


Видання, що надійшли до Наукової бібліотеки ХНМУ 
у січні 2018 року

Медична навчальна література
618(02)
А 44
Акушерство і гінекологія : практикум: навчальний посібник / Міністерство охорони
здоров’я України, Українська медична стоматологічна академія. - Полтава : Дивосвіт,
2014. - 196 с.

Даний практикум написаний у зв’язку з нагальною необхідністю практичної підготовки лікарів загальної
практики/сімейної медицини для роботи з вагітними та гінекологічними хворими на першому рівні надання
медичної допомоги жіночому населенню України. У посібнику детально викладена методика соновних методів
досліджень в акушерстві й гінекології, необхідних для роботи лікарів ЗПСМ, висвітлені питання амбулаторного
спостереження за вагітними, докладно описані сучасні методи ведення фізіологічних пологів і післяпологового
періоду, особливості медичного догляду за здоровою новонародженою дитиною. Також докладно оеписані
особливості консультування жінок із питань планування сім’ї, викладені відомості про показання, протипоказання
та способи застосування сучасних методів контрацепції. Описана методика проведення консультування щодо
інфекцій, що передаються статевим шляхом. Посібник рекомендований для практикующих лікарів та лікарів-
інтернів загальної практики/сімейної медицини, лікарів-курсантів факультетів післядипломної освіти, студентів
старших курсів вищих медичних навчальних закладів.

616.9(02)
В 41
Військова токсикологія, радіологія, медичний захист : підручник / О. Є. Левченко [та
ін.] ; за ред. О. Є. Левченка. - Київ : [б. и.], 2017. - 788 с.

У підручнику розглядаються питання, що стосуються токсикології бойових та сильнодіючих отруйних речовин,
характеристики дії іщнізуючого випромінювання на організм людини, радіаційних уражень при ядерних аваріях,
описано складові елементи державної системи захісту особового складу збройних сил від хімічних і радіаційних
факторів масового ураження.



611.9(02)
В 61
Вовк Ю. Н. Руководство по клинической анатомии с основами хирургии / Ю. Н. 
Вовк, О. Ю. Вовк.
Ч. I : Голова и шея. - Харьков ; Рубежное : [б. и.], 2017. - 344 с.

«Руководство по клинической анатомии с основами хирургии» под редакцией Вовк Ю.Н., Ивченко В.К., содержит
сведения – о клинической (топографической) анатомии в соответствии с учебными вопросами по общей хирургии,
необходимых для клинического понимания этих двух дисциплин. Впервые представлены материалы по областям и
структурам тела человека в сочетании с возникновением хирургической патологии и современных способов
оперативного лечения. Для студентов-медиков, врачей-интернов, специалистов-хирургов, эндоскопистов, и т.д.

611.9(02)
В 61
Вовк Ю. Н. Руководство по клинической анатомии с основами хирургии / Ю. Н.
Вовк, О. Ю. Вовк.
Ч. II : Грудь и живот. - Харьков ; Рубежное : [б. и.], 2017. - 340 с.

«Руководство по клинической анатомии с основами хирургии» под редакцией Вовк Ю.Н., Ивченко В.К., содержит
сведения – о клинической (топографической) анатомии в соответствии с учебными вопросами по общей хирургии,
необходимых для клинического понимания этих двух дисциплин. Впервые представлены материалы по областям и
структурам тела человека в сочетании с возникновением хирургической патологии и современных способов

оперативного лечения. Для студентов-медиков, врачей-интернов, специалистов-хирургов, эндоскопистов, и т.д..

611.9(02)
В 61
Вовк Ю. Н. Руководство по клинической анатомии с основами хирургии / Ю. Н.
Вовк, О. Ю. Вовк.
Ч. III : Спина, таз и конечности. - Харьков ; Рубежное : [б. и.], 2017. - 352 с.

«Руководство по клинической анатомии с основами хирургии» под редакцией Вовк Ю.Н., Ивченко В.К., содержит
сведения – о клинической (топографической) анатомии в соответствии с учебными вопросами по общей хирургии,
необходимых для клинического понимания этих двух дисциплин. Впервые представлены материалы по областям и
структурам тела человека в сочетании с возникновением хирургической патологии и современных способов
оперативного лечения. Для студентов-медиков, врачей-интернов, специалистов-хирургов, эндоскопистов, и т.д.



610(02)
Г 63
Голяченко, О. М. Соціальна медицина та організація охорони здоров’я: підручник /
О. М. Голяченко. - Київ : ВСВ Медицина, 2011. - 207 с.

Підручник містить дані про соціальну медицину та організацію охорони здоров’я і медичної допомоги. Наведено дані
про демографічний стан в Україні, захворюваність, фізичний розвиток, інвалідність. Висвітлено питання законодавства
України про охорону здоров’я, організацію медичної допомоги в місті і селі, організацію сімейної медицини, діяльність
громадських організацій в охороні здоров’я. Подано відомості щодо планування, фінансування, організації страхової
медицини, соціального забезпечення та соціального страхування, формування здорового способу життя.
Підручник написаний відповідно до програми із соціальної медицини і організації охорони здоров’я для студентів
вищих медичних навчальних закладів І - ІІІ рівнів акредитації. Може бути корисний для широкого кола організаторів
охорони здоров’я.

616.008.3(02)
Г 81
Гречанина, Ю. Б. Метаболические болезни : учебное пособие для студентов
высших учебных заведений и врачей-интернов / Ю. Б. Гречанина, Е. Я. Гречанина,
С. В. Белецкая. - Харьков : ХНМУ, 2016. - 204 с.

Учебное пособие посвещено современным представлениям о генетике, этиопатогенезе, клинике, диагностики и
лечении метаболических заболеваний. Полученная информация позволяет решать вопросы диагностики
метаболических нарушений, а также проводить их коррекцию.

610.61(02)
Г 87
Громадське здоров’я і громадське медсестринство : підручник / ред. Є. Я. Скляров,
ред. М. Б. Шегедин, ред., шко, . - 3-тє вид. - Київ : Медицина, 2011. - 223 с.

У підручнику викладено основні завдання громадської медичної сестри в справі збереження, зміцнення й відновлення
громадського здоров’я, шляхи виконання цих завдань, первинної і вторинної профілактики найпоширеніших
патологічних процесів у дорослого населення та дітей, планування сім’ї й запобігання небажаній вагітності.
Для студентів вищих медичних закладів освіти I – IІІ рівнів акредитації, а також медичних сестер, що працюють у
різних лікувально-профілактичних закладах України.



61(03)
Д 36
Дерев'янченко, Н. В. Латинська мова та медична термінологія : навчальний
посібник / Н. В. Дерев'янченко, О. В. Литовська ; Міністерство охорони здоров'я
України, Харківський національний медичний університет. - Харків : ХНМУ, 2017. -
172 с.

Граматичний матеріал подано стисло і в достатньому для опанування латинською медичною термінологією
обсязі.

616.48(02)
К 21
Караченцев, Ю. І. Цукровий діабет 2 типу та ішемічна хвороба серця : навчальний
посібник для лікарів-ендокринологів, сімейних лікарів, лікарів-інтернів / Ю. І.
Караченцев. - арків : Водний спектр Джі-Ем-Пі, 2017. - 122 с.

У навчальному посібнику представлено алгоритм оптимальних засобів діагностики та лікування ішемічної
хвороби серця у хворих на цукровий діабет 2 типу, представлені сучасні підходи до лікування цукрового
діабету 2 типу у хворих з супутньою ішемічньою хворобою серця.

616.8(02)
К 22
Кареліна, Т. І. Неврологія : підручник / Т. І. Кареліна, Н. М. Касевич ; ред. Н. В. Литвиненко. -
Вид. 2-ге, виправлене. - Київ : ВСВ Медицина, 2017. - 287 с.

Запропонований підручник містить усі теми згідно з програмою дисципліни «Неврологія», затвердженою МОЗ
України для вищих навчальних закладів I - III рівнів акредитації за спеціальністю «Лікувальна справа», і має на меті
навчити майбутнього фельдшера ефективно оцінювати стан пацієнта, встановлювати діагноз, самостійно приймати
рішення при загрозливих для життя пацієнта станах в умовах фельдшерсько-акушерського пункту, у відділеннях
швидкої та невідкладної медичної допомоги, за непередбачених обставин.
У підручнику висвітлено такі питання: функціональна анатомія та патологія нервової системи; провідні неврологічні
симптоми і синдроми; основні принципи обстеження, лікування хворих і догляд за ними; захворювання нервової
системи: етіологія, патогенез, клінічна картина, лікування, профілактика; невідкладні стани в неврології і надання
першої медичної допомоги; основи охорони праці в лікувально-профілактичному закладі неврологічного профілю.
Підручник також містить тести для контролю підсумкового рівня знань і додатки (взаємодія лікарських препаратів, 
що їх застосовують у неврології; словник медичних термінів, які використовують у неврології).



61 (03)
Л 64
Литвиненко, Н. П. Фахова мова медика: українська мова за професійним
спрямуванням : навчальний посібник / Н. П. Литвиненко, Н. В. Місник. - Київ :
Книга- плюс, 2012. - 333 с.

Навчальний посібник має на меті задовольнити запити викладачів української мови вищих медичних закладів
освіти. Він дає змогу зробити заняття такими, що відповідають умовам реального професійного спілкування
медиків. Мова подається в практичному аспекті, акцент робиться на її комунікативній функції. Схема побудови
уроку: слово-словосполучення-речення-текст. Наводяться зразки медичної документації та рекомендації щодо її
оформлення.

616.9-053(02)
М 42
Медсестринство в дитячий інфектології : підручник / ред.: В. С. Тарасюк, В. С.
Титаренко. - Київ : ВСВ Медицина, 2014. - 294 с.

Група авторів Вінницького національного медичного університету ім. М.І. Пирогова, Вінницького медичного
коледжу ім. Д.К. Заболотного й практичних лікарів підготувала підручник і врахувала всі вимоги сьогодення,
особливо поширення інфекційних захворювань серед дитячого населення. Увагу читача акцентовано на
специфічності збудників вірусних чи бактерійних захворювань, їхніх епідеміологічних і клінічних проявах,
наведено класифікації хвороб за формами, клінічними варіантами, тяжкістю перебігу тощо. Окремо оцінено стан
пацієнта, розроблено план сестринського догляду й етапи його реалізації з оцінюванням отриманих результатів.
Це друге видання зі значними змінами і доповненнями.

616.31(02)
М 42
Медсестринство в стоматології : навчальний посібник / ред. І. П. Мазур. - Київ : ВСВ
Медицина, 2017. - 159 с.

У посібнику висвітлено основні питання зі стоматології, діагностику, методи лікування та профілактику основних
стоматологічних захворювань. Приділено значну увагу інфекційному контролю в закладах охорони здоров'я
стоматологічного профілю. Представлено основні завдання медичної сестри в стоматологічних кабінетах різного
профілю.
Для молодших спеціалістів з медичною освітою за фахом «Стоматологія» — медичних сестер зі стоматології,
помічників лікаря-стоматолога, зубних лікарів і зубних гігієністів.



616.212(02)
М 54
Методи дослідження носа й навколоносових пазух : навчальний посібник / ред. A.
C. Журавльов. - Харків : Кроссроуд, 2011. - 91 с.

У посібнику із сучаснихпозицій надані свідчення про методи дослідження носа й навколоносових пазух. Описані
можливості застосування ендоскопічної апаратури, ультразвуку, термодіагностики, показана їх діагностична
цінність, приведені матеріали особистих спостережень.

612(02)
М 85
Мотузюк, О. П. Практикум з фізіології людини : навчальний посібник / О. П.
Мотузюк, А. І. Хмелькова, І. В. Міщенко. - Київ : ВСВ Медицина, 2017. - 159 с.

У навчальному посібнику наведено методики проведення практичних і лабораторних робіт з фізіології людини.
Усі роботи описано за єдиною схемою, що значно полегшує сприйняття та засвоєння матеріалу. До кожної теми
підібрано питання для самоконтролю.
Для студентів і викладачів вищих медичних (фармацевтичних) навчальних закладів I - III рівнів акредитації, які
навчаються за спеціальностями «Сестринська справа» та «Лікувальна справа» відповідно до програми з курсу
«Фізіологія»..

616.08-053(02)
О-75
Основы ухода за детьми. Техника лечебных процедур и манипуляций : учебное
пособие / ред. А. В. Тяжкая. - Киев : Медицина, 2014. - 183 с.

В учебном пособии представлены материалы, способствующие овладению знаниями и практическими навыками
среднего медицинского персонала. Тематика изложена в пределах учебной программы медицинских
факультетов, на которых готовят врачей общей практики, педиатров, врачей семейной медицины. Материалы
по практическим навыкам приведены в детальной последовательности выполнения «шаг за шагом»
манипуляций и процедур. К каждому разделу подобраны вопросы, тесты и задачи, которые помогут студенту
усвоить теоретический материал и практические навыки, а также проконтролировать уровень полученных
знаний.
Для студентов высших медицинских учебных заведений III - IV уровней аккредитации, которые изучают модули
учебной программы «Уход за детьми» (ІІ курс) и «Сестринская практика» (ІІІ курс).



616.995(02)
П 14
Паліативна та хоспісна допомога хворим на туберкульоз : навчальний посібник / Ю. І. Фещенко
[та ін.]. - Київ : ВСВ Медицина, 2017. - 126 с.

Навчальний посібник створено на основі типової наскрізної навчальної програми з питань паліативної та
хоспісної допомоги за спеціальностями «Лікувальна справа» та «Педіатрія» з метою підготовки майбутніх лікарів
на принципах наскрізного формування інтегральних знань у межах тих предметів, які викладаються в медичних
навчальних закладах. У ньому акцентовано увагу на паліативно-хоспісній допомозі хворим на туберкульоз та
розвитку необхідних знань і навичок у лікарів щодо підходів і методів надання мультидисциплінарної
паліативно-хоспісної допомоги цим пацієнтам, особливо в термінальний період життя.
Для студентів вищих навчальних медичних закладів та лікарів-інтернів за спеціальностями «Фтизіатрія»,
«Загальна практика — сімейна медицина», «Внутрішні хвороби», «Інфекційні хвороби».

618.9(02)
П 24
Педіатрія : підручник / ред. О. В. Тяжка. - Вінниця : Нова книга, 2016. - 1150 с.

У підручнику представлено матеріали з пропедевтики педіатрії (розліт І), найбільш поширених дитячих
соматичних хвороб (розділ II), дитячих інфекційних хвороб (розділ III) та дитячого туберкульозу (розділ IV).
Тематика підручника викладена у межах навчальної програми для студентів медичного факультету, які
вивчають педіатрію на III - VI курсах. До кожної представленої теми подані питання, які мають бути засвоєні
студентом при вивченні даного матеріалу, і тестові завдання з їх вирішенням для контролю засвоєння теми.
Підручник рекомендується для студентів вищих медичних закладів III - IV рівнів акредитації, а також для
інтернів і лікарів.

61:34(02)
С 89
Судова медицина та психіатрія : навчальний посібник для підготовки до іспитів. -
Київ : Центр учбової літератури, 2017. - 211 с.

У пoсібнику розкрито тему «Судoва медицина», висвітлено найважливіші питання судoвoї медицини, які мають
велике значення у ході рoзслідування злoчинів, пoв’язаних із запoдіянням тілесних ушкoджень. Це питання
судoвoї травматoлoгії, тoксикoлoгії та багато інших. У темі «Судoва психіатрія» охарактеризовано oрганізаційнo-
правoві і наукoвo- практичні засади судoвoї психіатрії, а такoж oснoвні фoрми рoзладів психічнoгo здoрoв’я,
причини їх виникнення, клінічні прoяви і діагнoстика психічних захвoрювань. Приділенo увагу судoвo-
психіатричній oцінці oкремих психічних захвoрювань, щo має місце під час рoзгляду кримінальних і цивільних
справ..



617(02)
У 74
Усенко, О. Ю. Хірургія : підручник / О. Ю. Усенко, Г. В. Білоус, Г. Й. Путінцева. - 4-те
вид., виправлене. - Київ : ВСВ Медицина, 2017. - 416 с.

Підручник відповідає вимогам Положення про випуск навчальної літератури з медицини для медичних закладів I—III
рівнів акредитації МОЗ України і навчальній програмі з дисципліни «Хірургія».
Матеріал підручника структуровано за освітньо-професійною програмою підготовки молодших спеціалістів
спеціальності «Лікувальна справа».
Підручник містить тестові завдання різних рівнів складності для самоконтролю засвоєння знань, а також виробничі
ситуації, алгоритми практичних навичок, ілюстрації, графологічні структури.

Для студентів вищих медичних навчальних закладів І - ІІI рівнів акредитації.

612(02)
Ф 11
Фізіологія : підручник / ред. В. Г. Шевчук. - Вид. 3-тє. - Вінниця : Нова книга, 2017. -
447 с.

Підручник підготовлено відповідно до навчальної програми з фізіології для студентів вищих медичних навчальних
закладів, які навчаються за кредитно-модульною системою (ЕCTS). Ці матеріали розроблені на підставі багаторічного
педагогічного досвіду професорсько-викладацького складу кафедри фізіології Національного медичного університету
імені О. О. Богомольця та інших медичних ВНЗ України. У підручнику міститься коротка історія та віхи розвитку
фізіологічної науки, сучасна інформація з основних розділів фізіології, включаючи клітинно-мембранні основи
фізіології, фізіологію нервових і м'язових клітин, контури біологічної регуляції, нервову та гуморальну регуляції
функцій організму, роль гормонів у регуляції фізичного, психічного та статевого розвитку, сенсорні системи,
інтегративну функцію ЦНС, системи крові, кровообігу, дихання та обміну речовин, травлення та виділення.
Підручником можуть користуватися лікарі-інтерни та лікарі загальної лікарської практики, а також студенти
біологічних та природничих факультетів класичних університетів, що вивчають базові питання фізіології людини.

612(02)
Ф 50
Фізіологія. Короткий курс : навчальний посібник / ред.: В. М. Мороз , М. В.
Йолтухівський. - Вінниця : Нова книга, 2015. - 407 с.

У посібнику згідно з програмою для медичних і фармацевтичних ВНЗ представлено матеріали з основних розділів
фізіології. Детальний предметний покажчик та система виносок у вигляді тестів полегшують засвоєння предмета,
дозволяють користуватися посібником як довідником, тлумачним словником тощо. У посібнику використано завдання,
що входять до відкритої частини банку тестових завдань ліцензійних іспитів. Матеріал наданий Центром тестування
при МОЗ України. Посібник розрахований на викладачів, лікарів і студентів ВНЗ медико-біологічного профілю.



616.31-053(02)
Ф 69
Фліс, П. С. Технологія виготовлення ортодонтичних та ортопедичних конструкцій у
дитячому віці : підручник / П. С. Фліс, А. З. Власенко, А. О. Чупіна. - Київ : ВСВ
Медицина, 2013. - 254 с.

Підручник складено згідно з «Положенням про випуск навчальної літератури з медицини та фармації для вищих медичних та
фармацевтичних навчальних закладів I - III рівнів акредитації МОЗ України та структуровано за освітньо-кваліфікаційною
характеристикою і освітньо-професійною програмою підготовки молодших спеціалістів з напряму «Медицина», спеціальності
«Стоматологія ортопедична», за кваліфікацією «зубний технік».
Містить теоретичний матеріал і структурно-логічні схеми, які спрямовані на самостійне оволодіння знаннями і навичками через
виконання конкретного виду діяльності.
У підручнику у вигляді структурно-логічних схем описано технологічні етапи виготовлення ортодонтичних апаратів сучасних
конструкцій, їх характеристика, показання до застосування. Висвітлено питання зуботехнічного матеріалознавства в
ортодонтії. Значну увагу приділено техніці безпеки. Малюнки, схеми і фотографії наочно пояснюють будову ортодонтичних
апаратів, їх принцип дії. Підручник містить питання і тести для самопідготовки.
Для студентів стоматологічних відділень вищих медичних навчальних закладів I - III рівнів акредитації, слухачів відділень
післядипломної освіти, працівників з практичної охорони здоров’я.

611(02)
Ч-48
Черкасов, В. Г. Анатомия человека : учебное пособие / В. Г. Черкасов, С. Ю. Кравчук
; Национальный медицинский университет имени А.А. Богомольца, Буковинский
государственный медицинский университет. - Винница : Нова книга, 2017. - 582 с.

В книге изложены основные сведения по анотомии человека. Антомическая терминология приведена в соответствии с
Международной анатомической номенклатурой. Книга предназначена для студентов высших учебних заведений,
аспирантов, врачей. Большое количество анатомической информации полезно для студентов естественных факультетов
университетов, медицинских колледжей и медицинских училищ.

611.8(084)
Ш 67
Школьніков, В. С. Атлас спинного мозку людини (пренатальний період онтогенезу)
/ В. С. Школьніков, В. Г. Черкасов, Ю. Й. Гумінський. - Вінниця : Нілан-ЛТД, 2017. -
180 с.

Навчальний посібник призначний для наочного навчання студентів анатомії спинного мозку людини медичних
факультетів вищих медичних закладів..



618.2 (02)
Я 22
Яворський, П. В. Практикум з фантомного акушерства : навчальний посібник / П. В.
Яворський, В. Й. Шатило, Т. І. Яворська. - Вид. 2-ге, перероб. і доп. - Київ : ВСВ
Медицина, 2017. - 143 с.

У навчальному посібнику вміщено основні дані щодо анатомії, кровопостачання та іннервації статевих органів жінки.
Наведено основну акушерську термінологію, розміри таза і плода, особливості перебігу, діагностики та біомеханізмів
пологів як при фізіологічному перебігу, так і в разі ускладнень та відхилень у вагітних і роділь. Описано ознаки
відокремлення та видалення плаценти. Для покращення засвоєння матеріалу розроблено запитання тестового
контролю.
Посібник написано відповідно до навчальної програми з акушерства. Для студентів вищих медичних (фармацевтичних)
навчальних закладів І - ІІІ рівнів акредитації.

37.035(07)
К 88
Кубай, Н. О. Виховуємо традиціями українського козацтва : навчальний посібник / Н.
О. Кубай, О. В. Кубай. - Львів : Новий Світ-2000, 2013. - 285 с. - (Вища освіта в Україні).

У посібнику авторами розкрито роль виховного потенціалу козацької педагогіки у формавунні особистості молодшого
школяра; розроблено структурно-функціональну модель гри-подорожі «Котигорошко»; запропоновано комплект
навчально-методичних матеріалів для практичного використання у початкових класах загальноосвітньої школи.

32(477)
П 49
Політична наука в Україні. 1991-2016 : у 2 т. - Київ : Парламентське видавництво.
Т. 1 : Політична наука: західні тренди розвитку й українська специфіка. - 2016. - 656 с.

Перше в Україні видання, в якому аналізується процес становлення та розвитку політичної науки в Україні упродовж
1991-2016 рр. Матеріали першого тому знайомлять з історією дисципліни, особливостями розвитку її предметного поля,
проблемами, пов’язаними зі специфікою категоріального апарату, а також теоретико-методологічними підходами до
досліджень політичного в західних країнах. Окремо звертається увага на процес накопичення знань про політику та
політичне на вітчизняних теренах у період з часу утворення України-Русі як держави й до 1991 р. Проаналізовано процес
інституціоналізації політичної науки в Україні з моменту унезалежнення наприкінці ХХ ст. до сьогодення.

Соціально-гуманітарні науки



32(477)
П 49
Політична наука в Україні. 1991-2016 : у 2 т. - Київ : Парламентське видавництво.
Т. 2 : Теоретико-методологічні засади і концептуальні підсумки вітчизняних досліджень. -
2016. - 704 с.
Матеріали другого тому дають уявлення про тематичну спрямованість політологічних досліджень, проведених
суспільствознавцями України протягом 1991-2016 рр., розвиток теоретико-методологічних засад вітчизняної політичної
науки, її концептуальні здобутки, її внесок у вирішення суспільно-політичних проблем, які поставали в процесі розбудови
української незалежної держави. Розділи тому розкривають результати вивчення українськими науковцями найбільш
значимих об’єктних сфер політичної науки – спрямованості суспільно-політичної трансформації нашої країни,
інституціоналізації її політичного простору, залученості до нього суспільства на рівні його активності, у т.ч. у форматі
громадських організацій, досягнення консенсусної етнополітичної моделі, пошуку Україною своєї ніші у глобалізованому
світі та інших аспектів національного політичного буття.
Для фахівців, викладачів і студентів, усіх, кого цікавить політична наука.

617.95
Г 37
Герасимов, М. М. Основы восстановления лица по черепу / М. М. Герасимов. - М. : Книга
по требованию, 2013. - 188 с.

Эта книга является репринтом оригинала работы М.М. Герасимова по реконструкции портрета на
краниологической основе пользуются широкой известностью.

613
З-14
Загальна теорія здоров'я і здоров'язбереження : колективна монографія / за заг. ред. Ю.
Д. Бойчука. - Харків : [б. и.], 2017. - 488 с.

У монографії розглянуто медико-біологічні механізми здоров’я, етико-правові та психолого-педагогічні засади
практичного здоров’язбереження. Висвітлено теоретико-методологічні основи педагогіки здоров’я; сучасні підходи до
створення здоров’язбережувального освітнього середовища; роль фізичного виховання у збереженні здоров’я;
профілактика шкідливих звичок та соціально-небезпечних захворювань; здоров’язбережувальні освітні технології.
Монографія розрахована на викладачів вищих навчальних закладів, студентів, аспірантів, учителів шкіл різного типу та
широкого кола науковців, які цікавляться сучасними питаннями здоров’язбереження.

Медична наукова література



616.12
К 78
Кравчун, П. Г. Роль системи екстрацелюлярного матриксу у хворих на гострий інфаркт
міокарда та цукровий діабет 2-го типу : монографія / П. Г. Кравчун, М. Ю. Котелюх. -
Харків : [б. и.], 2018. - 104 с.

У монографії подано концептуальні підходи, зміст і складові системи екстрацелюлярного матриксу щодо розвитку
інфарту міакарда в хворих з поєднаним цукровим діабетом 2-го типу.

617.54
Н 40
Невідкладні стани в торакальній хірургії при травмах і вогнепальних пораненнях :
монографія у 2-х книгах. - Львів : Сполом, 2017. - ISBN 978-966-919-088-8.
Кн. 2 . - 2017. - 238 с.

Висвітлено проблему надання ургентної медичної допомоги при невідкладних станах у хворих з патологією
органів грудної клітки консервативними і хірургічними методами. Для торакальних хірургів, фтизіатрів, терапевтів
та онкологів, а також лікарів інших спеціальностей та студентів старших курсів вищих навчальних медичних
закладів.

616.4
Р 93
Рыбаков, С. И. Трансплантационные методы лечения недостаточности коры
надпочечников : монография / С. И. Рыбаков, Р. М. Сичинава. - Х. : Права людини, 2017.
- 184 с.

В клинической практике наблюдается значительный рост числа случаев недостаточность коркового вещества
надпочечных желез, как первичной, так вторичной. Существующие методы лечения гипокортицизма синтетическими
глюко- и минералокортикоидными гормонами не всегда эффективны и сопровождаются частными осложнениями.
Предложен новый метод лечения хронической недостаточности коры надпочечников путем трансплантациии
органных и клеточных культур надпочечников плодов человека и новорожденных поросят. Трансплантация показана
больным с постадреналэктомическим гипокортицизмом, при болезни Аддисона, вторичной надпочечниковой
недостаточности и гормонозависимости в результате длительного приема глюкокортикоидов при
бронхообструктивных заболеваниях, болезнях крови, суставов.



61(092)
А 38
Академик Александр Шалимов в Харькове / под общ. ред. Н. Л. Битчук (Павловой). -
Харьков : [б. и.], 2017. - 400 с.

В книге единомышленники, соратники и ученики поделились своими воспоминаниями об основателе Харьковского НИИ
общей и неотложной хирургии, непревзойденном мастере хирургии и создателе Украинской школы общей и неотложной
хирургии, ученом, общественном деятеле и великом человеке, почетном гражданине Харькова, Герои Украины,
Человеке Мира (ЮНЕСКО) - Александре Алексеевичем Шалимове.

61(092)
Б 66
Битчук (Павлова), Н. Л. Они работали с академиком Александром Шалимовым / Н. Л.
Битчук (Павлова). - Харьков : [б. и.], 2017. - 316 с.

В книге приведены библиографические данные, воспоминания, иллюстрированные фотографиями, и публикации о
сотрудниках, работавших с всемирно известным хирургом и ученым, Героем Социалистического труда, Героем Украины,
почетном гражданине Харькова, Человеке мира (ЮНЕСКО), Человеком планеты (США) - Александре Алексеевиче
Шалимове.

611(084)
К 28
Кассан, А. Атлас анатомии / А. Кассан. - 2-е изд. - Харьков ; Белгород : Клуб семейного
досуга, 2016. - 191 с.

Более 450 информативных иллюстраций. Удобная форма подачи материала.
Детальный путеводитель по организму человека поможет разобраться во внутреннем устройстве тела! Материал
сгруппирован по разделам и включает наглядные иллюстрации, схемы различных внутренних органов, костей, мышц,
кровеносных сосудов и др.

Науково-популярна література



94(477) «1991/…»
Л 71
Ложкин, Б. Четвертая республика : Почему Европе нужна Украина, а Украине - Европа
/ Б. Ложкин, В. Федорин. - Харьков : Фолио, 2016. - 256 с.

Книга про майбутнє України від бізнесмена, топ-менеджера і політика Бориса Ложкіна!
Можливо, через років 20 події, пережиті Україною у 2014-2016 роках, сприйматимуться не як низка випробувань, а як
початок нової епохи. Один з ключових діячів цього періоду — глава Адміністрації Президента України Борис Ложкін
розповідає у цій книжці про те, як будувалася нова українська держава, вільна від спадщини радянської влади і
панування олігархів. «Четверта республіка» — книжка про повернення України до європейської сім’ї народів, про те,
що вже зроблено, і про те, що доведеться ще зробити.

94(477) «1991/…»
Л 71
Ложкин, Б. Четвертая республика : Почему Европе нужна Украина, а Украине - Европа
/ Б. Ложкин, В. Федорин. - Харьков : Фолио, 2016. - 256 с.

Книга о будущем Украины от бизнесмена, топ-менеджера и политика Бориса Ложкина!
Возможно, лет через 20 события, пережитые Украины в 2014-2016 годах, будут восприниматься не как ряд испытаний,
а как начало новой эпохи. Один из ключевых деятелей этого периода - глава Администрации Президента Украины
Борис Ложкин рассказывает в этой книге о том, как строилась новая украинская государство, свободное от наследия
советской власти и господства олигархов. «Четвертая республика» - книга о возвращении Украины в европейской
семье народов, о том, что уже сделано, и о том, что придется еще сделать.

61(092)
Н 28
«Народний лікар» Мар’ян Панчишин : до 135 річчя від дня народження:
біобібліографічний покажчик. - Львів : Б. в., 2017. - 169 с.

Біобібліографічний покажчик присвячено 135-річчю від дня народження видатного фахівця в галузі внутрішніх хвороб і
туберкульозу, найвідомішого в Галичині «народного лікаря», організатора і ректора Українського Таємного університету
у Львові, засновника Українського гігієнічного товариства, професора та завідувача кафедри шпитальної терапії
Львівського медичного інституту Мар’яна Панчишина.
Покажчик репрезентує наукові праці М. Панчишина, науково-популярні статті, опубліковані у часописі «Народне
здоров’я» та публікації про вченого.



61(092)
О-53
Олеарчик А. С. Всесвіт хірурга : в 4 т. / А. С. Олеарчик. - Денвер : Outskirts press.
Т. 1. - 4-те вид. - 2016. - 741 с.

Книгу «Всесвіт хірурга» укладено як «своєрідну жанрову комбінацію енциклопедії, мемуарів, медицини і
документальних репортажів».

61(092)
О-53
Олеарчик А. С. Всесвіт хірурга : в 4 т. / А. С. Олеарчик. - Денвер : Outskirts press.
Т. 2. - 4-те вид. - 2016. - 736 с.

Книгу «Всесвіт хірурга» укладено як «своєрідну жанрову комбінацію енциклопедії, мемуарів, медицини і
документальних репортажів».

61(092)
О-53
Олеарчик А. С. Всесвіт хірурга : в 4 т. / А. С. Олеарчик. - Денвер : Outskirts press.
Т. 3. - 4-те вид. - 2016. - 796 с.

Книгу «Всесвіт хірурга» укладено як «своєрідну жанрову комбінацію енциклопедії, мемуарів, медицини і
документальних репортажів».

61(092)
О-53
Олеарчик А. С. Всесвіт хірурга : в 4 т. / А. С. Олеарчик. - Денвер : Outskirts press.
Т. 4. - 4-те вид. - 2016. - 730 с.

Книгу «Всесвіт хірурга» укладено як «своєрідну жанрову комбінацію енциклопедії, мемуарів, медицини і
документальних репортажів».



61:34(061)
А 43
Актуальні питання судової експертизи та криміналістики : збірник матеріалів міжнародної
науково-практичної конференції, присвяченої 100-річчю від дня народження доктора
юридичних наук, професора, заслуженого діяча науки і техніки України М. В. Салтевського,
7-8 листопада 2017 р. / Міністерство юстиції України, Харківський науково-дослідний
інститут судових експертиз ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса. - Харків : Право, 2017. - 240 с.

Збірник містить матеріали, у яких віддзеркалено вагомий внесок М. В. Салтевського в розвиток криміналістики та
судової експертизи. Особливу увагу приділено деяким дискусійним питанням теорії та практики судової експертизи,
криміналістики й кримінального процесу.
Для науковців, працівників правоохоронних органів, суддів, судових експертів, викладачів, аспірантів, студентів вищих
навчальних закладів.

616.4(063)
Е 62
Ендокринна патологія у віковому аспекті : матеріали науково-практичної конференції з
міжнародною участю, 23-24 листопада 2017 р. - Харків : [б. и.], 2017. - 118 с.

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

612.821(063)
М 42
Медицинский и психологический контроль состояния человека : материалы научно-
практической конференции с международным участием / ред. О. А. Панченко. - Харьков :
Контраст, 2016. - 285 с.

В сборнике предоставлены труды по научным направлениям: современные методы диагностики состояния психического
и соматического здоровья человека; функциональное состояние человека и методы его коррекции и оптимизации;
проблемы медико-психологического сопровождения лиц с особыми , экстремальными, вредными и стрессовыми
условиями труда; проблемы в области клинической психологии; актуальные исследования в области психологии труда
и инженерной психологии. Сборник предназначен для профессионалов различных специальностей: психиатров,
психологов, неврологов, терапевтов, психотерапевтов, психофизиологов, биологов, преподавателей и студентов
медицинских ВУЗов.

Матеріали конференцій



82-1(477)(082)«19»
А 72
Антологія української поезії ХХ ст.: від Тичини до Жадана. - Вид. 3-тє, доп. - Київ : А-БА-
БА-ГА-ЛА-МА-ГА, 2018. - 2014 с.

До антології увійшли знакові поезії найпомітніших українських поетів ХХ століття - від Тичини до Жадана. Це
найкомпактніша за формою і одна з найповніших за текстами українська поетична антологія. У книзі 2016
сторінок.

82-1(477)
Ж 15
Жадан, С. Вогнепальні й ножові / С. Жадан. - Харків : Клуб сімейного дозвілля, 2012.
- 158 с.

Нова поетична книга Сергія Жадана є збірником біблійних та кримінальних балад, герої яких вперто й
послідовно рухаються таємними стежками, намагаючись будь за що здійснити всі свої мрії та залишити місце
злочину.
Апостоли та бойовики, пророки та біженці, агітатори та відступники, сирени, демони й зомбі — персонажі цієї
книги свідчать про час та заповнюють простір, з якого і з`являються вірші — ліричні й піднесені, радісні й
ностальгійні, вогнепальні й ножові.

Художня література

82-3(73)

К 38

Кіз, Д. П’ята Саллі : роман / Д. Кіз. - Харків : Клуб сімейного дозвілля, 2017. - 350 с.

Саллі Портер знайшли голою та непритомною на березі океану. Виявляється, дівчина намагалася покінчити з

собою, а троє молодиків, які наздогнали її та витягли з води, хотіли її зґвалтувати… Саллі опинилася в лікарні,

але вона нічого не пам’ятає і переконана: самогубство намагалася вчинити не вона, а хтось інший, хто

навчився керувати її свідомістю…

Лікар Роджер Еш береться допомогти дівчині. Він виявляє, що у голові у Саллі живуть ще четверо жінок та
п’ятий «хтось»…



82-3(477)
Р 26
Рафєєнко, В. Довгі часи (міська балада) : роман / В. Рафєєнко. - Львів : Видавництво
Старого Лева, 2017. - 264 с.

«Довгі часи» — міська балада, казка для дорослих про життя і смерть в часи війни, де фантасмагоричне та
ірреальне перемежовується з дійсністю, правдою нашого буття. Роман складається з двох частин. Перша — це
моторошна казка, де на околиці Z у триповерховій лазні «П’ятий Рим» без сліду зникають окупанти і щоранку
лунає гімн України, де колорадські жуки з ногами-кинджалами перетворюють роздачу гуманітарної допомоги на
бійню, де, врешті, аби потрапити у Київ, потрібно прийняти смерть. Друга частина — новели, написані у
реалістичній манері та вплетені у тло казки. Новели про людей, які живуть і виживають у Донецьку. Реальні
долі, реальні історії, від яких стискається серце.

82-3(477)
С 44
Сковорода, Г. Буквар миру : книга для сімейного читання / Г. Сковорода. - Харків :
Клуб сімейного дозвілля, 2016. - 318 с.

