органов – кардиоваскулярной патологии, органов дыхания,
пищеварения, почек и др.
Мы надеемся, что это справочное руководство, в котором представлена основная информация по разным
направлениям под единым углом зрения внутренней медицины, станет полезным для практикующих врачей в их
ежедневной работе.

616(08)
Р 27
Рациональная диагностика и фармакотерапия заболеваний внутренних органов /
Национальная академия медицинских наук Украины, Министерство здравоохранения
Украины; под ред. А. Н. Беловола, Г. Д. Фадеенко, О. Я. Бабака. - Киев : Библиотека
«Здоровье Украины».

Т. 2. - 4-е изд., доп. - 2015. - 446 с.
Настоящее справочное издание предназначено для практических врачей, имеет своей целью в удобной и доступной
форме предоставить информацию по различным разделам внутренней медицины. В данном руководстве на основе
данных доказательной медицины собрана информация о современных взглядах на этиологию и патогенез, методах
диагностики и лечения заболеваний внутренних органов – кардиоваскулярной патологии, органов дыхания,
пищеварения, почек и др.
Мы надеемся, что это справочное руководство, в котором представлена основная информация по разным
направлениям под единым углом зрения внутренней медицины, станет полезным для практикующих врачей в их
ежедневной работе.



159.923(07)
Р 49
Рибалка, В. В. Особистісно центроване консультування клієнтів із патогенною
психодинамічною неконгруентністю : методичний посібник / В. В. Рибалка. - Київ : [б.
и.], 2005. - 56 с.

Розроблено методичні принципи побудови особистісно центрованого консультування клієнтів з патогенною психодинамічною
неконгруентністю, пов'язаною з неадекватним використанням психодинамічних можливостей нервової системи як психофізіологічної
основи розвитку та діяльності особистості. Запропоновано методику комплексної психодіагностики особистості клієнта, орієнтовану на
виявлення психодинамічної неконгруентності. Розглянуто концепцію тривимірної, поетапно конкретизованої психологічної структури
особистості та об'єктивний метод визначення типу темпераменту. Показано наслідки та запропоновано способи психологічної корекції
патогенної психодинамічної неконгруентності особистості. Висвітлено практичний досвід використання технології особистісно
центрованого консультування клієнтів з патогенною психодинамічною неконгруентністю.
Призначено для практичних психологів, соціальних працівників, педагогів, студентів і аспірантів.

159.923(07)
Р 49
Рибалка, В. Психологічна профілактика суїцидальних тенденцій проблемної
особистості / В. Рибалка. - Київ : Шкільний світ, 2009. - 120 с.

Робота присвячена методичним питанням виявлення і профілактики суїцидальних тенденцій в учнів загальноосвітніх, професійно-
технічних га вищих навчальних закладів. Викладено сучасні наукові дані щодо проблеми запобігання самогубств в учнівської молоді.
Висвітлено соціально-психологічні, індивідуально-психологічні та особистісні передумови виникнення суїцидальних тенденцій, підходи,
принципи, методи і прийоми психо-діагностичноїта психопрофілактичної роботи з потенційними суїцидентами, практичний досвід
роботи в цьому напрямку автора з учнями, що забезпечує збереження найціннішого, що є у молодої людини — її життя.
Книжка стане у пригоді педагогічним працівникам, методистам, практичним психологам загальноосвітніх, професійно-технічних і вищих
навчальних закладів, учням, студентам, їхнім батькам тощо.

159.923
Р 49
Рибалка, В. Честь і гідність особистості як предмет діяльності практичного психолога /
В. Рибалка. - Київ : Шкільний світ, 2010. - 128 с.

У книжці висвітлено культурологічні та аксіопсихологічні аспекти проблеми честі і гідності особистості, їхній прояв і розвиток в учнівської
молоді та дорослих. Честь і гідність є сутнісною етико-психологічною та аксіопсихологічною ознакою людини як суб’єкта моральної
поведінки та творчої діяльності з продукування духовних і матеріальних цінностей, зокрема і себе як найвищої цінності. Надмірне
приниження або піднесення особистості, відхилення від кодексу честі і гідності призводять до гострих персональних і суспільних
проблем, частину з яких можна долати запропонованими автором спеціальними психорозвивальними, профілактичними,
консультативними, терапевтичними засобами практичної психології.
Посібник призначений для практичних психологів і соціальних працівників, менеджерів різних рівнів і профілів, керівників системи
освіти, академічних психологів і педагогів, учителів, школярів, учнів професійно-технічних навчальних закладів, студентів, аспірантів і
докторантів.



61
М 90
Мукерджі, С. Закони медицини: нотатки на полях невизначеної науки / С. Мукерджі. -
Харків : Віват, 2017. - 96 с. - (TED books).

«Закони медицини» насправді є законами непевності, неточності й неповноти. Вони однаково надаються до всіх
дисциплін, де діють такі сили. Ці закони є законами недосконалості.
Закон перший. Глибока інтуїція значно потужніша за легковажно проведений аналіз
Закон другий. «Норми» навчають нас правил, а «винятки» навчають законів.
Закон третій. На кожен бездоганний медичний експеримент припадає бездоганна людська похибка.

94(477)"1922/1991"
К 44
Кісь, О. Українки в ГУЛАГу: вижити значить перемогти / О. Кісь. - Львів : [б. и.], 2017. -
288 с.

Книга є першим історико-антропологічним дослідженням повсякденного життя українок-політв’язнів ГУЛАГу. Авторка
застосовує феміністський підхід до вивчення жіночого минулого, аналізує особисті спогади колишніх невільниць та
офіційні документи, докладно висвітлюючи різні сторони табірного повсякдення українських жінок. У книзі приділено
увагу таким аспектам: національне питання, релігійні практики, жіноча творчість, прояви людяності і жіночності,
жіноча взаємодопомога, жіноче тіло і сексуальність, проблема материнства за гратами. Книга розкриває малопомітні,
проте ефективні жіночі способи пристосування, виживання та протидії руйнівному впливові режиму на в’язнів, що
допомагали невільницям зберігати основні соціальні ідентичності, залишаючись людьми, жінками, українками.
Для дослідників/ць у галузі історії України, жіночої історії, історичної антропології, історії тоталітаризму, історії
повсякдення, правозахисників та активісток жіночих громадських організацій, а також усіх тих, хто цікавиться минулим
українського жіноцтва та тендерними студіями.

Науково-популярна література



82-3(410)
А 64
Английский детектив : сборник. - Харьков ; Белгород : Клуб семейного досуга, 2017. -
448 с.

Старый добрый английский детектив… Чопорные британцы времен королевы Виктории одинаково симпатизировали и
смелым сыщикам, и находчивым ворам, если последние нарушали закон, следуя… правилам! Ведь главное —
оставаться джентльменом! Не только Артур Конан Дойл и Гилберт Кийт Честертон — Чарльз Диккенс, Джером К.
Джером, Герберт Уэллс и многие их современники долгое время оттачивали законы жанра, любимого во всем мире.
Похищенные ожерелья, исчезнувшие бриллианты, роковая ревность, шантаж, эксцентричный сыщик, вездесущая леди-
детектив — спустя 200 лет мы с восторгом разгадываем старые загадки!

82-3(476)
А 48
Алексієвич, С. У війни не жіноче обличчя / С. Алексієвич. - Харків : Віват, 2016. - 400
с.

Ця книжка про війну розпочинає художньо-документальний цикл «Голоси Утопії» російськомовної білоруської
письменниці Світлани Алексієвич.
Книга-сповідь, документ людської пам’яті, запис історій жінок, яким війна дала в руки зброю для захисту рідної землі
від фашизму. Це дослідження духовного світу жінок, що виживали в нелюдських умовах війни.

82-1(477)
Б 12
Бабкіна, К. Заговорено на любов / К. Бабкіна. - Харків : Клуб сімейного дозвілля,
2017. - 96 с.

Збірка поезій «Заговорено на любов» — це радше збірка емоцій, щасть, сокровенних таємниць та сердечних ран, аніж
вірші. Навіть ті, хто не звик зачитуватися поезіями, знайдуть серед текстів Катерини Бабкіної слова, здатні описати
саме їхні любов чи тугу, радість, гіркоту, біль, страхи або надії. Тут із граничною відвертістю постають перед читачем і
найсильніші почуття, і сучасна буденність, і свято душі, і війна, котра непомітно, але невідступно пронизує мрії,
переживання і вплітається у кожен наш день, у кожну думку, кожен порив серця.

Художня література



82-3(410)
В 27
Веллс, Г. Чарівна крамниця та інші оповідання / Г. Веллс. - Київ : Знання, 2017. - 288 с.
- (English Library).

Ця книга знайомить читача з найкращими зразками малої прози Герберта Веллса (1866—1946) — відомого англійського
письменника-фантаста. Персонажами його оповідань стають люди, у розмірене життя яких вривається щось незвичайне:
чи то наукове відкриття, чи то чарівник, котрий виконує всі бажання, чи просто голодний страус, що випадково
проковтнув діамант. У цих творах стирається тонка межа між реальністю і людським уявленням про неї, а гумор і легка
іронія у поєднанні з химерними сюжетами лише посилюють ефект занурення в нові світи.

821.111
W49
Wells, Herbert George (1866-1946).
The Magic Shop and Other Stories : художественная лит-ра / H. G. Wells. - Kyiv : Znannia,
2017. - 287 p. - (English Library, ISSN 978-617-07-0150-3). - англ.

The book acquaints the reader with the best samples of short stories by Herbert George Wells (1866—1946), a well-known
English science-fiction writer. The people become the heroes of his stories if something unusual bursts into their well-regulated
life: whether it be a scientific discovery, or a sorcerer who meets everybody’s wishes, or simply a hungry ostrich which
accidentally swallowed a diamond. In these stories a thin line between reality and people’s notion of it is being erased, and
humour and light irony in combination with chimerical plots only intensify the effect of immersion into new worlds.

84(4Укр)1
В 61
Вовчок, М. Вибрані твори / М. Вовчок ; авт. передм. І. М. Ліпницька. - К. : Шанс, 2013. -
224 с. - (Шкільна бібліотека).

«Інститутка» Марка Вовчка (1833—1907) — перша в українській літературі реалістична соціально-побутова повість, яку
Іван Франко назвав найкращою перлиною української літератури. Майстерно поєднавши напружений драматизм подій та
внутрішні переживання героїв, авторка надзвичайно правдиво показала, яких меж може сягати людське свавілля.
Манірна легковажна панночка, що повернулася після навчання в Інституті шляхетних дівчат у маєток своєї бабусі,
згодом стає жорстокою повелителькою людських доль, що призводить до гострого соціального конфлікту. До збірки
також увійшли оповідання з народного життя, сповнені щирого смутку, викликаного людською недолею, та гуманного
співчуття до гноблених і поневолених.



82-3(477)
В 67
Волков, О. Мертві квіти : роман / О. Волков. - Київ : Нора-Друк, 2013. - 318 с. - (Морок).

Гострий сюжет і непередбачуваність розв'язки — особливість усіх книжок визнаного майстра детективного жанру
Олексія Волкова. А звичка його героїв потрапляти до безвихідних ситуацій, як і вміння виплутуватися з них, вже більше
десяти років наче магнітом притягують читача. Герою роману «Мертві квіти» випадок дарує книгу пророцтв. Що це —
шалена удача? Адже тепер неприємності не підстережуть зненацька. Чи навпаки — важкий хрест? Адже наприкінці
низки майбутніх подій втрата коханої жінки, а потім і власна загибель…Чи зможе той, хто майстерно комбінує на
шаховій дошці, прорахувати ходи наперед у реальному житті, де проти тебе грає всемогутня та безжальна доля, а ціна
однієї помилки — матова ситуація, з якої вже не вийти…

159.9
В 88
Вуйчич, Н. Життя без обмежень. Шлях до неймовірно щасливого життя / Н. Вуйчич. -
Київ : Форс Україна, 2016. - 352 с.

Нік Вуйчич народився без рук і ніг, та живе незалежним, повноцінним, насиченим життям: здобув дві вищі освіти,
самостійно друкує на комп’ютері зі швидкістю 43 слова за хвилину, займається серфінгом, грає у гольф, захоплюється
риболовлею і навіть пірнає з трампліна у воду. Його книжка – емоційна й надихаюча розповідь про те, як здолати
відчай, злигодні, повірити в себе й стати щасливим. Нік відверто розповідає про свої фізичні проблеми й переживання,
про те, яких зусиль йому довелося докласти, щоб змиритися зі своїм станом, – була мить, коли він хотів вкоротити собі
віку. Спливло багато часу, перш ніж він навчився бачити у своїх проблемах не лише заваду, а й можливість розвитку,
ставити перед собою велику мету й завжди здобувати бажане. Без рук і ніг він навчився підніматися у всіх сенсах цього
слова. У своїй книжці Нік сформулював правила життя, які допомогли йому, тепер ними він ділиться з читачами.

159.9
Г 12
Гаванді, А. Бути смертним. Що важливо наприкінці життя / А. Гаванді. - Харків :
Віват, 2016. - 288 с.

Як гідно піти у вічність? Як людині,її родині та лікарям підготуватися і прийняти неминучий кінець? Це науково-
популярне медичне дослідження про життя старих людей,що мають родину,самотніх, у домах для літніх людей та
прикованих до ліжка, а також про те,що означає бути створіннями,які старіють і вмирають,і про те, чи йдуть наші
уявлення про власну смертність урозріз із реальністю.



82-3(477)
Г 52
Гласенко, С. Нуар по-українськи : роман / С. Гласенко. - Чернівці : Книги-ХХІ, 2017. -
272 с.

Слідчий Олег Самчук отримує чергове завдання: відшукати зниклу жінку, слід якої губиться у Чернівцях. Однак у
пошуках Оксани він відкриває щось лячне в собі. Пристрасть чи любов, усталене життя чи привабли-вість змін, убивство
чи самопожертва – на такі питання мають знайти відповіді персонажі.
Кримінальна драма «Нуар по-українськи» — це другий роман Симора Гласенка, дослідника людських відносин та
життєвих виборів.

82-3(477)
Г 65
Гонтарук, Л. Я маленька липка : оповідання / Л. Гонтарук. - Київ : ТОВ
Юрка Любченка, 2016. - 152 с.

Спогади дитинства – найсолодші і найцінніші, адже наша пам′ять зберегла значно менше, ніж
подарували нам ті світлі роки.
Проте кожна мить, яка, здавалося б, зникла назавжди, насправді залишилася з нами, бо… стала нами.
Любов і повага до дитини, тепло і терпіння, подаровані батьками, невідворотно визначають дорослий
шлях кожного з нас.
Спраді, всі ми родом з дитинства, і нова книга Любові Гонтарук підтверджує це з вишуканістю і
добірністю слова, яке так цінують її шанувальники.

82-3(477)
Г 65
Гонтарук, Л. Я-війна : роман / Л. Гонтарук. - Київ : [б. и.], 2017. - 384 с.

Молодий музикает-скрипаль, перебуваючи на службі в АТО, потрапив під обстріл і зазнав серйозних
поранень. Зусиллями лікарів його життя врятовано, проте юнак потребує серйозного подальшого
лікування. На межі життя і смерті він береже образ своєї коханої – Ксенії, з якою вони не раз
перетнуться на жорстоких дорогах війни.
Вона -- лікар, на долю якої випала нелегка хвороба. Він -- український патріот, який пройде через
відчай і безвихідь до нового себе.
Людяність і жорстокість, віра і мужність, таємниці й карколомний непередбачуваний сюжет – усе це
знайде читач на сторінках нового роману відомої української письменниці Любові Гонтарук.



82-3(450)
Д 42
Джордано, П. Самотність простих чисел / П. Джордано. - Львів : Видавництво Старого
Лева, 2016. - 314 с.

Ця книжка — про любов і про самотність. Про батьків і дітей. Про відгомін давніх трагедій. Про спроможність — і
неспроможність — жити і виживати. Про прірви у житті і про мости через ті прірви. Про страхи — глибинні й поверхові.
Про втечу від примар минулого та про саму можливість — і неможливість — від них утекти. Про толерантність до
іншого і «не такого». Зрештою, про пару простих чисел-«близнюків».

82-3(73)
Д 72
Драйзер, Т. Привид золота та інші оповідання / Т. Драйзер. - Київ : Знання, 2017. - 224
с. - (American Library).

До пропонованої книги входять кращі оповідання Теодора Драйзера (1871—1945) з авторської збірки «Пута», у яких
письменник зображує певні психологічні типи особистості. Серед його героїв: чоловік, чия жадібність та обмеженість
призвели до божевілля, робітник, що прокладає тунель під рікою і щоразу, спускаючись під землю, долає свій страх
перед водною стихією, старий араб, що блукає містом у пошуках галузки наркотичної рослини. Драйзер створює
яскраві образи чоловіків та жінок, що намагаються порозумітися між собою і, звісно, знайти щастя. У своїх оповіданнях
автор постає перед нами як надзвичайно талановитий художник-психолог, якого передусім цікавлять питання
моральності людини. Його аналіз людських думок та почуттів вражає глибиною, змушує замислитися, бентежить і
водночас захоплює.

821.111(73)
D81
Dreiser, Theodore (1871-1945).
Phantom Gold and Other Stories : художественная лит-ра / Th. Dreiser. - Kyiv : Znannia,
2017. - 223 p. - (American Library, ISSN 978-617-07-0128-3).

The proposed book includes the best stories by Theodore Dreiser (1871—1945) from the author’s collection “Chains” in which the
writer shows various psychological types of a personality. Among his heroes: a man whose avarice and narrowmindedness led him
to insanity; a worker who tunnels under the river, and every time, coming down under the ground, he overcomes his fear of water
element; an old Arab who roams the city in search of a narcotic plant sprout. Dreiser creates vivid images of men and women who
try to come to understanding and, naturally, to find their happiness. In these stories, the author appears as an extraordinarily
talented artist-psychologist who is first and foremost interested in the problems of morality. His analysis of the people’s thoughts
and feelings astonishes with its depth, makes plunge deep in thought, confuses and at the same time carries away.



