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Медична навчальна література

Лабораторна діагностика паразитарних інвазій : навчальний посібник для здобувачів
вищої освіти освітньо-каліфікаційного рівня "Бакалавр" спеціальності "Технології
медичної діагностики та лікування" / Міністерство охорони здоров'я України,
Харківський національний медичний університет ; уклад.: O. I. Залюбовська, T. I. Тюпка,
В. В. Зленко. - Харків : ФОП Лотох М.І., 2018. - 246 с.

Навчальний посібник "Лабораторна діагностика паразитарних інвазій призначений для теоретичної та практичної
підготовки студентів вищих навчальних закладів ІІІ та IV рівнів акредитації спеціальності "Технології медичної
діагностики та лікування" при вивченні дисципліни "Лабораторна діагностика паразитарних інвазій" відповідно до
навчального плану та програми. У посібнику наведені основні відомості щодо етіології, епідеміології, патогенезу,
клініки, діагностики та профілактики актуальних паразитарних захворювань людини. Описані методи діагностики
протозойних хвороб, гельмінтологічних та арахноентомологічних досліджень, наведені методики забору паразитів й
приготування мікро-й макропрепаратів. Навчальний посібник призначений для бакалаврів, магістрів, лікарів-інтернів
спеціальності "Технології медичної діагностики та лікування" та буде цікавим студентам і лікарям інших
спеціальностей.

Надання послуг з тестування на ВІЛ: досягнення цілей 90-90-90 з подолання ВІЛ-
інфекції в Україні : навчально-методичний посібник / С. В. Рябоконь, М. Е. Тумат, О. Л.
Кулаковська [та ін.] ; Центр громадського здоров'я міністерства охорони здоров'я
України, Українська медична стоматологічна академія. - Київ : КІМ, 2018. - 403 с.

Ця публікація стала можливою за фінансової підтримки в рамках Надзвичайного плану Президента США для надання
допомоги у боротьбі проти ВІЛ/СНІД (PEPFAR) у співпраці з Адміністрацією з ресурсів і служб охорони здоров'я США
(HRSA) та Центрами контролю та профілактики захворювань США (CDC). Зміст публікації є відповідальністю колективу
співавторів та рецензентів і необов'язково відображає офіційну позицію HRSA, CDC або уряду США.



Маланчук, В. А. Остеомиелит челюстей у больных на фоне наркотической
зависимости / В. А. Маланчук, И. С. Бродецкий. - К. : [б. и.], 2013. - 268 с.

Учебное пособие, в котором систематизированы данные про остеомиелит челюстей у больных на фоне
наркотической зависимоти. В нем детально описана этиология, механизм патогенеза, клиническая картина,
диагностика, дифферинциальная диагностика и методы лечения больных этой нозологией. Содержит иллюстрации,
схемы и таблицы.

Маланчук, В. О. Травматичні пошкодження орбіти і сльозовідвідних шляхів :
навчальний посібник / В. О. Маланчук, Ю. В. Чепурний ; Міністерство охорони
здоров'я України, Національна академія медичних наук України, Національний
медичний університет ім. О.О. Богомольця. - Біла Церква : Білоцерківська книжкова
фабрика, 2014. - 175 с. : цв. ил., ил. - Бібліогр.: с. 169.

В данному посібнику наведено сучасний погляд на проблему травматичних пошкоджень орбіти. Описано основні
підходи до діагностики, систематизації та лікування переломів орбіти, що супроводжуються порушеннями
сльозовідведення. Висвітлено алгоритм обстеження пацієнтів з порушеннями сльзовідведення травматичного
генезу та шляхи попередження їх виникнення при лікуванні пацієнтів з переломами середньої зони обличчя.
Наведено нові методики хірургічного лікування тотальних пошкоджень сльозовідвідних шляхів. Посібник
призначений для щелепно-ліцевих хірургів, хірургів-стоматологів та офтальмологів. Рекомендований Вченою радою
НМУ імені О. О. Богомольца для студентів стомат. та мед. факультетів, лікарів-інтернів, клінічних ординаторів
вищих медичних навчальних закладів ІІІ - IV рівня акредитації, лікарів, які підвищують кваліфікацію.

Ортодонтия : учебное пособие / В. И. Куцевляк, A. B. Самсонов, С. А. Скляр [и др.] ;
ред. В. И. Куцевляк ; Министерство здравоохранения Украины, Харьковская
медицинская академия последипломного образования, Кафедра стоматологии
детского возраста,ортодонтии и имплантологии. - Харьков : СИМ, 2013. - 529 с.

Представлены современные концепции этиологии, патогенеза, клиники, диагностики аномалий зубочелюстной
системы у детей и подростков. Рассмотрены традиционные методы и новейшие достижения в их лечении. Пособие
предназначено для студентов IV-V курсов стоматологических факультетов высших медицинских учебных заведений
III-IV уровней аккредитации, врачей - ортодонтов, и врачей-интернов. Издание второе, переработанное и
дополненное. В настоящее время отсутствует в необходимом количестве учебная литература по ортодонтии,
которая включала бы в себя все названные разделы в соответствии с учебным планом стоматологических
факультетов медицинских университетов, с учетом современного видения проблем аномалийного развития
зубочелюстной системы, способов диагностики и лечения, а также зубного протезирования в детском возрасте.



Маланчук В. О. Хірургічна стоматологія та щелепно-лицева хірургія : підручник : у 2-х
т. / В. О. Маланчук ; Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця,
Українська асоціація черепно-щелепно-лицевих хірургів. - Київ : Логос, 2011.

Т. 1 / В. О. Маланчук , О. С. Воловар, І. Ю. Гарляускайте [та ін.]. - 2011. - 669 с. :
кольор. іл.

Матеріал, викладений у підручнику, відповідає новій програмі «Хірургічна стоматологія» та «Освітньо-кваліфікаційній
характеристиці спеціаліста». Захворювання та їх лікування описано в обсязі, достатньому для того, щоб цим
підручником міг скористатися не лише студент, а й лікар-інтерн, хірург-стоматолог, щелепно-лицевий хірург-пластик.
Для студентів стоматологічних факультетів вищих медичних навчальних закладів III—IV рівнів акредитації.

Маланчук В. О. Хірургічна стоматологія та щелепно-лицева хірургія : підручник : у 2-х
т. / В. О. Маланчук ; Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця,
Українська асоціація черепно- щелепно-лицевих хірургів. - Київ : Логос, 2011

Т. 2 / В. О. Маланчук , І. П. Логвіненко, Т. О. Маланчук [та ін.]. - 2011. - 606 с. :
кольор. іл.

Матеріал, викладений у підручнику відповідає новій програмі «Хірургічна стоматологія» та «Освітньо-кваліфікаційній
характеристиці спеціаліста». Розглянуто питання травматології, неврології щелепно-лицевої ділянки, вроджених
дефектів і деформацій обличчя, анкілозів СНШС. Особлива увага приділена реконструктивно-відновній, пластичній та
естетичній хірургії щелепно-лицевої ділянки. Захворювання та їх лікування описано в обсязі, достатньому для того,
щоб цим підручником міг скористуватись не лише студент, а й лікар-інтерн, хірург-стоматолог, щелепно-лицевий
хірург-пластик. Для студентів стоматологічних факультетів вищих медичних навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів
акредитації.



Медична наукова література

Стадниченко, А. В. Липосомальные противоопухолевые препараты / А. В.
Стадниченко, А. С. Дудниченко, Ю. М. Краснопольский. - Харьков : ООО Типография
Мадрид, 2018. - 254 с.

Аннотация: Эта книга посвящена вопросу создания противоопухолевых средств на основе нанобиотехнологии, а
именно, липосомальных лекарственных форм. Авторам удалось представить материалы по основным видам
наночастиц, используемых в клинике и собственные данные исследований, направленных на разработку
липосомальных форм ряда высокоэффективных противоопухолевых лекарственных субстанций. Книга будет полезна
врачам, ученым, аспирантам, студентам, работающим в области онкологии и нанобиотехнологии, желающим узнать
больше о данном направлении.

Гаврисюк, В. К. Легочный альвеолярный протеиноз / В. К. Гаврисюк, О. В. Шадрина. -
Киев : ООО Велес, 2018. – 50 с.

В книге изложены сведения литературы о заболеваемости, возможных причинах, патогенезе и клинических
проявлениях редкого интерстициального заболевания легких — легочного альвеолярного протеиноза (ЛАП),
современные принципы диагностики и лечения. Представлен собственный опыт диагностики и терапии ЛАП у 18
пациентов с оценкой отдаленных результатов лечения на протяжении от 1 года до 7 лет. Книга предназначена для
пульмонологов, фтизиатров, специалистов по лучевой диагностике.

Канцерогенні сполуки повітряного середовища та рак щитоподібної залози / І. О.
Черниченко, О. М. Литвиченко, Н. В. Баленко, Л. С. Соверткова . - Київ : Деркул ;
Кам’янець- Подільський : Тов. Друкарня Рута, 2018. - 223 с. : граф., табл.

Монографія присвячена проблемі первинної профілактики раку щитоподібної залози в Україні. Це перша спроба
узагальнення результатів власних досліджень та досвіду вітчизняних і зарубіжних вчених з проблеми впливу
канцерогенонебезпечних факторів на розвиток та формування раку щитоподібної залози у людини. Представлено сучасну
ситуацію щодо поширення раку щитоподібної залози на теренах України, визначено темпи зростання за 20-річний період і
проаналізовано зміни по 5 регіонах залежно від характеру та профілю промислового розвитку. На прикладі низки міст
проілюстровано залежність між показниками загального забруднення атмосферного повітря провідними канцерогенами,
величиною ризику (канцерогенного та неканцерогенного) та рівнями захворюваності населення на рак. Виявлено роль
часових критеріїв у визначенні максимального прояву кумулятивного канцерогенного ефекту за рівнями забруднення та
захворюваності на рак щитоподібної залози; проаналізовано ймовірні механізми впливу хімічних канцерогенів на
формування захворюваності. Монографія призначена для науковців та лікарів медико-профілактичного профілю,
організаторів охорони здоров'я, екологів, студентів навчальних закладів медичного та екологічного спрямування.



Бібліотеки і суспільство: рух у часі та просторі : матеріали ІІІ науково-практичної
Інтернет-конференції (Харків, 22-29 жовтня 2018 р.) / Міністерство охорони здоров'я
України, Харківський національний медичний університет, Наукова бібіліотека ; гол. ред.
I. B. Киричок ; ред.: Т. Б. Павленко, Н. Д. Гаєва. - Харків : ХНМУ, 2018. - 115 с.

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

Сучасна стоматологія та щелепно-лицева хірургія : матеріали міжнародної науково-
практичної конференції присвяченої 100-річчю з дня народження професора
Бернадського Юрія Йосиповича (1915-2006) / Міністерство охорони здоров'я України,
Національна академія медичних наук України, Національний медичний університет ім.
О.О. Богомольця, Стоматологічний факультет ; ред. В. О. Маланчук . - К. : [б. и.], 2015. -
184 с. : ил.

Сучасна стоматологія та щелепно-лицева хірургія : матеріали міжнародної науково-
практичної конференції, прсвяченої 175-літтю НМУ імені О. О. Богомольця, 120-літтю з
дня народження професора Фетісова М. В., 90-літтю професора Бердюка І. В., 20-літтю
УАЧЩЛХ (Київ, 13 травня 2016 р.) / Міністерство охорони здоров’я України, Національна
академія медичних наук України, Національний медичний університет ім. О.О.
Богомольця МОЗ України, Українська асоціація черепно-щелепно-лицевих хірургів,
Національний військово-медичний клінічний центр "ГВКГ" ; ред. В. О. Маланчук . - Київ :
[б. и.], 2016. - 282 с.

Матеріали конференцій



Сучасна стоматологія та щелепно-лицева хірургія : матеріали міжнародної науково-
практичної конференції, присвяченої 25-річниці створення Національної академії
медичних наук України, 40-річчю відновлення наукової дентальної імплантації в Україні
(Київ, 11 травня 2018 р.) / Міністерство охорони здоров'я України, Національна академія
наук України, Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця, Українська
асоціація черепно- щелепно-лицевих хірургів ; ред. В. О. Маланчук . - Київ : [б. и.], 2018. -
219 с.

Стоматологічна імплантація. Остеоінтеграція : Матеріали 3-го Укр. міжнар. конгресу (Київ,
15-17 травня 2008 р.). Зубне протезування на імплантантах : 2-й Укр. міжнар. симпозіум
зубних техників (Київ, 15-17 травня) / Нац. мед. ун-т ім. О.О. Богомольця ; Нац. мед. ун-т
ім. О.О. Богомольця, Укр. асоціація черепно-лицевих хірургів, Міжнар. акад. Стомат.
імплантація. Остеоінтеграція. - К. : ЦСТРІ, 2008. - 294 с.

Стоматологічна імплантація. Остеоінтеграція : матеріали четвертого Українського
Міжнародного конгресу з нагоди 200-річчя з дня народження Миколи Івановича
Пирогова, 170-ліття Національного медичного університету імені О. О. Богомольця та 90-
ліття стоматологічного факультету (Київ, 14-15 травня 2010 р.) / Національний медичний
університет ім. О.О. Богомольця, Міністерство охорони здоров'я України, Національна
академія медичних наук України ; ред. В. О. Маланчук . - Київ : [б. и.], 2010. - 288 с.

Стоматологічна імплантація. Остеоінтеграція : матеріали п’ятого Українського
Міжнародного конгресу (Київ, 27-28 квітня 2012 р.) / Міністерство охорони здоров’я
України, Національна академія медичних наук України, Національний медичний
університет ім. О.О. Богомольця МОЗ України, Українська асоціація черепно- щелепно-
лицевих хірургів ; ред. В. О. Маланчук . - Київ : [б. и.], 2012. - 314 с. : фот.



Стоматологія. Імплантація. Остеоінтеграція : шостий Український Міжнародний конгрес,
присвячений 100-річчю зі дня народження професора Г. І. Семенченко та 95-ліття
кафедри хірургічної стоматології та щелепно-лицевої хірургії (Київ, 16-17 травня 2014 р.)
/ Міністерство охорони здоров’я України, Національна академія медичних наук України,
Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця, Українська асоціація черепно-
щелепно-лицевих хірургів ; ред. В. О. Маланчук . - Київ : [б. и.], 2014. - 348 с.

Другий з’їзд Української асоціації черепно-щелепно-лицевих хірургів : матеріали з’їзду
(Київ, 13-14 травня 2011 р.) / Міністерство охорони здоров’я України, Національна
академія медичних наук України, Українська асоціація черепно-щелепно-лицевих хірургів,
Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця МОЗ України, Національний
військово-медичний клінічний центр "ГВКГ" ; ред. В. О. Маланчук . - Київ : [б. и.], 2011. -
460 с.

Третій з’їзд Української асоціації черепно-щелепно-лицевих хірургів : матеріали з’їзду
(Київ, 17-18 травня 2013 р.) / Міністерство охорони здоров’я України, Національна
академія медичних наук України, Українська асоціація черепно-щелепно-лицевих хірургів,
Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця, Головний військово-медичний
клінічний центр ГВКГ Міністерства оборони України ; ред. В. О. Маланчук . - Київ : [б. и.],
2013. - 392 с. : фот.

Четвертий з’їзд Української асоціації черепно-щелепно-лицевих хірургів : матеріали з’їзду,
присвячені досягненням видатних щелепно-лицевих хірургів (Київ, 15 травня 2015 р.) /
Міністерство охорони здоров'я України, Національна академія медичних наук України,
Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця МОЗ України, Українська
асоціація черепно-щелепно-лицевих хірургів ; ред. В. О. Маланчук . - Київ : [б. и.], 2015. -
252 с. : iл.



Сучасна стоматологія та щелепно-лицева хірургія : матеріали міжнародної науково-
практичної конференції, присвяченої: 100-літтю Поля Луї Тесьє, 100-літтю Павла
Захаровича Аржанцева (Київ, 12 травня 2017 р.) / Міністерство охорони здоров’я
України, Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця МОЗ України,
Українська асоціація черепно- щелепно-лицевих хірургів, Національна академія
медичних наук України ; ред. В. О. Маланчук . - Київ : [б. и.], 2017. - 239 с.

Мультидисциплінарний підхід у стоматології. Диагностика, сучасні методи лікування та
профілактики стоматологічних захворювань : ІІ Слобожанський стоматологічний
форум: Східноукраїнська стоматологічна виставка (Харків, 22-26 листопада 2012 року)
/ гол. оргкмітету Ш. Д. Таравнех ; гол. наукового комітету В. В. М'ясоєдов. - Харків : [б.
и.], 2012. - 145 с.

Медико-психологические вызовы современности : сборник тезисов докладов
участников научно-практической конференции с международным участием (Харьков, 2
ноября 2017 г.) / Научно-практический медицинский реабилитационно-
диагностический центр МЗ Украины, Всеукраинская профессиональная
психиатрическая лига лига ; ред. О. А. Панченко. - Харьков : Контраст, 2017. - 159 с.

В сборнике содержатся материалы, поданные на научно-практическую конференцию с международным участием
«Медико-психологические вызовы современности». Для студентов, аспиратов, преподавтелей учебных заведений,
ученых и представителей общественных организаций.



Аваков, А. Б. Зелений зошит / А. Б. Аваков ; пер. с рос.: Л. А. Логвиненко, В. М. Верховеня; 
худож. М. С. Мендор. - Харків : Фоліо, 2018. - 154 с. 

Вибрані статті, есеї та публікації в пресі й Фейсбуку Арсена Авакова. Книга охоплює один з найскладніших періодів
новітньої історії України: з 1 січня 2014року до осені 2017-го. Іноді це абстрактні тексти, іноді рефлексія чи емоції у
відповідь на вир тогочасних подій. Роки — від Євромайдану, перемоги Революції Гідності до сьогоднішніх днів — через
відчай і безсилля анексії Криму, захоплення частини Донбасу, війну, горе і доблесть... Через становлення емоцій
чергового періоду історичної боротьби за незалежність, національної самосвідомості, через велику щоденну роботу
запуску глобальної державної реформи. Кожній публікації збірки передує хроніка того дня, коли її було опубліковано, —
іноді це нерозривно підказує бекґраунд посту, його настрій, інколи ні, але завжди дає змогу читачеві вибудувати свої
часові ремінісценції до цього непростого часу.

Аваков, А. Б. Зеленая тетрадь / А. Б. Аваков ; худож. М. С. Мендор. - Харьков : Фолио,
2018. - 154 с. : цв. ил.

Избранная подборка статей, эссе и публикаций в прессе и fb Арсена Авакова. Книга охватывает один из самых сложных
периодов новейшей истории Украины: c 1 января 2014 года до осени 2017-го. Иногда это отвлеченные тексты, иногда
рефлексия или эмоции в ответ на поток событий того периода. Годы — от Евромайдана, победы Революции Достоинства
до сегодняшних дней — через отчаяние и бессилие аннексии Крыма, захвата части Донбасса, войну, горе и доблесть...
Через становление эмоций очередного периода исторической борьбы за независимость, национального самосознания,
через большую ежедневную работу запуска глобальной государственной реформы. Каждая публикация сборника
предваряется хроникой того дня, когда была опубликована, — иногда это подсказывает бэкграунд поста, его
настроение, иногда нет - но всегда позволяет читателю выстроить свои временные реминисценции к этому непростому
времени.

Науково-популярна література

Avakov, Arsen. Green Notebook : историческая лит-ра / A. Avakov ; transl. L. Herasymchuk ; 
comp. N. B. Stativko ; ill. M. S. Mendor. - Kharkiv : Folio, 2018. - 154 p. : ill. - англ.



Oral and Maxillofacial Surgery = Хірургічна стоматологія та щелепно-лицева хірургія : Pt.
1 / V. Malanchuk, Y. Kulbashna, I. Brodetskyi [et al.] ; ed. V. Malanchuk ; Ministry of Public
Health of Ukraine, Bogomolets National Medical University, Department of Oral and
Maxillofacial Surgery. - 2nd ed., updated. - Vinnytsya : Nova Knyha Publ., 2018. - 440 p. : il.

У підручнику (Ч. 1) представлено сучасні теоретичні та практичні погляди в галузі хірургічної стоматології та щелепно-
лицевої хірургії, які базуються на дослідженнях та досягненнях вітчизняних та світових вчених. Викладені матеріали
повністю відповідають новій навчальній програмі, яку розроблено на кафедрі хірургічної стоматології та щелепно-
лицевої хірургії Національного медичного університету імені О. О. Богомольца як опорній. Підручник призначено для
студентів III-IV курсів стоматологічних факультетів університетів та практикуючих лікарів.

Oral and Maxillofacial Surgery : Pt. 2 / V. O. Malanchuk, Y. Kulbashna, O. Volovar [et al.] ; ed.
V. Malanchuk ; Ministry of Public Health of Ukraine, Bogomolets National Medical University,
Department of Oral and Maxillofacial Surgery. - 2nd ed., updated. - Vinnytsya : Nova Knyha
Publ., 2018. - 296 p. : ill.

У підручнику (Ч. 2) представлено сучасні теоретичні та практичні погляди в галузі хірургічної стоматології та щелепно-
лицевої хірургії, які базуються на дослідженнях та досягненнях вітчизняних та світових вчених. Викладені матеріали
повністю відповідають новій навчальній програмі, яку розроблено на кафедрі хірургічної стоматології та щелепно-
лицевої хірургії Національного медичного університету імені О.О.Богомольця як опорній. Підручник призначено для
студентів IV-V курсу стоматологічних факультетів університетів та практикуючих лікарів.



Видання, що надійшли до Наукової бібліотеки ХНМУ 
у лютому 2019 року

Медична навчальна література

Кумар В. Основи патології за Роббінсом : переклад 10-го англійського видання : у 2-х т.
/ В. Кумар, А. К. Аббас, Д. К. Астер ; наук. ред. пер.: I. Сорокіна, С. Гичка, І. Давиденко. -
Київ : ВСВ Медицина, 2019 - .

Т. 1. - 2019. - ХІІ, 420 с. : кольор. iл.

Книга «Основи патології за Роббінсом» належить до перевіреної часом англомовної серії медичних видань Роббінса і
Котрана. В її підготовці брала участь професійна команда редакторів, що гарантує глибоке розуміння найважливіших
понять патології. З використанням численних ілюстрацій наведено стислий огляд основних принципів патології
людини, що ідеально відповідає сучасним потребам студентів. Десяте видання повністю перероблено, основну увагу
приділено патогенезу і клінічній картині захворювань. Клінічні теми розширено й оновлено. До ілюстративного
матеріалу додано нові малюнки та схеми для унаочнення основних патологічних процесів. Завдяки сучасним
програмам матеріал проілюстровано якісними мікрофотографіями, зображеннями макропрепаратів і рентгенівськими
знімками. Для зручності основну інформацію оформлено у вигляді окремих блоків із маркованими списками. По всьому
тексту виділено відомості про патогенез, морфологію та патофізіологію. Для студентів медичних закладів вищої освіти,
лікарів-інтернів, лікарів-практиків.

Старіков, В. І. Злоякісні пухлини жіночих геніталій : навчальний посібник для студентів
5-го курсу та лікарів-інтернів / В. І. Старіков, О. А. Міхановський ; Міністерство охорони
здоров’я України, Харківський національний медичний університет. - Харків : ХНМУ,
2018. - 58 с. - Бібліогр.: с. 57-58. - 50.00 грн.

У посібнику описана клініка, діагностика та лікування основних локалізацій раку жіночих геніталій,а саме раку
ендометрія, яєчників та шийки матки. наведена сучасна класификація пухлин за системаю ТТМ. Методи лікування
відповідають міжнародним стандартам NCCN.



Грабинський, С. Демон руху ; Книга вогню / С. Грабинський ; пер. с пол. Л. Андрієвська.
- Київ : Знання, 2018. - 287 с. - (Голоси Європи).

Оповідання Стефана Грабинського (1887—1936), що входять до збірок «Демон руху» і «Книга вогню», включені до
багатьох антологій світової фантастичної літератури. Герої цих творів стикаються з таємничими й незвичайними
явищами, які змінюють їх внутрішньо. Автор порушує психологічні, філософські й метафізичні проблеми людського
буття і свій жанр пропонує називати психо- або метафантастикою. Містика, якою оповито все, що відбувається на
залізничних коліях та в місцях спалахування пожеж, просякнута неабиякою поезією й ліризмом та тримає в напрузі з
першої й до останньої сторінки.

Котляревський, І. Енеїда ; Наталка Полтавка / І. Котляревський. - Київ : Знання, 2018. -
271 с. - (Класна література).

«Енеїда» Івана Котляревського (1769—1838) — справжній скарб української літератури. Взявши за основу сюжет
«Енеїди» Вергілія, письменник живою розмовною мовою, з гумором показав історію рідного народу, яскравий
національний колорит, різнобічне життя всіх верств суспільства XVIII ст. На противагу поширюваним тогочасною
офіційною владою негативним характеристикам козацтва, у поемі І. Котляревського, перелицювавшись у троянців,
козаки постають позитивними і привабливими, хоробрими, винахідливими, дотепними і відданими захисниками своєї
землі та народу. До книги входить також найвідоміша п’єса письменника «Наталка Полтавка».

Художня література

Сервантес Сааведра, М. Дон Кіхот : роман / М. Сервантес Сааведра ; пер. с ісп. М. 
Іванов. - Київ : Знання, 2018. – 351 с. - (Класна література). 

«Дон Кіхот» — найвідоміший роман великого іспанського письменника Мігеля де Сервантеса (1547—1616). У ньому
розповідається про дивовижні, часто комічні, а інколи й болісні пригоди славетного лицаря Дон Кіхота з Ламанчі.
Занадто захопившись лицарськими романами, він вирішує стати одним із героїв улюблених книг — відважним і
хоробрим лицарем, щоб разом зі своїм відданим супутником Санчо Пансою захищати принижених, викорінювати у світі
насилля і гноблення, встановити на землі царство справедливості й свободи. Головні герої цього роману полонили
серця багатьох читачів у всьому світі.



Симоненко, В. Ти знаєш, що ти людина : вибрані твори / В. Симоненко. - Київ : Знання,
2018. - 223 с. - (Класна література).

Василь Симоненко (1935—1963) — один із найяскравіших поетів покоління «шістдесятників». До збірки ввійшли його
вибрані вірші, казки, байки та оповідання. 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. Значну частину його віршів перекладено багатьма мовами
народів світу, окремі з них стали піснями. 1995 року В. Симоненку присуджено Державну премію України імені Тараса
Шевченка.

Українка, Л. Лісова пісня ; Бояриня / Л. Українка. - Київ : Знання, 2018. - 190 с. - (Скарби).

Драма-феєрія «Лісова пісня» Лесі Українки (1871—1913) — глибоко символічний твір, що є шедевром світового значення.
Це поетична і водночас трагічна історія про чисте кохання, одвічний потяг людини до прекрасного та до гармонії з
природою, а також про невичерпний конфлікт між високими мріями й зашкарублою буденністю. Драматичну поему
«Бояриня» Леся Українка написала всього за три дні, проте через цензурні заборони її не було надруковано за життя
авторки. Це єдиний твір письменниці, побудований на історичному матеріалі. Він має глибокий патріотичний підтекст, а
порушені в ньому проблеми є наболілими та актуальними.

Коцюбинський, М. Тіні забутих предків ; Дорогою ціною : вибрані твори / М.
Коцюбинський. - Київ : Знання, 2018. - 223 с. - (Класна література).

«Тіні забутих предків» Михайла Коцюбинського (1864—1913) — шедевр української літератури. Серед таємничої природи
Карпат розгортається історія кохання юних Івана та Марічки. Ні ворожість сімей, ні життєві випробування, ні навіть смерть
не змогли стати на перешкоді цьому почуттю. У повісті «Дорогою ціною» відтворено долю закоханих, які у пошуках волі та
кращого життя тікають за кордон. Обидві повісті мають цікавий драматичний сюжет і належать до творів, що залишають
глибокий слід у серцях читачів. До книги також увійшли оповідання М. Коцюбинського з кримськотатарського циклу.

Грінченко, Б. Серед темної ночі : повість / Б. Грінченко. - Київ : Знання, 2018. - 223 с. -
(Скарби).

Повість «Серед темної ночі» — перша частина відомої дилогії Бориса Грінченка (1863—1910). На прикладі життя родини
Пилипа Сиваша показано соціальне розшарування села наприкінці ХІХ століття, руйнацію патріархальних традицій та
родинних зв’язків. Драматична доля головних персонажів твору спонукає замислитись, чому люди так часто завдають
одне одному горя і страждань та як зробити наш складний і жорстокий світ добрішим? Ці вічні питання залишаються
актуальними і сьогодні. Книга підводить читача до усвідомлення важливості в житті людини справедливості й краси, які
єднають серця, просвітлюють душу, без чого не можна з упевненістю дивитися в майбутнє і бути щасливим.



Сент-Екзюпері, А. Маленький принц ; Земля людей / А. Сент-Екзюпері ; пер. с фр. Е.
Євтушенко. - Київ : Знання, 2018. - 272 с. - (Скарби).

«Маленький принц» — алегорична казка, найвідоміший твір Антуана де Сент-Екзюпері (1900—1944). Нині важко уявити
сучасне мистецтво без цього зворушливого літературного персонажа — втілення дитини, що живе у кожному з нас,
незалежно від віку, і водночас людини — мандрівника у Всесвіті, що шукає прихований сенс речей і власного життя.
«Земля людей» — це збірка начерків, упорядкована Сент-Екзюпері у період відновлення після чергової авіаційної аварії.
Літак стає «знаряддям пізнання» для автора, який детально описує побачене і розмірковує про унікальність та
неповторність нашого світу і людини у цьому світі. Твір був відзначений Гран-Прі Французької академії.

Турянський , О. Поза межами болю : повість-поема / О. Турянський . - Київ : Знання, 2018.
- 174 с. - (Скарби).

Автобіографічна поема у прозі Осипа Турянського (1880—1933) присвячена трагічним подіям Першої світової війни. Автор
надзвичайно правдиво відтворив пережите в сербському полоні: під час виснажливого переходу горами Албанії сімом
полоненим вдалося втекти, але вони опинились на межі виживання, перед новими страшними викликами — холодом та
голодом. Перебуваючи в постійному емоційному напруженні, долаючи неймовірні фізичні й душевні муки, люди не
опустились до звірячих інстинктів, не втратили найголовнішого — людяності, співчуття, волі до життя. Життєствердний
пафос твору має всеохопний, загальнолюдський характер.

Старицький, М. Облога Буші ; За двома зайцями / М. Старицький. - Київ : Знання, 2018. -

223 с. - (Скарби).

Повість Михайла Старицького (1840—1904) «Облога Буші» відтворює реальні історичні події героїчної оборони містечка-
фортеці під час української національно-визвольної війни XVII століття. Пригодницький сюжет твору тримає читача в
постійній напрузі, сила характерів головних героїв і самопожертва усього населення містечка вражають, а кохання
сотниківни Орисі, яка очолила оборону Буші, і польського князя Антося, зачаровує своєю глибиною. Комедія «За двома
зайцями» — добре відома всім історія про хитрого збанкрутілого цирульника, який упадає за двома дівчатами водночас, та
зрештою залишається ні з чим.

Багряний, І. Тигролови : роман / І. Багряний. - Київ : Знання, 2018. - (Скарби: молодіжна
серія).

Роман «Тигролови» Івана Багряного (1906—1963) — один із найкращих пригодницьких романів в українській літературі ХХ
ст., у якому автор зумів показати жорстокість і ницість тоталітарного режиму на прикладі долі однієї людини. Головний
герой твору, молодий український інженер-авіатор Григорій Многогрішний, правнук гетьмана Дем’яна Многогрішного,
знаходить у собі сили кинути виклик страшній системі, витримати надважкі випробування, перемогти відчай і безвихідь,
вистояти та зберегти людяність, долаючи перепони на шляху до щастя.



Гурська, Г. Про королевича Ґотфріда, лицаря Різдвяної Зорі : вибрані твори / Г. Гурська ;
пер. с пол. А. Павлишин. - Київ : Знання, 2018. - 191 с. - (Скарби: молодіжна серія).

Казкова повість «Про королевича Ґотфріда, лицаря Різдвяної Зорі», яка вперше побачила світ у Львові в 1930 році, — це
барвиста й захоплива розповідь про шляхетного лицаря, який виріс у гірському краї, напрочуд схожому на українські
Карпати, а відтак завдяки майстерній грі на скрипці, вправному володінню мечем і передусім силі духу та відданості
лицарським правилам переміг своїх ворогів і захистив кохану королівну Роксану. До збірки входять також оповіді про
благословенного отрока Джоана та Христину Мірабелу, чия любов до людей і навколишнього світу була настільки
великою, а страждання такими безмірними, що сам Господь Бог зглянувся над ними й прихистив біля себе.

Лондон, Дж. Біле Ікло ; Любов до життя / Дж. Лондон ; пер. с англ. В. Гладка [та ін.]. -
Київ : Знання, 2018. - 223 с. - (Скарби: молодіжна серія).

«Біле Ікло» — повість відомого американського письменника Джека Лондона (1876—1916), що належить до північного
циклу творів автора. Це розповідь про вовка на прізвисько Біле Ікло, у жилах якого тече кров собаки. Ця обставина
робить його життя немислимим поза людським суспільством. Незважаючи на жорстокість, підступність і зраду людини,
Біле Ікло завжди залишається вірним їй. Внутрішній світ тварини, мотивація її вчинків відтворені письменником настільки
зворушливо, що оповідь розчулює до сліз. До книги також входить оповідання «Любов до життя», в якому автор
переконує, що завдяки силі духу та одержимості життям людина здатна вижити навіть у найекстремальніших умовах.

Трублаїні, М. Шхуна «Колумб» : повість / М. Трублаїні. - Київ : Знання, 2018. - 383 с. -
(Скарби: молодіжна серія).

«Шхуна «Колумб» — одна з найкращих пригодницьких повістей Миколи Трублаїні (1907—1941), невтомного мандрівника
та знавця дитячих душ. На невеличкому острові Лебединий професор Ананьєв знаходить запаси торіанітового піску, з
якого можна добути багато гелію, надзвичайно потрібного для військової справи. Професор на порозі великих відкриттів.
Але про його наміри дізнається секретна служба ворожої держави, яка хоче вивідати таємницю видобутку цього газу й
знищити автора проекту. На заваді підступним планам стають юні острів’яни. Героям доведеться пройти через жорстокі
випробування та докласти неабияких зусиль, щоб викрити й перемогти злочинців. Повість містить багато пізнавального
матеріалу і буде цікавою для любителів морської романтики та небезпечних пригод.