Мудрі слова видатного українського філософа! Видання ілюстроване старовинними гравюрами, які любив сам
Сковорода. Упорядкування, переклад, передмова та примітки професора, доктора філософських наук Леоніда
Ушкалова!
Це видання творів Григорія Сковороди створене для читання в колі сім`ї. Діти мають можливість із
задоволенням прочитати тут славетні «Харківські байки», батькам будуть цікаві й корисні притчі «Вдячний
Єродій» та «Убогий Жайворонок», присвячені мистецтву доброго виховання дітей, бабусям і дідусям — варіації
Сковороди на теми чудесного діалогу Цицерона «Про старість». А всім разом можна прочитати, мабуть,
найяскравіший діалог Сковороди «Алфавіт, чи Буквар миру», у якому наш філософ обстоює геніальну за своєю
простотою і мудрістю думку: всі люди рівні, тому що вони різні.
Укладач збірки — Леонід Ушкалов — відомий літературознавець і письменник, доктор філологічних наук.
професор. Автор академічних розвідок з історії української літератури, філософії та богослів`я, науково-
популярних праць, дитячих книжок, упорядник, редактор і коментатор численних наукових та художніх видань.



Видання, що надійшли до Наукової бібліотеки ХНМУ 
у лютому 2018 року

Медична навчальна література

Барціховський, В. В. Медична біологія : підручник / В. В. Барціховський, П. Я.
Шерстюк. - 4-те вид., випр. - Київ : ВСВ Медицина, 2017. - 311 с.
Матеріал підручника викладено відповідно до навчальної програми з медичної біології. У підручнику відображено
молекулярно-генетичний, клітинний та онтогенетичний рівні організації життя, ураховуючи специфіку організму
людини; подано основи генетики людини, біосферний рівень організації життя і місце людини в ньому. Особливу
увагу приділено спадковим хворобам і медико-біологічним аспектам паразитизму.
Важливого значення надано формуванню практичних умінь і навичок розв’язування типових задач,
запропоновано широкий спектр контрольних завдань для самоперевірки знань.
Додатковим мотиваційним чинником до опанування знань виступає актуалізація кожної теми, висвітлення її
медичної, наукової та соціальної значущості. Зв’язок із практикою, принцип історизму забезпечують блоки
науково-популярної інформації, які за своїм змістом доповнюють і розширюють теми, що вивчаються.
Для студентів вищих медичних (фармацевтичних) навчальних закладів I—III рівнів акредитації.

Вахнюк, Т. В. Гістологія з технікою гістологічних досліджень : навчальний посібник
/ Т. В. Вахнюк. - Київ : ВСВ Медицина, 2018. - 255 с.
У навчальному посібнику викладено сучасні дані з мікроскопічної будови клітин, тканин та органів людини.
Наведено загальну морфофункціональну характеристику різних систем організму.
Мета посібника — навчити студентів основних методів гістологічної техніки виготовлення мікропрепаратів,
ознайомити з новими методами гістологічних досліджень. Особливу увагу приділено гістологічній техніці. Кожний
розділ закінчується матеріалами з контролю знань студентів: контрольними питаннями і тестами. Посібник
ілюстровано малюнками і схемами.
Навчальний посібник написано відповідно до чинної програми з гістології з технікою гістологічних досліджень,
затвердженої Міністерством охорони здоров’я.
Для студентів медичних (фармацевтичних) навчальних закладів — коледжів, училищ та інститутів
медсестринства.



Гирина, Н. П. Техніка лабораторних робіт / Н. П. Гирина, А. В. Шляніна, І. С.
Ковальчук. - Київ : ВСВ Медицина, 2017. - 302 с.

У навчальному посібнику викладено основні принципи обладнання лабораторій, організації робочого місця та
включено правила з техніки безпеки, інструкції про надання першої долікарської допомоги у разі нещасних випадків.
Зміст навчального посібника розкриває суть і правила виконання найбільш важливих лабораторних робіт, таких як
мікроскопування, зважування, приготування розчинів, титрування, фільтрування, центрифугування, рефрактометрія,
роботу з лабораторними посудом, нагрівальними приладами, хімічними реактивами тощо. Навчальний матеріал,
викладений у посібнику, поділено на десять розділів, ілюстровано малюнками лабораторного посуду, приладів і
обладнання, схемами приготування розчинів, які сприятимуть кращому засвоєнню матеріалу.
Для студентів вищих медичних (фармацевтичних) навчальних закладів І—III рівнів акредитації.

Губенко, І. Я. Основи загальної і медичної психології, психічного здоров’я та
міжособового спілкування : підручник / І. Я. Губенко, О. С. Карнацька, О. Т.
Шевченко. - 2-ге вид., перероб. і доп. - Київ : ВСВ Медицина, 2018. - 310 с.

У підручнику розкрито основні поняття загальної і медичної психології, психічного здоров’я та міжособового
спілкування. Він є базою для формування холістичного підходу до пацієнтів, розуміння ролі психіки у виникненні
захворювань та їх перебігу. Підкреслено значення психопрофілактики і психогігієни, приділено увагу причинам
виникнення емоційного стресу і методам запобігання стресовим ситуаціям, професійній деформації та професійному
«вигоранню» медичних працівників. Розглянуто вплив екстремальних ситуацій на психічне здоров’я та особливості
надання допомоги пацієнтам із наслідками психотравматичних подій.
Для студентів спеціальності «медсестринство» медичних навчальних закладів — училищ, коледжів, академії та
інститутів медсестринства, викладачів, слухачів відділень і закладів післядипломної освіти, а також медичних сестер,
фельдшерів, акушерок.

Екстрена медична допомога (догоспітальні протоколи) : посібник / ред.: О. В.
Богомолець, Г. Г. Рощин. - Київ : Юстон, 2016. - 210 с.

У посібнику у вигляді протоколів викладені принципи та кроки екстреної медичної допомоги
хворим/постраждалим на догоспітальному етапі. Посібник розрахований на фахівців служб екстреної медичної
допомоги, військовослужбовців, студентів, слухачів навчальних закладів до та післядипломної освіти, лікарів
загальної практики.



Інфекційні хвороби у дітей / ред. Л. І. Чернишова. - 2-ге вид., випр. - Київ : ВСВ
Медицина, 2017. - 1015 с.

У національному підручнику викладено основні симптоми та синдроми інфекційних хвороб у дітей. Наведено
класичні й нові дані щодо етіології, діагностики, лікування та профілактики інфекцій, які можуть траплятися у
практичній діяльності лікаря-педіатра. Висвітлено епідеміологічну ситуацію щодо окремих інфекцій у світі і в
Україні.
Для дитячих інфекціоністів, педіатрів, сімейних лікарів, інтернів і лікарів усіх педіатричних спеціальностей.

Ілько, А. А. Анестезіологія, інтенсивна терапія і реаніматологія : навчальний посібник
/ А. А. Ілько. - 2-ге вид., перероб. та доп. - Київ : ВСВ Медицина, 2018. - 255 с.

Теоретичний матеріал викладено згідно з навчальною програмою. Навчальний посібник допоможе студентам

закласти основи вивчення етіології, патогенезу, клінічної картини та лікування невідкладних станів. У посібнику
на сучасному рівні розглянуто питання анестезіології, охорони праці і техніки безпеки в галузі анестезіології і
реаніматології, необхідності нормалізації водно-електролітного, кислотно-основного стану, застосування
препаратів крові та гемокоректорів.
Для студентів медичних (фармацевтичних) училищ, коледжів, академії, інститутів медсестринства та
лабораторної медицини.

Історія медицини і медсестринства : навчальний посібник / Л. Ф. Луцик [та ін.]. -
Київ : ВСВ Медицина, 2018. - 375 с.

Навчальний посібник підготовлено відповідно до програми курсу «Історія медицини і медсестринства». У
посібнику висвітлено зародження та розвиток медицини стародавніх цивілізацій, середньовіччя, нової та
новітньої історії. Крім того, вміщено матеріали про історичну ідентифікацію української медицини.
Структура кожного розділу включає короткий опис розвитку медичних знань у певний історичний період,
запитання та завдання для перевірки знань студентів, ілюстрації, а також питання для підсумкового контролю
(диференційованого заліку), перелік використаної літератури й електронний ресурс.
Для студентів медичних (фармацевтичних) коледжів, училищ та інститутів медсестринства, а також для
широкого загалу читачів, які прагнуть глибше пізнати минуле і сучасне медицини.



Касевич, Н. М. Основи медсестринства в модулях : навчальний посібник / Н. М.
Касевич. - Вид. 3-тє, випр. - Київ : ВСВ Медицина, 2018. - 478 с.

Навчальний посібник містить необхідні для повсякденної професійної діяльності медсестер алгоритми виконання
практичних навичок, що наводяться у відповідних модулях: «Основи медсестринства», «Задоволення потреб
пацієнтів. Засоби впливу на кровообіг», «Застосування ліків», «Практична діяльність медичної сестри», «Людські
потреби. Медсестринські моделі і процеси».
Книжка має чітке практичне спрямування.
Для студентів медичних (фармацевтичних) коледжів, училищ, академії та інститутів медсестринства за
спеціальністю «Сестринська справа».

Клінічна імунологія та алергологія : посібник для практичних занять. - Київ : ВСВ
Медицина, 2017. - 223 с.

Посібник передбачає вивчення основ клінічної імунології та алергології за такими розділами, як імунопатологія
(первинні та вторинні/набуті імунодефіцити, аутоімунні захворювання, трансплантаційна імунологія, імунологія
репродукції, онкоімунологія) та алергологопатологія. Увагу акцентовано на вивченні імунопатогенезу, клінічної
картини, імуно- та алергодіагностики, лікування та профілактики імунозалежних захворювань.
Навчальний посібник створений згідно з програмою з клінічної імунології та алергології для студентів вищих
медичних навчальних закладів. Може бути корисним і в практичній роботі сімейним лікарям, терапевтам,
клінічним імунологам, алергологам і лікарям інших спеціальностей.

Касевич, Н. М. Загальний догляд за хворими і медична маніпуляційна техніка :
підручник / Н. М. Касевич. - Вид. 7-ме, випр. - Київ : ВСВ Медицина, 2017. - 422 с.

У підручнику висвітлені питання професійної діяльності фельдшерів і акушерок.
Особлива увага приділена санітарно-протиепідемічному режиму лікувально-профілактичних закладів, загальному
догляду за хворими і медичній маніпуляційній техніці.
Проаналізовані особливості спостереження і догляду за пацієнтами різного профілю.
Надані рекомендації щодо формування здорового способу життя і профілактики захворювань.
Для студентів вищих медичних навчальних закладів І—ІІІ рівнів акредитації. Підручник може бути корисним для

фельдшерів і акушерок.



Медицинская биология и общая генетика : учебник / Р. Г. Заяц [и др.]. - 3-е изд.,
испр. - Минск : Вышэйшая школа, 2017. - 496 с.

Материал изложен по уровням организации живого, что дает целостное представление о биологии в
эволюционном аспекте. Приведены современные положения всех разделов медицинской биологии и общей
генетики. Особое внимание уделено механизмам онтофилогенетической обусловленности пороков развития,
наследственным и паразитарным заболеваниям человека.Предыдущее издание вышло в 2012 г.Для студентов
учреждений высшего образования по медицинским специальностям. Будет полезен студентам биологических
факультетов университетов.

Медична і соціальна реабілітація : підручник. - 2-ге вид., перероб. і доп. - Київ : ВСВ
Медицина, 2018. - 463 с.

У підручнику викладено матеріал з основ реабілітації, фізіотерапії, лікувальної фізкультури, масажу та медико-
соціальної реабілітації при різних видах патології дорослих і дітей, описано сучасні орієнтовні комплекси
відновного лікування пацієнтів з різними нозологіями згідно з програмою «Медична і соціальна реабілітація».
Детально описано прийоми масажу та лікувальної фізкультури, що сприяють ефективному лікуванню та
реабілітації хворих з різними патологічними станами в клініці внутрішніх хвороб. Особливу увагу приділено
психологічній, професійній, педагогічній, соціальній реабілітації та відновному лікуванню в геріатрії з
урахуванням анатомо-фізіологічних змін у цієї категорії пацієнтів.
Для студентів медичних училищ, коледжів, академії та інститутів медсестринства, медичних сестер, інструкторів
з лікувальної фізкультури та масажу.

Люта, В. А. Практикум з мікробіології : навчальний посібник / В. А. Люта, О. В.
Кононов. - Вид. 3-тє, випр. - Київ : ВСВ Медицина, 2018. - 183 с.

У практикумі описані алгоритми виконання професійних практичних навичок з мікробіології, тести, ситуаційні
задачі, надано рекомендації щодо проведення модульного контролю знань, умінь і практичних навичок студентів
з цього предмету.
Для студентів медичних (фармацевтичних) коледжів, училищ, академії та інститутів медсестринства.



Медсестринство у внутрішній медицині : підручник / ред. В. В. Стасюк. - 4-те вид.,
випр. - Київ : ВСВ Медицина, 2017. - 536 с.

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

Музиченко, ВП. Медична хімія : підручник / ВП. Музиченко, Д. Д. Луцевич, Л. П.
Яворська. - 3-тє вид., випр. - Київ : ВСВ Медицина, 2018. - 495 с.

У підручнику на основі сучасних наукових досягнень висвітлено предмет і завдання медичної хімії, її теоретичні та
практичні положення. Складається з трьох частин. У першій частині викладено теоретичні основи загальної хімії,
зокрема вчення про розчини, поняття, класифікацію та фізико-хімічні параметри генних і біогенних елементів,
роль макро- і мікроорганізмів у житті організму. У другій частині розглядаються питання біофізичної та колоїдної
хімії. Значну увагу приділено фізико-хімічним властивостям колоїдних розчинів, високомолекулярних сполук,
біополі мерів. У третій частині описано основні теоретичні положення хімії біоорганічних сполук. У підручнику
після кожного розділу наводяться контрольні запитання і завдання, тести. У кінці подано предметний покажчик.
Для студентів і викладачів медичних (фармацевтичних) училищ, коледжів, академії та інститутів медсестринства.

Назарова, І. Б. Фізіологічне акушерство : підручник / І. Б. Назарова, В. Б.
Самойленко. - 2-ге вид., перероб. і доп. - Київ : ВСВ Медицина, 2018. - 407 с.

У підручнику висвітлено організацію роботи акушерського стаціонару, санітарно-гігієнічний режим у пологових
будинках, фізіологічний перебіг вагітності, пологів і післяпологового періоду. Викладено методи оцінки стану
плода і новонародженого.
Відповідно до наказів МОЗ України стандартизовано й уніфіковано методи діагностики та лікування захворювань
породіль і новонароджених, які дають змогу знизити їх смертність.

Для студентів медичних (фармацевтичних) коледжів, училищ, академії та інститутів медсестринства.



Офтальмологія : підручник / ред.: Г. Д. Жабоєдов, Р. Л. Скрипник. - Київ : ВСВ
Медицина, 2018. - 294 с.

Підручник підготовлено згідно із програмою дисципліни «Офтальмологія» для навчального процесу за кредитно-
модульною системою.
У підручнику наведено особливості будови органа зору, клінічні методи дослідження зорових функцій, аномалій рефракції,
описано основні офтальмологічні захворювання, їх етіологію, патогенез, клінічну картину, діагностику.
Особливу увагу приділено наданню долікарської медичної допомоги, оскільки підручник передбачає обсяг матеріалу,
необхідний для повсякденної практики середнього медичного персоналу.
Підручник містить логічні схеми, таблиці, оригінальні фотографії, що сприяє наочному поданню матеріалу.
Для студентів медичних коледжів, училищ та інститутів медсестринства за спеціальністю «Медсестринство».

Педіатрія з курсом інфекційних хвороб та основами імунопрофілактики : підручник /
ред.: С. К. Ткаченко, Р. І. Поцюрка. - 7-ме вид., випр. - Київ : ВСВ Медицина, 2018. -
590 с.

У базовому підручнику викладено основні завдання педіатричної служби в Україні. Висвітлено питання етики, деонтології і
професійних якостей молодших медичних працівників (фельдшера, акушерки, медичної сестри) і їх роль в організації
профілактичної та лікувальної допомоги дітям. Зроблено акцент на анатомо-фізіологічних особливостях новонародженої,
недоношеної дитини і догляді за нею. Викладено питання вигодовування грудної дитини і харчування дітей старшого віку.
Описано етіологію, патогенез, клінічну картину, ускладнення, діагностику, лікування і профілактику основних соматичних
та інфекційних хвороб дитячого віку, принципи догляду за хворою дитиною, надання невідкладної допомоги на
догоспітальному етапі й у стаціонарі.
Окремі розділи підручника присвячено організації роботи фельдшерсько-акушерського пункту, найуживанішим лікарським
засобам у практичній діяльності фельдшера, обсягу профілактичної та лікарської допомоги дітям, питанням
диспансеризації.
Для студентів медичних (фармацевтичних) училищ, коледжів, академії та інститутів медсестринства.

Невідкладні стани в хірургії : навчальний посібник / ред. Л. М. Ковальчук. - Київ : ВСВ
Медицина, 2017. - 559 с.

Навчальний посібник висвітлює надання невідкладної допомоги, що є актуальним для медичних працівників. В ургентних
ситуаціях їх дії мають бути своєчасними, чіткими і послідовними, адже від цього залежать здоров’я і життя хворого та успіх
подальшого лікування.
Розглянуто причини, патогенез, клінічну картину, диференціальну діагностику і лікування ушкоджень і хірургічних
захворювань, які вимагають невідкладної допомоги. Навчальний матеріал викладено з урахуванням анатомії, фізіології, що
дасть змогу досконало оволодіти технікою хірургічних маніпуляцій.
У посібнику описано техніку виконання основних хірургічних маніпуляцій, показання і протипоказання до їх проведення,
наведено рекомендації щодо запобігання можливим помилкам і ускладненням, а також подано ситуаційні задачі для
закріплення матеріалу.
Для студентів вищих медичних навчальних закладів І—ІІІ рівнів акредитації і середнього медичного персоналу.



Погорєлов, І. І. Медсестринство в психіатрії і наркології : підручник / І. І. Погорєлов,
С. Ю. Сезін. - 3-тє вид., випр. - Київ : ВСВ Медицина, 2018. - 350 с.

У підручнику викладено матеріал із питань психіатрії та наркології відповідно до сучасної навчальної програми.
Значну увагу приділено питанням професійної діяльності медичної сестри та фельдшера в роботі з пацієнтами
психіатричного та наркологічного профілю.
Описано сучасні уявлення про психіатричні та наркологічні хвороби, а також психопатологічні феномени, симптоми і
синдроми, що їх спостерігають при різних психічних розладах.
Визначено роль, місце і завдання медичної сестри під час надання допомоги психічно хворим людям.
Для студентів медичних училищ, коледжів, академії та інститутів медсестринства.

Полонейчик, Н. М. Ротационные системы в стоматологии : справочник / Н. М.
Полонейчик. - Минск : Новое знание ; Киев : Медицина, 2017. - 176 с.

В справочнике представлены основные технические характеристики, назначение и правила эксплуатации ротационных
систем, применяемых в стоматологии для препарирования зубов и для обработки конструкционных и пломбировочных
материалов. Подробно рассматриваются области применения, порядок эксплуатации и уход за элементами ротационных
систем.
Предназначен для врачей-стоматологов, зубных техников, студентов стоматологических факультетов и учащихся
зуботехнических отделений.

Погорєлов, І. І. Психіатрія і наркологія : підручник / І. І. Погорєлов, О. Д.
Манаєнкова. - 2-ге вид., випр. - Київ : ВСВ Медицина, 2018. - 319 с.

На рівні сучасного розвитку наукових уявлень про психіатрію і наркологію у підручнику викладено матеріал цих
дисциплін відповідно до навчальної програми.
Значну увагу приділено питанням професійної діяльності фельдшера в роботі з пацієнтами психіатричного і
наркологічного профілю, усебічно проаналізовано його цілі, завдання та професійні навички.
Викладено сучасні уявлення про психіатричні та наркологічні хвороби, а також психопатологічні феномени, симптоми і
синдроми, що їх спостерігають при різних психічних розладах. Визначено роль, місце та завдання фельдшера під час
надання допомоги психічнохворим.
Підручник має на меті сформувати у студентів вміння і навички самостійно приймати рішення при загрозливих для життя
пацієнта станах в умовах діяльності ФАПу, у відділеннях швидкої і невідкладної медичної допомоги та за непередбачених
обставин.
Для студентів медичних (фармацевтичних) коледжів, училищ, академії та інститутів медсестринства.



Самойленко, В. Б. Репродуктивне здоров’я та планування сім’ї : підручник / В. Б.
Самойленко, Г. Г. Рой, В. В. Мисік. - Київ : ВСВ Медицина, 2018. - 215 с.

Зміст підручника відповідає чинній навчальній програмі. У ньому розглянуто систему організації, структуру та завдання
служби планування сім’ї, викладено історію розвитку контрацепції, докладно проаналізовано проблеми штучного аборту,
що внаслідок низької медичної культури населення залишається основним методом планування сім’ї. Змістовному
висвітленню цих питань сприяє вивчення анатомії та фізіології жіночих і чоловічих статевих органів, проблем безпліддя і
захворювань, що передаються статевим шляхом.
Для викладачів і студентів медичних училищ, коледжів, академії та інститутів медсестринства.

Свідрук, Т. А. Основи біологічної фізики і медична апаратура : навчальний посібник /
Т. А. Свідрук. - Київ : ВСВ Медицина, 2017. - 263 с.

У навчальному посібнику висвітлено процеси, що відбуваються в організмі людини, з точки зору фізичних закономірностей,
розглянуто питання використання медичної апаратури для діагностики та лікування.
Навчальний посібник складається з десяти розділів. Основні теми стосуються розуміння використання медичної апаратури
для діагностики та лікування з точки зору знань фізичних закономірностей процесів, пов’язаних із функціонуванням
організму людини.
Навчальний посібник розрахований на студентів і медичних працівників, які засвоїли шкільний курс фізики.
Контрольні питання, наведені після основних тем, дадуть змогу самостійно перевірити рівень засвоєння знань.
Пропонований навчальний посібник — це бачення можливості засвоєння знань із дисципліни в межах програми вивчення
курсу «Основи медичної біофізики та медичної апаратури» для студентів медичних коледжів, які навчаються за
спеціальностями «Лікувальна справа» і «Медична сестра».
Для студентів і викладачів вищих медичних навчальних закладів I—III рівнів акредитації.

Практичні навички в педіатрії : навчальний посібник / Н. О. Курдюмова, Т. Г. Поліщук,
О. А. Пашко, Ю. В. Чернявська [та ін.]. - Київ : ВСВ Медицина, 2018. - 295 с.

Навчальний посібник містить рекомендації з догляду за здоровими і хворими дітьми всіх груп з урахуванням анатомо-
фізіологічних особливостей дитячого організму; передбачено нюанси догляду за дитиною в домашніх умовах і стаціонарі.
Матеріал подано у вигляді алгоритмів практичних навичок щодо діагностичних втручань, лікувальних і профілактичних
заходів, догляду, надання невідкладної допомоги відповідно до сучасних наказів МОЗ України (протоколів догляду,
діагностики і лікування).
Посібник дасть можливість самостійно опановувати методику виконання маніпуляцій, а тестові завдання допоможуть у
проведенні самоконтролю.
Для студентів медичних училищ, коледжів, академії та інститутів медсестринства, а також для медичних сестер і
фельдшерів практичної охорони здоров’я.



Стоматологичні захворювання:терапевтична стоматологія : підручник / ред. А. В.
Борисенко. - Київ : ВСВ Медицина, 2017. - 662 с.

У підручнику висвітлено історію терапевтичної стоматології, розглянуто питання анатомічної, гістологічної будови зубів та
слизової оболонки ротової порожнини, наведено дані про матеріали для пломбування каріозних порожнин і кореневих
каналів; методи препарування та пломбування каріозних порожнин і кореневих каналів.
Висвітлено основні методики обстеження хворого з ураженням твердих тканин зубів: карієсом і його ускладненнями.
Наведено основні відомості про найпоширеніше захворювання людини — карієс зубів, причини його виникнення та
розвиток. Описано клінічну картину, діагностику та диференціальну діагностику карієсу з іншими подібними за своєю
клінічною картиною захворюваннями, а також методи лікування карієсу із застосуванням сучасних медикаментозних засобів
і пломбувальних матеріалів.
Описано причини, механізми розвитку запалення пульпи зуба — пульпіту, його клінічну картину, основні принципи
діагностики й лікування із застосуванням сучасних методів знеболювання. Докладно викладено етіологію, патогенез,
клінічну картину запалення періодонта — періодонтиту. Наведено основні методи його лікування.
Розглянуто питання анатомії та фізіології пародонта, клінічної картини й діагностики, лікування і профілактики захворювань
пародонта. Особливу увагу приділено медикаментозному, хірургічному та фізіотерапевтичному методам лікування.
У підручнику на сучасному рівні висвітлено питання етіології, патогенезу, клінічної картини, патологічної анатомії,
діагностики, лікування та профілактики захворювань слизової оболонки порожнини рота і губ.
У контексті Болонського процесу наведено контрольні питання до кожного розділу.
Для студентів вищих медичних навчальних закладів I—III рівнів акредитації.

Яковенко, Н. П. Фізіотерапія : підручник / Н. П. Яковенко, В. Б. Самойленко. - 2-ге вид., випр. - Київ : ВСВ
Медицина, 2018. - 255 с.

У підручнику розкрито сутність фізичних лікувальних чинників. Наведено дані про фізіотерапевтичну апаратуру та методи
проведення процедур, фізіологічну дію, показання та протипоказання до їх застосування. Вміщено основні вимоги до
устаткування, експлуатації і техніки безпеки фізіотерапевтичних відділень (кабінетів).
Для студентів медичних (фармацевтичних) коледжів, училищ, академії та інститутів медсестринства.

Степаненко, В. І. Практикум з дерматології і венерології : навчальний посібник / В. І.
Степаненко, А. І. Чоботарь, С. О. Бондарь. - Вид. 2-ге, випр. - Київ : ВСВ Медицина, 2018. -
358 с.

У навчальному посібнику системно, відповідно до навчальної програми і тематичних планів вищих медичних навчальних
закладів I—III рівнів акредитації, викладено практичну частину. У кожній темі розкрито актуальність, мету, що повинен
знати та вміти студент, описано етіологію та патогенез, клінічні прояви, діагностику, лікування і профілактику різних
дерматозів і захворювань, які передаються статевим шляхом. Питання, тести, клінічні задачі та завдання, запропоновані
алгоритми для відпрацювання практичних навичок допоможуть студентам і медичним працівникам вивчити, повторити та
закріпити навчальний матеріал.
Для студентів вищих медичних навчальних закладів I—III рівнів акредитації.



Воронюк, О. Л. Філософія : підручник / О. Л. Воронюк. - 3-тє вид., перероб. та доп. - Київ
: ВСВ Медицина, 2018. - 215 с.

Підручник створено відповідно до освітнього стандарту вищої освіти України підготовки фахівців зі спецальності «Фармація», а
також згідно з навчальною програмою для студентів медичних, фармацевтичних коледжів, училищ та інститутів
медсестринства, ухваленої МОЗ України у 2011 р.
Це видання містить теоретичний матеріал з основних розділів історії філософії від найдавніших часів до кінця ХХ ст. та
основних галузей філософського знання — онтології, гносеології, філософської антропології, соціальної філософії та філософії
історії.
Особливу увагу приділено сучасним моделям філософствування (структуралізм, постмодернізм), діалектиці як філософській
основі медицини, проблемі свідомості у філософії, медичному контексту традиційних філософських питань та філософським
проблемам сучасної медицини (соціально-біологічний, психосоматичний підходи, медична етика, біоетика).
У підручнику вміщено додаток — короткий історичний нарис історії медицини від найдавніших часів до кінця ХІХ ст.
Для студентів медичних, фармацевтичних коледжів, училищ та інститутів медсестринства.

Соціально-гуманітарні науки

Воронюк, О. Л. Основи філософських знань : навчально-методичний посібник / О. Л.
Воронюк. - Київ : ВСВ Медицина, 2018. - 118 с.

Навчально-методичний посібник складено відповідно до освітньо-кваліфікаційної характеристики й освітньо-професійної
програми Галузевого стандарту вищої освіти України підготовки фахівців зі спеціальності «Фармація», а також згідно з
навчальною програмою для студентів медичних, фармацевтичних навчальних закладів України — коледжів, училищ, академії
та інститутів медсестринства.
Посібник містить теми семінарських занять, словник основних понять і термінів, схеми і таблиці, тестові завдання з основних
тем курсу «Основи філософських знань», список рекомендованої літератури.
Для студентів медичних, фармацевтичних навчальних закладів — коледжів, училищ, академії та інститутів медсестринства.

Мартыненко, Н. Н. История украинской культуры : учебно-практическое пособие для
иностранных студентов первого курса / Н. Н. Мартыненко, А. Л. Демочко. - Харьков :
ХНМУ, 2015. - 93 с.

Учебно-практическое пособие содержит материалы практических занятий по «Истории украинской культуры».
Каждая тема имеет тестовые и открытые вопросы, а также задания, рассчитанные на повышение оценки второго и
третьего уровней: тематику информационных сообщений и тем рефератов, для углублѐнного изучения курса.
Предлагаются творческие задания по подготовке студенческих научных работ.Издание рассчитано на иностранных
русскоязычных студентов первого курса, которые изучают «Историю украинской культуры».



Українська мова для іноземних студентів : навчальний посібник / Н. О. Лисенко [та ін.]. -
Київ : Центр учбової літератури, 2017. - 240 с.

Посібник повністю відповідає вимогам програми, рекомендованої Міністерством освіти і науки України.
Містить фонетичний та лексичний матеріал, відомості з граматики української мови, сталі висловлювання мовного
етикету, багатомовний словник. Основні теоретичні матеріали наведені українською, французькою та англійською
мовами. Посібник відрізняється наочністю і містить численні пояснювальні схеми, таблиці та ілюстрації. Призначений для
початкового вивчення української мови студентами-іноземцями вищих навчальних закладів.

Загальнообов’язкове державне соціальне медичне страхування в Україні: сучасний стан
та стратегія розвитку : монографія. - Харків : Право, 2017. - 206 с.

Монографію присвячено актуальним питанням запровадження в Україні загальнообов’язкового державного соціального
медичного страхування та перспективам його розвитку. Інтенсивний розвиток законодавства в царині медицини та надання
медичних послуг ставить на порядок денний питання наукового осмислення й обґрунтування системи медичного
забезпечення та обслуговування, наповнення новим змістом інститутів бюджетної та страхової медицини, медичних допомог,
компенсаційних виплат, стратегії охорони здоров’я тощо. У цьому світлі репрезентована колективна монографія відіграє
суттєву роль у вирішенні вказаних питань, а запропонований проект Закону України «Про загальнообов’язкове державне
соціальне медичне страхування» стане підґрунтям успішного розвитку цього виду страхування.
Видання буде цікавим науковцям і працівникам органів державної влади та медичних закладів, викладачам, студентам,
аспірантам і докторантам вищих навчальних закладів, а також тим, хто цікавиться проблемами становлення і розвитку
загальнообов’язкового державного соціального медичного страхування в Україні.

Козаченко, Г. В. Українська мова за професійним спрямуванням : підручник / Г. В.
Козаченко. - 2-ге вид., випр. - Київ : ВСВ Медицина, 2017. - 334 с.

Підручник створено відповідно до освітньо-кваліфікаційної характеристики й освітньо-професійної програми Галузевого
стандарту вищої освіти України з підготовки фахівців зі спеціальності «Фармація», а також відповідно до сучасних концепцій
викладання української мови за професійним спрямуванням. Підручник зорієнтовано на формування у студентів мовно
комунікативних компетенцій.
Підручник містить теоретичний матеріал про українську мову як необхідний складник формування особистості фахівця,
систему різних мовних елементів, норми сучасної літературної української мови, її лексичний склад, стилі, фахову
термінологію, правила складання документів.
Поряд із теоретичним матеріалом у підручнику подані практичні завдання й вправи, спрямовані на формування і закріплення
навичок грамотного мовлення, засвоєння складних випадків правопису, оволодіння мовними нормами та практичними
аспектами офіційно-ділового стилю.
Особливу увагу приділено етиці мовного і професійного спілкування. Для студентів вищих медичних, фармацевтичних
навчальних закладів I—III рівнів акредитації.

Медична наукова література



Янтарь, янтарная кислота, сукцинаты : монография / И. С. Чекман [и др.]. - Харьков :
ТОВ Планета-принт, 2017. - 107 с.

В монографии освещены вопросы происхождения и месторождения янтаря в мире. Особо интересно представлены
данные о янтаре на Украине. Авторы обобщили сведения о добыче янтаря, его геологических проявлениях, раскрыли
физико-химические, магические и лечебные свойства янтаря. Отдельная глава посвящена фактическому материалу об
изделиях из янтаря. Большой интерес представляет глава о янтарной кислоте, о еѐ влиянии на организм человека, на
цикл трикарбоновых кислот, клеточное дыхание, энергеттический баланс. Авторский коллектив также осветил вопрос
применения в медицинской практике янтарной кислоты и сукцинатов.

Генералы : харьковский биографический словарь / сост.: А. А. Бондаренко, С. С.
Кушнарев. - Харьков : [б. и.], 2017. - 456 с.

В данном издании Харьковского биографического словаря содержатся сведения о генералах и адмиралах советского и
постсоветского периода, чей жизненный путь был связан с городом Харьковом и Харьковской областью.
Для научных работников, преподавателей, студентов, сотрудников органов исполнительной власти и местного

самоуправления, всех интересующихся историей нашего края.

Квантова хімія: медико-фармацевтичний аспект : монографія / І. С. Чекман , Г. О.
Сирова, О. О. Казакова, Н. О. Горчакова [та ін.]. - Харків : ТОВ Планета-принт, 2017. -
138 с.

В монографії висвітленні проблеми для дослідження відомих та нових лікарських засобів і можливі шляхи їх вирішення за
допомогою методів, які використовує квантова медична хімія. Узагальнено дані літератури про походження квантової
медичної хімії, квантової фармакології та їх зв‘язок з іншими науками та значення у медичній та фармацевтичній
практиці. Вченими кафедри фармакології та клінічної фармакології Національного медичного університету імені О.О.
Богомольця, кафедри фармакології, патологічної фізіології, клінічної фармакології, клінічної фармації та аптечної
технології Київського медичного університету Української асоціації народної медицини, кафедри медичної та біоорганічної
хімії Харківського національного медичного університету, а також Інституту хімії поверхні імені О.О. Чуйка НАН України
проведені дослідженні по вивченню квантово-хімічних і квантово-фармакологічних властивостей препаратів різних
хімічних груп та механізму їх фармакологічної дії: адреноміметиків, альфа- і бета-адреноблокаторів, ацетилхоліну,
дигоксину, інгібіторів ангіотензинперетворюючого ферменту, карбамазепіну, метаболітних, нестероїдних, стероїдних
препаратів, похідних ксантину та інших медикаментів.

Науково-популярна література



Лаврик, А. С. Семен Семенович Лаврик. Служіння людям та науці : до 100-річчя від
дня народження / А. С. Лаврик, Ю. Г. Віленський. - [Б. м. : б. и.], 2015. - 69 с.

С. С. Лаврик був автором понад 200 наукових праць, серед яких монографії «Кріоконсервування кісткового
мозку», «Кров, холод та життя» та статті «Застосування полівінілпіролідону як захисного середовища для
консервування кісткового мозку глибоким заморожуванням», «Тривале зберігання консервованого кісткового
мозку за допомогою полівінілпіролідону при мінус 196°С», «Вплив низької температури на репопуляційну здатність
стовбурової гемопоетичної клітини».
Сьогодні згадуємо С.С. Лаврика як визначну особистість, видатного вченого, людину, яка втілювала наукові
досягнення у практику охорони здоров’я, педагога, який виховав не одну плеяду українських лікарів і науковців,
та його велику роль у розвитку гематології, трансфузіології, комбустіології та служби крові в Україні.

Фомін, П. Василь Братусь. Незабутні зустрічі / П. Фомін, Ю. Віленський, В.
Яснопольська. - Київ : Интерсервис, 2016. - 419 с.

У виданні зібрані спогади людей, яким свого часу довелося працювати, спілкуватися, дружити з видатною
постаттю вітчизняної системи охорони здоров'я, талановитим хірургом Василем Дмитровичем Братусем.

«Зродились ми великої години...» ОУН і УПА. Бібліотека «Історичної правди» /
уклад., авт. передм. В. Кіпіані. - Харків : Vivat publishing, 2016. - 303 с.

Визвольний рух XX століття й зокрема діяльність ОУН і УПА належать до тих малодосліджених явищ минулого, які
вартують стати одним із найяскравіших прикладів боротьби за незалежність — не тільки в українській, але й у
світовій історії. Це видання становить собою корпус текстів, авторами яких є впливові науковці, журналісти,
громадські діячі та дисиденти. Мовою фактів, свідчень, спогадів, побутових подробиць і навіть філософських
міркувань вони відповідають на гострі питання, намагаючись відшукати правду про відчайдушних борців за
українську державність — про бандерівців, у лапках і без.



Геташвили, Н. В. Рембрант / Н. В. Геташвили. - Москва : ОЛМА Медиа Групп, 2010. - 128
с.
Рембрандт Харменс ван Рейн - великий голландский живописец, рисовальщик, график и офортист, создавший
непревзойденные произведения практически во всех жанрах: портреты, натюрморты, пейзажи, бытовые сцены, картины
на библейские, мифологические и исторические сюжеты. Его полотна отличаются необыкновенной глубиной
психологических характеристик, интенсивностью световых эффектов, исключительной гармонией формы и содержания.
Творчество Рембрандта знаменует собой вершину развития голландского искусства XVII века.
Для широкого круга читателей.

Громова, Е. В. Кустодиев / Е. В. Громова. - Москва : ОЛМА Медиа Групп, 2010. - 127 с.

Борис Михайлович Кустодиев (1878 — 1927) создал великолепные произведения практически во всех областях
изобразительного искусства. Его творчество ассоциируется с радостным и праздничным миром ярмарок, балаганов,
маслениц, городских и сельских гуляний, чаепитием и всем тем, что называют русской самобытностью. Яркие
жизнерадостные картины Кустодиева в форме увлекательного поэтического рассказа создают неповторимую
энциклопедию народной жизни второй половины XIX — начала ХХ века, воспринимаются зрителем и как реальный
образ, и как романтическая сказка.Для широкого круга читателей.

Мистецтво

Геташвили, Н. В. Леонардо / Н. В. Геташвили. - Москва : ОЛМА Медиа Групп, 2010. - 127
с.