82-3(450)
Д 42
Джордано, П. Чорне і сріблясте / П. Джордано. - Львів : Видавництво Старого Лева,
2016. - 128 с.

Завдяки цій книжці надзвичайно проникливого і спостережливого молодого письменника можна ще раз переконатися,
наскільки пов’язані, ба навіть тісно переплетені між собою життя і смерть, наскільки сильні взаємні впливи існують між
ними. З іншого боку, це дуже реалістична розповідь про сім’ю і стосунки між її членами. Як і в першому своєму романі,
Паоло Джордано знову говорить про самотність — куди ж без неї! — і про те, як люди намагаються її долати. Попри
невеликий обсяг, цей майстерно написаний, бездоганний стилістично і дещо елегійний роман не раз спливатиме потім
у пам’яті, спонукаючи до роздумів і залишаючи дивний гірко-солодкий післясмак.

82-3(477)
З-35
Зарудко, І. Якщо твій янгол Йосипівна / І. Зарудко. - Брустурів : Дискурсус, 2015. -
216 с.

Йосипівна з-за прилавку вислухає всю вашу історію, хоч ви й плутатимете імена, а кількість любовних пригод
змушуватиме періодично червоніти весь зал. Доливатиме кави, щоб ваша супутниця не заснула, адже ви можете
використати цю нагоду й знайти собі нову. Йосипівна пильнуватиме, щоб коньяк у чарці
не закінчувався, аж поки розповідь не закінчиться.

82-3(73)
К 34
Келлі, М. Х. Бузкові дівчата : роман / М. Х. Келлі. - Київ : Нора-Друк, 2017. - 544 с.

Кароліна Феррідей працює у Французькому консульстві у Нью-Йорку. Але її життя кардинально змінюється, коли 
гітлерівська армія вторгається до Польщі у вересні 1939 року, а невдовзі у 1940 році окуповує Францію.
Польська дівчина Кася Кужмерик розуміє, що її безтурботна молодість закінчилася, коли, після окупації Польщі 
нацистами, починає виконувати доручення підпільного руху опору.
У напруженій атмосфері один хибний крок може мати згубні наслідки.
Для амбітної молодої німецької лікарки Герти Оберхойзер оголошення про роботу у перевиховному жіночому таборі 
здається квитком у нові професійні сфери. Але вона опиняється в пастці нацистського концтабору і стає однією з 
лікарів-злочинців, що робили досліди над живими людьми.
Життя цих трьох жінок неймовірним чином перетинається. Їхні історії розгортаються на різних континентах: від Нью-
Йорка до Парижа, Німеччини та Польщі. Кароліна і Кася прагнуть відновити справедливість для тих, кого історія 
забула.



82-3(477)
К 59
Кокотюха, А. Автомобіль із Пекарської / А. Кокотюха. - Харків : Фоліо, 2016. - 288 с. -
(Ретророман).

Події роману розгортаються у Львові 1911-го року. В центрі міста, на вулиці Пекарській, у власному розкішному
автомобілі знайдено мертвою доньку нафтового магната. У вбивстві підозрюють її таємного коханця. Це - Густав
Сілезький, один із королів львівського злочинного світу. Він може довести свою невинність, та докази готовий довірити
лише одній людині - Климу Кошовому. Тепер герой повинен знайти справжнього вбивцю, аби витягнути давнього
знайомого з тюрми. У пошуках йому допомагає вірний друг Йозеф Шацький, і разом вони розкривають брудні таємниці
з життя міської аристократії. Люди в масках, кримінальні ватажки, мільйонери, провокатори - підозрюються всі. І все ж
найбільший ризик для Клима Кошового - його приватне розслідування категорично не подобається впливовій красуні
Магді Богданович...

82-3(477)
К 59
Кокотюха, А. Адвокат із Личаківської / А. Кокотюха. - Харків : Фоліо, 2017. - 288 с. -
(Ретророман).

Книга переносить читача на початок ХХ століття, а саме 1908 рік та розповідає про молодого киянина Клима Кошового,
який дивом вирвався з тюрми й тікає від переслідувань царської влади до Львова. Але й тут його заарештовує поліція
— біля трупа відомого адвоката Євгена Сойки. Покійний мав у місті сумнівних друзів та могутніх ворогів. Самогубство —
чи вбивство? Пошуки істини водять Кошового темними лабіринтами львівських вулиць. На шляху — зухвалі батяри,
міські кримінальні королі та російські терористи-бомбісти. А ще поліцейський комісар Марек Віхура, в якого Клим
постійно плутається під ногами. Правда приголомшить Кошового та його нового відданого друга Йозефа Шацького. Й
назавжди змінить долю загадкової та впливової красуні Магди Богданович...

82-3(477)
К 59
Кокотюха, А. Аномальна зона : роман / А. Кокотюха. - 2-ге вид. - Київ : Нора-Друк,
2017. - 255 с. - (Морок).

Українське Полісся. Покинуті села Житомирщини. Кажуть, в одному з них із людьми відбуваються дива. Спочатку люди
зникають, а потім - повертаються, але вже нічого не пам'ятають. Чудова байка для «жовтої преси». Але молода жінка
Тамара Томіліна справді зникає в аномальній зоні. І справді повертається без пам'яті. Отже, це не казка… Історія ще
більше заплутується, коли стає відомо: жінка, яка втратила пам'ять, незрозумілим чином причетна до вбивства
крупного житомирського бізнесмена. А коли в покинутому поліському селі зникає ще одна людина, капітан Сергій
Бражник приймає рішення йти в небезпечне місце сам… Які жахливі таємниці приховує безлюдне поліське село?



82-3(477)
К 59
Кокотюха, А.
Втікач із Бригідок / А. Кокотюха. - Харків : Фоліо, 2017. - 288 с. - (Ретророман).

Львів, осінь 1916 року. Героя війни, українського січового стрільця Захара Ладного підозрюють у вбивстві через
ревнощі. Його взяли під варту і тримають у тюрмі Бригідки. Звинувачення кидає тінь на всіх добровольців. Захистивши
стрільця, Климентій Кошовий може врятувати честь Легіону. І хоча Клим через війну покинув адвокатську практику, він
погоджується спробувати. Далі події розвиваються стрімко: Ладний робить відчайдушну спробу втекти з в’язниці,
захопивши Кошового в заручники. Почавши приватне розслідування, Клим і його друг Йозеф Шацький знову
занурюються у світ криміналу, де вже наново поділили владу, ближче знайомляться із січовими стрільцями та
стикаються з хитрощами російських шпигунів. А розбрат, який таємний ворог сіє довкола, вперше ставить під загрозу
кохання українця Кошового і полячки Магди Богданович…

82-3(477)
К 59
Кокотюха, А. Коханка з площі Ринок / А. Кокотюха. - Харків : Фоліо, 2016. - 288 с. -
(Ретророман).

Осінь 1914 року. Почалася Велика війна, Львів окупований російськими військами. Звичний ритм життя міняється
назавжди. У місті – голод, холод, арешти. Люди шоковані, виживають. Клима Кошового заарештовано і він чекає
вироку в тюремній камері. Все міняє вбивство Божени Микульської, коханки офіцера російського генерального штабу.
Коханець – останній, хто навідав її квартиру на площі Ринок. І був не єдиним коханцем. Справа делікатна, розголос не
потрібен. Тому Кошовому пропонують залагодити її в обмін на свободу. Рухаючись у пошуку вбивці крок за кроком,
Клим та його друг Йозеф Шацький серйозно ризикують життям, відкривають для себе світ шпигунів та зрадників,
дізнаються кілька військових таємниць, а головне – останній секрет загадкової красуні Магди Богданович...

82-3(477)
К 59
Кокотюха, А. Повний місяць : роман / А. Кокотюха. - 2-ге вид. - Київ : Нора-Друк, 2015.
- 368 с. - (Морок)

Осiнь 1944 року. Подiлля. Лiнiя фронту вже далеко, але спокою в тилу немає. У селищi Сатанів страх перед гестапо
змiнився боязню каральних операцiй НКВС, мало того, округу тероризують озброєнi до зубiв банди кримiнальникiв та
дезертирiв, але й це ще не все: кiлька мiсяцiв у околицях на узлiссi знаходять тiла людей, загризених дикими
тваринами. Люди кажуть, завiвся в тутешньому лiсi вовкулака... Розгадати таємницю сатанівського лiсу береться
бойовий офiцер, фронтовик Андрiй Левченко. Разом iз ним у небезпечнiй грi є втікач із сталінського табору Iгор Вовк,
жорстокий капiтан НКВС Сомов, дезертир Жора Теплий та повстанський сотник Грiм. Їхнi долi сплелися в тугий вузол,
кожен має свiй секрет. Кому з них вдасться вистояти в двобої з перевертнем?



82-3(477)
К 59
Кокотюха, А. Різник із Городоцької / А. Кокотюха. - Харків : Фоліо, 2016. - 256 с. -
(Ретророман).

Львів, 1913 рік. Напередодні Різдва жорстоко вбито кількох дівчат легкої поведінки. Газети дали невловимому вбивці прізви-
сько — Різник із Городоцької. Але кримінальна хроніка та інші сенсації більше не цікавлять уже відомого читачеві львівського
адвоката Клима Кошового. У нього життя налагоджується: він має адвокатську практику, заможну клієнтуру, повагу в
суспільстві й наречену — відому акторку театру і кіно. Та захищати хворого юнака, якого підозрюють у жорстоких вбивствах,
Кошовий усе ж таки погоджується. Програти він не може, а перемога — це додаткова й гучна реклама. Але щойно невинний
виходить на волю, на Клима починається справжнє полювання. Щоб урятувати своє життя, йому треба якнайшвидше знайти
Різника. Так починаються пошуки, котрі приводять Кошового та його друга Йозефа Шацького в стіни психіатричної лікарні,
відкривають світ львівських повій і таємниці хворих душ. Клим не знає, як Різник змінить його життя. І тим більше не уявляє,
що ця справа підніме завісу над однією з таємниць впливової красуні Магди Богданович…

82-3(477)
К 59
Кокотюха, А. Офіцер із Стрийського парку / А. Кокотюха. - Харків : Фоліо, 2017. - 288 с. -
(Ретророман).

Львів, осінь 1918 року. Австро-Угорська імперія за крок до руйнації. Поляки та українці ведуть боротьбу за владу, кожна
сторона претендує на Східну Галичину. Йдуть важкі політичні переговори. Українцям вигідно затягувати процес — є надія
знайти сильного союзника. Аж раптом у Стрийському парку знаходять труп офіцера-поляка, який був членом таємного
військового товариства. Переговорам кінець, і Климентій Кошовий, не так давно — відомий адвокат, а нині — особа без
певних занять, має два дні, аби довести: вбивство не має стосунку до політики. Вбитий мав безліч ворогів, звести з ним
рахунки міг хто завгодно. Але правда вже нікого не цікавить, збройне протистояння у Львові неминуче... І все одно Кошовий,
під кулями листопадових вуличних боїв, вперто шукає істину. Відкриття приголомшить. А події тих буремних днів змінять його
долю, вплинуть на погляди його друга Йозефа Шацького та можуть розвести по різні боки вуличних барикад Клима і його
кохану Магду Богданович.
Читайте останній роман «львівського циклу» з приголомшливим фіналом!

82-3(477)
К 59
Кокотюха, А. Привид із Валової / А. Кокотюха. - Харків : Фоліо, 2017. - 288 с. - (Ретророман).

Початок ХХ століття, 1909 рік. Успішний київський адвокат Клим Кошовий від переслідувань царської охранки тікає до Львова, де
стає лише скромним помічником старого нотаря. Його нудні злиденні будні порушує візит комісара кримінальної поліції: у кишені
трупа, знайденого у будинку на вулиці Валовій, виявили візитівку Клима. Сам чоловік загинув за досить дивних обставин, хоча
офіційно це нещасний випадок. Але той дім має у Львові недобру славу. Кажуть, у ньому вже сто років блукає привид Чорної
пані. Всякого, хто зустрінеться з нею, чекає погибель. І така смерть на Валовій — не перша. У гонитві за привидом Кошовий та
його відданий друг Йозеф Шацький змушені зануритися у львівські нетрі та спуститися на міське дно. Ризикуючи життям, вони
таки дізнаються правду про привида.



82-3(410)
К 42
Кіплінг, Р. Книга джунглів / Р. Кіплінг. - Київ : Знання, 2017. - 208 с. - (English Library).

«Книга джунглів» — найвідоміший твір класика англійської літератури Редьярда Кіплінга (1865—1936), у якому автор
яскраво зобразив світ тварин та дикої природи, а також звичаї людей, що живуть поряд із цим світом і активно
втручаються в нього. Оповідання про хлопчика Мауглі-Жабеня, про відважного мангуста Ріккі-Тіккі-Таві, допитливого
тюленя Котика чи погонича слонів Тумаї — усе це історії про дружбу й вірність, про підтримку та осягнення законів
співіснування між людьми і звірами, в яких автор проводить вдалі паралелі між світом тварин і нашим суспільством.

821.111
K47
Kipling, Rudyard (1865-1936).
The Jungle Book : художественная лит-ра / R. Kipling. - Kyiv : Znannia, 2017. - 207 p. -
(English Library, ISSN 978-617-07-0150-3).

«The Jungle Book» is the best-known literary work by the classic of the English literature Rudyard Kip-ling (1865—1936) in
which the author vividly depicted the animal kingdom and the natural world, as well as the customs of the people who live side
by side with this world and actively interact with it. The tales about the boy Mowgli the Frog, courageous mongoose Rikki-tikki-
tavi, the inquisitive seal Kotick or elephant driver Toomai — all these stories are about friend-ship and loyalty, about support
and comprehension of the laws of coexistence between people and animals, in which the author draws apt parallels between
the animal kingdom and our society.

82-3(477)
К 75
Коцюбинський, М. Intermezzo : вибрані твори / М. Коцюбинський. - Київ : Знання, 2017.
- 288 с. - (Класна література).

У збірці представлені кращі зразки малої прози Михайла Коцюбинського (1864—1913). Їх об’єднують сповнене тонкої
ніжності й ліризму майстерне зображення краси людської душі, щире співчуття знедоленій людині, захоплення чарівним
світом природи, що надає письменникові сил для повноцінного життя та активної діяльності. Зосереджуючи увагу на
внутрішньому стані персонажів, їхніх переживаннях, автор дає можливість побачити і відчути незбагненну велич
людини, драматизм її долі. Новели Коцюбинського хвилюють і вражають не одне покоління читачів своєю людяністю і
яскравістю, допомагають замислитись над цінностями, що знаходяться поруч, повніше відчути красу і ціну життя.



82-3(410)
Л 34
Леві, Д. Гаряче молоко : роман / Д. Леві. - Харків : Клуб сімейного дозвілля, 2017. - 224 с.

Софія покладає значну частину власного життя на те, щоб розкрити таємницю загадкової хвороби своєї матері. Дівчина
змучилася від її постійних скарг і примх, але з певним полегшенням відмовляється від не надто втішної дорослої дійсності
заради матері та боротьби з хворобою.
Доктор Ґомес — останній шанс, несмілива надія, за якою донька і мати вирушають на північ Іспанії. Але його дивні
методи, здається, не стосуються медицини: хвороба прогресує і від того стає дедалі загадковішою. Софія здається собі
детективом, який жадає справедливості й намагається з’ясувати, хто в цьому лиходійстві злочинець, а хто — жертва.
Боротьба стає напруженішою, коли дівчина виявляє в собі не відомі їй раніше бажання…

82-3(73)
М 15
Макинтош, К. Личный мотив : роман / К. Макинтош. - Харьков ; Белгород : Клуб
семейного досуга, 2015. - 384 с.

Машина возникла из ниоткуда. Визг тормозов, глухой звук удара... Через миг все уже кончено. Пятилетний Джейкоб
погиб на глазах у матери. Водитель автомобиля скрылся, и, несмотря на все усилия полиции, найти его не удалось.
Прошло несколько месяцев. Дженна поселилась в маленьком уединенном городке на берегу моря. Ее жизнь наполнена
кошмарными воспоминаниями о прошлом... Когда на пороге ее дома появляются полицейские и обвиняют ее в убийстве,
она сразу же признает себя виновной. Но чей грех она скрывает?

82-3(73)
М 24
Манчестер, С. Год длиною в жизнь : роман / С. Манчестер. - Харьков ; Белгород : Клуб
семейного досуга, 2016. - 320 с.

Дон ДиМарко считал, что у него есть все, что нужно для счастья, – любимая жена, дети и внуки. Но визит к врачу
показал, что у него нет самого главного – времени. Теперь перед ДиМарко непростой выбор: провести несколько лет в
больницах, борясь с болезнью, или прожить всего год и воплотить все свои мечты. Он составляет список желаний – и
начинается самый счастливый год жизни! Двенадцать месяцев – много это или мало, чтобы выполнить задуманное,
отпустить прошлое и с чистым сердцем признаться себе, что все кусочки пазла жизни теперь на своих местах?



82-3(470+571)
М 62
Минчин, А. Псих : роман / А. Минчин. - Москва : Ниола 21-й век, 2001. - 352 с.

Место действия романа - психиатрическая больница, в которую попадает главный герой книги. «Психушки» - места,
обросшие мифами и обывательским фольклором, и то, что происходит внутри безмолвных стен, в воображении
непосвященного представляется чем-то на грани реальности и безумной фантазии, и герой книги попадает в своего рода
страшную сказку своей жизни, и тем хуже, что все происходящее с ним и вокруг него - не кошмарный сон, а реальность.

82-3(94)
П 12
Пайпер, Л. Кукольник : роман / Л. Пайпер. - Харьков ; Белгород : Клуб семейного досуга,
2017. - 272 с.