Видання, що надійшли до Наукової бібліотеки ХНМУ 
у березні 2019 року

Медична навчальна література

Современный взгляд на проблему гельминтозов : практическое пособие. - Киев : ТОВ
Видавництво Юстон, 2018. - 61 с.

В практическом пособии представлены история гельминтозов, современные взгляды на этиологию, патогенез,
клинику гельминтозов и особенности его лечения. Описаны механизмы развития гепьминтоза, распространённеформы
гельминтозов, разные формы заболевания, связь гельминтозас аллергическими и иммунологическими заболеваниями.
Приведены особенности диагнстики и лечения гельминтоза, показания ипротивопоказания при назначении различных
препаратов, особенно фитопрепараты, которые используются при лечении этого заболевания Практическое пособие
рассчитано врачей терапевтических специальностей, врачей аллергологов, иммунологов, педиатров,
инфекционистов, вирусологов,а также врачей врачебного профиля всех специальностей общей практики — врачей
семейной медицины.

Карбокситерапия: механизмы, эффекты, применение: справочник / ред. С. М. 
Дроговоз. - Харьков : Титул, 2019. - 189 с.

Новое направление в медицине - карбокситерапия. Она занимается лечением многих заболеваний при помощи
углекислого газа, который оказывает локальный и системный антигипоксический, спазмолитический, болеутоляющий,
противовоспалительный, антиоксидантный и другие полезные эффекты. Однако до настоящего времени не были
раскрыты на современном уровне механизмы действия СО2 в аспекте перечисленных эффектов, не
систематизированы многочисленные показания к применению карбокситерапии, режимы и пути введения СО2 при
патологиях различных органов и систем. В данном справочнике систематизированы все сведения о
фармакотерапевтических свойствах СО2 и мировой опыт его применения. Издание предназначено для врачей разных
специальностей, пациентов.

Альков, В. А. Політологія : навчально-методичний посібник (спеціальність "Соціальна
робота" заочної форми навчання) / В. А. Альков, В. Г. Ільїн. - Харків : ХНМУ, 2018. - 56 с.

Навчально-методичний посібник з предмету «Поліотологія» призначений для підготовки до практичних занять
студентів спеціальності «Соціальна робота» заочної форми навчання. Посібник містить як методичні вказівки та
питання для самоперевірки, що роз’яснюють порядок самостійної роботи студента, так і практичні завдання та теми
презентацій, що розвивають творчі здібності.



Троценко, О. В. Історія України та української культури : навчально-методичний
посібник для спеціальності "Соціальна робота" (заочна форма навчання) / О. В.
Троценко. - Харків : ХНМУ, 2018. - 78 с.

Навчально-методичний посібник складено з урахуванням специфіки викладання предмету «Історія України та
української культури» студентам заочної форми навчання зі спеціальності «Соціальна робота». Посібник містить
методичні вказівки, що роз`яснюють порядок самостійності роботи студента, ключові поняття, творчі завдання і
питання для самоперевірки, які мають допомогти студентам у засвоєнні навального матеріалу та отримати вміння
проводити наукові дослідження.

Альков, В. А. Політологія : навчально-методичний посібник (спеціальність «Здоров’я
людини» / В. А. Альков. - Харків : ХНМУ, 2018. - 60 с.

Навчально-методичний посібник з предмету «Політологія» призначений для підготовки до семінарських занять
студентів 4-го курса бакалаврату спеціальності «Здоров'я людини». Посібник містить як методичні вказівки та питання
длясамоперевірки, що роз'яснюють порядок самостійної роботи студента, такі практичні завдання та теми презентацій,
що розвивають творчі здібності.

Альков, В. А. Політологія : навчально-методичний посібник (спеціальність "Лабораторна
діагностика" / В. А. Альков, В. Г. Ільїн. - Харків : ХНМУ, 2018. - 38 с.

Навчально-методичний посібник з предмету «Політологія» призначений для підготовки до семінарських занять
студентів 4-го курса бакалаврату спеціальності «Лабораторна діагностика». Посібник містить як методичні вказівки та
питання для самоперевірки, що роз'язснюють порядок самостіної роботи студента, так і практичні завдання на теми
презентацій , що розвивають творчі здібності ,д ають уявлення про характер вивчення поліотології у вищому
начальному закладі.



Куцевляк, В. И. Ортодонтическая хирургия / В. И. Куцевляк. - Харьков : НТМТ, 2017. -
275 с. : ил.

В книге приведены хирургические мероприятия как подготовительный этап перед проведением ортодонтического
лечения. Дана топографическая анатомия верхней и нижней челюстей. Приведены операции на мягких тканях
полости рта, операции для перемещения зубов. Уделено особое внимание удалению третьих моляров. Представлены
микроимплантаты в ортодонтии и методики их установки на верхней и нижней челюстях. Приведено
экспериментально-теоретическое обоснование дистракции и компрессии челюстных костей. Обоснованы
дистракционные и компрессионные методы лечения, дано лечение больных с аномалиями и деформациями верхней
и нижней челюстей. Морфологически обосновано раздельное применение дистракции и компрессии и
ортодонтического перемещения зубов. Успех лечения ортодонтических больных лежит в совместной работе
челюстно-лицевого хирурга и ортодонта.

Любченко, А. В. Эндопротезирование височно-нижнечелюстного сустава / А. В.
Любченко, В. И. Куцевляк. - Харьков : СИМ, 2014. - 226 с.

В монографии освещено лечение одной из тяжелейших патологий челюстно - лицевой области-анкилоза височно –
нижнечелюстного сустава с помощью полного двухполюсного эндопротеза с дистракционным устройством. Подробно
разбираются этиология, патогенез, клиника и лечение анкилозов височно-нижнечелюстного сустава.
Рассматриваются вопросы конструкции протеза и его биомеханическое обоснование. Приводится схема и алгоритм
комплексного лечения больных с односторонним и двусторонним анкилозом височно-нижнечелюстного сустава,
операция эндопротезирование и результаты лечения. Непосредственные и отдаленные результаты. Монография
предназначена для челюстно-лицевых хирургов, врачей – интернов, клинических ординаторов и аспирантов
специализирующихся по челюстно-лицевой хирургии.

Медична наукова література

Куцевляк, В. И. Дистракция и компрессия челюстей в ортогнатической и
ортодонтической хирургии / В. И. Куцевляк. - Харьков : СИМ, 2012. - 223 с. : ил.

В книге приведены экспериментальные исследования и обосновано удлинение костной ткани верхней и нижней
челюсти дистракционным методом. Впервые дано экспериментальное обоснование укорочения полоской кости –
нижней челюсти- методом компрессии, приведены методы лечения и аппаратура для перемещения зубов,
альвеолярных отростков и фрагментов челюстей используя методы дистракции и компрессии костной ткани. Это
позволило проводить операции с минимальной травмой и кровопотерей. Функция челюстно-лицевой области
сохранялась в течение всего периода лечения, что постепенно перестроило функцию оро-фасциального комплекса.
Вопросы лечения пациентов с аномалиями и деформациями зубных рядов верхней и нижней челюстей, патологиями
прикуса и лицевого скелета стоят особенно остро при лечении подростков и взрослых. Симбиоз ортодонта и
челюстно-лицевого хирурга приводит к успешному лечению.



Медична та фізична терапія при бойових ушкодженнях на етапах відновного
лікування / Б. А. Пустовойт, С. А. Калмиков, Ю. С. Калмикова [та ін.]. - Харків :
Планета-Прінт, 2019. - 303 с.

У монографії визначено особливості сучасної балістики; механогенез і патогенез вогнепальних поранень кінцівок,
вибухової травми та мінно-вибухового поранення; розкрито основні підходи до долікарської, кваліфікованої та
спеціалізованої хірургічної допомоги пораненим, анатомо-топографічні особливості м'язового апарату верхньої та
нижньой кінцівки; особливості застосування фізічної терпії при поліструктурних ушкодженнях кінцівок. Надані
методи оцінки ефективності застосування програм фізічної терапії. Матеріали підготовлені на підставі вивчення
літературних джерел та особистих досліджень. Монографія розрахована на фахівців з фізичної терапії, лікувальної
фізічної культури, ортопедії та травматології, медичних працівників, які приймають участь в операції об'єднаних сил
та студентів закладів вищої освіти, спеціалізації «Фізична терапія», «Травматологія та ортопедія».

Теорія та практика судової експертизи і криміналістики : збірник наукових праць /
Міністерство юстиції України, Харківський науково-дослідний інститут судових
експертиз ім. М.С. Бокаріуса, Національний юридичний університет ім. Ярослава
Мудрого. - Харків : Право, 2001 - .

Вип. 17 / ред. кол. О. М. Клюєв [та ін.]. - 2017. - 510 с. : іл.

Видання містить матеріали чергового, сімнадцятого випуску збірника «Теорія та практика судової експертизи і
криміналістики». Висвітлено сучасні проблеми криміналістики та найактуальніші питання проведення різних видів
судових експертіз і застосування спеціальних знань у судочинстві. Значну увагу приділено вдосконаленню
експертних досліджень. Для працівників правоохоронних органів, суддів, судових експертів, науковців, викладачів,
аспірантів, студентів вищих навчальних закладів.

Теорія та практика судової експертизи і криміналістики : збірник наукових праць /
Міністерство юстиції України, Харківський науково-дослідний інститут судових
експертиз ім. М.С. Бокаріуса, Національний юридичний університет ім. Ярослава
Мудрого. - Харків : Право, 2001 - .

Вип. 18 / ред. кол. О. М. Клюєв [та ін.]. - 2018. - 662 с.

Видання містить матеріали чергового, вісімнадцятого випуску збірника «Теорія та практика судової експертизи і
криміналістики». Висвітлено сучасні проблеми криміналістики та найактуальніші питання проведення різних видів
судових експертіз і застосування спеціальних знань у судочинстві. Значну увагу приділено вдосконаленню
експертних досліджень. Для працівників правоохоронних органів, суддів, судових експертів, науковців, викладачів,
аспірантів, студентів вищих навчальних закладів.



Короленківські читання 2017. Бібліотеки, архіви, музеї: динамічний розвиток і пошук
нових форматів : у 2-х частинах: матеріали ХХ Всеукраїнської науково-практичної
конференції (Харків, 26 жовтня 2017 року). - Харків : [б. и.], 2018.

Ч. 1. - 2018. - 184 с.

Збірник містить матеріали доповідей та повідомлень XX Всеукраїнської науково-практичної конференції
«Короленківські читання 2017», присвяченої темі «Бібліотеки, архіви, музеї: динамічний розвиток і пошук нових
форматів». Видання розраховане на фахівців бібліотечної справи та суміжних галузей.

Цілорічний алергічний риніт та гельмінтоз. Клініко-імунологічні особливості перебігу,
діагностичні і лікувальні алгоритми : монографія. - Київ : ТОВ Видавництво Юстон,
2018. - 117 с.

В монографії наведено теоретичне узагальнення та практичне вирішення актуальної наукової задачі впливу гельмінтозу
на перебіг ЦАР в залежності від стадії паразитування. Розглянуті клініко-імунологічні особливості перебігу ЦАР на тлі
гельмінтозу. Розроблені імунодіагностичні критерії та лікувальна тактика , що дають можливість краще і на більш ранніх
стадіях діагностувати поєднання ЦАР і гельмінтозу як коморбідний стан. Комплексний підхід до використання
фармакотерапії та алергенспецифічної імунотерапії до мажорних компонентів алергенів у хворих на ЦАР і гельмінтозом
дає можливість підвищити ефективність лікування, профілактувати загострення ЦАР та контролювати перебіг
захворювання. В монографії також описані механізми розвитку гельмінтозу, розповсюджені форми гельмінтозів, різні
форми захворювання, зв`язок гельмінтозу із алергічними та імунологічними захворюваннями. Наведені особливості
діагностики та лікування, показання та протипоказання при призначенні лікувальних засобів, які використовуються при
лікуванні цих захворювань. Наведені практичні рекомендації. Монографія буде корисною для лікарів терапевтичних
спеціальностей, лікарів-алергологів, імунологів, педіатрів, інфекціоністів, гастроентерологів, отоларингологів, а також
лікарів лікувального профілю всіх спеціальностей загальної практики-сімейна медицина, та всіх зацікавлених.

Матеріали конференцій

Короленківські читання 2017. Бібліотеки, архіви, музеї: динамічний розвиток і пошук
нових форматів : у 2-х частинах: матеріали ХХ Всеукраїнської науково-практичної
конференції (Харків, 26 жовтня 2017 року). - Харків : [б. и.], 2018.

Ч. 2. - 2018. - 190 с.

Збірник містить матеріали доповідей та повідомлень XX Всеукраїнської науково-практичної конференції
«Короленківські читання 2017», присвяченої темі «Бібліотеки, архіви, музеї: динамічний розвиток і пошук нових
форматів». Видання розраховане на фахівців бібліотечної справи та суміжних галузей.



Валентина Дмитрівна Ракитянська: до 70-річчя з дня народження: біобібліографічний
покажчик / уклад.: О. В. Непочатова, Н. В. Петренко. - Харків : [б. и.], 2018. - 127 с. : іл.

У покажчику містяться біографічні та бібліографічні відомості про життєвий шлях і професійні доробок директора
Харківської дервжаної наукової бібліотеки імені В.Г. Короленка, заслуженого працівника культури України, Почесного
громодянина Харківської області, кавалера ордена княгині Ольги III cтупеня, голови Харківського обласного
відділення (філії) ВГО «Українська бібліотечна асоціація» В.Д. Ракитянської. Видання адресоване бібліотечній
спільноті, усім, хто цікавиться розвитком бібліотечної справи Харківського регіону.

Електронні книжки та електронні читанки (рідери) в бібліотеці: з чого почати?/ уклад.:
В. С. Пашкова, Т. О. Ярошенко. - Київ : Самміт-Книга, 2013. - 64 с.

У виданні узагальнені підходи до роботи бібліотек з електронними книгами та пристроями для читання електронних
книг- електроними читанками (рідерами). Пояснюється, що таке електронна книга та електронна читанка.
Розглядається правила, процедури та технологічні аспекти роботи з електроними книгами в бібліотеці. Описується
зарубіжний досвід і практика роботи в цій царині книгозбірень України. Пропонується орієнтовані правила
користування електронними читанками в бібліотеці, методи реклами нової бібліотечної послуги. Видання призначене
для бібліотекарів, викладачів, студентів і всіх, хто бажає зрозуміти підходи до роботи з електронними книгами та
електронними читанками в книгозбірнях.

Впровадження інноваційних технологій організації навчального процесу у ХНМУ -
провідний шлях підвищення якості вищої медичної освіти : матеріали LII навчально-
методичної конференції ХНМУ (Харків, 30 січня 2019 року) / Міністерство охорони
здоров'я України, Харківський національний медичний університет ; ред. кол. В. Д.
Марковський [та ін.]. - Харків : ХНМУ, 2019. - 143 с.

Матеріали, наведені у збірнику, висвітлюють різноманітні інноваційні технології навчання, як сучасні навчально-
педагогічні тренди, що забезпечують ефективність навчально-виховного процесу, доступність до отримання освітніх
послуг, а також дають можливість підвищити рівень професійної підготовки та сприяють активізації навального
процесу й покращення якості освіти. Збірник розрахований на викладачів вищих медичних закладів.

Науково-популярна література



Твори Т. Г. Шевченка у фондах Харківської державної наукової бібліотеки імені В.
Г. Короленка : каталог / уклад.: Г. М. Лях, В. В. Долбня, Г. М. Гєрасимова. - Харків :
[б. и.], 2018. - 192 с.

Каталог містить відомоті про колекцію видань творів Т.Г. Шевченка у фондах Харківської дервжаної наукової
бібліотеки імені В.Г. Короленка. Пропоновані відомості є джерельною базою для філологічних, культурологічних,
історичних, книгозавчих досліджень. Видання розроховане на фахівців гумітарної сфери, усіх небайдужих до
слобожанського шевченкознавства та шевченкіани.

Художня література

Берлин, В. Д. З.Е. Серебрякова. На пути в Париж / В. Д. Берлин. - Харьков : СИМ, 2018.
- 120 с : портр.

Книгу «З. Е. Серебрякова. На пути в Париж» автор посвящает нескучному периоду жизни и творчества
замечательной художницы, харьковчанки, накануне ее отъезда во Францию. Эта книга итог встреч с землянками
художницы, а также путешествия по знакомым и дорогим для художницы местам. Выходу книги предшествовала
большая подготовительная работа: более 10 публикаций, сотни выступлений с рассказами о ней.

Бічер-Стоу, Г. Хатина дядька тома : роман / скороч.пер.з англ. - Київ : Знання, 2019. -
272 с. - (Класна література)

Роман відомої американської письменниці Г. Бічер-Стоу (1811-1896) «Хатина дядька Тома» вийшов окремим
виданням у 1852р. і став одним із бестселерів XIX ст. Тема твору не нова ,але його емоційне навантаження
відповідалонастроям і духові часу. У романі яскраво зображено жахливе становище рабів у США: торгівлю живим
товаром , страждання матерів, яких розлусають з дітьми. Та водночас автор дає надію на краще, показує, що у
цьому недосконалому світі є чисті й благородні душі, які своїми діями прагнуть полегшити страждання інших, вселяє
віру в неминучість змін у житті людини на краще, якщо за них боротися і вірити в них.



Гауптман, Гергарт Затоплений дзвін / Гергарт Гауптман ; пер.: М. Голубця, Б.
Грінченка. - Київ : Знання, 2018. - 271 с. - (Голоси Європи)

Драми Гергарта Гауптмана (1862-1946) –це втори про совість і людську гідність, в яких відображено психологію
особистості, котра протистоїть середовищу, та духовну самотність людини. Герої п’єс, що увійшли до збірки:
відливник дзвонів Гайнріх , донька розбагатілого селянина селянина Олена, візник Геншель- ідеалістично налаштовані
та прагнуть до високої мети. Проте саме це стає причиною їхнього конфлікту з духовно обмеженим суспільством,
неспроможним піднятися над повсякденними турботами.

Вдовиченко, Г. Маріупольський процес : роман / Г. Вдовиченко ; худож. М. Пащук. -
Харків : Клуб сімейного дозвілля, 2015. - 288 с.

Усе як на війні: втрати, біль, знову втрати… Роману й Ользі судилися не найкращі часи для зустрічі. Полонений укр і
сепаратистка — чи є зараз гостріша суперечність? Але безодня, яка здавалася нездоланною, поступово щезає. Бо в
житті існує щось набагато важливіше за ненависть… «Таке враження, що автору цього роману хтось надиктував про ті
події на Сході. Той, хто усе це бачив і пережив…» Олександр Лопачук, боєць 3-го батальйону територіальної оборони
«Воля» «Процес читання «Маріупольського процесу» був би легким (з огляду на стиль твору), якби не серйозність
явищ, про які в ньому йдеться. Тому читачам може бути важко читати цю книгу, як важко буває читати звіти з
фронту: за кожним рядком: страждання. Роман цей доповнює наші знання про війну і про українців на війні й
породжує знання, що страждання минуть, а українці і Україна будуть…» Андрій Куліков, журналіст.

В'ятрович, В. (Не) історичні миті. Нариси про минулі сто років / В. В'ятрович. - Х. : Клуб
сімейного дозвілля, 2017. - 176 с : фот.

Не лише зрозуміти минуле, але й відтворити його- завдання, яке ставить перед собою історик. 



Дзюба, Іван Михайлович. Чорний романтик Сергій Жадан / І. М. Дзюба ; худож. М.
Паленко. - Київ : Либiдь, 2017. - 112 с : іл.

Ця книжка — своєрідна зустріч двох поколінь українських літераторів. Авторитетний і досвідчений Іван Дзюба
ділиться своїми думками щодо творчості Сергія Жадана — одного з кумирів нинішньої молоді. Для широкого
загалу.

Жадан, С. Ворошиловград : роман / С. Жадан ; худож. О. Ландін. - 2-ге вид. - Харків : Клуб
сімейного дозвілля, 2016. - 320 с.

За версією конкурсу «Книга року Бі-Бі-Сі» роман «Ворошиловград» став найкращою книгою десятиліття! Пил доріг,
іржаві бензоколонки, втомлені автобуси, старі «хрущовки»… Місто, що залишилось поза часом. Дивні люди,які
займаються дивними справами. Абсурд- та водночас «справжність» існування… Герман повертається до містечка
свого дитинства у степах Донбасу, щоб знайти зниклого брата і врятувати його бізнес. Проте реальність виявляється
хиткою, майбутнє- незвиначем, а минуле викликає надто гостру ностальгією… Лірична і жорстка, соціальна і
метафізична, меланхолічна і реалистична історія, сповнена безмежних просторів, спогадів, сновидь, мрій джазу та
духу справжньої дружби.

Діккенс, Ч. Різдвяна пісня та інші різдвяні історії / Ч. Діккенс ; пер.: О. Косач-Кривинюк, О.
Мокровольського ; худож.: М. Олійника, М. Дем'яна. - Київ : Знання, 2019. - 304 с. - (Скарби:
молодіжна серія)

«Різдвяна пісня в прозі» , «Новорічні дзвони» і «Цвіркун домашнього вогнища» Чарльз Діккенса (1812-1870), який ще
зажиття став классиком англійської літератури, належать до відомого циклу «різдвяних повістей». З головними
героями відбуваються неймовірні події, які матимуть несподівану і зворушливу розв'язку. Ці твори вирізняються
особливою теплотою та сердечністю, вчать вірити в непереможну силу добра та цінувати звичайні людські радощі та
домашній затишок. Барвистий і поетичний стиль оповіді, гумор, дотепність та світло, яке випромінює кожен твір,
приваблюють вже не одне покоління читачів.



Загг, З. Дівчина онлайн/ З. Загг ; пер. Н. Ясіновська. - Львів : Видавництво Старого Лева,
2019. - 424 с.

Пенні — шістнадцять, тож, як і в багатьох підлітків, її життя не таке просте, як видається. Дівчина захоплюється
фотографією, має найкращого друга Елліота, та не може порозумітися з однолітками. Про свої розчарування, конфузи,
стосунки з хлопцями та панічні атаки вона чесно й відверто розповідає у своєму блозі під ніком Дівчина Онлайн. А тоді
весь світ наче змовляється проти неї. І Пенні разом з родиною та Елліоттом втікає на Різдво до Нью-Йорка, де раптово
закохується. Це найромантичніше Різдво у її житті, проте невдовзі дівчина опиняється в епіцентрі мережевого
скандалу... Дебютний роман британської фешн-блогерки, ютуберки та письменниці Зої Заґґ «Дівчина онлайн», який
вийшов у листопаді 2014 року, побив рекорд за перший тиждень продажів. На сьогодні авторка написала про Пенні вже
три книги, які, безсумнівно, завоюють визнання і в українських читачів.

Дрюон, М. Железный король: романы из серии «Проклятые короли» / М. Дрюон. -
Москва : БИМПА, 1992. - 448 с.

Железный король открывает цикл романов о французских правителях и столетней войне «Проклятые короли».

Дрюон, М. Французская волчица : романы из серии «Проклятые короли» / М. Дрюон. -
Москва : БИМПА, 1991. - 592 с.

Пятый роман Мориса Дрюона из цикла «Проклятые короли» представлен вместе с историческими комментариями
автора. Кары и проклятие, брошенные с высота костра Великим магистром ордена тамплиеров, лавиной обрушились на
Францию. Судьба сражала ее королей, словно шахматные фигуры. А в этом время в Англии в постоянном страхе за
свою жизнь влачила долгие дни Изабелла Французская дочь Железного короля. Униженная женщина, поруганная
королева. Она плела паутину заговора, желая отомстить недругам и спасти себя.

Дрюон, М. Яд и корона : романы из серии «Проклятые короли» / М. Дрюон. - Москва :
БИМПА, 1991. - 432 с.

В трагическую годину история возносит на гребень великих людей, но сама трагедия –дело рук 
посредственностей.



Осока, С. Нічні купання в серпні/ С. Осока. - Львів : Видавництво Старого Лева, 2016. -
223 с : іл.

Перша прозова збірка Сергія Осоки здебільшого вибудувана на буттєвих сюжетах і образах тих людей, що за дитинства
чи молодості пережили голодовку, а в часи своєї старості переживають інші напасті: недуги, безсилля, черствість,
безвихідь, непорозуміння, відчуження. Автор майстерно пов’язує їх у стосунки з дітьми, онуками й правнуками — ще
такими недосвідченими, а вже часом зарозумілими, і ці зв’язки, скріплені непозірною, непоказною любов’ю, проймають
читача до глибини душі, повертаючи до свого приватного досвіду. Графічний реалізм і тонка лінія містики,
неусвідомлене пробудження потягу до любощів і усвідомлення минущості любовних зваб, врода молодості і потворність
старості, муки пізнання й гіркота розчарувань, — все згармонізовано разками слів на міцній волосіні задуму.

Пригодій, С. М. Американский романтизм. Полікритика : Навч. посібник / С. М. Пригодій, О. П.
Горенко. - Київ : Либідь, 2006. - 440 с.

У навчальному посібнику розглядаються твори видатних американських романтиків – В. Ірвінга, Ф. Купера, Н. Готорна,
Е. По, Г. Мелвілла та інших у світлі сучасних літературознавчих методологій: психоаналіз, архетипова критика,
деконструкція, критика «читацького відгуку», неоісторизм, гендер тощо.
Для студентів філологічних спеціальностей вищих навчальних закладів.

Свенцицька, Е. Речі, що лишилися від дому / Е. Свенцицька ; худож. Т. Гавриленко. -
Львів : Видавництво Старого Лева, 2018. - 110 с : фот.

У цій збірці зібрано вірші, які зродилися на румовищі дому, минулого життя, на дорогих серцю уламках пам‘яті, яка
залишається болісною, поки ти живий. З чого народжуються вірші? Еліна Свенцицька написала книжку поезій з цього
нашого божевільного часу, який минуле закинув у майбутнє, переплутав умовне і теперішнє, з часу війни, яка колись
почалася, але не знає, коли закінчитися. Ці вірші народилися з того абсурдного стану, коли все звичне і щоденне стає
чужим і вже не твоїм. І вже тоді ти знаєш: "Нас усіх чекає чужина. Вийти в непорушність невідому —І шукати в
моторошних снах речі, що лишилися від дому."

Талан, С. Матусин оберіг : роман / С. Талан. - Х. : Клуб сімейного дозвілля, 2018. - 288 с.

Олеся рано стала сиротою. Листи – ось і все, що лишилося їм від мами. Дівчинка живе лише цими листами. Тільки вони
і подруга Карина допомагають Олесі пережити труднощі: пияцтво батька, жорстокість мачухи, ненависть зведеного
брата. Одного разу Олеся приїздить із Кариною до Сєвєродонецька і там зустрічає Ігоря. Два серця єднаються в танці
кохання. Але настає буремний 2014 рік, Ігор йде добровольцем в АТО…Чи зустрінуться закохані знову? Доля наготувала
їм випробування часом та відстанню. Та справжнє кохання здатне подолати все…



Драйзер, Т. Принц-злодій та інші оповідання / Т. Драйзер. - Київ : Знання, 2019. - 286
с. - (American Library, ISSN 978-617-07-0428-3)

Теодор Драйзер (1871-1945) – один із найвидатніших письменників-реалістів межі XIX –XX століть, епохи, для якої
характерні не лише значні соціальні зміни, а й істотна трансформація мислення. У своїх оповіданнях письменник
розмірковує над моральним станом сучасного йому американського суспільства та наголошує на зростанні
аморальності й агресії особистості. Він постійно ставить своїх героїв перед вибором, розкриваючи суперечливість
людської натури, і демонструє при цьому вміння великого майстра слова глибокого й масштабно висвітлювати гострі
проблеми в малій літературні формі.

Генрі, О. Королі і капуста / О. Генрі ; пер. М. Рябової. - Київ : Знання, 2019. - 256 с. - (American
Library, ISSN 978-617-07-0428-3)

О.Генрі (Вільям Сідні Портер 1862-1910)- визнаний майстер короткої новели. Яскравим прикладом оригінального
авторського стилю є його єдиний роман «Королі і капуста». Він складається з новел, у яких в авантюрно-
пригодницькому дусі змальовано життя безтурботних мешканців вигаданої «бананової» республіки Анчурії,
загубленої в тропічному раю Карибського узбережжя. Ця країна – справжнє Ельдорадо для шахраїв, ділків ,
Контрабандистів усіх гатунків і мастей. Заради легкої наживи вони вдаються до найдотепніших крутійств, часто
потрапляютьу комічні ситуації, проте завжди виходятьсухими з води. Попри свій авантюризм, герої роману
викликають щиру симпатію, адже вселяють віру в те, що можна подолати будь-які життєві негаразди.

Портер, Е. Полліанна / Е. Портер ; пер. К. Рябовол. - Київ : Знання, 2018. - 240 с. -
(American Library, ISSN 978-617-07-0428-3)

Роман «Полліанна» культової американської письменниці Еліонор Портер (1868-1920) давно здобув усесвітню славу
і завоював любов читачів. Книгу не одноразово екранізували , а в психології після її публікації навіть з'явилися
терміни «принцип Полліанни» і «полліаннізм». Причиною такого приголомшливого успіху стали життєлюбність та
оптимізм, які випромінює головна героїня цього твору. Маленька Поллінна навчила ціле містечко знаходити позитив
там, де, здавалося б, його неможливо відшукати. Вона називає це грою в радість. І кожен читач , розгортаючи
книгу, мимоволі стає учасником цієї дивожної гри.



Видання, що надійшли до Наукової бібліотеки ХНМУ 
у квітні 2019 року

Медична навчальна література

Козько В.М. Клінічне медсестринство в інфекційних хворобах: навч. посібник / В.М.
Козько, Г.О. Соломенник, К.В. Юрко. – К.: ВСВ «Медицина», 2018. – 256 с.

Навчальний посібник підготовлено відповідно до типових навчальних програм з дисциплін «Медсестринство в
інфекційних хворобах», «Медсестринство в інфектології» для студентів зі спеціальності «Медсестринство» спеціалізації
«Сестринська справа» напряму підготовки «Охорона здоров’я» з урахуванням вимог освітньо-кваліфікаційної
характеристики, освітньо-професійної практичної підготовки та стандартів освіти на основі нормативно-директивних
матеріалів МОЗ України. Нозологічні форми викладено за однотипною схемою: визначення, етіологія, епідеміологія,
патогенез, клінічна картина, діагностика, лікування, профілактика. Опису кожної групи хвороб залежно від механізму
зараження передує їх загальна характеристика з наведенням особливостей усіх етапів медсестринського процесу.
Особливу увагу приділено питанням загальної інфектології, догляду за хворими, наданню невідкладної допомоги.
Для студентів медичних закладів вищої освіти, медичних сестер практичної охорони здовор’я.

Невідкладна інфектологія: навч. посібник / В.М. Козько, А.В. Бондаренко, Г.О.

Соломенник та ін.; за ред. В.М. Козька. – 2-е вид., переробл. і допов. – К.: ВСВ

«Медицина», 2018. – 120 с.

У навчальному посібнику викладено сучасні уявлення про найпоширеніші невідкладні стани, які можуть ускладнювати

перебіг інфекційних хвороб. Наведено їх визначення, актуальність, етіологію, патогенез, клінічні прояви й основні

діагностичні ознаки, лікування, у тому числі алгоритми надання невідкладної допомоги на догоспітальному та

госпітальному етапах. Особливу увагу приділено шоку (інфекційно-токсичному, гіповолемічному, анафілактичному),

гострій печінковій недостатності, набряку-набуханню головного мозку, синдрому ендогенної інтоксикації, наданню

невідкладної допомоги при дифтерії, ботулізмі. У виданні використано матеріали ВООЗ, дані вітчизняних і зарубіжних

публікацій, клінічні протоколи надання медичної допомоги МОЗ України. Матеріал викладено на сучасному науковому

рівні, адаптовано до нових навчальних програм.

Для студентів вищих медичних навчальних закладів, лікарів-інтернів, курсантів післядипломної освіти, практикуючих 
лікарів.



Медична наукова література

Бойко В.В. Кісти та абсцеси печінки: індивідуалізація лікування / В.В. Бойко, О.В.

Малоштан, А.О. Малоштан, Р.М. Смачило. – Харків: Промінь, 2018. – 176 с.

У монографії узагальнюється досвід лікування хворих на кісти й абсцеси печінки. Подана інформація про хірургію печінки в

історичному аспекті, зокрема, при її рідинних утвореннях різної етіології. Науково-практичні опрацювання колективу авторів

щодо використання різноманітних технологій дисекції печінкової паренхіми дозволили встановити оптимальні способи

роз’єднання тканин та виявити залежність проявів місцевої запальної відповіді від виду впливу, його травматичності та

фізико-біологічних характеристик. Автори встановили, що індивідуальний вибір способів дисекції при тій чи іншій патології

позитивно впливає на перебіг післяопераційного періоду, усуває ускладнення й позбавляє рецидивів захворювання.

Описуються клініко-діагностичні способи лікування та медикаментозна підтримка при непаразитарних кістозних

захворюваннях печінки й внутрішньо-печінкових жовчних проток, при паразитарних кістах печінки та її абсцесах. Наведені

рекомендації щодо хірургічної тактики й методик оперативних втручань. Накопичений досвід, аналітичні результати

хірургічного лікування хворих на кісти та абсцеси печінки свідчать про доцільність запропонованої колективом авторів

тактики та про ефективність запропонованих операцій. Монографія розрахована на лікарів-хірургів.

Мідь – наномідь : хіміко-фармацевтичний аспект : монографія / Г.О. Сирова, В.О.

Макаров, М.М. Мішина, В.Л. Авраменко, В.В. Лапшин, В.В. Макаров. – Харків: ТОВ

«Планета-Принт». – 2019. – 95 с.

Монографія присвячена проблемі впливу мікроелементу міді на життя людини. Дана проблема розкрита у монографії
через хіміко-фармацевтичний аспект. У виданні в узагальненому вигляді містяться дані про використання міді у
різноманітних сферах життя. Більш детально розглянуте питання створення активних наночасток міді та їх екологічна
та медична користь. Монографія буде цікавою хімікам, фармацевтам, біологам, а також аспірантам медичних кафедр.

Друковані праці Ісаака Михайловича Трахтенберга. 1943-2018 / ред. Н. Данкевич. - Київ

: Авіцена, 2018. - 191 с.

Видання містить переліки друкованих праць академіка НАМН України, члена-кореспондента НАН України І. М.
Трахтенберга за 1943-2018 роки, а саме: наукових, науково-популярних, публіцистичних, мемуарних, публікацій про І.
М. Трахтенберга та його професійну й літературну творчість, вибраних книг з автографами з власної бібліотеки
вченого. Для фахівців у галузі медицини та широкого читацького загалу.