Леонардо да Винчи гениальный итальянский живописец, рисовальщик, скульптор, архитектор, инженер, ученый эпохи
Возрождения. В своей безудержной жажде знаний и разносторонней деятельности Леонардо посвящал живописи лишь
малую часть времени, поэтому он оставил после себя небольшое количество живописных шедевров. Сочетая
разработку новых средств художественного языка с теоретическими обобщениями, он создал гармонический образ
человека, отвечающий гуманистическим идеалам, тем самым подытожил опыт кватроченто и заложил основы искусства
Высокого Возрождения. Леонардо да Винчи впервые теоретически обосновал и применил сфумато, важнейший элемент
воздушной перспективы. В альбоме представлены наиболее известные работы Леонардо, свидетельства его биографов
и современников. Для широкого круга читателей.



Ефремова, Л. А. Васнецов / Л. А. Ефремова. - Москва : ОЛМА Медиа Групп, 2010. - 128 с.

Виктор Михайлович Васнецов - самый хрестоматийный, самый первый художник, со сказочных картин которого еще в
детстве начинается знакомство с миром русского искусства. В его творческом багаже более двух тысяч работ станковой,
монументальной и театральной живописи. Обращался Васнецов и к созданию архитектурных проектов и произведений в
области декоративно-прикладного искусства. Наибольшую известность художнику принесла религиозная живопись:
масштабные работы во Владимирском соборе в Киеве и в храме Воскресения Христова в Санкт-Петербурге. Альбом
предназначен для широкого крута читателей.

Сергиевская, Н. И. Левитан / Н. И. Сергиевская. - Москва : ОЛМА Медиа Групп, 2010. - 127
с.

Исаак Ильич Левитан - выдающийся живописец, родоначальник особого направления в отечественной пейзажной
живописи - лирического «пейзажа-настроения». Он первым из русских художников сумел увидеть характерную
неповторимость, красоту и разнообразие ландшафта средней полосы России и создать самые поэтичные образы русской
природы. Никакие иные темы не привлекали Левитана так, как виды полей и перелесков, рек и озер, тихих прудов и
небольших рощиц. Он сделал образ природы главным сюжетом картины, потому что сам не видел ничего более важного
и увлекательного, чем ее вечная и непостижимая гармония.
Для широкого круга читателей.

Королева, А. Ю. Рубенс / А. Ю. Королева. - Москва : ОЛМА Медиа Групп, 2010. - 128 с.

Питер Пауль Рубенс – знаменитый живописец, крупнейший представитель стиля барокко во фламандском искусстве XVII
века. Его кисти принадлежат многочисленные картины на религиозные, исторические, мифологические и аллегорические
сюжеты. Для произведений Рубенса характерны резкое противопоставление планов света и тени, изысканный колорит,
ясность и монументальность композиции. Исполненное страстного жизнелюбия, многогранное творчество мастера
оказало большое влияние на многих европейских художников.
В альбоме представлены наиболее известные работы Рубенса, свидетельства его биографов и современников.
Для широкого круга читателей.

Торопыгина, М. Ю. Веласкес / М. Ю. Торопыгина. - Москва : ОЛМА Медиа Групп, 2010. -
128 с.

Произведения великого испанского живописца эпохи барокко Диего Родригеса де Сильва Веласкеса вошли в
сокровищницу мирового искусства благодаря удивительной манере этого художника, в которой свобода и смелость
сочетаются с лаконичностью, а глубина образов и композиционная точность - с как бы небрежной легкостью мазка.
Творчество Веласкеса оказало значительное влияние на развитие изобразительного искусства 19-20 веков: его работы
были переосмыслены такими мастерами, как Эдуар Мане, Пабло Пикассо, Сальвадор Дали.
Для широкого круга читателей.



Амічіс, Е. Де Серце / Е. Де Амічіс. - Київ : Знання, 2017. - 272 с. - (Скарби:
молодіжна серія).

Книга «Серце» італійського письменника Едмондо де Амічіса (1846—1908) швидко завоювала прихильність
читачів у всьому світі. Інакше й бути не могло, адже шкільні нотатки маленького третьокласника Енріко хоч
спершу й видаються дещо наївними, та згодом глибоко розчулюють. У книзі поєднано щоденникові записи
хлопчика, листи його батьків та оповідання вчителя, що зворушили юного головного героя та його
однокласників. Стосунки з друзями, родиною, вчителями, чесність, героїзм, любов до батьківщини — наскрізні
теми цієї оповіді, що здатні пробудити в дітях лише найкращі почуття.

Дефо, Д. Життя і незвичайні та дивовижні пригоди Робінзона Крузо / Д. Дефо. -
Київ : Знання, 2017. - 320 с. - (Скарби: молодіжна серія).

«Робінзон Крузо» — відомий роман класика англійської літератури Даніеля Дефо (1660—1731), що продавався
тисячними накладами ще за життя автора. Твір був написаний на основі реальних подій: моряка Александра Селкірка
внаслідок конфлікту з капітаном залишили з мінімальним припасом на безлюдному острові, де він провів чотири роки.
Тонкощі взаємодії з природою, Богом, глибше пізнання себе, власних істинних потреб — усе це майстерно вплетено в
захопливу розповідь про пригоди людини, що з комфортних умов цивілізації потрапила в непривітну «зелену пустелю»
без найнеобхідніших предметів і знарядь праці. Герой наново визначає для себе цінність багатьох речей, і деякі його
висновки можуть здатися нашим сучасникам дещо несподіваними.

Художня література

Вишня, О. Мисливські усмішки / О. Вишня. - Київ : Знання, 2017. - 256 с. - (Скарби).

«Мисливські усмішки» Остапа Вишні (1889—1956) поєднують у собі пейзажний ліризм та народний гумор. Мудрий
і дотепний оповідач, тобто сам автор, розповідає різні мисливські бувальщини, ділиться своїми спостереженнями
та життєвим досвідом. Метою полювання для письменника було насамперед бажання долучитися до чистого
світу природи й відчути себе її частинкою. Його твори заворожують соковитою народною мовою, багатством
відтінків комічного, лукавим і добродушним настроєм.



Ірвінг, В. Легенда про Сонну Балку та інші історії / В. Ірвінг. - Київ : Знання, 2017. -
192 с. - (American Library).

До збірки ввійшли найвідоміші твори Вашингтона Ірвінга (1783—1859), родоначальника американської
новелістики. Закоханий з дитинства в легенди про життя перших колоністів на берегах Гудзону, письменник
кладе ці сюжети в основу своїх оповідань. Але його міфічні герої часто наділені зовсім не казковими рисами.
Вони підприємливі, кмітливі, об’єктивно сприймають навколишню дійсність, завдяки чому новели автора дихають
гумором, легкістю, іронією, захоплюють поєднанням серйозного та смішного, вигадки й реальності. Поєднавши
ілюзію та буденність, Ірвінг визначив шляхи розвитку американського романтизму та назавжди увійшов в історію

світового письменства як один із перших класиків американської літератури.

Irving, Washington (1783-1859). The Legend of Sleepy Hollow and other stories :
художественная лит-ра / W. Irving. - Kyiv : Znannia, 2017. - 191 p. - (American
Library).

The proposed collection comprises the best-known works by Washington Irving (1783—1859), the founder of the
American short-story prose. Being over head and ears in love with the legends about the first settlers on the shores of
the Hudson, the writer takes their plots as a basis for his stories. Still, his mythical heroes are often endowed with not
fairy-tale features at all. They are go-ahead, quick-witted, they objectively perceive their surroundings. That is why the
author’s novelle breathe humor, easiness, and irony, thrill the readers with the mixture of the serious and the ludicrous,
of fiction and reality. Having united illusion and triviality, Irving determined the ways of the development of American
romanticism and forever went down in history of the world writers’ community as one of the first classic-romanticist in
American literature.

Довженко, О. Зачарована Десна / О. Довженко. - Київ : Знання, 2017. - 208 с. -
(Класна література).

«Зачарована Десна» — опоетизовані спогади Олександра Довженка (1894—1956) про його дитинство. Це своє-
рідний «міф» про дитячі роки, побачені з висоти життєвого досвіду, і чарівну Десну, на берегах якої автор виріc.
Зі сторінок книги постають колоритні картини неповторного, часом драматичного життя людини того часу,
звичаї народу, які не можна сприймати без захоплення і зворушення. У кіноповісті «Україна в огні» відображено
початок Другої світової війни — один із найтрагічніших періодів, коли під тиском ворога війська відступали,
залишаючи без захисту беззбройних людей. До збірки входять також оповідання «Ніч перед боєм» і «Китайський
святий».



Кафка, Ф. Перетворення : вибрані оповідання / Ф. Кафка. - Київ : Знання, 2017. - 288
с. - (Скарби).

До пропонованої збірки увійшли оповідання Франца Кафки (1883—1924), які мають здебільшого фантастичний
сюжет, тісно вплетений автором у реальність. Найнеймовірніше в цих творах відбувається у найбуденнішій
обстановці, вони вражають дивним поєднанням трагічного й іронічного, абсурдного та закономірного.
Потрапляючи в незвичайні обставини, герої Кафки відчайдушно прагнуть врятуватися, однак на них усюди чатує
фатум. Письменник змальовує складний світ людських стосунків, нездатність багатьох до справжньої любові та

милосердя і в такий спосіб протестує проти безглуздості й одноманітності життя.

Шеллі, М. Франкенштейн, або Сучасний Прометей / М. Шеллі. - Київ : Знання, 2017. -
256 с. - (English Library).

«Франкенштейн, або Сучасний Прометей» — перший і найвідоміший роман англійської письменниці Мері Шеллі
(1797—1851), який вона написала в дев’ятнадцять років. Книга швидко набула популярності і справила відчутний
вплив на все світове мистецтво. Це історія вченого, що вирішив взяти приклад із Бога і створити людину… Штучну.
І йому це вдалося. Щоправда, благородний від початку задум, втілений у життя, мав руйнівні наслідки — творіння
здійняло руку на свого творця, прагнучі покарати його, а разом з ним і весь рід людський.

Bronte, Emily. Wuthering Heights : художественная лит-ра / E. Bronte. - Kyiv : Znannia,
2018. - 414 p. - (English Library).

«Wuthering Heights» is the only novel by the well-known English writer Emily Brontё (1818—1848) written at the age of
29, which forever went down in a treasure-house of the world literature. It was more than once screened and included to
almost all the lists of the best and recommended books. The history of life and love of Heathcliff and Catherine — strong
in spirit and emotional personalities, capable of decisive deeds — fascinates and astonishes with a burst of passions.
Nevertheless, unforgettable impressions and happy end are awaiting for the reader stirred up by the wuthering events.

Shelly, Marry. Frankenstein; or, The Mordern Prometheus : художественная лит-ра / M.
Shelly. - Kyiv : Znannia, 2017. - 255 p. - (English Library).

«Frankenstein; or, the Modern Prometheus» is the first and best-known novel by the English writer Mary Shelley (1797—
1851) which she wrote being 19 years old. The book quickly gained in popularity and exercised noticeable influence over
the whole world art. It is a history of a scientist who decided to follow God’s example and create a man… an artificial one.
And his attempt turned out well. Actually, the intention, noble from the very start, having been realized in life, had
pernicious consequences — the creature raised his arm against his creator aiming at punishing him and, in one go, the
whole human kind.



Шолом-Алейхем. Тев'є-молочар / Шолом-Алейхем. - Київ : Знання, 2017. - 192 с. -
(Голоси Європи).

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

Шолом-Алейхем Хлопчик Мотл : повість / Шолом-Алейхем. - Київ : Знання, 2017. -
288 с. - (Скарби).

Повість «Хлопчик Мотл» належить до найвідоміших творів Шолом-Алейхема (1859—1916). В її основі розповідь
головного героя про поневіряння його сім’ї, котрій, як і багатьом іншим єврейським родинам, довелося залишити
рідну домівку в пошуках ліпшої долі. Та попри всі життєві негаразди Мотл має прекрасне почуття гумору, і кожне
його слово по-дитячому просте, щире й дотепне. Саме завдяки цьому повість про непрості події в житті
єврейського народу читається як пригодницький твір, сповнений неповторного національного колориту. Книга
залишає приємне світле враження і рекомендується для сімейного прочитання.



Видання, що надійшли до Наукової бібліотеки ХНМУ 
у березні 2018 року

Медична навчальна література

Бойко, В. І. Акушерські кровотечі : навчальний посібник / В. І. Бойко, Т. В. Бабар. -

Суми : Сумський державний університет, 2017. - 118 с.

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

Винниченко, І. О. Збірник тестових завдань з онкології (Класифікація TNM, сьоме

видання, 2009) : навчальний посібник / І. О. Винниченко, Ю. В. Москаленко, О. І.

Винниченко. - Суми : Сумський державний університет, 2017. - 176 с.

У навчальному посібнику подані класифікація TNM (сьоме видання, 2009) і тестові питання з онкології. Видання

призначене для практикуючих лікарів-онкологів, хіміотерапевтів, радіологів, хірургів, а також для клінічних

ординаторів, інтернів і студентів старших курсів вищих медичних навчальних закладів.

Винниченко, И. А. Сборник тестовых заданий по онкологии (Классификация TNM,

седьмое издание, 2009) : учебное пособие / И. А. Винниченко, Ю. В. Москаленко, А.

И. Винниченко. - Сумы : Сумский государственный университет, 2017. - 141 с.

В учебном пособии представленыклассификация TNM (седьмое издание,2009) и тестовые вопросы по
онкологии. Издание предназначено для практикующихврачей-онкологов, химиотерапевтов, радиологов,
хирургов, а также клинических ординаторов, интернов и студентов старших курсов высших медицинских
учебных заведений.



Висоцький, І. Ю. Фармакологія лікарських засобів, що впливають на серцево-
судинну систему : навчальний посібник / І. Ю. Висоцький, Н. В. Глущенко, Р. А.
Храмова. - Суми : Сумський державний університет, 2016. - 158 с.

Матеріал навчального посібника викладено відповідно до навчальної програми з фармакології та медичної
рецептури. Наведені механізми дії, фармакокінетика, фармакодинаміка, показання і протипоказання до
застосування та побічна дія основних груп лікарських засобів, що використовуються для лікування серцево-
судинних захворювань. Для студентів вищих медичних навчальних закладів освіти IV рівня акредитації.

Гістологічна будова органів ротової порожнини. Загальні принципи структурної
організації слизової оболонки порожнини рота : навчальний посібник / Н. Б.
Гринцова, Л. В. Васько, Л. І. Кіптенко, О. М. Гортинська. - Суми : Сумський
державний університет, 2017. - 58 с.

Навчальний посібник «Гістологічна будова органів ротової порожнини. Загальні принципи структурної
організації слизової оболонки порожнини рота» містить детальні морфофункціональні характеристики слизової
оболонки порожнини рота у різних її частинах. Матеріал дає можливість зорієнтувати студента на основні
аспекти навчального матеріалу, навчити давати ґрунтовну, побудовану за певним логічним планом, відповідь
на поставлені запитання.

Медичний захист військ : навчальний посібник / С. О. Гур'єв, Ю. В. Шкатула, В. П.
Печиборщ, Н. І. Іскра [та ін.]. - Суми : Сумський державний університет, 2017. - 175
с.
У навчальному посібнику викладені питання організації медичного забезпечення Збройних сил України з
урахуванням сучасних досягнень військово-медичних наук. Подана інформація про організацію, принципи та
методи розшуку, надання екстреної медичної допомоги та евакуацію поранених і хворих. Викладені сучасні
стандарти серцево-легеневої та церебральної реанімації (елементарної підтримки життя). Використані
положення Міжнародної програми з надання екстреної медичної допомоги Basic Life Support (BLS) навчальних
курсів Combat Medic (CM) і Tactical Combat Casualty Care (TCCC).
Посібник відповідає Навчальній програмі, затвердженій Міністерством охорони здоров’я України, Міністерством
освіти і науки України та Міністерством оборони України і призначений для студентів вищих медичних
(фармацевтичних) навчальних закладів України.



Науково-документальна література

Реабілітовані історією : у 27-ми т. - Київ; Харків : Оригінал, 2005.
Кн. 2. : Реабілітовані історією. Харківська область. - 2014. - 665 с.

У другій книзі науково-документальної серії книг «Реабілітовані історією. Харківська область» опубліковані
результати дослідження про масові політичні репресії у липні 1934 – липні 1937 рр.
У розділі «Мовою документів» опубліковані матеріли про формування системи державного терору на
Харківщині, описані методи роботи радянських спецслужб у 1934–1937 рр.
Також надруковані біографічні нариси про трагічні долі літератора І. Багмута, бібліографа Б. Боровича-
Фінкельштейна, літературознавця Ю. Лавріненка, заступника командира 25-ої дивізії, співробітника ВУАМЛІН
Л. Драновського, дослідника Арктики, геоморфолога М. Іваничука, письменника І. Ізгура, доктора медичних
наук В. Крушельницької, громадського діяча Д. Кудрі, художника І. Падалки, професора М. Рєдіна, члена
Верховного суду УСРР І. Якимішина.
Опубліковані біографічні довідки на громадян, які були репресовані у липні 1934 – липні 1937 рр. (букви А–Я).

Реабілітовані історією : у 27-ми т. - Київ; Харків : Оригінал, 2005.
Кн. 3. : Реабілітовані історією. Харківська область. - 2015. - 671 с.

Книга «Харківська область» – складова частина всеукраїнської багатотомної науково-документальної серії
книг, що є першою спробою системного висвітлення теми політичних репресій комуністичної тоталітарної
влади. Видання по Харківській області складається з кількох книг, побудованих за єдиною структурою. До
першої Книги увійшли в алфавітному порядку імена громадян, що зазнали політичних репресій у період з
1919 до червня 1934 року, прізвища яких починаються на літери А-М.



Матеріали конференцій

Наукові обрії-2017 : матеріали наукових конференцій студентів і молодих
науковців, проведених кафедрою суспільних наук ХНМУ та Центром медичного
краєзнавства у 2016-2017 н.р. / Харківський національний медичний університет,
Центр медичного краєзнавства, Кафедра суспільних наук ; ред. кол.: І. Ю. Робак,
Г. Л. Демочко, О. В. Троценко. - Харків : ХНМУ, 2017. - 150 с.

У збірки подані матеріали наукових конференцій студентів і молодих науковців, проведених кафедрою
суспільних наук ХНМУ та Центром медичного краєзнавства у 2016-2017 н.р.

Художня література

Підмогильний, В. Місто : роман / В. Підмогильний. - Київ : Знання, 2018. - 320 с. -
(Скарби).

Роман «Місто» Валер’яна Підмогильного (1901—1937) став революційним для української літератури і
написаний цілком у європейському дусі. Молодий хлопець приїздить до Києва, щоб здобути вищу освіту й
повернутися додому. Але доля вносить свої корективи. Відчувши смак міського життя, Степан Радченко
вирішує ніколи не повертатись назад у село. Через знайомих, друзів, жінок він знаходить роботу, житло та
здійснює свою мрію — стає письменником. Однак чи задоволений він досягнутим? Розібратися зі складними
життєвими перипетіями і зберегти людську гідність — ось головне випробування, яке підготував автор своєму
героєві.

Прус, Б. Катеринка : оповідання і новели / Б. Прус. - Київ : Знання, 2017. - 304 с. -
(Голоси Європи).

Талант Болеслава Пруса (1847—1912) яскраво відображати в творах дух свого часу вповні виявився в його
малій прозі — повістях і оповіданнях. Проникливі й повчальні, часом смішні, часом трагічні, вони запрошують
читача до світу дитинства, в якому завжди панують добро й радість, але автор не забуває і про дорослих, що
живуть поряд із юними героями, про їхні трагедії й жалі. Як тонкий психолог Прус уміє бачити життя
зсередини, а не ззовні, аналізувати найменші деталі, і тому йому вдається майстерно розкрити всі грані буття
сучасного йому суспільства.
Представлені у пропонованій збірці твори Б. Пруса перекладено українською мовою вперше.



Видання, що надійшли до Наукової бібліотеки ХНМУ 
у квітні 2018 року

Медична навчальна література

Детская терапевтическая стоматология: учебник / Л. А. Хоменко [и др.] ; под ред. Л. 
А. Хоменко ; Национальный медицинский университет им. А.А. Богомольца. - Киев : 
Книга-плюс.

Т. 1. - 2018. - 396 с.

В учебнике освещены вопросы клиники, диагностики и лечения основных стоматологических заболеваний у детей.
Разделы учебника соответствуют учебному плану и типовой учебной программе по специальности «Детская
стоматология», утвержденным Министерством здравоохранения Украины и Министерством просвещения Украины.
Изложены современные взгляды на этиологию и патогенез кариеса, его осложнения, болезни пародонта, заболевания
слизистой оболочки полости рта у детей и т. д. Особое внимание уделено современным методам диагностики
стоматологических заболеваний у детей. Представлена классификация и принципы лечения некариозных поражений
твердых тканей зубов.
Согласно современным требованиям, в учебник включены тестовые задания, соответствующие всем разделам
дисциплины «Детская терапевтическая стоматология».
Текст учебника сопровождается богатым иллюстративным материалом.
Для студентов стоматологических факультетов, интернов и врачей-стоматологов.

Матеріали конференцій

Ароцкерівські читання : збірник матеріалів міжнародної науково-практичної
конференції, присвяченої 90-річчю від дня народження видатного вченого-
криміналіста, доктора юридичних наук, професора Л. Ю. Ароцкера, м. Полтава, 25
травня 2017 р. / Міністерство юстиції України, Харківський науково-дослідний
інститут судових експертиз ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса. - Харків : Право, 2017. -
190 с.

У збірки подані матеріали міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 90-річчю від дня народження
видатного вченого-криміналіста, доктора юридичних наук, професора Л. Ю. Ароцкера.



Національна безпека України: актуальні проблеми та шляхи їх вирішення : збірник
тез доповідей Третьої Всеукраїнської курсантсько-студентської науково-практичної
конференції (Одеса, 24 листопада 2017 р.). - Одеса : Б. в., 2017. - 327 с.

У збірки подані тез доповідей Третьої Всеукраїнської курсантсько-студентської науково-
практичної конференції Національна безпека України

Університетська клініка: патологія судин з позицій поліпрофільного підходу :
матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю, 16 березня 2018
р. / Харківський національний медичний університет. - Харків : [б. и.], 2018. - 102 с.

У збірки подані матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю.

Науково-популярна література

Гладуелл, М. Поворотний момент : як дрібні зміни спричиняють великі зрушення / М.
Гладуелл. - Харків : Клуб сімейного дозвілля, 2017. - 272 с.

Перекладено 13 мовами. Тільки в США продано більш ніж 2 000 000 примірників. Бестселер за версіями The New York
Times та Business Week Малколм Гладуелл — поп-соціолог і журналіст The Washington Post і The New Yorker, якого
називають «найбільш оригінальним американським журналістом». Журнал Time вніс Гладуелла до переліку 100
найвпливовіших людей світу, а всі його дослідження із соціальної психології стали бестселерами The New York Times та
The Globe and Mail. Уже за три роки після виходу з друку спільний наклад книжок «Спалах!» та «Неординарні. Історії
успіху» сягнув 4,5 мільйона примірників! Модні тренди, товари, інформація, ідеї — це віруси. Не вірите? У сучасному світі
вони поширюються саме так, охоплюючи мільйони людей та перетворюючись на справжні соціальні епідемії.
Безперечно переконливо… Приголомшливо корисно. Клер Дедерер,Seattle Times Малколм Гладуелл пояснює, чому ми
так любимо копіювати поведінку інших і чому взагалі сучасне людство надзвичайно залежне від подібних до себе. Наука
маніпуляції функціонує дуже підступно, але результативно. «Поворотний момент» — блискуче дослідження про те, як
поширюються соціальні епідемії та як вони впливають на наше життя.



Голос війни : історії ветеранів. - Київ : ТОВ Рема Прінт, 2017. - 223 с.

Художня книга стала результатом соціального проекту «Голос війни: школа публіцистики для ветеранів АТО», де
протягом 2-х місяців писемній майстерності ветеранів навчали відомі українські письменники, блоґери та
журналісти. Зокрема, Сергій Жадан, Євген Положій, Катерина Бабкіна, Роман Вінтонів, Богдан Кутєпов, Роман
Зіненко та інші.
Так народилося три десятки унікальних текстів-спогадів про війну. Вік наймолодшої авторки – 22 роки,
найстаршого – 55 років. Серед учасників Школи чоловіки та жінки різних професій: піаніст, вчителька початкових
класів, дизайнер, маркетолог, журналіст, військовий капелан, викладачі та волонтери.

Кузьменко, О. Група Скрябін та друзі по сцені / О. Кузьменко. - Львів : Видавництво
Старого Лева, 2016. - 188 с.

Група Андрія Кузьменка «Скрябін» засвітилася свого часу яскравою зіркою на українському музичному просторі,
пройшовши шлях від синті-попу, постпанку і техно до неоромантики та популярного року. Склад групи
змінювався, єдиним постійним учасником колективу від часу його заснування і до своєї смерті залишився Кузьма
Скрябін — ґуру та натхненник групи, талановитий композитор і співак, шоумен і ведучий.
У книзі зібрано світлі спогади мами Андрія Кузьменка — Ольги Михайлівни, та друзів по сцені про історію
створення групи «Скрябін» і творчий шлях Кузьми-сина, Кузьми-друга, Кузьми-музиканта, який за життя став
культовим виконавцем, а тексти його пісень нині цитують і називають пророчими.

Кузьменко, О. Моя дорога птаха : мамина книжка / О. Кузьменко. - Львів :
Видавництво Старого Лева, 2016. - 47 с.

«Моя дорога птаха» - це книга, в якій пульсує суцільна емоція, живий нерв. Вона умовно розділена на три частини
- своєрідний фотоальбом як обрамлення до маминої розповіді про Андрія Кузьменка, його казка «Тарасик,
тролейбус і святий Миколай» і підбірка текстів його пісень. Але насправді це слова, які мама просто не могла не
сказати про свого сина, про свою найдорожчу птаху, про те, яким він був і яким завжди буде для неї.

От первого лица: коллекция романов. - Москва: Ридерз Дайджест, 2009. - 399 с.

В настоящую книгу вошли четыре романа зарубежных авторов.



Терен Т. RECвізити : антологія письменницьких голосів / Т. Терен. - Львів :
Видавництво Старого Лева, 2015 - 2017.
Кн. 1. - 2015. - 277 с.

Проект журналістки Тетяни Терен «RECвізити. Антологія письменницьких голосів» покликаний зберегти думки, переконання,
позиції, оцінки, творчі і життєві правила найзнаковіших сучасних українських авторів.
Герої трикнижжя розповідають про місця свого народження, батьків і сім’ю, згадують учителів і колег, діляться
письменницькими секретами, розмірковують про любов, віру і сенс життя. Зустрівшись на сторінках цієї антології,
письменники несподівано починають говорити не лише з невидимим уважним інтерв’юером, але й одне з одним. Перед нами
унікальний проект про покоління і про ті часто невидимі зв’язки, завдяки яким уможливлюється неперервність літературного
процесу. Це видання подарує чимало відкриттів поціновувачам творчості представлених тут авторів, а разом з тим стане
незамінним дороговказом для тих, хто тільки відкриває для себе світ сучасної української літератури.
Герої книги: Юрій Андрухович, Віра Вовк, Леся Воронина, Василь Голобородько, Лариса Денисенко, Анатолій Дімаров, Іван
Дзюба, Іван Драч, Сергій Жадан, Оксана Забужко.

Терен Т. RECвізити : антологія письменницьких голосів / Т. Терен. - Львів :
Видавництво Старого Лева, 2015 - 2017.
Кн. 2. - 2015. - 263 с.

Проект журналістки Тетяни Терен «RECвізити. Антологія письменницьких голосів» покликаний зберегти думки, переконання,
позиції, оцінки, творчі і життєві правила найзнаковіших сучасних українських авторів.
Герої цього трикнижжя розповідають про місця свого народження, батьків і сім’ю, згадують учителів і колег, діляться
письменницькими секретами, розмірковують про любов, віру і сенс життя. Зустрівшись на сторінках цієї антології,
письменники несподівано починають говорити не лише з невидимим уважним інтерв’юером, але й одне з одним. Перед нами
унікальний проект про покоління і про ті часто невидимі зв’язки, завдяки яким уможливлюється неперервність літературного
процесу. Це видання подарує чимало відкриттів поціновувачам творчості представлених тут авторів, а разом з тим стане
незамінним дороговказом для тих, хто тільки відкриває для себе світ сучасної української літератури.
Герої книги: Юрій Іздрик, Ігор Калинець, Маріанна Кіяновська, Іван Малкович, Юрій Мушкетик, Дмитро Павличко, Галина 
Пагутяк, Тарас Прохасько, Ірен Роздобудько, Юрій Щербак.

Терен Т. RECвізити : антологія письменницьких голосів / Т. Терен. - Львів :
Видавництво Старого Лева, 2015 - 2017.
Кн. 3. - 2017. - 289 с.

Проект журналістки Тетяни Терен «RECвізити» покликаний зберегти думки, переконання, позиції, оцінки, творчі й життєві
правила найзнаковіших сучасних українських авторів. Герої цієї антології розповідають про місця свого народження, батьків і
сім’ю, згадують учителів і колег, діляться творчими секретами, розмірковують про любов, віру і сенс життя. Зустрівшись на
сторінках цього трикнижжя, письменники несподівано починають говорити не лише з невидимим уважним інтерв’юером, але
й одне з одним. Перед нами унікальний проект про покоління і про ті часто невидимі зв’язки, завдяки яким уможливлюється
неперервність літературного процесу.



Франкл, В. Лікар та душа : основи логотерапії / В. Франкл. - Харків : Клуб сімейного
дозвілля, 2018. - 319 с.

Існує безліч ліків від фізичного болю. А чим лікувати душу? До кого звертатися по допомогу в період тяжких 
депресій і душевних криз? Чим зарадити, коли здається, що ніхто не підтримає? У цій книжці Віктор Франкл
намагається зрозуміти складну природу людської душі й осмислює поняття духу. Це справжні ліки для душі. Щирі 
поради, переплетені із серйозними науковими здобутками, допоможуть віднайти сенс життя, пізнати себе, 
заспокоїтися й вилікувати душу.

theUKRAINIANS: Історії успіху : 20 інтерв’ю про успіх, ініціативу та відповідальнісь. -
Львів : Видавництво Старого Лева, 2016. - 255 с.

У книзі «theUKRAINIANS: історії успіху» зібрано 20 мотивуючих розмов, опублікованих на сайті theukrainians.org
протягом першого року існування проекту «The Ukrainians» – онлайн-журналу про успішних українців, ініціативу
та відповідальність. Героями книги стали успішні українці, не схильні поступатися власними принципами та
цінностями, здатні перемагати у глобальному світі. Це проактивні інноватори, відповідальні громадяни й чесні
люди, які реалізуючи власні ідеї й проекти змінюють Україну на краще. Серед героїв книги – Любомир Гузар,
Віктор Морозов, Євген Глібовицький, Борис Гудзяк, Мирослава Гонгадзе, брати Зінченки, Ярослав Грицак, Зураб
Аласанія, Мар’яна Садовська, Вахтанг Кіпіані, Ірина Соловей, Ярослав Ажнюк, Павло Шеремета, Богдан
Гаврилишин, Анна Петрова, Брія Блессінг, Алім Алієв, Юрій Филюк, Анна Заячківська, Ігор Дикий.

theUKRAINIANS II: Історії успіху : 20 інтерв’ю про успіх, ініціативу та
відповідальнісь. - Львів : Видавництво Старого Лева, 2016. - 269 с.

У другій книзі зібрано 20 мотивуючих розмов, опублікованих в онлайн-журналі про українців, ініціативу та
відповідальність WWW.THEUKRAINIANS.COM.
Герої книги – успішні українці, які показали на власному прикладі, як не поступатися власним принципам та
цінностям, не зупинятися і йти вперед, втілюючи в життя творчі ідеї та проекти заради успішного розвитку нової
самобутньої України



Художня література

Бронте, Е. Буремний перевал / Е. Бронте. - Київ : Знання, 2018. - 416 с. - (English
Library).

«Буремний перевал» — єдиний роман відомої англійської письменниці Емілі Бронте (1818—1848), написаний нею
у віці 29 років, що назавжди увійшов у скарбницю світової літератури, був неодноразово екранізований і
включений мало не до всіх списків кращих та рекомендованих книг. Історія життя та кохання Хіткліффа і Кетрін
— сильних духом, емоційних особистостей, здатних до рішучих вчинків, полонить і вражає шквалом пристрастей.

Однак на розтривоженого буремними подіями читача чекають незабутні враження та щасливий кінець.

Вилар, С. Замок на скале / С. Вилар. - Харьков : Книжный клуб семейного досуга,
2006. - 367 с.

Роман Симоны Вилар «Замок на скале», действие которого развивается во времена войны Алой и Белой Розы,
посвящен судьбе одной из самых загадочных женщин средневековья Анне Невиль.
События романа разворачиваются при дворе английского короля Эдуарда IV, где, благодаря хитроумным
интригам, «правит бал» брат короля герцог Ричард Глостер. Вследствие невероятного стечения обстоятельств
Ричарду становится известно, что Анна Невиль, исчезнувшая после гибели своего мужа – принца Уэльского,
жива и скрывается со своим возлюбленным Филипом Майсгрейвом в замке Нейуорт. Герцог решает, вопреки
всему, сделать Анну своей супругой, ибо дочь Уорвика – наследница гигантского состояния и необъятных
владений. Но для этого ему надо разлучить влюбленных…

Вилар, С. Королева в придачу / С. Вилар. - Харьков : Книжный клуб семейного
досуга, 2007. - 558 с.

«Королева в придачу» — это основанная на реальных событиях история о любви, интригах, преступлениях и
изменах. Все — только исторические факты.
XVI век. Жестокий и великолепный Ренессанс. Юную английскую принцессу Марию Тюдор выдают за старого
короля Франции Людовика XII. Но сердце юной принцессы уже давно принадлежит обаятельному карьеристу и
интригану Чарльзу Брэндону. Он снискал при дворе репутацию рассудительного циника, который никогда не
делает опрометчивых шагов. И вдруг такой свежий порыв чувств, безрассудства, мечты об упоительном
счастье…
Способна ли любовь выстоять в мире политики и жесткого расчета? Читайте, и вы узнаете, таким ли проклятием
для любви является роковая тень короны.



Вилар, С. Коронатор / С. Вилар. - Харьков : Книжный клуб семейного досуга, 2006. -
414 с.

Англия XV столетия. Война Алой и Белой Розы.
Власть находится в руках у человека, получившего громкое и звучное прозвище - Делатель Королей. Но власть эта
шаткая, а враги уже плетут интриги, составляют заговоры. Страна в преддверии новой жестокой войны. В этой
атмосфере измен и предательства дочь Делателя Королей, юная Анна Невиль, пытается спасти отца и защитить
любовь, которая освятила всю ее жизнь.
Роман Симоны Вилар продолжает рассказ о захватывающих событиях, начатых в книге "Обрученная с розой".

Вилар С. Нормандская легенда / С. Вилар. - Харьков : Книжный клуб семейного
досуга, 2005.
Кн. IV. : Лесная герцогиня / С. Вилар. - 2005. - 463 с.

Страстная любовь, не знающая границ, запретные мечты и их дерзкое осуществление, кровь и насилие - все это
мастерски переплетено на страницах захватывающих романов, действие которых разворачивается в удивительную
и загадочную эпоху средневековья.

Вилар С. Нормандская легенда / С. Вилар. - Харьков : Книжный клуб семейного
досуга, 2005.
Кн. ІІ. : Принцесса викингов / С. Вилар. - 2005. - 397 с.

Честь для викинга Ролло всегда была превыше всего, даже любви. Да и что значит для него рыжеволосая
строптивая пленница, добытая им в одном из набегов, если все помыслы Ролло лишь об одном - основать на
севере Франции собственное королевство, Нормандию. Ролло верит в успех своего дела. И верит предсказанию -
он должен стать могущественнейшим правителем, а поможет ему в этом младшйий брат Атли. Ведь именно для
брата и привез Ролло дерзкую девчонку, о которой теперь сам думает не переставая…

Вилар, С. Светорада Золотая / С. Вилар. - Харьков : Книжный клуб семейного досуга,
2007. - 574 с.

Древняя Русь. Прекрасная юная княжна Светорада, дочь богатого cмоленского князя, признана всеми самой
завидной невестой. Она красива и коварна, избалована вниманием женихов, которым любит кружить головы.
Почему же князь Олег Киевский просватал ее для своего воспитанника Игоря? Ведь он сам привез ему из Пскова
другую невесту – Ольгу. Сможет ли настойчивая и хитроумная Ольга разлучить суженого со Светорадой? Интриги,
похищения, предательство и страсти сплетаются в сияющие золотом оковы любви, которые дарят блаженство
влюбленным…



Вовк, Ю. Доки смерть не розлучить нас : роман / Ю. Вовк. - Харків : Клуб сімейного
дозвілля, 2016. - 192 с.

Володимир і Марія… Нащадки двох родів землеробів зі Сходу та Заходу… Але бурі ХХ століття зірвуть їх з місця і кинуть у
вир кривавих подій.
Гайдамаччина Холодного Яру і смерть від голодомору 30-х років, бої у лавах УПА, палкі зізнання і юнацька клятва любові
до рідної землі. «Доки смерть не розлучить нас» – ці слова Володимир промовить до Марійки. Будуть кохання і зрада,
перемоги і зневіра, полон і визволення. А потім буде чужина і закритий шлях на батьківщину, де на них чекає смерть.
Лише вистраждане кохання одне до одного все життя буде доводити: про майбутнє таки варто мріяти…

Волошин, Б. Політ золотої мушки : збірка оповідань / Б. Волошин. - Львів : Видавництво
Старого Лева, 2016. - 315 с.