Судьба любила Адама Кулакова. До поры. Счастливый муж и отец, собственник компании по производству игрушек,
которые знают и обожают дети. Его денег хватало на все, даже на маленькие личные секреты. Но теперь его уютный
мир оказался под угрозой из-за неосторожности, глупой тщеславной ошибки. Похоже, этот его секрет окажется слишком
дорогостоящим. И не единственным в его семье…
В 1944 году его дед Аркадий Кулаков, русский узник Освенцима, стал свидетелем чудовищных преступлений доктора
Менгеле. Ради последней улыбки обреченных детей в его бараке-больнице Аркадий вырежет украденным скальпелем
свою первую куклу. И сделает роковой выбор… Все, чему он был свидетелем, долгие годы было похоронено в его
памяти. Какие же загадки его прошлого продолжают преследовать семью? И кто он на самом деле?

82-3(470+571)
П 54
Полякова, Т. Она в моем сердце / Т. Полякова. - Москва : Э, 2016. - 320 с.

Новый год в зимнем лесу… Ели, припорошенные снегом, закатное солнце в легкой дымке… От здешней красоты дух
захватывало. И вдруг… В первые секунды мы даже не поняли, что перед нами. Огромная старая сосна, с нижней ветви
которой свешивался… ангел. Хрустальная игрушка в человеческий рост, распростертые крылья, опущенная вниз голова,
длинные белые локоны. Ангел медленно покачивался, и в воздухе словно раздавался едва слышный звон, точно от
множества колокольчиков. Я завороженно смотрела на подвешенную к сосне фигуру. Хрустальная игрушка оказалась
девушкой. Мертвой. Ее покрывал слой снега, ослепительно белые волосы блестели в лучах зимнего солнца. А лицо…
Полупрозрачное, точно редкий фарфор. Я едва устояла на ногах, потому что вдруг поняла – у мертвой девушки мое
лицо…



82-3(430)
Р 37
Ремарк, Е. М. Три товариші / Е. М. Ремарк. - Харків : Клуб сімейного дозвілля, 2017.
- 416 с.
«Три товариші» — роман, що належить до золотого фонду світової літератури ХХ століття, шедевр німецької
класики, перекладений багатьма мовами та майстерно перенесений кінорежисерами на екрани, входить до
трилогії романів Ремарка про трагедію «втраченого покоління» — молодих людей, які стали жертвами страшної й
жорстокої Першої світової війни.
Міцна дружба, справжня любов і щира радість від простого «бути» — це те, чим живуть герої Ремарка. Свята і
будні — все їхнє існування затьмарене трагедією «втраченого покоління»: жахлива і безглузда війна назавжди
лишила слід у їхніх головах, у їхніх серцях і долях. Проте три товариші, які пройшли страшними стежками Першої
світової, таки знаходять у собі сили й сміливість жити далі й насолоджуватися тим, що дарує новий день.
Роберт, Отто, Готфрід і прекрасна Пат — їхні долі сплелися на сторінках роману. Справжня чоловіча дружба,
шалена любов, щастя від кожного прожитого дня і жах від вимушеної трагічної розлуки…

82-3(477)
Р 64
Роздобудько, І. Дванадцять, або Виховання жінки в умовах, не придатних до життя
/ І. Роздобудько. - 3-тє вид. - Київ : Нора-Друк, 2015. - 223 с.

Головна героїня роману є своєрідним провідником у замкнений світ пацієнтів психодиспансеру, а функція її —
просто їх вислухати. Оповіді пацієнтів різні. Спочатку здається, що це хвороблива маячня. Але з часом героїня
починає бачити внутрішній стан речей. Згадуючи своє попереднє життя — кар’єру, гламурні вечірки, гонитву за
славою — вона розуміє, що треба негайно тікати на безлюдний острів. Але скільки брати квитків на літак, адже
для того, щоб вести за собою армію, достатньо мати лише десять послідовників. Чи дванадцять?

82-3(477)
Р 64
Роздобудько, І. Гудзик-2. Десять років по тому : роман / І. Роздобудько. - Київ :
Нора-Друк, 2015. - 320 с.

В цій книжці — продовження найпопулярнішого роману Ірен Роздобудько «Ґудзик».
Колись він втратив все: кохану людину, смак до життя, сенс працювати в країні, що поволі котиться в прірву…
Але життя не зупинилося. Улюблені герої знову зібралися разом: Денис, Ліка, Єлизавета Тенецька. Десять років
по тому…



94(477)
С 12
Савченко, В. Дванадцять війн за Україну / В. Савченко. - Київ : Нора-Друк, 2016. - 480 с.

У 2014 році Україна вкотре зіткнулася з ненаситним імперським молохом і зуміла зупинити його розповзання. Гібридна війна, як
основа московського панування, ведеться не тільки в окопах, це війна за існування народу, війна за історію і свідомість людей. В
Україні знайшлися герої, здатні захистити країну, яка не бажає бути бідним і заляканим «молодшим братом». Майже сто років
тому в кінці 1917 року український народ вже стикався з гібрідною війною московського зразка, програш в якій призвів до
встановлення ленінсько-сталінської диктатури, масових репресій, голодоморів, концтаборів, знищення української інтелігенції…
Дванадцять війн, які кривавим вихором пронеслись по Україні 1917–1921 рр., в радянській історії носили назву «громадянська
війна», але вони велися за володіння українськими ресурсами (людськими, продовольчими, енергетичними). У лютому 2017 року
ми будемо згадувати революцію, яка дала нашим прадідам надію на кращу долю, але її ідеали сто років тому не втілилися в
реальність, а були потоплені в крові. Ми знову отримали надію і завдання нашого покоління не упустити цей шанс.

82-3(410)
С 44
Скотт, В. Карл Сміливий, або Анна Геєрштейн, діва імли : роман / В. Скотт. - Київ : Знання,
2017. - 240 с. - (Класна література).

Роман Вальтера Скотта (1771—1832) «Карл Сміливий» — розповідь про драматичні події, що розгортаються на широкому
тлі становлення сучасних європейських держав у другій половині ХV ст. Головні персонажі твору, граф Оксфорд та його
син Артур де Вер, мандрують Європою і виконують важливе політичне доручення. Зрештою вони потрапляють до табору
могутнього на той час герцога Бургундії Карла Сміливого і беруть участь у знакових для Європи подіях. Сповнена небезпек
подорож графа і його сина мальовничими Альпами, кохання Артура і загадкової Анни Геєрштейн, лицарські поєдинки,
нестримне прагнення Карла Сміливого до нових завоювань, інтриги, змови — усе це полонить і розпалює бажання читати
книгу далі, щоб дізнатися про долю героїв.

82-3(410)
С 44
Скотт-Кларк, К. Заложники. 68 часов в ловушке : роман / К. Скотт-Кларк, А. Леви. -
Харьков ; Белгород : Клуб семейного досуга, 2015. - 368 с.

Индия. Мумбаи. 26 ноября 2008 года.
Группа исламских террористов совершила нападение на роскошный индийский отель. Сотни людей оказались
заложниками безумцев... Шеф-повара Оберои спасло от пули чудо – палочки для еды в нагрудном кармане форменной
куртки. Управляющий накануне рокового дня привез в гостиницу своих детей, и теперь они оказались в ловушке в
запертом номере. Уилл и Келли собирались наутро возвращаться домой, в Америку, но, похоже, самолет улетит без них...
68 часов под дулами автоматов. Время страха, горя и героизма... Есть ли шанс спастись? Или для кого-то этот день станет
последним?



82-3(438)
С 48
Слоньовська, Ж. Дім з вітражем / Ж. Слоньовська. - Львів : Видавництво Старого
Лева, 2015. - 224 с.

Роман – переможець конкурсу польського видавництва «Знак» Literanova обраний з-поміж більш як тисячі
рукописів. Авторка – у минулому львів’янка, нині – мешканка Кракова, українка з польськими коренями. Дім з
вітражем і власне вітраж – 1912 року «народження», Львів, чотири покоління жінок (прабабця, бабця, мама і
донька), зріз культурного і політичного життя в періоди становлення української державності (Соломія
Крушельницька і визвольні змагання, В’ячеслав Чорновіл і його соратниця, оперна співачка Маріанна) – елементи
захоплюючої, інтригуючої любовної історії: так про Львів не писав ще ніхто.

82-3(44)
С 79
Стендаль Червоне і чорне. Хроніка XIX століття : роман / Стендаль. - Київ : Знання,
2017. - 464 с. - (Класна література).

«Червоне і чорне» Стендаля (1783—1842) — один із кращих романів світової літератури. Перед читачем постає
історія щедро обдарованого і благородного від природи юнака Жульєна Сореля, сповненого амбітним прагненням
досягти верхніх сходинок суспільної ієрархії. Значна частина твору відведена взаємовідносинам Жульєна із
жінками. По суті, це своєрідне соціально-психологічне дослідження життя головного героя, взаємозв’язку розсудку і
пристрасті у його поведінці. У книзі багато цікавих спостережень і суджень письменника, знакових особливостей
його епохи. Роман перегукується із життям людини нашого часу і буде цікавим читачеві.

82-3(410)
С 81
Стокер, Б. Дракула : роман / Б. Стокер. - Санкт-Петербург : Азбука, 2003. - 512 с.

Брэм Стокер – автор множества книг, которые в свое время были весьма популярны, – «Логово Белого Червя»,
«Перевал змей», «Леди в саване». Но подлинное бессмертие обрел лишь один его роман – «Дракула». Эта книга –
далеко не первое повествование о вампирах – стала настоящей классикой жанра, его эталоном и послужила
причиной бурного всплеска всемирного увлечения «вампирской» темой, не утихающего по сей день. Пример тому
– последняя экранизация романа – одноименный фильм Ф.Ф.Копполы. Стокеру удалось на основе различных
мифов создать свой новый, необычайно красивый мир, простирающийся от Средних веков до наших дней, от
загадочной Трансильвании до уютного Лондона. А главное – создать нового мифического героя. Героя на все
времена.



82-3(477)
С 90
Сурженко, М. Нове життя. Історії з Заходу на Схід / М. Сурженко. - Брустурів :
Дискурсус, 2015. - 234 с.

Нова книжка Маргарити Сурженко – це спроба зрозуміти тих, хто опинився по той бік фронту й захотів там
лишитися. Які мотиви і які ідеали? Яка любов і яка ненависть? Адже відчуття і почуття в усіх однакові. Адже
кожен вміє відрізнити зло від добра. Але завжди хтось опиняється по той бік, а хтось – по цей.

82-3(73)
Т 26
Твен, М. Принц і злидар : повість / М. Твен. - Київ : Знання, 2017. - 208 с. - (Скарби:
молодіжна серія).

«Принц і злидар» — перша і найвідоміша історична повість Марка Твена (1835—1910), в якій за допомогою
казкового сюжету розкриваються недоліки державної й судової системи Англії XVI століття. Герої твору —
англійський принц і хлопчик-злидар — міняються ролями та із захватом пристосовуються до нових умов життя,
хоча на їхню долю випадають не лише приємні миті. У кінці книги головні герої розуміють, що життя кожної
людини має свої принади та свої труднощі і лише мудрі й гідні вчинки роблять нас по-справжньому щасливими.

Т 48
Ткаченко, Г. Спалені мрії : роман / Г. Ткаченко. - Харків : Клуб сімейного дозвілля,
2016. - 320 с.

«Спалені мрії» — викривальний роман. Він зриває маски з комуністичних чиновників, військових начальників,
окупаційної німецької влади та післявоєнної політики щодо полонених солдатів та вивезених на примусові роботи
до Німеччини селян. На прикладі життя села Березівка, що на Чернігівщині, Ганна Ткаченко охоплює широку
панораму подій Другої світової війни, післявоєнного голоду та «соціалістичного Раю» селян, яким «пощастило»
жити в ті часи. Але текст книги не переобтяжений історичними фактами та документальним підґрунтям. Ті
страшні події — відлуння в житті селян.

Повернутися до змісту



378(07)
З-17
Зайченко, І. В. Теорія і методика професійного навчання: навчальний посібник / І. В.
Зайченко ; Міністерство освіти і науки України, Національний університет біоресурсів і
природокористування України. - Київ : Ліра-К, 2016. - 580 с.

Зміст посібника відображає навчальну програму дисципліни «Теорія і методика професійного навчання» і
спрямований на забезпечення модернізації навчально-методичної підготовки студентів в навчальних закладах
різного рівня акредитації. Посібник буде корисний студентам, магістрам, аспірантам та викладачам вищих
навчальних закладів.

615.830(02)
К 26
Карпухіна, Ю. В. Основи фізичної реабілітації : навчальний посібник / Ю. В. Карпухіна.
- Херсон : ОЛДІ-ПЛЮС, 2016. - 308 с.

В представленому навчальному посібнику показані сучасні методи фізичної реабілітації. Наведені механізми дії
фізичних факторів, їх лікувальні ефекти, розглянуті методики та техніки проведення процедур, показання та
протипоказання застосування фізіотерапевтичних процедур. Матеріал посібника може бути використаний у
навчальному процесі підготовки фахівців з фізичної реабілітації, медичними сестрами реабілітаційних відділень,
інструкторами ЛФК.

611.9(02)
К 49
Клінічна анатомія верхньої кінцівки : навчальний посібник / В. І. Півторак [та ін.]. -
Вінниця : Нова книга, 2017. - 160 с.
Посібник створено у відповідності з новою навчальною програмою для медичних факультетів з урахуванням
рекомендацій МОН та МОЗ України. Особлива увага звернута на топографо-анатомічне обґрунтування клінічних
симптомів і синдромів при захворюваннях і травмах верхньої кінцівки. 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). Для студентів вищих медичних навчальних закладів ІV рівня акредитації, інтернів-травматологів і
молодих спеціалістів, що приступають до самостійної роботи та підвищують кваліфікацію.

Видання, що надійшли до Наукової бібліотеки ХНМУ 
у жовтні 2017 року

Медична навчальна література



616.08(02)
Л 63
Лісовий, В. М. Основи медсестринства : підручник / В. М. Лісовий, Л. П. Ольховська, В.
А. Капустник. - 3-є вид., перероб. і доп. - Київ : ВСВ Медицина, 2018. - 912 с.

Третє видання підручника «Основи медсестринства» за структурою відповідає освітньо-професійним програмам
підготовки спеціалістів за спеціальностями «Сестринська справа», «Лікувальна справа», «Акушерська справа» Описано
засоби, форми та методи роботи молодших медичних працівників та вимог типової програми з дисципліни «Основи
медсестринства», навчальних програм з питань сестринської, лікувальної та акушерської справи. У розділі «Основи
практичної діяльності медичної сестри. Маніпуляцій на техніка» приділено увагу оволодінню не лише маніпуляційною
технікою, а й майстерністю спілкування медичної сестри з пацієнтами та їхнім оточенням, навчанню пацієнта та (або)
членів його сім’ї необхідним навичкам догляду в домашніх умовах. Детально викладено мету виконання кожної
маніпуляції, показання, протипоказання, можливі ускладнення та послідовність проведення основних маніпуляцій.
Наведено приклади планів догляду та навчання пацієнтів для розв’язання цих проблем. Для студентів вищих медичних
навчальних закладів І—ІІІ рівнів акредитації, а також для самопідготовки медичних сестер до атестації.

616.9(02)
М 34
Матеріали до семінарських занять для керівників бази стажування лікарів-інтернів та
лікарів-інтернів спеціальності «Інфекційні хвороби» : навчально-методичний посібник /
упоряд.: В. М. Козько, Г. О. Соломенник. - Харків : ХНМУ.

Ч. 1. - 2016. - 104 с.

Підготовка лікарів-терапевтів в інтернатурі проводиться за індивідуальним навчальним планом, розробленим на основі
типового навчального плану і програми з інтернатури.

616.9(02)
М 34
Матеріали до семінарських занять для керівників бази стажування лікарів-інтернів та
лікарів-інтернів спеціальності «Інфекційні хвороби» : навчально-методичний посібник /
упоряд. В. М. Козько [та ін.]. - Харків : ХНМУ.

Ч. 2. - 2016. - 100 с.

Підготовка лікарів-терапевтів в інтернатурі проводиться за індивідуальним навчальним планом, розробленим на основі
типового навчального плану і програми з інтернатури.



616.013(02)
М 59
Мікробіологія, вірусологія, імунологія : підручник для студентів стоматологічних
факультетів вищих медичних навчальних закладів III-IV рівня акредитації / В. В.
Данилейченко [та ін.] ; ред.: В. В. Данилейченко, О. П. Корнійчук ; Міністерство охорони
здоров'я України. - Вінниця : Нова книга, 2017. - 376 с.

Підручник з мікробіології, вірусології, імунології підготовлено та прорецензовано провідними фахівцями ВМНЗ України.
У книзі в стислій формі висвітлено мікробіологічні особливості організму в цілому та ротової порожнини зокрема;
механізми розвитку стоматологічних захворювань мікробної етіології, основи їх діагностики, протимікробної терапії та
профілактики. ДЛя ілюстрування підручника з навчальною метою використано оригінальні фотографії та рисунки, а
також деякі мікрофотографії з відкритих інтернет-ресурсів. Для студентів стоматологічних факультетів ВМНЗ МОЗ
України.

616.006-07(084)
М 99
Мягков, О. П. Атлас променевої діагностики пухлин кісток і м'яких тканин / О. П.
Мягков, С. О. Мягков. - Запоріжжя : Шамрай Г.С., 2017. - 296 с.

Атлас є першим вітчизняним виданням, у якому представлені зображення майже всіх пухлин опорно-рухового
апарата, отримані променевими методами, та можливості їхньої диференціальної діагностики з іншими
новоутвореннями й не пухлинними захворюваннями м'яких тканин. У першій частині наведені дані радіологічних
досліджень добро і злоякісних пухлин кісток. Друга частина присвячена майже не описаній у вітчизняній літературі
променевій діагностиці пухлин м'яких тканин і не пухлинних захворювань м'яких тканин. Матеріал наведено
відповідно до нової класифікації ВООЗ (2013). Книга призначена для фахівців із променевої діагностики, онкологів,
лікарів інших спеціальностей, студентів медичних навчальних закладів. МРТ дослідження виконані в медичному центрі
«Юнімед»

616.31(02)
Н 40
Невідкладні стани на амбулаторному прийомі у стоматолога : навчальний посібник / І.
Г. Купновицька [та ін.]. - Вінниця : Нова книга, 2017. - 288 с.