Камчатний, В. Г. Науково-освітній доробок професора І. П. Осипова (1855-1918 рр.) в
галузі хімії : монографія / В. Г. Камчатний ; Міністерство освіти і науки України,
Національний технічний університет " Харківський політехнічний інститут ". - Харків :
Золоті сторінки, 2018

Монографія присвячена дослідженню життєпису, наукової, викладацької та громадської діяльності видатного вченого-
хіміка, директора (ректора) Харківського технологічного інституту заслуженого професора І. П. Осипова (1855–1918 рр.).
Розрахована на фахівців-істориків, викладачів, студентів та усіх, хто цікавиться історією розвитку вітчизняної хімічної
науки та вищої школи, зокрема Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут»,
Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна та Харківського національного медичного університету.

Майданник, В. Г. Троицкий Иван Виссарионович. Факты известные и неизвестные / В. Г.
Майданник. - Киев : Логос, 2018. - 214 с. : рис., фот.

Издание является кратким очерком жизни и научно-обществснной деятельности одного из выдающихся отечественных
педиатров конца ХІХ и начала ХХ века, широко известного своими трудами в нашей стране и за рубежом профессора
Ивана Виссарионовича Троицкого. Книга содержит библиографический указатель научных трудов, оригинальные
фотографии. Издание рассчитано на широкий круг медицинских работников - врачей-педиатров, историков медицины,
организаторов здравоохранения и студентов высших медицинских учебных заведений.

Матеріали конференцій

Проблемні питання діагностики та лікування дітей з соматичною патологією : матеріали
української науково-практичної конференції лікарів-педіатрів з міжнародною участю
(Харків, 19-20 березня 2019 р.) / під ред. Макєєвої Н.І., Головачової В.О., Алєксєєвої Н.П.,
Ярової К.К. – Харків: ХНМУ, 2019. – 267 с.

У збірнику наведено результати наукових досліджень з актуальних проблем педіатрії. Видання буде цікаве викладачам
вищих медичних закладів, представникам інтернатури, практикуючим лікарям-педіатрам.

Університетська клініка : Мультиморбідність і коморбідність у поліпрофільній лікарні :
матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю (м. Харків, 14 березня
2019 року) / під ред. Л.М. Пасієшвілі, А.А. Заздравнова. – Харків: ФОП Бровін О.В. «Стиль-
Издат», 20019. – 103 с.

Матеріали, наведені у збірнику, висвітлюють сучасні тенденції розвитку тактик лікування у поліпрофільній лікарні у
випадках коморбідності та мультиморбідності.



Актуальні питання судової експертизи та криміналістики: збірник матеріалів міжнародної
науково-практичної конференції, присвяченої 95-річчю створення Харківського науково-
дослідного інституту судових експертиз ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса (Харків, 10-11
жовтня 2018 р.). – Харків: Право, 2018. – 250 с.

Збірник містить матеріали, у яких висвітлено сучасні проблеми судової експертології та криміналістики. Особливу увагу
приділено проблемам науково-методичного й інформаційного забезпечення судово-експертної діяльності, завданням і
тенденціям криміналістики на сучасному етапі її розвитку та загальним положенням судової експертизи: теоретичним,
правовим і організаційним питанням. Для науковців, працівників правоохоронних органів, суддів, судових експертів,
викладачів, аспірантів, студентів закладів вищої освіти.

Культурна спадщина Слобожанщини : збірка наукових статей. Число 38 / Управління
культури і туризму Харківської обласної державної адміністрації , Харківський науково-
методичний центр охорони культурної спадщини, Харківський художній музей,
Етнографічний музей "Слобожанські скарби" ім. Г. Хоткевича Національного технічного
університету "ХПІ", Харківське дворянське зібрання ; гол. ред. Ю. І. Палкін ; заст. ред. С.
А. Бахтіна ; відповід. секретар В. Д. Путятін. - Харків : Курсор, 2018. - 215 с.

До збірки включено доповіді учасників ХХІ Міжнародної наукової конференції «Слобожанські читання», яка проходила з
нагоди Міжнародного дня пам'яток та визначних місць, Дня пам'яток історії і культури, в том числі в режимі on-line, і була
присвячена 140-річчю від дня народження академіка Федора Івановича Шміта (1877-1937 (1942) рр.), та ХХІІ
Міжнародної наукової конференції «Слобожанські читання», що пройшла з нагоди Міжнародного дня пам'яток та
визначних місць, Дня пам'яток історії і культури і присвячена 170-річниці з дня народження Єфіменко Олександри Яківни
(1848-1918), українського історика, етнографа.

Проблема людини у соціально-гуманітарному та медичному дискурсах : матеріали

міжвузівської науково-практичної конференції з міжнародною участю (Харків, 29

березня 2018 р.) / Міністерство охорони здоров'я України, Харківський національний

медичний університет. - Харків : ХНМУ, 2018. - 180 с.

У збірці представлені матеріали доповідей учасників міжвузівської науково-практичної конференції з міжнародною
участю «Проблема людини у соціально-гуманітарному та медичному дискурсах». Всебічно висвітлюються соціально-
гуманітарні, медичні, гендерні проблеми сучасної людин та перспективи їх вирішення. Особлива увага приділяється
питанням здоров'я людини, а також психологічним, духовним, ювенальним та геронтологічним особливостям
формування медичної культури сучасних українців.



Соціально-економічна література
Минуле та сучасність України : історичний, культурологічний та політологічний аспекти :

збірка матеріалів студентських наукових досліджень студентського наукового товариства

«Кліо» кафедри суспільно-гуманітарних дисциплін та центру гендерної освіти ХНУБА. –

Частина ІІІ. – Харків, 2018. – 204 с.

Видання містить науково-дослідницький доробок студентів Харківського національного університету будівництва та
архітектури в контексті роботи Центру гендерної освіти та Студентського наукового товариства «Кліо» кафедри суспільно-
гуманітарних дисциплін ХНУБА. Збірка присвячена висвітленню актуальних питань розвитку суспільства в Україні та за
кордоном.

Художня література

Сміян, І. Миттєвість. Книга 33 / І. Сміян. - Тернопіль : [б. и.], 2017. - 190 с. : фот.

У книзі зібрані прозові та віршовані «миттєвості» життя.

Сыровая , А. О.  Тридцать три : стихотворения / А. О. Сыровая . - Харьков : Планета-
Принт, 2018. - 78 с.



Видання, що надійшли до Наукової бібліотеки ХНМУ 
у травні 2019 року

Медична навчальна література

Атлас дитячих інфекційних хвороб. Червона книга = Red Book Atlas of Pediatric Infectious
Diseases : двомовне видання / ред. К. Д. Бейкер ; ред. перекладу С. Крамарьов ; пер. с
англ. Л. В. Закордонець. - Переклад 3-го англійського вид. . - Київ : ВСВ Медицина, 2019.
- 733 с. : іл., фот. кольор.

У виданні Американської академії педіатрії подано основні відомості щодо дитячих інфекційних захворювань. Наведено
багатий ілюстративний матеріал, що стосується діагностики, оцінки та лікування понад 100 дитячих хвороб. Описання хвороб
доповнено 1200 деталізованими фотографіями, томограмами і рентгенограмами. У коротких підписах висвітлено найважливіші
аспекти клінічної картини та перебігу захворювань, а також надано цінну інформацію щодо диференціальної діагностики.
Стисло наведено всі основні етапи — діагностику, оцінку й тактику лікування кожної хвороби, а саме: клінічні прояви,
етіологію, епідеміологію, інкубаційний період, методи діагностики і лікування. Для студентів медичних закладів вищої освіти,
лікарів-інтернів, клінічних ординаторів, дитячих інфекціоністів, лікарів-практиків.

Павленко, Н. В. Микробиология, вирусология и иммунология : руководство к
практическим занятиям для студентов медицинских и фармацевтических вузов / Н. В.
Павленко ; Министерство здравоохранения Украины, Харьковский национальный
медицинский университет. - 2-е изд. перераб. и доп. - Харьков : ХНМУ, 2018. - 317 с.

Руководство охватывает специальную микробиологию, вирусологию и иммунологию согласно с программой преподавания,
утвержденной Министерством здравоохранения Украины. В руководстве даны историческая справка, актуальность,
характеристика морфологических, культурных, биохимических, антигенных, токсигенных особенностей возбудителей
инфекционных заболеваний; патогенез, современные схемы микробиологической диагностики, лечение, иммунитет,
специфическая профилактика инфекционных болезней. Руководство предназначено для студентов медицинских и
фармацевтических вузов, соответствующих кафедр институтов последипломного обучения, интернов, семейных врачей,
врачей всех специальностей.



Визначення давності настання смерті : монографія / За заг. ред. В. О. Ольховського, Л. Л.
Голубовича, В. Т. Бачинського. – Харків : ФОП Бровін О. В., 2019. – 229 с.

У 2-му виданні монографії проведено грунтовний аналіз сучасної наукової літератури і практичних рекомендацій 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

Матеріали конференцій

Актуальні питання судової експертизи і криміналістики: збірник матеріалів міжнародної
науково-практичної конференції, присвяченої 150-річчю з дня народження Засл. проф.
М. С. Бокаріуса (Харків, 18-19 квітня 2019 року) / Харків : ХНДІСЕ, 2019. – 508 с.

Збірник містить матеріали, у яких висвітлено сучасні проблеми судової експертології та криміналістики. Особливу увагу
приділено науковій спадщині Заслуженого професора М. С. Бокаріуса та її значенню для розвитку сучасної теорії та практики
судової експертизи, історії та методології судової експертизи, законодавчому забезпеченню судово-експертної діяльності в
Україні, експертній практиці, сучасним методам та технологіям експертної дидактики, міжнародному досвіду та перспективам
розвитку судово-експертної діяльності в Україні й за кордоном, проблемам реформування судово-експертної діяльності в
Україні; шляхам розвитку та вдосконалення науки у сфері судово-експертної діяльності тощо.
Для науковців, суддів, судових експертів, викладачів, аспірантів, студентів ЗВО, працівників правоохоронних органів.

Формування сучасної концепції викладання природничих дисциплін в медичних освітніх
закладах (біологія, фізика, хімія, педагогіка, психологія): Матеріали ІХ міжрегіональної
науково-методичної інтернет-конференції (м. Харків, 1-2 грудня 2016 року). – Харків:
ХНМУ, 2016. – 176 с.

У збірнику наведено тези доповідей, що висвітлюють процеси формування сучасної концепції викладання та впровадження
інновацій у навчальний процес у медичних навчальних закладах. У матеріалах конференції приділяється увага підвищенню
ефективності процесу вивчення медико-біологічних і хіміко-фармацевтичних наук.



Формування сучасної концепції викладання природничих дисциплін в медичних освітніх
закладах: Матеріали ХІ міжрегіональної науково-методичної інтернет-конференції (м.
Харків, 6-7 грудня 2018 року). – Харків: ХНМУ, 2018. – 104 с.

Збірник містить тези доповідей, котрі висвітлюють процеси формування сучасної концепції викладання та впровадження
інновацій у навчальний процес у медичних навчальних закладах. У матеріалах конференції приділяється увага підвищенню
ефективності не тільки процесу вивчення медико-біологічних і хіміко-фармацевтичних предметів, а й питанням контролю якості
освіти.

Надбання сучасної епідеміології та біостатистики як запорука покращання громадського
здоров’я в Україні : матеріали науково-практичної конференції (з нагоди 120-річчя від
народження З. А. Гуревича, видатного соціал-гігієніста, завідувача кафедри соціальної
гігієни та організації охорони здоров’я ХМІ)(Харків, 18 квітня 2019 р.) / Міністерство
охорони здоров'я України, Харківський національний медичний університет ; ред. кол. В.
А. Огнєв [та ін.]. - Харків : ХНМУ, 2019. - 138 с.



Видання, що надійшли до Наукової бібліотеки ХНМУ 
у червні 2019 року

Медична наукова література

Актуальні питання судової експертизи і криміналістики : збірник матеріалів міжнародної
науково-практичної конференції, присвяченої 150-річчю з дня нардження Засл. проф. М. С.
Бокаріуса (Харків, 18-19 квітня 2019 р.) / Міністерство юстиції України, Харківський
науково-дослідний інститут судових експертиз ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса ; ред. кол. О.
М. Клюєв [та ін.]. - Харків : ХНДІСЕ, 2019. - 507 с.

Збірник містить матеріали, у яких висвітлено сучасні проблеми судової експертології та криміналістики. Особливу увагу
приділено науковій спадщині Заслуженого професора М. С. Бокаріуса та її значенню для розвитку сучасної теорії та практики
судової експертизи, історії та методології судової експертизи, законодавчому забезпеченню судово-експертної діяльності в
Україні, експертній практиці, сучасним методам та технологіям експертної дидактики, міжнародному досвіду та перспективам
розвитку судовоекспертної діяльності в Україні й за кордоном, проблемам реформування судово-експертної діяльності в Україні;
шляхам розвитку та вдосконалення науки у сфері судово-експертної діяльності тощо. Для науковців, суддів, судових експертів,
викладачів, аспірантів, студентів закладів вищої освіти, працівників правоохоронних органів.

Визначення давності настання смерті : монографія / В. О. Ольховський, Л. Л. Голубович, В.

Т. Бачинський [та ін.] ; ред.: В. О. Ольховський, Л. Л. Голубович, В. Т. Бачинський ;

Міністерство охорони здоров'я України, Харківський національний медичний університет. -

2-ге вид., випр. і допов. - Харків : ФОП Бровін О. В., 2019. - 229 с.

У 2-му виданні монографії проведено грунтовний аналіз сучасної наукової літератури і практичних рекомендацій 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.

Дерматофармакология : монография / И. С. Чекман, Т. В. Звягинцева, А. О. Сыровая, Е. В.
Коляденко. - К. ; Х. : ЭДЭНА, 2010. - 129 с.

В монографии обобщены исследования как отечественных, так и зарубежных авторов, касающиеся дерматофармакологии,
описаны фармакодинамические и фармакокинетические характеристики противомикробных, противовоспалительных,
противогрибковых, противовирусных, противоугревых, кератолитических, противозудных лекарственных средств, а также
средств для лечения псориаза, себореи, влияющих на рост волос, пигментацию. При описание групп препаратов авторы
изложили механизмы их действ, поблочные эффекты. Особый интерес представляет раздел, посвященный трансдермальным
терапевтическим системам доставки лекарственных препаратов. Монография будет интересна врачам-дрематологам,
фармакологам, провизорам, косметологам, фармацевтам, студентам медицинских и фармацевтических учебных заведений.



Художня література

Акунин, Б. Азазель / Б. Акунин. - Москва : Захаров, 2010. - 301 с.

Азазель - первый роман из серии о необыкновенном сыщике Эрасте Фандорине. Ему всего двадцать лет, но он удачлив,
бесстрашен, благороден и привлекателен. Юный Эраст Петрович служит в полицейском управлении, по долгу службы и
по велению сердца расследует крайне запутанное дело. Книги об Эрасте Фандорине насыщены информацией из
истории Отечества и одновременно являются увлекательнейшим детективным чтением.

Акунин, Б. «Левиафан» / Б. Акунин. - Москва : Захаров, 2010. - 303 с.

Памяти XIX столетия, когда литература была великой, вера в прогресс безграничной, а преступления совершались и
раскрывались с изяществом и вкусом. В фешенебельном квартале Парижа с особой жестокостью убиты британский
коллекционер лорд Литтлби и весь обслуживающий персонал особняка. Из прославленной коллекции восточных
редкостей украдены уникальная золотая статуэтка индийского бога Шивы и один из расписных индийских платков.
Дело начинает расследовать сыщик парижской префектуры Гюстав Гош. В руке убитого он обнаруживает эмблему
золотого кита. Как выясняется, это эмблема чудо-корабля "Левиафана",который отправляется в свое первое плавание в
Индию. И всем пассажирам первого класса вручали такого золотого кита вместе с билетом. Но кто из них мог
совершить такое страшное преступление? Подозрение падает на пять человек, у которых отсутствует золотой кит.
Среди них оказывается и Эраст Фандорин…

Акунин, Б. Смерть Ахиллеса / Б. Акунин. - Москва : Захаров, 2010. - 428 с.

В 1882 году Эраст Фандорин возвращается в Москву после четырёхлетней дипломатической службы в Японии. Здесь он
узнаёт, что его друг по балканской кампании, прославленный «белый генерал», «русский Ахиллес», герой Плевны
Михаил Соболев (прототип — Михаил Дмитриевич Скобелев) умер от сердечного приступа. Заподозрив, что ранняя
смерть генерала могла быть вызвана другими причинами, Фандорин начинает расследование, во время которого ему
придётся встретиться лицом к лицу со своим старым врагом.



Акунин, Б. Турецкий гамбит / Б. Акунин. - Москва : Захаров, 2010. - 271 с.

1877 год. Российская империя участвует в жесточайшей русско-турецкой войне. Юная девушка Варвара Суворова,
петербургская красавица передовых взглядов и почти нигилистка, отправляется в зону боевых действий к жениху.
Началось путешествие как веселое приключение, а затем Варвара вдруг остается одна в сомнительной придорожной
корчме, и случайные попутчики даже играют на нее в карты... О приключениях Варвары Суворовой на Балканах,
оказавшейся в самом центре интригующих событий и вместе с тайным агентом Российской империи Эрастом
Фандориным разоблачившей обширный шпионский заговор, читайте в романе "Турецкий гамбит".

Алексієвич, С. Чорнобильська молитва. Хроніка майбутнього : роман / С. Алексієвич ;
пер., авт. післям. О. Забужко. - Київ : Комора, 2016. - 285 с.

Художньо - документальний роман білоруської письменниці Світлани Алексієвич, Нобелівської лауреатки 2015 року,
говорить голосами «маленьких людей» про катастрофу, що зруйнувала мільйони життів, перевернула світогляд цілого
покоління, а заразом відхилила залізну завісу й підважила непорушну, здавалося, конструкцію ряданської держави.
Роман створено на основі розлогих інтерв'ю з очевидцями та потерпілими від Чорнобильської трагедії: ліквідаторами та
їхніми близькими, вимушеними переселенцями з уражених радіацією регіонів та самоселами «зони», посадовцями, від
рішень яких залежали долі десятків тисяч людей, та дітьми, котрі знали, що народилися вже приреченими.

Барікко, А. Шовк : роман / А. Барікко ; пер. с італ., авт. передм. А. Немирова. - Харків :

Клуб сімейного дозвілля, 2016. - 110 с.

На край світу, у небезпечну подорож до далекої Японії, вирушає Ерве Жонкур. Він мусить привезти дорогоцінну грену, з
якої народяться шовкопряди й дадуть роботу цілому французькому містечку. Але більше за грену він берегтиме аркуш
рисового паперу — кілька ієрогліфів, що написала йому загадкова гейша… Знову й знову Ерве Жонкур повертатиметься
на Схід, аби почути бодай слово цієї жінки. А вдома рік за роком його чекатиме дружина Елен… Володар
найпрестижніших літературних відзнак на своїй батьківщині Алессандро Барікко здобув палких прихильників по всьому
світу. Його романи більше 20-ти років не полишають списків бестселерів, а їх автора критики ставлять поряд з Умберто
Еко. 1998 року оскароносний Джузеппе Торнаторе за театральним монологом Барікко зняв «Легенду про піаніста», а
чуттєва мелодрама «Шовк» з Кірою Найтлі у головній ролі надихнула мільйони читачів ще раз перегорнути сторінки
дивовижного, схожого на невагомо ніжну пісню роману…



Бакшеев, С. Отчаянный шаг : роман / С. Бакшеев. - Харьков : Клуб семейного досуга,

2019. - 253 с.

Антон Шувалов – гениальный нейрофизик, в жизни которого началась череда серьезных неприятностей. Соперник и
коллега ученого Борис Вербицкий до сих пор винит Антона в смерти своей жены. А следователь Петровская даже
советует ему залечь на дно, чтобы избежать возбуждения уголовного дела. Но, несмотря на опасность, Антон
продолжает тайно проводить эксперименты в лаборатории НИИ. Его «прикрывает» Вербицкий, который взамен на
молчание требует от Антона помощи с одним делом. Теперь ученый вынужден помогать старому врагу… Удастся ли
Шувалову сорваться с крючка шантажиста?

Бакшеев, С. Похищение со многими неизвестными : роман / С. Бакшеев. - Харьков : Клуб

семейного досуга, 2017. - 236 с.

При ограблении банка Андрея Бахлина похищен воровской общак. Полиция должна была организовать засаду и
помешать ограблению. Но, оказывается, Бахлина обманули: он говорил по телефону не с бывшей одноклассницей
Еленой Петелиной! Андрей понимает, что помочь ему может только настоящая Петелина – опытный следователь
полиции. Похищенная со встречи выпускников, Елена очнется в особняке банкира, чтобы услышать ультиматум вора в
законе Колокола: она должна найти и вернуть деньги общака. Но сделать это следователь Петелина сможет, только
раскрыв двойную игру кого-то коллег…

Бакшеев, С. Неуловимые тени : роман / С. Бакшеев. - Харьков : Клуб семейного

досуга, 2017. - 235 с.

Два года неизвестный убийца продолжает терроризировать целый город, жестоко расправляясь с местными
чиновниками прямо в их кабинетах. И оставляет рядом фотографию с героем кинофильма — Глебом Жегловым…
Теперь Елена Петелина в следственной группе знаменитого полковника Кулика — специалиста по серийным убийствам,
любимца телевизионщиков, репортеров и женщин. Но кого-то это не устраивает: в номере гостиницы она находит
письма с угрозами. Елена понимает, что убийце известен каждый её шаг — это кто-то свой… Но когда она подойдет к
разгадке совсем близко, ее отстранят от дела… Тогда Петелина продолжит расследование самостоятельно. Но теперь
любая ошибка может стоить ей жизни…

Бакшеев, С. В живых не оставлять : роман / С. Бакшеев. - Харьков : Клуб семейного

досуга, 2019. - 253 с.

Жизнь красотки Алисы была райской, пока ее богатого любовника не турнули с непыльной должности. А однажды
вечером он умер, выпив рюмку коньяку. На утро Алиса обнаруживает в квартире сломанные белые астры. Такие дарил
ей бывший муж, которого она восемь лет назад помогла посадить в тюрьму за изготовление наркотиков. Неужели он
вышел оттуда и хочет отомстить? Алиса бросается за помощью к Давтяну, старому знакомому. Но Давтян становится
следующей жертвой… Тот, кто охотиться на Алису, давно числится мертвым. И теперь он не оставит в живых никого…



Дашвар, Л. Покров : роман / Л. Дашвар. - 2-ге вид. - Харків : Клуб сімейного дозвілля,
2018. - 379 с.

Романи Люко Дашвар незмінно мають успіх у читача. Вона пише так гостро й пронизливо, психологічно й чутливо, що
торкається струн душі кожного… Неможливого не співчувати її героям, як неможливо не звернути увагу на гострі, болючі,
неоднозначні питання, які порушує письменниця…
Ніч против 30 листопада 2013 року багато чого змінює і в житті країни, і в долі киянки Мар’яни Озерової. Після розміреного
напівсонного існування існування дівчина опинається у вирі подій і несподіваних зустрічей : виснажливі чергування на Майдані,
зникнення коханої людини та пошуки нащадків у сьомому коліні славного козака Яреми Дороша, яких прокляла його дружина –
зарозуміла шляхтянка Станіслава. Та чи не даремні пошуки? Адже перед цими щасливцями постає непростій вибір – незліченні
скарби, що їх мають успадкувати від свого предка, чи кохання і воля…

Дашвар, Л. Молоко з кров’ю : роман / Л. Дашвар ; худож. А. Печенізький. - 4-те вид. -
Харків : Клуб сімейного дозвілля, 2018. - 269 с.

Історія пристрасного, трагічного, вкраденого в себе кохання, що починається ще за Другої світової війни і… не закінчується,
поки як не мати, то доля вкладе до рук своїм донькам червоне коралове намисто… Низку червоних, як кров, коралів носила на
грудях горда чорноока Маруся і хотіла подарувати колись на щастя донці… Вірила, що знає, яке воно, те щастя. Та хіба жінці це
вирішувати — не долі? Бо жінка думала: «Що люди скажуть?.» А вони ж скажуть, приліпеться — не обірвеш… Та так і не
дізнався ніхто, як на неї, чужу дружину, щоночі, все життя чекав Степан. Це йому вона народила доньку, бо кохала… А тоді
люди склали легенду… У колись перспективне село, а тепер — перспективне місце для гольф-клубу і розкішних маєтків
приїздить з-за кордону Руслана Ординська, юна красуня, донька українського олігарха. Шукає не просто місце для будинку, а
місце з «легендою». А знаходить висохлий бузковий кущ і червону намистину під ним, єдину на тонкій нитці… І кілька тендітних
живих паростків…

Вилар, С. Лесная герцогиня. Нормандская легенда / С. Вилар. - Харьков : Клуб семейного
досуга, 2018. - 397 с.

Необычная судьба рыжеволосой красавицы Эммы разлучает ее с теми, кто ей дорог. Однако и в бедной хижине, и в
герцогском дворце она верна себе и своей любви. И еще не знает, что ей предстоит новая встреча с человеком, который
стал проклятием и счастьем всей ее жизни…

Бакшеев, С. Чужими руками : роман / С. Бакшеев. - Харьков : Клуб семейного досуга, 2018.
- 253 с.

Красотка Алена Ланская мечтала получить роль в новом фильме. Ради этого она даже переспала с режиссером, но тот
банально ее «кинул». Уязвленное самолюбие девушки жаждало мести. Очень кстати объявились два ее давних приятеля ,
оба без памяти влюбленных в Алену. Троица составила хитрый план и ограбила квартиру режиссера. Внезапно находят
труп актрисы, исполнявшей главную роль, а потом и еще один. Кто решил помочь Алене вершить ее месть? Она понимает,
что ей самой угрожает смертельная опастность… Следователь Елена Петелина берется за это дело, чтобы понять, какую
игру затеял убийца и почему он совершает свои преступления чужими руками.



Єщенко, М. Бібліотекарки не виходять заміж : пригодницька повість / М. Єщенко ; худож.
Є. П. Плужник. - Луцьк : ПВД Твердиня, 2017. - 117 с.

Величезні зали-склепи. Сурові бібліотекари в пухових хустках, мов цербери, сумлінно стежать, щоб ніхто не порушував
тишу. Змінюються епохи, цивілізація по спіралі рухається за визначеною траєкторією, і тільки в бібліотеці нічого
століттями не змінюється. Так може здаватися читачеві, який ні разу не порушував правила, не загинав сторінку в
книжці, не засинав на лавочці в коридорі. Бо якщо заглянути за ширму, раптом виявиться, що бібліотекарки
закохуються, встрягають у природи, конкурують за читача, вигадують небилиці одне про одного. І навіть інколи
ламають ребра. Своєму директорові. Молодому і хтивому. Але що таке одне зламане ребро порівняно з тим, що
трапиться з усіма іншими бібліотекарами цієї диво установи!

Ілюха, Ю. Неболови : збірка оповідань / Ю. Ілюха ; худож. К. Слонова ; авт. передм. Л.
Денисенко. - Харків : Vivat publishing, 2016. - 240 c. : іл.

Це живі, болючі, чесні новели про дуже реальних людей молодої талановитої української
письменниці.

Ілюха, Ю. Східний синдром : роман / Ю. Ілюха. - Харків : Клуб сімейного дозвілля, 2019.
- 238 с.

Вони ніколи б не зустрілись б, якби не війна на Донбасі. Гарячий вересень 2014-го звів разом адвоката – невдаху Васю,
айтішника Макса та росіянку Таню, що втекла від чоловіка- садиста. У кожного – власна історія болючих втрат, яка
штовхнула їх у бліндажі: Вася втікає в АТО від сварок із дружиною, Макс прагне помститися за вбиту наречену, а Таня
мріє розпочати нове життя. Дружба, любов, ненависть – етапи одного шляху, який їм доведеться пройти. І жоден із них
не уявляє, чим цей шлях скінчиться. У цій книжці немає батальних сцен і кривавих подробиць. Це оповідь не про героїв,
а про звичайних людей, які повернулися з війни тілом, не повернувшись душею.

Єщенко, М. Бібліотекарки не виходять заміж : пригодницька повість / М. Єщенко ; худож. 
Є. П. Плужник. - Луцьк : ПВД Твердиня, 2017. - 117 с.

Величезні зали-склепи. Суворі бібліотекарки в пухових хустках, мов цербери, сумлінно стежать, щоб ніхто не порушував
тишу. Змінюються епохи, цивілізація по спіралі рухається за визначеною траєкторією, і тільки в бібліотеці нічого
століттями не змінюється. Так може здаватися читачеві, який ні разу не порушував правила, не загинав сторінку в
книжці, не засинав на лавочці в коридорі. Бо якщо заглянути за ширму, раптом виявиться, що бібліотекарки
закохуються, встрягають у пригоди, конкурують за читача, вигадують небилиці одне про одного. І навіть інколи
ламають ребра. Своєму директорові. Молодому і хтивому. Але що таке одне зламане ребро порівняно з тим, що
трапиться з усіма іншими бібліотекарями цієї диво-установи!



Кокотюха, А. Червоний : роман / А. Кокотюха ; авт. передм. В. Кіпіані ; худож. Н.
Переверзєва. - Харків : Клуб сімейного дозвілля, 2016. - 316 с. : іл.

Їм закидають масові вбиства вчителів. Бандерівцям місце в ГУЛАГу, де вони… можуть бути корисними. Замість
скніти в таборах, ватажок повстанців Данило Червоний наводить там лад! І нехай він планує втечу, йому єдиному
до снаги підкорити своїй волі ув'язнених. Як це було, розкажуть три свідки, три запеклих вороги Данила:
міліціонер, чекіст і в'язнень – червоноармієць. Не шукайте Червоного ані серед живих, ані серед мертвих, шукайте
серед овіяних легендою!

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…

Криштопа, О. Про мертвих, живих і ненароджених. Герої (не) війни / О. Криштопа, О.
Каліновська. - Харків : Клуб сімейного дозвілля, 2016. - 303 с.

Це – спроба розповісти про те, що зазвичай залишається за кадром телевізійних репортажів, нагадати не лише
про війну, а й про тих, чиї імена ніколи не прозвучать в ефірі та не з’являється на сторінках газетної хроніки, -
живих і загиблих воїнів неоголошеної війни , що не народилися героями, але стали ними… За кожною подією цієї
війни, яку колись осмислять війської аналітики й стратеги – Кримом весни 2014 – го Донецьком, горою Карачун і
ДАП, Іловайськом і Дебальцевим, - сотні життів її безпосередніх учасників: живих, які особисто розкажуть про
себе на цих сторінках, та мертвих, голосом яких стануть їхні рідні й бойові побратими.

Іванцова, М. Теплі історії про радість і сум / М. Іванцова. - Київ : Брайт Стар Паблішинг,

2015. - 133 с.

Читачі називають твори Міли Іванцової «терапевтичною прозою», кажуть, що від них на душі стає легше. Філософія
авторки – триматися позитиву попри все, рухатися вперед і не озлоблюватися на людей та світ. Кожне оповідання,
велике воно чи маленьке, – цікава історія з життя звичайних людей, а можливо, сучасна версія притчі. З героями не
хочеться прощатися, з ними продовжуєш жити, міркуєш, як учинив би на їхньому місці, шукаєш відповіді на власні
питання. Збірка оповідань Міли Іванцової доповнює серію «Теплі історії» неповторними відтінками почуттів, вражень,
легким гумором, новими краєвидами та персонажами.



Куприевич, Т. Счастье / Т. Куприевич. - Николаев : Издательство Ирины Гудым, 2016. - 39
с. : ил.

Счастье - это то, что каждый из нас хочет для себя, для своих близких: то, к чему мы тем или иным способом
стремимся в жизни. Осознать, что ты счастлив – сродни эйфории. Но моймать момент собственного счастья и
насладиться им сполна дано не каждому. Ощущение счастья полно лирики, на чем и концентрируется автор.

Нікалео, Н. Квітникарка : роман / Н. Нікалео. - Харків : Клуб сімейного дозвілля, 2018. -
190 с.

Вікторії завжди здавалося, що її шлюб щасливий та безтурботний. Але одного разу вона переконалась у зраді
чоловіка на власні очі. І якби не найкраща подружка Мар’яна, Віка ніколи б не наважилась на зміни, адже з
чоловіком їх пов’язує син. Вікторія знаходить у собі сили жити далі, творить себе, закохується і мріє про нову
родину. Їй постійно сниться дівчинка, яка здається знайомою і кличе Віку мамою. Та життя жінки летить
шкереберть, коли під час гінекологічного огляду в неї виявляють пухлину. Лікувати її береться гінеколог з
бездоганною репутацією та жахливим характером…

Охріменко, Л. Волонтерські історії / Л. Охріменко, М. Кащавцев. - Харків : Видавництво
Іванченка І.С., 2019. - 218 с.
Збірка складається з двох частин. Перша – оповідання Людмили Охріменко. У центрі уваги більшості розповідей - життєві історії
звичайних людей, які опинилися на фронті. Микола із Синельникова, який "замочив" три рашистські танки, актриса Буся, яка
врятувала волонтерів із підвалу грою на гармошці-трирядці,закохана пара старшого віку з оповідання "Про головне", Людмила
Петрівна з "Останньої жительки", яка нарешті може спокійно померти, а особливо - персонажі новели "Піп Иван", є яскравими
образами, які не залишать читача байдужим. Майже всі оповідання гостросюжетні та динамічні, а найголовніше - щирі і відверті.
У другій частині книги, яка написана у співавторстві з Михайлом Кащавцевим, реалізм зменшується за рахунок фантастичного
елементу; втім, багато для кого з читачив поява відьми на метлі та рака, якій уміє розмовляти та ще й дає корисні поради, буде
додатковим плюсом. Серед "Волонтерських історій" читачи різного віку та літературних уподобань знайдуть "свою історію". А
хтось здогадається про кого йдеться!

Майклідіс, А. Мовчазна пацієнтка / А. Майклідіс ; пер. с англ. Ю. Підгорна. - Харків : Vivat ,

2019. - 287 с.

Життя Алісії Беренсон ідеальне. Успішна художниця та щаслива дружина, вона мешкає у великому будинку в найкращому
районі Лондона. Аж поки одного вечора не всаджує п'ять куль в обличчя свого чоловіка. Жодного пояснення, жодного
виправдання — протягом наступних шести років Алісія не вимовить ані слова. Тривале мовчання жінки і її таємничий
автопортрет перетворили це вбивство на загадку для суспільства. Мовчазну пацієнтку переховують від уваги ЗМІ у
«Ґроу», судово-медичній установі в Північному Лондоні. Психотерапевт Тео Фабер переконаний, що зможе розкрити
таємницю злочину й вилікувати Алісію. Та причини її мовчання заховані куди глибше, ніж він гадав. І якщо вона
заговорить — чи захоче лікар почути правду?