Нова весела книга Богдана Волошина детально знайомить читача з вигаданими — чи то пак легендарними — галицьким
містечком Бурачковичами та сусіднім селом Лопушною. Крізь призму «життя й діяльности» персонажів усіх історій перед
нами поступово розкриваються інтимні подробиці приватного та громадського чину видатних бурачківчан, як-от мера
містечка Романа Задупського, секретарки маґістрату Теклі Мілєрової, авторитетного сторожа Ладзьга Микуличина, митця
трагічної долі Влодка Фарнеґи, грабаря Мерлюня та інших достойників і достойниць. Подекуди ірреальні та
фантасмагоричні, часом ліричні та психологічні — оповідки-хроніки Богдана Волошина з їхнім неповторним колоритом
покутсько-бойківських говірок здатні забезпечити справжню «сатисфакцію від релаксації» наділеному почуттям гумору
галицькому (та й не тільки!) читачеві.

Гуцало, Є. Лось : вибрані твори / Є. Гуцало. - Київ : Знання, 2018. - 272 с. - (Скарби:
молодіжна серія).

До цієї книжки увійшли твори відомого українського письменника, лауреата Шевченківської премії Євгена Гуцала (1937—
1995), тонкого лірика, визнаного майстра психологічної прози. Герої його оповідань — діти, котрі відкривають для себе
красу навколишнього світу, пізнають дивовижне багатство рідної природи й водночас вчаться захищати її. Адже саме в
дитинстві формується світогляд людини, уміння приймати самостійні рішення та обстоювати власні переконання.

Єрмоленко, В. Далекі близькі : есеї з філософії та літератури / В. Єрмоленко. - Львів :
Видавництво Старого Лева, 2017. - 299 с.

«Далекі близькі» – друга книжка українського філософа та публіциста Володимира Єрмоленка. Це книжка про Руссо,
Казанову, Гофмана, Флобера, Дерріда, Зонтаґ, Барта, Ґарі – і водночас про близькість, насолоду, невидимість, втрату,
повільність та чуттєвість. Це книжка про людей та їхні життя, їхні болі й радості – і водночас про сенси, що їх ці люди
витворювали зі свого досвіду. Це книжка про те, як можна перетворити слабкість на силу, а ваду – на перевагу. Про те, як
далекі класики можуть раптом стати близькими – як друзі, як рідні.



Жеребцова, П. Тонка срібляста нить / П. Жеребцова. - Львів : Видавництво Старого Лева,
2016. - 267 с.

Тонка сріблиста нить — це не просто образ, а символ смерті. Військові називають її «розтяжкою». Підступна, як і сама
смерть, бо її викрити може лише несподіваний сонячний промінь — і тоді вона недобре зблисне, бо жертва врятується, а
це для смерті — поразка.
Нова книга Поліни Жеребцової оповідає про дві чеченські війни суворо і несентиментально, і цим проймає до глибин
людської тями. От дівчинка школярка приходить з бляшанкою, повною коштовностей, і тихо хвалиться, що брат,
ризикуючи життям, приніс дві валізи з ювелірної крамниці. І ризикуючи життям, сивий вчитель мешкає в руїнах великого
будинку, де вціліло його житло і де вже не чути рідних голосів… Від голодної смерті рятує розтоплений сніг чи казан
юшки, звареної у дворі на багатті, і пошуки харчів у розбомблених будинках, де й можна не помітити «розтяжку»…

Луцишина, О. Любовне життя : роман / О. Луцишина. - Львів : Видавництво Старого
Лева, 2016. - 239 с.

Оксана Луцишина, дослідниця творчості Бруно Шульца та Вальтера Беньяміна, авторка кількох книг віршів та збірок малої
прози, у своєму другому романі розповідає пронизливу історію про любов і вигнання. Йора зустрічає Себастьяна – і саме з
цієї зустрічі починається її інше, справжнє життя. Ключем до роману «Любовне життя» є, зокрема, колода карт Таро, але
водночас це реалістична сюжетна «емігрантська» проза з виразно окресленою соціальною проблематикою. Ця іронічна і
ніжна, інтелектуальна і романтична, майже невигадана і абсолютно фантастична історія з флером м’якого гумору і
немилосердного сарказму гарантовано подарує вам радість, задоволення від читання і навіть трохи катарсису.

Мартен-Люган, А. Закохані в книжки не сплять на самоті : роман / А. Мартен-Люган. -
Львів : Видавництво Старого Лева, 2017. - 239 с.

Ця повість — продовження історії жінки, яка, втративши коханого чоловіка і маленьку доньку, щосили намагається
віднайти сенс існування й повернутися до повноцінного життя. Все їй начебто вдається: має вірного приятеля, улюблену
справу, чоловіка, який кохає її ніжно і трепетно. Але думками Діана повертається в далеку Ірландію, де у час безвиході та
розпачу їй пощастило знайти відданих друзів і, здається, справжню любов, — хоча посттравматичні страхи і не дали їй
зізнатися собі в цьому. Зрештою, попри сумніви, вагання і невпевненість, Діані вдається розпізнати свою істинну долю й
ступити їй назустріч.

Мельник, Я. Маша, або Постфашизм : роман / Я. Мельник. - Львів : Видавництво Старого
Лева, 2016. - 281 с.

Четверте тисячоліття. Журналіст «Голосу Рейху» несподівано закохується в самку стора – одну з істот, які мають людське
тіло, але яких не вважають за людей – і стає на шлях боротьби за право сторів називатися людьми. Але чи вдасться
герою і його соратникам врятуватися від постфашистів? Вони втікають від переслідування в гори, де на них чекають
страшні та романтичні пригоди і вічна туга за людською рівністю та свободою.
В гостросюжетному футуристичному романі відомого українського письменника стрімка інтрига й вражаючі сцени
поєднані з боротьбою ідей та сильним гуманістичним пафосом. Це перший в Україні інтелектуальний трилер про витоки
людської жорстокості.



Несбіт, Е. Діти залізниці / Е. Несбіт. - Київ : Знання, 2018. - 256 с. - (English Library).

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

Стил, Д. Игра в свидания : роман / Д. Стил. - Москва : Эксмо, 2004. - 380 с.

Еще вчера Пэрис Армстронг чувствовала себя счастливой – у нее была семья и прекрасный дом. И вдруг любимый
муж, с которым прошли ее лучшие годы, сообщил, что уходит от нее к другой, молодой и красивой!.. Как жить
дальше? Можно впасть в депрессию. А можно поступить так, как сделала Пэрис, – махнуть рукой на прошлое!
Уехать в другой город. Найти работу. Завести новых друзей. И начать увлекательнейшую из игр – «игру в
свидания». В худшем случае она поймет, что на муже-изменнике свет клином не сошелся. А может быть, и встретит
того, кто подарит ей новое счастье!

Твен, М. Принц і злидар / М. Твен. - Київ : Знання, 2018. - 256 с. - (American Library).

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

Фінк, І. Подорож / І. Фінк. - Львів : Видавництво Старого Лева, 2017. - 247 с.

Ця історія могла би бути документальною, але чи є вона такою, чи ні — це нічого не міняє для книги Іди Фінк. Ідеться тут
про типову єврейську подорож на межі життя і смерті — подорож позачасову, але водночас детально конкретизовану в
добі Другої світової. Проте ця типовість — моторошна, бо подано її засобами підкреслено спокійного «постмонологу» однієї
з дівчат-сестер, котрі, переживши карколомні й виснажливі перипетії арештів, примусових робіт, маскувань, переслідувань і
втеч у нацистській Німеччині, все-таки витримали і вижили.
Авторка практично не роздає оцінок персонажам, які вигулькують на сторінках книги й у долі головних героїнь, — млинове
колесо доволі ще свіжої історії робить це замість неї. Оберт за обертом, сторінка за сторінкою...
У Середні віки цей твір могли би назвати комедією: тривожні початок і перебіг подій — але все-таки щасливе закінчення.
Та чомусь від такого «happy-end-у» стискає горло і зволожуються очі...



Чупа, О. Вишня і Я : повість / О. Чупа. - Львів : Видавництво Старого Лева, 2016. -
127 с.

Ярчик і не підозрює, що найважливішою людиною у його житті стане маленька дівчинка, яку він випадково зустрів
у крамниці. Спочатку трохи сторожко і боязко, а чимдалі - тим легше і невимушеніше вони повністю змінюють
життя одне одного. Вишня дізнається, а Ярчик по-новому відкриває для себе, якою важкою і водночас потрібною
ношею є відповідальність, що таке справжня турбота і наскільки цінним є здобути чиюсь беззастережну довіру.

Шекспір, В. Багато галасу з нічого / В. Шекспір. - Київ : Знання, 2018. - 224 с. -
(English Library).

Комедії Вільяма Шекспіра (1564—1616), найвидатнішого англійського драматурга, вже понад чотири століття
захоплюють читачів та з успіхом ідуть на сценах кращих театрів світу. Завдяки вмілим художнім узагальненням та
вічним проблемам, піднятим автором, у його творах себе впізнавали і впізнають представники різних поколінь.
П’єси «Багато галасу з нічого» і «Комедія помилок» своїми жвавими діалогами та швидкою зміною подій
занурюють у безтурботний світ, де плетуться вигадливі інтриги та відбуваються неймовірні зустрічі, а впродовж
лише однієї доби можна втратити і знайти кохання та цілковито змінити свою долю.
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Медична навчальна література

Бочков, Н. П. Клиническая генетика: учебник / Н. П. Бочков, В. П. Пузырев, С. А.
Смирнихина; ред. Н. П. Бочков. - Изд. 4-е, доп. и перераб. - Москва: ГЭОТАР-Медиа,
2013. - 592 с.

Все главы переработаны и дополнены в связи с развитием медицинской науки и практики. Существенно дополнены главы
по многофакторным заболеваниям, профилактике, лечению наследственных болезней, экологической генетике и
фармакогенетике. Весь теоретический материал проиллюстрирован схемами и рисунками.
В учебнике представлены новые, выявленные в последние годы закономерности направлений генетики (эпигенетика,
малые РНК, однородительские дисомии, генетический полиморфизм и др.). В приложении на компакт-диске размещены
дополнительные статьи о лечении наследственных болезней, мутагенезе, евгенике.
Предназначен студентам медицинских вузов, обучающимся по специальностям "лечебное дело", "педиатрия", "медико-
профилактическое дело" по дисциплине "медицинская генетика". 4-е издание учебника "Клиническая генетика"
существенно дополнено и переработано в соответствии с современными достижения данной отрасли медицинской науки.
Книга состоит из 12 глав, рассматривающих введение в клиническую генетику, наследственность и патологию, освещается
семиотика и клиническая диагностика наследственных заболеваний, генные и хромосомные болезни, заболевания с
наследственной предрасположенностью, экологическая генетика и фармакогенетика, лабораторные методы диагностики в
генетике и принципы лечения наследственной патологии, ее профилактика, этические вопросы медицинской генетики.
Следует отметить рассмотрение в данном учебнике наиболее современных направлений генетического исследования -
эпигенетику, малые РНК, генетический полиморфизм, однородительские дисомии. Издание под редакцией Бочкова Н.В.
"Клиническая генетика. Учебник" хорошо проиллюстрировано - содержит рисунки и схемы.

Функціональна діагностика : підручник / ред.: О. Й. Жарінов, Ю. А. Іванів, В. О. Куць. 
- Київ : Четверта хвиля, 2018. - 732 с.

У книзі детально викладені показання до застосування, принципи виконання сучасних методів функціональної
діагностики, які застосовуються при захворюваннях серцево-судинної, дихальної та нервової систем, а також основи
клінічної інтерпретації даних.



Аврунин, О. Г. Методы и средства функциональной диагностики внешнего
дыхания: монография / О. Г. Аврунин, Р. С. Томашевский, Х. И. Фарук. - Харьков:
ХНАДУ, 2015. - 207 с.

Рассматриваются методы и технические средства диагностики внешнего дыхания, такие как спирометрия и
риноманометрия. Приводятся теоретические основы функциональной диагностики заболеваний дыхательной
системы человека, а также анализ конструктивных особенностей современных спирометров и риноманометров.
Обосновывается необходимость применения современной измерительной элементной базы, первичных
преобразователей и новых информационных технологий для повышения достоверности функциональной
диагностики внешнего дыхания.

Коршняк, В. О. Наслідки легкої черепно-мозкової травми (патогенез, клініка,
реабілітація) / В. О. Коршняк. - Харків : Дім Реклами, 2017. - 224 с.

Викладено сучасні уявлення про патогенез, клініку та медичну реабілітацію хворих із віддаленими наслідками легкої
черепно-мозкової травми. З огляду на сучасні уявлення про патогенез закритої черепно-мозкової травми,
запропоновано в лікувальний комплекс основних патологічних синдромів включати немедикаментозні методи
лікування – краніоцеребральну гіпотермію, мікрохвильову резонансну терапію, транскраніальну електроаналгезію,
програмовану сенсорну депривацію, коп’єтерапію (мале кровопускання) та інші фізіотерапевтичні методи.

Медична наукова література

Гусова, А. Б. Аутоиммунные заболевания и синдромы в психиатрии: современные
итоги изучения иммунопсихиатрии / А. Б. Гусова, А. П. Белозоров. - Харьков:
Коллегиум, 2018. - 315 с.

В данной монографии рассматриваются актуальные вопросы ныне активно разрабатываемых аутоиммунных
заболеваний в психиатрии: аутоиммунная эпилепсия, аутоиммунные энцефалиты, аутоиммунная энцефалопатия
Хашимото, а также аутоиммунные сдвиги при других психических расстройствах, которые не относятся к
аутоиммунным заболеваниям: при шизофрении, при эндогенных депрессиях, при спектре аутистических
расстройств, при синдроме хронической усталости, при болезни Альцгеймера. Указаны биомаркеры выше названных
аутоиммунных заболеваний, принципы диагностики и, что особенно важно, приведена терапевтически эффективная
тактика лечения этих заболеваний.



Левашов, М. И. Биоэлектрические свойства костной ткани / М. И. Левашов. - Киев:
ГП Информационно-аналитическое агентство, 2015. - 276 с.

Монография посвящена анализу биоэлектрических свойств костной ткани в условиях нормы и при
моделировании различных патологических состояний в экспериментах на лабораторных животных.
Рассмотрены закономерности изменений активных и пассивных электрических свойств кости в различные
возрастные периоды, в условиях стереотипной и низкой функциональной нагрузки, изменений
биохимического состава костного матрикса. Автором предпринята попытка с позиций полученных
экспериментальных данных не только по-новому взглянуть на физиологическую значимость биоэлектрических
свойств костной ткани, но и показать их клиническое значение для диагностики донозологических форм
патологии костной системы, разработки новых неинвазивных методов диагностики и коррекции патологии
костной системы.

Олександр Олексійович Шалімов. Миттєвості життєвого шляху / П. І. Червяк, О. Ю.
Усенко, В. Й. Сморжевський [та ін.]. - Київ: ВЦ Просвіта, 2018. - 192 с.

Видання висвітлює життєвий шлях О. О. Шалімова – видатного українського хірурга, який здійснив значний
внесок у розвиток української та світової хірургії. Матеріали згруповані відповідно до періодів життя та
діяльності О. О. Шалімова. У покажчику представлені монографії, методичні матеріали, патенти й авторські
свідоцтва Олександра Олексійовича, розміщені за роками, а в рамках року за алфавітом.

Медико-психологический контроль на автомобильном транспорте: монография /
ред. О. А. Панченко. - Харьков: Контраст, 2017. - 283 с.

В монографии рассматриваются теоретические и практические вопросы обеспечения безопасности на
автомобильном транспорте. Пристальное внимание уделено человеческому фактору как основной
составляющей безопасности дорожного движения. Отмечается важность медико-психологического контроля
водителей-профессионалов. Приведены организационно-правовые мероприятия в применении
информационных технологий для обеспечения безопасности дорожного движения.



Теорія та практика судової експертизи і криміналістики. Вип. 17: збірник наукових
праць. - Харків: Право, 2017. - 510 с.

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

Досягнення та перспективи експериментальної і клінічної ендокринології
(Сімнадцяті Данилевські читання) [матеріали науково-практичної конференції з
міжнародною участю (Харків, 1-2 березня 2018 р.)]. - Харків : Б. в., 2018. - 152 с.

У збірнику тез подані матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю: Сімнадцяті
Данилевські читання.

Фрайт, В. М. Туберкульоз легень та його етіотропна і патогенетична терапія / В. М.
Фрайт. - Дрогобич; Львів : Відродження, 2017. - 135 с.

У книзі висвітлені питання етіології, патогенезу туберкульозу, основні методи його діагностики. Подані клінічні
форми туберкульозу органів дихання, принципи етіотропної терапії і профілактики. Вперше обгрунтований і
описаний спосіб корекції основних регіонарних функцій легень під час лікування хворих з вперше виявленим і
рецидивним туберкульозом органів дихання, що гарантує не тільки повне видужання осіб з необтяженим
анамнезом, але і запобігає формуванню легеневого серця і розвитку рецидивів у них.

Матеріали конференцій



Застосування лазерів у медицині та біології : матеріали ХLVII Міжнародної
науково-практичної конференції (Київ, 2017, 12-14 жовтня). - Харків : Харківський
національний університет ім. В. Н. Каразіна, 2017. - 174 с.

У збірнику подані матеріали ХLVII Міжнародної науково-практичної конференції.

Применение лазеров в медицине и биологии: материалы XLVI Международной
научно-практической конференции (Харьков, 25-27 мая 2017 г.). - Харьков: ХНУ
им. В.Н. Каразина, 2017. - 151 с.

В сборнике представлены материалы ХLVII Международной научно-практической
конференции.

Проблемні питання діагностики та лікування дітей з соматичною патологією :
матеріали української науково-практичної конференції лікарів-педіатрів з
міжнародною участю (Харків, 22-23 березня 2018 р.). - Харків : Стиль-издат, 2018.
- 273 с.

У збірнику наведено результати наукових досліджень з актуальних проблем діагностики та 
лікування дітей з соматичною патологією.



Імена в медицині у відгомоні часу. 2018 рік: календар знаменних та пам’ятних дат
/ уклад.: А. М. Кобизська, Л. Є. Корнілова. - Київ: Національна наукова медична
бібліотека України, 2017. - 84 с.

Видання присвячено ювілейним датам видатних діячів медичної науки і практики. Календар
містить відомості про вчених та лікарів різних часів.

Калакура, Я. С. Ментальний вимір української цивілізації / Я. С. Калакура, О. О.
Рафальський, М. Ф. Юрій. - Київ : Генеза, 2017. - 569 с.

Висвітлюється сутність ментального виміру української регіональної цивілізації, її феномен, історичні витоки й
основні етапи розвитку від найдавніших часів до сьогодення. Викладено теоретико-методологічне, історіософське
та історіографічне підґрунтя цивілізаційного осмислення ментальності українського народу. Досліджується еволюція
ментального образу українців під впливом зародження писемності, прийняття християнства, формування козацтва,
розвитку книгодрукування, університетської освіти, науки, міжконфесійного діалогу, засвоєння духовних цінностей
епохи Ренесансу і Просвітництва, історіософії Григорія Сковороди, Тараса Шевченка, Івана Франка, Лесі Українки,
Михайла Грушевського та ін.

Науково-популярна література

Фрайт, В. М. Моє життя та праця / В. М. Фрайт. - Дрогобич: Відродження, 2012. -
135 с.

Книжка складається з двох частин: щирої, неприкрашеної автобіографічної розповіді відомого
українського лікаря, науковця і педагога, доктора медичних наук, професора про свій шлях у
житті і в медичній професії та збірки його віршів, ніби ілюструючи органічне поєднання у
справжній людині високого, професійно досконалого розуму з естетизмом української душі,
здатність до наукової аналітики і водночас налаштованість на відчуття прекрасного – у
природі, в мистецтві, в людях

Історичні науки



Мар’їна, О. Ю. Бібліотека в цифровому просторі: монографія / О. Ю. Мар’їна. -
Харків : ХДАК, 2017. - 326 с.

Монографічне дослідження присвячено теоретичному обгрунтуванню концепції розвитку бібліотек у
цифровому просторі. Визначено основні тенденції цифрової адаптації бібліотек, напрями та динаміку
створення цифрових активів, мережевих продуктів та послуг; узагальнено особливості застосування
новітнього техніко-технологічного інструментарію та соціокомунікаційних технологій для підвищення
ефективності цифрової модернізації бібліотечних установ; окреслено можливості стимулювання залученості
користувачів у бібліотечну діяльність; запропоновано контент-стратегію розвитку бібліотек у цифровому
просторі.

Бібліотечна справа

Художня література

Винниченко, В. Федько-халамидник: вибрані твори / В. Винниченко. - Київ:
Знання, 2018. - 192 с. - (Класна література).

Кожне з наведених у пропонованій збірці ранніх оповідань Володимира Винниченка (1880—1951) — це
зворушлива і яскрава розповідь про драматичну долю людини. Письменник із симпатією змальовує і простих
“маленьких” людей, які є носіями найкращих начал народного буття (“Федько-халамидник”, “Раб краси”), і
людей освічених, романтичних і водночас рішучих у відстоюванні високих ідеалів (“Момент”, “Зіна”). Разом з
тим він далекий від сентиментального замилування і часом безжально сатиричний у зображенні рідного
українства, проявів самозакоханості чи пристосуванства (“Уміркований” та “щирий”). Ці оповідання належать
до найкращої частини творчої спадщини письменника та зберігають свою художню цінність і сьогодні.



Лондон, Д. Смок Беллю / Д. Лондон. - Київ: Знання, 2018. - 336 с. - (American
Library).

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

London, Jack. Smoke Bellew / J. London. - Kyiv: Znannia, 2018. - 335 p. - (American
Library).

The heroes of Jack London’s (1876—1916) books are always courageous, enduring, and tireless searchers of
happiness. Young, vigorous Christopher Bellew, to his uncle’s opinion, wastes his life among San Francisco
Bohemians. But through the youth’s veins there flows the blood of his grandfather, a staunch subjugator of the Wild
West. That is why, having surmounted with great difficulties the Chilkoot Pass, yesterday’s town-dweller becomes a
new man — now he is Smoke Bellew. During his first winter on the Klondike, keeping pace with old inhabitants, he
takes part in the march for gold to Squaw Creek and competes with the best drivers of the dog teams. But which is
most important, in this rigorous land he finds something more precious than all the gold deposits — true friendship
and genuine love.

Мирний, П. Хіба ревуть воли, як ясла повні? : роман / П. Мирний. - Київ: Знання,
2018. - 432 с. - (Скарби).

Історія про розбійника, почута Панасом Мирним (1849—1920) під час однієї з мандрівок Полтавщиною,
трансформувалася у глибокий і багатоплановий твір, який став першим зразком епопеї в українській
літературі. На сторінках роману перед читачем на тлі суспільно-історичних подій постає цілий калейдоскоп
персонажів та їхніх доль. Вони по-різному думають, по-різному шукають своє щастя та влаштовують життя.
Динамічний, напружений сюжет, майстерно виписані картини побуту та суспільного життя ХІХ ст., а також
проникливий психологізм і філософічність роблять цей твір особливо цікавим та захопливим.



Стівенсон, Р. Л. Острів скарбів: роман / Р. Л. Стівенсон. - Київ : Знання, 2018. - 224
с. - (Скарби: молодіжна серія).

Роберт Льюїс Стівенсон (1850—1894) — знаменитий англійський письменник шотландського походження,
представник неоромантизму, автор багатьох пригодницьких і гостросюжетних романів та повістей. У своєму
найвідомішому творі “Острів скарбів” він майстерно доводить, що небезпеки безлюдного острова, підступність
жадібних піратів і таємничі скарби — це саме те, що потрібно юному мрійникові для найзахопливішої
подорожі у житті. А прихильність багатьох поколінь читачів, яка зробила цю книгу класикою світової
літератури, тільки підтверджує вдалість такого рецепту пригод.

Франко, І. Захар Беркут / І. Франко. - Київ : Знання, 2018. - 240 с. - (Класна 
література).

“Захар Беркут” Івана Франка (1856—1916) — це повість-легенда, повість-притча про наших далеких предків,
які колись жили громадою у Тухольській долині Карпат і завдяки винахідливості й відданості спільній справі
змогли захистити від поневолення монголами і себе, і сусідні громади. Зображені у творі події — лише
невеличка частка нашої історії, але на її прикладі стає зрозуміло, як важливо для перемоги любити свій край і
єднатися, що так актуально для України сьогодні. У зворушливій новелі “Сойчине крило”, письменник показує
велику силу кохання, здатну зцілити зболену душу людини і наповнити її життя.



Видання, що надійшли до Наукової бібліотеки ХНМУ 
у червні 2018 року

Медична навчальна література

Акушерство: учебник для студентов стоматологических факультетов высших
медицинских учебных заведений Украины III-IV уровней аккредитации / под ред. В. К.
Лихачева. - Винница: Нова книга, 2017. - 288 с.

Учебник составлен в соответствии с современными клиническими протоколами, утвержденными МЗ Украины. В нем
приведены данные об организации акушерской службы в Украине, изложены вопросы физиологического течения
беременности, родов и послеродового периода, диагностики внутриутробного состояния плода, плацентарной
недостаточности, задержки развития и дистресса плода. Представлена информация по перинатальной охране плода,
физиологии и патологии периода новорожденности, фармакотерапии в акушерстве. Большой раздел учебника посвящен
тазовому предлежанию, узким и суженным тазам, аномалиям родовой деятельности, неправильным положениям плода,
гипертензивным расстройствам при беременности, акушерским кровотечениям. Значительное внимание уделено
экстрагенитальной патологии у беременных, заболеваниям сердечно-сосудистой, дыхательной, нервной систем, почек,
сахарному диабету, приведены клиника, диагностика и современные методы лечения этих состояний.

Виноград, Н. О. Спеціальна епідеміологія: навчальний посібник / Н. О. Виноград, З. П.
Василишин, Л. П. Козак. - 2-ге вид., перероб. та доп. - Київ : ВСВ Медицина, 2018. - 368 с.

Навчальний посібник для проведення практичних занять зі спеціальної епідеміології для студентів V курсу медичного
факультету складено відповідно до типової навчальної програми «Епідеміологія» з урахуванням вимог кваліфікаційних
характеристик і стандартів освіти на основі нормативно-директивних матеріалів МОЗ України. У посібнику стисло
викладено основи спеціальної епідеміології та підходи до організації та проведення профілактичних і протиепідемічних
заходів при різних групах інфекцій.

Виробнича практика з терапевтичної стоматології для студентів IV курсу: навчальний
посібник. - Київ : Центр навчальної літератури, 2018. - 287 с.

Навчально-методичний посібник базується на оновленому навчальному плані і програмі з виробничої практики по
терапевтичній стоматології для студентів IV курсу; містить перелік знань, вмінь, практичних навичок, якими має
оволодіти студент, а також шляхи їх реалізації. Велика увага приділяється також організації, методиці проведення
практики, медичній і методичній документації, правилам заповнення щоденника з розділів «Одонтопатологія» та
«Захворювання пародонта».



Загальна хірургія: підручник / за ред. С. Д. Хіміча, М. Д. Желіби. - 3-тє вид., перероб. і доп.
- Київ : ВСВ Медицина, 2018. - 608 с.

Базовий підручник складається із двох частин. У першій частині висвітлено загальні питання хірургії, зокрема організація
хірургічної допомоги, деонтологія і догляд за хворими хірургічного профілю, асептика й антисептика, основи анестезіології
та реаніматології, гемостаз, переливання крові, оперативні втручання. У другій частині розглянуто питання хірургічної
патології, хірургічної інфекції та окремих хірургічних хвороб. Численні розділи загальної хірургії, зокрема асептика,
антисептика, знеболювання, переливання крові, кровотеча, шок, учення про рани, мають велике значення для вивчення не
лише хірургії, а й акушерства, гінекології, урології, очних хвороб, захворювань вуха, горла й носа. Окремий розділ
підручника присвячено сучасним методам діагностики і хірургічного лікування.

Інфекційні хвороби: підручник / за ред. О. А. Голубовської. - 2-ге вид., перероб. і доп. -
Київ : ВСВ Медицина, 2018. - 688 с.

У підручнику викладено сучасні уявлення про найпоширеніші інфекційні й паразитарні хвороби. Особливу увагу приділено
захворюванням, які трапляються на території України, хворобам, що становлять значну світову небезпеку та підлягають
регуляції Міжнародними медико-санітарними правилами 2005 року, інфекційним і паразитарним хворобам, які можуть
бути завезені на територію нашої країни й становлять проблему медицини подорожей і тропічної медицини. Висвітлено
загальні питання інфектології, принципи класифікації інфекційних хвороб, діагностики, лікування і профілактики, у тому
числі імунопрофілактики.

Ліхачов, В. К. Гінекологія: керівництво для лікарів / В. К. Ліхачов. - Вінниця : Нова книга,
2018. - 688 с.

Керівництво підготовлено з урахуванням останніх досягнень (у тому числі доказової медицини) в області діагностики,
тактики ведення та лікування хворих з основною гінекологічною патологією. Детально викладено питання запальних
захворювань жіночих статевих органів з характеристикою інфекцій, що передаються статевим шляхом; проблеми неплідності
і застосування сучасних репродуктивних технологій; невиношування вагітності; всі аспекти порушень менструального циклу;
перебігу клімактерію і постменопаузи; проблеми гіперандрогенії та гіперпролактинемії в гінекології; передракових
захворювань і пухлин жіночої статевої сфери; проблеми ендометріозу і трофобластичної хвороби; методи планування сім’ї;
клінічна картина, діагностика і тактика лікування у випадках «гострого живота» у гінекології; медичної допомоги при
небажаній вагітності.

Мазур, І. П. Клінічна фармакологія та фармакотерапія в стоматології: навчальний
посібник / І. П. Мазур, М. В. Хайтович, Л. І. Голопихо. - Київ : ВСВ Медицина, 2018. - 376 с.

У навчальному посібнику подано загальні питання клінічної фармакології в стоматології — фармакокінетику,
фармакодинаміку лікарських засобів, особливості дозування при різних фізіологічних станах та захворюваннях. Велику
увагу приділено взаємодії лікарських засобів і несприятливим побічним реакціям на лікарські засоби, механізмам та
клінічним проявам впливу лікарських засобів на стан порожнини рота. Викладено основні положення клінічної
фармакогенетики, фармакоекономічні й фармакоепідеміологічні аспекти діяльності лікаря-стоматолога. Детально
охарактеризовано лікарські засоби, які використовують у стоматології як для системного, так і для місцевого лікування.



Передерій В. Г. Основи внутрішньої медицини. Т. 1: Захворювання органів дихання.
Захворювання органів травлення. Захворювання системи крові і кровотворних органів.
Захворювання ендокринної системи / В. Г. Передерій, С. М. Ткач. - Вінниця: Нова книга,
2018. - 640 с.

Підручник підготовлений у повній відповідності з новою навчальною програмою з питань внутрішньої медицини,
затвердженою МОЗ України у 2008 році. У першому томі представлено основи внутрішньої медицини (актуальність,
етіологія і патогенез, клінічні прояви, діагностичні критерії і диференціальний діагноз, лікування і профілактика) по таких
розділах, як пульмонологія, гастроентерологія, гематологія та ендокринологія.

Передерій В. Г. Основи внутрішньої медицини. Т. 2 : Захворювання системи кровообігу.
Ревматичні хвороби. Захворювання нирок. Загальні питання внутрішньої медицини / В. Г.
Передерій, С. М. Ткач. - Вінниця : Нова книга, 2018. - 784 с.

Підручник підготовлений у повній відповідності з новою навчальною програмою з питань внутрішньої медицини,
затвердженою МОЗ України у 2008 році. У другому томі представлено основи внутрішньої медицини (актуальність,
етіологія і патогенез, клінічні прояви, діагностичні критерії і диференціальний діагноз, лікування і профілактика) по таких
розділах, як кардіологія, ревматологія, нефрологія. Окремо представлені деякі загальні питання внутрішньої медицини
(основи доказової медицини і клінічної епідеміології, первинна і вторинна профілактика внутрішніх хвороб, діагностика і
лікування хворих похилого віку, медичні наслідки ожиріння).

Передерій В. Г. Основи внутрішньої медицини. Т. 3 : Диференціальний діагноз і ведення
хворих у клініці внутрішньої медицини. Гострі та невідкладні стани у клініці внутрішньої
медицини / В. Г. Передерій, С. М. Ткач. - Вінниця : Нова книга, 2018. - 1008 с.
Підручник підготовлений у повній відповідності з новою навчальною програмою з питань внутрішньої медицини,

затвердженою МОЗ України у 2008 році. У третьому томі представлені основи диференціальної діагностики і тактики
ведення хворих із найважливішими та найбільш поширеними синдромами, що зустрічаються у клініці внутрішньої
медицини по всіх її основних розділах (кардіологія, пульмонологія, гастроентерологія, гематологія, нефрологія,
ревматологія, ендокринологія), а також гострі й невідкладні стани у клініці внутрішньої медицини.

Стоматологія: у 2 кн. Кн. 2: підручник / за ред. М. М. Рожка. - 2-ге вид. - Київ: ВСВ
Медицина, 2018. - 992 с.

У підручнику висвітлено основні питання організації стоматологічної служби, терапевтичної та хірургічної стоматології.
Розділи підручника відповідають навчальному плану та програмі з навчання в інтернатурі за спеціальністю
«Стоматологія». Викладено основні принципи надання стоматологічної допомоги населенню, клінічну картину, методи
діагностики та лікування твердих тканин зубів, тканин пародонта, слизової оболонки ротової порожнини. Розглянуто
питання клінічної картини, діагностики та лікування хірургічної патології щелепно-лицевої ділянки.



Терапевтична стоматологія: у 4-х т. Т. 3: Захворювання пародонта: підручник / М. Ф.
Данилевський [та ін.] ; за ред. А. В. Борисенка. - 2-ге вид., перероб. і доп. - Київ : ВСВ
Медицина, 2018. - 624 с.

Видання присвячено найпоширенішим патологічним станам у стоматології — захворюванням пародонта.
У підручнику розглянуто питання анатомії та фізіології пародонта, клініки й діагностики, лікування й профілактики
захворювань пародонта. Особливу увагу приділено медикаментозному, хірургічному лікуванню (кюретаж, гінгівектомія,
клаптеві операції тощо), фізіотерапевтичним методам лікування (електролікування, ультразвукова терапія, вакуум-
терапія, масаж тощо). В окремому розділі викладено методи обстеження хворого. У другому виданні з урахуванням
настанов Міжнародної федерації стоматологів подано лікування захворювань пародонта згідно з вимогами доказової
медицини. Анатомічні терміни подано за Міжнародною анатомічною номенклатурою. У контексті Болонського процесу

наведено тести для самостійного контролю знань і відповіді до них.
.

Паламаренко, І. О. Професійна підготовка сімейних лікарів у вищих медичних школах
Великої Британії: монографія / І. О. Паламаренко; ред. Я. В. Цехмістер. - Київ : Центр
учбової літератури, 2017. - 245 с.

У монографії розглянуто особливості професійної підготовки сімейних лікарів у вищих медичних школах Великої Британії,
висвітлено організаційні засади та теоретико-методологічні аспекти формування в майбутнього лікаря ключових
професійних компетенції та навичок, надано ретроспективний аналіз становлення медичної освіти, обгрунтовано
рекомендації щодо використання британського досвіду в українській медичній освіті.

Філоненко, М. Психологія особистого становлення майбутнього лікаря: монографія / М.
Філоненко. - Київ : Центр учбової літератури, 2017. - 332 с.

Монографія присвячена проблемі становлення особистості майбутнього лікаря у процесі навчання у вищому медичному
навчальному закладі. Здійснено теоретико-методологічний аналіз основних концепцій особистісного становлення
фахівця, його професійного розвитку і професіоналізації, чинників і рушійних сил становлення особистості майбутнього
лікаря. Характеризуються особистісно важливі та професійно важливі якості особистості, які розвиваються у процесі
учіння студентів-медиків. Здійснений системний аналіз процесу особистісного становлення майбутнього лікаря.

Медична наукова література



Дахно, І. І. Право Європейського союзу: навчальний посібник / І. І. Дахно, В. М. Алієва-
Барановська. - Київ: Центр учбової літератури, 2018. - 415 с.

Ця книга є логічним продовженням напрацювань професора І. І. Дахна з права Європейського Союзу, опублікованих
видавництвом «Центр учбової літератури». Містить новий матеріал, якого не було в попередніх книгах. Цей матеріал
читач не знайде в Інтернеті та книгах інших авторів. Книга спрямована на задоволення освітніх і професійних інтересів
читачів. Може використовуватися при викладанні і вивченні таких дисциплін як «Право Європейського Союзу»,
«Міжнародне право». «Міжнародне економічне право», «Міжнародні економічні відносини» тощо.

Європейська інтеграція: навчальний посібник / за ред. М. І. Макаренка, Л. І. Хомутенко. -
Київ : Центр учбової літератури, 2018. - 344 с.

У посібнику аналізується сутність ідеї європейської інтеграції, її еволюція протягом століть; досліджено ключові теорії та
концепції європейської інтеграції, проведено їх змістовне зіставлення; розглянуто передумови й історію розвитку
Європейського Союзу, процес поглиблення та розширення європейської інтеграції, сучасні тенденції розвитку; висвітлено
характерні риси правової системи ЄС, головні інститути ЄС, їхні функції, повноваження та механізми взаємодії в рамках
загальної інституціональної системи; проаналізовано засади спільних політик ЄС, особливості країнових моделей ЄС, їх
спільні та відмінні риси; висвітлено також особливості соціально економічних відносин України та ЄС, можливості
реалізації євроінтеграційних прагнень України.

Кордон, М. В. Європейська та євроатлантична інтеграція України: навчальний посібник /
М. В. Кордон. - Київ : Центр учбової літератури, 2018. - 172 с.
У навчальному посібнику висвітлюється історія створеним і розвитку таких організацій, як
Європейський Союз і НАТО, розглядається питання співробітництва з ними України, шляхи її інтеграції
в європейські та євроатлантичні структури, перспективи набуття членства в Європейському Союзі,
світовій організації торгівлі та НАТО.

Суспільні науки



Ортинський, В. Л. Педагогіка вищої школи : навчальний посібник / В. Л. Ортинський. -
Київ : Центр учбової літератури, 2017. - 471 с.

У навчальному посібнику розглянуто теоретичний доробок педагогіки вищої школи попередніх поколінь з новими
поглядами і підходами до організації та здійснення навчально-виховного процесу у вищому навчальному закладі в
контексті Болонського процесу.