Невідкладні стани вимагають від лікаря-стоматолога кваліфікованих знань і умінь. Мета створення посібника –
допомогти студентам і лікарям оволодіти технологіями діагностики та лікування невідкладних станів, а в окремі
моменти – і методикою попередження розвитку ускладнень від втручання лікаря. У посібнику на основі нормативних
документів, літературних даних та особистого досвіду авторів викладено питання клініки, діагностики, профілактики
невідкладних станів, пов’язаних як із соматичною патологією пацієнта, так і з проведенням відповідного
амбулаторного втручання. Навчальний посібник призначений для студентів стоматологічних факультетів вищих
медичних навчальних закладів ІV рівня акредитації та лікарів-інтернів.



610.21(02)
П 14
Паліативна та хоспісна допомога : підручник / за ред. Ю. В. Вороненка, Ю. І. Губського ;
Міністерство охорони здоров’я України, Національна медична академія післядипломної
освіти ім. П.Л. Шупика. - Вінниця : Нова книга, 2017. - 392 с.

Підручник містить систематизоване викладення курсу паліативної та хоспісної допомоги, включаючи питання організації та
надання госпітальної і амбулаторної допомоги паліативним пацієнтам у світі та в Україні. Висвітлено сучасні підходи та
кращий міжнародний і національний досвід надання паліативної та хоспісної медичної допомоги інкурабельним хворим з
онкологічними, серцево-судинними та іншими хронічними неінфекційними захворюваннями, а також пацієнтам у
термінальних стадіях ВІЛ-інфекції/СНІД та туберкульозу. Розглядаються особливості надання паліативної та хоспісної
допомоги в спеціалізованих стаціонарах, а також сімейними лікарями в амбулаторних умовах. Підручник складений
відповідно до типової наскрізної навчальної програми «Паліативна та хоспісна допомога», затвердженої МОЗ України для
студентів вищих медичних навчальних закладів і буде використаний також у системі післядипломної освіти інтернів та
підвищення квіліфікації лікарів загальної практики — сімейних лікарів, лікарів закладів ПМСД, закладів паліативної та
хоспісної допомоги, онкологів, терапевтів, геріатрів, педіатрів та лікарів інших спеціальностей закладів охорони здоров’я.

618.9(02)
П 24
Педіатрія з оцінкою результатів досліджень : навчальний посібник / за заг. ред. О. Є.
Федорців, Л. А. Волянської. - Тернопіль : ТДМУ, 2015. - 348 с.

Навчальний посібник включає діагностичні клініко-лабораторні та інструментальні критерії психомоторного і фізичного
розвитку дітей та основних нозологічних форм захворювань дитячого віку. Книга рекомендована для бакалаврів
медсестринського факультету. Дане видання містить інформацію для середнього медсестринського персоналу та
лаборантів медичних закладів.

543.4/5(07)
С 30
Семенишин, Д. І. Аналітична хімія та інструментальні методи аналізу : навчальний
посібник / Д. І. Семенишин, М. М. Ларук. - Львів : Видавництво Львівської політехніки,
2015. - 148 с.

У посібнику коротко викладено відомості про основні хімічні, фізичні та фізико-хімічні методи аналізу.
Призначений для організації самостійної роботи студентів, підготовки до контролю знань з хімічних, оптичних,
електрохімічних, хроматографічних та радіохімічних методів аналізу, а також для проведення розрахунків вмісту
речовини за результатами аналізу. Може бути використаний працівниками служб аналітичного контролю.



613.7(02)
П 77
Присяжнюк, С. І. Фізичне виховання : навчальний посібник / С. І. Присяжнюк. - Київ :
Центр учбової літератури, 2017. - 504 с.

У роботі наводяться рекомендації і методики проведення оздоровчо-тренувальних занять з фізичного виховання із
студентами спеціального навчального відділення. Дана характеристика особливостей організації занять після
перенесених захворювань: наводяться приблизні комплекси фізичних вправ при тих чи інших захворюваннях студентів.
Навчальний посібник розрахований на студентів спеціальних навчальних відділень, викладачів та медичних працівників
кафедр фізичного виховання аграрних вищих навчальних закладів.
Рекомендовано навчально-методичною комісією науково-педагогічних працівників аграрних вищих навчальних закладів
освіти України з напряму «Фізичне виховання і спорт» як навчальний посібник для студентів, викладачів та медичних
працівників кафедр фізичного виховання аграрних ВНЗ.

616.12(02)
Ш 34
Швед, М. І. Основи практичної електрокардіографії / М. І. Швед, М. В. Гребеник. - 2-ге
вид., без змін. - Тернопіль : ТДМУ, 2017. - 127 с.

У посібнику коротко висвітлено елементарні основи електрокардіографії, які необхідні практикуючому лікарю для
самостійного аналізу ЕКГ. У конспективному тезисному варіанті показано основні ЕКГ-синдроми, які найчастіше
зустрічаються в клінічній практиці. У II частині, призначеній для самостійної оцінки засвоєння матеріалу, пропонуються
фрагменти оригінальних ЕКГ, інтерпретація яких подана через призму загальноклінічного обстеження. Посібник
призначений для студентів, інтернів, лікарів загальної практики - сімейних лікарів, які бажають самостійно освоїти
методику та аналіз електрокардіограми.

613(02)
Я 46
Якобчук, А. В. Основи медичної валеології : навчальний посібник / А. В. Якобчук, О. Г.
Курик. - 2-ге вид. - Київ : Ліра-К, 2016. - 244 с.

Навчальний посібник підготовлено відповідно до навчальної програми та побудований на основних питаннях поточного
та кінцевого контролю програми. Курс подано у вигляді як основного так і додаткового матеріалу з метою самостійного
отримання та поглиблення знань у даній галузі охорони здоров’я. Розкриті основні принципи валеологічних знань з
поглибленим поданням основних складових здоров’я і факторів, що його формують.
Посібник призначений для викладачів, студентів вищих медичних закладів , може становити інтерес науковцям,
інтернам, а також буде корисним широкому колу читачів.



908:37.016(07)
К 89
Кузьма-Качур, М. І. Основи краєзнавства : навчальний посібник / М. І. Кузьма-Качур,
М. В. Горват. - Київ : Ліра-К, 2017. - 256 с.

У посібнику подано матеріали до опроцювання курсу «Основи краєзнавства». Значна увага надана комплексній
краєзнавчій характеристиці Закарпатської області.

37(07)
К 95
Кучера, Т. Н. Философия образования : учебное пособие для лиц, обучающихся в
магистратуре по специальности «Педагогика высшей школы» / Т. Н. Кучера, Л. И.
Насонова, В. В. Дейнека. - Харьков : ХНМУ, 2015. - 71 с.

Учебное пособие подготовленно для лиц, обучающихся в магистратуре по специальности «Педагогика высшей
школы».

811.161.2'36(07)
О-54
Олійник, О. Граматика української мови : навчальний посібник / О. Олійник, В.
Шинкарук, Г. Гребницький. - Київ : Кондор, 2017. - 544 с.

В посібнику в систематизованому вигляді висвітлено основні питання граматики української мови – морфології та
синтаксису.
Посібник розрахований для студентів вищих навчальних закладів та слухачів підготовчих відділень вузів, а також стане

у нагоді всім, хто хоче вдосконалити свої знання з сучасної української мови.

Навчальна література



811.161.2(07)
О-59
Онуфрієнко, Г. Науковий стиль української мови : навчальний посібник з
алгоритмічними приписами / Г. Онуфрієнко. - 3-тє вид., перероб. та доп. - Київ : Центр
учбової літератури, 2017. - 426 с.

В основу навчального посібника покладено науково обґрунтовану та методично апробовану ідею навчання української
наукової мови в контексті прогресивної концепції діяльнісного підходу та в умовах Болонського процесу. Організація
самостійної роботи запропонованими алґоритмічними приписами, що раціонально й оптимально скеровують
мисленнєво-мовленнєву діяльність при опрацюванні різноманітних наукових джерел як з метою «згортання» їх змісту
до рівня плану, конспекту, анотації, реферату, так і для підготовки українською мовою наукової доповіді, виступу в
дискусії, статті, рецензії, конкурсної/курсової/дипломної роботи, автореферату і дисертації, суттєво підвищує
ефективність інтелектуальної праці та забезпечує перспективи самоосвіти у подальшому професійному зростанні.
Для студентів закладів вищої освіти, а також для магістрантів, аспірантів, дослідників, викладачів і всіх, хто цікавиться
механізмами функціонування сучасної наукової мови та прагне сформувати й удосконалити індивідуальну програму
пізнавальної і творчої діяльності через самостійну роботу з різними джерелами наукової інформації.

1(07)
П 31
Петрушенко, В. Л. Філософія : підручник / В. Л. Петрушенко. - Львів : Магнолія 2006,
2017. - 504 с.

Підручник є коротким за змістом і доступним за формою викладом історії світової та вітчизняної філософської думки,
основних теоретичних проблем сучасної філософії (онтології, пізнання, природи свідомості, людського буття та ін.).
Велика увага в книзі приділено філософії історії, особистості, культури та науки. Підручник побудований відповідно до
навчальної програми курсу, він забезпечує використання повного комплексу основних методів навчання: словесного,
наочного і практичного.
Призначений для студентів і аспірантів, широкого кола зацікавлених філософією.

378:17(07)
П 84
Профессиональная этика высшей школы : учебное пособие для лиц, обучающихся в
магистратуре по специальности «Педагогика высшей школы» / А. П. Алексеенко [и
др.]. - Харьков : ХНМУ, 2015. - 92 с.

Учебное пособие подготовленно для лиц, обучающихся в магистратуре по специальности «Педагогика высшей
школы».



657.6:005.7(07)
П 44
Подольчак, Н. Ю. Аудит і оцінювання управлінської діяльності : навчальний посібник /
Н. Ю. Подольчак, В. Я. Карковська. - Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2016. -
128 с.

Розкрито суть та значення оцінювання управлінської діяльності організацій (підприємств, установ), зокрема організацію
перевірки, виявлення недоліків та проблем у методиці управління керівників різних ланок. Подано комплексний аналіз
стану управлінської діяльності на основі зібраних даних та рекомендації щодо механізмів підвищення економічності,
ефективності та результативності роботи суб'єктів управлінської діяльності різних рівнів. Для студентів, аспірантів,
викладачів, керівників організацій.

005.5/.7(07)
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.

811.161.2(07)
У 45
Українська мова для іноземних студентів : посібник. - Тернопіль : ТДМУ, 2017. - 288 с.

У посібнику подано лексико-граматичний матеріал, практичні завдання, тексти для читання з іноземної української
мови та української мови (за професійним спрямуванням).
Книга допоможе студентам-іноземцям оволодіти основними нормами сучасної української літературної мови,
сформувати уміння й навички професійного спілкування та оформлення ділових паперів.
Призначений для вивчення української мови студентами-іноземцями вищих медичних закладів.



811.161.2(07)
У 45
Українська ділова і фахова мова: практичний посібник на щодень : навчальний посібник
/ ред. М. Д. Гінзбург. - Київ : ІНКОС, 2017. - 654 с.

Мета посібника - допомогти читачеві підготувати текст лекції, доповіді або виступу, написати статтю чи монографію,
скласти наказ, службовий лист або інший управлінський документ, звіт про науково-дослідну роботу або реферат,
оформити дисертацію, дипломну чи курсову роботу українською мовою. У посібнику зібрано складні випадки
слововживання, що спричиняють найхарактерніші помилки, а саме: звертання; прийменникові конструкції; слова і
словосполуки, що описують процеси; українські відповідники російських термінів, що містять слово «управление»;
деякі науково-технічні та управлінські терміни; словосполуки із числівниками; усталені вислови ділової мови.
Для швидкого одержання довідки щодо вживання перелічених конструкцій основний матеріал посібника згруповано в
таблиці.
Призначено для викладачів та студентів, науковців, інженерно-технічних працівників, керівників різних рівнів.

53(07)
Ф 48
Фізика : підручник / В. В. Бойко [та ін.] ; Міністерство освіти і науки України,
Національний університет біоресурсів і природокористування України. - Київ : Ліра-К,
2016. - 468 с.

У підручнику розглянуто теоретичні відомості з основних розділів фізики: механіки та механічних і електричних
коливань і хвиль; молекулярної фізики та термодинаміки; електрики та магнетизму; оптики; елементів квантової
фізики, фізики твердого тіла, атома та ядра відповідно до вимог кредитно-модульної системи. Представлено короткі
довідкові дані з: основ фізичних вимірювань; операцій з векторами та елементів векторного аналізу а також деяких
понять вищої математики. Для студентів нефізичних спеціальностей вищих навчальних закладів України.



378:005.963.1
Д 26
Дегтяренко, Т. М. Стратегія удосконалення підготовки фахівців до управління
процесом корекційно-реабілітаційної допомоги : монографія / Т. М. Дегтяренко. - Суми :
ПП Кубраков С.Г., 2017. - 160 с.

У монографії наведено результати методологічного аналізу проблеми кадрової політики у сфері допомоги особам з
психофізичними порушеннями та/або з інвалідністю, зокрема, формування індивідуального професійного потенціалу
фахівців до управління процесом корекційно-реабілітаційної допомоги. Визначення її теоретичних та науково-
методичних основ відбувалось на підґрунті розроблених механізмів формування і реалізації управління корекційно-
реабілітаційною допомогою та взаємодії всіх галузей соціальної сфери в цьому процесі на рівні регіону.

616.89-053
М 21
Мальцев, Д. В. Расстройства спектра аутизма у детей с дефицитом фолатного цикла :
монография / Д. В. Мальцев. - Киев : Центр учебной литературы, 2016. - 136 с.
В настоящей монографии приведены результаты научных работ, посвященных изучению иммунологических аспектов
расстройств спектра аутизма у детей, ассоциированных с генетическим дефицитом цикла фолиевой кислоты.
Приведены актуальные обзоры литературы по клиническому полиморфизму генетического дефицита фолатного цикла и
результатам иммунологических исследований у детей с аутизмом и аутистическим спектром. В главах оригинальных
испытаний охарактеризован широкий клинический фенотип у детей с расстройствами спектра аутизма, связанными с
дефицитом цикла фолиевой кислоты, а также проведена оценка иммунного статуса и описана новая форма первичного
иммунодефицита, продемонстрирована эффективность высокодозовой иммуно-глобулинотерапии и обоснован
ступенчатый, этапный подход к терапии и реабилитации детей с учетом новых открытий.

613.7
М 69
Міхеєнко, О. І. Підготовка майбутніх фахівців зі здоров'я людини до застосування
здоров'я-зміцнювальних технологій: теоретико-методичні аспекти : монографія / О. І.
Міхеєнко. - Суми : Університетська книга, 2017. - 317 с.
У монографії розглянуто головні характеристики, ознаки й чинники здоров’я людини, подано обґрунтування
найважливіших ознак, процесів і явищ, які визначають життєдіяльність і зумовлюють стан здоров’я, сформульовано
дефініцію поняття «здоров’я». Розкрито суть здоров’я-зміцнювальних технологій, напрямів оздоровлення та здорового
способу життя в контексті сучасної оздоровчої практики. Подано змістові характеристики процесу професійної
підготовки майбутніх фахівців зі здоров’я людини. Визначено концептуальні засади, обґрунтувано й розроблено
навчально-методичне забезпечення процесу підготовки майбутніх фахівців зі здоров’я людини до застосування
здоров’язміцнювальних технологій. Для фахівців оздоровчої сфери, а також тих, хто цікавиться питаннями навчання,
виховання, оздоровлення.

Медична наукова література



61(08)
Л 53
Лешко-Попелівські студії : збірка наукових праць. Вип. 2 / Дніпропетровська медична
академія МОЗ України, Кафедра гуманітарних наук. - Дніпро : [б. и.], 2016. - 240 с.

У збірнику подано статті та тези доповідей Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції «Лешко-Попелівські
студії» за темою: «Гуманістична місія медицини в Україні та світі», яка відбулася 22 грудня 2016 року у м. Дніпро.

616.31(063)
П 35
Питання експериментальної та клінічної стоматології : збірник наукових праць. - Харків
: ХНМУ.
Вип. 12 : Матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю
«Гофунговські читання», присвяченої 95-річчю кафедри терапевтичної стоматології
Харківського національного медичного університету та 140-річчю з дня народження її
засновника, професора Є.М. Гофунга, 6-7 жовтня 2016 р. - 2016. - 462 с.

У збірнику подано статті та тези доповідей з питання експериментальної та клінічної стоматології. Матеріали науково-
практичної конференції з міжнародною участю «Гофунговські читання», присвяченої 95-річчю кафедри терапевтичної
стоматології Харківського національного медичного університету та 140-річчю з дня народження її засновника, професора
Є.М. Гофунга.

001:7.061:177:347.77/.78(06)
Ф 79
Формування академічної доброчесності та механізмів запобігання та протидії плагіату в
наукових творах в Україні : матеріали круглого столу, 30 вересня 2016 р. / Міністерство
юстиції України, Науково-дослідний центр судової експертизи з питань інтелектуальної
власності. - Київ : Ліра-К, 2016. - 96 с.
Матеріали вміщують доповіді та виступи учасників круглого столу «Формування академічної доброчесності та механізмів
запобігання та протидії плагіату в наукових творах в Україні», проведеного 30 вересня 2016 р. Висвітлюються теоретико-
методологічні питання формування академічної доброчесності в Україні, окреслюються проблеми детермінації плагіату та
виявлення його сутнісних ознак, а також утвердження судового розгляду спорів щодо недобросовісного запозичення у
академічних творах фрагментів робіт інших авторів. Характеризується потенціал державних науково-дослідних установ
судової експертизи Міністерства юстиції України і інших суб’єктів експертної діяльності щодо запобігання плагіату в наукових
творах. Визначаються концептуальні засади використання спеціальних знань при встановленні фактів запозичення праць
інших авторів при створення наукових творів.
Досліджуються проблеми і перспективи розробки і акредитації програмних продуктів, які дозволяють виявляти плагіат у
наукових роботах, виданнях, магістерських роботах тощо.