Рэнд А. Источник : в 2-х кн. / А. Рэнд ; пер. с англ. Д. В. Костыгин. - 6-е изд. - Москва :
Альпина Паблишер, 2014.

Кн. 1. - 2014. - 453 с.
На протяжении нескольких десятилетий этот роман остается в списке бестселлеров мира и для миллионов читателей
стал классикой. Главный герой романа, Говард Рорк, ведет борьбу с обществом за свое личное право на творчество.
Фанатичная косность окружающих вынуждает его предпринимать экстраординарные действия. И совсем необычна
связь Рорка с влюбленной в него женщиной, которая впоследствии становится женой его злейшего врага. Через
перипетии судеб героев и увлекательный сюжет автор проводит главную идею книги - эго является источником
прогресса человечества.

Рэнд А. Источник : в 2-х кн. / А. Рэнд ; пер. с англ. Д. В. Костыгин. - 6-е изд. - Москва : 
Альпина Паблишер, 2014. 

Кн. 2. - 2014. - 349 с. 
На протяжении нескольких десятилетий этот роман остается в списке бестселлеров мира и для миллионов читателей
стал классикой. Главный герой романа, Говард Рорк, ведет борьбу с обществом за свое личное право на творчество.
Фанатичная косность окружающих вынуждает его предпринимать экстраординарные действия. И совсем необычна
связь Рорка с влюбленной в него женщиной, которая впоследствии становится женой его злейшего врага. Через
перипетии судеб героев и увлекательный сюжет автор проводит главную идею книги - эго является источником
прогресса человечества.

Перерва, А. Вірші / А. Перерва ; худож. Н. Тітов. - Харків : Друкарня Мадрид, 2019. - 60 с.
: іл.

Книга «Літа…Кохання» - це лірична біографія А. Перерви. Вона складена з віршів, вибраних із різних виданих
протягом життя, збірок. Без дотримання хронології та із знятими присвятами. Дати не були такі важливі для
поета . І засоби ліричного самовираження він передусім шукав у природних аналогіях. Так само і плин життя
швидше сприймав через пори року. Та найголовнішим, без чого не мислив А. Перерва свого життя в поезії, -
Кохання. От, власне, ці тези і склались у конпцепцію книги: її назви, композиції й тематичного розподілу.

Роздобудько, І. Арсен : повість / І. Роздобудько. - Київ : Грані-Т, 2012. - 220 с.

13-річний Арсен піклується про маму сам, адже тато їх давно покинув. Однак хлопець вірить, що мама ще знайде надійного й
порядного чоловіка. А найбільше він мріє про мандри, пригоди і таємниці, бо сидіти всеньке літо за компом у київській
квартирі — це, погодьтеся, важко назвати незабутніми канікулами. Тому Арсен і зважився гайнути в село, до бабці з дідом,
яких не бачив після розлучення батьків. І там багато про що Арсенові довелося поміркувати — особливо про те, що він має
бути справжнім чоловіком; чимало здолати — образу на тата, відчуття своєї непотрібності в татовій родині та ревнощі до
маленької зведеної сестрички, яка «забрала» в нього тата; чимало дізнатись — адже історія його роду стала «візитівкою»
цілого села. А головне — Арсен закохався. Вперше і, можливо, назавжди… Нова повість відомої письменниці Ірен Роздобудько
розповідає про дорослішання, життєво важливі трансформації в свідомості й пошук моральних орієнтирів у житті.



Хиллесум, Э. Я никогда и нигде не умру : дневник 1941-1945 гг. / Э. Хиллесум ; пер. В. 
Менис. - Харьков ; Белгород : Клуб семейного досуга, 2016. - 254 с. 

У нее был талант «излучать свет». Ее внутренняя душевная мощь дарила неисчерпаемую волю к жизни. Подобно ее
соотечественнице Анне Франк, Этти писала дневник, который стал символом мужества и потрясающего жизнелюбия,
памятником всем жертвам Холокоста. Она доверяла бумаге свои мысли и чувства, чтобы не позволить сломать себя
трагедии миллионов людей. Как и доктор-психоаналитик Виктор Франкл, Этти Хиллесум спасла от самоубийства сотни
человек в лагере, нашла в своей душе бессмертную надежду и поделилась ею с другими.

Якорнов, Д. Е. То АТО. Дневник добровольца / Д. Е. Якорнов. - Харків : Vivat publishing,
2016. - 398 c. : фот.

Хотели новостей с передовой? С самого пылу-жару? Да не тех, что по теле радио, а из первых рук! Так вот, получите.
Это они и есть. Книга в ваших руках – дневник воина АТО, добровольно оправившегося туда именно для того, чтобы все
увидеть своими глазами и нам рассказать. И про учебку, и про ночные дежурства, и про синюшные будни ВСУ, и про
обыкновенный армейский маразм на каждом шагу. Да рассказать не скучно и казенно, а живым разговорным, без купюр
и притом весело до коликов! А что ж нам, плакать, что ли? Благодаря своим честным и подробным описанием книга
вышла за рамки художественной беллетристики и заняла место в каталоге исторических хроник. Узнайте все об этой
войне, увиденной глазами, по крайней мере, одного из непосредственных участников. Лексика для взрослых!

Цінцірук, А. Коло Елу : роман / А. Цінцірук. - Харків : Клуб сімейного дозвілля, 2017. - 189 с.

Роман, відзначений дипломом літературного конкурсу «Коронація слова» 2016 року та спеціальною відзнакою від Київського
національного університету ім. Т.Г. Шевченка, розповість про нескінченне коло життя, круговерть людських доль в історії
країни. З повагою та острахом притишуючи голос, розповідали дорослі про верболозове коло Елу - таким був перший спогад
дитинства малої Ганни-Софії. Дивний хлопець, що вмів розмовляти зі звірями та викликати зливу, сплів його для односельців,
щоб провіщати їм майбутнє. Колись воно хитнулося вчергове: вперше - для неї, востаннє - для її матусі. Давно немає вже того
хлопчини, а невидиме коло все розгойдується, котиться собі далі. Через довоєнну оселю львівського лікаря, її батька, через
Другу світову і Афганістан, окупації, арешти і переховування, втрати, розлуки з рідними - і через перше та єдине на все життя її
кохання, заплутані чи прямі, як промінь сонця, долі-стежки її дітей та онуків. Сьогодні, у переддень свого дев’яностоліття,
Ганна-Софія вирушить у подорож рідним Львовом на старому трамваї, щоб пригадати все і замкнути ще одне коло життя…

Чупис, И. Фанни Мендельсон : пьеса / И. Чупис. - Харьков : Типография Мадрид, 2019. -
73 с. : фот



Видання, що надійшли до Наукової бібліотеки ХНМУ 
у липні 2019 року

Медична навчальна література

Алєксандровіч, Ришард Малий атлас з анатомії — Mały atlas anatomіczny: навчальний
посібник / Ришард Алєксандровіч ; пер. з 5-го польськ. вид. — 2-е вид., випр. — К. : ВСВ
“Медицина”, 2017. — 136 с., 83 іл.

В атласі, який користується великою популярністю, у доступній формі систематизовано анатомію людини. Видання
містить 139 кольорових ілюстрацій з пояснювальним текстом до кожного з них. Книга буде корисною не лише для
студентів, які вивчають анатомію людини, а й для тих, хто цікавиться будовою і функціонуванням людського організму.
Для студентів медичних коледжів, інститутів медсестринства та медичних училищ.

Атлас дитячих інфекційних хвороб. Червона книга = Red Book Atlas of Pediatric Infectious
Diseases : двомовне видання / ред. К. Д. Бейкер ; ред. перекладу С. Крамарьов ; пер. с англ.
Л. В. Закордонець. - Переклад 3-го англійського вид. . - Київ : ВСВ Медицина, 2019. - 733 с.

У виданні Американської академії педіатрії подано основні відомості щодо дитячих інфекційних захворювань. Наведено
багатий ілюстративний матеріал, що стосується діагностики, оцінки та лікування понад 100 дитячих хвороб. Описання
хвороб доповнено 1200 деталізованими фотографіями, томограмами і рентгенограмами. У коротких підписах висвітлено
найважливіші аспекти клінічної картини та перебігу захворювань, а також надано цінну інформацію щодо
диференціальної діагностики. Стисло наведено всі основні етапи — діагностику, оцінку й тактику лікування кожної
хвороби, а саме: клінічні прояви, етіологію, епідеміологію, інкубаційний період, методи діагностики і лікування. Для
студентів медичних закладів вищої освіти, лікарів-інтернів, клінічних ординаторів, дитячих інфекціоністів, лікарів-
практиків.

Анестезіологія та інтенсивна терапія : підручник / Ф. С. Глумчер, Л. П. Чепкий, Л. В.
Усенко [та ін.] ; ред. Ф. С. Глумчер. - К. : ВСВ Медицина, 2019. - 359 с.

Підручник розроблено відповідно до нової навчальної програми. Курс анестезіології та інтенсивної терапії закладає
основи вивчення студентами невідкладних станів, при яких застосовують методи знеболювання й інтенсивної терапії.
Опанування цих дисциплін інтегрується з вивченням внутрішньої медицини, педіатрії, фармакології, оскільки ґрунтується
на набутті знань з клінічної фізіології дихальної, серцево-судинної систем, печінки, нирок тощо. У другому виданні автори
осучаснили деякі розділи підручника з урахуванням суттєвих змін, що відбулися за останні роки в медичній галузі. Згідно
з новою програмою, у підручник уведено розділ “Сепсис, раціональна антибіотикотерапія”. Для студентів медичних
закладів вищої освіти.



Бачинська, І. І. Практикум з акушерства : навчальний посібник / І. І. Бачинська. - К. : ВСВ
Медицина, 2019. - 130 с.

Практикум відповідає навчальним планам і програмам для медичних коледжів та училищ. Ураховано нормативи й вимоги
освітньо-кваліфікаційної характеристики та освітньо-професійної підготовки. Матеріали викладено відповідно до сучасних
вимог, що висуваються до практикумів. У практикум увійшли алгоритми виконання практичних навичок із розділів
фізіологічного та патологічного акушерства, що відповідають типовим навчальним програмам і чинним клінічним
протоколам. Практичні навички подано у вигляді чітких алгоритмів, наведено правила асептики. Ілюстративний матеріал і
тестові завдання для самоконтролю відображають певний етап виконання алгоритму дій. Для практичного застосування
під час навчання студентів медичних коледжів, училищ та інститутів медсестринства, у практичній роботі середнього
медичного персоналу.

Бабінець, Л. С. Захворювання органів дихання в сімейній медицині : навчальний посібник 

/ Л. С. Бабінець, І. О. Боровик, Л. В. Андріюк. - К. : ВСВ Медицина, 2019. - 311 с.

У навчальному посібнику матеріал подано системно, наведено короткі відомості щодо основ пропедевтики захворювань

органів дихання, описано синдроми і найпоширеніші захворювання дихальної системи, міжнародні алгоритми ведення

таких пацієнтів, а також рекомендації щодо медикаментозної та немедикаментозної їх реабілітації. Особливістю видання є

включення до його контенту рекомендацій фінського медично-наукового товариства Duodecim Medical Publications Ltd,

яке спеціалізується на комплексних рішеннях у сфері доказової медицини.

Для широкого кола фахівців первинної медичної допомоги (лікарів загальної практики — сімейних лікарів, дільничних

терапевтів і педіатрів), а також лікарів інших медичних спеціальностей — терапевтів, пульмонологів, які практикують у

галузі амбулаторної терапії та пульмонології, студентів-медиків старших курсів, лікарів-інтернів, а також усіх, хто потребує

підвищення кваліфікації у сфері ведення пацієнтів із захворюваннями дихальної системи на основі як класичних, так і

останніх сучасних вітчизняних і міжнародних рекомендацій.

Валовіна А.М. Практикум з гінекології: навч. посіб. / А.М. Валовіна. — К. : ВСВ “Медицина”,
2019. — 96 с. + 4 с. кольор. вкл.

Практикум відповідає навчальним планам і програмам для медичних коледжів та училищ. Ураховано нормативи й вимоги
освітньо-кваліфікаційної характеристики та освітньо-професійної підготовки. Матеріали викладено відповідно до сучасних
вимог, що висуваються до практикумів. У практикум увійшли алгоритми виконання практичних навичок із розладів
консервативної та оперативної гінекології, що відповідають типовим навчальним програмам і чинним клінічним
протоколам. Практичні навички подано у вигляді алгоритмів, наведено правила асептики. Алгоритми доповнені
ілюстративним матеріалом і тестовими завданнями для самоконтролю, які відображають певний етап виконання
алгоритму дій. Для практичного застосування в навчанні студентів медичних коледжів та училищ, практичній роботі
середнього медичного персоналу.



Васько, Л. М. Засоби захисту організму від дії іонізувального випромінювання :
навч.посіб. / Л. М. Васько, В. Ф. Почерняєва, В. П. Баштан. - К. : ВСВ Медицина, 2019. - 112
с.

У навчальному посібнику розглянуто питання захисту організму від гострого та хронічного іонізувального опромінення.
Проаналізовано проблеми, пов’язані із застосуванням протипроменевих хімічних засобів, а також продуктів природного
походження як засобів, що підвищують радіостійкість організму як у непридатних екологічних умовах, так і під час
променевої терапії. Особливу увагу приділено сучасній концепції радіозахисного харчування. Посібник розроблено
відповідно до програми з навчальних дисциплін “Радіаційна медицина” і “Радіологія”. Для лікарів-інтернів, клінічних
ординаторів, студентів медичних закладів вищої освіти.

Виноград, Н. О. Військова епідеміологія : навчальний посібник / Н. О. Виноград, З. П.
Василишин, Л. П. Козак. - К. : ВСВ Медицина, 2018. - 183 с.

Навчальний посібник для проведення практичних занять з військової епідеміології для студентів V курсу медичного
факультету складено згідно з додатком до програми навчальної дисципліни «Епідеміологія» щодо вивчення студентами
питань військової медицини та медицини катастроф, затвердженого 26 серпня 2014 року, та навчальних планів і програм
циклів факультетів післядипломної освіти, з урахуванням вимог кваліфікаційних характеристик і стандартів освіти, на основі
нормативно-директивних матеріалів МОЗ, МОН та МО України. У посібнику стисло викладено основи військової епідеміології
та підходи до організації та проведення профілактичних і протиепідемічних заходів у військах у мирний час і особливі
періоди, зокрема в разі використання противником біологічної зброї. Видання ілюстроване схемами, таблицями. Кожний
розділ, окрім інформаційного блоку, містить питання для самоконтролю, тестові завдання і ситуаційні задачі, що дає змогу
оцінювати ступінь засвоєння навчального матеріалу. Для студентів медичних закладів вищої освіти, навчальних закладів
післядипломної освіти, лікарів різного фаху.

Дитяча пульмонологія : навчальний посібник / О. Л. Цимбаліста , З. В. Вовк, Н. Я. Митник
[та ін.] ; ред. О. Л. Цимбаліста . - Київ : ВСВ Медицина, 2019. - 600 с.

У навчальному посібнику наведено основні методи діагностики, провідні симптоми і синдроми у дітей із захворюваннями
дихальної системи. Висвітлено сучасні погляди на етіологію, патогенетичні механізми розвитку, клінічну картину,
особливості перебігу, діагностику і принципи лікування вад розвитку, спадкових, інфекційних та інтерстиційних
захворювань органів дихання, бронхіальної астми й уражень легень у разі системних захворювань. Під час підготовки
посібника використано сучасні рекомендації та протоколи діагностики і лікування відомих світових медичних товариств й
асоціацій: Європейського респіраторного товариства, Європейського товариства кардіологів, Американської академії
педіатрії, Європейської ради реанімації, Європейського педіатричного товариства з васкулярних захворювань легень,
Глобальної ініціативи з астми. Частина матеріалу публікується на теренех України вперше. Окремі симптоми і синдроми
рідкісних хвороб часто призводять до діагностичних помилок, тому інформація, подана у посібнику, є особливо цінною для
лікарів-практиків. Для студентів і лікарів-інтернів медичних закладів вищої освіти, педіатрів, дитячих пульмонологів, лікарів
інтенсивної терапії та лікарів загальної практики.



Зубопротезна техніка : підручник / М. М. Рожко, В. П. Неспрядько, Т. М. Михайленко [та
ін.] ; ред.: M. M. Рожко, В. П. Неспрядько. - 3-є вид., переробл. та допов. - К. : Книга плюс,
2016. - 603 с.

У підручнику висвітлюються питання організації роботи зуботехнічної лабораторії, матеріального оснащення та забезпечення
зуботехнічного виробництва, сучасного матеріалознавства, клініко-лабораторних етапів виготовлення усього спектру
ортопедичних конструкцій, а також питання охорони праці. Розділи підручника відповідають програмам навчальних планів
підготовки зубних техніків та лікарів-стоматологів, затверджених МОЗ України. Текст підручника супроводжується багатим
ілюстративним матеріалом. Для студентів вищих навчальних закладів України 1—II рівнів акредитації, студентів стоматологічних
факультетів, лікарів-інтернів. клінічних ординаторів, магістрантів, аспірантів, лікарів-стоматологів. зубних техніків.

Інфекційні хвороби : підручник / В. М. Козько, Г. О. Соломенник, К. В. Юрко [та ін.] ; ред.
В. М. Козько. - Київ : ВСВ Медицина, 2019. - 311 с.

Підручник підготовлено відповідно до типових навчальних програм для студентів зі спеціальності «Медсестринство»
спеціалізацій «Лікувальна справа», «Акушерська справа», «Сестринська справа» напряму підготовки «Охорона здоров’я» з
урахуванням вимог освітньо-кваліфікаційної характеристики, освітньо-професійної практичної підготовки та стандартів освіти на
основі нормативно-директивних матеріалів МОЗ України. Нозологічні форми викладено за однотипною схемою: визначення,
етіологія, епідеміологія, патогенез, клінічна картина, ускладнення, діагностика, диференціальна діагностика, лікування,
профілактика. Зокрема висвітлено теми, які виносять на самостійне позааудиторне опрацювання. Особливу увагу приділено
питанням загальної інфектології, догляду за хворими, наданню невідкладної допомоги.

Історія України : підручник / В. А. Качкан, В.М. Левандовський, О.Б. Величко та ін.; ред. В. 

А. Качкан. - К. : ВСВ Медицина, 2014. - 360 с. 

Національний підручник підготовлено авторським колективом українознавчих кафедр медичних університетів для студентів

лікувальних, стоматологічних та фармацевтичних факультетів. Автори охоплюють хронологічно й тематично всі найважливіші

періоди вітчизняної історії з найдавніших часів і до сьогодення. Під час написання розділів і окремих параграфів використано

найновітніші досягнення як теоретичної, зокрема академічної науки, так і методичних напрацювань у цій галузі. Для викладачів і

студентів вищих медичних навчальних закладів.

Клінічне обстеження дитини : навчальний посібник / О. В. Катілов, Д. В. Дмитрієв, К. Ю.
Дмитрієва [та ін.]. - 2-ге вид. - Вінниця : Нова книга, 2019. - 519 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.



Козько В.М. Тропічні хвороби: навчальний посібник / В.М. Козько, Г.О. Соломенник, К.В.
Юрко. — К. : ВСВ «Медицина», 2019. — 384 с.

У навчальному посібнику викладено сучасні уявлення про найпоширеніші інфекційні та паразитарні хвороби, які трапляються в
країнах із тропічним і субтропічним кліматом. Наведено їх визначення, етіологію, епідеміологією, патогенез, клінічні прояви,
ускладнення, діагностику та диференціальну діагностику, лікування, профілактику. Також висвітлено теми, які виносять на
самостійне позааудиторне опрацювання. Особливу увагу приділено питанням загальної патології, тропіків, зокрема впливу
факторів навколишнього середовища на організм людини, специфіці роботи лікаря в тропічних країнах, медичному значенню
членистоногих. У посібнику використано матеріали та рекомендації ВООЗ, дані вітчизняних і зарубіжних публікацій провідних
фахівців, клінічні протоколи надання медичної допомоги МОЗ України. Поданий матеріал викладено на сучасному науковому
рівні, адаптовано до нових навчальних програм. Для студентів медичних закладів вищої освіти, лікарів-інтернів, курсантів
інститутів післядипломної освіти, практичних лікарів.

Кравчук, С. Ю. Радіологія : підручник / С. Ю. Кравчук. - К. : ВСВ Медицина, 2019. - 294 с.

У підручнику викладено основи радіології — променевої діагностики та променевої терапії. В основній частині пояснюється
фiзична суть методiв променевої діагностики, подано відомості з променевої анатомiї, методів променевого дослідження органів
і систем, променевої діагностики основних захворювань організму людини. Друга частина матеріалу присвячена основам
використання іонізуючого випромінювання з лікувальною метою.
Для самостійної підготовки та набуття практичних навичок в кінці кожного розділу подано контрольні питання, плани опису
променевих зображень та рекомендована література. Для збагачення інформативності матеріал доповнений ілюстраціями,
схемами, таблицями.
Підручник призначено для вивчення радіології студентами, лікарями-інтернами медичних закладів вищої освіти.

Нейрохірургія : навчальний посібник / В. О. П'ятикоп, І. О. Кутовий, А. В. Козаченко [та
ін.] ; ред. В. О. П'ятикоп. - К. : ВСВ Медицина, 2019. - 150 с.

Навчальний посібник складено відповідно до навчальної програми з діагностики і лікування пацієнтів із неврологічними
захворюваннями головного й спинного мозку, хребта та його структур, периферійних нервів. У виданні використано сучасні
європейські й американські протоколи ведення таких хворих. До кожного розділу подано список рекомендованої літератури.
Для студентів медичних закладів вищої освіти, лікарів-інтернів, курсантів інститутів післядипломної освіти, резидентів, лікарів-
практиків.

Онкологія: підручник / Ю.В. Думанський, А.I. Шевченко, I.Й. Галайчук та ін. ; за ред. Г.В.
Бондаря, А.I. Шевченка, I.Й. Галайчука. — 2-е вид., переробл. та допов. — K. : ВСВ
«Медицина», 2019. — 520 с.

Національний підручник відповідає вимогам нової навчальної програми з онкології. У другому виданні особливу увагу приділено
найважливішим та актуальним питанням вітчизнянної і світової онкології, сучасним методам ранньої та доклінічної діагоностики
злоякісних пухлин. Розглянуто патогенез і клінічні прояви пухлини основних локалізацій , методи комбінованої терапії з
урахуванням сучасних досягнень, методи реабілітації хворих онкологічного профілю і профілактики раку. Для студентів
медичних закладів вищої освіти, лікарів-інтернів, сімейних лікарів, онкологів.



Павлюк Н.Л. Практикум з анатомії людини: навчальний посібник / Н.Л. Павлюк. — 2-е
вид. — К. : ВСВ «Медицина», 2019. — 216 с.

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

Перша екстрена і тактична медична допомога на догоспітальному етапі : навчальний
посібник / В. С. Тарасюк, М. В. Матвійчук, І. В. Паламар ; ред. В. С. Тарасюк. - 3-є вид.,
переробл. та допов. - К. : ВСВ Медицина, 2019. - 503 с.

У навчальному посібнику розкрито питання надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, застосування
вогнепальної зброї, їх дії на організм людини. В окремому розділі подано методики екстреної медичної допомоги в період
реформи медицини в Україні.
Детально висвітлено травми окремих органів і частин тіла, питання медичної допомоги в осередку ураження з особливостями
в зоні бойових дій, методи транспортування до лікувального закладу.
Посібник ілюстрований малюнками до навичок, які виконуються за певним алгоритмом.
Для студентів медичних (фармацевтичних) коледжів, училищ, інститутів медсестринства та університетів. Посібник також
буде корисний учням середніх шкіл, волонтерам, організованому і неорганізованому населенню під час навчання його навичок
медичної допомоги.

Переклад англомовних текстів у сфері надання медичної допомоги [Текст] : навчальний
посібник для студентів вищих закладів освіти / ред.: О. В. Ребрій, Л. М. Черноватий. -
Вінниця : Нова книга. - (UTTU series)

Ч. 1 : Асептики і антисептики, перев'язування і перев'язувальні матеріали, рани та
переломи / Л. М. Черноватий, Л. А. Коваленко, О. А. Кальниченко [та ін.]. - 279 с. - :
190.00 грн.

Посібник побудований на автентичному матеріалі і охоплює три сфери, які за змістом відносяться до одних із найголовніших у
галузі надання медичної допомоги (асептики і антисептики, перев’язування і перев’язувальні матеріали, рани та переломи),
забезпечуючи засвоєння фонових знань та знайомство з найбільш вживаною термінологією. Система різноманітних вправ,
побудована за циклічним принципом, наявність двомовних тематичних словників у кожному уроці, абеткового словника
наприкінці посібника та “Книги для викладача” з ключами до переважної більшості вправ створюють сприятливі умови для
ефективного засвоєння змісту посібника в класі і надійного самоконтролю під час роботи вдома. Для студентів філологічних та
перекладацьких відділень (факультетів) вищих навчальних закладів, студентів університетів, що спеціалізуються у галузі
медицини, фахівців, які прагнуть вдосконалити власні навички та вміння перекладу медичної літератури, а також для
перекладачів.



Посібник з біологічної хімії. Крок-1. Стоматологія : навчальний посібник / Міністерство
охорони здоров'я України ; упоряд. Л. В. Яніцька [та ін.]. - К. : ВСВ Медицина, 2019. - 359 с.

Навчальний посібник включає тестові завдання, що були представлені в екзаменаційних буклетах “Крок-1”, затверджені базові
тестові завдання центру тестування МОЗ України різних років, а також тести, створені викладачами кафедр медичних закладів
вищої освіти України. Тестові завдання згруповані за темами, до кожного тестового завдання наведена правильна відповідь та
подано її обґрунтування. Самостійна робота з тестовими завданнями посібника сприятиме поліпшенню якості вивченого
матеріалу та підготовки студентів до складання ліцензійного інтегрованого іспиту “Крок 1. Стоматологія”. Для студентів
медичних закладів вищої освіти за спеціальністю “Стоматологія”.

Психіатрія та наркологія : навчально- методичний посібник / А. М. Скрипніков, Л. В.
Животовська, Л. А. Бондар [та ін.]. - К. : ВСВ Медицина, 2019. - 224 с.

У навчально-методичному посібнику висвітлено загальні питання психіатрії та наркології, основні поняття загальної
психопатології та спеціальної психіатрії. Викладено аспекти діагностики, лікування, профілактики та психосоціальної реабілітації
пацієнтів із психічними розладами, у тому числі зумовленими застосуванням психоактивних речовин, що необхідно на
первинному рівні надання медичної допомоги. Для студентів медичних закладів вищої освіти, а також для лікарів-інтернів,
клінічних ординаторів, аспірантів, лікарів-психіатрів, лікарів загального профілю (сімейних лікарів) та спеціалістів суміжних
медичних професій.

Психіатрія та наркологія в загальній медичній практиці : навчальний посібник / Г. М.
Кожина, Н. О. Марута, Л. М. Юр'єва та ін. - К. : ВСВ Медицина, 2019. - 343 с.

У навчальному посібнику наголошено на важливості вивчення психіатрії в курсі медичної освіти з огляду на те, що на лікарів
загальної практики припадає найбільша частка первинних звернень пацієнтів із психічними розладами. Висвітлено основи
вітчизняного законодавства в галузі психіатрії та принципи організації надання психіатричної і медико-психологічної допомоги
особам із різними видами психічних та поведінкових розладів. Акцентовано увагу на медичних і соціальних проблемах вживання
психоактивних речовин. Для студентів медичних закладів вищої освіти, лікарів-інтернів та лікарів загальної практики — сімейної
медицини.

Профілактика стоматологічних захворювань : підручник для студентів стоматологічних
факультетів закладів вищої медичної освіти : стереотипне видання / Л. Ф. Каськова, Л. І.
Амосова , О. О. Кулай [та ін.] ; Міністерство охорони здоров'я України, Українська медична
стоматологічна академія. - Львів : Магнолія 2006, 2019. - 403 с.

В підручнику висвітлені анатомо-фізіологічні особливості будови щеплено-лицевої ділянки у дітей в різні вікові періоди, розвиток
зубів, їх анатомія гістологічна будова тканин зуба та роль факторів, які впливають на процеси їх формування. Детально
представлені причини виникнення карієсу і захворювань тканин пародонта та шляхи їх усунення. Значна увага приділена
предметам та засобам гігієни з можливістю їх використання в дитячому віці. При ведені заходи по гігієнічному навчанню
населення, впровадженню комплексної системи профілактики стоматологічних захворювань у дітей. Друге видання перероблене
і доповнене видання призначається для студентів стоматологічних факультетів закладів вищої освіти, інтернів та лікарів-
стоматологів.



Семейная медицина : учебник : в 3-х кн. / ред.: О. Н. Гирина, Л. М. Пасиешвили. - Киев :
ВСИ Медицина, 2019.

Кн. 3 : Специальная часть. Полипрофильность общей врачебной практики / М. Ю.
Бабанина, Л. С. Бабинец, П. А. Бездетко [та ін.]. - 744 с.

В учебнике рассмотрены аспекты деятельности семейного врача с позиций полипрофильности общей врачебной практики.
Приведены практические рекомендации относительно действий семейного врача при ведении больных с нозологиями, которые
рассматриваются на этапе первичной медицинской помощи. Изложены клиническая картина, диагностика, особенности лечения
и профилактики таких пациентов семейным врачом в пределах его профессиональной компетенции, регламент взаимодействия
с врачами, которые оказывают специализированную помощь. Книга написана в соответствии с учебной программой по
специальности «Общая практика — семейная медицина» и рекомендована как учебник для студентов и интернов медицинских
заведений высшего образования. Также она будет полезной семейным врачам, терапевтам, педиатрам.

Тестові завдання і ситуаційні задачі з охорони праці в медичній галузі : навчальний

посібник / О. П. Яворовський, Ю. О. Паустовський, О. А. Никитюк ; ред.: О. П. Яворовський,

І.В. Сергети. - К. : ВСВ Медицина, 2019. - 223 с.

Навчальний посібник підготовлено фахівцями провідних медичних закладів вищої освіти України. Тестові завдання і ситуаційні
задачі розроблено до всіх тем практичних занять з охорони праці в медичній галузі відповідно до нових навчальних програм із
цієї дисципліни. Значну 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 та виробничій безпеці
медичного персоналу. Для студентів медичних закладів вищої освіти, лікарів-інтернів та практичних лікарів.

Тимофєєв, О. О. Щелепно-лицева хірургія : підручник / О. О. Тимофєєв. - 2-е вид., випр. -
К. : ВСВ Медицина, 2017. - 751 с.
У підручнику представлено всі основні розділи щелепно-лицевої хірургії: викладено методику обстеження хворих, наведено
основні відомості про застосування загального і місцевого знеболювання, розглянуто сучасні місцеві анестетики й ускладнення,
пов’язані з їх застосуванням, детально описано операцію видалення зуба, можливі ускладнення і методи їх профілактики. Велику
увагу приділено етіології, патогенезу, особливостям клінічного перебігу, диференціальній діагностиці та лікуванню гострих і
хронічних (неспецифічних і специфічних) запальних захворювань щелеп і м’яких тканин, наведено особливості перебігу запальних
процесів у хворих різних вікових груп. У виданні описано невогнепальні ушкодження м’яких тканин і переломи кісток щелепно-
лицевої ділянки, вивихи нижньої щелепи, особливості клінічного перебігу і надання допомоги хворим у разі термічних уражень.
Розглянуто захворювання слинних залоз, пухлиноподібні утворення м’яких тканин і кісток лицевого скелета, доброякісні та
злоякісні пухлини цієї локалізації, передракові захворювання. Описано захворювання скронево-нижньощелепного суглоба,
захворювання й ушкодження нервів щелепно-лицевої ділянки. Наведено тестові завдання для самостійного контролю рівня знань,
які затверджені і рекомендовані Міністерством охорони здоров’я України та Міністерством освіти і науки України. Видання
проілюстроване таблицями, схемами, малюнками. Для студентів стоматологічних факультетів вищих навчальних закладів —
медичних університетів, інститутів й академій, лікарів-інтернів, лікарів-стоматологів, курсантів і лікарів суміжних спеціальностей.



Шаповал, С. Д. Гнійно - септична хірургія : навчальний посібник / С. Д. Шаповал. - К. : ВСВ
Медицина, 2019. - 191 с.

У навчальному посібнику розглянуто питання хірургічної інфекції, а саме — гнійно-септичної хірургії. Погіршення
епідеміологічної ситуації, нераціональне використання антибіотиків, селекція особливо вірулентних госпітальних штамів,
формування стійкості мікроорганізмів до лікарських засобів, зростаючий ризик ускладнень інвазивних діагностичних і
лікувальних процедур, великі економічні втрати від гнійно-септичних ускладнень та погіршення соціально-економічних умов в
Україні роблять проблему гнійної інфекції все більш економічно та соціально значущою. Для лікарів-інтернів, слухачів,
студентів старших курсів медичних університетів та академій, лікарів-практиків і науковців хірургічного та терапевтичного
профілю. Також буде корисним широкому колу фахівців суміжних спеціальностей, які беруть участь у лікуванні хворих із
гнійно-септичними ускладненнями.

Фліс, П. С. Ортодонтія : підручник / П. С. Фліс, М. А. Омельчук, Н. В. Ращенко, І. Л.
Скрипник [та ін.] ; Міністерство охорони здоров'я України, Національний медичний
університет ім. О.О. Богомольця. - Вінниця : Нова книга, 2019. - 311 с.

Підручник підготовлено згідно з програмою викладання ортодонтії у вищих навчальних закладах IV рівня акредитації.

Представлено нове визначення ортодонтії як науки, методи дослідження, класифікації, етіологія, патогенез, клініка,

діагностика, методи лікування та профілактики стійких аномалій і деформацій зубошелепного апарату. Підручник підготовлено

згідно з вимогами нового навчального плану МОЗ України 2003 року і нині діючої Програми вищих навчальних закладів IV

рівня акредитації.

Бібліография

Коган-Ясний Віктор Мойсейович - терапевт, вчений : до 130-річчя від дня народження : біобібліографічний
нарис / І. В. Киричок, Л. Є. Корнілова, Т. В. Костюкевич [та ін.] ; Національна наукова медична бібліотека
України, Харківський національний медичний університет, Наукова бібліотека. - Харків : ХНМУ ; Київ : ННМБУ,
2019. - 128 с.