Дуткевич, Т. В. Дитяча психологія: навчальний посібник / Т. В. Дуткевич. - Київ: Центр
учбової літератури, 2018. - 424 с.

У навчальному посібнику розглянуто принципи, методи, основні поняття дитячої психології; розкрито закономірності
психічного розвитку дитини від народження до юнацького віку, аналізуються психологічні особливості спілкування,
діяльності, пізнавальних та емоційно-вольових процесів, а також особистості дитини. Зміст посібника складається з
текстів лекцій до всіх тем, передбачених навчальною програмою, словника основних понять та списку літератури.

Максименко, С. Д. Загальна психологія: навчальний посібник / С. Д. Максименко. - 3-тє
вид., перероб. та доп. - Київ : Центр учбової літератури, 2018. - 272 с.

У пропонованому навчальному посібнику викладено основи нормативного курсу загальної психології, розкрито загальні
питання психології; розглянуто закономірності психічних процесів, психічної діяльності, емоційно вольову сферу та
індивідуальні особливості особистості; висвітлено питання психології особистості, колективу та психології спілкування.
Подано блок процедур, які забезпечують активне та свідоме засвоєння навчальної інформації.

Педагогіка

Психологія



Українська мова для іноземних студентів: навчальний посібник / Н. О. Лисенко, Р. М.
Кривко, Є. І. Світлична [та ін.]. - Київ: Центр учбової літератури, 2018. - 240 с.
Посібник повністю відповідає вимогам програми, рекомендованої Міністерством освіти і науки України.
Містить фонетичний та лексичний матеріал, відомості з граматики української мови, сталі
висловлювання мовного етикету, багатомовний словник. Основні теоретичні матеріали наведені
трьома мовами: українською, французькою та англійською.

English for Professional Purposes: Medicine = Англійська мова за професійним
спрямуванням: Медицина: textbook / O. O. Pisotska, I. V. Znamenska, V. G. Kostenko [et al.].
- Kyiv: AUS Medicine Publishing, 2018. - 368 p.

This textbook is committed to foster general and profession-centered English language competences (linguistic, communicative,
pragmatic, socio-cultural) of medical students. These competences contribute to building up their confidence, communicative
independence and effectiveness in situations of professional, academic, and daily routine both in written and oral
communication.
The textbook is designed to meet the academic and professional needs of medical students learning English for professional
purposes, language educators, medical post-graduates, healthcare professionals as well as academic staff using English as a
medium of instructions.

Мовознавство



Видання, що надійшли до Наукової бібліотеки ХНМУ 
у липні 2018 року

Медична навчальна література

Аляутдин, Р. Н. Фармакология : учебник / Р. Н. Аляутдин, Н. Г. Преферанский, Н. Г.
Преферанская ; под ред. Р. Н. Аляутдина. - 2-е изд., испр. - Москва : ГЭОТАР-МЕД,
2006. - 591 с. : ил.

Учебник состоит из двух частей. В первой части рассматриваются общие закономерности фармакокинетики и
фармакодинамики, общие вопросы, касающиеся побочного и токсического действия лекарственных веществ,
обсуждаются основные виды лекарственной терапии. Вторая часть включает главы, в которых в соответствии с
принятой фармакологической классификацией содержатся сведения об основных группах лекарственных средств и
о лекарственных препаратах, наиболее широко применяемых в отечественной медицинской практике. В
большинстве глав приводятся краткие сведения по патологии и биохимии, необходимые для понимания механизмов
действия лекарственных препаратов. В конце каждой главы представлена информация о лекарственных препаратах
и их рациональном применении. В соответствии с современными требованиями к учебной и справочной литературе
первыми приведены международные непатентованные названия лекарственных препаратов, а их основные
синонимы (торговые названия) даны в скобках. Учебник предназначен студентам медицинских и фармацевтических
вузов.

Епоніми судово-медичних ознак, проб, методів, класифікацій : навчально-методичний
посібник / В. Д. Мішалов, В. В. Войченко, О. В. Дунаєв [та ін.]. - 2-ге вид., доп. і
перероб. - Київ : [б. и.], 2018. - 171 с.

У навчально-методичному посібнику представлені матеріали, складені у формі словника-довідника українською та
російською мовами, які висвітлюють прізвище автора, назву ознак, проб, методів, класифікацій, що
використовуються у практиці судово-медичної експертизи. Посібник призначений для практичних занять та
самостійної позааудиторної підготовки лікарів-інтернів, що навчаються за фахом «судово-медична експертиза», а
також для лікарів - судово-медичних експертів.



Медицинская и биологическая физика : адаптированный учебник для иностранных
русскоязычных студентов / В. Г. Книгавко, О. В. Зайцева, М. А. Бондаренко [и др.] ;
ред. В. Г. Книгавко ; Министерство здравоохранения Украины, Харьковский
национальный медицинский университет. - Харьков : ХНМУ, 2017. - 280 с.

В учебнике с учетом типовой программы по дисциплине "Медицинская и биологическая физика" для медицинских
ВУЗов III-IV степени аккредитации изложены важнейшие вопросы медицинской и биологической физики. Структура
и содержание учебника полностью соответствуют системе организации учебного процесса. Учебник содержит пять
разделов, рассматоивающих математические методы в биологии и медицине, биомеханику и биологическую
термодинамику, электрические явления в биологии и медицине, основы медицинской электроники, оптику, медико-
биологические аспекти атомной и ядерной физики. Учебник адаптирован для иностранных студентов медицинских
вузов, обучающихся на русском языке.

Медицинская и биологическая физика : в 2 кн. : учебник / Министерство
здравоохранения Украины, Харьковский национальный медицинский университет;
ред. В. Г. Книгавко. - Харьков : ХНМУ.

Кн. 1 / Л. В. Батюк, М. А. Бондаренко, Н. А. Гордиенко [и др.]. - 2016. - 200 с.

В учебнике в соответствии с типовой учебной программой изложены наиболее важные вопросы медицинской и
биологической физики. Структура и содержание учебника полностью соответствуют кредитно-модульной системе
организации учебного процесса. Первая книга учебника содержит материал, изучаемый в первом и втором модулях
курса "Медицинская и биологическая физика", вторая книга - материал, иучаемый в третьем модуле этого курса.
Учебник прпедназначен для студентов медицинских ВУЗов, а также преподавателей и всех, кто интересуется
вопросами медицинской и биологической физики.

Медицинская и биологическая физика : в 2 кн. : учебник / Министерство
здравоохранения Украины, Харьковский национальный медицинский университет;
ред. В. Г. Книгавко. - Харьков : ХНМУ.

Кн. 2 / О. И. Антюфеева [и др.]. - 2013. - 190 с. : рис.

В учебнике в соответствии с типовой учебной программой изложены наиболее важные вопросы медицинской и
биологической физики. Структура и содержание учебника полностью соответствуют кредитно-модульной системе
организации учебного процесса. Первая книга учебника содержит материал, изучаемый в первом и втором модулях
курса "Медицинская и биологическая физика", вторая книга - материал, иучаемый в третьем модуле этого курса.
Учебник прпедназначен для студентов медицинских ВУЗов, а также преподавателей и всех, кто интересуется
вопросами медицинской и биологической физики.



Медична та біологічна фізика : підручник / В. Г. Кнігавко, О. В. Зайцева, М. А.
Бондаренко [та ін.] ; ред. В. Г. Кнігавко ; Міністерство охорони здоров'я України,
Харківський національний медичний університет. - Харків : ХНМУ, 2017. - 354 с.

У підручнику відповідно до типової програми викладені найважливіші питання медичної та біологічної фізики.
Структура та зміст підручника цілком відповідають кредитно-модульній системі організації навчального процесу.
Підручник містить п'ять розділів, у яких розглянуто математичні методи в біології і медицині; біомеханіка та біологічна
термодинаміка; електричні явища в біології і медицині; основи медичної електроніки; оптичні явища; медико-біологічні
аспекти атомної і ядерної фізики. Підручник призначений студентам медичних ВНЗ ІІІ – IV рівнів акредитації, а також
викладачам і всім, хто цікавиться питаннями медичної та біологічної фізики.

Неврология в таблицах, рисунках и схемах : учебное пособие / И. А. Григорова, Л. В.
Тихонова, О. А. Тесленко [и др.] ; Министерство здравоохранения Украины, Харьковский
национальный медицинский университет. - 11-е изд., доп. - Харьков : ХНМУ, 2018. - 140
с. : рис., табл.

Основной целью данного пособия является лаконичное освещение основных особенностей топической диагностики и
клинических особенностей заболеваний нервной системы, что дает возможность студентам разных специальностей
систематизировать полученные знания по неврологии и более качественно подготовиться к сдаче итоговых занятий и
экзаменов.

Особливості лікування та профілактики захворювань тканин пародонта у жителів
екологічно забруднених регіонів Прикарпаття : методичні рекомендації / Міністерство
охорони здоров'я України, Івано-Франківський національний медичний університет ;
уклад.: M. M. Рожко, І. З. Чубій. - Івано-Франківськ : [б. и.], 2018. - 17 с.

Основи краєзнавства : підручник / Міністерство освіти і науки України, Харківський
національний університет ім. В.Н. Каразіна, Національна спілка краєзнавців України ;
ред. О. П. Реєнт ; ред. кол. С. Аржевітін [та ін.]. - Харків : [б. и.], 2015. - 328 с.

Підручник «Основи краєзнавства» для студентів вищих навчальних закладів уніфікований для всіх спеціальностей,
містить сучасні теоретичні та практичні розробки з основних питань краєзнавства. Авторський колектив з урахуванням
результатів найновіших наукових досліджень приділив увагу висвітленню науково-методологічних засад краєзнавства,
історії розвитку науки, головних напрямів у структурі краєзнавства та впливу краєзнавчих знань на патріотичне
виховання молодого покоління. У додатках вміщено навчально-методичний та хрестоматійний матеріал із дисципліни
«Основи краєзнавства». Для викладачів та студентів вищих навчальних закладів.



Троценко, О. В. Медицина та художня культура : навчально-методичний посібник / О.
В. Троценко, О. В. Чернуха ; Міністерство охорони здоров'я України, Харківський
національний медичний університет. - Харків : ХНМУ, 2018. - 50 с.

Навчально-методичний посібник з предмету "Медицина та художня культура" призначений для підготовки до
семінарських занять студентів зі спеціальностей "Лікувальна справа" і "Педіатрія". Посібник містить методичні
вказівки, що роз'яснюють порядок самостійної роботи студента, практичні завдання і теми творчих робіт, які
розвівають творчі здібності студентів та їх вміння проводити наукове дослідження, дають уявлення про характер
вивчення даного предмету у вищому навчальному закладі.

Толковый словарь терминов по медицинской и биологической физике / В. Г. Книгавко,
О. В. Зайцева, М. А. Бондаренко [и др.] ; Министерство здравоохранения Украины,
Харьковский национальный медицинский университет. - Харьков : ХНМУ, 2017. - 100 с.

В словаре представлено разъяснение важнейших терминов дисциплины "Медицинская и биологическая физика",
преподаваемой студентам медицинских вузов III-IV аккредитации. Структура и содержание толкового словаря
соответствуют типовой и рабочей программам данной дисциплины. Словарь содержит три части, в которых
рассматриваются термины, используемые в математических методах в биологии и медицине; биомеханике и
биологической термодинамике; электромагнитных явлениях; оптике; атомной и ядерной физике. Научное издание
предназначено для иностранных студентов, обучающихся на русском языке, а также для преподавателей и всех
интересующихся вопросами медицинской и биологической физики.

Паллиативная и хосписная помощь : учебное пособие для студентов-иностранцев
высших медицинских учебних заведений / Т. С. Оспанова, Ж. Д. Семидоцкая, И. А.
Чернякова [и др.] ; Министерство здравоохранения Украины, Харьковский
национальный медицинский университет. - Харьков : ХНМУ, 2018. - 88 с.

В учебном пособии рассматриваются вопросы паллиативной и хосписной помощи больным с хроническими
заболеваниями на терминальном этапе жизни. Изложены философские основи, принципы, задачи, фоормы, уровни
оказания паллиативной и хосписной помощи. Пособие предназначено для студентов-иностранцев высших
медицинских заведений.



Neurology in tables and pictures = Неврология в таблицах, рисунках : textbook for
students / I. A. Grygorova, K. A. Leschenko, A. A. Grygorova [та ін.]. - 11th ed., revised. -
Kharkov : KhNMU, 2018. - 118 p. : tabl., il.

Petrushenko, Victor. Lectures in Philosophy = Філософія. Лекції : tutotial book in English /
V. Petrushenko, O. Petrushenko. - Lviv : Magnolia 2006, 2018. - 284 p.

Медична наукова література

Библиотека в системе академических ценностей университета : монография / В. И.
Астахова, Н. Г. Грабарь, И. К. Журавлева [и др.] ; общ. ред. В. И. Астахова ; ред. кол. Е.
В. Астахова [и др.] ; Народная украинская академия. - Харьков : Издательство НУА,
2017. - 203 с.

В книге впервые в отечественной научной литературе поднимаются вопросы, связанные с изменениями места и роли
современной вузовской библиотеки, ее функциональных обязанностей и основных направлений деятельности.
Руководители библиотек крупнейших харьковских вузов анализируют ситуацию, в которой работают сегодня их
подразделения, обобщают накопленный опыт и приходят к единому выводу: библиотека по-прежнему выступает
важнейшим системообразующим элементом всей академической культурно-образовательной среды, а исходной
функцией ее была и остается деятельность по формированию высокообразованной, культурной, нравственной
личности. Продвижение информационной культуры рассматривается как важный фактор выполнения библиотекой ее
главных функциональных обязанностей. Книга рекомендована всем, кто интересуется развитием образования в
Украине.

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 (інтерни, ординатори,
магістранти, аспіранти). 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 характерізується синтропією та
інтерференцією, що слід враховувати під час обстеження пацієнтів і при визначенні тактики лікування. Автори -
співробітники кафедри внутрішньої медицини №2 Львівського національного медичного університету ім. Данила
Галицького - узагальнили теоретичні основи та практичний досвід, відображені у низці раніше опублікованих статей.



Гіпохолестеролемія та внутрішні хвороби / М. Панчишин, Ю. Панчишин, О. Комариця
[та ін.] ; ред.: М. В. Панчишин, Ю. М. Панчишин ; Львівський національний медичний
університет ім. Данила Галицького . - Львів : Ліга-Прес, 2008. - 336 с. : табл., граф.

Робота базується на повному клінічному обстеженні 1147 хворих з внутрішньою патологією.Частота гіпохолестеролемії
визначена ретроспективно серед популяції 1259 хворих. Встановлено, що гіпохолестеролемія є високочутливим маркером
важкого перебігу негоспітальної пневмонії, значних гемодинамічних змін при різній патології: більшої дилатації лівого
шлуночка та його меншої фракції викиду у хворих на ІХС, клінічно важчої серцевої недостатності, важких аритмій. В основі
монографії результати планової наукової роботи співробітників ккафедри факультетської терапії Львівського національного
університету ім. Данила Галицького за 2000-2005 роки. Практикуючі лікарі знайдуть методичні матеріали для одстеження
хворих, для моніторування показників метаболізму в процесі лікування, рекомендації для лікування.

Зіменковський, Б. С. Львівська академічна терапевтична школа: погляд крізь призму
120 років / Б. С. Зіменковський, М. Р. Гжегоцький, О. М. Радченко. - [Б. м. : б. и.], 2017. -
44 с. : фот.

Монографія "Львівська акдемічна терапевтична школа: погляд крізь призму 120 років" подає історичний нарис становлення
та розвитку львівської терапевтичної школи, пов'язаної з медичним університетом, яка офіційно почалась у 1897 р. Автори
умовно систематизували історію терапевтичної школи за історичними періодами, окремо виділивши післядипломну освіту та
становлення сімейної медицини. Робота розрахована на інтерністів / терапевтів, сімейних лікарів, студентів вищих медичних
закладів, а також тих, хто цікавиться історією Української науки та Західної України зокрема.

Особливості перебігу хвороб внутрішніх органів за умов гіпохолестеролемії / 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. - 290 с.

Монография "Особливості перебігу хвороб внутрішніх органів за умов гіпохолестеролемії" розрахована на широке
коло науковців та лікарів: терапевтів, сімейних лікарів, кардіологів, пульмонологів, гастроентерологів, ревматологів,
нефрологів, дієтологів, а також на інтернів, ординаторів, аспірантів, магістрантів та студентів старших курсів вищих
медичних закладів. Співробітники кафедри внутрішньої медицини №2 Львівського національного медичного
університету ім. Данила Галицького узагальнили теоретичні основи та практичний досвід, відображені у низці раніше
опублікованих статей. У монографіческому дослідженні наведені сучасні погляди на проблему гіпохолестеролемії та ії
роль у виникненні та прогресуванні хвороб внутрішніх органів, розглянута проблема спадкових гіпохолестеролемій та
механізмів іх розвітку, грунтовно описані особливості перебігу кардіоваскулярної патології, хвороб дихальної та
травної систем, патології нирок та ревматологічних захворювань за умов гіпохолестеролемії.



Радченко, О. Бета-адреноблокатори: стандарти та перспективи / О. Радченко. - Київ :
Синопсис, 2011. - 128 с.

Монографія «Бета-адреноблокатори: стандарти та перспективи» скерована для терапевтів, сімейних лікарів, кардіологів, а
також для тих, хто тільки навчається — студентів 5—6 курсів вищих медичних закладів, інтернів, ординаторів, магістрантів та
аспірантів. Автор — доктор медичних наук, професор, завідувач кафедрою внутрішньої медицини № 2 Львівського
національного медичного університету ім. Данила Галицького Радченко Олена Мирославівна узагальнила теоретичні основи та
практичний досвід використання бета-адреноблокаторів, відображені у 15 раніше опублікованих працях. На описі механізмів
дії бета-блокаторів грунтуються клінічні аспекти застосування цих препаратів у клініці внутрішньої медицини.

Радченко, О. М. Діуретики: стандарти та перспективи / О. М. Радченко, О. Я. Королюк. -
Львів : [б. и.], 2016. - 116 с.

Монографія розрахована на терапевтів, сімейних лікарів, кардіологів, а також на тих, хто тільки навчається - студентів
5-6 курсів вищих медичних закладів, інтернів, ординаторів, магістрантів та аспірантів. У книзі узагальнено теоретичні
основи та практичний досвід використання діуретиків. На описі механізмів дії діуретиків грунтується розгляд клінічних
аспектів застосування цих препаратів у клініці внутрішньої медицини.

Руководство по наукометрии: индикаторы развития науки и технологии / М. А. Акоев, В.
А. Маркусова, О. В. Москалева [и др.]. - Екатеринбург : Издательство Уральского
университета, 2014. - 252 с.

Данное руководство систематизирует знания о наукометрии для читателей, поставивших перед собой цель разобраться в
предмете. Материал, изложенный в книге, должен послужить основой для практического применения методов наукометрии.
Подчеркивается необходимость грамотной и аккуратной трактовки наукометрических индикаторов при принятии
административных решений, распределении грантов, осуществлении кадровой политики. Руководство предназначено для
научных работников, руководителей, сотрудников нформационных центров и студентов соответствующих специальностей, а
также для всех, кто интересуется вопросами измерения и оценки развития науки и технологии.

Соціально-стресові розлади (клініка, діагностика, профілактика) : колективна
монографія / К. В. Аймедов [та ін.] ; ред.: П. В. Волошин, Н. О. Марута. - Харків :
Видавець Строков Д.В., 2016. - 335 с.

Колективна монографія містить результати сучасних досліджень щодо медико-психологічних наслідків соціального
стресу. Основними причинами соціального стресу є збройні конфлікти, зміна суспільних пріоритетів, безробіття, втрата
ресурсних можливостей, корупція та інші. В монографії наведені наслідки соціально-стресових впливів у учасників АТО,
співробітників органів внутрішніх справ, студентів, у емігрантів та колишніх військовослужбовців, а також викладені
критерії діагностики та принципи лікування цих розладів.



Сучасні проблеми суїцидології : колективна монографія / К. В. Аймедов, О. О. Белов, П. В.
Волошин [та ін.] ; ред.: П. В. Волошин, Н. О. Марута. - Харків : Видавець Строков Д.В.,
2017. - 328 с.

Тахіаритмії у дітей : монографія / Г. C. Сенаторова, M. О. Гончарь, Г. Р. Муратов [та ін.] ;
ред. Г. С. Сенаторова ; Міністерство охорони здоров’я України, Харківський національний
медичний університет. - Харків : [б. и.], 2018. - 85 с. : iл., табл.

У монографії викладено сучасні актуальні проблеми діагностики, лікування та невідкладної допомоги дітям з тахіаритміями.
Представлено сучасні погляди на етіологію, патогенез, клінічні прояви тахіаритмій, тактику ведення дітей на різних етапах
спостереження. Велика увага приділяється питанням хірургічних втручань при тахіаритміях. Значне місце займають лікарські
засоби в лікуванні тахіаритмій, показання та протипоказання щодо призначення анти аритмічних препаратів, характеристика їх
дії. Розглянуті питання раптової смерті, життєзагрозливих станів при тахіаритміях, надані рекомендації щодо їх профілактики.

Українознавство в персоналіях - у системі вищої медичної освіти : монографія / Івано-
Франківський національний медичний університет, Кафедра українознавства і філософії;
ред. В. А. Качкан. - Івано-Франківськ : ІФНМУ.

Кн. 2. - 2018. - 304 с. - Библиогр. в конце глав.
Колективна монографія увібрала актуальні аспекти українознавчих наук вищої медичної освіти. Особливий акцент зроблено на
визначних персоналіях, що репрезентують найрізноманітніші сфери гуманітарного спектру. Авторський колектив склали
провідні україністи університетів України. Розрахована на викладачів ВНЗ, аспірантів, докторантів, широкі кола студентів та
небайдужих до історії України.

Феноменология и психотерапия в психиатрии / Ф. Боссонг, М. Бюргли, Й. Фроммер [и др.] ;
отв. ред. Г. Дамман ; ред.: Г. Дамман, И. Заммет, Б. Гриммер ; сост.: Н. А. Марута, А. М.
Кожина, В. А. Мангуби. - Харьков : [б. и.], 2016. - 290 с. - (Психотерапия в психиатрии и
психосоматике).

Читателям предлагается переведенный с немецкого языка сборник статей под редакцией проф. Г. Даммана, посвященный
феноменологическому методу и феноменологической психиатрии в целом. Феноменология в качестве методологического подхода к
изучению психических расстройств впервые была предложена Э. Гусслером (1859-1938). Получив дальнейшее развитие благодаря
работам К. Ясперса, Л. Бинсвангера, К. Конрада, Р. Куна и других феноменология из метода превратилась в научное направление,
позволяющие не только оценить сложное сочетание психопатологических феноменов, но и установить их глубинные механизмы и
взаимосвязи. Врачам-психиатрам, врачам-психотерапевтам, медицинским и практическим психологам данное издание будет
чрезвычайно полезным потому, что приведенные концепции являются основой расширения биопсихосоциальной.



ЩзеЩзинь, Чен Библиотечно-информационные сети: современное состояние и
перспективы развития / Чен ЩзеЩзинь. - Харьков : [б. и.], 2006. - 120 с.

Монография посвящена исследованию проблем формирования национальной библиотечно-информационной сети
университетов Китая в организационном и функционально-технологическом аспектах. Комплексно проанализирован
международный опыт библиотечного сообщества в области компьютеризации университетских библиотек; определены
специфические черты развития информационных и телекоммуникационных технологий в системе университетских
библиотек Китая; разработаны основные организационно-методические требования к созданию Web-сайтов университетских
библиотек Китая; обоснованы перспективные направления развития единой информационно-библиотечной сети
университетов Китая. Книга предназначена для специалистов информационно-библиотечной сферы, библиотекарей,
информационных работников, а также для студентов, аспирантов и преподавателей информационно-библиотечных высших
учебных заведений.

Науково-популярна література

Avakov, Arsen. Is Lenin with Us? : историческая лит-ра / A. Avakov ; transl. L.
Herasymchuk. - Kharkiv : Folio, 2017. - 157 p. : il.

Аваков, А. Ленін з нами? / А. Аваков ; пер. с рос.: Л. А. Логвиненко, В. М. Верховеня ;
худож. М. С. Мендор. - Харків : Фоліо, 2017. - 160 с. : iл.

Стаття українського політика і відомого громадського діяча Арсена Авакова «Ленін з нами» була опублікована в електронних
ЗМІ 2007 року й викликала великий громадський резонанс та гарячу дискусію в інтернеті. Тому видання книги «Ленін з
нами» 2008 року включало не лише, власне, статтю, а й добірку коментарів та обговорення в різних електронних ЗМІ —
свого роду, «інтернет-епістолярій», громадську відповідь на питання актуальності й необхідності декомунізації, звільнення від
міфів та ідолів радянської пропаганди. Через десять років автор знову повертається до теми, додавши до заголовку знак
питання. Після Революції Гідності, епохи «ленінопаду» й Закону про декомунізацію читач дістає можливість згадати прямі
цитати вождя та ідеолога комунізму в колишньому СРСР і, можливо, по-новому оцінити своє ставлення до Леніна — як цілком
певної історичної особистості, так і міфу радянської пропаганди. У збірку додано цікавий документальний розділ хроніки
народного «ленінопаду» й офіційну статистику Інституту національної пам’яті України про демонтаж пам’ятників Леніну в
різних областях. Завершує книжку добірка міркувань і відгуків відомих українських політиків, громадських діячів та
публіцистів. Нове доповнене видання книги Арсена Авакова «Ленін з нами?» продовжує актуальну й цілком необхідну для
побудови зрілої демократії широку громадську дискусію.



Аваков, А. Ленин с нами? / А. Аваков. - Харьков : Фолио, 2017. - 160 с. : ил. 

Статья украинского политика и известного общественного деятеля Арсена Авакова «Ленин с нами» была опубликована
в электронных СМИ в 2007 году и вызвала большой общественный резонанс и горячую дискуссию в интернете.
Поэтому издание книги «Ленин с нами» 2008 года включало в себя не только статью, но и подборку комментариев и
обсуждений в различных электронных СМИ - можно сказать, «интернет-эпистолярий», общественный ответ на вопрос
актуальности и необходимости декоммунизации и освобождения от мифов и идолов советской пропаганды. Через
десять лет автор вновь возвращается к теме, добавив в заглавие знак вопроса. После Революции Достоинства, эпохи
«ленинопада» и Закона о декоммунизации читатель получает возможность вспомнить прямые цитаты вождя и
идеолога коммунизма в СССР и, возможно, по-новому оценить свое отношение к Ленину - как достоверной
исторической личности, так и мифу советской пропаганды. В книгу добавлен интереснейший документальный отдел
хроники народного «ленинопада» и официальная статистика «Института национальной памяти Украины» о демонтаже
памятников Ленину. Завершает сборник подборка рассуждений и откликов известных украинских политиков,
общественных деятелей и публицистов. Новое, дополненное издание книги Арсена Авакова «Ленин с нами?»
продолжает актуальную и совершенно необходимую для построения зрелой демократии широкую общественную
дискуссию.

Аржевітін С. Релігія: Історія верховинського села Колочава / С. Аржевітін. - Київ :
Майстерня книги ; Київ : Видавничий дім Букрек; Укр. письменник, 2007.

Кн. 2 / авт. передм.: М. Болдижар, Ю. Сливка. - 2007. - 832 с. : фот.

"Релігія - черговий том із серії, присвяченої історії верховинського села Колочави. Книга базується на архівних
матеріалах, більшість з яких друкується вперше. Автор досліджує непросте церковно- релігійне та міжконфесійне життя
сільської громади впродовж декількох століть.

Ахундова, Н. Кавказ и великие тюркские империи / Н. Ахундова, Р. Гусейн-Заде ;
Европейская Ассоциация преподавателей истории, Общественное объединение
азербайджанских историков. - Баку : [б. и.], 2012. - 294 с.

Настоящая публикация является научно-популярным изданием ,в котором впервые кратко и доходчиво рассказано об
истории Кавказа, которая в Средневековье тесно переплелась с активностью великих тюркских империй
Средневековья. Это - могущественные и обширные Гуннская держава, Хазарский каганат, Сельджукская Монгольская
империи, державаТимура, Сефевидская и Осмманская империи. Издание рассчитано на преподавателей истории
общеобразовательных школ, на студентов-историков, а также на всех интересующихся прошлым Кавказа и великих
тюркских империй.



Кучерук, О. Українська Центральна Рада: історія будинку / О. Кучерук ; ред. Т.
Білецька ; авт. передм. І. Гирич. - Київ : [б. и.], 2010. - 128 с. : іл., фот.

Автор на основі документів, періодики, архіву архітектора П. Альошина дослідив історію київського
будинку по вул. Володимирській 57, в якому у 1917-1918 роках працював перший український парламент -
Українська Центральна Рада. Книга містить велику кількість ілюстрацій, зокрема понад сто портретів
членів Центральної Ради. Значна частина фотографій публікуються вперше. Видання розраховано на
широкий читацький загал.

Василь Свида. Нетлінне. Життя і творчість / упоряд.: Я. Свида, Б. Кушнір ; авт.
передм.: В. Мартиненко, Я. Свида. - Ужгород : Карпати, 2015. - 160 с. : кольор. іл.,
фот.

Видання присвячене творчості народного художника України, лауреата Державної премії УРСР ім. Т.Г. Шевченка
Василя Івановича Свиди. За більш ніж піввіку плідної діяльності він пройшов складний шлях від різьбяра-
виконавця до майстера яскравої індивідуальності й створив багато цікавих робіт, присвячених життю й історії
рідного народу. Текст доповнено багатим ілюстративним матеріалом.

Фонг, К. Extremes. На пределе. Границы возможностей человеческого организма /
К. Фонг ; пер. с англ. Е. Мигунова. - Москва : Синдбад, 2016. - 384 с. : ил.

Эта книга — о хрупкости и одновременно невероятной стойкости человеческого организма. Дипломированный
астрофизик, инженер и врач Кевин Фонг на реальных примерах из жизни и врачебной практики показывает, как
ведет себя наше тело в экстремальных условиях — при гипотермии, ожогах, травмах, инфекции — и
рассказывает, как наука и практическая медицина научились побеждать в ситуациях, которые еще вчера были
безнадежными.



Матеріали конференцій

Епідеміологічні дослідження в профілактичній та клінічній медицині : матеріали
науково-практичної конференції з міжнародною участю, присвяченій засновнику
західної епідеміології Джону Сноу (6 червня 2018 року, м. Харків) / Міністерство
охорони здоров'я України, Харківський національний медичний університет ; ред. Т. О.
Чумаченко ; ред. кол. В. В. М'ясоєдов [та ін.]. - Харків : [б. и.], 2018. - 114 с.

У збірнику представлені результати теоретичних та практичних наукових досліджень, а також роботи практичних органів
охорони здоров'я широкого кола питань з актуальних проблем епідеміології, діагностики, клініки, лікування та
профілактики інфекційних та неінфекційних захворювань. Розглянуто сучасні проблеми військової медицини, питання
історії медицини та педагогіки. Матеріали подані мовою оригіналу (українська, англійська, російська). Редакційна колегія
зберігла авторський текстбез істотних змін, звертаючись до корегування в окремих випадкках. Відповідальність за
достовірність матеріалів несуть автори. Для широкого кола наукових та практичних працівників медицини та інших
суміжних галузей.

Застосування лазерів у медицині та біології : матеріали XLVIII Міжнародної науково-
практичної конференції, 24-25 травня 2018 р. / Міністерство освіти і науки України,
Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна ; відп. ред. А. М. Коробов ; ред.
кол.: К. В. Русанов, Є. Г. Русанова, О. В. Козир. - Харків : [б. и.], 2018. - 198 с.
Найбільша активність педагогічної, наукової, організаційної та творчої діяльності професора Л.Д. Тондія
доводиться на період його роботи на кафедрі фізіотерапії та курортології.

Стратегія розвитку медичних бібліотек України: пошук нових форматів : матеріали
XVII Міжнародної науково-практичної конференції, 17-18 травня 2018 р. /
Міністерство освіти і науки України, Міністерство охорони здоров'я України,
Національна наукова медична бібліотека України, Бібліотека ДВНЗ Тернопільський
державний медичний університет ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України, Тернопільська
обласна наукова медична бібліотека, Українська бібліотечна асоціація, Секція
працівників медичних бібліотек ; відп. ред. Р. І. Павленко ; ред. кол. T. А. Остапенко
[та ін.]. - Київ ; Тернопіль : [б. и.], 2018. - 172 с.

Збірник матеріалів містить доповіді керівників бібліотек та бібліотечних фахівців ХVII Міжнародної науково-
практичної конференції "Стратегія розвитку медичних бібілотек України: пошук нових форматів", яка відбулася 17-18
травня 2018 року. Видання адресовано працівникам бібліотек різних типів і форм власності, керівникам галузі
культури, викладачам, аспірантам, студентам Університету культури і мистетцтв.



Сучасний стан та перспективи підготовки лікарів-інтернів у Харківському
національному медичному університеті : матеріали 44-ї науково-методичної
конференції з інтернатури, 11 квітня 2018 р. / Міністерство охорони здоров’я України,
Харківський національний медичний університет, Департамент охорони здоров'я
Харківської обласної державної адміністрації ; ред. кол. В. Д. Марковський [та ін.]. -
Харків : ХНМУ, 2018. - 100 с.

Художня література

Войніцький, А. Новини : роман / А. Войніцький. - Харків : Фабула, 2018. - 448 с. –
(Дебют).

«Але ж це Харків, дитинко…» – каже собі герой цієї неординарної книги. Рідко можна відчути таку напругу, як у дебютному
романі Андрія Войніцького, такий болісний саспенс, такі стрімкі й неочікувані повороти сюжету. Це воістину Харків,
найсправжніший, тільки замість симпатичного аверсу цієї блискучої монети перед читачем чи не вперше постає похмурий
реверс міста-мільйонника, його жорстокий, часом кривавий виворіт, потопаючий у випарах синтетичних наркотиків.
Першокласний трилер – і точно вивірена психологічна оповідь про те, як життя, що так багато обіцяло спочатку, розлітається
на друзки…

Алексиевич, С. Время секонд хэнд / С. Алексиевич ; худож. В. Калныньш. - 4-е изд.,
стереотип. - Москва : Время, 2016. - 392 с. - (Собрание произведений).

Завершающая, пятая книга знаменитого художественно-документального цикла Светланы Алексиевич "Голоса Утопии". "У
коммунизма был безумный план, - рассказывает автор, - переделать "старого" человека, ветхого Адама. И это получилось...
Может быть, единственное, что получилось. За семьдесят с лишним лет в лаборатории марксизма-ленинизма вывели
отдельный человеческий тип - homo soveticus. Одни считают, что это трагический персонаж, другие называют его "совком".
Мне кажется, я знаю этого человека, он мне хорошо знаком, я рядом с ним, бок о бок прожила много лет. Он - это я. Это
мои знакомые, друзья, родители". Социализм кончился. А мы остались.

Браун, Д. Джерело : роман / Д. Браун ; пер. с англ. Г. Яновська. - Харків : Клуб сімейного
дозвілля, 2018. - 528 с.

Століттями релігії світу намагалися пояснити походження людини. І ось Кірш — колишній учень Роберта Ленґдона, відомий
мільярдер та винахідник — здійснює приголомшливе відкриття, яке здатне не просто похитнути, а й спростувати постулати
всіх релігій. На сенсаційну лекцію в музеї Ґуґґенгайма запрошено і професора Роберта Ленґдона. Але Кірш не встигає
викласти свою неймовірну теорію — його вбивають. Матеріали лекції Кірша захищені 47-значним паролем… Тепер від
професора Ленґдона та директорки музею Амбри Відаль залежить, чи дізнається світ таємницю свого походження. Складні
головоломки, втеча від іспанської поліції, смертельні сутички, загадки, схожі на химерні будівлі славетного Ґауді,
запаморочливі сплетіння вуличок Барселони — і десь серед цього виру сховане воно, джерело…



Гістологія. Цитологія. Ембріологія / О. Д. Луцик, Ю. Б. Чайковський, Е. Ф. Барінов [та
ін.] ; ред.: О. Д. Луцик, Ю. Б. Чайковський ; Міністерство охорони здоров'я. - Вінниця :
Нова книга, 2018. - 592 с. : кольор. іл.

Підручник створений із залученням широкого кола авторитетних фахівців — гістологів та ембріологів — з різних
регіонів України з урахуванням найновішої редакції Міжнародної гістологічної термінології (Київ, 2010). Виклад
матеріалу гармонізовано з типовою програмою нормативної навчальної дисципліни “Гістологія, цитологія,
ембріологія”, затверджено МОЗ України 14.05.2013 р., з урахуванням кращих зарубіжних аналогів. Порівняно з
попередніми виданнями у книзі представлені повноколірні ілюстрації та мікрофотографії, переважна більшість
яких є оригінальними напрацюваннями видавництва та колективу українських морфологів. Крім того, книга
збагачена прикладами практичного застосування знань із цитології, гістології та ембріології для глибшого
розуміння патологічних процесів, якими може бути уражений організм людини. У кінці кожного розділу в
іерархічному порядку наведено список термінів, які студент повинен засвоїти та вміти використовувати у своїй
подальшій навчальній і практичній діяльності. Для студентів вищих медичних навчальних закладів, а також
викладачів та лікарів.

Видання, що надійшли до Наукової бібліотеки ХНМУ 
у серпні 2018 року

Медична навчальна література

Appleton, Amber Metabolism and Nutrition : учебное пособие / A. Appleton, O. Vanbergen.
- 4nd ed., updated. - Edinburg ; London : Mosby/Elsevier, 2015. - XII, 226 p.
Crash Course – your effective everyday study companion PLUS the perfect antidote for exam stress! Save time and be
assured you have all the core information you need in one place to excel on your course and achieve exam success. A
winning formula now for over 15 years, each volume has been fine-tuned and fully updated, with an improved layout
tailored to make your life easier. Especially written by senior students or recent graduates – those who understand what
is essential for exam success – with all information thoroughly checked and quality assured by expert Faculty Advisors,
the result is a series of books which exactly meets your needs and you know you can trust. This volume in the essential
area of respiratory medicine provides a coherent journey from basic science to clinical assessment and finally respiratory
pathology. The careful inclusion of cross referencing and the very latest guidelines will enable you to quickly link the key
aspects of science and clinical medicine in an evidence-based manner. Whether you are revising for basic science exams
or are on the wards looking for clinical information with a pathophysiological focus, this new edition is for you!