Матеріали конференцій



021.9(07)
Д 64
Долбенко, Т. О. Документні ресурси бібліотек : навчальний посібник / Т. О. Долбенко,
Ю. І. Горбань. - Київ : Ліра-К, 2017. - 348 с.

Навчальний посібник містить чотири розділи. До кожного з них входить три, чотири теми. Кожний розділ передбачає
роботу в аудиторії та поза нею, включає тексти лекцій, семінарські, практичні заняття, самостійну роботу до кожної
теми на закріплення вивченого матеріалу. До навчального посібника увійшли теми рефератів і контрольних робіт,
запитання до підсумкового контролю знань та термінологічний словник.
Навчальний посібник призначений для студентів вищих навчальних закладів, слухачів інститутів підвищення
кваліфікації бібліотечних працівників та працівників бібліотечних установ.

025.7/.9(07)
Д 64
Долбенко, Т. О. Зберігання документів у бібліотеках : навчальний посібник / Т. О.
Долбенко, Ю. І. Горбань. - Київ : Ліра-К, 2017. - 288 с.

Навчальний посібник містить чотири розділи. До кожного з них входить три теми. Кожний розділ передбачає роботу
в аудиторії та поза нею, включає тексти лекцій, семінарські, практичні заняття, самостійну роботу, тести до кожної
теми на закріплення вивченого матеріалу. До навчального посібника увійшли теми для рефератів і контрольних
робіт, запитання до підсумкового контролю знань та термінологічний словник.
Навчальний посібник призначений для студентів вищих навчальних закладів, інститутів підвищення кваліфікації
бібліотечних працівників та працівників бібліотечних установ.

002.1:316.776(07)
П 14
Палеха, Ю. І. Документально-інформаційні комунікації : навчальний посібник / Ю. І.
Палеха, Н. В. Мурейко, О. Г. Оксіюк. - Київ : Ліра-К, 2016. - 386 с.

У посібнику всебічно розкриваються питання побудови документально-інформаційних комунікацій. Соціальна
комунікація подана з одного боку, як складова існування людства, а з іншого – як основа обміну документальною
інформацією. Проаналізовано соціальні інститути, розкрито документаційне забезпечення організації масової, в тому
числі рекламної комунікації. Окремо проаналізовано структуру документально-інформаційної наукової та політичної
комунікації. Для керівників і працівників кадрових служб підприємств та установ державної й недержавної форм
власності, студентів вищих навчальних закладів, викладачів, аспірантів, усіх тих, хто цікавиться питаннями
налагодження документально-інформаційних комунікацій.

Професійні видання: література бібліотечному фахівцю



01(07)
Ш 63
Шипота, Г. Є. Бібліографічна діяльність : практикум / Г. Є. Шипота ; Міністерство
культури України, Київський національний університет культури і мистецтв. - Київ : Ліра-
К, 2017. - 148 с.

Основними завданнями практикуму є розкриття змісту основних процесів бібліографічної діяльності, функцій
бібліографічної служби бібліотек, структури довідково-бібліографічного апарату бібліотек різних типів; ознайомитися з
організацією, змістом і можливостями використання основної бази бібліографічної діяльності – довідково-
бібліографічним апаратом; вивчити алгоритми технологій довідково-бібліографічного пошуку, довідково-
бібліографічного обслуговування та бібліографічного інформування; висвітлити основи менеджменту бібліографічною
діяльністю установ інформаційної сфери; набути практичних навичок бібліографування, складання бібліографічних
посібників різних видів, надання бібліографічних послуг.

82-3(460)
В 26
Вега, Лопе де Собака на сіні. Овеча криниця : п'єси / Лопе де Вега. - Київ : Знання,
2017. - 304 с. - (Скарби).

П’єси Лопе де Вега (1562—1635) вражають широтою охоплення життя і різноманітністю тем та персонажів. «Собака на
сіні» — одна з найталановитіших комедій драматурга, в якій справжня любов перемагає всі забобони. Головна героїня
комедії графиня Діана де Бельфлор покохала свого секретаря Теодоро, розумну й талановиту людину. Проте на їхньому
шляху до щастя стоїть перешкода — станова нерівність. В основу сюжету «Овечої Криниці» покладено історичний факт
— повстання селян у 1476 р. проти жорстокого й свавільного феодала. Працюючи над цією п’єсою, драматург
використовував хроніки і фольклорні джерела, але всі події інтерпретував згідно з власним задумом.

82-3(410)
В 27
Веллс, Г. Невидимець. Машина часу / Г. Веллс. - Київ : Знання, 2017. - 224 с. - (Класна
література).

До книги ввійшли два найвідоміші романи англійського письменника-фантаста Герберта Веллса (1866— 1946), у яких
автор прагне показати можливі шляхи розвитку науки і техніки та їхній вплив на долю людства й окремої людини. У
романі «Невидимець» талановитий вчений Гриффін після багатьох років наукових досліджень відкрив секрет
перетворення людини у невидимця. У «Машині часу» герой твору здійснює політ крізь час із сьогодення у далеке
майбутнє. Письменник показує, що розвиток науки і техніки радикальним чином змінює світ, умови праці, можливості
людини та її саму. Але чи здатен він зробити людство щасливим без морального вдосконалення людини і суспільства?

Художня література



82-3(410)
Л 81
Лоуренс, Д. Г. Англіє, моя Англіє та інші оповідання / Д. Г. Лоуренс. - Київ : Знання,
2017. - 256 с. - (English Library).

«Англіє, моя Англіє» — збірка оповідань одного з провідних британських письменників Девіда Герберта Лоуренса
(1885—1930). На світогляд автора істотно вплинули події Першої світової війни, котру він засуджував як прояв
найвищого божевілля, намагаючись у своїх творах запропонувати рецепт порятунку. Зокрема, письменник вважав, що
людина має прислухатися до глибинних потягів та почуттів і дати волю своїм інстинктам. Саме тому всі оповідання в
збірці про кохання — первинне, чуттєве, пристрасне, про стосунки, в яких «він» і «вона» прагнуть реалізувати
можливості, закладені в людині природою.

82-3(410)
L41
Lawrence, David Herbert (1885-1930).
England, my England and other stories : художественная лит-ра / D. H. Lawrence. - Kyiv :
Znannia, 2017. - 254 p.

«England, My England» — a collection of stories by one of the leading British writers David Herbert Lawrence (1885—1930).
The author’s world views were essentially influenced by the events of the First World war which he condemned as a
manifestation of the extreme insanity, trying in his works to propound the recipe of salvation. In particular, the writer
reckoned that a man should defer to his own inner desires and feelings and saw the solution in setting free instinctive
energy. Just because of it, all the stories of the collection are about love, initial, sensual and passionate; about relations in
which «he» and «she» are eager to implement the potential laid up in a man by nature.

Повернутися до змісту



617.99(02)
В 61
Вогнепальні поранення м'яких тканин склепіння черепа : навчальний посібник / А. О.
Данчин [та ін.]. - Київ : [б. и.], 2017. - 116 с.

Навчальний посібник призначений для слухачів Української військово-медичної академії, студентів старших курсів
медичних університетів, слухачів нейрохірургів післядипломного навчання, початківців військових та цивільних
нейрохірургів, а також для військових хірургів загального профілю, котрі мають володіти навичками надання
хірургічної допомоги при бойовій вогнепальній травмі м'яких тканин склепіння черепа на другому рівні лікувально-
евакуаційного забезпечення та в мирних умовах при вогнепальному пораненні.

616.074(02)
Л 12
Лабораторна діагностика : навчальний посібник / за ред. І. Г. Купновицької, А. М.
Ерстенюк. - Вінниця : Нова книга, 2017. - 320 с.

У посібнику на сучасному рівні представлено основні відомості про анатомію і фізіологію морфологічних елементів крові,
органів і систем, які беруть участь у процесах виділення, утворення харкотиння, травлення, лабораторні й біохімічні
показники крові в нормі та при патології, лабораторні показники сечі людини в нормі і при патології, методи дослідження
шлункового і дуоденального вмісту, дослідження калу. Коротко подано історію розвитку клінічної лабораторної
діагностики, характеристику матеріалу для досліджень, методи його отримання і вимоги до роботи в клініко-
діагностичних лабораторіях. Представлено роль клінічних і лабораторних методів дослідження хворого як критеріїв
ефективності й безпечності лікарських препаратів, шляхи можливого впливу ліків на лабораторні показники. Посібник
відповідає навчальній програмі з лабораторної діагностики і вимогам Болонського процесу, призначений для студентів
фармацевтичних факультетів вищих медичних навчальних закладів, лікарів, лікарів-лаборантів, провізорів, клінічних
провізорів.

616.5(02)
Т 69
Трихология / А. Злотогорский [и др.]. - Киев : [б. и.], 2013. - 160 с.

В коллективном труде, созданном под редакцией ведущих мировых специалистов в дерматологии, рассмотренные
современные аспекты диагностики и лечения заболеваний волос и волосистой части кожи головы. В лаконичном,
но исчерпывающем тексте освещен чрезвычайно широкий спектр вопросов: от основ биологии волосяного
фолликула и современных методов исследования волос до терапевтических подходов к лечению самых
распространенных трихологических нозологий.

Видання, що надійшли до Наукової бібліотеки ХНМУ 
у листопаді 2017 року

Медична навчальна література



349.6(07)
А 86
Артамонов, Б. Б. Екологічна експертиза : навчальний посібник / Б. Б. Артамонов, Н. Г.
Міронова. - Львів : Новий Світ-2000, 2018. - 142 с.

У посібнику розглянуті роль, місце та завдання екологічної експертизи у системі екологічної безпеки України, а також
питання організації та проведення державної екологічної експертизи
Посібник може бути корисним для студентів усіх форм навчання екологічного напрямку підготовки при вивченні
дисципліни «Екологічна експертиза».

364(07)
Д 79
Дубич К. В. Історія і теорія соціального забезпечення в Україні та за кордоном :
навчальний посібник / К. В. Дубич. - Львів : Магнолія 2006.
Т. 1. - 2017. - 272 с.

У навчадьному посібнику відображено історичну періодизацію становлення системи соціального забезпечення в
Україні та за кордоном. Обгрунтовано державно-правові основи соціального забезпечення населення в Україні.
Розкрито теоретико-методологічні основи соціального забезпечення та понятійний апарат. Охарактеризовано
соціальне забезпечення як особливий вид професійної діяльності та матеріально-етичні принципи соціального
забезпечення. Визначено та обгрунтовано гуманітарну та благодійну допомогу як напрям соціального забезпечення
населення в Україні.

364(477)(07)
Д 79
Дубич К. В. Практика соціального забезпечення конкретних категорій населення:
навчальний посібник / К. В. Дубич. - Львів : Магнолія 2006.
Т. 2. - 2017. - 429 с.

У навчальному посібнику розкрито та обгрунтовано систему соціального забезпечення конкретних категорій
населення.

Навчальна література

Соціо-гуманітарні науки



574(07)
Е 45
Екологія: Основи екології : навчальний посібник / Б. І. Харченко [та ін.]. - Львів : Новий
Світ-2000, 2018. - 234 с.

Матеріали систематизовано згідно змістових частин стандардтів вищої освіти щодо підготовки кваліфіційного рівня
бакалавра в обсязі 54 академічних годин, з них - третина аудиторних занять. В основу формування змістових частин
покладена програма навчальної нормативної дисципліни «Основи екології», затвердженої Міністерством освіти і науки
України. В посібнику систематизовано 16 тем, які є базовими для опанування основами екології, і 5 тем, що
забезпечують практичне закріплення визначеної мети з застосуванням сучасних комп`ютерних технологій. Основні
означення, екологічні категорії, екологічні структури, основні процеси та панівні ідеї розкриті стисло, об’эктивно.
практичні заняття подано у вигляді прикладів для самостійного опрацювання і написання «Індивидуальної роботи» за
варіантами з розрахунками природоохоронних заходів для основних складових частин природи. Ділові ігри
передбачено виконувати дистанційно під керівництвом викладача за наявності комп’ютерної мережі інтернет. Основу
їх складає господарська діяльність з антропогенним навантаженням на складові частини природи, зокрема, на водні
об"єкти. Використання радикальних природоохоронних заходів впливу на забруднення, економічне обгрунтування
засобів сприяють їх ефективному впровадженню і формуванню екологічного світогляду у майбутніх фахівців.
Навчальний посібник буде корисним студентам і викладачам, молодим науковцям, слухачам післядипломної освіти та
широкому колу читачів.

392:395(477)(07)
М 13
Мазуркевич, О. П. Звичаєві норми етикету у традиційній культурі українців :
навчальний посібник / О. П. Мазуркевич, В. П. Дячук. - Київ : Ліра-К, 2017. - 218 с.

У навчальному посібнику розкрита сутність та основні форми звичаєвих норм етикету у традиційній культурі українців.
Автори навчального посібника зробили порівняльний аналіз між етикетом та схожими термінами (мораль, звичай,
ритуал), що дає можливість виокремити саме поняття етикету в українській культурі. Приділено увагу одній із проблем,
що постає при вивченні етнічних традицій етикету, а саме проблемі семантики символічної мови. Авторами доведено,
що поведінкові стереотипи етикетного спілкування українців відбивають естетичний досвід народу, що й дозволяє
говорити про красу форм спілкування у традиційній культурі. Наголошено, що вироблені шляхом багатовікового відбору
поведінкові стереотипи в узагальненому вигляді відбивають соціальний досвід народу. Засвоюючи норми етикетної
поведінки, люди вбирають досвід поколінь. Таким чином реалізується одна з найважливіших функцій етикету – функція
етнічної та соціальної ідентифікації. Навчальний посібник може бути використаний закладами освіти й культури,
громадськими організаціями.



37.013(07)
З-17
Зайченко, І. В. Педагогіка: підручник / І. В. Зайченко ; Міністерство освіти і науки
України, Національний університет біоресурсів і природокористування України. - 3-тє
вид., перероб. та доп. - Київ : Ліра-К, 2016. - 608 с.

Підручник відповідає Державному стандарту вищої освіти для студентів педагогічних спеціальностей вищих
навчальних закладів і спрямований на забезпечення теоретичних основ і практичної підготовки майбутніх педагогів
до науково обгрунтованого й творчого здійснення педагогічного процесу в навчальних закладах різного рівня
акредитації. Для студентів ВНЗ. Книга буде корисною докторантам, аспірантам у галузі загальної педагогіки та історії
педагогіки, вчителям, всім, хто цікавиться проблемами освіти, школи й педагогіки.

378.015.31(07)
З-17
Зайченко, І. В. Педагогіка і методика навчання у вищій школі : навчальний посібник /
І. В. Зайченко ; Міністерство освіти і науки України, Національний університет
біоресурсів і природокористування України. - Київ : Ліра-К, 2017. - 456 с.

Зміст навчального посібника відповідає навчальній програмі дисципліни «Педагогіка і методика навчання у вищій
школі» і спрямований на забезпечення модернізації навчально-методичної підготовки студентів в навчальних
закладах різного рівня акредитації. Посібник буде корисний студентам, магістрам, аспірантам та викладачам вищих
навчальних закладів.

378.091.321(07)
З-17
Зайченко, І. В. Основи педагогічної майстерності та етика викладача вищої школи :
підручник / І. В. Зайченко, В. М. Теслюк, А. А. Каленський. - Київ : Ліра-К, 2018. - 484 с.

У підручнику висвітлено: сутність педагогічної діяльності викладача; зміст та складові педагогічної майстерності
викладача; умови, засоби формування педагогічної техніки і розвитку педагогічних здібностей, умінь та навичок; зміст
і структуру педагогічного спілкування; проблеми взаємодії викладача та аудиторії; предмет, мету і завдання курсу
етики викладача вищої школи; етико-педагогічні ідеї в зарубіжній і вітчизняній педагогічній думці; етику діяльності
викладача вищого навчального закладу та керівника вищого навчального закладу. У практичних заняттях розкрито
шляхи опанування основами педагогічної майстерності.
Підручник рекомендовано студентам спеціальності «Педагогіка вищої школи» і викладачам, які забезпечують
викладання дисципліни «Основи педагогічної майстерності та етика викладача вищої школи», а також студентам і
викладачам інших педагогічних спеціальностей закладів освіти, учителям загальноосвітніх навчальних закладів,
майстрам виробничого навчання, усім тим, хто цікавиться проблемами педагогічної майстерності і педагогічної етики.



001.8(07)
М 12
Магістерська робота: методика підготовки : посібник / Т. О. Долбенко [та ін.]. - 2-ге
вид., випр. і доп. - Київ : Ліра-К, 2017. - 140 с.

У посібнику розкриті теоретичні, методичні, технологічні та організаторські аспекти підготовки магістерської
роботи, процедура попереднього захисту роботи на кафедрі та її захисту в атестаційній комісії. Всебічно
розкрита методика підготовки змісту магістерської роботи та правила її оформлення. Подано орієнтовний (зміст)
теоретичного, історичного та прикладного видів магістерської роботи, заяви, завдання на підготовку роботи,
відгуку, рецензії, оформлення
титульного аркуша, переліку скорочень, написання вступу, визначення актуальності, мети, об'єкта, предмета,
завдань, новизни та практичного значення дослідження текстів у розділах і підрозділах, висновки. Наведені
зразки календарного плану виконання магістерської роботи, звіту магістра про підготовку роботи, оформлення
списку використаних джерел, а також автореферату. Посібник призначений для магістрантів вищих навчальних
закладів, ним можуть користуватися студенти при підготовці науково-дослідних робіт, курсових робіт та
аспіранти при написанні дисертацій. Враховуючи те, що посібником можуть користуватися аспіранти у ньому
подано зразок автореферату кандидатської дисертації.