Матеріали видання висвітлюють біографічний портрет відомого терапевта, ендокринолога, професора Віктора Мойсейовича
Когана-Ясного. Видання містить бібліографію праць, матеріали про його життя та діяльність. Нарис адресовано фахівцям
медичної галузі та всім, хто цікавиться питаннями історії медицини.



Видання, що надійшли до Наукової бібліотеки ХНМУ 
у серпні 2019 року

Медична навчальна література

Журавльова , Л. В. Практично-орієнтований кейс-метод навчання в системі безперервної
медичної освіти на основі інформаційно-освітніх веб-технологій як спосіб симуляційного
навчання : навчально-методичний посібник для викладачів медичних освітніх закладів /
Л. В. Журавльова , Н. А. Лопіна ; Міністерство охорони здоров'я України, Харківський
національний медичний університет. - Харків : ХНМУ, 2019. - 75 с.

У навчально-методичному посібнику викладені основи симуляційного навчання з використанням інформаційно-освітніх веб-
технологій, обговорюються етапи створення, впровадження практично-орієнтованого кейс-методу навчання в системі
безперервної медичної освіти на основі інформаційно-освітніх веб-технологій як способу симуляційного навчання, що може
використовуватися відповідно до додаткової професійної освітньої програми підвищення кваліфікації викладачів медичних ВНЗ
щодо інтерактивних методів навчання і контролю в медичному ВНЗ. Рекомендується для викладачів медичних ВНЗ, у тому
числі тих, що проходять навчання в системі підвищення педагогічної кваліфікації, аспірантів, хто цікавиться питаннями
адаптації і впровадження інтерактивних методів в освітню практику вищої школи.

Лопіна, Н. А. Організація інформаційно-освітнього веб-середовища клінічної кафедри
вищого навчального закладу медичної освіти : навчально-методичний посібник для
викладачів закладів медичної освіти / Н. А. Лопіна, Л. В. Журавльова ; Міністерство
охорони здоров'я України, Харківський національний медичний університет. - Харків :
ХНМУ, 2019. - 83 с.
У навчально-методичному посібнику викладені основи організації інформаційно-освітнього веб-простору клінічної кафедри
вищого навчального закладу медичної освіти. Детально охарактеризовано кожний компонент інформаційно-освітнього веб-
середовища клінічної кафедри для забезпечення безперервної медичної освіти. Приведено структуру сайту клінічної кафедри
та його піддоменів, блогу кафедри, електронної бази клінічних випадків. Наведені переваги наявності інформаційно-освітнього
вебпростору в роботі клінічної кафедри вищого навчального закладу медичної освіти та результати впровадження на підставі
власного досвіду. Особливу увагу приділено питанням охорони авторських прав на педагогічні інформаційні веб-розробки.
Проаналізовано проблеми підготовки та перепідготовки педагогів закладів медичної освіти. Запропоновано проект програми
підвищення кваліфікації та спосіб проведення он-лайн тренінгів для педагогів закладів медичної освіти. Наведено карту-
алгоритм для створення інформаційного контенту сайту клінічної кафедри вищого навчального закладу медичної освіти.
Рекомендується для викладачів медичних вузів, в тому числі тих, хто навчається в системі підвищення педагогічної
кваліфікації, аспірантів, які цікавляться питаннями адаптації і впровадження інформаційноосвітніх веб-технологій в освітню
практику вищої школи.



Видання, що надійшли до Наукової бібліотеки ХНМУ 
у вересні 2019 року

Медична навчальна література

Атлас інфекційних хвороб / В. С. Копча, С. О. Крамарьов, В. Д. Москалюк [та ін.] ; ред. М.
А. Андрейчин. - 3-тє вид., випр. і допов. - Львів : Магнолія 2006, 2019. - 295 с. : кольор.
фот. - Бібліогр.: с. 295.

Третє видання атласу інфекційних хвороб виправлене і доповнене основними клінічними відомостями про важливі вірусні,
бактерійні, рикетсійні, хламідійні, хламідійні, протозойні, гельмінтні хвороби та інфестації. На знімках зображено симптоми
різних клінічних форм інфекційних захворювань, їх ускладнень і вигляд збудників. Всього нараховується 561 фотоілюстрація.
Для інфекціоністів, лікарів загальної практики і сімейної медицини, терапевтів, педіатрів, дерматологів, науковців, а також
студентів старших курсів медичних університетів та академій, інтернів і лікарів післядипломної освіти.

Атлас з ревматології : навчальний посібник. - Харків : ХНМУ, 2019. - 237 с.

Атлас є унікальною роботою, яка охоплює і об'єднує всі аспекти, що необхідні для підготовки висококваліфікованих фахівців у
галузі ревматологічних захворювань. У ньому представлені ілюстрації, фото, рентгенограми реальних клінічних віпадків
найбільш поширених ревматичних захворювань: ревматоїдного артриту, псориатичного артриту, подагри, остеоартрозу,
анкілозуючого спондиліту, системного червоного вовчака, системної склеродермії, системних віскулітів. Важливо, що при більш
детальному огляді та описі кожної нозологічної одиниці ми виділяємо певні специфічні критерії та ознаки, що суттєво розширює
рівень знань про дану категорію захворювань. Весь викладений матеріал атласу базується на власному досвіді
висококваліфікованих працівників колективу кафедри, отриманому при обстеженні, лікуванні та подальшому веденні хворих.
Рекомендовано для студентів медичних факультетів вищих медичних навчальних закладів ІІІ -ІV рівнів акредитації МОЗ України,
лікарів-інтернів терапевтичного профілю лікарів загальної практики-сімейної медицини, терапевтів та лікарів-ревматологів.

Збірник тестових завдань з електрокардіографії : навчальний посібник . - Харків : ХНМУ,
2019. - 90 с.

У збірнику представлені тестові питання з різних розділів електрокардіографії, що є найбільш важливими у практиці лікарів
терапевтичного профілю. Охоплені теми: електрокардіографічна діагностика гіпертрофій та перевантажень камер серця,
гострого коронарного синдрому, порушень ритму та провідності, дифузних змін міокарду. Також приділена увага аналізу
електрокардіограми: визначенню водія ритму, частоти серцевих скорочень, вольтажу, ізоелектричної вісі серця, аналізу
серцевого ритму. Даний збірник є сучасним методичним виданням і підготовлений висококваліфікованим авторським колективом
на основі аналізу найбільш цікавих електрокардіограм пацієнтів. Збірник сформовано таким чином, що перша частина містить
зображення електрокардіограми та тестове запитання до неї, що може містити одну або декілька правильних відповідей, що
спонукає читача найбільш уважно та глибоко зануритись у аналіз завдання, а у другий частині розміщені правильні відповіді.
Рекомендовано для студентів медичних факультетів вищих медичних навчальних закладів III-IV рівнів акредитації МОЗ України,
лікарів-інтернів терапевтичного профілю, лікарів загальної практики-сімейної медицини, терапевтів та лікарів-ревматологів.



Збірник клінічних задач із внутрішньої медицини : навчальний посібник. - Харків : ХНМУ,
2019.

Ч. 1. - 2019. - 230 с.

У збірнику задач висвітлюються клінічні приклади розвитку, протікання та ведення випадків внутрішніх хвороб. Серед них
випадки хвороб кардіологічного, нєфрологічного, гастроентерологічного та пульмонологічного профілю, що включають біля
100 нозологічних одиниць. Даний збірник є сучасним методичним виданням і підготовлений висококваліфікованим авторським
колективом на основі зафіксованих історій хвороб пацієнтів. Збірник сформовано таким чином, що перша частина містить
клінічний випадок із відображенням скарг, об’єктивного статусу, результатів додаткових методів обстеження, а в другій
частині зібрано відповіді до задач, шо базуються на останніх вітчизняних, міжнародних рекомендаціях та протоколах ведення
хворих різного віку, статі та ступеня тяжкості відповідного захворювання. Рекомендовано ДЛЯ студентів медичного
факультету вищих медичних навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації МОЗ України, лікарів-інтернів терапевтичного
профілю, лікарів загальної практики-сімейної медицини, терапевтів та лікарів інших спеціальностей.

Збірник клінічних задач із ревматології : навчальний посібник. - Харків : ХНМУ, 2019.
Ч. 2. - 2019. - 405 с..

У збірнику задач висвітлюються клінічні приклади розвитку, перебігу та ведення пацієнтів із ревматологічною патологією.
Серед них: гостра ревматична лихоманка, хронічна ревматична хвороба серця, системні васкуліти, ревматоїдний та
реактивний артрити, подагра, псоріатичні ураження суглобів, хвороба Бехтерєва, дерматоміозит, системна склеродермія,
системний червоний вовчак та остеоартроз. Даний збірник є сучасним методичним виданням і підготовлений
висококваліфікованим авторським колективом на основі зафіксованих історій хвороб пацієнтів. Збірник сформовано таким
чином, що перша частіна містить клінічний випадок із відображенням скарг, об’єктивного статусу, результатів додаткових
методів обстеження, а в другій частині зібрано відповіді до задач, що базуються на останніх вітчизняних, міжнародних
рекомендаціях та протоколах ведення хворих різного віку, статі та ступеня тяжкості відповідного захворювання.
Рекомендовано для студентів медичних факультетів вищих медичних навчальних закладів III-IV рівнів акредитації МОЗ
України, лікарів-інтернів терапевтичного профілю, лікарів загальної практики-сімейної медицини, терапевтів та лікарів-
ревматологів.

Козаченко, І. М. Методика визначення взаємного розташування постраждалого і зброї

при пораненні з автомата АК-74 : посібник для судово-медичних експертів, криміналістів

і юристів / І. М. Козаченко. - Харків : ФОП Бровін О. В., 2019. - 60 с.

Представлено результати власних досліджень автора щодо комплексу морфологічних ознак для визначення взаємного
розташування постраждалого та зброї при пораненні з автомата АК-74. Установлено, що характер зон кіптяви і пояска
обтирання кулі на тканинах одягу та тілі людини пов’язані зі зміною положення дула зброї та відстані пострілу. Опрацьовано
статистично значущі моделі лінійної агресії та алгоритм підтримки прийняття рішень, запропоновано теоретичну формулу. Це
дає змогу визначити положення АК-74 при поранені за характером слідів пострілів на перешкодах з урахуванням напрямку
ранового каналу щодо основних площин тіла. Посібник призначений для судово-медичних експертів, криміналістів і юристів.



Старченко, І. І. Патоморфологія основних захворювань щелепно-лицевої ділянки :
навчальний посібник / І. І. Старченко, Б. М. Филенко, В. В. Черняк ; Міністерство
охорони здоров'я України, Українська медична стоматологічна академія, Кафедра
патологічної анатомії з секційним курсом. - Вінниця : Нова книга, 2019. - 124 с.

У навчальному посібнику представлено питання етіології, епідеміології, патогенезу, патоморфологічної діагностики та
наслідків основних захворювань щелепно-лицевої ділянки. Матеріал посібника викладений відповідно до програми з
патоморфології для студентів стоматологічних факультетів закладів вищої освіти України і включає теми для аудиторної та
позааудиторної підготовки. Структура викладення матеріалу допоможе студенту в опануванні знань з патоморфології
захворювань щелепно-лицевої ділянки, а також при підготовці до складання ліцензійного іспиту “Крок-1. Стоматологія”. Для
полегшення засвоєння матеріалу перший розділ посібника присвячено анатомії органів порожнини рота й основним етапам
розвитку зубів. Текст посібника містить значний ілюстративний матеріал макро- та мікропрепаратів. Навчальний посібник для
студентів стоматологічних факультетів також буде корисний для лікарів-інтернів.

Сілкіна, Ю. В. Медична ембріологія з основами тератології : навчальний посібник / Ю.
В. Сілкіна, М. П. Веропотвелян, Н. О. Данкович. - Вінниця : Нова книга, 2019. - 206 с.

У навчальному посібнику представлено матеріал з основ медичної ембріології, викладений відповідно до програми
навчальної дисципліни «Гістологія, цитологія та ембріологія». Обсяг матеріалу стосовно спадкових вад та основ
тератології відповідає навчальній програмі з патологічної фізіології. Важливим у представленому посібнику є матеріал,
який стосується принципів пренатального моніторингу розвитку дитини із зазначенням критеріїв його оцінки та строків
скринінгових обстежень. Призначений для студентів навчальних закладів III-IV рівнів акредитації, а також для
викладачів, інтернів, сімейних лікарів, педіатрів, дитячих хірургів, акушерів-гінекологів, репродуктологів, генетиків,
спеціалістів з пренатальної діагностики та інших.

Тестові завдання і ситуаційні задачі з охорони праці в медичній галузі : навчальний
посібник / О. П. Яворовський, Ю. О. Паустовський, О. А. Никитюк ; ред.: О. П.
Яворовський, І.В. Сергети. - К. : ВСВ Медицина, 2019. - 223 с.

Навчальний посібник підготовлено фахівцями провідних медичних закладів вищої освіти України. Тестові завдання і
ситуаційні задачі розроблено до всіх тем практичних занять з охорони праці в медичній галузі відповідно до нових
навчальних програм із цієї дисципліни. Значну 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 та виробничій безпеці медичного персоналу. Для студентів медичних закладів вищої освіти, лікарів-інтернів та
практичних лікарів.



Українсько-латинський словник з акушерства-гінекології та суміжних дисциплін / Ю. С.
Паращук, Н. В. Дерев'янченко, М. Г. Грищенко [та ін.]. - Харків : Видавець Олександр
Савчук, 2019. - 221 с.

У виданні представлені українські терміни з їхніми латинськими відповідниками та короткими науковими визначеннями.
Даний словник призначений для студентів медичних навчальних закладів, здобувачів вищої освіти ступеня доктора
філософії, викладачів, а також для лікарів, які працюють у галузі акушерства та гінекології.

Медична наукова література

Сафонова И. Н. Беременность низкого риска: эхографические скрининги / И. Н.
Сафонова. - Киев : Медицина Украины, 2019.

Т. 1. - 2019. - 141 с. : ил. - (Uzschool). - Библиогр. в конце глав.

В томе I руководства uzschool представлены современные принципы ультразвуковой диагностики в акушерстве. Рассмотрены
вопросы безопасности метода и организации диагностических программ, приведены эхограммы нормальной ультразвуковой
картины беременности разных сроков. Описаны методики рутинных и дополнительных эхографических исследований плода в
I и II триместрах, стандартных и расширенных методов эхографии головного мозга и сердца плода. Приведены современные
рекомендации европейских, американских и интернациональных сообществ перинатальной и фетальной медицины (ISUOG,
FMF, NICE, ACOG, AIUM, ACR, SMFM), реферативный анализ более 300 литературных источников. В основе руководства —
данные систематических обзоров и наиболее значимых профильных исследований, а также клинический опыт и обширный
визуальный архив автора. Материал изложен в доступной форме. Руководство предназначено для врачей акушеров-
гинекологов, радиологов, специалистов ультразвуковой диагностики и беременности высокого риска, перинатологов,
неонатологов, преподавателей кафедр акушерства и лучевой диагностики, врачей-интернов, студентов медицинских вузов,
акушерок. uzschool— гид в акушерство для радиолога и проводник в УЗ диагностику для акушера.

Сафонова И. Н. Беременность высокого риска: допплер, биофизический профиль плода,
фетометрия / И. Н. Сафонова. - Киев : Медицина Украины, 2019.

Т. 2. - 2019. - 123 с. : ил. - (Uzschool). - Библиогр. в конце глав.

В томе 2 руководства uzschool рассмотрены принципы акушерской допплерографии, динамической фетометрии и
биофизического мониторинга плода. Эти принципы являются смысловой осью УЗ мониторингов беременности высокого
риска, в том числе многоплодной беременности. Приведены современные рекомендации европейских, американских и
интернациональных сообществ перинатальной и фетальной медицины ISUOG, FMF, NIСЕ, АСОG, АIUМ, АСR, SМFМ. В основе
руководства — данные систематических обзоров и наиболее значимых профильных исследований, а также клинический опыт
и обширный визуальный архив автора. Материал изложен в доступной форме, интересен, в первую очередь, врачам
ультразвуковой диагностики перинатальных центров, центров медицины плода и беременности высокого перинатального
риска, a также акушерам-гинекологам, радиологам, перинатологам, преподавателям кафедр акушерства и радиологии,
врачам-интернам. Серия uzschool — гид в акушерство для радиологов и проводник в УЗ диагностику для акушеров.



Сафонова И. Н. Беременность высокого риска: эхографические мониторинги / И. Н.
Сафонова. - Киев : Медицина Украины, 2019.

Т. 3. - 2019. - 246 с. : ил. - (Uzschool). - Библиогр. в конце глав.

В томе 3 монографии uzschool рассмотрены клинические аспекты эхогграфических мониторингов при беременности высокого
риска перинатальных осложнений: плацентарных нарушениях, задержке роста и дистрессе плода, материнской артериальной
гипертензии и преэклампсии, сенсибилизированной беременности, сахарном диабете беременной, перенашивании,
неиммунной водянке плода, фетальной анемии, аритмиях плода, аномалиях плаценты и пуповины и др. Приведены
современные рекомендации зарубежных и интернациональных сообществ материнско-плодовой медицины и
диагностического ультразвука (ISUOG, FМF, NICE, АСOG, АIUМ, АСR, SОGС и др), некоторые зарубежные клинические
протоколы, данные систематических обзоров, реферативный анализ более 300 литературных источников. В основе
руководства — 20-летний клинический опыт работы в акушерско-перинатальном стационаре III уровня, анализ
эхографических изображений и перинатальных результатов нескольких тысяч беременностей высокого риска, обширный
визуальный архив автора. Материал изложен в доступной форме, интересен, в первую очередь, врачам ультразвуковой
диагностики перинатальных центров, центров медицины плода и беременности высокого риска, а также акушерам-
гинекологам, радиологам, перинатологам, неонато- логам, преподавателям кафедр акушерства и радиологии, врачам-
интернам. Серия uzschool — гид в акушерство для радиологов и проводник в УЗ диагностику для акушеров.

Сафонова И. Н. Многоплодная беременность: эхографические мониторинги / И. Н.
Сафонова. - Киев : Медицина Украины, 2019.

Т. 4. - 2019. - 109 с. : ил., граф. - (Uzschool). - Библиогр.: с. 83-85.

В томе IV монографии uzschool рассмотрены клинические аспекты эхографических мониторингов при многоплодной
беременности: диагностика типа многоплодия, дискордантный рост близнецов, синдром фето-фетальной трансфузии
(мониторинги до и после внутриутробного лечения), другие межплодовые трансфузии, селективная задержка роста одного
из близнецов, моноамниотическая двойня, внутриутробная гибель одного из двойни, многоплодие высокого порядка,
эмбриоредукция и др. Приведены рекомендации интернациональных сообществ материнско-плодовой медицины и диагно-
стического ультразвука (ISUOG, FМF, NIСЕ, АСОG, АIUМ, АСR, SОGC, RСОG и др.), некоторые зарубежные клинические
протоколы, данные систематических обзоров, реферативный анализ профильных публикаций. В основе руководства — 20-
летний клинический опыт работы в акушерско-перинатальном стационаре III уровня, анализ эхографических изображений и
перинатальных результатов нескольких тысяч беременностей высокого риска, обширный визуальный архив автора. Материал
изложен в доступной форме алгоритмов и тезисов, интересен врачам ультразвуковой диагностики перинатальных центров,
центров медицины плода и беременности высокого риска, акушерам-гинекологам, радиологам, перинатологам,
неонатологам, преподавателям кафедр акушерства и радиологии, врачам-интернам.



Соціально-економічна література

Ціборовський, О. Медицина Києва і Київщини в ХІХ - на початку ХХ століття / О.
Ціборовський ; ред. В. М. Бодак ; Міністерства охорони здоров'я України, Український
інститут стратегічних досліджень. - Київ : ФОП Маслаков, 2018. - 374 с.

Враховуючи специфіку розвитку медицини в різних регіонах України, дано характеристику динаміці природного руху і
стану здоров`я населення Києва і Київської губернії в ХІХ - на початку ХХ ст. залежно від умов життя і стану медичної
допомоги. Характеризуючи зміни правових та організаційних основ охорони здоров`я населення, що дозволяє
періодизувати ці процеси, висвітлено становлення лікувальної і санітарної справи, особливо після відміни кріпацтва і
проведення пов`язаних з нею реформ, формування міської та приказної медицини, а також перехід останньої до
земської медицини, поступове збільшення числа лікарів та інших медичних працівників, мережі медичних закладів,
сільських лікарських дільниць і фельдшерських пунктів, поліпшення медичного обслуговування населення, в т.ч.
сільського. Особливу увагу приділено становленню і розвитку санітарного нагляду та протиепідемічної роботи, ролі
громадських товариств в організації медичної Допомоги. Обгрунтовано висновок, що без досягнень ХІХ ст. був
неможливим прогрес системи охорони здоров,я в ХХ ст. Для викладачів, науковців і студентів, лікарів, істориків,
соціологів, політологів, всіх, хто цікавиться історією української медицини та охорони здорові.



Видання, що надійшли до Наукової бібліотеки ХНМУ 
у жовтні 2019 року

Медична навчальна література

Новітні тенденції в діагностиці та лікуванні внутрішніх хвороб : матеріали науково-
практичної конференції з міжнародною участю, прсвяченої 100-річчю від дня
народження академіка Л. Т. Малої (Харків, 15-16 жовтня 2019 р.) / відп. ред. O. M.
Біловол ; ред. кол. I. I. Князькова [та ін.]. - Харків : ХНМУ, 2019. - 234 с.

У збірнику включено тези доповідей, які висвітлюють найсучасніші тенденції щодо впровадження новітніх методів дослідження,
диференційованої діагностики та лікування внутрішніх хвороб. Висвітлені теми епідеміології та профілактики терапевтичної
патології на сучасному етапі. Розглянуто найважливіші питання розвитку практичної, теоретичної та експериментальної
медицини. Підкреслена роль академіка Л.Т. Малої у становленні вітчизняної терапевтичної школи лікарів, науковців,
підкреслений її внесок у розвиток світової медичної практики. Матеріали конференції призначений для спеціалістів різних
медичних спеціальностей, а також студентів вищих медичних начальних закладів.

Художня література

Акунин, Б, Черный город / Б, Акунин ; худож. И. Сакуров. - Москва : Захаров, 2012. - 362
с.

Действие нового романа об Эрасте Фандорине происходит накануне Первой мировой войны в Баку, великолепном
и страшном городе нефти, нуворишей, пламенных террористов и восточных разбойников. На этот раз великому
сыщику достался противник, победить которого, кажется, невозможно...

Астахов, П. Волонтер / П. Астахов ; худож. В. Остапенко. - Москва : Эксмо, 2015. - 384 с.

К известному адвокату Артему Павлову обратилась женщина, у которой несколько дней назад пропал
восемнадцатилетний сын. Женщина точно знает, что парень вместе с другом попал в аварию и был госпитализирован.
Но на этом его следы обрываются. Поиски молодого человека привели Павлова в благотворительный фонд «Поделись
сердцем». Фонд помогает одиноким нуждающимся людям пройти бесплатное лечение в некой частной клинике
«МедКР». Благое и нужное дело, если бы не страшная статистика: все, кому «повезло» там лечиться, умерли…



Бердинських, К. Є люди : теплі історії з Майдану / К. Бердинських. - Київ : Брайт Стар
Паблішинг, 2014. - 179 с.

Ця книжка – блог-щоденник з Інтернету, який автор розпочала під час Євромайдану. Журналістка Крістіна Бердинських,
поспілкувавшись 1 грудня на Банковій із двома медичними волонтерами, написала першу історію про них на своїй
приватній сторінці у соцмережі. Коли на Банковій пішов газ, ці хлопці побігли надавати швидку допомогу.

Вербер, Б. Империя ангелов : роман / Б. Вербер. - Москва : Гелеос ; Москва : Рипол
Классик, 2007. - 416 с.

После гибели в авиакатастрофе Мишель становится ангелом-хранителем и получает троих подопечных – американская
топ-модель, французский писатель и русский детдомовец. Автор романа Бернард Вербер приоткрывает нам тайну
жизненного уклада на небесах, а также позволяет заглянуть в самые укромные уголки души каждого из троих
«клиентов» Мишеля. Лёгкое и светлое произведение, затрагивающее, однако, множество серьёзных и важных тем.
«Империя ангелов» признана шедевром Вербера, а тираж это книги исчисляется в миллионах.

Вербер, Б. Энциклопедия относительного и абсолютного знания / Б. Вербер ; пер. К. В.

Левина ; худож. К. Яворский. - Москва : Гелеос ; Москва : Рипол Классик, 2007. - 288 с.

Энциклопедия относительного и абсолютного знания- книга легенда! С нее началось восхождение Вербера к вершинам 
мировой славы! Ее прочитал каждый второй француз! Теперь на русском  языке!

Валентинов, А. Дезертир : роман / А. Валентинов. - Москва : ЭСМО-Пресс, 2000. - 394 с.
Свобода, Равенство, Братство - и Смерть. Такой стала Французская революция для главных героев историко-

фантастического романа Андрея Валентинова. Но Смерть, царящая в революционной Франции, не всесильна. Дезертир,

бывший офицер королевской армии, переступивший черту, не желая больше убивать, возвращается к жизни - без имени,

без памяти. Зачем? Надолго ли? Что он еще не успел сделать? Робеспьер и Дантон, роялисты и санкюлоты, последние из

древнего народа дэргов и создатели первого радиопередатчика - герои известного романа Андрея Валентинова, одного

из основателей жанра криптоистории. Также в книгу вошел цикл статей автора, посвященный современной фантастике.



Вишневський, Я. Л. Зміщення спектра : роман : продовження бестселера "самотність у
мережі" / Я. Л. Вишневський ; пер. з пол. О. Кравець [та ін.]. - Харків : Фабула, 2019. - 447
с.

Якуб - студент факультету інформатики в університеті. Він не знає, що в житті його матері було велике кохання, яке й
досі її хвилює. І от його дівчина раптом помічає дивовижні зв’язки між книжкою, яку саме читає, і життям свого коханого.
Вона починає пошуки і наштовхується на таємницю. Хто насправді є батьком Якуба? Чи має вона право знайти відповідь
на це питання? Родинні секрети, ретроспекції, різні країни - герої наново переживають давно забуті емоції, прагнуть
розібратись у власних почуттях і зрозуміти, чи правильний вибір вони колись зробили.

Вилар, С. Чужак : роман / С. Вилар . - Х. : Клуб семейного досуга, 2018. - 512 с.

Древняя Русь. Эпоха правления двух князей, мудрого Аскольда и воинственного Дира, близится к закату. Таинственный
мститель, посланец Вещего Олега Торир, не остановится ни перед чем, чтобы посадить на киевский престол нового
владыку. И надо же было славянке Карине, достойной княжеского терема благодаря красоте и гордому нраву, горячо
полюбить этого холодного, как ветер с севера, варяга! Неужели девушка не понимает, что, связывая судьбу с волком-
одиночкой Ториром, она ставит на карту свою жизнь?

Воннеґут, К. Бойня номер п'ять або дитячий хрестовий похід : роман / К. Воннеґут ; пер.:
В. Діброва, Л. Діброва. - Львів : Видавництво Старого Лева, 2017. - 320 с.

За своїм жанром «Бойня номер п'ять» (1969) американського письменника Курта Воннеґута (1922-2007) є органічним сплавом
історії, психології, соціології, сатири, наукової фантастики та елементів автобіографії. Нервовим центром роману є нищівне
бомбардування Дрездена англо-американською авіацією навесні 1945 року. Але як і в будь-якому шедеврі, зміст «Бойні номер
п'ять» не обмежується описом цієї події. Використання кількох перспектив, повна відсутність статики та дидактичності, стрімкі
переходи з трагічного в комічне дозволяють Курту Воннеґуту не лише розповісти про цей епізод часів Другої світової війни, але
й порушити багато базових питань людського буття. «Бойня номер п'ять» справедливо вважається вершиною творчості Курта
Воннеґута й одним із найвищих здобутків американської і світової літератури минулого століття.

Ґеррітсен, Т. Двійник : роман / Т. Ґеррітсен ; пер. О. Оксенич. - Харків : Клуб сімейного
дозвілля, 2019. - 384 с.

Робота судмедексперта Мауро Айлз завжди була впритул пов'язана зі смертю, але на цей раз вона вперше зрозуміла, що
означає вираз "кров холоне в жилах ', - коли побачила на секційному столі тіло жінки, як дві краплі води схожою на неї.
Хто вона така? Навіщо комусь знадобилося вбивати її? - все це належить зрозуміти Мауро Айлз і її колегам-поліцейським,
а заодно вийти на слід жорстоких вбивць, яким довгі роки вдавалося переховуватися від правосуддя.



Ґеррітсен, Т. Грішна : роман / Т. Ґеррітсен. - Харків : Клуб сімейного дозвілля, 2019. - 333

с.

Бостон приголомшує жахлива звістка: у місцевому монастирі жорстоко вбито молоду послушницю. А незабаром стається
ще одне вбивство: у закинутому ресторані знайдено понівечене тіло невідомої жінки. Здається, що ці два злочини аж ніяк
не пов’язані між собою. Детектив Ріццолі та судмедекспертка Айлз починають складне розслідування. Крок за кроком
вони заглиблюються в минуле жертв. Незабаром вони дізнаються, що у священних стінах монастиря коїлося таке, про що
черниці воліли б мовчати. Спокуси та страшні секрети, таємниці індійського селища Бара, моторошні події минулого… І
тепер прийшов час спокути…

Гранецька, В. Щасливий : роман / В. Гранецька. - Київ : Нора-Друк, 2015. - 295 с.

У невигаданій оповіді про порятунок маленького хлопчика, чиє ім’я українською мовою перекладається як Щасливий,
відбивається історія зіткнення різних світів: байдужості і самопожертви, неприязні до чужого і готовності віддати останнє
незнайомій людині, бюрократичного мислення і високого професіоналізму, релігійних забобон і щирої віри, справжнього
кохання і підступної зради.

Ґоулман, Д. Емоційний інтелект лідера / Д. Ґоулман, Р. Бояціс, Е. Маккі ; пер. В. Глінка. -
Київ : Наш формат, 2019. - 288 с.

Тривалий час люди вважали, що емоції в ділових стосунках шкодять нормальній роботі компаній. Однак управляти — це
не лише налагоджувати процеси, створювати стратегію і продукувати сильні ідеї. Справжній лідер має надихати,
пробуджувати ентузіазм, підтримувати в людях мотивацію і знаходити їхні найсильніші сторони. Що дає лідеру сил горіти
своєю роботою й залишатися вірним компанії? Як він створює атмосферу, сприятливу для креативних ідей та інновацій?
У цій книжці експерти з емоційного інтелекту пояснюють, чому емоції уміння розуміти і співпереживати допомогають, а не
заважають лідеру керувати колективом. Автори також зосереджуються на тому, як розвинути навички емоційного
лідерства в собі.

Гудзь, А. Містична Україна : таємні об’єкти та загадкові явища / А. Гудзь. - Київ : Арій,
2019. - 239 с.
Ця книга — своєрідна енциклопедія українських чуток, легенд і переказів, пов’язаних із різноманітними містичними

явищами. Зокрема читач довідається про легенди українських замків і фортець, побуває на місцях із позитивною й
негативною енергетикою, довідається про українських чаклунів, невіднайдені закляті скарби, переміщення в часі й
просторі та ще багато цікавого, містичного й оповитого таємницями.
Книга не претендує на науковість, адже містика й наука — речі несумісні. Мета видання — розкрити багатогранний світ
українців, показати його таємничий і неймовірно привабливий бік.
Призначена для широкого кола читачів.



Дойл, Артур Конан Спогади про Шерлока Холмса: Обряд родини Масґрейвів та інші
історії: пер. з англ. / Артур Конан Дойл. — К. : Знання, 2018. — 206 с.

Серед справ, які Шерлок Холмс розслідує в цій збірці, не лише ті, де виявляються гріховна сутність злочинців та людські
слабкості (“Срібносяйний”, “Картонна коробка”, “Біржовий клерк”, “Глорія Скотт”), але й ті, розгадки котрих спонукають
клієнтів детектива до гуманних рішень та шляхетних вчинків (“Жовте обличчя”); в одній з історій Холмс навіть здійснює
спробу розкрити історичну таємницю часів Карла I та Карла II (“Обряд родини Масґрейвів”). І в усіх цих випадках його
логічне мислення, уважність до деталей, вміння аналізувати лишаються гідними подиву та зачаровують.

Джефферсон, Т. Світло і свобода : роздуми про прагнення до щастя / Т. Джефферсон ;
ред. Е. С. Петерсен. - Харків : Литера Нова, 2019. - 177 с.

Якщо хочеш пізнати духовний світ людини – звернись до її думок. Саме це пропонує Ерік С. Петерсен, даючи можливість
читачеві познайомитися зі світоглядом Томаса Джефферсона, третього президента США, автора всесвітньо відомої Декларації
незалежності. Світло, отримане від свободи, свобода, осяяна світлом – такий лейтмотив цієї книги.

Джеймс, М. Коротка історія семи вбивств / М. Джеймс ; пер.: А. Хлівний, Л. Хлівна. - Львів
: Видавництво Старого Лева, 2018. - 920 с.

3 грудня 1976 року. Ямайка на порозі громадянської війни, а в гетто Кінгстона ллється кров. У цей день «король реггі» Боб
Марлі готувався до грандіозного концерту, покликаному послабити напругу в ямайському суспільстві. Раптово семеро стрільців,
озброєних автоматичною зброєю, вломилися до нього в будинок і буквально зрешетили все навколо. Співак вижив - і навіть
провів концерт, незважаючи на поранення в груди і руку. Але неясні, темні чутки про це, замах ще довго розбурхували весь світ
...

Естес, К. П. Жінки, що біжать за вовками : Архетип Дикої жінки у міфах та легендах / К. П.
Естес. - Київ : Yakaboo Publishing, 2019. - 460 с.

На думку доктора психології Клариси Пінколи Естес, здорові вовки та здорові жінки мають певні спільні психічні характеристики:
гостроту відчуття, грайливий дух і глибоку відданість. Вовки й жінки споріднені за природою, допитливі, наділені витривалістю й
силою. Вивчаючи вовків, доктор Естес вперше викристалізувала концепт архетипу Дикої жінки. У книжці, яка стала світовим
бестселером і сенсацією The New York Times, Естес розкриває цей архетип, розшифровує давні легенди і давно відомі дитячі
казки, а також пояснює його на прикладах зі своєї психоаналітичної практики.



Еткофф, Н. Виживання найгарніших : наука краси / Н. Еткофф. - Київ : Vakaboo, 2019. -
365 с.