Banasic, Jacquelyn L. Study Guide for Pathophysiology : учебное пособие / J. L. Banasic. -
6th ed. - St. Louis : Elsevier, 2019. - XIII, 247 p. : fig.

The ultimate study tool to help you master pathophysiology! Corresponding to the chapters in the Pathophysiology, 6th
Edition textbook, this study guide helps you review and practice the material with a variety of exercises and question
types, including multiple choice, true/false, matching, fill in the blank, compare/contrast, and labeling. Thorough updates
include nearly 50 case studies that provide real-life examples of how you will use pathophysiology in their careers.* More
than 1,500 questions in a variety of question types reinforce your understanding with multiple choice, true/false, fill in
the blank, and matching questions, plus labeling exercises and compare/contrast tables.* Approximately 250 case study
questions are included at the end of each unit, and rationales to the answers are provided in the answer key.* Answer
key is conveniently located in the back of the study guide.

Banasic, Jacquelyn L. Pathophysiology : учебник / J. L. Banasic, L-E. C. Copstead. - 6th ed. 
- St. Louis : Elsevier, 2019. - XXII, 1177 p. : fig. 

Develop a strong understanding of pathophysiology. Pathophysiology, 6th Edition explores the etiology, pathogenesis,
clinical manifestations, and treatment of diseases and disorders. Each section focuses on the major alterations in the
homeostasis of the body systems in order to provide you with a unifying framework. Current scientific findings and
relevant global research are integrated throughout the book, with chapters organized by body system, beginning with an
illustrated review of anatomy and normal physiology. Each chapter includes a discussion on the disease processes and
abnormalities that may occur, with a focus on the pathophysiologic concepts involved. Written by leading educators, this
text simplifies a rigorous subject with practical learning resources, an emphasis on critical thinking, and coverage of the
latest scientific findings and relevant research. Plus, more than 1,000 updated, full color illustrations and photos
throughout, give you a chance to visualize disease and disease processes and gain a clearer understanding of the
material.

Berne & Levy Physiology : учебник / ed.: B. M. Koeppen, B. A. Stanton. - 7th ed. -
Philadelphia : Elsevier, 2018. - XII, 867 p. : fig., tabl. - (Student Consult).

Berne & Levy Physiology has long been respected for its scientifically rigorous approach - one that leads to an in-depth
understanding of the body’s dynamic processes. The long-awaited 7th Edition by Drs. Bruce M. Koeppen and Bruce A.
Stanton, continues this tradition of excellence. With integrated coverage of biophysics and neurophysiology, key
experimental observations and examples, and full-color design and artwork, this mid-size text is "just right" for a strong
understanding of this complex field. New to this Edition *More "In the Clinic" and "At the Molecular Level" boxes help
readers better understand and apply what they’ve learned.* New coverage includes expanded discussions of gut and
lung microbiota,; the limbic system; the hypthalamus and control of food intake; cardiac and vascular function curves
during exercise; new aspects of lipid absorption; GI and metabolic consequences of bariatric surgery, the role of innate
lymphoid cells in defense of the respiratory system, molecular mechanisms in normal and pathological muscle
contraction; arterial pulse changes with age and the ankle-brachial index; regulation of the blood-brain barrier and
cerebral blood flow; the regulation of phosphate; and thyroid hormone mechanism of action. * Each chapter begins with
an all-new bulleted list of questions and ends with key concepts covered in that chapter.



Churchhouse, Antonia Cardiology : учебное пособие / A. Churchhouse, J. Ormerod. - 4nd
ed., updated. - Edinburg ; London : Mosby/Elsevier, 2015. - XI, 232 p. : fig.

Crash Course - your effective every day study companion PLUS the perfect antidote for exam stress! Save time and be
assured you have all the information you need in one place to excel on your course and achieve exam success. A winning
formula now for over 15 years, each volume has been fine tuned and fully updated, with an improved layout tailored to
make your life easier. Especially written by junior doctors - those who understand what is essential for exam success - with
all information thoroughly checked and quality assured by expert Faculty Advisors, the result is a series of books which
exactly meets your needs and you know you can trust. Cardiology is a vital and dynamic specialty that combines bedside
history taking and clinical examination with a broad range of investigations and interventions. The specialty is constantly
evolving and advances in diagnostics, technologies and therapeutics are reflected in this revised edition. In keeping with the
rest of the series, the material is contemporary, the content accessible and the coverage comprehensive.

Davidson's Principles and Practice of Medicine : учебник / ed. S. H. Ralson [et al.]. - 23rd
ed., international ed. - Edinburgh : Elsevier, 2018. - XX, 1417 p. : il

More than two million medical students, doctors and other health professionals around the globe have owned a copy of
Davidson’s Principles and Practice of Medicine since it was first published. Now in its 23rd Edition, this textbook describes
the pathophysiology and clinical features of the most frequently encountered conditions in the major specialties of adult
medicine and explains how to recognise, investigate, diagnose and manage them. Taking its origins from Sir Stanley
Davidson’s much-admired lecture notes, Davidson’s has endured because it keeps pace with how modern medicine is
taught and provides a wealth of information in an easy-to-read, concise and beautifully illustrated format. This book will
serve readers everywhere as a core text that integrates medical science with clinical medicine, conveying key knowledge
and practical advice in a highly accessible and readable format. Key Features * The opening section describes the
fundamentals of genetics, immunology, infectious diseases and population health, and discusses the core principles of
clinical decision-making and good prescribing. * A new second section on emergency and critical care medicine
encompasses poisoning, envenomation and environmental medicine, and introduces a new chapter on acute medicine and
critical illness. * The third section covers the major medical specialties, each thoroughly revised and brought fully up to
date. Two new chapters on maternal and adolescent/transition medicine complement the one on ageing and disease. A new
chapter on medical ophthalmology has been included.

Evans, Jonathan D. W. Cardiovascular System : учебное пособие / J. D. W. Evans. - 4th
ed., updated. - Edinburg ; London : Mosby/Elsevier, 2015. - IX, 154 p.

Crash Course - your effective everyday study companion PLUS the perfect antidote for exam stress! Save time and be
assured you have all the core information you need to excel on your course and achieve exam success. A winning formula
now for over 15 years, each volume has been fine-tuned and fully updated, with popular features such as 'Hints & Tips',
'Clinical Notes' and BONUS self-assessment material. Especially written by senior medical students or recent graduates -
those who have just been in the exam situation - with all information quality assured by expert faculty advisers, the result
are trusted books to exactly meet your needs.



Garther, Leslie P. Textbook of Histology : учебник / L. P. Garther. - 4th ed., international. -
Philadelphia : Elsevier, 2017. - XII, 656 p. : fig.

Thoroughly updated to reflect all of the latest concepts and advances in the field, this concise, extensively illustrated text
presents the basic science and clinical application of cellular and molecular biology. Functioning as a combined text and
atlas, it is essentially two books for the price of one providing a comprehensive, visually engaging histology education
from the ground up. Illustrations, tables, PowerPointT presentations, chapter summaries and multiple choice questions
facilitate comprehension of concepts, and clinical correlations underscore the practical relevance of the material. * Superb
illustrations-including photomicrographs, electron micrographs, schematic diagrams and drawings-provide a visual grasp
and easier retention of difficult concepts. * Clinical correlations throughout the text demonstrate clinical applications and
reinforce the idea that histology is pertinent not only to pathology and physiology, but in fact comprises one of the
essential bases of clinical practice. New! "Pathological Considerations" section at the end of each chapter. * Helpful tables
provide an at-a-glance summary statement of key points. * Bolded key terms, bulleted lists and chapter summaries
emphasize the "need to know" information in every chapter.

Fundamental of Pharmacognosy and Phytotherapy : учебник / M. Heinrich, J. Barnes, J. M.
P. Garcia [et al.]. - 3rd ed., international. - [S. l.] : Elsevier, 2018. - XVI, 359 p. : fig., tabl.

Pharmacognosy (the science of biogenic or nature-derived pharmaceuticals and poisons) has been an established basic
pharmaceutical science taught in institutions of pharmacy education for over two centuries. Over the past 20 years though
it has become increasingly important given the explosion of new drugs, phytomedicines (plant medicines), nutraceuticals
and dietary supplements – all of which need to be fully understood, tested and regulated. Key Features * Covers the
history, biology and chemistry of plant-based medicines * Covers pharmaceutical and neutraceuticals derived from plants
* Covers the role of medicinal plants in worldwide healthcare systems * Examines the therapeutics and evidence of plant-
based medicines by body system.

Felten, David Netter's Atlas of Neuroscience : атлас / D. L. Felten, M. K. O'Banion, M. E. Maida ;
ill. F. H. Netter ; contributing ill.: J. A. Perkins, C. A. G. Machado, J. A. Craig. - 3rd ed. -
Philadelphia : Elsevier, 2016. - XVI, 477 p. : il.

Ideal for students of neuroscience and neuroanatomy, the new edition of Netter's Atlas of Neuroscience combines the
didactic well-loved illustrations of Dr. Frank Netter with succinct text and clinical points, providing a highly visual, clinically
oriented guide to the most important topics in this subject. The logically organized content presents neuroscience from three
perspectives: an overview of the nervous system, regional neuroscience, and systemic neuroscience, enabling you to review
complex neural structures and systems from different contexts. * Expanded coverage of cellular and molecular neuroscience
provides essential guidance on signaling, transcription factors, stem cells, evoked potentials, neuronal and glial function, and
a number of molecular breakthroughs for a better understanding of normal and pathologic conditions of the nervous system.
* Micrographs, radiologic imaging, and stained cross sections supplement illustrations for a comprehensive visual
understanding. * Increased clinical points -- from sleep disorders and inflammation in the CNS to the biology of seizures and
the mechanisms of Alzheimer's -- offer concise insights that bridge basic neuroscience and clinical application.



Gray's Anatomy : The Anatomical Basis of Clinical Practice : учебник / ed. S. Standring ;
section ed. N. Anand [et al.]. - 44th ed., international. - [S. l.] : Elsevier, 2016. - XVIII, 1562
p.

In 1858, Drs. Henry Gray and Henry Vandyke Carter created a book for their surgical colleagues that established an
enduring standard among anatomical texts. After more than 150 years of continuous publication, Gray’s Anatomy
remains the definitive, comprehensive reference on the subject, offering ready access to the information you need to
ensure safe, effective practice.This 41st edition has been meticulously revised and updated throughout, reflecting the
very latest understanding of clinical anatomy from field leaders around the world. The book’s traditional lavish art
programme and clear text have been further honed and enhanced, while major advances in imaging techniques and
the new insights they bring are fully captured in new state-of-the-art X-ray, CT, MR, and ultrasonic images.The
completely reconfigured accompanying eBook version is richly enhanced with additional content and media, covering
all the body regions, cell biology and embryogenesis. This unlocks a whole new level of related information,
interactivity and understanding, in keeping with the spirit of innovation that has characterized Gray’s Anatomy since
its inception. Key Features * Presents the most detailed and dependable coverage of anatomy available anywhere. *
Regional organization collects all relevant material on each body area together in one place, making access to core
information easier for clinical readers. * Anatomical information is matched with key clinical information where
relevant. * Numerous clinical discussions emphasize considerations that may affect medical care. New to this Edition *
Each chapter has been edited by experts in their field, ensuring access to the very latest evidence-based information
on that topic. * More than 1,000 completely new photographs, including an extensive electronic collection of the
latest X-ray, CT, MR, and histological images.* The downloadable Expert Consult eBook version included with your
purchase allows you to search all of the text, figures, references and videos from the book on a variety of devices. *
Carefully selected electronic enhancements include additional text, tables, illustrations, labelled imaging and videos –
as well as 24 specially invited ‘Commentaries’ on new and emerging topics related to anatomy.

Gordis, Leon (1935-) Epidemiology : учебник / L. Gordis. - 5th ed. - Philadelphia : Elsevier
Saunders, 2014. - XV, 392 p. : fig., tabl.

Epidemiology, by award-winning educator and epidemiologist Leon Gordis, is a best-selling introduction to this
complex science. Dr. Gordis leverages his vast experience teaching this subject in the classroom to introduce the
basic principles and concepts of epidemiology in a clear, uniquely memorable way. He guides you from an explanation
of the epidemiologic approach to disease and intervention, through the use of epidemiologic principles to identify the
causes of disease, to a discussion of how epidemiology should be used to improve evaluation and public policy. It’s
your best choice for an accessible yet rich understanding of epidemiology! * Gain a solid foundation of basic
epidemiologic principles as well as practical applications in public health and clinical practice. * Visualize concepts
vividly through abundant full-color figures, graphs, and charts. * Check your understanding of essential information
with 320 multiple-choice epidemiology self-assessment questions (120 inside the book plus 200 more online).



Hawley, L. Microbiology & Immunology : учебное пособие / L. Hawley, R. J. Ziegler, B. L.
Clarke. - 6th ed. - Philadelphia ; Baltimore : Wolters Klumer/Lippincott Williams&Wilkins,
2014. - 347 p.

BRS Microbiology and Immunology is a popular volume in the Board Review Series for medical students. Written in a
concise, readable outline format, this book is intended to cover topics most commonly tested on USMLE. Included are 300
to 500 review questions in the USMLE-style format, and a comprehensive examination.

Helbert, Matthew Immunology for Medical Students : учебник / M. Helbert. - 3rd ed. -
Philadelphia : Elsevier, 2017. - XII, 306 p. : fig.

Comprehensive yet concise and easy to read, this updated edition of Immunology for Medical Students effectively explains
complex immunology topics and their relevance in clinical practice. Boasting just the right amount of detail for today's busy
medical student, it delivers state-of-the-art coverage of the latest scientific and clinical knowledge in the field. Detailed and
explanatory illustrations, combined with clinically relevant examples and cases, offer a unique understanding of the human
immune system and its role in protecting us from disease. * Features 17 new clinical boxes as well as critical revisions to 25 of
the clinical boxes featured in the previous edition, providing relevant, practical examples of cases commonly encountered in
day-to-day practice. * Presents new material on T Cell Subsets, the molecular and cellular processes involved in their selection
and differentiation, and how this knowledge is already translating into clinical developments.* Includes a brand-new chapter
titled Regulation of the Immune System.

Herring, William. Learning Radiology : recognizing the basics / W. Herring. - 3rd ed. -
Philadelphia : Elsevier, 2016. - XVII, 332 p. : fig.

A must-have for anyone who will be required to read and interpret common radiologic images, Learning Radiology: Recognizing
the Basics is an image-filled, practical, and easy-to-read introduction to key imaging modalities. Skilled radiology teacher William
Herring, MD, masterfully covers exactly what you need to know to effectively interpret medical images of all modalities. Learn
the latest on ultrasound, MRI, CT, patient safety, dose reduction, radiation protection, and more, in a time-friendly format with
brief, bulleted text and abundant high-quality images. Then ensure your mastery of the material with additional online content,
bonus images, and self-assessment exercises at Student Consult. * Identify a wide range of common and uncommon conditions
based upon their imaging findings.* Arrive at diagnoses by following a pattern recognition approach, and logically overcome
difficult diagnostic challenges with the aid of decision trees.* Quickly grasp the fundamentals you need to know through more
than 700 images and an easy-to-use format and pedagogy, including: bolding of key points and icons designating special
content; Diagnostic Pitfalls; Really, Really Important Points; Weblinks; and Take-Home Points.* Gauge your mastery of the
material and build confidence with extra images, bonus content, interactive self-assessment exercises, and USMLE-style Q&A
that provide effective chapter review and quick practice for your exams.* Apply the latest recommendations on patient safety,
dose reduction and radiation protection.



Hygiene and Ecology = Гігієна та екологія : учебник / ed. V. G. Bardov. - 2nd ed., updated. -
Vinnytsia : Nova Knyha , 2018. - 684 p. : tabl.
Підручник підготовлений співробітниками гігієнічних кафедр Національного медичного університету імені О. О. Богомольця та
провідними гігієністами України та Росії, за загальною редакцією завідувача опорної кафедри МОЗ України з загальної гігієни та
екології людини, члена-кореспондента НАМН України, професора В. Г. Бардова. У підручнику на сучасному рівні викладені
теоретичні основи, методологія, методи і засоби вивчення факторів навколишнього середовища та їх впливу на здоров’я людини і
громадське здоров’я, а також на умови побуту, праці, відпочинку, навчання, харчування, виховання, лікування тощо. Підручник
включає всі основні розділи загальної гігієни та екології людини і укладений відповідно до програми навчальної дисципліни “Гігієна
та екологія” згідно з вимогами Болонського процесу. Для студентів вищих медичних навчальних закладів України ІІІ–ІV рівнів
акредитації, лікарів-інтернів, практичних лікарів.

Hutchison's Clinical Methods : an integrated approach to clinical practice / ed.: M. Glynn, W. M.
Drake. - 24th ed., international. - Edinburgh ; London : Elsevier, 2018. - XII, 482 p. : il.
Hutchison's Clinical Methods, first published over a century ago, is the classic textbook on clinical skills. It provides an outstanding source of
learning and reference for undergraduate medical students and postgraduate doctors. It seeks to teach an integrated approach to clinical
practice, so that new methods and investigations are grafted onto established patterns of clinical practice, rather than added on as
something extra. The text is organised so that both system-related and problem-oriented chapters are included. Particular emphasis is placed
on the importance of the doctor- patient relationship, the essential skills needed for clinical examination, and for planning the appropriate
choice of investigations in diagnosis and management.

Hickin, Sarah Respiratory System : учебное пособие / S. Hickin, J. Renshaw, R. Williams. - 4nd
ed., updated. - Edinburg ; London : Mosby/Elsevier, 2015. - XIII, 230 p. : fig.
Crash Course – your effective everyday study companion PLUS the perfect antidote for exam stress! Save time and be assured you have all the
core information you need in one place to excel on your course and achieve exam success. A winning formula now for over 15 years, each
volume has been fine-tuned and fully updated, with an improved layout tailored to make your life easier. Especially written by senior students
or recent graduates – those who understand what is essential for exam success – with all information thoroughly checked and quality assured
by expert Faculty Advisors, the result is a series of books which exactly meets your needs and you know you can trust. This volume in the
essential area of respiratory medicine provides a coherent journey from basic science to clinical assessment and finally respiratory pathology.
The careful inclusion of cross referencing and the very latest guidelines will enable you to quickly link the key aspects of science and clinical
medicine in an evidence-based manner. Whether you are revising for basic science exams or are on the wards looking for clinical information
with a pathophysiological focus, this new edition is for you!

Japp, Alan G. Macleod's Clinical Diagnosis : учебное пособие / A. G. Japp, C. Robertson. - 2nd
ed. , international. - Edinburgh ; London : Elsevier, 2018. - X, 315 p. : fig.
Macleod’s Clinical Diagnosis demonstrates how to apply the core clinical skills learned from the companion textbook Macleod’s Clinical
Examination to maximum advantage. Charting the course from routine work-up to diagnosis, this book presents a modern and realistic
approach to clinical assessment and explains how to integrate information obtained from the history, examination, bedside tests and
specialised investigations. * The first section Principles of clinical assessment examines different approaches to diagnosis, reviews the
fundamental elements necessary for accurate patient assessment, provides a helpful template for a ‘routine workup’ and describes how to
adapt the assessment to fit the clinical context.* The second core section of the book Assessment of common presenting problems contains a
series of ‘diagnostic guides’ that lead the reader, step-by-step through the major presenting problems in medicine and surgery, explaining how
to recognise red flag features, eliminate life-threatening conditons and generate a logical differential diagnosis.



Jarrell, Bruce E. NMS Surgery Casebook : учебное пособие / B. E. Jarrell, E. D. Strauch. - 2nd ed.
- Philadelphia ; Baltimore : Wolters Kluwer, 2016. - XI, 463 p. : fig. - (National Medical Series For
Independent Study).
Ideal as a stand-alone review or as a companion to NMS Surgery, this highly practical casebook presents a series of surgical cases that begin
with a clinical scenario and progress step by step through the decision-making process of patient management. It offers medical students a
structured subject review, practice questions to prepare for the USMLE Step 2 exam, and an opportunity to work through clinical cases with a
unique “what next” approach to decision making. Updates include a new two-color design, “Deep Thoughts” and “Quick Cuts” text features
that clearly call out high-yield information in every chapter, and an all-new chapter on pediatrics covering common congenital anomalies.
Clinical images and illustrations offer the opportunity to detect visual clues, and the new pocket-sized format makes it easy to carry and
study anytime, anywhere.

Klatt, Edvard C. Robbins and Cotran Atlas of Pathology [Текст] : атлас / E. C. Klatt. - 3rd ed.,
international. - Philadelphia : Elsevier Saunders, 2015. - XII, 587 p. : il.
Designed to complement Robbins and Cotran Pathologic Basis of Disease, 9th Edition and Robbins Basic Pathology, 9th Edition, the full-
color Robbins and Cotran Atlas of Pathology offers more than 1,500 outstanding illustrations that vividly depict the most common
diseases covered in pathology courses and USMLE exams. It's a quick visual reference or review for students and professionals alike.*
Quickly compare gross, microscopic, and radiologic images with examples of normal organs and tissues.* Review just the key information
you need to know with help from extensive legends that provide convenient summarizations.* Understand the correlation between
pathology and clinical history, physical exam findings, and clinical laboratory tests.

Kumar & Clark's Clinical Medicine : учебник / ed.: P. Kumar, M. Clark. - 9th ed., international. -
Edinburgh ; London : Elsevier, 2017. - XIV, 1437 p. : fig.
The ninth edition of this best-selling textbook of clinical medicine builds even further on its formidable, prize-winning formula of
excellence, comprehensiveness and accessibility. This book is stunning in its breadth and ease-of-use. It still remains the "gold
standard", thorough guide to clinical medicine its forefathers were.’ BMA Medical Book Awards judges.New to this edition: * 2 new
chapters: Global Health and Women’s Health. * 25 new authors. * Full text redesign to incorporate:- New system overview diagrams for
clinical chapters. - New coloured headings to help identify content relating to disease, management, investigations etc.- New icons to aid
text navigation.

Lieberman, Michael. Marks' Medical Biochemistry : a clinical approach / M. Lieberman, A. Peet ;
ill. M. Chansky. - 5th ed., international. - Philadelphia ; Baltimore : Wolters Kluwer, 2018. - XII,
1051 p. : fig., tabl. - (The Point).
Marks’ Basic Medical Biochemistry links biochemistry to physiology and pathophysiology, allowing students to apply fundamental concepts to the
practice of medicine – from diagnosing patients to recommending effective treatments. Intuitively organized chapters center on hypothetical
patient vignettes, highlighting the material’s clinical applications; helpful icons allow for smooth navigation, making complex concepts easier to
grasp.* Full-color illustrations make chemical structures and biochemical pathways easy to visualize. * Patient vignettes connect biochemistry to
human health and disease. * Clinical Notes explain patient signs or symptoms, and Method Notes relate biochemistry to the laboratory tests
ordered during diagnosis.* Clinical Comments link biochemical dynamics to treatment options and patient outcomes. * Biochemical Comments
explore directions for new research.* Key Concepts and Summary Disease tables highlight the take-home messages in each chapter.* Questions
and answers at the end of each chapter – 470 total inside the book, with 560 more online – probe students’ mastery of key concepts.*
Additional handy resources available online make it easy to review all diseases and all methods covered throughout the book and to find
references for further information and study.



Lippincott Illustrated Reviews : Pharmacology / ed. K. Whalen. - 6th ed., international ed. -
Philadelphia ; Baltimore : Wolters Kluwer, 2015. - XI; 664 p. : fig.
Completely revised, updated and enhanced for its Sixth Edition, Lippincott Illustrated Reviews: Pharmacology is the favorite
pharmacology resource for students studying the essentials of medical pharmacology. The first-and-best resource, the Lippincott
Illustrated Reviews series features clear, effective writing and hundreds of illustrations for ideal rapid review and the assimilation of
complex information. Clear, sequential images present mechanisms of action and focus on showing rather than telling students how drug
work. New edition features: * All NEW chapters on Drugs of Abuse, Drugs for Obesity, Antihistamines, Drugs for Urologic Disorders,
Drugs for Anemia, Drugs for Dermatologic Disorders and Drugs for Bone Disorders. * More than 380 study questions! * Nearly 600
annotated, full-color illustrations visually explain complex processes! * Online format ideal for concise review and foundational learning.

Lissauer, Tom Illustrated Textbook of Paediatrics : учебник / T. Lissauer, W. Carrol. - 5th ed.,
international. - [S. l.] : Elsevier, 2018. - XI, 583 p. : fig., tabl.

Thoroughly revised and updated, the fifth edition of this prize-winning title retains the high level of illustration and accessibility that has
made it so popular worldwide with medical students and trainees approaching clinical specialty exams. Illustrated Textbook of Paediatrics
has been translated into eight languages over its life.Key Features * Case studies. * Summary boxes.* Tips for patient education.*Highly
illustrated with 100s of colour images.* Diseases consistently presented by Clinical features; Investigations; Management; Prognosis;
and, where appropriate, Prevention. * Comes with an e-book for portability and ease of reference on the move. New to this Edition *
Separate chapters on : - Accidents - Child protection - Diabetes and endocrinology - Inborn Errors of Metabolism.

Loukas, Marios Netter's Introduction to Clinical Procedures : учебник / M. Loukas, R. S. Tubbs,
J. Feldman ; ill. F. H. Netter ; contributing ill.: C. A. G. Machado, K. W. Marzejon. - Philadelphia :
Elsevier, 2017. - XIX, 280 p. : il.

Written with the student in mind, Netter's Introduction to Clinical Procedures, by Drs. Marios Loukas, R. Shane Tubbs, and Joseph
Feldman, uses the well-known Netter anatomy art as a foundation for reinforcing the relevant clinical anatomy needed to successfully
understand and perform basic procedures. Learn the practical application of this knowledge with step-by-step guides incorporating
concise text, images, and animation. * Didactic Netter illustrations provide clear informative visuals for quick understanding of anatomical
relationships.* Concise explanations enhance understanding of clinical underpinnings and implications.* More than 30 common clinical
procedures are explained and demonstrated with step-by-step illustrations.* Multiple choice questions reinforce key concepts and
challenge your knowledge.

Macleod's Clinical Examination : учебник / ed.: J. A. Innes, A. R. Dover, K. Fairhurst. - 14th ed.,
international. - Edinburg : Elsevier, 2018. - XVI, 383 p. : fig. - (Student Consult). - англ.

This classic textbook aims to assist clinicians develop the consultation skills required to elicit a clear history, and the practical skills
needed to detect clinical signs of disease. Where possible, the physical basis of clinical signs is explained to aid understanding.
Formulation of a differential diagnosis from the information gained is introduced, and the logical initial investigations are included for
each system. Key Features * The first part of the book addresses the general principles of good interaction with patients, from the
basics of taking a history and examining, to the use of pattern recognition to identify spot diagnoses. * The second part documents the
relevant history, examination and investigations for all the major body systems.



Marwick, Katie Psychiatry : учебное пособие / K. Marwick, S. Birrell. - 4nd ed., updated. -
Edinburg ; London : Mosby/Elsevier, 2015. - XIII, 294 p. - (Crash Course / ed. D. Horton-Szar)
(Student Consult). - Glossary: p. 285-286

Crash Course - your effective everyday study companion PLUS the perfect antidote for exam stress! Save time and be assured you have
all the core information you need to excel on your course and achieve exam success. A winning formula now for over 15 years, each
volume has been fine-tuned and fully updated, with popular features such as 'Hints & Tips', 'Clinical Notes' and BONUS self-assessment
material. Especially written by senior medical students or recent graduates - those who have just been in the exam situation - with all
information quality assured by expert faculty advisers, the result are trusted books to exactly meet your needs.

Medical Microbiology. A guide to microbial infections: pathogenesis, immunity, laboratory
investigation and control : учебник / ed. M. R. Barer [et al.]. - 19th ed. - [S. l.] : Elsevier, 2019.
- XV, 743 p. : fig.

Medical microbiology concerns the nature, distribution and activities of microbes and their impact on health and wellbeing. In spite of the
introduction of many antimicrobial agents and immunisations, we continue to face major challenges in combatting infection, not least the
gathering crisis in antimicrobial resistance. Now in a fully revised and updated 19th edition, Medical Microbiology provides comprehensive
coverage of infection from the microbial perspective, combining a clear introduction to key principles with a focus explicitly geared to
modern clinical practice. It provides ideal coverage for medical and biomedical students – with ‘Key Points’ boxes throughout to highlight
the essentials – and sufficient detail to also inform specialists in training. Building on the success of previous editions, updates in Medical
Microbiology 19e include: New and expanded coverage of hot topics and emerging areas important to clinical practice, including: *
Genomics * The Human Microbiom * Molecular methods in diagnostic microbiology Antibiotic Stewardship * A NEW and improved
downloadable eBook (from studentconsult) – for anytime access to the complete contents plus BONUS interactive learning materials: *
Clinical cases - to introduce how patients with infections present and help relate key principles to practice * MCQs for each chapter - to
check understanding and aid exam preparation.

Medical Physiology : principles for clinical medicine / ed.: R. A. Rhoades, D. R. Bell. - 5th ed. -
Philadelphia ; Baltimore : Wolters Kluwer, 2018. - XVII, 860 p. : fig.

Medical Physiology: Principles for Clinical Medicine richly presents the physiology knowledge necessary for clinical practice. Along with the
latest information on how the human body reacts to internal and external changes, the text provides a deep understanding of how
physiologic systems coordinate to maintain optimal health. Emphasizing normal physiology, discussions of pathophysiology are also
included to show how altered functions are involved in disease processes. This fifth edition focuses on the physiologic principles key to
understanding human function, and places them clearly in their fundamental context in clinical medicine.* Clinical Focus essays highlight
how and where physiology relates to clinical medicine and diagnosis.* New Integrated Medical Sciences essays highlight the connections
between physiology and other basic sciences, such as pharmacology, biochemistry, and genetics.* Extensive chapter revisions in the
Neuromuscular, Gastrointestinal, Renal, and Blood and Immunology parts have been provided by new expert contributors.* End-of-
chapter USMLE-style review questions, with answers and explanations, as well as new Clinical Application exercises, help students master
the material.* Conceptual diagrams facilitate comprehension of difficult concepts and presents both normal and abnormal clinical
conditions.* Active Learning Objectives, Chapter Summaries, and full-color artwork and tables facilitate learning and study.* A companion
website offers additional resources for students including animations, additional review questions, additional clinical application exercises,
advanced clinical problem-solving exercises, and suggested readings.



Moore, Keith L. Clinically Oriented Anatomy : учебник / K. L. Moore, A. F. Dalley, A. M. R. Agur.
- 8th ed., international. - Philadelphia ; Baltimore : Wolters Kluwer , 2018. - XXXV, 1153 p. : fig.

Renowned for comprehensive coverage, the best-selling Clinically Oriented Anatomy guides students from initial anatomy and foundational
science courses through clinical training and practice. The eighth edition reflects significant new information and updates and maintains the
highest standards for scientific and clinical accuracy. Comprehensive updates reflect changes in the clinical application of anatomy as well as
new imaging technologies, focusing on the anatomy that students need to know. * Extensively revised “Clinical Blue Boxes” explore the
practical applications of anatomy, and helpful icons distinguish the type of clinical information covered in each. * Clinically relevant anatomy
focuses on physical diagnosis, interpretation of diagnostic imaging, and understanding the anatomical basis of emergency medicine and
general surgery. * Insightfully rendered, anatomically accurate illustrations, with updates throughout, make this book an aesthetically
rewarding learning resource. Combined with many photographs and medical images, these stunning visuals facilitate comprehension of
anatomical concepts and retention of “mental images” of anatomical structures. * New and updated medical imaging and integrated surface
anatomy within each chapter demonstrates the relationship between anatomy, physical examination, and diagnosis. * Expanded “Overview
and Basic Concepts” chapter includes functional systemic anatomy summaries and introduces approaches to studying anatomy, terminology,
imaging, and more. * Inclusion of new sections describing the enteric nervous system (considered by some as a “second brain”) and its
unique role in the innervation of the digestive system gives students cutting-edge insight into this significant scientific discovery. * A more
realistic approach to the musculoskeletal system explores the action and use of muscles and muscle groups in daily activities, emphasizing
gait and grip. * “Bottom Line” boxes summarize information to facilitate ongoing review and underscore the big-picture viewpoint.

Mtui, Estomih Fitzgerald's Clinical Neuroanatomy and Neuroscience : учебник / E. Mtui, G.
Gruener, P. Dockery. - 7th ed., international. - Philadelphia : Elsevier, 2016. - XVII, 381 p. : fig.

Utilizing clear text and explanatory artwork to make clinical neuroanatomy and neuroscience as accessible as possible, this newly
updated edition expertly integrates clinical neuroanatomy with the clinical application of neuroscience. It's widely regarded as the most
richly illustrated book available for guidance through this complex subject, making it an ideal reference for both medical students and
those in non-medical courses.Complex concepts and subjects are broken down into easily digestible content with clear images and
concise, straightforward explanations. * Boxes within each chapter contain clinical information assist in distilling key information and
applying it to likely real-life clinical scenarios. * Chapters are organized by anatomical area with integrated analyses of sensory, motor
and cognitive systems, and are designed to integrate clinical neuroanatomy with the basic practices and clinical application of
neuroscience. * Opening summaries at the beginning of each chapter feature accompanying study guidelines to show how the chapter
contents apply in a larger context. * Core information boxes at the conclusion of each chapter reinforce the most important facts and
concepts covered. * Bulleted points help expedite study and retention. * Explanatory illustrations are drawn by the same meticulous
artists who illustrated Gray’s Anatomy.

Mulroney, Susan E. Netter's Essential Physiology : учебник / S. E. Mulroney, A. K. Myers ; ill. F.
H. Netter ; contributing ill. C. A. G. Machado [et al.]. - 2nd ed. - Philadelphia : Elsevier, 2016. -
XVI, 402 p. : il.

Grasp key concepts quickly with the visual, concise, and clinical approach to physiology found in this second edition of Netter’s Essential
Physiology. Lucid prose combines with classic Netter art, clinical correlations, "light bulb" side notes, end-of-chapter questions, and
brand-new videos to ensure a complete understanding of these complex concepts. Logically written and highly readable, it's ideal for a
basic understanding of physiology, as an overview of the subject, or as a supplement to lectures.* Beautifully clear drawings and
diagrams from the Netter collection illustrate key concepts and further your visual understanding of the subject. Self-assessment review
questions at the end of each chapter serve to expedite study.



Murray, Patrick R. Basic Medical Microbiology : учебник / P. R. Murray. - Philadelphia : Elsevier,
2018. - VIII, 232 p. : fig., tabl.

Authored by the lead author of the bestselling Medical Microbiology and written in the same tradition, Basic Medical Microbiology was
designed as a straight-forward, practical introduction to this difficult topic. It provides students with a firm foundation in the principles
and applications of microbiology, serving as an effective prep tool for examinations and the transition into clinical application. *
Carefully curated contents focus on the most commonly observed and tested organisms and diseases. Differential diagnosis, organism
classification overview, and a list of antimicrobials used to treat infections are provided in the introductory chapter of each organism
section, reinforcing the clinical application and relevance. * Organized by organism; focuses on the association between an organism
and disease.* Concise tables and high-quality illustrations offer visual guidance and an easy review of key material. * Clinical cases
reinforce the clinical significance of each organism. * Includes multiple-choice questions to aid in self-assessment and examination
preparation.

Murray, Patric R. Medical Microbiology / P. R. Murray, K. S. Rosenthal, M. A. Pfaller. - 8th ed. -
[Philadelphia] : Elsevier, 2016. - X; 836 p. : fig.

Turn to Medical Microbiology, 8th Edition for a thorough, clinically relevant understanding of microbes and their diseases. This succinct,
easy-to-use text presents the fundamentals of microbiology and immunology in a clearly written, engaging manner―effectively
preparing you for your courses, exams, and beyond. * Coverage of basic principles, immunology, laboratory diagnosis, bacteriology,
virology, mycology, and parasitology help you master the essentials. * Review questions at the end of each chapter correlate basic
science with clinical practice to help you understand the clinical relevance of the organisms examined. * Clinical cases illustrate the
epidemiology, diagnosis, and treatment of infectious diseases, reinforcing a clinical approach to learning. * Full-color clinical
photographs, images, and illustrations help you visualize the clinical presentations of infections. * Summary tables and text boxes
emphasizing * Additional images, 200 self-assessment questions, NEW animations, and more. * Student Consult eBook version included
with purchase. This enhanced eBook experience includes access -- on a variety of devices -- to the complete text, videos, images, and
references from the book. * Thoroughly updated chapters include the latest information on the human microbiome and
probiotics/prebiotics; including a new chapter on Human Microbiome In Health and Disease. NEW chapter summaries introduce each
microbe chapter, including trigger words and links to the relevant chapter text (on e-book version on Student Consult), providing a
concise introduction or convenient review for each topic. * Online access to the complete text, additional images, 200 self-assessment
questions, NEW animations, and more is available through Student Consult.

Nelson Essentials of Pediatrics : учебник / ed.: K. J. Marcdante, R. M. Kliegman. - 8th ed.,
international. - Philadelphia : Elsevier, 2019. - XIII, 818 p. : fig., tabl.

Part of the highly regarded Nelson family of pediatric references, Nelson Essentials of Pediatrics, 8th Edition, is a concise, focused
resource for medical students, pediatric residents, PAs, and nurse practitioners. Ideal for pediatric residencies, clerkships, and exams,
this 8th Edition offers a readable, full-color format; high-yield, targeted chapters; and new features that make it even more user-
friendly for today’s in-training professionals or practitioners.* Focuses on the core knowledge you need to know, while also providing
complete coverage of recent advances in pediatrics. Coverage includes normal childhood growth and development, as well as the
diagnosis, management, and prevention of common pediatric diseases and disorders. * Includes new Pearls for Practitioners bullets at
the end of each section, providing key clinical points and treatment information.* Features well written, high-yield coverage throughout,
following COMSEP curriculum guidelines relevant to your pediatric clerkship or rotation. * Uses a full-color format with images and
numerous new tables throughout, so you can easily visualize complex information.