352/354:005.5(07)
О-75
Особливості публічного управління та адміністрування : навчальний посібник / В.
Д. Бакуменко [та ін.]. - Київ : Ліра-К, 2017. - 356 с.

Навчальний посібник призначений для ознайомлення та вивчення особливостей публічного управління та
адміністрування як практичної, наукової та освітньої діяльності. Він зорієнтований на підготовку державних
службовців та посадових осіб місцевого самоврядування за магістерською програмою у галузі знань «публічне
управління та адміністрування».



352/354:005.5(07)
Л 17
Лазор, О. Д. Основи публічного управління та адміністрування : навчально-
методичний посібник / О. Д. Лазор, О. Я. Лазор, І. Г. Юник. - Київ : Ліра-К, 2017. - 268 с.

Запропоноване видання є сучасним навчально-методичним посібником з актуальної дисципліни вузівського
навчального процесу – основи публічного управління та адміністрування. Зміст викладеного матеріалу представлений
темами, у яких розглянуто: концептуальні засади державного управління та місцевого самоврядування в Україні,
зокрема, конституційно-правові основи; формування та функціонування владних інституцій різних рівнів, їх
повноваження та взаємозв’язки; функціонування інституту публічної служби в Україні, гендерна політика в органах
публічної влади. З метою систематизації знань, здійснення самоконтролю студентами і слухачами, а також для
контролю їх знань викладачами – до кожної теми сформульовано стислий виклад теоретичного матеріалу, складені
запитання для самоперевірки, розроблені та запропоновані контрольні тести, питання для самостійного
опрацювання, підібрані джерела та відповідна література, а також методичні вказівки щодо написання контрольних
робіт для студентів і слухачів заочної форми навчання.
Для викладачів, аспірантів, магістрів, слухачів, студентів – усіх тих, хто викладає, вивчає та цікавиться
проблематикою організації та функціонування органів публічної влади в Україні.

005(07)
О-75
Основи менеджменту: теорія і практика : навчальний посібник. - Київ : Ліра-К, 2017. -
528 с.

Становлення менеджменту як науки відбувається через виявлення певних емпіричних закономірностей, які потім знаходять
своє відображення у різних наукових підходах до пояснення тих процесів, що відбувалися у соціально-економічних
системах. Тому наука стоїть перед необхідністю формування нової управлінської парадигми, яка дозволить створити
універсальну теорію управлінських відносин. Узагальнення емпіричного досвіду в теоретичних висновках науковців сприяло
появі цього навчального посібника, в якому систематизовано багаторічний досвід цілої низки підприємств, установ і
організацій щодо того, у який спосіб побудувати ефективну систему управління. Авторами враховано, що менеджмент є
сукупністю цілеспрямованих дій із забезпечення спільної праці, що спрямовується на ефективне використання всього
комплексу ресурсів у соціально-економічних утвореннях для досягнення поставлених цілей, а становлення глобальної
цивілізації призводить до появи широкої мозаїки відмінностей менеджменту. В навчальному посібнику до кожної теми курсу
складено методику проведення практичних занять в активній формі, тестові завдання, багатоваріантні ситуаційні вправи,
підготовлені на матеріалах конкретних підприємств творчі аналітично-розрахункові задачі (з алгоритмом розв’язання), що
дає можливість наблизити процес навчання майбутніх менеджерів до реальних умов і дозволить набути спеціальних
професійно-функціональних компетентностей. Навчальний посібник сприятиме також розвитку у студентів здатності до
самонавчання та самовдосконалення. Розрахований на студентів, аспірантів, викладачів вищих навчальних закладів, а
також буде корисним для керівників та спеціалістів організацій всіх форм власності.



001.8(07)
П 14
Палеха, Ю. Основи науково-дослідної роботи : навчальний посібник / Ю. Палеха, Н.
Леміш. - Київ : Ліра-К, 2017. - 336 с.

У посібнику всебічно розглянуто основні засади науково-дослідної роботи. Наука подана як система уявлень про
дійсність, висвітлено питання організації наукової діяльності, наведено структуру та класифікацію наук, розкрито
основи методології науково-дослідної роботи, проаналізовано організацію наукових досліджень та їх інформаційне
забезпечення, розглянуті питання підведення підсумків наукових досліджень, виокремлено організаційні аспекти
наукової діяльності, вимоги до підготовки й оформлення курсових, дипломних та магістерських робіт.
Для керівників та працівників наукових установ, студентів вищих навчальних закладів, викладачів, аспірантів, усіх тих,
хто займається науково-дослідною роботою.

378.091.321(07)
Т 36
Теслюк, В. М. Основи педагогічної майстерності викладача вищої школи : підручник /
В. М. Теслюк. - Київ : Ліра-К, 2018. - 340 с.

У підручнику висвітлено: зміст професійно-педагогічної діяльності викладача вищого навчального закладу; сутнісні
складові його педагогічної майстерності; умови, засоби формування педагогічної техніки і розвитку педагогічних
здібностей, умінь та навичок. У лабораторно-практичних заняттях розкрито шляхи опанування секретами педагогічної
майстерності.
Підручник рекомендовано студентам денної та заочної форм навчання спеціальності «Педагогіка вищої школи»,
викладачам, які забезпечують викладання дисципліни «Основи педагогічної майстерності», аспірантам, які
досліджують проблеми педагогічної діяльності.



811.111'36(07)
Д 79
Дубравська, Д. Англійська мова. Сучасна граматика. In Pursuit of Perfection:
навчальний посібник / Д. Дубравська, О. Ванівська. - Львів : Новий Світ-2000, 2018.
- 370 с.

Навчальний посібник з іноземної мови (англійської) для студентів вищих навчальних закладів України (III-IV
рівнів акредитації) з дисциплін «Іноземна мова (перша -англійська)», «Іноземна мова професійного
спрямування».
Розділи навчального посібника містять базовий пакет матеріалів, до яких входять комплекс теоретичних
положень граматики та завдання для вироблення лексико-граматичних і комунікативних навиків, вправи на
розвиток логіки і мовленнєвої креативності, а також завдання для узагальнення пройденого матеріалу,
самоконтролю і самооцінки.
Навчальний посібник складається з двох частин. Граматичні пояснення частини І стосуються таких тем
іменник, артикль, прикметник, прислівник, дієслово (часові форми та аспектуальні значення). Частина II
міститиме дієслово (пасивний стан і модальність), пряму та непряму мову, інфінітив, дієприкметник та герундій.
Структура навчального посібника дасть змогу студентам ознайомитись із теоретичними поясненнями
відповідної теми, проаналізувати зміст, занотувати найважливіші правила та намагатися запам'ятати їх шляхом
виконання запропонованих вправ і завдань.
Матеріали навчального посібника, які грунтуються на новітніх даних Британського національного корпусу
текстів (BNC) та результатах сучасних лінгвістичних досліджень, сприятимуть розвитку комунікативних та
творчих здібностей студентів і формуванню в них культури спілкування іноземною мовою.

811.111(07)
О-53
Олейнікова, О. М. Англійська мова професійного спілкування : навчальний
посібник / О. М. Олейнікова. - Львів : Новий Світ-2000, 2018. - 179 с.

Посібник містить тематичний словник, тематичні тексти та зразки ділових листів для перекладу, діалоги,
скорочені тексти для переказу. Після лексичних та граматичних вправ подано короткий довідник з граматики
англійської мови, а також шість варіантів контрольних робіт з тестами, які студенти можуть виконувати під час
занять або самостійно.

Навчальна література
Мовознавчі науки



61 (09)
Б 77
Бойчак, М. П. Госпитали стародавнего Киева и их лечебники / М. П. Бойчак, Р. Н.
Лякина. - Киев : Мединформ, 2013. - 129 с.

Автори монографії на маловідомих архівних рукописах XVII - XVIII ст. і друкованих видань намагалися
простежити історію розвитку медичної науки після прийняття християнства на Русі і трьох століть панування
монгольського ярма.
Книга буде корисною для істориків медицини, а також для всіх, хто цікавиться історією України.

61 (09)
Б 77
Бойчак, М. П. Их путь в медицину начинался с Киево-Могилянской академии / М. П.
Бойчак, Р. Н. Лякина. - Киев : Мединформ, 2011. - 329 с.

Авторы монографии «Их путь в медицину начинался с Киево-Могилянской академии» на материале
малоизвестных архивных документов и литературных источников рассказывают о студентах Киево-Могилянской
академии, которые в течение XVIII столетия и до закрытия ее в 1817 г., посвятили себя медицине. Впервые
вводятся в научный оборот свыше 260 фамилий воспитанников академии, ставших врачами. Приводятся
интересные сведения из жизни Киево-Могилянской академии, истории подготовки медицинских кадров в
Московской и Санкт-Петербургских госпитальных школах. Книга может стать полезной для историков Украины и
России, историков медицины и педагогики, студентов старших курсов (медики, историки, журналисты, педагоги)
высших учебных заведений, для всех, кто ищет что-то новое в нашем прошлом.

61 (09)
Б 77
Бойчак, М. П. Их путь в медицину начинался с Киевской Духовной семинарии
первой половины ХIХ века / М. П. Бойчак, Р. Н. Лякина. - Киев : Пресса Украины,
2007. - 79 с.
В книге на большом архивном и литературном материале впервые исследован вопрос об участии Киевской
Духовной семинарии первой половины ХIХ века в образовании и воспитании учеников, направляемых ею в
Санкт-Петербургскую Медико-хирургическую академию и ее филиал при Московском университете. Приведені
биографические сведения о профессорах семинарии и учениках, пожелавших стать медиками. Отмечена тесная
связь докторов медицині, служивших в семинарии с Киевским военным госпиталем.
Книга рассчитана на каждого, кто интересуется историей отечественной медицины, Киева и Киевского военного
госпиталя.

Медична наукова література



61 (09)
Б 77
Бойчак, М. П. Українські лікарі за кордоном (Польща 1920-1924, Чехословаччина
1922-1940 рр.) / М. П. Бойчак, Р. М. Лякіна. - Київ : Медінформ, 2009. - 190 с.

Автори моногрфії на матеріалі маловідомих (навіть фахівцю) друкованих видань (газети, часописи, трактати) зва
межами України та архівних документів, які лише недавно введені у науковий обіг, у науково-літературному жанрі
розповідають про долі українських лікарів, війсковослужбовців, політичних діячів, українських інтелегентів, котрі у
складних політичних обставинах покинули Україну й опинились в еміграції.

616.12
К 24
Карнаух, Э. В. Антистрессовая кардиопротекция : монография / Э. В. Карнаух. -
Харьков : [б. и.], 2017. - 120 с.

Монография посвящена актуальной проблеме современной медицины и обобщает результаты многолетних исследований −
фармакологическая защита сердца от повреждающего действия эмоционально-стрессовых факторов и предотвращение
развития миокардиодистрофий стрессового генеза с помощью антистрессовых препаратов (элеутерококк, феназепам,
пирацетам, никотинамид). Подтверждена концепция Ф.З. Меерсона с соавт. О взаимоотношении стресс-реализующей и
стресс-лимитирующей систем организма применительно к сердцу. Описаны ключевые механизмы повреждающего действия
стресса на миокард. Показано, что именно принцип подражания естественным антистрессорным системам организма и
проявился в кардиопротекторной активности изученных стресспротекторов. Целенаправленное применение изученных
препаратов как кардиопротекторов в составе комплексной терапии патологии сердца стрессового генеза повысит
эффективность терапии, улучшит качество жизни и структуру общей заболеваемости среди больных кардиологического
профиля. Монография рассчитана на широкий круг врачей различных специальностей, студентов, магистров, интернов и
аспирантов медицинских вузов.

616.12
К 93
Курята, О. В. Кардіоваскулярний ризик та ревматологічні захворювання (кардіо-
ревматологічний синдром) : монографія / О. В. Курята, О. Ю. Сіренко. - Дніпро : Герда,
2017. - 88 с.

В монографії авторами представлені сучасні уявлення про кардіоваскулярний ризик, діагностику субклінічного
атеросклерозу та первинну профілактику серцево- судинних ускладнень у хворих ревматологічного профілю. Надана
характеристика впливу окремих традиційних, додаткових факторів ризику у формуванні атеросклеротичного ураження
судин при хронічних запальних захворюваннях, їх прогностична значущість в оцінці кардіоваскулярного ризику у цих
хворих. На сучасному рівні висвітлені уявлення провідних експертів світу щодо концепції кардіоревматолгічного синдрому та
наведені результати власних спостережень з питань оцінки серцево- судинного ризику, корекції факторів ризику у хворих
ревматологічного профілю.



61 (092)
П 20
Патоморфолог, історик медицини Сергій Микитович Старченко. До 100-річчя від дня
народження : біографічний нарис. - Київ : Національна наукова медична бібліотека
України, 2017. - 87 с.

Цей біографічний нарис продовжує серію «Медична біографістика». Видання висвітлює біографічний портрет відомого
патоморфолога, історика медицини Сергія Микитовича Старченка, якому 7 жовтня 2017 року виповнилося б 100 років.
Матеріали згруповані за чотирма блоками: І – життєвий шлях С.М.Старченка; ІІ – основні дослідження; ІІІ – роздуми,
спогади та відгуки про нього; IV – добірка фотографій з особистого архіву С.М.Старченка з його власноручними
коментарями.

340.6
С 37
Сімакова-Єфремян, Е. Б. Комплексні судово-експертні дослідження: теорія та
практика : монографія / Е. Б. Сімакова-Єфремян. - Харків : Право, 2016. - 456 с.

У монографії досліджено теоретичні, методологічні, процесуальні та практичні положення комплексних судово-
експертних досліджень. Проведено аналіз інтеграційних процесів, що відбуваються в судовій експертизі, виявлено їх
основні тенденції і проблеми, розроблено класифікаційні питання та систематику цих досліджень, розкрито сутність
комплексних судово-експертних досліджень за предметом інтеграції спеціальних знань, їх завдання, об'єкти, суб'єкти,
методологічні засади їх проведення. Запропоновано шляхи вирішення проблем науково-методичного забезпечення
судово-експертної діяльності й нормативно-правового регулювання питань призначення та проведення комплексних
судових експертиз.
Для судових експертів, науковців, працівників органів досудового розслідування, суддів і адвокатів, викладачів,
студентів.

610.2(09)
С 81
Сто двадцать лет истории Дома 90 на Сумской улице Харькова : монография / А. И.
Сердюк [и др.]. - Харьков : Фактор, 2016. - 432 с.

В книге изложена история Дома 90 Щома Досекина на Сумской улице Харькова в контексте культурных,
архитектурных, экономических, социально-политических, градостроительных и научно-медицинских явлений в жизни
города конца XIX — начала XXI века. Подробно описаны биографии владельцев и наследников Дома 90, а также
знаменитых ученых-медиков, судьбы которых были тесно связаны с работой организаций, размещавшихся в стенах
этого Дома, в их исторической связи с развитием науки, медицины, культуры и техники. Значительная часть
использованных материалов впервые вводится в научный оборот. Монография предназначена для организаторов
здравоохранения, историков, краеведов, врачей, представителей научной общественности.



027(477.54-25)(06)
К 68
Короленківські читання 2016. Бібліотеки, архіви, музеї: інтеграція до світового
наукового та історико-культурного простору: у 2-х ч. : матеріали XIX Міжнародної
науково-практичної конференції, 12 жовтня 2016 р. - Харків : [б. и.].
Ч. 1. - 2017. - 290 с.

Збірник містить матеріали доповідей та повідомлень ХVІІІ Міжнародної науково-практичної конференції
«Короленківські читання 2015», присвяченої темі «Бібліотеки, архіви, музеї: інноваційні моделі розвитку».
Видання розраховане на фахівців бібліотечної справи та суміжних галузей.

027(477.54-25)(06)
К 68
Короленківські читання 2016. Бібліотеки, архіви, музеї: інтеграція до світового
наукового та історико-культурного простору: у 2-х ч. : матеріали XIX Міжнародної
науково-практичної конференції, 12 жовтня 2016 р. - Харків : [б. и.].
Ч. 2. - 2017. - 216 с.

Збірник містить матеріали доповідей та повідомлень ХVІІІ Міжнародної науково-практичної конференції
«Короленківські читання 2015», присвяченої темі «Бібліотеки, архіви, музеї: інноваційні моделі розвитку».
Видання розраховане на фахівців бібліотечної справи та суміжних галузей.

616.48(063)
Ц 85
Цукровий діабет як інтегральна проблема внутрішньої медицини : матеріали
науково-практичної конференції з міжнардною участю, присвяченої пам’яті
професора В. М. Хворостинки та 140-річчю з дня заснування кафедри
факультетської терапії (внутрішньої медицини №3)(Харків, 7 вересня 2017 р.). -
Харків : ХНМУ, 2017. - 92 с.

У збірнику представлено матеріали науково-практичної конференції з міжнардною участю, присвяченої пам’яті
професора В. М. Хворостинки та 140-річчю з дня заснування кафедри факультетської терапії за темою:
«Цукровий діабет як інтегральна проблема внутрішньої медицини».

Матеріали конференцій



61(063)
Ш 64
Шістнадцятий з’їзд Всеукраїнського лікарського товариства (Кам’янець-
Подільський, 28 вересня - 1 жовтня 2017 р.) : матеріали. - Одеса : Видавництво
Бартнєва, 2017. - 259 с.

У збірнику представлено матеріали шістнадцятого з’їзду Всеукраїнського лікарського товариства.

001.8:01:026/027(07)
Ш 25
Шаравара, Т. О. Інформаційний пошук і робота з бібліотечними ресурсами :
навчальний посібник для аспірантів / Т. О. Шаравара. - Київ : Ліра-К, 2016. - 256 с.