Чим насправді є людська одержимістю красою? Чому нас непереборно ваблять певні наборів фізичних рис та ознак? Що
змушує людей зазирати у дзеркало, вибілювати шкіру чи засмагати, цікавитись модними трендами? Доктор психології,
дослідниця і викладачка Гарвардської школи медицини, практикуюча психологиня Ненсі Еткофф, стверджує , що це не є
виявами зіпсутості, матеріалізму, бездуховності, марнославства чи поверхневості. Спираючись на десятки наукових праць та
результати сотень авторитетних досліджень на перетині соціальної психології, соціометрії, біології та фізіології, авторка пояснює
чіткі взаємозв’язки між тим, що люди універсально вважають красивим та еволюційними потребами нашого виду. Простежуючи
відмінності сприйняття вроди, моди та сексуальності в різних країнах, культурах, епохах, суспільних прошарках, вона відзначає,
як на вподобання впливають вік, стать, орієнтація і суспільні норми і пояснює причини цих відмінностей. Ненсі Еткофф
розглядає практично кожен елемент людської зовнішності та детально пояснює, що ми незмінно намагаємося розгледіти та
підкреслити в собі самих, і що бачать наші потенційні сексуальні партнери, суспільство та навіть роботодавці.

Зіненко Р. А. Війна, якої не було. Хроніка Іловайської трагедії / Р. А. Зіненко. - Харків :
Фоліо, 2019.

Ч. 1. : 7-24 серпня 2014 року. - 2019. - 446 с.

Роман Зіненко (нар. 1974 р.), колишній морський піхотинець, доброволець батальйону «Дніпро-1», був серед тих, хто в серпні
2014-го опинився в пеклі Іловайська. Він не тільки вижив, але й написав одну з перших книжок про війну на Сході України —
«Іловайський щоденник», що вийшла у видавництві «Фоліо» українською та російською мовами. Ця чесна і відверта розповідь
очевидця, який нічого не вигадує, а намагається бути максимально точним у своїх спогадах, отримала широкий відгук у читачів,
насамперед у тих, хто виходив з-під Іловайська кривавим «зеленим коридором». Нова книга Романа Зіненка є
результатом ретельного дослідження, яке грунтується на спогадах близько сотні бійців і офіцерів, від добровольця до вищого
керівництва сектора «Б», учасників Іловайської трагедії. Окрім того, автору довелося переглянути, перевірити й хронологічно
розібрати сотні публікацій, відео- і фотоматеріалів, що стосуються боїв під Іловайськом. Результати окремих журналістських
досліджень, а також звіт тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України також вміщені на сторінках цієї книжки. Переважна
більшість зібраних фактів до сьогодні не була відома українському суспільству. І хоча автор подає найбільш повну і реальну
картину бойових дій під Іловайськом, залишається ще дуже багато питань, на які свого часу обов’язково будуть отримані
відповіді. Перша частина книжки висвітлює хронологію подій, що відбувалися 7–24 серпня 2014 року.

Зіненко Р. А. Війна, якої не було. Хроніка Іловайської трагедії / Р. А. Зіненко. - Харків :
Фоліо, 2019.

Ч. 2. : 25-31 серпня 2014 року. - 2019. - 476 с.
Роман Зіненко (нар. 1974 р.), колишній морський піхотинець, доброволець батальйону «Дніпро-1», був серед тих, хто в серпні
2014-го опинився в пеклі Іловайська. Він не тільки вижив, але й написав одну з перших книжок про війну на Сході України —
«Іловайський щоденник», що вийшла у видавництві «Фоліо» українською та російською мовами. Ця чесна і відверта розповідь
очевидця, який нічого не вигадує, а намагається бути максимально точним у своїх спогадах, отримала широкий відгук у читачів,
насамперед у тих, хто виходив з-під Іловайська кривавим «зеленим коридором». Нова книга Романа Зіненка є результатом
ретельного дослідження, яке ґрунтується на спогадах близько сотні бійців і офіцерів, від добровольця до вищого керівництва
сектора «Б», учасників Іловайської трагедії. Окрім того, автору довелося переглянути, перевірити й хронологічно розібрати сотні
публікацій, відео- і фотоматеріалів, що стосуються боїв під Іловайськом. Результати окремих журналістських досліджень, а
також звіт тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України вміщені на сторінках цієї книжки. Переважна більшість зібраних
фактів до сьогодні не була відома українському суспільству. І хоча автор подає найбільш повну і реальну картину бойових дій
під Іловайськом, залишається ще дуже багато питань, на які свого часу обов’язково будуть отримані відповіді. Друга частина
книжки висвітлює хронологію подій, що відбувалися 25–31 серпня 2014 року.



Жадан, С. Антена : поезії / С. Жадан. - Чернівці : Меридіан Черновіц, 2018. - 303 с.

«Антена» - 80 нових віршів, написаних автором упродовж останніх двох років. Невідомо, на чому тримається
чутливість «Антени», але це 80 спроб упіймати коливання повітря , вловити перетікання в просторі невидимих
радіохвиль, відчути на дотик час, у якому ми живемо, який ми проговорюємо. Час, кожен доторк до якого лишає
опік. Час, у якому приватні щоденникові записи можуть виявити воєнною хронікою, а біблійні історії – ранковими
новинами.

Жадан, С. Месопотамія : збірка / С. Жадан. - Харків : Клуб сімейного дозвілля, 2016. - 284
с.

Унікальний формат тексту! Дев`ять прозових історій/біографій і тридцять віршованих уточнень/узагальнень — ось
таке змістове наповнення «Месопотамії». Абсурд і надія, смерть і життя, любов і зрада, сміх і сльози, горілка й
цигарки, філософські відступи, фантастичні образи, перемога добра над злом, вишукані метафори й специфічний
гумор — Жадан пише про все, що хоче. І виходить це в нього неперевершено!

Історії талановитих людей / сост. І. Славінська. - 2-га книга. - Київ : Брайт Стар
Паблішинг, 2015. - 136 с.

"Історії талановитих людей" - продовження популярної серії "Теплі історії", майже всі книжки якої стали
українськими бестселлерами. Що в цій книжці? Життєві історії людей, яких ми знаємо і любимо.

Каланити, П. Когда дыхание растворяется в воздухе. Иногда судьбе все равно, что ты
врач / П. Каланити ; пер. К. В. Банников. - Москва : Э, 2018. - 208 с.

Пол Каланити - талантливый врач-нейрохирург, и он с таким же успехом мог бы стать талантливым писателем. Вы держите в
руках его единственную книгу. Более десяти лет он учился на нейрохирурга и всего полтора года отделяли его от того, чтобы
стать профессором. Он уже получал хорошие предложения работы, у него была молодая жена и совсем чуть-чуть оставалось
до того, как они наконец-то начнут настоящую жизнь, которую столько лет откладывали на потом. Полу было всего 36 лет,
когда смерть, с которой он боролся в операционной, постучалась к нему самому. Диагноз – рак легких, четвертая стадия –
вмиг перечеркнула всего его планы. Кто, как не сам врач, лучше всего понимает, что ждет больного с таким диагнозом? Пол
не опустил руки, он начал жить! Он много времени проводил с семьей, они с женой родили прекрасную дочку Кэди,
реализовалась мечта всей его жизни – он начал писать книгу, и он стал профессором нейрохирургии.



Конрад, Джозеф Межа тіні; Тайфун / Джозеф Конрад ; пер. з англ. Ольги Фири, Миколи
Рошківського. — К. : Знання, 2019. — 286 с.

Джозеф Конрад (1857—1924) — один із найславетніших англійських прозаїків, що народився неподалік Бердичева та пройшов
шлях від простого моряка до капітана. Тому зовсім невипадково головними героями його повістей “Межа тіні” й “Тайфун” стали
саме капітани. Автор цілеспрямовано поміщає своїх героїв у екстремальні умови, намагаючись дослідити глибини людської
психології крізь призму універсальних цінностей. Головні питання, які цікавлять письменника: чи залишиться людина людиною
за складних обставин, чи здатна вона піднестися над своїми потребами й інстинктами?

Кей, А. Будет больно : история врача ушедшего из профессии на пике карьеры / А. Кей. -
Київ : Бомбора, 2019. - 314 с.

Что вы знаете о враче, который вас лечит? Скорее всего, совсем немного. Если хотите узнать больше, скорее открывайте книгу
Адама Кея. Это откровенный, местами грустный, а местами – уморительно смешной рассказ молодого доктора от начала его
профессионального пути в медицине до завершения карьеры. Вы будете чрезвычайно удивлены, как много общего у наших и
британских врачей. Сложные и очень сложные клинические случаи, маленькие профессиональные хитрости, бесконечные
переработки, победы и поражения в борьбе со смертью, а еще чиновники министерства здравоохранения, от действий которых
одинаково страдают врачи и пациенты… Обо всем этом Адам Кей рассказывает так, что читатель с головой погружается в будни
интерна, а потом ординатора и сам примеряет белый халат. Будет больно. А еще будет смешно до икоты, грустно до слез и
захватывающе от первой до последней страницы.

Кіз, Деніел. Притулок пророцтв : роман / Д. Кіз ; пер. з англ.: С. Берлінець, В. Куча ; худож.
О. Волковська. - Харків : Клуб сімейного дозвілля, 2019. - 320 с.

Насправді зброя не здатна вбити. Поки вона лежить у шухляді чи в арсеналі, це звичайний предмет, такий самий, як
ложка чи ручка. Зброя — лише інструмент. Знаряддям убивства вона стає тільки тоді, коли опиняється в руках
убивці. Рейвен ніколи й нікому не хотіла завдати шкоди. Але вона — бомба сповільненої дії. Те, що зберігає її
пам’ять, здатне занурити світ у кровопролитну війну. Або врятувати сотні невинних життів. Рейвен — смертельна
зброя. Усе залежить від того, до чиїх рук вона потрапить…

Кіз, Д. Таємнича історія Біллі Міллігана : роман / Д. Кіз ; пер. О. Стусенко ; худож. О.
Волковська. - 3-е вид. - Харків : Клуб сімейного дозвілля, 2019. - 512 с.

Дивна історія трапилася в типовому американському містечку. Молодий чоловік на ім’я Біллі Мілліган звинувачується
у злочинах, яких не коїв чи просто не пам’ятає цього. З’ясувалося, що у свідомості Біллі мешкає двадцять чотири
особистості, які по черзі контролюють його розум. Та чи стане цей факт виправдальним для трьох зґвалтувань, на
які відважилась одна з особистостей хлопця?



Легенди України / уклад. О. Волосевич. - Львів : Апріорі, 2017 - .
Ч. 1. : Карпати. - 2017. - 167 с.

Збірка найкращих і найколоритніших карпатських легенд та переказів. Згруповані у розділи: гори, ріки та озера,
рослини, персоналії, замки, храми, кожен з яких починається історичною довідкою. Для широкого кола читачів.

Ліппінкотт, Р. За п'ять кроків до кохання : роман / Р. Ліппінкотт ; пер. Д. Петрушенко. -
Харків : Клуб сімейного дозвілля, 2019. - 240 с.

П’ять кроків і в жодному разі не ближче. Інакше це може вбити Стеллу. Чому? Рідкісна хвороба, яка з дитинства не давала жити
нормальним життям. Не наближайся, не варто. Незабаром на неї чекає операція, і нарешті все буде добре. Та все одно тримай
дистанцію. Коли тобі хочеться обійняти її чи торкнутися волосся - не наближайся до неї, Вілле. Ти саме той, кого вона мусить
уникати попри все. навіть один твій подих може зруйнувати все її життя. Якщо ти хочеш, щоб вона жила, — тримайся на відстані.
Але я знаю, ти не можеш. Чому саме ти закохався в неї? Чому вона покохала саме тебе? Разом - не можна. Окремо - неможливо…

Леві, М. Така, як ти : роман / М. Леві ; пер. c фр. К. Пітик ; худож. Полін Лєвек. - Харків :
Клуб сімейного дозвілля, 2019. - 222 с.

Будинок № 12 на П’ятій авеню у Нью-Йорку. Звичайна будівля, у якій немає нічого особливого. Хіба що старовинний
механічний ліфт. Та загадковий ліфтер-індус Санджай. Хлоя, власниця квартири з дев’ятого поверху, і не
здогадується, ким насправді є новий ліфтер. Як не знає й про те, що він готовий віддати всі скарби світу, аби знову
опинитися на дев’ятому поверсі. Відчинити двері, зазирнути їй в очі й промовити: «Я все життя шукав таку, як ти».
Між ними — вісім поверхів, одна маленька таємниця й бурхливе, сповнене несподіванок життя…

Липскеров, Д. Пальцы для Кэролайн : повести и рассказы / Д. Липскеров. - Москва :
Астрель ; Москва : АСТ , 2010. - 413 с.

Рассказы, представленные в этом сборнике, сложны и прекрасны. Они обличают, провоцируют, издеваются над мещанством и
снобизмом. Но, наверное, с этим согласитесь и вы – ведь наша жизнь пресыщена этими явлениями. Читая эту книгу, вы словно
«читаете» судьбы персонажей – ведь они на самом деле так похожи на наших друзей, соседей по лестничной площадке,
случайных попутчиков и прохожих…



Медведева, А. Неудачница : роман / А. Медведева ; худож. А. Белякова. - Харьков : Клуб
семейного досуга, 2019. - 336 с.

Устроившись в крупную компанию, Мила сразу же оказывается в подчинении сына гендиректора — расчетливого красавца
с отвратительным характером и большими планами на бизнес отца. По контракту днем она его личная помощница, а
вечером — его же домработница, скованная по рукам и ногам системой жестких штрафов. Лишь однажды вырвавшись на
свободу, Мила знакомится с угрюмым брутальным музыкантом по прозвищу Бес. Их общение становится ее отдушиной,
однако не остается незамеченным требовательным боссом: тот добавляет в свой дьявольский контракт новое условие…
Мила даже не догадывается, какая роль отведена ей в его новой игре.

Мате, Г. Жіночий лікар : роман / Г. Мате. - Харків : Клуб сімейного дозвілля, 2019. - 254 с.

Роман переїздить до свого рідного міста, де влаштовується лікарем-акушером до обласної лікарні. Пацієнтки обожнюють
співчутливого й турботливого лікаря, а колеги заздрять надзвичайному професіоналізму. Роман має таємницю. Колись він
припустився фатальної помилки, яка перекреслила все його колишнє життя, стосунки та роботу в столичній клініці. Тепер
тут, у цьому невеличкому містечку, він намагається почати все спочатку. Допомагаючи пацієнткам, стаючи для них
порятунком і підтримкою в час безнадії. Та чи вдасться самому Роману віднайти втрачену надію? Віднайти, щоб подарувати
її іншим...

Нестерова, Н. Вызов врача : роман / Н. Нестерова. - Москва : АСТ ; Москва : Астрель, 2008.
- 286 с.

Каких неожиданностей можно ждать от рутинного визита участкового врача к немолодой скандальной пациентке? Им ведь
нечего делить? Во всяком случае, так видится со стороны. Однако жизнь расставляет удивительные ловушки, в которые рано
или поздно угодит каждый заложник собственного прошлого…

Оливер, Сакс Человек, который принял жену за шляпу, и другие истории из врачебной
практики / Сакс Оливер ; пер.: Г. Хасина, Ю. Численко . - Москва : АСТ , 2015. - 352 с.

Оливер Сакс- всемирно известный британский невролог, автор десятка популярных книг, переведенных на множество языков и
ставших международными бестселлерами. «Человек который принял жену за шляпу» - книга-сенсация, написанная Оливером
Саксом еще в 1971 году и выдержавшая с тех пор десятки переизданий только на английском языке, не говоря уже о
многочисленных переводах. Это истории о современных людях, пытающихся побороть серьезные и необычные нарушения
психики и борющихся за выживание в условиях, невообразимых для здоровых людей, и о мистиках прошлого, одержимых
видениями, которые современная наука диагностирует как проявление тяжелых неврозов. Странные, труднопостижимые
отношения между мозгом и сознанием Сакс объясняет доступно , живо и интересно.



Остін, Джейн Переконання: пер. з англ. / Джейн Остін. - К. : Знання, 2019. - 303 с.

Роман “Переконання” належить до золотої класики світової літератури та є одним із найбільш автобіографічних
творів Джейн Остін (1775—1817). Головна героїня роману Анна Еліот багато в чому схожа на авторку, а розповідь
про її кохання дуже нагадує власну історію письменниці. Джейн, як і Анна, закохалася в юнака без статків і
розлучилася з ним, піддавшись наполяганням рідних. Але, попри те, що самій письменниці так і не поталанило
влаштувати особисте життя, своїй героїні вона дає можливість бути щасливою.

Орбан-Лембрик, Л. Люди і мурахи : дорожні нотатки психолога / Л. Орбан-Лембрик. -
Чернівці-Івано-Франківськ : Книги ХХІ, 2013. - 264 с.
Відверто і професійно. Гостро і проникливо. А як інакше може говорити про численні сьогочасні українські проблеми, які
завдають глибоких ран, що боляче заживають і ще довго нагадають шрамами душі і тіла , сучасна освічена й ерудована авторка,
до того ж небайдужа, щира, делікатна, бо – жінка. Вона обрала для своїх розповідей начебто просту форму – житейські історії
подорожніх, які до цієї миті, тобто зустрічі с уважним і тактовним, але випадковим співрозмовником, були надто потаємними і , як
кожна таємниця, неймовірно гнітили , стояли клубком у горлі, давили душу і стискали серце. Але ось на сторінках книги
вихлюпнулись, вибухнули словами і почуттями, сміхом і розпачем, слізьми і обуренням, аби очистити і просвітлити передусім
самого героя – оповідача , а ще поінформувати і застерегти читача. Ці дорожні нотатки Лідії Орбан –Лембрик для когось,
можливо стануть освіжаючою грозою чи й нещадною зливою, яка отверезить зненацька й водночас довгоочікувано, а може, буде
просто тією останньою краплею , якої так не вистачало для повноти сприйняття чогось дуже-дуже важливого й особистого,
інтимного. Принаймні на це, тобто на бриніння зачепленої струни у серці читачів, авторка і сподівається.

Плохій, С. Брама Європи  : історія України від скіфських воєн до незалежності / С. Плохій ; 
пер. Р. Клочк ; худож. М. Тітов. - 2-е вид. - Харків : Клуб сімейного дозвілля, 2018. - 496 с.

Книга цікаво й доступно розповідає про історію нашої держави від часів Геродота до подій на Сході України сьогодні. Це
авторитетне видання допоможе краще зрозуміти події минулого, а через них – і наше сьогодення. Автор фокусує увагу на
українцях як найбільшій демографічній групі, а згодом – головній силі, що стояла за створенням сучасної нації. Дізнайтеся, як
наші предки «призвали варягів на царювання», як наша країна боролася за право бути незалежною, пройшла крізь часи
кріпацтва, комуністичного терору й Голодомору, Другої світової війни та врешті-решт отримала незалежність. «Брама Європи» —
це правдива історія нашої країни, наших прагнень та життя! Пориньте у спогади предків та їхні долі, що вирішили наше
сьогодення!



Потанина, И. Труп из первой столицы / И. Потанина ; худож. Е. А. Гугалова-Мешкова. -
Харьков : Фолио, 2019. - 416 с.

Лето 1934 года перевернуло жизнь Харькова. Толком еще не отступивший страшный голод последних лет и набирающее
обороты колесо репрессий, уже затронувшее, например, знаменитый дом «Слово», не должны были отвлекать горожан от
главного: в атмосфере одновременно и строжайшей секретности, и всеобщего ликования шла подготовка переноса столицы
Украины из Харькова в Киев. Отъезд правительства, как и планировалось, организовали «на высшем уровне». Вот тысячи
трудящихся устраивают «спонтанный» прощальный митинг на привокзальной площади. Вот члены ЦК проходят мимо
почетного караула на перрон. Провожающие торжественно подпевают звукам Интернационала. Не удивительно, что
случившееся в этот миг жестокое убийство поначалу осталось незамеченным. По долгу службы, дружбы, любви и прочих
отягощающих обстоятельств в расследование оказываются втянуты герои, уже полюбившиеся читателю по книге «Фуэте на
Бурсацком спуске».

Попельницька, О. Загадкова Україна : таємниці та легенди / О. Попельницька. - Київ : Арій, 2019. -
351 с.
У цій книжці в популярній формі реконструйовано українські міфи, легенди, перекази та загадкові сторінки української історії на
основі згадок у літописах та інших творах давнього і середньовічного письменства, фольклорі, топоніміці тощо. Прагнучи хоча б
побіжно охопити найцікавіші аспекти української історії та міфології, починаючи від найдавніших часів, автор знайомить читача
переважно з маловідомими міфами й легендами, намагаючись якомога повніше представити різні історичні епохи та персоналії.
Зокрема розкриває таємниці стародавнього Трипілля, українських скарбів, переповідає легенди про карпатських духів,
печерських святих і видатних історичних постатей та ще багато захопливого, нерозгаданого й таємничого. Видання
розраховане на широке коло читачів.



Роздобудько, І. Я знаю, що ти знаєш, що я знаю : роман / І. Роздобудько. - 2-е вид. - Київ :
Нора-Друк, 2016. - 237 с.

Їх багато по усіх світах – тих, хто шукає кращої долі в чужій країні. Вони приязно посміхаються своїм новим господарям і з
надією заглядають їм в очі в очікуванні на приязнь чужої землі. Вони пристосовуються. Вони звикають. Часом, комусь з них
випадає удача. Часом – прозріння і повернення. Часом – нова любов. А іноді й смерть. За своїми постояльцями - емігрантами з
України - спостерігає хазяйка котеджу невеличкого німецького містечка фрау Шульце. Вона знає про них набагато більше, ніж
вони про себе. З них їй треба обрати лише одного – того, хто «розшифрує» для неї листа з минулого.

Семенда, С. Загадки древних цивилизаций. Мифы и правда / С. Семенда ; ред.: О. С.
Кандыба, И. Н. Тумко, Д. В. Заболотских. - Харків : Vivat , 2019. - 224 c.

Древние цивилизации оставили нам не один десяток загадок, разгадать которые человечество не в силах до сих пор.
Легендарная Троя, загадочная Атлантида, таинственные Теотиуакан и Баальбек — секреты этих и других мест нашей планеты
будоражат умы ученых и обывателей и в наши дни. Эта книга приоткроет завесу тайны над удивительными событиями истории
древнего мира и развенчает некоторые традиционные мифы. Оригинальная трактовка событий, неожиданные параллели и

выводы придутся по вкусу всем любителям непознанного.

Росней, Т. Бумеранг судьбы / Т. Росней. - Харьков ; Белгород : Клуб семейного досуга,
2010. - 317 с.

Забытая тайна, о которой опасно вспоминать. Сама судьба предостерегала их, давая шанс отступиться, забыть о загадке,
которая может отравить жизнь. Мелани вспомнила то, что может пролить свет на смерть матери, и решила поделиться
предположением с братом Антуаном. Именно в этот момент их машина слетела с трассы, и женщина повредила позвоночник. Но
семейная тайна продолжает мучить Антуана. С ужасом он догадывается, что его мать, возможно, была убита. И все эти годы их
бабушка, мать отца, знала правду и молчала...

Рубина, Д. И. Золотая нить / Д. И. Рубина. - Харьков : Vivat publishing, 2016. - 559 c.

Дина Рубина – автор, который не нуждается в отдельном представлении. Ее изящная, вдумчивая проза ярко выраженной
авторской интонацией способна заинтересовать даже самого требовательного ценителя. Интересные сюжеты, колоритные
герои, умение не просто думать и сопереживать, вспоминая детали, пропуская через себя слова и поступки. В это издание,
составленное автором специально для украинского читателя, вошли роман «Синдром Петрушки» и четыре рассказа , которые
будто золотой нитью связаны с Украиной. Не откажите себе в удовольствии погрузиться в мир мастерски написанной прозы!



Cкотт, Вальтер Айвенго / Вальтер Скотт ; пер. з англ. Марії Головко. - К. : Знання, 2020. -
511 с.

“Айвенго” - один із кращих творів славетного англійського письменника Вальтера Скотта (1771 - 1832). Дія роману роз-
гортається в добу, що настала після завоювання Англії норманами, під час правління короля Річарда Левового Серця,
котрому вірний товариш Айвенго допомагає боротися із непокірною знаттю. Письменник майстерно вплітає особисті долі
героїв у реальні історичні події та достовірно відтворює життя тогочасного суспільства. Книга надзвичайно захоплива,
повчальна і дає змогу не лише пізнати, але й відчути сувору середньовічну епоху.

Стил, Д. Только раз в жизни : роман / Д. Стил. - Москва : АСТ, 2005. - 429 с.

Такое чудо случается лишь раз в жизни. Она была сильной, целеустремленной, талантливой. Она вызывала
любопытство, уважение, зависть. Она умела быть очаровательной веселой, неистовой. У нее было все, кроме счастья.
Больше всего на свете она хотела быть счастливой, но не знала, как этого добиться. И однажды встретила мужчину,
который сумел объяснить ей, что для счастья нужно лишь одно – научиться любить и быть любимой…

Талан, С. Букет улюблених квітів : роман / С. Талан. - Харків : Клуб сімейного дозвілля,
2019. - 284 с.

Тамара любила лілії. Особливі, неповторні… Ці ніжні квіти нагадували їй про маму — гарну, тендітну та водночас сильну жінку…
Мами не стало, коли Тамара була зовсім дитиною. Вона досі пам’ятає той жахливий день. Відтоді щороку на могилі матері
з’являється кошик із чудовими ліліями. Тамара марно намагалася дізнатися, від кого він. Так само марно вона прагла дізнатися
правду про батька… У річницю маминої загибелі Тамара зустрічає на кладовищі чоловіка, який називає себе знайомим матері.
Жінка розуміє, що він знає більше, ніж говорить…

Талан, С. Согретые солнцем : роман / С. Талан. - Харьков : Клуб семейного досуга, 2019. -
316 с.

Три сестры, три разные судьбы — все как в сказке. Первая сестра вышла замуж за бизнесмена, который никогда ее не любил,
изменял и в грош не ставил. А когда она забеременела — обвинил в измене... Вторая сестра наперекор родителям связала
свою жизнь с неизлечимо больным парнем. А третья уехала на заработки заграницу. Там, вдали от дома, у нее завязался
страстный роман. Вернувшись домой, она узнает, что беременна… Вопреки предупреждениям врачей она рожает «солнечного
ребенка». Но радость материнства длится не долго, и малыш остается сиротой… В своем последнем письме мать просит своих
сестер позаботиться о самом дорогом, о своем ребенке. Но смогут ли они забыть старые распри, переступить через
собственную гордость ради маленького сердца, которому так нужны любовь и тепло?..



Талан, С. Помилка : роман / С. Талан. - Харків : Клуб сімейного дозвілля, 2019. - 333 с.

Багато років тому Вероніка пообіцяла подрузі, яка помирала, що не залишить її новонароджених малюків, Тимура і Діану.
Але обіцянки не виконала… Сплинули роки. Її єдиний син став наркоманом. Що це, кара за помилки минулого? Як
урятувати сина? І чи можна спокутувати провину перед покинутими дітьми?

Талан, С. Я захищу тебе... : роман / С. Талан. - Харків : Клуб сімейного дозвілля, 2019. - 284
с.

Скалічені війною долі Кирило був закоханий в Кіру ще зі школи. Та вже тоді вони були занадто різні, аби бути разом. І
навіть весілля не змінило цієї обставини. Але Кирило завжди хотів бути поруч. Коли у 2014 почалася війна, запальна та
відчайдушна Кіра вирушили добровольцем. І Кирилові не залишалося нічого, окрім як піти за нею. Він ладен був вирушити
у саме пекло. І навіть тоді, коли Кіра отримала те страшне поранення, що зробило її калікою, Кирило був поруч. Та одного
дня у комп’ютері дружини він знаходить те, що здатне покласти край їхньому майбутньому. Невже жінка, заради якої він
ладен був померти, має інше життя? Те, в якому для Кирила немає місця…

Там, де вдома : 112 віршів про любов та війну. - Харків : АССА, 2019. - 159 с.

Тaм, дe вдoмa» — цe 112 вipшiв вoлoнтepiв тa вoїнiв пpo любoв i вiйну. Пpoeкт peaлiзoвaнo зa пiдтpимки Укpaїнcькoгo
культуpнoгo фoнду.
Ocь ужe п’ять poкiв тpивaють бoйoвi дiї нa cxoдi Укpaїни. Cepeд нac є люди, якi oтpимaли тpaвмaтичний дocвiд нa цiй вiйнi,
oднaк змoгли cублiмувaти йoгo в твopчicть. У збipцi «Там, де вдома» бepуть учacть вiciм cучacниx мoлoдиx пoeтiв тa
пoeтoк: чeтвepo чoлoвiкiв-вoїнiв, якi викoнувaли (aбo викoнують зapaз) бoйoвi зaвдaння в зoнi AТO/OCC, тa чeтвepo жiнoк,
якi в 2014-2018 poкax вoлoнтepили i дoпoмaгaли apмiї, чeкaли з вiйни чoлoвiкiв, пiдтpимувaли тa дбaли пpo тиx, xтo
пpиcвятив ceбe cлужiнню iншим.

Токарева, В. С. Птица счастья : повести / В. С. Токарева. - Москва : АСТ ; Москва : ОАО
Люкс, 2005. - 351 с.

Виктория Токарева – непревзойденный знаток таинственной женской души, великолепный Мастер слова. В книгу вошли
новая повесть «Птицая счатья» и другие яркие, острохарактерные произведения, сюжеты которых словно взяты из самой
жизни.



Токарева, В. С. Стрелец : повести и рассказы / В. С. Токарева. - Москва : АСТ , 2005. - 317 с.

Миллион долларов на улице не валяется! Это знают все. Но для увязшего в жизненных, финансовых и бытовых
проблемах интеллектуала все вышло не так. Миллион именно валялся. На улице. В чемоданчике... Отныне жизнь
прекрасна, женщины красивы и нежны, а до счастья подать рукой? Ах, если бы!..

Трифонов, Ю. В. Дом на набережной / Ю. В. Трифонов. - Москва : АСТ Астрель, 2008. - 221
с.

"Дом на набережной" - одно из самых острых и злободневных произведений XX века. В повести дан глубочайший
анализ природы страха, деградации людей под гнетом тоталитарной системы. Неподдельный интерес к человеку,
стремление показать его в самые драматические события его жизни и поворотные моменты истории ставят повесть
Юрия Трифонова в ряд лучших произведений мировой литературы.

Трохим, С. 1986. Чорнобильські хроніки: людський фактор, замовчування правди, зона
відчуження, параліч майбутнього, мутація / С. Трохим. - Брустурів : Discursus, 2016. - 223 с.

У книзі розповідається про те, як через об’єктиви телекамер українських журналістів світ дізнався, що ж реально 
відбувалося в зоні відчуження. Автор не тільки торкається фактів з історії трагедії Чорнобиля. Він доводить, що ця 
масштабна катастрофа стала саме тією безповоротною подією в історії Радянської імперії, що призвела до її розпаду. 
Зоря Полин – прикінцевий акорд сумної мелодії, що передує остаточному фіналу. Далі- агонія величезної країни.

Трайлакало, О. Майдан. Погляд з середини : спогади «Львівської брами» захисників
першої барикади, що під мостом на вулиці Інститутській / О. Трайлакало. - Київ : Book-
Express ; Київ : Видавець Мельник М. Ю., 2018. - 318 с.

На перший погляд, це історія про простих людей — справжніх, щирих, добрих і небайдужих. Проте їм судилося стати насправді
незвичайними, видатними людьми. У подіях Революції гідності на київському Майдані їм довелось поєднати доброту і терпимість
із праведною люттю задля порятунку всієї України. Без перебільшення, самовідданість і щоденна робота цих людей із
легендарної «Львівської брами» зробили можливими тектонічні зміни в українському суспільстві. У цій книзі на 100% справжні
автентичні емоції і почуття: терпимість до опонента, яка увінчується порозумінням; справжнє братерство людей, об’єднаних
спільною метою і великою національною родиною (це у часи, коли навіть сусіди можуть ворожо ставитись одне до одного);
відчайдушна стійкість мирного протесту; криваве протистояння з ворогом, який перетнув межу людяності; невимовна гіркота
втрати людей, які стали за нетривалий час найдорожчими, рідними людьми, оскільки народились як справжні Українці. Ця історія
не про жорстокість протистояння з ворогом. Вона про справжні чесноти найкращих людей, які живуть поміж нас. І вона
насправді захоплює.



Тур-Коновалов, К. Крути 1918 : кінороман / К. Тур-Коновалов. - Харків : Клуб сімейного дозвілля,
2018. - 222 с.

Січень 1918 року видався холодним. До Києва наближаються більшовицькі загони. Сини генерала контррозвідки
УНР Олекса та Андрій до нестями закохані в інститутку Софію, але обидва мусять стати на захист молодої держави
та рідного міста. Несподівано спалахує повстання на заводі «Арсенал», і на боротьбу із заколотниками відправляють
усе боєздатне військо . Супроти численної армії Муравйова на станції Крути лишаються тільки необстріляні студенти
і юнкери, серед яких і Андрій. Сто років тому , як і сьогодні, без страху й сумнівів вони приймуть бій за
найдорожче…

Устинова, Т. В. Одна тень на двоих / Т. В. Устинова. - Москва : Эксмо, 2011. - 349 с.
Когда Данилов приехал домой, его жена уже умерла… Гаишник, задержавший Данилова на дороге, «спас» его от
тюрьмы, создав неопровержимое алиби. Однако несчастья продолжали подстерегать архитектора. Обезображен
особняк, который Данилов вот-вот должен был сдать богатому заказчику, в офисе убит сотрудник его фирмы. Кто-
то упорно хочет бросить тень на несостоявшегося музыканта, сына известных родителей, который не оправдал их
надежд, а потому презираем… Но Данилов так никогда бы и не принял этот вызов, если бы рядом не оказалась
Марта - женщина, которая любила его всю жизнь. И теперь все, что бы ни случилось у них, - на двоих…

Фет, А. А. Вечерние огни / А. А. Фет. - Москва : Наука, 1971. - 799 с.

В сборник стихов великого русского поэта А. А. Фета вошли пять выпусков цикла стихотворений "Вечерние огни".

Флюк, Д. Сладкое убийство по-датски / Д. Флюк. - Харьков : Клуб семейного досуга, 2019.
- 332 с.