Nelson Textbook of Pediatrics : in 2 vol. / R. M. Kliegman [et al.] ; ed. R. E. Behrman. - 20th ed.,
international. - Philadelphia : Elsevier, 2016 - . - Пер.загл. : Учебник педиатрии по Нельсону.

Vol. 1. - LXVIII, 1-1756 p. : il., tabl.
After more than 75 years, Nelson Textbook of Pediatrics remains your indispensable source for definitive, state-of-the-art answers on every aspect of
pediatric care. Embracing the new advances in science as well as the time-honored art of pediatric practice, this classic reference provides the essential
information that practitioners and other care providers involved in pediatric health care throughout the world need to understand to effectively address
the enormous range of biologic, psychologic, and social problems that our children and youth may face. Brand-new chapters and comprehensive
revisions throughout ensure that you have the most recent information on diagnosis and treatment of pediatric diseases based on the latest
recommendations and methodologies.* A NEW two-volume layout provides superior portability and exceptional ease of use.* Form a definitive
diagnosis and create the best treatment plans possible using evidence-based medicine and astute clinical experiences from leading international
authors―many new to this edition.* Gain a more complete perspective. Along with a broader emphasis on imaging and molecular diagnoses and
updated references, the new edition includes an increased focus on international issues to ensure relevance in pediatrics practice throughout the
world.* Effectively apply the latest techniques and approaches with complete updates throughout 35 new chapters, including: Innovations in
Addressing Child Health and Survival in Low Income Settings; Developmental Domains and Theories of Cognition; The Reggio Emilia Educational
Approach Catatonia ; Refeeding Syndrome; Altitude-associated Illness; Genetic Approaches to Rare and Undiagnosed Diseases; Healthcare-Associated
Infections; Intrapartum and Peripartum Infections; Bath salts and other drugs of abuse; Small Fiber Polyneuropathy; Microbiome; Kingella kingae;
Mitochondrial Neurogastrointestinal Encephalomyopathy; Nonalcoholic Fatty Liver Disease; Plagiocephaly; CNS Vasculitis; Anterior Cruciate Ligament
Rupture; and Sports-Related Traumatic Brain Injury.* Recognize, diagnose, and manage genetic and acquired conditions more effectively. A new
Rehabilitation section with 10 new chapters, including: Evaluation of the Child for Rehabilitative Services; Severe Traumatic Brain Injury; Spinal Cord
Injury and Autonomic Crisis Management; Spasticity; Birth Brachial Plexus Palsy; Traumatic and Sports-Related Injuries; Meningomyelocele; Health and
Wellness for Children with Disabilities.* Manage the transition to adult healthcare for children with chronic diseases through discussions of the overall
health needs of patients with congenital heart defects, diabetes, and cystic fibrosis.* Understand the principles of therapy and which drugs and
dosages to prescribe for every disease.

Nelson Textbook of Pediatrics : in 2 vol. / R. M. Kliegman [et al.] ; ed. R. E. Behrman. - 20th ed.,
international. - Philadelphia : Elsevier, 2016 - . - Пер.загл. : Учебник педиатрии по Нельсону.

Vol. 1. - LXVIII, 1-1756 p. : il., tabl.
…Brand-new chapters and comprehensive revisions throughout ensure that you have the most recent information on diagnosis and treatment of
pediatric diseases based on the latest recommendations and methodologies.* A NEW two-volume layout provides superior portability and exceptional
ease of use.* Form a definitive diagnosis and create the best treatment plans possible using evidence-based medicine and astute clinical experiences
from leading international authors―many new to this edition.* Gain a more complete perspective. Along with a broader emphasis on imaging and
molecular diagnoses and updated references, the new edition includes an increased focus on international issues to ensure relevance in pediatrics
practice throughout the world.* Effectively apply the latest techniques and approaches with complete updates throughout 35 new chapters, including:
Innovations in Addressing Child Health and Survival in Low Income Settings; Developmental Domains and Theories of Cognition; The Reggio Emilia
Educational Approach Catatonia ; Refeeding Syndrome; Altitude-associated Illness; Genetic Approaches to Rare and Undiagnosed Diseases;
Healthcare-Associated Infections; Intrapartum and Peripartum Infections; Bath salts and other drugs of abuse; Small Fiber Polyneuropathy;
Microbiome; Kingella kingae; Mitochondrial Neurogastrointestinal Encephalomyopathy; Nonalcoholic Fatty Liver Disease; Plagiocephaly; CNS Vasculitis;
Anterior Cruciate Ligament Rupture; and Sports-Related Traumatic Brain Injury.* Recognize, diagnose, and manage genetic and acquired conditions
more effectively. A new Rehabilitation section with 10 new chapters, including: Evaluation of the Child for Rehabilitative Services; Severe Traumatic
Brain Injury; Spinal Cord Injury and Autonomic Crisis Management; Spasticity; Birth Brachial Plexus Palsy; Traumatic and Sports-Related Injuries;
Meningomyelocele; Health and Wellness for Children with Disabilities.* Manage the transition to adult healthcare for children with chronic diseases
through discussions of the overall health needs of patients with congenital heart defects, diabetes, and cystic fibrosis.* Understand the principles of
therapy and which drugs and dosages to prescribe for every disease.



Netter, F. H. Atlas of Human Anatomy : атлас / F. H. Netter ; ed. C. A. G. Machado [et al.]. - 7th
ed., international. - Philadelphia : Elsevier, 2019. - [672] p.
The only anatomy atlas illustrated by physicians, Atlas of Human Anatomy, 7th edition, brings you world-renowned, exquisitely clear views of the
human body with a clinical perspective. In addition to the famous work of Dr. Frank Netter, you’ll also find nearly 100 paintings by Dr. Carlos A. G.
Machado, one of today’s foremost medical illustrators. Together, these two uniquely talented physician-artists highlight the most clinically relevant
views of the human body. In addition, more than 50 carefully selected radiologic images help bridge illustrated anatomy to living anatomy as seen in
everyday practice. Updates to the 7th Edition - based on requests from students and practitioners alike: New Systems Overview section featuring
brand-new, full-body views of surface anatomy, vessels, nerves, and lymphatics. More than 25 new illustrations by Dr. Machado, including the clinically
important fascial columns of the neck, deep veins of the leg, hip bursae, and vasculature of the prostate; and difficult-to-visualize areas like the
infratemporal fossa. New Clinical Tables at the end of each regional section that focus on structures with high clinical significance. These tables provide
quick summaries, organized by body system, and indicate where to best view key structures in the illustrated plates. More than 50 new radiologic
images - some completely new views and others using newer imaging tools - have been included based on their ability to assist readers in grasping
key elements of gross anatomy. Updated terminology based on the international anatomic standard, Terminologia Anatomica, with common clinical
eponyms included.

Nussbaum, R. L. Thompson & Thompson Genetics in Medicine : учебник / R. L. Nussbaum, R. R. 
McInnes, H. F. Willard. - 8th ed. - Philadelphia : Elsevier Saunders, 2016. - 546 p.

Updated to reflect the newest changes in genetics, Thompson & Thompson's Genetics in Medicine returns as one of the most favored
texts in this fascinating and rapidly evolving field. By integrating the classic principles of human genetics with modern molecular
genetics, this medical reference book utilizes a variety of learning tools to help you understand a wide range of genetic disorders.

Oats, Jeremy. Llewellyn-Jones Fundamentals of Obstetrics and Gynaecology : учебник / J.
Oats, S. Abraham. - 10th ed., international. - Edinburgh ; London : Elsevier, 2017. - VII, 375 p. :
fig., tabl.

The tenth edition of Llewellyn-Jones Fundamentals of Obstetrics and Gynaecology carries on the mission of Derek Llewellyn-Jones
(encapsulated in the first edition of this book, published in 1969) to support the WHO's target to ensure women worldwide have good
healthcare, safe deliveries and healthy children. In his words: 'It is our hope to continue to meet the needs of today's medical students and
students of nursing and midwifery; and to encourage self-learning skills while providing essential information in a readable manner'.
Intervention rates continue to climb; women in the developed world embark on pregnancy later in life and with more complex medical
disorders. The need to know and apply the best available standards of care is ever more critical. The tenth edition brings this highly
regarded book completely up to date whilst retaining its characteristic concision and readability.

Pocket Anesthesia : справочное издание / ed.: R. D. Urman, J. M. Ehrenfeld. - 3rd ed. -
Philadelphia ; Baltimore : Wolters Kluwer , 2017. - XI, [420] p. : fig., tabl. - (Pocket Notebook).
Part of the popular Pocket Notebook Series, Pocket Anesthesia, Third Edition is a practical, concise guide to anesthetic management of the most
common perioperative conditions. Now fully revised and up to date, this portable handbook provides essential information needed by residents,
anesthesiologists, CRNAs, and medical students on the wards and in the operating room. The third edition keeps you current with all that’s new in the
field, including ACC/AHA guideline changes and new uses of anti-coagulants, stents, and approaches to pain management. Key Features: * Provides
fast access to the most relevant, evidence-based information in every area of anesthesiology, including drugs, intraoperative problems, differential
diagnosis, common disease states, patient evaluation, and anesthetic considerations for each subspecialty. * Features two new chapters on Enhanced
Recovery After Surgery and Anesthesia for Bariatric Surgery. * Includes enhanced content on recovery after surgery, ultrasonography,
echocardiography, regional anesthesia, and chronic pain. * Uses a reader-friendly, bulleted outline format with numerous tables, diagrams, and
treatment algorithms throughout.



Ronner, Peter Netter's Essential Biochemistry : учебник / P. Ronner ; ill. F. H. Netter ;
contributing ill. C. A. G. Machado [et al.]. - Philadelphia : Elsevier, 2018. - XII, 482 p. : il.

Concise writing, a focus on clinical applications, and superb illustrations make Netter’s Essential Biochemistry, by Peter Ronner, PhD, the
perfect choice for a basic understanding of biochemistry. A single expert voice, informed by the insights of a team of reviewers, provides
continuity throughout the text, presenting essentials of biochemical principles step by step. Summary diagrams help you grasp key concepts
quickly, and end-of-chapter questions reinforce key concepts.* Provides a highly visual, reader-friendly approach to the challenging area of
biochemistry. Integrates the clinical perspective throughout the text, giving context and meaning to biochemistry.* Frames every chapter with
helpful synopses and summaries, and ends each chapter with review questions that reinforce major themes. * Illustrates key concepts with
beautifully clear drawings and diagrams of biochemical processes which are supplemented with art from the renowned Netter collection,
bridging basic sciences with clinical practice.

Roberts, Fiona Pathology Illustrated : учебное пособие / F. Roberts, E. MacDuff ; ed.: F.
Roberts, E. MacDuff ; ill.: R. Callander, I. Ramsden. - 8th ed., international. - Edinburgh ;
London : Elsevier, 2019. - XII, 714 p. : il.

Generations of medical and other health science students have been helped to pass their exams by the Illustrated books. The visual
presentation of the subject matter, divided in to one-page units, makes for easy learning and recall. Now fully revised in this eighth edition,
Pathology Illustrated covers all the essential information in as clear and concise a way as possible, focussing on what is most clinically
important. Pathology remains central to the study of medicine and forms the bridge between the basic sciences and clinical medicine, making
this book an essential purchase for today’s student.*Covers both basic and systematic pathology * Each topic clearly summarised in one/two
pages Visual presentation for easy learning and recall * Fully updated throughout - including new and expanded coverage on the essentials of
genetic disease, haemodynamics and shock and basic techniques in molecular biology.

Principles and Practice of Surgery : учебник / ed.: O. J. Garden, R. W. Parks. - 7th ed.,
international. - Edinburgh ; London : Elsevier, 2018. - XI, 568 p. : fig.

Principles and Practice of Surgery is the surgical companion textbook to the international medical bestseller Davidson’s Principles and
Practice of Medicine. It is a comprehensive textbook for both the surgical student and trainee, guiding the reader through key core
surgical topics which are encountered throughout an integrated medical curriculum as well as in subsequent clinical practice. Although
sharing the same format and style as Davidson’s Principles and Practice of Medicine, this text is complete in itself, thus enabling the

student to appreciate both the medical and surgical implications of diseases encountered in surgical wards.

Robbins and Cotran Pathologic Basis of Disease : учебник / ed.: V. Kumar, A. K. Abbas, J. C.
Aster. - 9th ed., international. - Philadelphia : Elsevier Saunders, 2015. - XVI, 1391 p. : fig.

Suggested readings after article. Dependable, current, and complete, Robbins and Cotran Pathologic Basis of Disease, 9th Edition is the
perennially best-selling text that you’ll use long after your medical student days are behind you. A world-class author team headed by Drs.
Vinay Kumar, Abul Abbas, and Jon Aster, delivers the latest, most essential pathology knowledge in a readable, interesting manner,
ensuring optimal understanding of the latest basic science and clinical content. High-quality photographs and full-color illustrations highlight
new information in molecular biology, disease classifications, new drugs and drug therapies, and much more. * Rely on uniquely
authoritative and readable coverage, ideal for USMLE or specialty board preparation, as well as for course work. * Simplify your study with
an outstanding full-color, highly user-friendly design.



Rubin, Michael Netter's Concise Neuroanatomy : атлас / M. Rubin, J. E. Safdieh ; ill. F. H. Netter ;
contributing ill.: J. A. Craig, C. A. G. Machado, J. A. Perkins. - updated edition. - Philadelphia :
Elsevier, 2017. - XV, 403 p. : il.

This unique, comprehensive book provides rich visual guidance on all aspects of neuroanatomy, as only artwork by master medical
illustrator Frank H. Netter, MD can. Concise tables highlight important aspects of each structure, equipping you with the essential
knowledge you need to master this complex discipline. * Master the essential knowledge you need to pass your neuroanatomy course.
* See every nuance of nervous system anatomy with hundreds of unparalleled Netter diagrams.* Better understand the functional
importance and clinical significance of each anatomical structure, thanks to clear tabular summaries.

Self-Assessment in Paediatrics : учебное пособие / ed.: T. Lissauer, W. Carrol. - international
edition. - [S. l.] : Elsevier, 2018. - VII, 187 p. : fig.

This is a new, first-edition book of MCQs and EMQs designed to help test understanding of content presented in the Illustrated
Textbook of Paediatrics. It is ordered by the same chapter titles as Illustrated Textbook of Paediatrics for ease of reference. Features: *
Over 300 questions in MCQ and EMQ formats * Highly illustrated * 31 chapters.

Sadock, Benjamin James. Kaplan & Sadock's Concise Textbook of Clinical Psychiatry : derived
from Kaplan&Sadock's Synopsis of Psychiatry, elevents ed. / B. J. Sadock, V. A. Sadock, P. Ruiz.
- 4th ed. - Philadelphia ; Baltimore : Wolters Kluwer , 2017. - XIII, 1008 p., tabl.

Compact and easy to use, Kaplan & Sadock's Concise Textbook of Clinical Psychiatry, Fourth Edition is an authoritative, affordable text
that provides must-know information in clinical psychiatry. Containing the most relevant clinical material from the best-selling Kaplan
and Sadock’s Synopsis of Psychiatry, Eleventh Edition, it offers step-by-step guidance on the clinical examination, the psychiatric report,
medical assessment of the psychiatric patient, laboratory tests, and signs and symptoms, as well as all psychiatric and substance-
related disorders, with special chapters on children, adolescents, and the elderly. It also covers special topics such as emergency
psychiatry, forensic psychiatry, ethics, and palliative and end-of-life care. Key Features: Provides concise but thorough coverage of the
entire field of clinical psychiatry, including biologic, psychologic, and sociologic factors in health and disease. Contains real-world case
histories throughout. Includes thorough updates and revisions throughout, all consistent with the DSM-5. Features new and extensively
revised coverage of childhood disorders, gender dysphoria, issues affecting LGBT persons, reproductive medicine, physician-assisted
suicide, PTSD, the effects of terrorism and torture, and much more. Includes new chapters on public psychiatry and world aspects of
psychiatry, as well as a new section on brain stimulation methods. Features a unique, comprehensive glossary of psychiatric signs and
symptoms, new to this edition.



Turnpenny, Peter. Emery's Elements of Medical Genetics : учебник / P. D. Turnpenny, S. Ellard.
- 15th ed. - [S. l.] : Elsevier, 2017. - X, 400 p. : fig.

Everything a student needs to know about medical genetics is here in the 15th edition of this award-winning textbook. Thoroughly
updated and revised throughout to map a fast-moving area, the 15th edition continues Emery’s enviable reputation for successfully
balancing up-to-dateness in a rapidly developing field with a strong basis in practical clinical genetics for medical students. With MCQs
and Case-Based Review Questions, end of chapter summaries and convenient online access, it is the essential tool for this complex but
foundational topic for all medical undergraduates, as well as postgraduates seeking to improve their understanding and knowledge.

Zammitt, Nicola. Essentials of Kumar & Clark's Clinical Medicine : учебник / N. Zammitt, A.
O'Brien. - 6th ed., international. - [S. l.] : Elsevier, 2018. - XXXVII, 889 p., fig., tabl.

The sixth edition has been extensively revised and updated, in line with changes in clinical medicine and with its parent text. Some
updates reflect advances in medical science, including the increasing range of available biological therapies and the development of
novel oral anticoagulants. Although it is beyond the scope of this book to provide an exhaustive drug list that covers prescribing in all
patient groups, we have retained the section at the end of each chapter specifically dedicated to a description of common drugs
relevant to that system. Some changes relate to the ethical approaches to medicine. The chapter on ethics and communication has
been extensively revised in the light of the GMC`s duty of candour and the recognition of the power and importance of apology and
honesty when dealing with patients and families when things go wrong. The textbook has also been revised in the light of social
changes, such as the increasing use of novel psychoactive substances and their medical consequences. Updated guidelines, such as
those covering the treatment of malaria, are also included in this text. These represent just some of the advances in clinical medicine
that have been incorporated into this edition.

The Washington Manual of Emergency Medicine : справочное издание / ed.: M. D. Levine, W.
S. Gilmore. - Philadelphia ; Baltimore : Wolters Kluwer, 2018. - XXIII, 668 p. - Ref. after article.

Each high-quality volume in the esteemed Washington Manual series brings together contributions from faculty and residents at the
Washington University School of Medicine in St. Louis. The Washington Manual of Emergency Medicine, the latest addition to the series,
focuses on practical content on how physicians actually practice emergency care. Comprehensive and concise, it also acts as a handy
quick-reference, delivering need-to-know information at your fingertips, even in point-of-care situations. Features: * Goes beyond the
scope of a traditional emergency medicine reference to address topics such as interactions, treatments, and patient stabilization. *
Organized into practice-facing sections focusing on content for emergency medicine professionals. * Ideal for students and residents in
emergency departments, emergency medicine physicians, and advanced practice nurses and physician assistants. * Each chapter
follows a templated structure so you can uncover information quickly and apply it to a care situation effectively. * Covers issues
appropriate for emergency departments: toxicology, end-of-life procedures, psychiatric care, ultrasound, violence in the ER, procedural
skills, and more.



Видання, що надійшли до Наукової бібліотеки ХНМУ 
у вересні 2018 року

Медична навчальна література

Антонік, В. І. Анатомія, фізіологія дітей з основами гігієни та фізичної культури :
навчальний посібник / В. І. Антонік, І. П. Антонік, В. Є. Андріанов ; Міністерство освіти і
науки України. - Київ : Центр учбової літератури, 2017. - 336 с.

В навчальному посібнику представлений науково обгрунтований сучасними даними матеріал, що стосується анатомії і
фізіології дитячого організму та окремих його систем під моменту народження до юнацького віку. Навчальний посібник
рекомендується викладачам та студентам вищих і середніх педагогічних навчальних закладів, закладів фізичної культури,
вчителям шкіл. вихователям дошкільних закладів та позашкільних спортивно-тренувальних організацій, а такох всім тим,
хто цікавиться проблемами оптимізації розвитку дітей.

Антонов, А. Г. Основи домедичної допомоги : підручник / А. Г. Антонов, А. М. Колесніков, Н.
О. Коміссарова ; Міністерство внутрішніх справ України, Донецький юридичний інститут
МВС України, Кафедра судових експертиз. - 2-ге вид., переробл. та допов. - Київ : [б. и.],
2018. - 335 с.

У підручнику на сучасному науковому та педагогічному рівні викладено повний курс домедичної допомоги. Надана інформація,
яка дозволить провести діагностику ушкодження безпосередньо на місці події та надати невідкладну домедичну допомогу.
Видання розраховане на осіб, які не мають базової медичної освіти, а саме на курсантів вищих навчальних закладів МВС України,
студентів вищих навчальних закладів немедичного профілю, фахівців та службовців воєнізованих громадських підрозділів, до
обов'язків яких віднесено надання домедичної допомоги. Підручник пропонується для використання при вивченні навчальних
дисциплін "Долікарська допомога" та "Основи безпеки життєдіяльності".

Артюшкевич, А. С. Травмы и восстановительная хирургия челюстно-лицевой области :
учебное пособие / А. С. Артюшкевич. - Минск : Вышэйшая школа, 2018. - 255 с.

Даны анатомические сведения, биомеханика переломов челюстей, основы репаративного остеосинтеза, современные
принципы лечения переломов челюсти. Изложены динамика регионарного кровообращения и остеогенеза при
оперативном лечении переломов нижней челюсти, судебно-медицинская экспертиза физических лиц. Для стоматологов,
челюстно-лицевых хирургов.



Анатомія людини : у 3-х т. : підручник / ред.: А. С. Головацький, В. Г. Черкасов. -
Вінниця : Нова книга, 2018.

Т. 1. - . - 7-ме вид., доопрац. - 2018. - 368 с.
У першому томі підручника подано сучасні дані про будову клітин і тканин. Дано характеристику органів, систем і
апаратів органів. Описані основні етапи розвитку людини в онтогенезі, особливості будови, росту і розвитку організму.
Детально описана функціональна анатомія кісток скелета, їх з’єднань та м’язової системи людини. Наведена коротка
характеристика кровопостачання, відтоку крові і лімфи від цих анатомічних структур та їх іннервації. Допоможуть у
кращому засвоєнні матеріалу зведені таблиці. В кінці кожного розділу підручника є питання для повторення і
самоконтролю, які дозволяють краще зрозуміти прочитане. Усі анатомічні терміни подані українською і латинською
мовами і відповідають Міжнародній анатомічній номенклатурі (Сан-Паулу, 1997) — українському стандарту (Київ, 2001).
Підручник призначений для студентів та викладачів вищих медичних навчальних закладів IV рівня акредитації,
складений за кредитно-модульним принципом відповідно до вимог Болонського процесу.

Анатомія людини : у 3-х т. : підручник / ред.: А. С. Головацький, В. Г. Черкасов. -
Вінниця : Нова книга, 2017.

Т. 2. - . - 5-те вид., доопрац. - 2017. - 456 с.
У другому томі підручника подано сучасні дані про будову нутрощів, центральної нервової системи та органів чуття.
Дано характеристику органів, систем і апаратів органів, кровопостачання, відтоку крові і лімфи від цих анатомічних
структур та їх іннервації. Допоможуть у кращому засвоєнні матеріалу зведені таблиці. В кінці кожного розділу
підручника є питання для повторення і самоконтролю, які дозволяють краще зрозуміти прочитане. Усі анатомічні
терміни подані українською і латинською мовами і відповідають Міжнародній анатомічній номенклатурі (Сан-Паулу,
1997) - українському стандарту (Київ. 2001). Підручник призначений для студентів та викладачів вищих медичних
навчальних закладів IV рівня акредитації, складений за кредитно-модульним принципом відповідно до вимог
Болонського процесу.

Анатомія людини : у 3-х т. : підручник / ред.: А. С. Головацький, В. Г. Черкасов. -
Вінниця : Нова книга, 2017.

Т. 3. - . - 4-те вид., доопрац. - 2017. - 376 с.
У третьому томі підручника подані сучасні дані про будову периферійної нервової системи та серцево-судинної системи.
Допоможуть у кращому засвоєнні матеріалу зведені таблиці. В кінці кожного розділу підручника є питання для
повторення і самоконтролю, які дозволяють краще зрозуміти прчитане. Усі анатомічні терміни подані українською і
латинською мовами і відповідаютьо Міжнародній анатомічній номенклатурі (Сан-Пауло, 1997), українському стандарту
(Київ, 2001). Підручник призначений для студентів та викладачів вищих медичних навчальних закладів IV рівня
акредитації, складений за кредитно-модульним принципом відповідно до вимог Болонського процесу.



Бронхіальна астма у дітей: особливості перебігу та діагностики запальних фенотипів,
індивідуалізований підхід до лікування : методичні рекомендації / Ю. Г. Антипкін, В. Ф.
Лапшин, Т. Р. Уманець [та ін.] ; Міністерство охорони здоров’я України, Національна
академія медичних наук України, Український центр наукової медичної інформації та
патентно-ліцензійної роботи, Буковинський державний медичний університет, Інститут
педіатрії, акушерства і гінекології НАМН України. - Київ : [б. и.], 2015. - 32 с.

Асланов Галандар Асдан оглы Педагогический контекст формирования ценностного
отношения к здоровью у студентов высших медицинских учебных заведений : монография
/ Г.А. оглы Асланов. - Киев : Центр учебной литературы, 2017. - 182 с. - Библиогр.: с. 150-
182.

В монографии проанализированы аспекты становления проблемы формирования ценностного отношения к здоровью в
философском, психологическом, социологическом, педагогическом аспектах. Охарактеризованы современные концепции и
подходы к сохранению и укреплению здоровья на основе изучения и обобщения прктики, обозначены педагогические условия,
разработана модель и конкретные методические рекомендации по формированию ценностного отношения к здоровью у
студентов высших медицинских учебных заведений. Для научных сотрудников, преподавателей вузов, студентов, всех, кто
интересуется проблемами укрепления и сохранения здоровья.

Барановская, Е. И. Акушерство : учебник / Е. И. Барановская. - Минск : Вышэйшая школа,
2018. - 287 с.

Изложены вопросы физиологии беременности и родов, их осложнений. Значительное внимание уделено методам
диагностики как физиологического сосотояния, так и патологии матери и плода. Для студентов учреждений высшего
образовния по специальности "Медико-диагностическое дело", может быть использован врачами-интернами,
клиническими ординаторами, аспирантами.

Військово-польова хірургія : підручник / ред.: В. Є. Корік, С. А. Жидков, В. Г. Богдан. - Київ :
Центр учбової літератури, 2018. - 352 с.

Матеріали підручника відображають досвід військових медиків у воєнних конфліктах кінця ХХ і початку ХХІ ст., а також при
ліквідації різних катастроф і стихійних лих. Підручник містить основні відомості з воєнно-польової хірургії і цілком відповідає
програмі навчання студентів у вищих медичних навчальних закладах і програмі підготовки офіцерів медичної служби запасу.
Особливу увагу приділено питанням сучасної бойової хірургічної травми та її ускладненням. Подано принципи діагностики і
лікування вогнепальних і мінно-вибухових поранень різної локалізації. Організація надання медичної допомоги пораненим і
потерпілим представлена відповідно до сучасної структури медичної служби Збройних Сил. Призначений для студентів закладів
вищої освіти з медичних спеціальностей, а також буде корисним для курсантів і слухачів військово- медичних факультетів.



Грибан, В. Г. Валеологія : підручник / В. Г. Грибан. - 2-ге вид., переробл. та допов. - Київ :
Центр учбової літератури, 2018. - 342 с.

Розкриваються основні поняття дисципліни валеології, джерела та історія розвитку науки, діагностика і прогноз здоров’я
індивіда, особливості впливу на організм людини фізичних навантажень. Висвітлюється роль харчування, дихання, серцево
судинної системи у збереженні здоров’я. Описуються основні засоби зміцнення здоров’я та профілактики професійних
захворювань. Викладено погляди на насильство, його природу та профілактику. Для курсантів, студентів, викладачів,
науковців і всіх, хто займається проблемами здоров’я та виховання молоді.

Жаворонок, С. В. Тропические болезни : пособие / С. В. Жаворонок, В. М. Мицура, Е. Л.
Красавцев. - Минск : Вышэйшая школа, 2018. - 288 с.

Изложены основные сведения по этиологии, эпидемиологии, патогенезу, клинике, диагностике, лечению и профилактике
основных инфекционных и паразитарных тропических болезней. Приведены современные методы диагностики и лечения,
большое внимание уделяется влиянию факторов окружающей среды в тропических зонах. Также приводится специфика
работы врача в тропических странах, отражены особенности патологии коренного населения тропиков и течения
заболеваний у приезжих. Предназначено для студентов медицинских вузов, студентов иностранцев, изучающих
тропические болезни, и преподавателей высших учебных заведений.

Журавльова, Л. В. Основи діагностики, лікування та профілактики неалкогольної жирової
хвороби печінки : навчальний посібник для лікарів-інтернів терапевтів та лікарів загальної
практики / Л. В. Журавльова , О. В. Огнєва, А. К. Журавльова ; Міністерство охорони
здоров'я України, Харківський національний медичний університет. - Київ : Видавничий дім
Медкнига, 2018. - 92 с. - (Бібліотечка практикуючого лікаря).

Навчальний посібник присвячений висвітленню теоретичних та практичних питань щодо такої розповсюдженої в наш час
патології, як неалкогольна жирова хвороба печінки. Робота з цим виданням допоможе не тільки в підготовці до
семінарських та практичних занять лікарям-інтернам, а й стане в нагоді в практичній діяльності лікарів загальної практики.
Для лікарів-інтернів терапевтів та лікарів загальної практики.

Журавлева, С. А. Гистология. Практикум : учебное пособие / С. А. Журавлева. - Минск :
Вышэйшая школа, 2018. - 320 с.

Приведены основные положения цитологии, общей и частной гистологии. Большое внимание уделено современным
методам взятия и фиксации материала. Дано подробное описание микроскопических препаратов и электронограмм.
Представлены санитарные нормы, правила и гигиенические нормативы, информация о патологоанатомической службе
Республики Беларусь, инструкции по профилактике профессиональных заражений и правила проведения работ с
использованием экспериментальных животных. Для учащихся средних специальных медицинских учебных заведений по
специальности "Медико-диагностическое дело".



Зубар, Н. М. Фізіологія харчування: практикум : навчальний посібник / Н. М. Зубар, Ю. В.
Руль, М. К. Булгакова. - Київ : Центр учбової літератури, 2018. - 208 с.

У навчальному посібнику висвітлено сучасний стан наук про харчування, принципи раціонального та адекватного
харчування різних категорій населення, фізіологічні основи харчування здорових людей, осіб з групи ризику та хворих.
Практикум сприяє підготовці спеціалістів з високим рівнем теоретичних знань та практичних навичок. Забезпечує
дистанційне навчання, містить блок інформації, самостійну практичну роботу і спрямований на самовдосконалення та
творчий пошук. Призначено для студентів, які навчаються за спеціальностями: 7.091711 - технологія харчування та
7.050201 - менеджмент організацій.

Зинчук, В. В. Нормальная физиология. Краткий курс : учебное пособие / В. В. Зинчук, О. А.
Балбатун, Ю. М. Емельянчик ; ред. В. В. Зинчук. - Минск : Вышэйшая школа, 2018. - 431 с.

Изложен материал по основным разделам нормальной физиологии в виде таблиц, графиков, рисунков и его схем. В
каждой главе имеется глоссарий. В конце приведен предметный указатель. Для студентов учреждений высшего
медицинского образования.

Загальна хірургія : національний підручник / В. П. Андрющенко, Я. С. Березницький, А. В.
Верба [та ін.] ; ред. Я. С. Березницький, М. П. Захараш, В. Г. Мішалов, В. О. Шідловський .
- Вінниця : Нова книга, 2018. - 344 с. : iл.
Зміст підручника відповідає затвердженій МОЗ України програмі підготовки лікаря загальної практики з питань вивчення та
засвоєння основних розділів загальної хірургії. Поряд з питаннями організації хірургічної допомоги, обстеження та нагляду за
хірургічним хворим, у підручнику наведено основні термінологічні, діагностичні та лікувальні принципи надання медичної
допомоги хворим з проявами основних, соціально значущих хірургічних захворювань. Матеріал у підручнику структурований, із
чіткім виділенням основних розділів теми, і викладений відповідно до професійно орієнтованих завдань, затверджених галузевих
стандартів. Кожний розділ теми представлений в алгоритмізованому вигляді, що, на думку авторів, повинно сприяти кращому
засвоєнню матеріалу студентами при використанні кредитно-модульної системи навчання. Підручник розрахований на студентів 3
курсів вищих навчальних закладів медичного профілю III–IV рівнів акредитації.

Клініко-інструментальна діагностика та обгрунтування вибору тактики ведення хворого з
вертеброгенною шийною мієлопатією : методичні рекомендації / Л. Л. Чеботарьова, А. І.
Третьякова, Є. І. Слинько [та ін.] ; Міністерство охорони здоров’я України, Національна
академія медичних наук України, Український центр наукової медичної інформації та патентно-
ліцензійної роботи, Інститут нейрохірургії ім. академіка А.П. Ромоданова . - Київ : [б. и.], 2015. -
31 с.



Кондрашихина, О. А. Психогенетика : учебное пособие / О. А. Кондрашихина. - Киев : Центр
учебной литературы, 2018. - 167 с.

Курс «Психогенетика» входит в Государственный образовательный стандарт для психологических специальностей. В
пособии излагаются краткая история развития психогенетики, необходимые базовые сведения по общей генетике, методам
современной психогенетики, соотношению генетических и средовых детерминант в межиндивидуальной вариативности
когнитивных функций, динамических характеристик психики в нормальном и отклоняющемся вариантах онтогенеза. В
приложении приводится программа курса лекций по психогенетике, задания тестового контроля знаний.

Кричковська, Т. Д. Психологія аномального розвитку : навчальний посібник / Т. Д.
Кричковська ; Ніжинський державний університет ім. Миколи Гоголя. - Київ : [б. и.], 2018. -
164 с.

У навчальному посібнику представлені основні теоретичні положення психології аномального розвитку, розкриті проблеми
класифікації психічного дизонтогенезу та охарактеризовано його варіанти, проаналізовані проблеми порушень психічного
розвитку дітей на різних вікових етапах, а також розкриті питання психологічної допомоги дітям з відхиленнями у розвитку.
Пропонується студентам, які здобувають фах психолога зі спеціалізацією "Клінічна психологія", практичним психологам,
дефектологам, а також усім, кому не байдужі проблеми сучасних дітей.

Лекарственные средства в детской стоматологии : учебное пособие / Т. Н. Терехова, М. К.
Кевра, Л. П. Белик [и др.]. - Минск : Вышэйшая школа, 2018. - 318 с.

Даны сведения о лекарственных средствах, используемых в работе детского стоматолога для местного обезболивания,
профилактики и лечения кариеса зубов и его осложнений, заболеваний маргинального периодонтита, слизистой оболочки
полости рта. Для студентов стоматологических факультетов учреждений высшего образования, врачей-интернов.

Луцкая, И. К. Восстановительная стоматология : учебное пособие / И. К. Луцкая. - Минск :
Вышэйшая школа, 2018. - 207 с.

Освещены теоретические и практические обоснования оптимального выбора методов лечения нарушений цвета и формы
постоянных зубов. Рассмотрены формообразование, цветоведение, реставрирование жевательной и фронтальной групп
зубов, изготовления винирных покрытий, адгезивное шинирование подвижных зубов, изготовление адгезивных протезов и
моделирование комбинированной эстетической реставрации. Для слушателей системы дополнительного образования
взрослых по специальности "Стоматология". Может быть полезно студентам и преподавателям стоматологических
факультетов учреждений высшего медицинского образования.



Луцкая, И. К. Диагностика и лечение пульпита и периодонтита : учебное пособие / И. К.
Луцкая. - Минск : Вышэйшая школа, 2018. - 239 с. : рис.

Освещены методы и средства обезболивания в терапевтической стоматологии, методы обследования; анатомо-
физиологические особенности пульпы и периодонта; этиопатогенез, клиника и диагностика пульпита и апикального
периодонтита; лечение пульпита; эндодонтическое лечение зубов, ошибки и осложнения; восстановление коронки
депульпированного зуба. Предназначено для слушателей системы дополнительного образования взрослых по
специальности "Стоматология".

Луцкая, И. К. Профилактическая стоматология / И. К. Луцкая. - Москва : Медицинская
литература, 2018. - 544 с. : рис., фот. - (Карманный справочник врача)

В книге серии "Карманный справочник врача" представлены современные взгляды на важнейший аспект
стоматологического здоровья населения: организацию и осуществление стоматологической профилактики. Предлагается
дифференцированный выбор эффективных методов и средств на основе научного подхода и с учетом индивидуальных
особенностей пациента: возраста, состояния здоровья, психологического статуса. Для врачей-стоматологов, ассистентов,
гигиенистов, зубных врачей и студентов медицинских вузов.

Луцкая, И. К. Терапевтическая стоматология : учебное пособие / И. К. Луцкая. - Минск :
Вышэйшая школа, 2018. - 607 с. : рис.

Освещены основные разделы терапевтической стоматологии: обследование пациента, обезболивание, диагностика,
лечение и профилактика кариеса, пульпита, периодонтита, болезней пародонта и слизистой оболочки полости рта. Дано
обоснование большинству современных подходов, методов воздействия, а также практических рекомендаций по
конкретному выполнению лечебных и профилактических манипуляций. Учебное пособие предназначено для слушателей
системы дополнительного образования взрослых по специальности "Стоматология", врачей-стоматологов. Может
использоваться студентами и преподавателями стоматологических факультетов учреждений высшего медицинского
образования.

Ляликов, С. А. Клиническая иммунология и аллергология : учебное пособие / С. А.
Ляликов, Н. М. Тихон. - Минск : Вышэйшая школа, 2018. - 366 с. : табл., граф.