Посібник призначений для здобувачів вищої освіти, які навчаються в аспірантурі (з різних спеціальностей), з
метою одержання практичних навичок у роботі з різноманітними джерелами. Навчальне видання містить
роз'яснення базових принципів, підходів та методології наукового дослідження, способів пошуку інформації, її
класифікації та відбору. Значна увага приділена правилам опису наукових джерел. Окремо висвітлено
особливості роботи вітчизняних та зарубіжних бібліотек; порядок підготовки дисертації до захисту тощо.

14
Б 48
Бердяев, Н. Самопознание / Н. Бердяев. - Москва : ЭКСМО-Пресс ; Харьков :
Фолио, 1998. - 624 с.

Н.А. Бердяев Самопознание Книга была написана Беряевым за восемь лет до смерти. Черновик ее под
названием «Философская автобиография» писался в 1939 - 1940 г. в Кламаре и Пиле. Работа над рукописью
продолжалась фактически до последних лет жизни философа. Книга вышла уже после смерти Бердяева,
последовавшей в конце марта 1948 года. Первое издание книги осуществлено в парижском издательстве
YMCA-Press в 1949 г.

Професійні видання: література бібліотечному фахівцю

Науково-популярна література



524.8
Г 59
Гокінг, С. Найкоротша історія часу / С. Гокінг, Л. Млодінов. - Харків : Клуб сімейного
дозвілля, 2016. - 160 с.

Стівен Гокінґ – людина-легенда, науковець, відомий своїми дослідженнями в астрофізиці. Хвороба прикувала
його до інвалідного візка, але не зломила дослідницького духу. Він читає лекції, популяризує наукові знання,
знімається в наукових фільмах.
Твір написаний живою мовою і розрахований на широке коло читачів без академічних знань з фізики. Це
скорочене й доповнене новими відкриттями в науці перевидання бестселера Стівена Гокінґа «Коротка історія
часу», який розійшовся по світу накладом понад 10 млн примірників! Ви дізнаєтесь про появу Всесвіту, чорні
діри, теорію суперструн і квантову механіку.

14
К 19
Кант, И. Критика чистого разума / И. Кант. - Минск : Литература, 1998. - 960 с. -
(Классическая философская мысль).

«Критика чистого разума» — фундаментальный труд Канта, ставший поворотной точкой в истории мировой
научной и философской мысли. Иммануил Кант (1724—1804) — величайший философ Западной Европы, один
из ведущих мыслителей эпохи Просвещения, родоначальник немецкой классической философии, основатель
критического идеализма, внесший неоценимый вклад в развитие современной философской традиции,
оказавший огромное влияние на умы европейцев и работы позднейших идеалистов — Фихте, Шеллинга, Гегеля.

14
К 65
Конфуций Уроки мудрости / Конфуций. - Москва : ЭКСМО-Пресс ; Харьков : Фолио,
2001. - 960 с.

В настоящем издании представлены являющийся каноническим трактат «Луньюй» Конфуция, а также книги,
традиционно включаемые в так называемый конфуцианский канон, – «Шицзин» (Книга песен и гимнов) и
«Ицзин» (Книга перемен)



14
Н 70
Ницше Ф. Сочинения : в 2-х т. / Ф. Ницше. - Москва : Мысль.

Т. 1. - 1990. - 832 с.

До настоящего времени философы не сходятся во мнениях: кто такой Ницше? Говорят: он философ-поэт, или
просто поэт, или философствующий эссеист, или лирик познания, или еще что-то! Пытаются даже
систематизировать ero труды по периодам: романтико-пессимистический (от «Рождения траrедии» до
«Человеческого, слишком человеческоrо»), скептико-позитивистичсскиЙ (до отчасти «Веселой науки» и «Так
rоворил Заратустра) и, наконец, собственно ницшеанский (последние произведения). В обычной жизни он
отличался большой вежливостью, почти женской мяrкостью, постоянной ровностью характера. Ему нравились
изысканные манеры в обращении, и при первоЙ встрече он поражал своей несколько деланной
церемонностью».

14
Н 70
Ницше Ф. Сочинения : в 2-х т. / Ф. Ницше. - Москва : Мысль.

Т. 2. - 1990. - 832 с.

Второй том Сочинений Ф. Ницше представлен работами 1883—1888 гг., так называемого последнего периода его
философии: «Так говорил Заратустра», «По ту сторону добра и зла», «К генеалогии морали», «Казус Вагнер»,
«Сумерки идолов», «Антихрист», «Ессе Homo».

14
Н 50
Немецкая классическая философия. - Москва : ЭКСМО-Пресс.

Т. 1 : Право и Свобода / И. Кант, Г. Гегель, Ф. Шеллинг. - 2000. - 784 с.

Включенные в данное издание произведения классиков немецкой и мировой философии И. Канта, Г. Гегеля и Ф.
Шеллинга посвящены философии права и проблемам свободы.



14
Н 50
Немецкая классическая философия. - Москва : ЭКСМО-Пресс.

Т. 2 : Разум и Воля / И. Фихте, А. Шопенгауэр. - 2000. - 832 с.

Включенные в данное издание произведения классиков немецкой и мировой философии И. Канта, Г. Гегеля и Ф.
Шеллинга посвящены философии права и проблемам свободы.

929(477.54)-052
П 65
Почесні громадяни Харківської області (2006-2015) / Харківська обласна рада,
Харківська обласна державна адміністрація, Асоціація органів місцевого
самоврядування Харківської області. - Харків : Майдан, 2015. - 510 с.

У 2015 році відзначається 250-річчя утворення Слобідсько-Української губернії з центром у місті Харкові –
першого адміністративно-територіального утворення на Слобожанщині, 150-річчя запровадження на Харківщині
земств – виборних органів місцевого самоврядування та 30-річчя заснування західними країнами європейської
Хартії місцевого самоврядування, яку Україна ратифікувала у 1997 році. Знаковою подією, присвяченою цим
ювілейним датам, стали підготовка й видання книги «Почесні громадяни Харківської області». Ця книга містить
не тільки нариси з історії Харківщини як частини історії Слобожанщини, символіку області, але й розповіді про
життєвий шлях і досягнення видатних земляків, які були удостоєні звання «Почесний громадянин Харківської
області». Видання розраховано на широке читацьке коло – викладачів, студентів, школярів, загалом усіх, хто
цікавиться історією рідного краю та внеском у його розвиток наших видатних земляків.



82-3(450)
Б 24
Барикко, А. Шелк / А. Барикко. - Санкт-Петербург : Азбука-классика, 2010. - 192 с.

Алессандро Барикко - один из ярчайших современных писателей, символ итальянской литературы, обладатель
множества литературных премий: Кампьелло, Виареджо, «Палаццо аль Боско», Премия Медичи... Его книги
издаются миллионными тиражами по всему миру и мгновенно становятся бестселлерами. Роман «Шелк»
переведен на десятки языков. Это роман о любви, трогательной и невероятно красивой. История отношений
молодого француза, его жены и гейши-европейки очаровывает читателя. Изящный эротизм, щемящая тоска и
сладкая нежность, дальние путешествия, поиски настоящего счастья, которое мерцает вдалеке и манит за собой
(а на самом деле оно совсем рядом, только герой не видит его в погоне за мечтой!) - все это есть в романе
«Шелк», нежной и волнующей книге о любви…

82-3(44)
В 35
Верн, Ж. Діти капітана Гранта : роман / Ж. Верн. - Київ : Знання, 2017. - 464 с. -
(Скарби: молодіжна серія).

Роки життя Жуля Верна (1828—1905) припали на період визначних географічних відкриттів та небачених
досягнень у науці й техніці. Тож, ступаючи на літературну ниву, він мріяв створити жанр, досі не відомий
читацькому загалу — «роман про науку». Письменника вабила здатність науки розширити можливості людини,
відкрити їй досі незнані куточки планети і навіть нові світи. «Діти капітана Гранта» — роман географічний.
Яскравими фарбами у ньому змальовано природу Південної Америки, Австралії й Нової Зеландії, екзотичних
тварин та рослини. Ще одна особливість роману — вміння Жуля Верна тонко вплести у сюжет взаємовідносини
людей різних культур, яких мандрівники зустрічають на своєму шляху, що його так майстерно проклав автор.

82-3(479.24)
Б 12
Бабаев, Ф. Черный и Белый: обратный отсчет : фантастическая повесть / Ф. Бабаев.
- Харьков : ООО Плеяда, 2017. - 131 с.

Фантастическая повесть с некоторыми философскими размышлениями.

Художня література



В 75
Воробьёва О. Хирург от Бога. О жизни святителя Луки (в миру В. Ф. Войно-Ясенецкого) :
роман / О. Воробьёва. - Харьков : ТО Эксклюзив.

Т. 1. - 2017. - 558 с.

Художественный роман Ольги Воробьевой «Хирург от Бога» повествует о жизненном пути доктора медицинских
наук, профессора-хирурга, лауреата Сталинской премии, архиепископа Симферопольского и Крымского Валентина
Феликсовича Войно-Ясенецкого, известного в провославии как святитель Лука.

82-3(430)
З-98
Зюскинд, П. Избранное / П. Зюскинд. - Киев : Фита, 1995. - 448 с.

Восхитительно, достойно изумления - именно так можно оценить произведения известного немецкого прозаика и
драматурга Патрика Зюскинда. Особый интерес представляет остросюжетный романтический детектив «Аромат».
Лежащая в основе замысла метафора запаха как универсальной подсознательной, всеохватной связи между
людьми позволяет предположить бесконечное количество интерпретаций. Повести «Голубь», «Контрабас»,
«История господина Зоммера» наполнены тонким психологизмом, юмором и отражают своеобразный взгляд
писателя на окружающую действительность.

В 75
Воробьёва О. Хирург от Бога. О жизни святителя Луки (в миру В. Ф. Войно-Ясенецкого) :
роман / О. Воробьёва. - Харьков : ТО Эксклюзив.

Т. 2. - 2017. - 528 с.

Художественный роман Ольги Воробьевой «Хирург от Бога» повествует о жизненном пути доктора медицинских
наук, профессора-хирурга, лауреата Сталинской премии, архиепископа Симферопольского и Крымского Валентина
Феликсовича Войно-Ясенецкого, известного в провославии как святитель Лука.

82-3(477)
І 45
Ільченко, О. Місто з химерами / О. Ільченко. - Київ : Грані-Т, 2009. - 159 с.

Такі твори влучно називають «метафізично правдивими». Письменник Олесь Ільченко на основі унікальних архівних матеріалів
відтворює події першої третини минулого століття… «Місто з химерами» — чи не перша в українській літературі оповідь про
долю і творіння архітектора; розповідь історично достовірна, й водночас містична, детективна… Знаний київський будівничий
Владислав Городецький став леґендою ще за життя. Жоден з більш як сотні чудових київських архітекторів не привертав такої
широкої уваги. Цей художній твір про життя зодчого, життя часто більш неймовірне, ніж найсміливіші вигадки. А Київ — місто
найвищого творчого злету Городецького, — як побачить читач, і досі приховує багато таємниць…



82-3(450)
Л 34
Леві, П. Чи це людина : роман / П. Леві ; пер. М. Прокопович. - Львів : Видавництво
Старого Лева, 2017. - 264 с.

Мудрість гефтлінга, в’язня концтабору — не намагатись зрозуміти, не уявляти майбутнього, не ставити запитань,
затямити, що «завтра вранці» на табірному жаргоні означає «ніколи». Цю мудрість Прімо Леві судилося засвоїти,
коли йому було двадцять чотири і його, молодого хіміка, депортували до концтабору в Аушвіці.
«Чи це людина» — проникливе і щемке свідчення злочинів проти людства, живий голос Голокосту,
автобіографічний твір про болючий досвід виживання приреченого на знищення, про глибинну самотність, про
пошуки і віднаходження людської душі навіть у пекельних колах табору смерті.

82-3(71)
М 23
Манро, Е. Забагато щастя / Е. Манро ; пер. Є. Кононенко. - Львів : Видавництво Старого
Лева, 2017. - 346 с.

Еліс Манро критики охрестили колись «домогосподаркою від літератури», проте це не завадило неперевершеній
майстрині короткої прози здобути Нобелівську премію. Працюючи в жанрі, що його багато хто вважає
недостойним «великої літератури», письменниця зуміла досягти достоту несподіваних результатів. Її проза
змальовує непримітних з першого погляду людей, без якихось захмарних амбіцій і грандіозних життєвих планів,
втім, від страхітливого фаталізму і парадоксальних вивертів їхніх доль аж мороз продирає шкіру. І водночас
оповідання позбавлені щонайменшої сльозогінності, притаманної «дамській прозі», щонайменшого
проповідництва чи повчальних висновків.
«Забагато щастя» — перша збірка оповідань Еліс Манро українською.

82-3(410)
М 30
Марш, Г. Ні сонце, ані смерть : зі щоденників нейрохірурга / Г. Марш ; пер. К.
Міхаліцина. - Львів : Видавництво Старого Лева, 2017. - 331 с.

Генрі Марш не боїться визнати: лікареві вкрай важко бути чесним, вкрай болісно говорити про свої помилки. Його нова
книжка «Ні сонце, ані смерть. Зі щоденників нейрохірурга» — надзвичайно особисті мемуари, що вражають відвертістю,
мудрістю та літературною майстерністю.Завершуючи свою майже сорокарічну лікарську кар’єру, автор бестселера «Історії
про життя, смерть та нейрохірургію» розмірковує про сенс людського існування, про суть праці лікаря, труднощі професії й
про те, чим може обернутися відчайдушне бажання продовжити пацієнтові життя за всяку ціну.
Генрі Марш — чудовий співрозмовник: випадки з хірургічної практики у Британії, Непалі, Україні перемежовуються яскравими
та щемкими епізодами з його дитинства та юності, непересічними моментами професійного становлення та простими й
водночас приголомшливо глибокими роздумами про те, що справді має значення.



82-3(470+571)
М 26
Маринина А. Чувство льда : роман в 2-х книгах / А. Маринина. - Москва : Эксмо, 2006.

Книга 1. / Маринина А. - 2006. - 319 с.

Братья-близнецы Филановские никогда не видели своих рано умерших родителей. Их воспитали бабушка и тетка. И
воспитали успешными, энергичными людьми. Еще с занятий фигурным катанием у них осталось «чувство льда»,
позволяющее им держать равновесие в самых непростых жизненных ситуациях. Однако, ни Александр, ни Андрей
даже не подозревают о тщательно скрываемых «скелетах в шкафу» - неприглядных семейных тайнах. Близкие
позаботились об этом. Но прошлое, затаившись, ждет. И достаточно любой случайности, - например, этого нелепого
убийства молодой женщины, - чтобы жизнь опасно накренилась и выскользнула из-под ног, как лед из-под коньков
фигуриста...

82-3(470+571)
М 26
Маринина А. Чувство льда : роман в 2-х книгах / А. Маринина. - Москва : Эксмо, 2006.

Книга 2. / Маринина А. - 2006. - 319 с.

Братья-близнецы Филановские никогда не видели своих рано умерших родителей. Их воспитали бабушка и тетка. И
воспитали успешными, энергичными людьми. Еще с занятий фигурным катанием у них осталось «чувство льда»,
позволяющее им держать равновесие в самых непростых жизненных ситуациях. Однако, ни Александр, ни Андрей
даже не подозревают о тщательно скрываемых «скелетах в шкафу» - неприглядных семейных тайнах. Близкие
позаботились об этом. Но прошлое, затаившись, ждет. И достаточно любой случайности, - например, этого нелепого
убийства молодой женщины, - чтобы жизнь опасно накренилась и выскользнула из-под ног, как лед из-под коньков
фигуриста...

82-3(477)
P25
Parasol. Соціальний арт-проект / упоряд.: І. Рябчій, А. Єрмоленко. - Львів :
Видавництво Старого Лева, 2017. - 186 с.

Що таке смерть? Як вона приходить і чим це супроводжується зазвичай? Як пережити усвідомлення
невідворотності її приходу тому, до кого вона іде, і тим, хто близький до нього? Про це (і не тільки про це)
збірка оповіданнь й есеїв українських письменників, блогерів та громадських діячів «Parasol».
Паліативна допомога — болюча проблема нашої держави — у центрі інтересів цих чотирнадцяти текстів та
ілюстрацій відомих українських художників. Без сумніву, в «Parasol» уперше в українській літературі відверто
порушено табуйовану в нашій культурі тему — смерті та останнього, періоду життя, підтримки людини
близькими та фахівцями у цей непростий період, зрештою, паліативної допомоги як такої.



82-3(410)
К 47
Классика зарубежного детектива : коллекция в 9 т. - Киев : ООО Издательский Дом
УМХ.

Т. 2 : Алмаз Раджи : рассказы / Р. Л. Стивенсон. - 2012. - 336 с.

В книгу вошли два знаменитых цикла произведений Роберта Льюиса Стивенсона, объединенных эксцентричной
фигурой принца Богемского Флоризеля и его верного шталмейстера, полковника Джеральдина, — «Клуб
самоубийц» и «Алмаз Раджи», а также повесть «Клад под развалинами Франшарского монастыря». Заговоры,
похищения, разоблачения и убийства — обо всем этом Стивенсон рассказывает так увлекательно и с такой
неповторимой иронией, что не оставляет равнодушным даже самого взыскательного читателя.

82-3(410)
К 47
Классика зарубежного детектива : коллекция в 9 т. - Киев : ООО Издательский Дом
УМХ.

Т. 5 : Убийство на скорую руку : рассказы, роман / Г. Честертон. - 2012. - 240 с.

Рассказ «Убийство на скорую руку» относится к циклу новелл о проницательном священнике отце Брауне.
«Потрясающие приключения майора Брауна» — рассказ об ушедшем в отставку военном, поселившемся на
небольшой вилле в надежде провести остаток своих дней в тишине и спокойствии. Однако судьба преподнесла
майору неожиданный сюрприз... « Шар и крест» — это одновременно фантастический сатирический роман,
роман-диспут, роман-фельетон и антиутопия, в котором спор об истине и вере двух кардинально
противоположных во взглядах людей Честертон подает с присущей ему легкостью.