Кто сказал, что десерты и детективы несовместимы? «Привет, меня зовут Ханна! И сегодня мы с вами приготовим…
убийство. Что для это нужно? Берем одну жертву и добавляем несчастный случай. Щепотку загадочных
обстоятельств и, для пикантности, исчезновение любимого мужа. Все это тщательно перемешиваем. Подаем со
сладким малиновым печеньем, на котором есть капельки джема. Они так похожи на кровь…» Кажется, что Ханна
сошла с ума? Совсем нет. Этот День Благодарения запомнится надолго. Ханне придется испечь уйму печенья,
чтобы раскрыть все ингредиенты этого загадочного преступления. В каждой крошке — своя улика. И пока Ханна
готовит десерт по новому рецепту, кто-то готовит новое преступление…



Хейли, А. Сильнодействующее лекарство : роман / А. Хейли. - Москва : АСТ, 2006. - 365 с.

Они – врачи. Хорошие врачи. Слишком хорошие...Слишком хорошие, чтобы не быть абсолютно честными...Чтобы не
потерять большую любовь...Чтобы не избежать вечных неприятностей...Чтобы не страдать и не мучиться из-за чужой
боли......И врачи становятся героями. Людьми, находящими выход из безвыходных ситуаций.

Форд, Форд Медокс Хороший солдат: історія пристрасті / Форд Медокс Форд ; пер. з англ.
Елли Євтушенко. — К. : Знання, 2019. — 270 с.

Роман “Хороший солдат” — один з найкращих творів Форда Медокса Форда (1873—1939), авторитетного письменника,
який справив значний вплив на розвиток англійської літератури і якого часто називають хрещеним батьком Е. Гемінґвея
та Д.Г. Лоуренса. Історію солдата Едварда Ешбернема викладено у вигляді спогадів. Оповідач нехтує хронологічним
порядком, часом плутає дати, щось забуває, а потім, згадавши, перестрибує з місця на місце, що створює ефект
довірливої розповіді близькій людині. Сам Форд називав свій стиль літературним імпресіонізмом і, як у музиці чи
живописі, намагався не просто оповідати, а передавати враження.

Austen, Jane Persuasion / Jane Austen. — Kyiv : Znannia, 2019. — 303 p

The novel “Persuasion” belongs to the gold classics of world literature. It is one of the most autobiographical novels of Jane
Austen (1775—1817). The protagonist Anne Elliot resembles the author quite a lot, and her love story is really similar to the
writer’s own story. As well as Anne, Jane fell in love with an insolvent young man and broke up with him having given up to her
relatives’ insistence. However, despite the writer has eventually not got a possibility to make her personal life, she gives her
heroine a chance to be happy.

Conrad, Joseph The Shadow-Line; Typhoon / Joseph Conrad. — Kyiv : Znannia, 2019. — 286 p.

Joseph Conrad (1857—1924) is one of the most famous English prose-writers who was born not far from the Ukrainian town
Berdychiv and walked his way up from an ordinary sailor to captainship. That is why it was no mere chance that the main heroes
of his tales “The Shadow-Line” and “Typhoon” were exactly captains. The author purposefully places them into the extreme
conditions trying to investigate the depths of human psychology in the light of universal values. The main questions which the
writer is interested in are as follows: will an ordinary man remain the same one under the unfavourable circumstances, is he able
to tower over his own needs and instincts?



Dickens, Charles The Battle of Life ; The Haunted Man and the Ghost’s Bargain / Charles
Dickens. — Kyiv : Znannia, 2019. — 270 p.

The Christmas tales by Charles Dickens (1812—1870) remind people about high moral truths and real human values. The main
heroes of this book come, by their own way, to understanding the importance of charity, friendship, mutual assistance, family
comfort — the things without which it is impossible to build up happy life. Infinitely kind heart of the nearest and dearest person
melts the ice in the soul of “haunted” scientist Redlaw and incredibly sacrificial love helps two sisters Jeddler to conquer the field
in the complicated battle of life.

Doyle, Arthur Conan The Memoirs of Sherlock Holmes: The Musgrave Ritual and Other Stories /
Arthur Conan Doyle. — Kyiv : Znannia, 2018. — 206 p.

Among the cases which Sherlock Holmes investigates in this collection are not only those ones in which the peccable nature of
the criminals and human weak points are being revealed (“Silver Blaze”, “The Cardboard Box”, “The Stockbroker’s Clerk”, “The
Gloria Scott”), but also the cases in which the solutions of them impel the detective’s clients to take humane decisions and
commit noble deeds (“The Yellow Face”); in one of the stories, Holmes even tries to reveal the state secret of the Charles I and
Charles II epochs (“The Musgrave Ritual”). In all these cases his logical thought, his attention to details, the knack of analysing
remain worthy of amazement and enchant.

Ford, Ford Madox The Good Soldier: A Tale of Passion / Ford Madox Ford. — Кyiv : Znannia,
2019. — 270 p. — (English Library).

“The Good Soldier” is one of the best novels of Ford Madox Ford (1873—1939), a reputable writer that significantly influenced
the development of English literature and that is often called a godfather of E. Hemingway and D. H. Lawrence. The story of a
soldier Edward Ashburnham is presented in a form of memories. The narrator neglects chronological order, sometimes mixes up
dates, forgets some details and, having remembered them, goes off on a tangent — thus creating an effect of a trustful
narration to a close person. Ford himself called his style literary impressionism and as in music or painting tried not only to
narrate but also to communicate impressions.

Scott, Walter Ivanhoe / Walter Scott. — Kyiv : Znannia, 2020. — 511 p. 

“Ivanhoe” is one of the best works of the famous English writer Walter Scott (1771—1832). The novel is set in the era following
the Normans’ conquest of England, during the reign of King Richard the Lionheart. The faithful friend Ivanhoe comes to the
king’s aid in his fight against the unruly aristocracy. The writer masterly intertwines personal destinies of the characters with real
historical events and veraciously depicts the life of the society of that time. This absolutely captivating story lets the readers not
only get acquainted with but also feel the severe Middle Ages.



Медична навчальна література

Військова гігієна (гігієна праці в окремих видах та родах військ): підручник / ред. М. І.
Хижняк. - Київ : УВМА, 2019. - 400 с.

У підручнику систематизовані сучасні дані з військової гігієни та гігієни праці в окремих видах та родах військ.
Висвітленні основі проблеми гігієни військової праці, основи організації санітарно-гігієнічного контролю за умовами
військової праці в окремих видах збройної сил та родах військ. Підручник віповідає навчальним програмам з
військової гігієни, що затверджена Міністерством охорони здоров'я, Міністерством освіти та науки, Міністерством
оброни України і призначена для слухачів Української військово-медичної академії IV рівня акредитації, лікарів-
гігієністів МО України, а також інших силових міністерств та відомств.

Військова гігієна (загальні питання) : підручник / ред. М. І. Хижняк. - Київ : УВМА, 2019. -
525 с.

У підручнику систематизовані сучасні дані з загальної та військової гігієни. Висвітлені основні проблеми охорони
здоров’я військовослужбовців та охорони навколишнього природного середовища, основи організації санітарно-
гігієнічного контролю за водопосточанням, польовим розташуванням військ, очищенням і каналізацією військових
містечок і харчуванням військ.
Підручник віповідає навчальним програмам з військової гігієни, що затверджена Міністерством охорони здоров'я,
Міністерством освіти та науки, Міністерством оброни України і призначена для слухачів Української військово-
медичної академії IV рівня акредитації ,лікарів-гігієністів МО України, а також інших силових міністерств та
відомств.

Методи санітарно-гельмінтологічних досліджень риби, м’яса та продуктів їх переробки:
керівництво / ред. М. І. Хижняк. - Київ : Людмила, 2019. - 91 с.

Для лаборантів, санітарно-гігієнічних, клінічних та ветеринарних лабораторій відповідних міністерств та відомств.



Організація медичного забезпечення механізованої бригади в наступальному бою :
навчальний посібник. - Київ : Людмила, 2019. - 143 с.

У навчальному посібнику висвітлюються основні аспекти планування медичного забезпечення механізованої бригади при
проведенні наступального бою. Навчальний посібник відповідає програмам навчальних дисциплін, затвердеженим Міністерством
оборониУкраїни для слухачів Українськово-медичної академії. Принципові положення, наведенні у посібнику, щодо планування
медичного забезпечення механізованої бригади в умовах ведення наступального бою, можуть використанні в практичній роботі
начальниками медичних служб механізованої (танкових) бригад Сухопутних військ Збройних Сил України.

Пилипенко, М. І. Дентальна радіологія : посібник для рентгенологів і стоматологів / М. І.
Пилипенко. - Харків : ХНМУ, 2019. - 195 с.

Детальна радіологія це субспеціальність, що виокремилась зі спеціальності клінічна радіологія в останні десятиріччя завдяки
розвитку новітніх радіологічних технологій діагностики патологічних уражень органів жувальної системи. В посібнику в стислій
формі викладені рекомендації щодо адекватного вибору методів радіологічної діагностики усіх можливих патологічних станів
органів жувальної системи із вичерпним супроводом відповідними ілюстраціями відбитками рентгенограм та поясненнями щодо
вірної інтерпретації радіологічних ознак уражень. Складається посібник із 11 части, в кожній з яких окремо розглядаються
ураження певної етіології чи певної анатомічної ділянки системи. Досить докладно надається радіологічна нормальна анатомія усіх
відділів системи та нормальний і аномальний її віковий розвиток. Посібник призначається також лікарям-педіатрам, травматологам
і онкологам.

Пилипенко, Н. И. Дентальная радиология : пособие для рентгенологов и стоматологов / Н.
И. Пилипенко. - Харьков : ХНМУ, 2019. - 199 с.

Детальная радиология это субспециальность, которая выделена из специальности клиническая радиология в последние
десятилетия благодаря развитию новейших технологий радиологической диагностики патологических поражений органов
жевательной системы. В пособии в краткой форме изложены рекомендации по адекватному выбору методов радиологической
диагностики всех возможных патологических состояний органов жевательной системы с исчерпывающим сопровождением
соответствующими иллюстрациями отпечатками рентгенограмм и пояснениями по верной интерпретации радиологических
признаков поражения. Состоит пособие из 11 частей, в каждой из которых отдельно рассматриваются поражения определенной
этиологии или определенной анатомической области системы. Достаточно подробно предоставлена радиологическая нормальная
анатомия всех отделов системы и нормальное и аномальное ее возрастное развитие. Пособие предназначено клиническим
радиологам и стоматологам, а также врачам –педиатрам, травматологам и онкологам.

Pilipenko, N. I. Dental Radiology / N. I. Pilipenko ; Ministry of Health of Ukraine, Kharkiv National
Medical University = Дентальна радіологія / М. І. Пилипенко : textbook for radiologists and
stomatologists. - Kharkiv : KhNMU, 2019. - 212 p.
Detailed radiology is a sub-specialty that has been distinguished from the specialty of clinical radiology in recent decades due to the development
of the latest technologies for the radiological diagnosis of pathological lesions of the masticatory system. The manual summarizes
recommendations on the appropriate choice of methods for radiological diagnosis of all possible pathological conditions of the organs of the
masticatory system with exhaustive accompanying illustrations with radiograph prints and explanations on the correct interpretation of the
radiological signs of damage. The manual consists of 11 parts, each of which separately considers lesions of a certain etiology or a certain
anatomical region of the system. The radiological normal anatomy of all parts of the system and its normal and abnormal age development are
provided in sufficient detail. The manual is intended for clinical radiologists and dentists, as well as pediatricians, traumatologists and oncologists.



Урологія : національний підручник / C. П. Пасєчніков, C. O. Возіанов, В. М. Лісовий [та ін.] ;
ред. С. П. Пасєчніков ; Міністерство охорони здоров'я України. - 3-тє вид., випр. і допов. -
Вінниця : Нова книга, 2019. - 423 с.

У підготовці підручника об'єднано зусилля і досвід провідних вітчизнянних фахівців-урологів. Головна особливість цього
видання полягає в тому, що це базовий підручник з навчальної дисципліни «Урологія», який підготовлений відповідно до
затвердженої МОЗ України сучасної навчальної програми для студентів медичних факультетів вищих медичних навчальних
закладів IVрівня акредитації. Підручник, окрім студентів та інтернів, буде корисний також молодим лікарям та викладачам.

Журавльова , Л. В. Актуальні підходи до лікування хворих на цукровий діабет : навчальний
посібник / Л. В. Журавльова , О. М. Кривоносова. - Київ : Медкнига, 2019. - 143 с.

У навчальному посібнику наводяться сучасні принципи лікування ЦД як 1-го, так і 2-го типів, гестаційного ЦД, ЦД у дітей і
підлітків. Велику увагу приділено харчуванню та фізичній активності хворих на ЦД 1-го і 2-го типів. Данний посібник має
бути корисним як для використання в начальному процесі студентів і лікарів-інтернів, так і в практичній діяльності
ендокринологів, сімейних лікарів. Для студентів, лікарів-інтернів терапевтів, ендокронологів та лікарів загальної практики.

Ендоскопічна хірургія : навчальний посібник / В. М. Запорожан , В. В. Грубнік, Ю. В.
Грубнік [та ін.] ; ред.: В. М. Запорожан , В. В. Грубнік. - Київ : ВСВ Медицина, 2019. - 591 с.

У навчальному посібнику описано техніку більшості лапароскопічних, торакоскопічних, гінекологічних та ендоскопічних операцій.
Зручна та відносно проста система викладення матеріалу (показання, протипоказання, передопераційне обстеження, набір
необхідних інструментів, детальна техніка операцій, ускладнення та їх лікування), а також велика кількість ілюстрацій дають
змогу використовувати посібник у повсякденній практиці. Докладно висвітлено ендоскопічний інструментарій і базову техніку
лапароскопічних втручань. Наведено опис таких складних ендоскопічних операцій, як лапароскопічна резекція печінки, операції
з приводу раку прямої кишки, резекція шлунка, адреналектомія, спленектомія, гістеректомія. Розглянуто оперативну ендоскопію
травного тракту з описом загальних питань і добре ілюстрованою технікою втручання. Окремі розділи присвячено діагностичній
та оперативній гістероскопії і лапароскопічній гінекології. Для студентів старших курсів медичних закладів вищої освіти, лікарів-
інтернів, резидентів, слухачів закладів післядипломної освіти, а також для молодих спеціалістів і досвідчених лікарів-хірургів,
гінекологів, ендоскопістів, онкологів, гастроінтестинальних хірургів.

Радченко, О. М. Загальні неспецифічні адаптаційні реакції в кардіології / О. М. Радченко,

А. Л. Філіпюк. - Львів : Ліга-Прес, 2014. - 123 с.

За умов збільшення частки кардіоваскулярних хвороб у структурі захворюваності все більшого значення набуває вивчення
реактивності організму, яка відображається у загальних неспецифічних адаптаційних реакціях. Розглядаючи основнї
фактори кардіоваскулярного ризику, лікарі часто не звертають увагу на стресорні чинники та утворені несприятливі типи
адаптаційних реакцій, які провокують зміни кардіоміоцитів, що, власне, зумовлює виникнення хвороб серцево-судинного
континууму та їх ускладнення.



Медична наукова література

Безплідність та доброякісні захворювання молочної залози / А. Г. Корнацька, Т. Ф.
Татарчук , О. Д. Дубенко [та ін.] ; ред.: А. Г. Корнацька, Т. Ф. Татарчук, О. Д. Дубенко ;
Національна академія медичних наук України, Міністерство охорони здоров'я України,
Інститут педіатрії, акушерства і гінекології НАМН України, Українська медична
стоматологічна академія. - Київ ; Полтава : ФОП Мироненко І.Г., 2017. - 272 с.

В монографії розглядаються патогенетичні аспекти доброякісної патології молочних залоз у жінок з безплідністю, підвищення
ефективності діягностики та лікування безплідності. На підставі вивчення частоти, структури, клінічних проявів доброякісних
дисплізій молочних залоз, стану молочних залоз та щитовидної залози у жінок із безплідністю, ендокринного гомеостазу,
мікробіоценозу піхви та виділень, з молочних залоз, морфофункціонального стану ендометрія, цитології секрету молочних
залоз, рівнів гомоцистеїну та фолієвої кислоти та генів гормонального гомеостазу, науково обгрунтована т а розроблена
система активного скринінгу і лікувально-профілактичних заходів для покращення стану репродуктивного здоров’я,
реабілітації репродуктивної функції та запобігання мамологічної патології у жінок з безплідністю. Цей науковий труд
призначений для широкого кола науковців, лікарів-інтернів та практикуючих лікарів з фахів акушерство і гінекологія,
загальна практика/сімейна медицина, а також для студентів медичних вишів.

Відмороження (шляхи підвищення ефективності лікування) : монографія / В. І. Нагайчук,
В. В. Стойка, С. Д. Хіміч [та ін.]. - Вінниця : Консоль, 2018. - 186 с.

У монографії, на основі даних літератури, власних патоморфологічних, цитологічних, мікробіологічних, імунологічних,
біофізичних та статистичних методів аналізу і опрацювання цифрового матеріалу одержаних результатів дослідження
обґрунтовано новий підхід до вирішення актуального наукового завдання - поліпшення результатів лікування хворих з
відмороженнями шляхом покращення перебігу ранового процесу на основі удосконалення надання допомоги на
догоспітальному етапі і технологій місцевого консервативного та раннього хірургічного лікування на госпітальному етапі з
використанням біологічного ранового покриття (ксеношкіри), струмів низької інтенсивності без зовнішніх джерел в умовах
вологої камери. Книга розрахована на хірургів, травматологів, лікарів швидкої допомоги та інтенсивної терапії, сімейних
лікарів, лікарів інтернів, студентів вищих медичних навчальних закладів.

Вплив ожиріння на перебіг хвороб серцево-судинної, дихальної, травної та видільної систем
/ О. Радченко , А. Філіпюк , Ю. Панчишин [та ін.] ; ред.: О. Радченко, А. Філіпюк. - Львів :
Ліга-прес, 2016. - 324 с.

Монографія розрахована на терапевтів, сімейних лікарів, кардіологів, а також на тих, хто тільки навчається (студенти 5-6
курсів вищих медичних закладів) чи робить перші кроки у терапевтичній науці та практиці. На підставі клінічного обстеження
та спостереження за 1300 хворими з найбільш частими хворобами внутрішніх органів описані особливості хвороб за умов їх
перебігу на фоні надмірної маси тіла та ожиріння. Доведено, що коморбідний перебіг хвороб внутрішніх органів та ожиріння
характеризується синтропією та інтерференцією, що слід враховувати під час обстеження пацієнтів і при визначенні тактики
лікування. Автори узагальнили теоретичні основи та практичний досвід, відображені у низці раніше опублікованих статей.



Корзун, В. Н. Екологія і захворювання щитоподібної залози / В. Н. Корзун, Т. О. Воронцова,
І. Ю. Антонюк ; ред. В. Н. Корзун ; Інститут громадського здоров'я ім. О.М. Марзєєва НАМН
України, Тернопільський державний медичний університет ім. І.Я. Горбачевського МОЗ
України. - Київ : Медінформ, 2018. - 741 с.

Монографія присвячена проблемі профілактики та лікування йоддефіцитних захворювань. Автори детально
описують роль мікроелементів - синергістів йоду та антагоністів - солей важких металів, компонентів промислових
відходів, дисбалансу мікроелементів, впливу іонізуючого опромінення, характеру харчування. Аналізуються методи
та засоби профілактики йоддефіцитних захворювань. Описуються можливості використання морепродуктів як
носіїв практично всіх ессенціальних мікроелементів, поліцукрів-блокаторів всмоктування радіонуклідів та солей
важких металів.

Годлевський, А. І. Діагностика та моніторинг ендотоксикозу у хірургічних хворих :
монографія / А. І. Годлевський, С. І. Саволюк ; Вінницький національний медичний
університет ім. М.І. Пирогова. - Вінниця : Нова книга, 2015. - 230 с.

У монографії узагальнено широке коло питань діагностики та динамічної ре-єстрації проявів ендотоксикозу у
хворих з плановою та ургентною хірургічною патологією. Книга рекомендована для здобувачів наукового ступеня,
магістрантів, аспі-рантів при плануванні та проведенні дисертаційних досліджень, науковців при виконанні
науково-дослідних робіт та лікарів практичної охорони здоров’я.

Нагайчук, В. І. Сучасна тактика хірургічного лікування хворих з опіками : монографія / В.

І. Нагайчук, Г. П. Козинець, Р. М. Чорнопищук. - Вінниця : Консоль, 2019. - 330 с.

У монографії на основі даних літератури, власних загальноклінічних, патоморфологічних, цитологічних,
мікробіологічних, імунологічних та статистичних методів аналізу і опрацювання цифрового матеріалу одержаних
результатів дослідження обґрунтовано новий підхід до вирішення актуального наукового завдання - поліпшення
результатів лікування хворих з опіками шляхом хірургічного видалення некротичних тканин в стадії опікового шоку
з одномоментним закриттям поверхневих післяопераційних ран ліофілізованими ксенодермоімплантатами,
наступним лікуванням післяопераційних ран в умовах вологої камери з використанням струму низької
інтенсивності без зовнішніх джерел. Монографія розрахована на хірургів, травматологів, лікарів інтернів, молодих
спеціалістів та студентів вищих навчальних закладів.



Особливості розумової працездатності підлітків: психо- і екофізіологічні аспекти / С. Н.
Вадзюк, О. М. Ратинська, Л. Ф. Олексюк [та ін.] ; ред. В. Г. Шевчук. - Тернопіль :
Укрмедкнига, 2018. - 144 с.

У монографії описано психо- та екофізіологічні особливості у підлітків, а також ряд методик їх дослідження.
Охарактеризовано стан сенсомоторної реактивності, максимальної швидкості переробки інформації, сприймання,
уваги, короткотривалої зорової пам’яті та мислення підлітків за різних типів погоди. Видання буде корисним для
фізіологів, психологів, гігієністів, екологів, валеологів, педагогів, студентів.

Особливості перебігу хвороб внутрішніх органів за умов гіпохолестеролемії : монографія /
О. М. Радченко, Ю. М. Панчишин, І. Б. Жакун [та ін.] ; ред.: О. М. Радченко, Ю. М.
Панчишин, І. Б. Жакун. - Львів : Ліга-Прес, 2016. - 289 с.

У монографічному дослідженні наведені сучасні погляди на проблему гіпохолестеролемії та її роль у виникненні та
прогресуванні хвороб внутрішніх органів, розглянута проблема спадкових гіпохолестеролемій та механізмів їх
розвитку, ґрунтовно описані особливості перебігу кардіоваскулярної патології, хвороб дихальної та травної систем,
патології нирок та ревматологічних захворювань за умов гіпохолестеролемії. Монографія розрахована на широке
коло науковців: терапевтів, сімейних лікарів, кардіологів, пульмонологів, гастроентерологів, ревматологів,
нефрологів, дієтологів, а також інтернів, ординаторів, аспірантів, магістрантів та студентів старших курсів вищих
медичних закладів.

Раннє втручання в психоз (нові діагностичні та терапевтичні парадигми) : колективна
монографія / К. В. Аймедов, Ю. О. Асєєва, О. О. Белов [та ін.] ; ред.: П. В. Волошин, Н. О.
Марута. - Харків : Видавець Строков Д.В., 2019. - 335 с.

Колективна монографія містить результати проведенних авторами досліджень, які присвячені проблемам лікування
первинного психотичного епізоду.



Тащиев, Р. К. Современные методы диагностики и лечения рака молочной железы / Р.
К. Тащиев, И. В. Абраменко ; Национальная медицинская академия последипломного
образования им. П.Л. Шупика. - Киев : Издатель Заславский А.Ю., 2018. - 263 с.

В монографии приведены краткие сведения о хирургической анатомии молочной железы, факторах риска, которые могут
привести к раку органа, и современные методы диагностики этого системного заболевания. Среди современных методов
лечения, помимо их результативности, обсуждается место органосохраняющего и реконструктивного хирургического
лечения, а также приводятся различные схемы рентгено-, химио-, гормоно- и иммунотерапии в комплексном и
комбинированном лечении рака молочной железы. Особый интерес представляют разделы, где приведены данные об
эффективности применения криохирургии и криоаутовакцинации.

Солєйко, О. В Хронічна постінфарктна аневризма серця / О.В Солєйко, Л. П. Солейко. -
Київ : Медкнига, 2018. - 183 с.

У монографії висвітлено питання актуальної наукової проблеми кардіології - розроблення концепції патогенезу
хронічної постінфарктної аневризми серця, удосконалення діагностики та лікування цієї патології на підставі
проведених клініко-інструментальних, морфологічних, антропометричних досліджень і поглибленого вивчення
ролі клінічної й патогенетичної значимості ендотеліальних, імунозапальних, атерогенних механізмів,
особливостей чинників ризику, клінічних проявів хронічної постінфарктної аневризми серця залежно від типу
кінезу аневризми та супутньої патології й специфіки діагностичних тестів. Для кардіологів, фахівців іх внутрішньої
медицини, лікарів-інтернів, студентів медичних вищих навчальних закладів.

Швед, М. І. Сучасні технології відновного лікування хворих із гострим коронарним
синдромом / М. І. Швед, Л. В. Левицька. - Київ : Медкнига, 2018. - 175 с.

Книга присвячена сучасним алгоритмам діагностики і лікування гострого коронарного синдрому на основі оновлених
рекомендацій Європейського кардіологічного товариства, в тому числі ведення пацієнтів із підозрою на ІМ без
обструкції коронарних артерій (MINOCA). У монографії подаються детальні рекомендації з відбору пацієнтів у
кардіореабілітаційні програми, підбору форм і методів фізичної реабілітації та контролю за процесом відновлення
здоров’я. 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.



Шувалов, С. М. Избранные работы по челюстно-лицевой хирургии / С. М. Шувалов. - 2-е
изд., доп. - Винница : Книга-Вега, 2018. - 264 с.

Предлагаемая монография предназначена для челюстно-лицевых хирургов, онкологов отделений «Опухолей
головы и шеи», ЛОР-врачей, стоматологов и студентов медицинских университетов. В книге представлены
результаты научной и лечебной работы автора за более чем 40 лет практической деятельности. Описаны
методики лечения гнойных ран, новые способы проводникового обезболивания и седации, топографо-
анатомически проанализированы оперативные доступы к ротовому отделу глотки. Обсуждены проблемы
костнопластических и ортогнатических операций. Описан ряд редко встречающихся заболеваний, проявление
синдрома І жаберной дуги, особенности проведения операций в поднижнечелюстной области. В онто-и
филогенезе рассмортено формирование единой нейросекреторной системы челюстно-лицевой области,
особенностей формирования подбородка, эпителиальных и неэпителиальных каналов лицевого черепа, значение
околоносовых пазух.

Швед, М. І. Сучасні стратегії лікування та реабілітації хворих на інфаркт міокарда / М. І.
Швед, Л. В. Левицька. - Київ : Медкнига, 2015. - 152 с.

У монографії узагальнені дані літератури та результати власних клінічних спостережень щодо загальних
принципів і методів реабілітації хворих, які перенесли гострий коронарний синдром, неускладнений або
ускладнений інфаркт міокарда. Нове, третє видання, враховує дані останніх українських та європейських
стандартів діагностики й тактики лікування хворих на різні форми гострого коронарного синдрому, принципи
правильної логістики гострого коронарного синдрому як запоруки ефективної ранньої реабілітації, а також
оригінальні диференційовані програми медикосоціальної, у тому числі фізичної, реабілітації таких хворих.
Особлива увага приділяється методикам індивідуальної кардіореабілітації залежно від функціонального класу
захворювання. При викладі основних принципів і методів реабілітації хворих на інфаркт міокарда автори
опирались не лише на власний досвід, але й враховували основні положення Української, Європейської та
Американської шкіл реабілітації. Насамкінець у додатках наведено дієтичні рекомендації для таких хворих, тест-
систему для стратифікації ризику серцевосудинної смерті у хворих на інфаркт міокарду (GRACE risk score),
методику проведення тесту 6хвилинної ходьби, правила моніторування артеріального тиску в домашніх умовах,
стандарти санаторнокурортного лікування хворих із перенесеним інфарктом міокарда тощо. Монографія
рекомендується лікарям кардіологам, реабілітологам, курортологам, терапевтам, лікарям загальної практики —
сімейної медицини, студентам вищих навчальних медичних закладів.
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English for Dentists = Англійська мова для стоматологів : підручник / Л. Я. Аврахова, І.
О. Паламаренко, О. В. Голік [та ін.]. - Київ : Книга-плюс, 2018. - 216 с.

Матеріал підручника відповідає вимогам програми «Англійська мова» для студентів стоматологічних факультетів ВМНЗ IV
рівня акредитації. Підручник містить 14 основних розділів. Запропоновані оригінальні та адаптовані тексти зі
стоматологічної тематики супроводжуються сстемою прав, що сприяє глибокому осмисленню та різнобічному розумінню
прочитанного і розкриває вміння використовувати лексичний матеріал у діалогічному та монологічному мовленні.
Матеріали підручника забезпечують професійну спрямовність студентів-стоматологів під час вивчення англійської мови,
готують їх до іншомовної комунікації, читання фахової літератури, складання анотацій та написання рефератів.

Clinical Pharmacology : manual for practical classes / O. B. Kraydaschenko, B. B. Samura, I.

B. Samura [et al.]. - 3rd ed. - Vinnytsia : Nova Knyha , 2019. - 232 p.

У посібнику відповідно до програми з клінічної фармакології, розглядаються головні теоретичні питання, необхідні для
вивчення дисципліни, та подано навчальні завдання для контролю засвоєння матеріалу. Книга розкриває принципи
моніторингу фармакотерапії та взаємодії лікарських препаратів. Посібник призначений для використання студентами і
випускниками вищих медичних навчальних закладів.

Emergency and urgent medical care : student training manual / O. Yu. Bodulev, O. M. Dikiy,
A. I. Mogilnik [et al.]. - 200 p.

The manual is divided into 5 sections, which meet the requirements of the program in the discipline "Emergency and non-
emergency medical care", contains supplements with algorithms for the implementation of emergency care at the pre-hospital
stage. The manual can be useful for students of specialties "Pediatrics", "Dentistry".



Kovalyova, O. M. Propedeutics of internal medicine : textbook for english learning students of
higher medical schools. Pt. 1. Diagnostics / O. M. Kovalyova. - 4th ed. - Vinnytsia : Nova Knyha
, 2019. - 424 p.

The textbook is devoted to methods of diagnostics of pathology of internal organs. The main purpose of this textbook is to
describe the practical skills required when interviewing a patient, performing a physical examination: examination, palpation,
percussion and auscultation. The textbook is intended for university students, interns and general practitioners.

Kovalyova, O. M. Propedeutics of internal medicine : textbook for english learning students of
higher medical schools. Pt. 2. Syndromes and diseases / O. M. Kovalyova. - 4th ed. - Vinnytsia :
Nova Knyha , 2019. - 264 p.

The textbook deals with the syndromes and diseases of the respiratory, cardiovascular, digestive, kidney and urinary systems, as
well as the blood and endocrine system. The textbook is intended for university students, interns and general practitioners.

Human Anatomy / V. G. Cherkasov, I. Ye. Herasymiuk, A. S. Holovatskyi [et al.] ; ill.: A. Ya.
Yanchyshyn, Yu. S. Lozko = Анатомія людини / В. Г. Черкасов, І. Є. Герасим'юк, А. С.
Головацький [та ін.] : textbook for students of higher medical institutions. - 2nd ed. -
Vinnytsia : Nova Knyha , 2019. - 472 p.

Lazurenko, Olena. General and Medical Psychology : учебник / O. O. Lazurenko, O. Yu.
Tabachnikov. - Kyiv : Book-plus, 2018. - 232 p.

The main principles of normative courses in General Psychology and Medical Psychology and presented in this book. General and
Medical Psychology problems are studied at this training and methodical manual. A series of special task at the end of each part
provides active and conscious learning of educational information. The textbook «General and Medical Psychology» is for the
students of the higher medical educational establishment, where there courses are taught. Educational objectives: development
of professional psychological competence of future doctor.



Medical chemistry: textbook. — 7th edition / V.O. Kalibabchuk, V.I. Halynska, L.I. Hryshchenko
et al. — К., 2020. — 224 p., hardcover.

The textbook outlines the fundamentals of bioenergetics and cybernetics of biochemical reactions; describes the properties of
solutions and their role in biochemical processes; presents modern concepts of electrode processes; explains peculiarities of
surface phenomena and their value for the vital activity of the body; dwells on the properties of dispersion systems and
biopolymer solutions. Special emphasis is placed on biogenic elements and their properties viewed through the spectacle of
modem concepts of atomic and molecular structure, and chemical bonds. The authors touch upon topical problems of ecology.
The textbook is intended for English-speaking students of higher education establishments – medical universities, institutes, and
academies, pharmaceutical, biological, and ecological specialties.

The Manual for the Cource "History of Ukraine and Ukrainian Culture" in a concise summary :
учебное пособие / Department of Ukrainian Studies of Bogomolets National Medical
University ; comp.: O. B. Velychko, O. D. Rozovyk. - Kyiv : Book-plus, 2019. - 216 p.

Учебное пособие по курсу «История Украины и украинской культуры» в кратком изложении.

Medical microbiology, virology and immunology = Медична мікробіологія, вірусологія та
імунологія : a textbook for English-speaking students of higher medical schools : translation
from ukr. Publisher / T.V. Andrianova ; V.V. Bobyr ; V.V. Danyleichenko ; Ed. by V.P.
Shyrobokov . – Vinnytsia : Nova Knyha, 2019 . – 744 p. : ill.

The textbook was compiled in accordance with officially approved teaching programs for microlobiology, virology and immunology in all
higher medical schools. Questions of general microbiology (basic methods of studying microorganisms, morphology, structure and
classification of bacteria, their physiology, the influence of physical, chemical and biological factors on microorganisms, microbial
genetics and biotechnology, antimicrobials and the concept of infection) and special microbiology (morphology, physiology, pathogenic
of pathogenic properties of pathogens of many infectious diseases, modern methods of their diagnostics, specific prevention and
therapy).

Melnyk, Nataliia O. Histology, Cytology and Embryology : учебник / N. O. Melnyk. - Kyiv :
Book-plus, 2019. - 416 p.

The textbook has been written to comply with the curriculum in histology, cytology and embryology for the medical and dentist
faculties of a broad range of institutions of higher education of the 3th and 4th levels of accreditation. The textbook contains
main chapters of histology, cytology and embryology, outlines the pcincipal characteristics of each tissues and system of organs.
The presented material was based on the most recent developments of the words histology, cytology and embryology, taking
advantage of terminology in accordance with the reguirements to the international nomenclature (histological, anatomical and
physiological).



Neurology: textbook / I.A. Hryhorova, L.I. Sokolova, R.D. Herasymchuk et al.; edited by I.A.
Hryhorova, L.I. Sokolova. — К., 2017. — 624 p. + 32 p. colour insert, hardcover.