С 33
Сетон-Томпсон, Е. Два маленьких дикуни : повість / Е. Сетон-Томпсон. - Київ : Знання,
2017. - 368 с. - (Скарби: молодіжна серія).

Повість «Два маленьких дикуни» відомого канадського письменника і художника-анімаліста Ернеста Сетона-
Томпсона (1860—1946) — захоплива й пізнавальна книга про загадковий світ тварин і птахів. Головного героя
твору, хлопчика Яна, ваблять закони й таємниці дикої природи. Якось йому випадає нагода провести літо разом
з другом у лісі. Хлопці вдають із себе індіанців, живуть за їхніми законами та стають справжніми слідопитами й
мисливцями. Життя на лоні природи, у тісній взаємодії з лісовими мешканцями, сповнене неймовірних пригод і
дарує героям незабутні враження.

Повернутися до змісту



616.012(02)
А 92
Атаман, О. В. Патологічна фізіологія в запитаннях і відповідях: навчальний посібник /
О. В. Атаман. - 5-те вид. - Вінниця : Нова книга, 2017. - 512 с.

У посібнику у формі запитань і відповідей викладено основні розділи патологічної фізіології згідно з навчальною
програмою для студентів вищих медичних навчальних закладів, затвердженою Міністерством охорони здоров'я
України (Київ, 2006). Для студентів вищих медичних навчальних закладів. Може бути корисним для лікарів усіх
спеціальностей під час підготовки до іспитів на кваліфікаційну категорію.

616.4(02)
Е 62
Ендокринологія : підручник / за ред. П. М. Боднара. - 4-те вид., оновл. та доп. - Вінниця
: Нова книга, 2017. - 456 с.

Четверте видання підручника відповідає навчальній програмі з внутрішньої медицини. Його основу складають 12
розділів, у яких на сучасному рівні викладено етіологію, патогенез, клініку, діагностику та лікування основних
ендокринних захворювань. Суттєво перероблено матеріали з питань цукрового діабету, захворювання
щитоподібної залози, історії розвитку ендокринології. Значно розширено авторський колектив. Для студентів
четвертого і шостого курсів, лікарів-інтернів вищих медичних навчальних закладів IV рівня акредитації та всіх,
хто цікавиться ендокринологією.

616. 07(02)
К 49
Клінічна та лабораторна діагностика захворювань : навчальний посібник / Міністерство
охорони здоров’я України, Харківський національний медичний університет ; ред.: В. І.
Жуков, O. A. Наконечна. - Харків : ХНМУ, 2017. - 320 с.

У навчальному посібнику з діагностичною і прогностичною метою наведені дані широкого спектору
моніторингових і маркерних показників при порушеннях метаболічних процесів, які можуть виникати в умовах
розвитку захворювань і патологічних станів. Видання віддзеркалює фундаментальні знання медичної і
біологічної науки за останні десятиріччя і розраховане на студентів і лікарів всіх спеціальностей.

Видання, що надійшли до Наукової бібліотеки ХНМУ 
у грудні 2017 року

Медична навчальна література



616.08(02)
Н 40
Невідкладні стани : підручник / за ред. М. С. Регеди, В. Й. Кресюна. - 4-те вид., доп. та
перероб. - Львів : Магнолія 2006, 2017. - 836 с.

У підручнику на сучасному рівні описано невідкладні стани в терапії, хірургії, педіатрії, акушерстві та гінекології,
стоматології, оториноларингології, офтальмології. Окремо висвітлено отруєння, нещасні випадки, термінальні
стани. Особливу увагу звернуто на діагностику, невідкладну допомогу та принципи лікування хворих на
невідкладні стани.

616.9(02)
Н 52
Неотложные состояния в клинике инфекционных болезней : учебное пособие /
Министерство здравоохранения Украины, Харьковский национальный медицинский
университет. - Харьков : ХНМУ, 2016. - 99 с.

В пособии изложены современные представления о наиболее распространенных неотложных состояниях,
которые могут осложнять течение инфекционных болезней.

616.995(02)
П 14
Паліативна допомога при ко-інфекції туберкульоз/ВІЛ : навчально-методичний посібник
/ О. С. Шевченко [та ін.] ; Міністерство охорони здоров'я України, Харківський
національний медичний університет. - Харків : ХНМУ, 2018. - 100 с.

Посібник містить сучасні базові відомості щодо наданння паліативної допомоги при ко-інфекції туберкульоз/ВІЛ,
викладення яких побудовано за синдромальним принципом. Представлені питання психологічної підтримки
хворих та іх близьких у рамках паліативної допомоги.



618.9(02)
П 24
Педіатрія в схемах та таблицях : навчальний посібник / Міністерство охорони здоров’я
України, Харківський національний медичний університет. - Харків : Стиль-издат, 2017. -
61 с.

Навчальний посібник складено у вигляді граф логічних структур, у яких наведено етіологія, класифікація,
медсестринський процес, профілактика найпоширеніших соматичних захворювань дітячого віку, а також
фізіологія та патологія дітей раннього віку. Особливої уваги надано розкриттю усіх етапів медсестринського
процесу, діяльності медсестри при кожному захворюванні.

616.314(02)
У 51
Ультразвуковые технологии в комплексном лечении заболеваний тканей пародонта :
учебно-методическое пособие для врачей-интернов-стоматологов / И. И. Соколова [и
др.]. - Харьков : ХНМУ, 2014. - 40 с.

Учебно-методическое пособие освещает широкий спектр вопросов применения ультразвуковой системы «Вектор»
в лечении заболеваний тканей пародонта в практике врачей стоматологов. Работа с данным изданием поможет
не только в подготовке к семинарским и практическим занятиям, но и в дальнейшей самостоятельной
деятельности врачей-интернов стоматологов. Для врачей-интернов стоматологов и врачей стоматологического
профиля.

616.31(02)
Ф 24
Фармакотерапия в стоматологии : учебное пособие / В. Н. Бобырев [и др.]. - Винница :
Нова книга, 2016. - 392 с.

Авторами пособия приведены рекомендации студентам стоматологических факультетов и практикующим
специалистам-стоматологам по эффективному применению фармакотерапии в условиях стоматологической
практики. Дана фармакологическая характеристика основных групп лекарственных средств, применяемых в
стоматологии.



615.38
Г 94
Гулевский, А. К. Кордовая кровь и ее компоненты: биологические особенности,
клиническое применение, хранение в криобанках / А. К. Гулевский, И. И. Щенявский, А.
Ю. Никольченко ; под общ. ред. А. К. Гулевского. - Харьков : Райдер, 2017. - 344 с.

Настоящая книга предназначена для студентов и аспирантов медицинских и биологических специальностей, а
также научных сотрудников, специализирующихся на исследованиях структурно-функциональных свойств
кордовой крови ее компонентов, проблемах ее долгосрочного хранения, а также практического применения с
целью получения лекарственных препаратов и как материала для клеточной терапии..

617.43
Ж 78
Жовчні нориці. Сучасна концепція лікування / В. В. Бойко [та ін.]. - Харків : Промінь,
2017. - 160 с.
Монографія присвячена поліпшенню результатів лікування пацієнтів з желчеістеченія і жовчними норицями
шляхом удосконалення існуючих і розробки нових методів хірургічного лікування, а також індивідуалізації тактики
лікування на основі вивчення різних механізмів розвитку ускладнень, прогнозування ризику їх освіти, розробки
профілактичної програми у хворих з високим ризиком їх виникнення.
Представлені результати експериментальних досліджень з відтворенням моделі жовчного свища і подальшим
морфологічним дослідженням стану стінки загальної жовчної протоки, фістулярного тракту, печінки, які
визначають оптимальні терміни для виконання реконструктивних операцій.

61(092)
З-33
Валерій Миколайович Запорожан: творчий шлях. До 70-річчя з дня народження /
упоряд. Г. І. Хандрікова. - Одеса : Одеський медуніверситет, 2017. - 240 с.

У книжці зібрано матеріал щодо життя й діяльності лауреата Державної премії України професора В.М.
Запорожана – видатного вченого, громадського діяча, академіка Національної академії медичних наук,
заслуженого винахідника України, доктора медичних наук, почесного доктора багатьох зарубіжних
університетів. Представлено його виступи у пресі, бібліографію тфорів, які стали вагомим внеском у досягнення
вітчизняної та світової науки, реформування галузі охорони здоров'я.

Медична наукова література



611(084)
Н 57
Неттер, Ф. Атлас анатомії людини : українсько-латинське видання / Ф. Неттер. - 4-те
вид. - Львів : Наутілус, 2009. - 616 с.

Атлас анатомії людини складається з 8 частин, побудованих відповідно до топографічного принципу; його можуть
використовувати студенти та практикуючі лікарі, які вивчають нормальну та топографічну анатомію.
Високе якість та наочність ілюстрацій, а також багаторічний досвід використання цього атласу студентами, вчителями
та практиками лікарів за кордоном стали припущеннями перекладу на російську мову видання «Атласа анатомії
людини».

615.5
Ч-37
Чекман, І. С. Нанофармакологія / І. С. Чекман. - Київ : Задруга, 2011. - 424 с.

У монографії узагальнені дані літератури та дослідження автора зі співробітниками кафедри фармакології та клінічної
фармакології Національного медичного університету ім. О.О. Богомольця, виконані спільно з лабораторією електронно-
променевої нанотехнології неорганічних матеріалів для медицини Інституту електрозварювання ім. Є.О. Патона та
Національного медичного університету ім. О.О. Богомольця, інституту хімії поверхні ім. О.О. Чуйко НАН України, а також
інших наукових колективів, що торкаються нанонауки, нанотехнологій, нанофармакології, історичних етапів їх розвитку,
перспективи наукових досліджень з цих напрямків. Монографія розрахована на широкий круг фахівців – фармакологів,
токсикологів, провізорів, фізиків, хіміків, фізико-хіміків, біохіміків, молекулярних біологів, наукових співробітників,
спеціалістів з нанотехнологій, наномедицини та нанофармакології, аспірантів і студентів медичних, фармацевтичних,
хімічних і біологічних спеціальностей.

616.074(063)
А 43
Актуальні питання лабораторної медицини: матеріали науково-практичної конференції з
міжнародною участю, присвяченої 65-річчю створення Харківського медичного товариства
клінічної лабораторної діагностики, 09-10 листопада 2017 / Міністерство охорони здоров'я
України, Харківський національний медичний університет, Харківське медичне товариство
клінічної лабораторної діагностики, Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна,
Обласна клінічна лікарня - центр екстреної медичної допомоги. - Харків : [б. и.], 2017. - 131 с.

У збірнику представлено матеріали науково-практичної конференції з міжнардною участю, присвяченої 65-річчю створення
Харківського медичного товариства клінічної лабораторної діагностики та розглянуто актуальні питання лабораторної
медицини.

Матеріали конференцій



61:341(063)
Н 72
Нові судово-медичні підходи до вирішення проблем механічної травми: збірник
матеріалів науково-практичної конференції з міжнародною участю, 15-16 червня 2017
року = New forensic-medical approaches for solving the mechanical trauma problems:
materials of international practical-scientific conference. - Одеса : Екологія, 2017. - 244 с.

У збірнику представлено матеріали науково-практичної конференції з міжнардною участю, де розглянуто нові
судово-медичні підходи до вирішення проблем механічної травми.

61(071)(063)
С 91
Сучасні підходи до вищої медичної освіти в Україні (з дистанційним під'єднанням
ВМ(Ф)НЗ України за допомогою відеоконференц-зв'язку): у 2-х т. : матеріали XIV
Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю, присвяченої 60-
річчю ТДМУ, 18-19 травня 2017 р. - Тернопіль : ТДМУ.
Т. 1. - 2017. - 211 с.

У збірнику представлено матеріали XIV Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнардною участю,
присвяченої 60-річчю ТДМУ та розглянуто сучасні підходи до вищої медичної освіти в Україні (з дистанційним
під'єднанням ВМ(Ф)НЗ України за допомогою відеоконференц-зв'язку).

61(071)(063)
С 91
Сучасні підходи до вищої медичної освіти в Україні (з дистанційним під'єднанням
ВМ(Ф)НЗ України за допомогою відеоконференц-зв'язку) : у 2-х т. : матеріали XIV
Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю, присвяченої 60-
річчю ТДМУ, 18-19 травня 2017 р. - Тернопіль : ТДМУ.
Т. 2. - 2017. - 392 с.

У збірнику представлено матеріали XIV Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнардною участю,
присвяченої 60-річчю ТДМУ та розглянуто сучасні підходи до вищої медичної освіти в Україні (з дистанційним
під'єднанням ВМ(Ф)НЗ України за допомогою відеоконференц-зв'язку).



357/358(062.13)
Б 77
Бойовий статут механізованих і танкових військ сухопутних військ Збройних Сил
України / Міністерство оборони України. - Київ : Командування Сухопутних військ
Збройних Сил України.
Ч. II : Батальйон, рота. - 2017. - 348 с.

У Бойовому статуті Сухопутних військ, частина ІІ (батальйон, рота) викладаються основні положення з підготовки та
ведення сучасного загальновійськового бою механізованими та танковими батальйонами й ротами у взаємодії з
підрозділами родів військ і спеціальних військ Сухопутних військ та інших видів Збройних Сил України.

357/358(062.13)
Б 77
Бойовий статут механізованих і танкових військ сухопутних військ Збройних Сил
України / Міністерство оборони України. - Київ : Командування Сухопутних військ
Збройних Сил України.
Ч. III : Взвод, відділення, екіпаж. - 2017. - 300 с.

У Бойовому статуті Сухопутних військ, частина ІІІ (взвод, відділення, танк) викладаються основні положення з
підготовки та ведення сучасного загальновійськового бою механізованим взводом (відділенням) та танковими взводом
(танком), а також рекомендації щодо дій гранатоментного і протитанкового взводів (відділень) в різних видах бою.

82-3(438)
К 66
Корчак, Я. Кайтусь-чарівник / Я. Корчак. - Київ : Знання, 2017. - 432 с. - (Голоси
Європи).

Чого може досягти розумний і допитливий хлопчик, якщо матиме чітку мету і, головне, величезне бажання вчитися й
наполегливо працювати задля її здійснення? Юним героям романів відомого польського письменника і педагога Януша
Корчака (1878—1942) нескладно відповісти на це запитання. Наприклад, можна створити у класі кооператив, як це
зробив Джек, або, як Кайтусь, стати справжнім чарівником! Хлопчики відчують і радість перемоги, і гіркоту поразки,
поступово дорослішаючи на шляху до втілення заповітної мрії. Натомість сам автор, зачаклований гномом, знову стане
дитиною і спробує пригадати, якими насправді великими та серйозними можуть бути клопоти й турботи маленької
людини. Ці романи Я. Корчака вперше перекладено українською.

Нормативні документи

Художня література



61(092)
Л 24
Лапшин, В. Не стереть из памяти / В. Лапшин. - Харьков : [б. и.], 2017. - 144 с.

Гордость за прошлое побудила к написанию этой книги.

82-3(44)
М75
Мольєр Міщанин-шляхтич: п'єси / Мольєр. - Київ : Знання, 2017. - 272 с. - (Класна
література).

П’єси «Міщанин-шляхтич», «Кумедні манірниці», «Тартюф, або ж Облудник», «Хворий, та й годі» Мольєра (справжнє
ім’я — Жан-Батист Поклен, 1622—1673) належать до комедійних шедеврів світової літератури, які і в наші дні не сходять
зі сцен театрів світу, не втрачають своєї актуальності й викликають незмінне захоплення глядачів і читачів. Без
зображення жахливих страждань і моралізаторства автор просто, з гумором показує у своїх творах недоліки людської
натури й моралі. Персонажі комедій Мольєра завжди є художнім узагальненням певної пристрасті, моральної вади чи
слабкості людини. У такий спосіб письменник дає змогу читачеві подивитися на себе збоку та замислитись, а чи не
схожий і він на цих персонажів?

61(092)
С 50
Сміян, І. Світла днина. Кн. 34 / І. Сміян. - Тернопіль : [б. и.], 2017. - 144 с.

Це книга проповідь-посилання українського аксакала до нас сьогоднішніх і наших наступників. Доторкнітесь до
літературного плоду письменника й філософа професора І.С. Сміяна.



82-3(071)
T46
Thompson Seton, Ernest (1860-1946).
Domino, Lobo, Snap and Other Stories / E. Thompson Seton = Доміно, Лобо, Снеп та інші
історії / Е. Сетон-Томпсон : художественная лит-ра. - Kyiv : Znannia, 2017. - 271 p. -
(American Library).

The proposed collection includes the stories whose main heroes are animals. Ernest Thompson Seton (1860 - 1946) is
one of the founders of animalistic genre in the world literature, whose works exercised a strong influence over other
writers-animalists. He, with great love, truthfully, enthusiastically and extra skillfully, describes the behavior and actions
of the animals who often find themselves in dramatic positions and display such courage, endurance, strength and thirst
for life that it almost catches the readers’ breath.

82-3(73)
С31
Сетон-Томпсон, Е. Доміно, Лобо, Снеп та інші історії / Е. Сетон-Томпсон. - Київ : Знання,
2017. - 272 с. - (American Library).

До пропонованої збірки входять оповідання, головними героями яких є тварини. Ернест Сетон-Томпсон (1860 - 1946) —
один із зачинателів анімалістичного жанру у світовій літературі, творчість котрого справила потужний вплив на
багатьох інших письменників-анімалістів. Він з великою любов’ю, правдиво, захопливо, надзвичайно майстерно
змальовує поведінку і вчинки звірів, які часто опиняються в драматичних ситуаціях і виявляють таку сміливість,
витривалість, силу й жагу до життя, що в читача аж перехоплює дух.

Повернутися до змісту
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