The national textbook presents topical diagnostics of nervous system diseases and the main sections of clinical neurology from
the standpoint of classical medicine and current scientific advances. The main topical principles of the structure of the central
and peripheral nervous system, symptoms of cranial nerve disorders, issues of neurophysiology and its peculiarities in childhood
are discussed in detail. The book outlines the fundamentals of modern diagnostics of nervous diseases and its methods
(electrophysiological, ultrasound, computed tomography, biochemical), which make it possible to study the structure and
functions of the nervous system, its metabolism, and hemodynamics under conditions of physiology and pathology. The
textbook is intended for students of higher education establishments-medical universities, institutes, and academies, and also
interns, neurologists, and family doctors.

Occupational Health and Safety for Healthcare Workers: study guide. — 3rd edition / O.P.
Yavorovskyi, M.I. Veremei, V.I. Zenkina et al. — К., 2018. — 120 p., hardcover.

The book was written from an occupational health perspective and covers the basic concepts and definitions of life safety as a
discipline, the system of interactions of man and his environment, ways of ensuring the safety of human life, health and safety
laws and the basics of occupational safety for medical and pharmaceutical workers. This guide reflects typical curriculum
requirements in Occupational Health and Safety for Healthcare Workers and conforms to the Bologna Declaration. The
publication is recommended for medical, stomatological and pharmaceutical students. Recommended for 1st and 2nd year stu-
dents in higher education establishments of Ukraine — medical universities, institutes and academies.

Pathomorphology: textbook / I.V. Sorokina, V.D. Markovskyi, D.I. Halata et al. — К., 2019. —
328 р. + 20 p. colour insert, hardcover.
The textbook is written by a group of authors of the pathological anatomy department of Kharkiv National Medical University.
The modern actual information on general and special pathomorphology is presented in English. The textbook consists of two
parts. The first part is devoted to general pathological processes: damage of cells and tissues, regeneration and adaptation,
circulation disorders, inflammation, immune pathology, basics of oncology and tanatology. The second part covers the
pathomorphology of diseases according to the nosological principle. The morphological manifestations of pathological are
described using the newest newest research methods at the organ, tissue, cellular and subcellular levels, with high-quality
illustrations of macro-and microspecimens. The edition is suppelemented with the chapter Oral Pathology, which allows it to be
of use for students of the dentistry faculty. For English-speaking students of higher medical education establishments of
Ukraine in the specialties «general medicine», «dentistry».

Pharmacology : textbook for english-speaking students of higher medical educational
institutions / V. M. Bobyrov, O. M. Vazhnicha, T. O. Devyatkina [et al.]. - 4th ed., updated. -
Vinnytsia : Nova Knyha , 2018. - 552 p.

The textbook for higher medical educational establishments of the 4th level of accreditation has been
according to Pharmacology syllabus and addressed to English-speaking students. The textbook contains
main chapters of Pharmacology, outlines the characteristics of medicinal drugs based on modern data
concerning their mechanisms of action and usage.



Phthisiology: textbook. — 2nd edition / V.I. Petrenko, O.K. Asmolov, M.G. Boyko et al.;
edited by V.I. Petrenko. — К., 2018. — 416 p. colour insert, hardcover.

Professional training of medical professionals of the general practicioners network is a very important task, since they are an
important element in addressing the TB epidemic. There fore there was a need for a national textbook of tuberculosis
involving Ukrainian and foreing highly skilled professionals in this field, who have invaluable clinical, teaching and research
experience. Textbook meet the requirements of the Bologna process. It provides information about the etiology,
pathogenesis, clinical presentation, diagnosis, treatment and prevention of tuberculosis. Textbook expounds latest
achievements of national and international scientists, WHO standardized protocols in compliance with consistency and
volume of standard provision of specialized care for TB patients. For students of higher educational establishments.

Pediatric Surgery: textbook / V.A. Dihtiar, V.I. Sushko, D.Yu. Kryvchenia et al. — К., 2019. —
368 p. + 14 p. colour insert, hardcover.

Textbook on the modern level described clinical picture of nosological units, which were included to the curriculum on the
speciality «Pediatric Surgery». Methods of diagnosis and treatment were proposed. It was shown basic malformations and
diseases in children, described their causes, clinical course, differential diagnosis, methods of examination and treatment.
Textbook was focused on the issues of pyo-inflammatory diseases, traumatic injuries of the abdominal cavity and
retroperitoneal space, benign and malignant tumors in children.
For foreign students of the higher medical education establishments, master’s degree and postgraduate students.

Иммуногистохимия в диагностике опухолей / Муин С. А. Туффаха, С. Гичка, Ганс Гуски
[та ін.]. - Киев : Книга-плюс, 2018. - 335 с.

Медицинская наука постоянно развивается, появляется новая информация и совершенствуются новые методы и
подходы в диагностике и лечении заболеваний. Авторы и издатель гарантируют, что информация, представленная в
этой книге, является точной и актуальной. Однако, авторы и издатель не несут ответственности за возможные ошибки
или любые последствия, возникшие в результате применения информации, содержащейся в книге. Ни издатель, ни
авторы не несут никакой ответственности за любые неблагоприятные последствия и/или убытки, причиненные людям
или имуществу, вытекающие из данной публикации. Все протоколы и методы, изложенные в книге, предназначены
только для исследовательских целей. Каждая лаборатория должна получить официальное разрешение на
использование этих методов и протоколов с целью диагностики в соответствии с национальным законодательство и

регионарными правилами.



Лазуренко, О. О. Психологія емоцій : підручник / О. О. Лазуренко. - Київ : Книга-плюс,
2018. - 262 с.

Підручник укладений для студентів вищих навчальних закладів, які вивчають спецільний курс «Психологія емоцій». Цей
курс спрямований на вдосконалення знань у сфері емоцій, що знаходить своє відображення як у теоретичній, так і
практичній складових вивчення даної дисципліни, а відтак подальше формування емоційної компетентності майбутнього
фахівця. Даний підручник базується на концепції і навчальній програмі курсу «Психологія емоцій», розробленій на
кафедрі загальної і медичної психології та педагогіки Національного медичного університету імені О.О. Богомольця під
керівництвом академіка НАПН України, доктора психологічних наук, професора С.Д. Максименка, з урахуванням нових
підходів щодо підготовки медичних кадрів у сучасних умовах. Підручник може бути використано у навчальному процесі,
при підготовці майбутніх фахівців у галузі медицини, психології, педагогіки. Вміщені у підручнику завдання не повинні
обмежувати інціативу викладача, їх можна змінювати і доповнювати з урахуванням специфіки факультету.

Кумар В. Основи патології за Роббінсом : переклад 10-го англійського видання / В.
Кумар, А. К. Аббас, Д. К. Астер. - Київ : ВСВ Медицина, 2019 - 2020
Т. 2. - 2020. - 531 с.

Книга «Основи патології за Роббінсом» належить до перевіреної часом англомовної серії медичних видань Роббінса і
Котрана. В її підготовці брала участь професійна команда редакторів, що гарантує глибоке розуміння найважливіших
понять патології. З використанням численних ілюстрацій наведено стислий огляд основних принципів патології людини,
що ідеально відповідає сучасним потребам студентів. Десяте видання повністю перероблено, основну увагу приділено
патогенезу і клінічній картині захворювань. Клінічні теми розширено й оновлено. До ілюстративного матеріалу додано
нові малюнки та схеми для унаочнення основних патологічних процесів. Завдяки сучасним програмам матеріал
проілюстровано якісними мікрофотографіями, зображеннями макропрепаратів і рентгенівськими знімками. Для зручності
основну інформацію оформлено у вигляді окремих блоків із маркованими списками. По всьому тексту виділено відомості
про патогенез, морфологію та патофізіологію. Для студентів медичних закладів вищої освіти, лікарів-інтернів, лікарів-
практиків.

Курс лекций по клинической хирурги : учебное пособие / ред.: В. В. Бойко, В. Н.
Лесовой. - Харьков : НТМТ, 2018.
Ч. 1 : Общие вопросы хирургии. - 2018. - 271 с.

Данные лекции представляют совремнный взгляд на вопросы диагностики, лечечебной тактики и оперативного
лечения с испльзованием миниинвазивных технологий наиболее распространенных патологических состояний в
хирургии. Авторы представили как современный мировой, так и собственный опыт лечения данных заболеваний.
Лекции рекомндуется использовать в учебном процессе при подготовке студентов медицинских вузов и врачей –
интернов, а также врачам-хирургам в их практической работе.



Маркданте К. Д. Основи педіатрії за Нельсоном : переклад 8-го англійського видання /
К. Д. Маркданте, Р. М. Клігман. - Київ : ВСВ Медицина, 2019
Т. 1. - 2019. - 377 с.

«Основи педіатрії за Нельсоном» (8-е видання) належить до найкращих видань Нельсона з педіатрії. Матеріал відповідає
вимогам Ради з медичної освіти студентів з педіатрії (COMSEP). У підручнику висвітлено особливості нормального росту й
розвитку дитини, діагностику, лікування та профілактику поширених дитячих захворювань і розладів. Особливу увагу
приділено базовим знанням, а також останнім досягненням у педіатрії. У кожному розділі докладно розкрито окрему
тему. Наприкінці розділів стисло подано ключові положення для лікарів-практиків, зокрема особливості клінічної картини
та лікування захворювань. Підручник ілюстровано кольоровими малюнками і таблицями для візуалізації складної
інформації. Наведено приклади з лікарської практики авторів, які також працюють над програмами субординатури.
Отримані знання та навички допоможуть як у практичній діяльності лікаря, так і в підготовці до іспитів майбутніх
педіатрів.
Для студентів-медиків, резидентів і субординаторів із педіатрії, медичних сестер, а також для інтернів, магістрів, які
готуються до іспитів.

Матеріалознавство в стоматології : навчальний посібник. - Вінниця : Нова книга, 2019. -
395 с.

Пропонований навчальний посібник і матеріалознавства у стоматології є одним із перших вітчизняних видань. Він
містить відомості про загальні властивості стоматологічних матеріалів та їх застосування в ортопедичній і
терапевтичній стоматології. Книга призначена для студентів га викладачів стоматологічних факультетів і зуботех-
нічних відділень вищих медичних закладів освіти, а також, за відсутності аналогів, може бути корисною для лікарів-
інтернів та практикуючих лікарів-стоматологів.

Мельник, А. А. Актуальные вопросы системы гемостаза / А. А. Мельник. - Киев : Книга-
плюс, 2019. - 232 с.

В книге рассматриваются современные методы исследования гемостаза – «Тромбоэластография», «Тест генерации
тромбина», «Тест тромбодинамики». Представлены данные о наиболее часто встречающихся в практики врачей-
клиницистов в патологических нарушениях в различных звеньях гемостаза, а также принципы лабораторного конроля за
гемостатической и антикоагулянтной терапией. Книга рассчитана для практикующих врачей разных специальностей –
кардиологов, акушеров-гинекологов, анестезиологв-реаниматологов, гематологов, хирургов, лаборантов. Материал
будет полезен студентам старших курсов медицинских высших учебных заведений, аспирантам, а также курсантам
факультетов последипломного образования.



Невідкладна хірургія : підручник для студентів VI курсів медичних факультетів
медичних ВНЗ / В. В. Бойко , B. М. Лісовий, B. A. Капустник [та ін.] ; ред.: В. В. Бойко , В.
М. Лісовий ; Міністерства охорони здоров'я України, Харківський національний
медичний університет. - Харків : НТМТ, 2019. - 511 с.

Типова наскрізна оновлена навчальна програма з дисциплін «Хірургія» (2015) для студентів вищих навчальних закладів
IV рівня акредитації після засвоєння студентами III курсів питань «Загальної хірургії» передбачає вивчення значної за
обсягом «Клінічної» на IV курсі за тематикою «Хірургія абдомінальна» та на V курсі – за тематикою «Хірургія торакальна,
серцево-судинна, ендокринна». На IV на циклі хірургії випускники поглибулюють та закріпліюють набуті на попередніх
курсах теоритичні знання та вдосконалюють практичні навички з найбільш складнішої та найнебезпечнішої для здоров’я
людини складової частини хірурії – «Невікладної хірургії». Медичний ліцензійний інтрегований іспит «Крок 2. Загальна
лікарська підготовка» (хірургічний профіль) та ккопмлексний Випускний практично –орієнтований іспит з хірургічних
хвороб оцінюють ефективність навчання в виші з дисциплін (Хірургія) з питань діагностики хірургічної патології,
насамперед уренгетної, та готовністью надання невікладної лікарської допомоги хворим при невідкладних хірургічних
тканнях.

Організація роботи операційної сестри : навчальний посібник. - Вінниця : Нова книга,
2020. - 242 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. Посібник «Практикум з клінічною медсестринства в хірургії» призначений для студентів
вищих навчальних закладів I-III рівнів акредитації і створений відповідно до навчальної програми з дисципліни
«Медсестринство» в хірургії , затвердженої Департаментом кадрової політики, освіти і науки МОЗ України для
спеціальності «Сестринська справа».

Первинна медична допомога : посібник : у 2-х. т. / ред. Л. С. Бабінець. - Львів : Магнолія
2006, 2019
Т. 1 : Загальні положення, внутрішні хвороби у загальній лікарській практиці / Л. С.
Бабінець, В. М. Жадан, Н. С. Михайловська [та ін.]. - 580 с.

У посібнику викладена найновіша інформація щодо організаційних аспектів надання медичної допомоги у світлі реформи
системи охорони здоров'я України на засадах пріоритету первинної медичної допомоги, а також висвітлено актуальність
введення у практику ПМД електронної системи Е-Неаlth, Міжнародної класифікації симптомів і проблем ІСРС-2. Посібник є
мультидисциппінарним, у ньому зібрана інформація щодо найчастіших синдромів і нозологій внутрішньої медицини,
загальної хірургії, отоларингології, урології, неврології, психіатрії, акушерства і гінекології, офтальмолопї, шкірних хвороб
і венерології, травматології, фтизіатрії, педіатрії. Видання буде корисним для лікарів заґапьної практики - сімейної
медицини, дільничних терапевтів, педіатрів, лікарів інших спеціальностей, а також для студентів старших курсів та
інтернів.



Переклад англомовних текстів у сфері надання медичної допомоги : навчальний
посібник. - Вінниця : Нова книга, 2019.
Ч. 2 : Опіки. Вплив радіоактивного о. промінення. Темінове хірургічне втручання.
Екстрені терапевтичні випадки. Обмороження та гіпотермія. Дихальна. недостатність.
Черепно-мозкові травми. Отруєння / ред.: Л. М. Черноватий, О. В. Ребрія. - 2019. - 314 с.

Посібник побудований на автентичному матеріалу і охоплює сім сфер, які за змістом відносяться до одних із
найголовніших у галузі надання медичної допомоги (опіки і вплив радіоактивного опромінення, обмороження та
гіпортемія, дихальна недостатність, черепно-мозкові травми, термінове хірургічне втручання, екстерні терапевтичні
випадки , отруєння), забезпечуючи засвоєння фонових знань та знайомство з найбільш вживаною термінологією.

Тертична, Н. А. Історія психології : навчальний посібник / Н. А. Тертична. - Київ :
Книга-плюс, 2018. - 348 с.
У навчальному посібнику представлені основні етапи становлення психології як науки. Цілісність і науковість
запропонованого посібника забезпечується розглядом історії психологічної науки від міфологічної психології до
сучасногоетапу її розвитку. У посібнику також містяться запитання для повторення та самоконтролю засвоєння теоретичних
знань, практичні та тестові завдання для самостійної роботи. Посібник може бути використано у навчальному процесі, при
підготовці майбутніх фахівців у галузі медичної психології, педагогіки, а також він буде корисним тим, кому знання і
практичне використання психології необхідні у професійній діяльності, та більш широкому колу читачів.

Українська мова як іноземна для англомовних студентів-медиків : у 2-х кн. / ред. С. М.
Луцак. - Київ : ВСВ Медицина, 2019
Кн. 2 : Основи професійного мовлення. - 2019. - 454 с.

Національний (міжкафедральний) підручник з електронним аудіододатком укладено у двох книгах згідно зі
Стандартизованими вимогами до рівнів володіння українською мовою як іноземною з метою підготовки фахівців за напрямами
222 «Медицина», 221 «Стоматологія», 226 «Фармація», а також відповідно до сучасної концепції викладання української мови
як іноземної. Лексичний та граматичний матеріал підручника спрямований на формування комплексу компетентностей, умінь і
навичок мовленнєвої взаємодії студента-медика в усній і письмовій формах з огляду на мотиви, цілі та соціальні норми
комунікативної поведінки у сферах соціокультурної комунікації (зокрема, на етапі первинної адаптації студента-іноземця в
україномовному середовищі). Цьому сприяє використання вправ із електронного аудіододатка.
Для студентів, лікарів-інтернів, викладачів, слухачів післядипломної освіти медичних закладів вищої освіти Міністерства
охорони здоров’я України.



Частная гистология и эмбриология : учебное пособие / Л. М. Яременко, Е. Г. Божко, А.
Н. Грабовой [та ін.]. - Киев : Книга-плюс, 2019. - 340 с.

Учебное пособие создано на основе курса лекций и методических разработок к практическим занятиям кафедры
гистологии и эмбриологии Национального медицинского университета имени А.А. Богомольца. Предназначено для
иностранных студентов, обучающихся на русском языке на медицинском и стоматологическом университетах. В нем
представлены материалы по эмбриологическому развитию, строению и функциям органов и систем организма человека.
Содержание пособия соответствует «Примірній програмі з гістології, цитології та ембріології підготовки фахівців другого
(магістерського) рівня вищої освіти галузі знань 22 «Охорона здоров`я» спеціальності 222 «Медицина» (2016 рік)».
Авторы выражают искреннюю признательность рецензентам за ценные замечания, высказанные при рецензировании
пособия. Авторы также благодарны коллективу кафедры гистологии и эмбриологии Национального медицинского
университета имени А.А. Богомольца за постоянную помощь при подготовке рукописи к печати. В учебном пособии,
представлены микрофотографии из коллекции кафедры гистологии и эмбриологии Национального медицинского
университета имени А.А. Богомольца, отснятые авторами пособия.

Медична наукова література

Губский, Ю. И. Смерть клетки: свободные радикалы, некроз, апоптоз : монография / Ю. 
И. Губский. - Винница : Нова книга, 2015. - 360 с.

В монографии рассмотрены фактические данные и концепции современной биомедицины, касающиеся биохимических и
биофизических механизмов гибели клетки, связанной с развитием оксидативного стресса. Особое внимание уделено роли
апоптоза как альтернативного механизма клеточной ре акции на нерепарируемые повреждения структуры ядерной и
митохондриальной ДНК. Рассмотрены механиз мы генерации свободных радикалов кислорода и азота и перекисной
модификации биоструктур при антиоксидантной недостаточности, действии цитотоксических ксенобиотиков и гипоксии,
роль свободнорадикальных реакций в повреждении структуры ДНК и нарушении молекулярной организации ядерного
хроматина при оксидативном стрессе и действии антиоксидантов. Анализируется значение повреждения ядерного и
митохондриального генома, нарушения компарт ментализации ионов кальция и обмена оксида азота в развитии гибели
клетки по пути некроза или апоптоза. Представлено общебиологическое значение накопления химически активных
свободных радикалов в механизмах старения, канцерогенеза и смерти целостного многоклеточного организма.

Несин, А. Ф. Дифференциальная диагностика эрозивных и язвенных поражений
слизистой оболочки полости рта / А. Ф. Несин. - Киев : Книга-плюс, 2019. - 264 с.

В монографии представлены методические основы дифференциальной диагностики заболеваний слизистой оболочки
полости рта (СПРО) в соответствии с систематикой (Данилевский Н.Ф., Несин А.Ф., Рахний Ж.И., 1998), освещены
вопросы клиники, диагностики и дифференциальной диагностики эрозивных и язвенных поражений слизистой оболочки
рта. Необходимость написания и издания данной книги вызвана анализом диагностических ошибок, свидетельствующих
о затруднениях, возникающих у врачей при постановке диагноза у больных с заболеваниями слизистой оболочки
полости рта. Материалом для ее подготовки послужил более чем 45-летний опыт работы автора в отделении
заболеваний слизистой оболочки полости рта кафедры терапевтической стоматологии Стоматологического Центра
Национального медицинского университета им. А.А. Богомольца. Для студентов стоматологических факультетов,
субординаторов, интернов и практических врачей.



Похідні 4-аміно та 3-тіо-1,2,4-тріазолу як потенційні лікарські засоби: монографія / Ю.М.
Колесник, А.Г. Каплаушенко, Є.Г. Книш, О.І. Панасенко та ін.- Львів: Магнолія 2006, 2019.
– 284 с.

В монографії розглянуто синтетичні, фізико-хімічні та біологічні властивості похідних 4-аміно та 3-тіо-1,2,4-тріазолу,
обговорено шлях вивчення специфічні активності, встановлення показників нешкідливості, проведення хіміко-
технологічні та аналітичні дослідження з метою створення потенційного оригінального лікарського засобу.

Художня література

Бакшеев, С. Композитор : роман / С. Бакшеев. - Харьков : Клуб семейного досуга, 2018. -
253 с.

Талантливый композитор, человек с удивительным слухом и голосом, необычно влияющим на окружающих. Он хотел
разгадать этот феномен и развернул настоящую охоту на людей, способных управлять толпой с помощью голоса…
Марк Ривун — необычный человек с потрясающими музыкальными способностям. Когда он был маленьким, его
родители погибли в автокатастрофе, а дядя даже с помощью многочисленных нянь не мог справиться с малышом.
Причина — голос мальчика. Марк попал в детдом и через несколько лет, поняв свою особенность, научился управлять
высотой голоса и удивительным образом влиять на людей. Своим голосом он может вызвать самые разные эмоции, но
только не любовь, которой так жаждет. Марк решает, что причина в строении носоглотки, и однажды вскрывает горло
успешному оратору…

Еремеев, В. Неуловимый : роман / В. Еремеев. - Харьков : Клуб семейного досуга, 2018.
- 302 с.
У бизнесмена Виктора Светлова выдался непростой денек. Не каждый день тебя похищают, требуя
выкуп тридцать пять миллионов! А если такое случается дважды за одни сутки… Не успев
перечислить деньги на счет похитителей, Виктор снова оказывается заложником — на этот раз
грабителей банка! Но Светлов не так прост, как кажется. Пленник вырывается на свободу, причем
вместе с похищенными деньгами! Однако Виктор понимает: времени у него мало. Кто-то начал на
него охоту, и нужно быстро понять, кто и почему…



Еремеев, В. Приговоренный : роман / В. Еремеев. - Харьков : Клуб семейного досуга,
2018. - 382 с.

«Тебя приговорили. Беги» — такую записку получил однажды опер Юлий Тараскин. И у него есть все основания
прислушаться к совету! Череда загадочных убийств, покушение… Чтобы спасти свою жизнь и понять, что происходит,
Тараскин начинает собственное расследование. Кто заказчик смертного приговора для простого опера? Кому выгодно
устранение начальника управления МВД Лапова и бизнесмена Пасечника? На что способны преступники ради загадочного
чемодана с наклейкой? И какая связь между Юлием Тараскиным и наемным убийцей по кличке Медведь? Разгадку придется
искать в событиях далекого прошлого…

Кей, А. Буде боляче : таємні щоденники лікаря-ординатора / А. Кей. - Харків : Vivat , 2020.
- 255 с.

Робота лікарів схожа на їхній химерний почерк- звичайний пацієнт нічого в цьому не втямить. Без допомоги спеціаліста,
звісно. Такого, як Адам Кей – лікар-ординатор, який ділиться реальними історіями зі своєї багаторічної практики. Він знає все
про будні звичайного медпрацівника, про те, що відбувається в кабінетах і палатах: daily routine британських лікарів та їхніх
пацієнтів, складні діагнози і фатальні помилки, кумедні випадки та дивовижні зцілення, моральні дилеми і професійні
хитрощі, понаднормові години праці та майже цілковиту відсутність особистого життя. Будні супер героїв у білих халатах,
приправленні тонким англійським гумором і щирим співчуттям. Ви будете здивовані тим, як багато спільного мають
британські doctors та українські лікарі. Тож заходьте, вдягайте халат і приготуйтеся до того, що буде трішки боляче, смішно,
сумно та загалом більш ніж просто захопливо.

Кідрук, М. Доки світло не згасне назавжди : роман / М. Кідрук. - Харків : Клуб сімейного
дозвілля, 2019. - 556 с.

Ніякі жертви не варті спроб виправити минуле, адже безжальний світ завжди знайде спосіб примусити за них
розплачуватися. Сестри Рута й Індія, попри незвичайні імена, проживають цілком буденні життя: Індія навчається на лікаря,
Рута закінчує одинадцятий клас. Усе раптово змінюється, коли через нещасний випадок гине наречений Індії. Раніше близькі
сестри віддаляються, звинувачуючи одна одну в тому, що сталося. І саме тоді, коли, здавалося б, із конфлікту вже не
виплутатися, Рута виявляє, що здатна впливати на реальність у снах. Невдовзі в її сновидіннях з'являються химерні тіні, і що
ближче вони підступають, то дужче мерхне світло довкола дівчини. За нестримним бажанням повернути колишнє життя Рута
не помічає, як кожен наступний сон стає дедалі темнішим.

Коробчанский, В. А. Осмысление : иллюстрированный сборник стихов и прозы / В. А.
Коробчанский. - Харьков : Контраст, 2019. - 231 с.

В своей совокупности, вне зависимости от техники исполнения, произведения автора представляют собой уникальный
«Протрет Времени», который пишется на основе авторского осмысления прошлого спектра проблем философского,
исторического, политического и лирического характера.



Морріс, Т. За покликом серця : нотатки про кардіохірургію в 11 операціях / Т. Морріс. -
Київ : Форс Україна, 2019. - 511 с.

Через опис 11 переломних операцій Томас Морріс розповідає історії тріумфу, відчайдушної сміливості, а також
неймовірної винахідливості. Серед них новаторська процедура лікування так званих синюшних немовлят, що
перетворювала малюків із затримкою дихання на здорових рожевих дітлахів, а також перша пересадка серця людині,
якій були присвячені шпальти газет по всьому світу. Але серце й досі лишається священною таємницею – перед однією з
перших операцій із встановлення штучного серця дружина пацієнта спитала у лікаря, чи її чоловік ще зможе її кохати.
«За покликом серця» дає нам змогу зазирнути через плече хірурга й побачити всі успіхи й невдачі повсякденної роботи.
Ця історія водночас і про людей, і про неймовірний ризик, завдяки якому було врятовано тисячі життів.

Нолль, І.  Аптекарка : роман / І. Нолль. - Харків : Клуб сімейного дозвілля, 2019. - 238 с. 

Ця лікарняна палата — її сповідальня. Вона так довго наважувалася на те, щоб розповісти свою історію. Її ім`я Гелла.
Вона аптекарка. У дитинстві їй прозвали «вбивцею». Мило, чи не так? Дівчина мріяла про серйозні стосунки та життя як
у всіх. Але доля звела її з гульвісою Левіном. Чи кохав він її? Хтозна. Зраджував? Так. Бо єдине, що йому в ній
подобалося, — пляшечка з отрутою, яку Гелла тримала в шафі. Пляшечка, що могла дати їм усе: власний будинок,
дорогі автівки, розкішне життя. За яке заплатить хтось інший. Власним життям. Важко буде тільки першого разу. А потім
— усе як за рецептом. Без каяття, сумнівів та докорів сумління. Головне — не помилитися з дозуванням. Ти ж завжди
була хорошою аптекаркою, Гелло? Ти ніколи не помилялася...

Лобусова, И. И. Мыс черных сов / И. И. Лобусова. - Харьков : Фолио, 2019. - 411 с.

Зинаида Крестовская снова распутывает загадочное дело. У ее институтской подруги Маши Игнатенко пропал жених. Он

вышел на корабле в море и... исчез. Во всех инстанциях, куда Маша обращается за помощью, ее убеждают, что такого

судна никогда не было. Зина пытается помочь подруге, но выясняет, что в этом деле замешан НКВД. В силу

обстоятельств давшая согласие на сотрудничество с этой страшной организацией, Крестовская начинает свою игру

против нее, рискуя не только своей жизнью, но и жизнью близких ей людей.

Олентьев, Р. В. Антисоветчик : рассказы / Р. В. Олентьев. - Харьков : Право, 2019. - 166 с.

Дитя военных гарнизонов почившей в бозе истории Страны Советов. Хорошо это или плохого? Не могу ответить
однозначно, но это моя жизнь, и другую я уже не проживу. То время было пропитано особой энергетической
атмосферой, и другой жизни мы тогда себе и не предоставляли. Там остались друзья моего детства и юности, родители,
которые моложе меня сегодняшнего, а впереди еще долгая и счастливая жизнь. Своим же воспитанием я обязан
художественными книгами и «вражеским голосам». Впрочем, к чему все это привело и какие жизненные принципа
сформировало, читатель и узнает, прочитав этот небольшой сборник автобиографических рассказов.



Сакс, О. Пробудження / О. Сакс. - Київ : Наш формат, 2017. - 446 с.

«Пробудження» - дивовижна розповідь про групу пацієнтів, які заразилися сонною хворобою після Першої світової
війни. Ці люди поринули в багаторічний сон, їхній стан вважали безнадійним. Лише в 1969 році лікар Сакс увів їм новий
препарат, який мав вибуховий «ефект пробудження». Лікар розповідає історії життя цих людей та їхнього чарівного
перетворення. Книжка, яку поет Вістен Оден назвав шедевром, є пристрасним дослідження понять здоров’я, хвороби,
страждання та турботи. За «Пробудженням» 1990 року зняли фільм із Робертом де Ніро та Робіном Вільямсом у
головних ролях.

Раевская, М. Уходи не оглядываясь : роман / М. Раевская. - Харьков : Клуб семейного

досуга, 2019. - 236 с.

Первую встречу с Игорем Кира помнила до сих пор. Она — студентка, будущий травматолог — чуть не сбила с ног
симпатичного пациента. И этим пациентом оказался Игорь, который влюбился в нее с первого взгляда. Все было просто
прекрасно, как в романтическом сериале… Могла ли Кира представить, что когда-нибудь Игорь признается… что любит
другую? Кира в отчаянии. Она хочет увидеться с бывшей женой Игоря, чтобы понять, почему он второй раз бросает
любящих его женщин. Киру встречает ослепительная красавица… прикованная к инвалидному креслу. Бывшие,
соперницы или подруги? Кем станут женщины, любившие одного мужчину? И любил ли он хоть одну из них?..

Пиколт Дж., Искра надежды  / О. Сакс. - Київ : Наш формат, 2017. - 446 с. 

Джордж никогда не думал, что станет тем, кто захватывает заложников. Но сегодня утром он пришел в центр, где
проводят аборты, вооруженным и отчаявшимся. Именно здесь, по его мнению, его юной дочери сделали страшную
операцию, лишили искры новой жизни, и теперь они ответят за все. Полицейский детектив Хью Макэлрой не впервые
вел переговоры с вооруженным преступником. На этот раз он понимал: тот, кто открыл огонь в клинике, не маньяк-
убийца, а лишь отчаявшийся отец. Но внезапно Хью видит в телефоне сообщение от своей дочери. И сердце опытного
полицейского замирает… Этим утром судьбы незнакомых людей причудливо переплетаются, и теперь их жизни
полностью зависят друг от друга.

Селлу, А. Ти змінив моє життя : роман / А. Селлу. - Харків : Клуб сімейного дозвілля,
2019. - 190 с.

Абдель — хлопець, який усе життя грав у хованки із законом. Він не має нічого, окрім хіба що здоров’я, якому позаздрив
би й Геркулес. Філіпп — багатій з витонченим смаком, що чудово розуміється в мистецтві. Але Філіпп паралізований і
самотній. За гроші не купиш співчуття, піклування та, найголовніше, друга. Несподівано для самого себе Абдель
влаштовується на роботу — доглядати за безпомічним Філіппом. Французький аристократ та алжирський емігрант — їхні
шляхи навряд чи перетнулися б. Якби не доля. Якби не шанс, що отримав кожен з них. Чи важко почати все з нуля,
забувши про те, що було «до»? Насправді ні. Коли поруч є той, хто може змінити твоє життя...



Фітцек, С.  Терапія  / С. Фітцек. - Харків : Vivat , 2019. - 255 с. 

У головного героя драматичного детективу психіатра Віктора Ларенца за загадкових обставин зникла дванадцятирічна
дочка. З чорити роки, утративши надію її повернути, він усамітнюється на невеличкому острові. Але його спокій порушує
хвора на шизофренію незнайомка, яка бачить дивні видіння: їй з’являється дівчинка, схожа на Вікторову доньку. Ларенц
хоче дізнатися, що сталося з його маленькою Йозефіною, тому розпочинає курс терапії, який поступово перетворюється
на драматичне розслідування… Для шанувальників моторошних детективних історій з оригінальним сюжетом і
несподіваним фіналом.

Чайка, В. Выдающиеся женщины в истории / В. Чайка. - Киев : Лотос, 2019. - 216 с.

Сложилось общепринятое мнение, что историю творить — это прерогатива мужчин. Однако в ее развитие внесли свой
неоценимый вклад немало сильных и умных женщин. Первая женщина — ученый, которой дважды присуждали
Нобелевскую премию за исследования в области физики радиоактивных материалов и химии — Мария Кюри. Одна из
самых известных модельеров мира, икона стиля, основатель бренда одежды и духов Chanel — Коко Шанель. Монахиня,
которая еще при жизни причислена католической церковью к лику блаженных, — Мать Тереза. Легендарная личность,
первая в истории женщина-политик, ставшая первым Премьер-министром в Европейском пространстве Маргарет Тэтчер,
получившая прозвище «железная леди». Эти четыре женщины, сделав прорыв в науке, моде, политике, служа церкви и
человечеству, опережая время, в котором жили, оставили в истории большой след. Книга познакомит читателя с
судьбами, трудами, мыслями этих женщин, приоткроет занавес их личной жизни.

Талан, С. Когда прошлое впереди : роман / С. Талан. - Харьков : Клуб семейного досуга,
2019. - 220 с.

Поліна ніколи не забуде того, що сталося з нею в юності. Зараз вона успішна жінка. А тоді - залякана дівчинка, з
благанням дивилася в очі трьом гвалтівникам. Але вони не пошкодували її. Як і вона не пошкодувала потім свою дочку,
залишивши дитину в пологовому будинку. Поліна хотіла забути своє минуле. Вона втекла в інше місто, в інше життя. Але
хіба можна втекти від себе? Поліна ледь не потрапляє в ДТП. Її рятує незнайома дівчина. В її обличчі Поліна раптом
бачить такі знайомі і рідні риси... Але це неможливо. Вона спалила всі мости. Тоді чому в серці ледь чутно затремтіла
надія?..
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