Изложены ключевые понятия иммунологии, неспецифических факторов резистентности, механизмов врожденного и
адаптивного иммунитета. Освещены вопросы этиологии, патогенеза, клинических проявлений, диагностики и принципы
терапии иммунодефицитов, опухолей, аллергических и аутоиммунных заболеваний. Для студентов медицинских

универститетов, интернов, клинических ординаторов и врачей различных специальностей.



Мальцев, Д. В. Иммунотерапия : монография / Д. В. Мальцев ; Национальный медицинский
университет им. А.А. Богомольца, Институт экспериментальной и клинической медицины ,
Национальная медицинская академия последипломного образования им. П.Л. Шупика. -
Киев : Центр учебной литературы, 2018. - 608 с.

В книге изложены основы современного учения об иммунотерапии как о прогрессивном высокоэффективном методе биологического
лечения иммунодефицитных, инфекционных, аутоиммунных, аллергических и онкологических заболеваний при помощи компонентов
иммунной системы организма человека различного происхождения. Приведены как обзоры научной литературы, посвященные
оценке эффективности и безопасности различных иммунотерапевтических агентов в контексте доказательной медицины, так и
результаты оригинальных клинических исследований в указанном направлении.

Максименко, С. Д. Педагогіка вищої медичної освіти : підручник / С. Д. Максименко, М. М.
Філоненко ; Міністерство освіти і науки України, Національний медичний університет ім. О.О.
Богомольця. - Київ : Центр учбової літератури, 2018. - 286 с.

У підручнику висвітлюється система педагогічних знань, у яку входять теоретико-методологічні основи навчання і виховання
студентів вищого медичного навчального закладу, закономірності, принципи, форми і методи організації педагогічного процесу,
дидактичні моделі та інноваційні методи навчання студенів, вимоги до педагогічної діяльності викладача вищого медичного
навчального закладу і викладання профільних предметів.
Навчальний підручник призначений для викладачів, студентів, магістрів, слухачів підвищення педагогічної кваліфікації вищих
медичних навчальних закладів, усіх тих, хто займається самоосвітою з проблеми навчання і виховання студентської молоді.

Маруненко, І. М. Анатомія, фізіологія, еволюція нервової системи : навчальний посібник для
студентів небіологічних спеціальностей вищих навчальних закладів / І. М. Маруненко, Є. О.
Неведомська, Г. І. Волковська ; Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, Київський
університет ім. Бориса Грінченка. - Київ : Центр учбової літератури, 2018. - 184 с. : iл.

Навчальний посібник побудовано з урахуванням завдань навчального курсу «Анатомія, фізіологія, еволюція нервової системи».
Основним завданням навчального посібника є навчання анатомії, фізіології, еволюції нервової системи, що має виключне значення
для студентів вищих навчальних закладів. У навчальному посібнику розкрито основні питання анатомії, фізіології, еволюції нервової
системи, а саме: біологічне значення, загальний план будови і властивості нервової системи, будова, функції та розвиток відділів
центральної нервової системи, загальний план будови головного мозку, захворювання нервової системи та їх профілактика.
Навчальний посібник містить науково-популярну інформації під рубриками: «Історична довідка», «Важливо знати, що ...», «Цікаво
знати, що ...», які допоможуть поглибити знання студентів. Для студентів вищих навчальних закладів ІV рівня акредитації.

Медичне та фармацевтичне товарознавство : навчальний посібник для студентів
бакалаврів медичних та фармацевтичних учбових закладів III-IV рівнів акредитації / Т. І.
Єрмоленко, Г. О. Сирова, О. М. Губська [та ін.] ; Міністерство охорони здоров'я України,
Харківський національний медичний університет. - Харків : [б. и.], 2018. - 135 с.
Навчальний посібник призначений для підготовки й проведення практичних занять з дисципліни «медичне та фармацевтичне
товарознавство». Містить ключеві поняття за тематикою, навчальні питання й тести для самопідготовки до заняття. Може бути
використаний для самостійного опанування навчальної теми з метою визначення функціональних властивостей фармацевтичних
і медичних товарів, призначених для діагностичних, лікувальних та профілактичних цілей, а також їх асортимент, товарознавчі
операції, фактори, які впливають на якість товарів, організацію їх зберігання та ін.



Никоненко, Ю. П. Клінічна психологія : навчальний посібник / Ю. П. Никоненко. - Київ : [б.

и.], 2018. - 368 с.

Посібник становить собою стислий виклад основних питань клінічної психології. Складається з наступних розділів:
„Теоретико-методологічні основи клінічної психології”, „Психологія хворої людини”; “Роль клініко-психологічної інтервенції
в реабілітації хворих”; “Психологія лікувально-діагностичного процесу” та „Психологічні особливості хворих із різними
соматичними захворюваннями”. Призначений для студентів спеціальності “соціальна педагогіка, практична психологія”;
“практична психологія”; “дошкільна освіта, практична психологія”. Буде корисний викладачам, психологам-практикам,
аспірантам, медичним працівникам.

Особливості діагностики та лікування бронхіальної астми у дітей з надмірною масою тіла :
методичні рекомендації / Міністерство охорони здоров'я України, Український центр
наукової медичної інформації та патентно-ліцензійної роботи, Одеський національний
медичний університет МОЗ України ; уклад. В. І. Величко [та ін.]. - Київ : [б. и.], 2015. - 24 с.

Павлович, С. А. Микробиология с вирусологией и иммунологией : учебное пособие / С. А.
Павлович. - 3-е изд., испр. - Минск : Вышэйшая школа, 2018. - 799 с. : рис., табл.

Состоит из двух частей - общей и специальной. В первой изложены систематика и номенклатура микроорганизмов; морфоло гия
и ультраструктура прокариот, эукариот и вирусов; культивирование, метаболизм и энергетический обмен бактерий; генетика
микроорганизмов; механизмы антимикробного действия антибиотиков, функционирования иммунной системы в норме и
патологии; иммунотерапия, вакцинопрофилактика и все современные ре акции иммунитета, использующиеся в оценке
иммунного статуса человека и диагностике инфекционных болезней. Во второй части описаны биологические особенности
наиболее значимых возбудителей бактериальных и вирусных инфекций, протозойных инвазий и микозов, современные методы
их лабораторной диагностики. Завершается она темой «Санитарная микробиология». Для студентов медицинских вузов и
биологических факультетов университетов, биологов, иммунологов, микробиологов, эпидемиологов и инфекционистов.

Поликлиническая и госпитальная детская хирургическая стоматология : учебник / А. К.
Корсак, А. Н. Кушнер, Т. Н. Терехова [и др.] ; ред. А. К. Корсак. - Минск : Вышэйшая школа,
2018. - 527 с.
На современном уровне изложено обезболивание при хирургических вмешательствах, а также вопросы этиологии,
патогенеза, классификации, клиники, диагностики и лечения детей с воспалительными заболеваниями, травмами,
опухолями и врожденными пороками развития в челюстно-лицевой области. Большое внимание уделено профилактике и
медицинской реабилитации детей с данными патологиями. Предназначен для студентов стоматологических факультетов
медицинских учреждений высшего образования.



Прищепа, И. М. Нейрофизиология : учебное пособие / И. М. Прищепа, И. И. Ефременко. -
Минск : Вышэйшая школа, 2018. - 285 с.

Изложены основы нейрофизиологии с учетом современных достижений биологической и медицинской наук, вопросы
частной нейрофизиологии. Рассмотрены предмет, задачи и значение курса нейрофизиологии, дан краткий исторический
очерк ее развития. Все разделы проиллюстрированы. В конце каждой главы приведены тесты для контроля и
самоконтроля. В пособие включено подробное рассмотрение основных тенденций развития современной
нейрофизиологии, а также широкого спектра теоретических и практических задач, что необходимо для подготовки
современных специалистов в области специальной педагогики. Предназначено для студентов учреждений высшего
образования, практикующих психологов и социальных работников.

Попадюха, Ю. А.Сучасні комп’ютерізовані комплекси та системи у технологіях фізичної
реабілітації : навчальний посібник / Ю. А. Попадюха. - Київ : Центр учбової літератури,
2017. - 299 с.

Розглянуто сучасні комп’ютеризовані комплекси та системи, які використовуються в технологіях фізичної реабілітації та
оздоровлення. Начальний посібник рекомендовано студентам і магістрантам спеціальності 227 «Фізична терапія,
ерготерапія», аспірантам під час підготовки докторів філософії зі спеціальності 227 «Фізична реабілітація».

Попадюха, Ю. А. Сучасні комплекси, системи та пристрої реабілітаційних технологій :
навчальний посібник / Ю. А. Попадюха. - Київ : Центр учбової літератури, 2018. - 656 с.

Розглянуто сучасні роботизовані комплекси, системи та пристрої, які використовуються у технологіях фізичної реабілітації
та оздоровлення. Навчальний посібник рекомендовано студентам і магістрантам спеціальності 227 «Фізична терапія,
ерготерапія», аспірантам під час підготовки докторів філософії зі спеціальності 227 «Фізична реабілітація».

Попадюха, Ю. А. Сучасні роботизовані комплекси, системи та пристрої у реабілітаційних
технологіях : навчальний посібник / Ю. А. Попадюха. - Київ : Центр учбової літератури,
2017. - 322 с.

Розглянуто сучасні роботизовані комплекси, системи та пристрої, які використовуються у технологіях фізичної реабілітації
та оздоровлення. Навчальний посібник рекомендовано студентам і магістрантам спеціальності 227 «Фізична терапія,
ерготерапія», аспірантам під час підготовки докторів філософії зі спеціальності 227 «Фізична реабілітація».



Професійні хвороби : підручник / B. A. Капустник, І. Ф. Костюк, Г. О. Бондаренко [та ін.] ;
ред.: B. A. Капустник, І. Ф. Костюк. - 5-те вид., випр. - Київ : ВСВ Медицина, 2017. - 536 с.

У п'ятому виданні (попередні видано у 1998, 2003, 2011, 2015 рр.) національного підручника відображено сучасні відомості з
різних розділів професійної патології. Зміст підручника відповідає Типовій програмі з навчальної дисципліни “Професійні
хвороби” з урахуванням принципів Болонської кредитно-модульної системи. У додатку наведено чинні нормативні документи
(список професійних захворювань, інструкцію щодо застосування переліку професійних захворювань, порядок проведення
профілактичних оглядів, витяг з номенклатури лікарських спеціальностей). Для студентів V і VI курсів вищих медичних
навчальних закладів — університетів, інститутів та академій, а також лікарів-інтернів.

Столяр, О. Б. Молекулярна біологія : навчальний посібник / О. Б. Столяр ; Міністерство
освіти і науки України, Тернопільський національний педагогічний університет ім. В.
Гнатюка. - Київ : КНТ, 2018. - 224 с.

У навчальному посібнику міститься матеріал курсу молекулярної біології для студентів напряму підготовки 6.040102 Біологія*.
Він складається з п’яти розділів, у яких розглядаються молекулярні основи структурної організації клітин прокаріотів та
еукаріотів, збереження та передачі у нові клітини спадкової інформації, її реалізації шляхом синтезу протеїнів, клітинних і
міжклітинних комунікацій та регуляції цих процесів. Матеріал структуровано у відповідності до органел, де здійснюються певні
процеси: ядро, цитоплазма, мембрани. Посібник завершується розглядом молекулярних основ сигналювання та регуляції
клітинного циклу і апоптозу. Для студентів біологічних спеціальностей.

Судова медицина : підручник для медичних та юридичних вищих навчальних закладів / O.
I. Герасименко, А. Г. Антонов, К. О. Герасименко [та ін.] ; ред. О. І. Герасименко. - 3-те вид.,
переробл. и доповн. - Київ : [б. и.], 2018. - 626 с.
У підручнику на сучасному науковому та педагогічному рівні викладено повний курс судової медицини. Надана актуальна
інформація щодо правових та організаційних основ судово-медичної служби та загальні дані про діяльність судових експертів,
інформація, яка дозволить визначити ознаки впливу на організм або труп певних чинників, вирішити питання про механізм
утворення, зажиттєвість і давність ушкодження, причину смерті, тяжкість тілесного ушкодження тощо. Розглянуто питання
дослідження та експертизи речових доказів із слідами біологічного походження та типові помилки судово-медичних експертів.
Значна увага приділяється судово-медичній експертизі живих осіб та експертизі трупів. Питання законодавчого регулювання
судово-медичної експертної діяльності надані на сучасному рівні. Підручник є зручним для використання студентами юридичного
напрямку, оскільки розставлені акценти щодо використання судово-медичних даних працівниками органів внутрішніх справ,
слідчими, суддями, працівниками прокуратури та адвокатури. Одночасно навчальний матеріал надано в повному обсязі
відповідно до навчальних програм, за якими навчаються студенти вищих медичних навчальних закладів. Видання розраховане
на студентів вищих медичних та юридичних навчальних закладів, судово-медичних експертів, лікарів-експертів та юристів.



Сучасна практика внутрішньої медицини з невідкладними станами в кардіології та
ревматології : навчальний посібник / Міністерство охорони здоров'я України, Харківський
національний медичний університет ; за ред. П. Г. Кравчуна, О. Ю. Борзової. - 2-ге вид. -
Київ : [б. и.], 2018. - 452 с.

Даний посібник створено згідно з наскрізною навчальною програмою з вивчення дисципліни "Внутрішня медицина ", що є
складовою частиною спеціальності: 7.110101 "Лікувальна справа", з урахуванням вимог кредитно-трансферной системи
для студентів 6 курсу ВМНЗ IVрівня акредитації МОЗ України. У посібнику послідовно та грунтовано викладені основні
питання клініки, діагностики, диференційної діагностики, лікування та профілактики кардіологічних та ревматологічних
захворювань, наведено алгоритми надання медичної допомоги з використанням інтервенційних методів лікування та
урахуванням вимог доказової медицини.

Фізіологія : підручник для студентів вищих медичних навчальних закладів IV рівнів
акредитації / В. Г. Шевчук, В. М. Мороз , С. М. Бєлан [та ін.] ; ред. В. Г. Шевчук ;
Міністерство охорони здоров'я України. - 4-те вид. - Вінниця : Нова книга, 2018. - 448 с. :
iл.

Підручник підготовлено відповідно до навчальної програми з фізіології для студентів вищих медичних навчальних
закладів, які навчаються за кредитно-модульною системою (ECTS). Ці матеріали розроблені на підставі багаторічного
педагогічного досвіду професорсько-викладацького складу кафедри фізіології Національного медичного університету імені
О. О. Богомольця та інших медичних ВНЗ України. У підручнику міститься коротка історія та віхи розвитку фізіологічної
науки, сучасна інформація з основних розділів фізіології, включаючи клітинно-мембранні основи фізіології, фізіологію
нервових і м’язових клітин, контури біологічної регуляції, нервову та гуморальну регуляції функцій організму, роль
гормонів у регуляції фізичного, психічного та статевого розвитку, сенсорні системи, інтегративну функцію ЦНС, системи
крові, кровообігу, дихання та обміну речовин, травлення та виділення. Підручником можуть користуватися лікарі-інтерни
та лікарі загальної лікарської практики, а також студенти біологічних та природничих факультетів класичних університетів,
що вивчають базові питання фізіології людини.

Фролова, Ю. Г. Медицинская психология : учебник / Ю. Г. Фролова. - Минск : Вышэйшая
школа, 2018. - 431 с.

В учебнике рассматриваются актуальные теоретические и прикладные проблемы современной медицинской психологии.
Приводится клинико-психологическая характеристика нарушений личности и психических процессов при различных
заболеваниях, анализируются основные психологические подходы к их терапии, рассматриваются закономерности
формирования субъективных концепций болезни и модели взаимодействия врача и пациента. Приложение содержит
наиболее часто используемые методики клинико-психологической диагностики и рекомендации по их интерпретации, а
также тест самоконтроля знаний и словарь терминов. Для студентов-психологов, специалистов, работающих в системе
здравоохранения.



Халмурадов, Б. Д. Медицина надзвичайних ситуацій : підручник / Б. Д. Халмурадов, П. Б.
Волянський ; Міністерство освіти і науки України, Національний авіаційний університет. -
Київ : Центр учбової літератури, 2018. - 208 с. : iл.

У підручнику наведено загально прийняті підходи, що застосовуються при наданні домедичної допомоги в надзвичайних
ситуаціях. Виствітлено медикотактичну характеристику надзвичайних ситуацій. Представлено стислий опис анатомії та фізіології
людини, що сприяє кращому опановуванню дисципліни «Медицина надзвичайних ситуацій». Підручник призначено для
студентів вищих навчальних закладів, напряму підготовки «Цивільна безпека», «Пожежна безпека», а також для викладачів цієї
дисципліни. Може бути корсний керівному та командно-начальницькому складу аварійнорятувальних служб об'єктів економіки
при підготовці та проведенні відповідних занять з підлеглими.

Шувар, І. А. Особливо небезпечні рослини України : навчальний посібник / І. А. Шувар, В.
П. Гудзь, А. І. Шувар ; ред. І. А. Шувар. - Київ : Центр учбової літератури, 2018. - 189 с.

Викладено основні поняття про особливо небезпечні рослини України, які порушують баланс співіснування природних угруповань
і з кожним роком розширюють свій ареал на теренах країни, завдаючи шкоди народному господарству. Розкрито особливості
рослин-алергенів і отруйних рослини, які негативно впливають на стан здоров’я людей, тварин, погіршують якість
сільськогосподарської продукції та навколишнє природне середовище. Зважено на необхідність донести до свідомості кожного
мешканця країни знання про непередбачувані важкі наслідки від неграмотного поводження у повсякденному житті з отруйними
та шкідливими рослинами. Значна увага надана запобіжним карантинним заходам, застереженням і боротьбі з небезпечною
рослинністю на землях різного призначення та у побуті. Для студентів різних напрямів підготовки і спеціальностей, аспірантів,
викладачів, наукових працівників, народних обранців, керівників підприємств і організацій, вчителів, учнівської молоді,
працівників сільського і народного господарства та різних верств населення, які мають безпосередній чи опосередкований
контакт з рослинним біорізноманіттям, турбуються про його екологічний стан, загальну культуру народу, екологізацію
землеробства, добробут і здоров’я нації.

Ferri's Fast Facts in Dermatology : a Practical Guide to Skin Diseases and Disorders / ed. F. F.
Ferri ; associate ed.: J. E. Fitzpatrick, L. D. Proc. - 2nd ed. - Philadelphia : Elsevier, 2019. - 446
p.

Pocket-sized for easy portability and reference, this highly practical, full-color resource provides expert guidance in the diagnosis
and treatment of the dermatologic conditions most often seen in everyday practice. Veteran author Dr. Fred F. Ferri, joined by
University of Colorado dermatologists James Fitzpatrick, MD and Lori Prok, MD, present this enhanced, updated edition to aid
medical students, residents, practicing physicians, and allied health professionals who deal with disorders of the skin.

Melnyk, N. O. Histology, Cytology and Embryology : учебник / N. O. Melnyk. - Kiev : Book-plus,
2017. - 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 principal characteristics of each tissues and system of organs. The
presented material was based on the most recent developments of the world histology, cytology and embryology, taking advantage
of terminology in accordance with the requirements to the international nomenclature (histological, anatomical and physiological).



Pharmacology : textbook for english-speaking students of higher medical educational
institutions. - 4th ed. - Vinnytsia : Nova Knyha, 2018. - 552 p.

The textbook for students of higher medical educational establishments of the 4th level of accreditation has been written 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.

Smith, R. P. Netter's Obstetrics & Gynecology : руководство / R. P. Smith. - 3rd ed. -
Philadelphia : Elsevier, 2018. - 3494 p.

Now fully up to date with provides superbly illustrated coverage of the common conditions and problems most often encountered
in ob/gyn practice. Classic Netter images are paired with concise, evidence-based descriptions of common diseases, conditions,
diagnostics, treatments, and protocols.Large, clear illustrations and short, to-the-point text make this the perfect reference for
everyday clinical practice as well as staff and patient education.

Urology : textbook for students of higher medical educational institutions / S. P. Pasiechnikov
[et al.] ; ed. S. P. Pasiechnikov ; Ministry of Health of Ukraine. - Vinnytsia : Nova Knyha , 2016. -
400 p.

Pediatric lifts in early urology training courses. The head restroom of the country in which children and schoolchildren “Urology”
are studying is supposedly preparing for transition to harmoniously credit and credit systems in 90-year economic conditions, in
Ukraine “Zagalnaya medicine”, “Pediatriya”, “Medical profilaktika”, that 45-year-old study program for the specialty "Medichno
psihologiya".



Медична наукова література

Гендер. Екологія. Здоров’я : матеріали ІІІ міжнар. наук.-практ. конф. (Харків, 19-20
квітня 2011 р.) / МОЗ України, Харк. обл. держ. адміністрація, Гол. упр. у справах сім’ї,
молоді та спорту, Харк. нац. мед. ун-т ; редкол. В. В. М'ясоєдов [и др.]. - Х. : ХНМУ, 2011. -
212 с.

Питання експериментальної та клінічної стоматології : збірник наукових праць. - Харків :
ХНМУ.

Вип. 12 : Матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю
"Гофунговські читання", присвяченої 95-річчю кафедри терапевтичної стоматології
Харківського національного медичного університету та 140-річчю з дня народження її
засновника, професора Є.М. Гофунга, 6-7 жовтня 2016 р. - 2016. - 462 с.

Збірка наукових праць присвячена 40-річчю стоматологічного факультету Харківського національного медичного
університету. У ній представлені матеріали науковопрактичної конференції з міжнародною участю «Актуальна
стоматологія. Наука, практика, педагогіка» з нагоди 40-річного ювілею стоматологічного факультету Харківського
національного медичного університету (23 листопада 2018 р.). Збірка включає результати наукових досліджень по
актуальних проблемах стоматології та щелепно-лицьової хірургії з різних країн. У випуск включені праці фахівців, які
виконані на кафедрах стоматологічного профілю та суміжних дисциплін медичних ВНЗ і установ
післядипломної освіти лікарів, а також в практичній охороні здоров'я. У них відбиті експериментальні, теоретичні і клінічні
питання сучасної стоматології та щелепнолицьової хірургії.

Робак, І. Ю. Харківська охорона здоров'я в післявоєнний радянський період (1945-1991
рр.) / І. Ю. Робак, В. Г. Ільїн. - Харків : Колегіум, 2018. - 318 с. : фот.

Дослідження висвітлює особливості та якісні зміни, що характеризують розвиток охорони здоров'я в Харкові впродовж
1945-1991 рр. Автори простежують зв'язок процесів, які відбувалися в охороні здоров'я на союзному та
республіканському рівні, з функціонуванням галузі у великому промисловому місті. Для істориків, краєзнавців,фахівців у
галузі охорони здоров'я, а також усіх, хто цікавиться історією Харкова.



Науково-популярна література

Художня література

Веллс, Г. Невидимець. Машина часу / Г. Веллс ; пер. c англ. М. Іванов. - Київ : Знання,
2018. - 288 с. - (English Library).

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

Глобальна сексуальна революція: руйнування свободи в ім'я свободи / Ґ. Кубі. -
Тернопіль : Мандрівець, 2018. - 328 с.

«Глобальна сексуальна революція» – так можна коротко схарактеризувати ті процеси у сферах культури й моралі, що зараз
відбуваються на Європейському та Американському континентах. Автор простежує її витоки, починаючи від лівацьких ідеологій
ХІХ – початку ХХ століть, через феміністичні рухи, студентські бунти і сексуальну революцію 1968 року й донині. Складником цих
процесів є «ґендерний мейнстрімінг» – програма перевиховання, що її провадять із населенням уряди, керівництво ЄС та деякі
ЗМІ, нівелюючи в головах громадян здатність розрізняти чоловіків і жінок та відрізняти взаємну сексуальну привабливість статей
– основу продовження людського роду – від інших форм задоволення інстинкту, руйнуючи цим інституції шлюбу і сім’ї. Книга
знімає полуду з очей на те, що зараз діється на Заході, а також уже і в Україні, які засоби використовують перевихователі і яких
репресій варто очікувати тим, хто цьому проектові опирається. Ґабріела Кубі називає своїми іменами загрози для нашої свободи з
боку антигуманної ідеології та допомагає збагнути всі принади «прекрасного нового світу».

Куліш, П. Чорна рада : роман / П. Куліш. - Київ : Знання, 2018. - 208 с. - (Скарби:
молодіжна серія).

«Чорна рада» Пантелеймона Куліша (1819—1897), за словами І. Франка, — «найліпша історична повість в нашій літературі».
Головна сюжетна лінія — боротьба за гетьманську булаву між Я. Сомком та І. Брюховецьким після смерті Богдана
Хмельницького. Автор із симпатією змальовує козаків, їхній побут, звичаї, кращі традиції запорозького козацтва. Запорозька Січ
постає в романі як перша демократична республіка. Разом з тим П. Куліш показує суперечності між різними верствами
населення, наслідком яких і стала «чорна рада». Роман бентежить, захоплює, змушує хвилюватися за героїв і долю всієї країни.
Багато в чому він перегукується з нашим сьогоденням.

Сетон-Томпсон, Е. Два маленьких дикуни / Е. Сетон-Томпсон ; пер. с англ.: Л. Солонько, М.
Головко. - Київ : Знання, 2018. - 416 с. - (American Library).

Повість “Два маленьких дикуни” відомого канадського письменника і художника-анімаліста Ернеста Сетона-Томпсона (1860—
1946) — захоплива й пізнавальна книга про загадковий світ тварин і птахів. Головного героя твору, хлопчика Яна, ваблять
закони й таємниці дикої природи. Якось йому випадає нагода провести літо разом з другом у лісі. Хлопці вдають із себе індіанців,
живуть за їхніми законами та стають справжніми слідопитами й мисливцями. Життя на лоні природи, у тісній взаємодії з лісовими
мешканцями, сповнене неймовірних пригод і дарує героям незабутні враження.



Тютюнник, Г. Вогник далеко в степу : вибрані твори / Г. Тютюнник. - Київ : Знання, 2018. -
208 с. - (Скарби).

До пропонованої збірки творів Григора Тютюнника (1931—1980) ввійшли кращі повісті й оповідання письменника. Їх
персонажі — прості люди, життя яких припало на важкі післявоєнні роки. Автор писав лише про те, що він добре знав і
пережив сам. Тому кожен твір збірки — це портрет часу, неприхована, часом болісна правда про людей, яку письменник
бачив серцем і прагнув донести новим поколінням. Книга нагадує нам про вічні цінності, учить чесності, людяності,
шанобливого ставлення як до минулого, так і до людей, що живуть поруч із нами.

Шолом-Алейхем Пісня пісень : вибрані твори / Шолом-Алейхем ; пер. с їдишу Є. Райцин. -
Київ : Знання, 2018. - 192 с. - (Класна література).

Роман Шолом-Алейхема (1859—1916) «Пісня пісень» — один із найпоетичніших в єврейській літературі. Твір написано
прозою, але мова й образи уподібнюють його до прекрасної пісні. Це щира й відверта оповідь про таїну зародження
першого кохання. Юний Шимек дивиться на світ крізь призму поетичних рядків біблійної «Пісні пісень", що допомагають
йому зрозуміти себе і свої почуття. До збірки також увійшли дитячі оповідання письменника, які вчать стійко
переборювати найважчі випробування в житті та з оптимізмом дивитися у майбутнє.

Thompson Seton, Ernest. Two Little Savages / E. Thompson Seton / Е. Сетон-Томпсон :
художественная лит-ра. - Kyiv : Znannia, 2018. - 414 p. - (American Library)

The tale «Two Little Savages» by the Canadian writer of note and an animal painter Ernest Thompson Seton (1860—1946) is an
exciting and informative book about the enigmatic world of animals and birds. The main hero of the tale, a boy Yan, is attracted
by the laws and mysteries of the wild nature. Once he happened to have an opportunity to spend summer in the wood together
with his friend. The boys pretend to be Indians, live according to their laws and become real pathfinders and hunters. The life
close to nature is full of incredible adventures and bestows upon the heroes unforgettable impressions.

Wells, Herbert George. The Invisible Man. The Time Machine / H. G. Wells / Г. Веллс :
художественная лит-ра. - Kyiv : Znannia, 2018. - 288 p. - (English Library)

The Time Machine, H. G. Wells’s first novel, is a tale of Darwinian evolution taken to its extreme. Its hero, a young scientist,
travels 800,000 years into the future and discovers a dying earth populated by two strange humanoid species: the brutal Morlocks
and the gentle but nearly helpless Eloi. The Invisible Man mixes chilling terror, suspense, and acute psychological understanding
into a tale of an equally adventurous scientist who discovers the formula for invisibility—a secret that drives him mad.
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Медична навчальна література

Масаж загальний та самомасаж : підручник / Л. О. Вакуленко, Д. В. Вакуленко, О. В.
Кутакова [та ін.]. - Тернопіль : Укрмедкнига, 2018. - 379 с.

У підручнику висвітлено сучасні погляди на зміст, класифікацію, відмінні особливості, фізіологічні механізми впливу масажу.
Описано види масажу, техніку і методику виконання прийомів масажу та масажу окремих ділянок тіла, самомасажу. Висвітлено
правила вибору програми, побудови і проведення процедури та курсу масажу в дорослих і дітей, біоенергетичний захист та
економізацію праці масажиста, поєднання масажу з іншими методами реабілітації. Велика кількість схем, рисунків, таблиць,
алгоритмів робить підручник більш доступним і зрозумілим, допоможе студентам у засвоєнні теоретичних матеріалів та
практичних навичок, оволодінні правилами, методами, принципами застосування сучасних інформаційних технологій у масажі.
Підготовлені авторами ситуаційні задачі з прикладами їх алгоритмічного вирішення сприятимуть удосконаленню логічного
мислення студентів та вмінню застосувати інтегральну, загальну, спеціальну (фахову, предметну) компетентності в
навчальному процесі та майбутній практичній діяльності. Підручник призначений для підготовки фахівців фізичної реабілітації
першого рівня вищої освіти - бакалаврів у галузі знань “Охорона здоров’я” з навчальної дисципліни “Масаж загальний та
самомасаж”. У подальшому може бути використаний при підготовці та перепідготовці магістрів (фізичних терапевтів,
ерготерапевтів, лікарів фізичної та реабілітаційної медицини). Буде корисним для практикуючих лікарів, у першу чергу -
фахівців сімейної медицини.

Основи реабілітації, фізичної терапії, ерготерапії : підручник / Л. О. Вакуленко, В. В.
Клапчук, Д. В. Вакуленко [та ін.] ; ред.: Л. О. Вакуленко, В. В. Клапчук. - Тернопіль :
Укрмедкнига, 2018. - 371 с.

У підручнику висвітлено соціально-економічні та медико-біологічні аспекти здоров’я, організаційні основи, засоби
реабілітації; роль, місце, функціональні обов’язки та юридичну відповідальність осіб, причетних до фізичної реабілітації.
Детально описано основи лікувальної фізичної культури (фізичної терапії) як основного засобу фізичної реабілітації: зміст,
завдання, види, класифікація; механізм позитивного впливу, показання та протипоказання до застосування; методи
обстеження хворого, визначення його функціональних можливостей; режими рухової активності, форми та методи
застосування; правила підготовки і проведення процедури та оцінки її результатів.



Реабілітаційний масаж : підручник / Л. О. Вакуленко, Д. В. Вакуленко, О. В. Кутакова [та
ін.]. - Тернопіль : Укрмедкнига, 2018. - 522 с.

У першій частині підручника висвітлено основи реабілітаційного масажу та застосування його при захворюваннях і травматичних
пошкодженнях опорно-рухового апарату, центральної і періферійної нервової системи; захворюваннях серцево-судинної,
дихальної, ендокринної, статевої систем, шкіри; при порушеннях обміну речовин, в урології, педіатрії. При цьому включено
патогенетичну та клінічну характеристику захворювань, особливості методики масажу, показання та протипоказання до
застосування, завдання, план та техніку масажу залежно від періоду реабілітації при кожному з них. Описано техніку самомасажу,
правила побудови процедури масажу, вибору курсу лікування, економізацію праці та біоенергетичний захист масажиста. Друга
частина присвячена алгоритмічному моделюванню та застосуванню інформаційних технологій в процесі вивчення основ масажу,
обстеження пацієнтів; формуванню програм, призначенню, вибору ділянки та методу масажу при окремих захворюваннях;
підготовці, проведенню, оцінці ефективності процедури масажу. Особливу увагу звернено на застосування сегментарно-
рефлекторного підходу до вибору ділянки впливу, правила вибору методу масажу та шляхи досягнення нормалізуючего впливу
на функціональний стан органів і систем. Запропоновано сітуаційні задачі з прикладами їх детального алгоритмічного вирішення.
Підручник призначено для підготовки бакалаврів фізичної реабілітації І рівня вищої освіти (галузь знань 22 "Охорона здоров'я",
спеціальність фізична терапія, ерготерапія) з навчальної дисципліни "Реабілітаційний масаж". Буде корисним для підготовки
фізичних терапевтів, ерготерапевтів, лікарів із фізичної та реабілітаційної медицини, фахівців із сімейної медицини та інших
напрямків діяльності.

Фармакотерапія захворювань слизової оболонки порожнини рота і тканин пародонта :
навчальний посібник / А. В. Борисенко , М. Ф. Данилевський, М.А Мохорт [та ін.] ; ред. А. В.
Борисенко . - Київ : ВСВ Медицина, 2018. - 504 с.

У навчальному посібнику подано короткі відомості про лікарські препарати, які застосовують у стоматологічній практиці.
Описано їх фізико-хімічні, фармакологічні властивості, показання і протипоказання до застосування цих препаратів, побічні дії,
методи використання, форми виготовлення та зберігання. Поряд із прописами готових лікарських форм наведено також
рецепти деяких сумішей індивідуального виготовлення. Для лікарів стоматологів-терапевтів, ортодонтів, фармацевтів,
провізорів.

Хемптон, Джон. ЕКГ у практиці = The ECG in Practice = ЭКГ в практике / Дж. Р. Хемптон ;
ред. пер. с англ.: Н. М. Середюк, З. А. Скакун / J. R. Hampton : навчальний посібник . - пер.
6-го англ. вид. - Київ : ВСВ Медицина, 2018. - 560 с. - укр., англ., русс.

У клінічно-орієнтованому посібнику «ЕКГ у практиці» висвітлено особливості використання ЕКГ для діагностики та лікування
пацієнтів із симптомами серцево-судинних захворювань. Це переклад уже шостого видання посібника, однак основоположні
принципи залишаються незмінними: ЕКГ слід інтерпретувати з урахуванням анамнезу і даних фізикального обстеження.
Враховано особливості діагностики хворих з імплантованими електрокардіостимуляторами та дефібриляторами. Глави посібника
містять інформацію стосовно електрофізіології та призначення електричних пристроїв, що дасть змогу лікарям провести
попередню діагностику стану пацієнтів із різноманітними функціональними розладами. Детально подано ЕКГ у 12 відведеннях.
Для студентів, а також лікарів-інтернів, лікарів загальної практики, кардіологів, лікарів функціональної діагностики, терапевтів,
ревматологів і лікарів, які починають свою практичну діяльність і бажають професійно вивчити електрокардіографію.



Художня література

Вулф, В. До маяка : роман / В. Вулф ; пер. c англ. Ю. Герус. - Київ : Знання, 2017. - 239 с. -
(American Library).

«До маяка» — один із найвідоміших романів британської письменниці, яскравої представниці модерністської прози Вірджинії
Вулф (1882—1941). Цей твір певною мірою автобіографічний. Головних героїв — містера та місіс Ремзі — авторка писала зі
своїх батьків. Саме вони представляють у романі два протилежних світи: чоловічий — холодний, логічний, нетерплячий —
та жіночий — світ тепла, розуміння, затишку, співчуття. Попри це, роль дійових осіб у романі досить відносна, бо стиль
Вірджинії Вулф незвичний, вона зображує не стільки героїв та їхні вчинки, скільки думки, ідеї, настрої, формуючи в такий
спосіб нову психологічну манеру письма і задаючи орієнтири для всієї сучасної літератури.

Остін, Дж. Чуття і чуттєвість / Дж. Остін ; пер. с англ. Г. Пехник. - Київ : Знання, 2018. - 431
с. - (English Library).

Реалістичність змальованих образів і неперевершене відтворення атмосфери старої Англії стали візитівкою британської
письменниці Джейн Остін (1775—1817). Її твір “Чуття і чуттєвість” — історії кохання двох сестер Дешвуд: розсудливої
Елінор, що завжди зважає на здоровий глузд і норми пристойності, та імпульсивної Маріанни, котра не соромиться палкості
своїх почуттів і йде за покликом серця. Такі різні характери і такі ж неоднакові реакції на виклики, які кидає їм доля, але в
душі кожної з них не згасає надія на краще майбутнє.

Кіплінг, Р. Кім : роман / Р. Кіплінг ; пер. з англ. Є. Тарнавський. - Київ : Знання, 2018. - 335
с. - (Скарби: молодіжна серія).

«Кім» Редьярда Кіплінга (1865—1936) — один із перших шпигунських романів у світовій літературі, який зараховують до
золотого фонду класики для підлітків. Перед нами розгортається історія хлопчика-сироти, котрий має гострий розум,
любить перебувати в епіцентрі подій та швидко дорослішає. Познайомившись із ламою, який шукає священну ріку, Кім
вирушає разом з ним у подорож Індостаном, дорогою встигаючи виконувати доручення агентів британської спецслужби. Це
роман про становлення особистості, пошук своєї долі, дружбу поколінь, а найголовніше — про вміння виживати в
складному та суперечливому світі.

Портер, Е. Просто Девід : роман / Е. Портер ; пер. с англ. E. Евтушенко. - Київ : Знання,
2018. - 222 с. - (American Library)

«Просто Девід» — ще один роман відомої на весь світ американської письменниці Елінор Портер (1868—1920), авторки
бестселера про Полліанну. На відміну від «Полліанни», чарівної історії про дівчинку, «Просто Девід» — не менш зворушлива
і цікава розповідь про незвичайного хлопчика з кришталево чистою душею, який настільки віртуозно володіє мистецтвом
гри на скрипці, що навіть найчерствіші та найбайдужіші, слухаючи його музику й спілкуючись із ним, добрішають і
починають бачити красу довкола себе.



Стокер, Б. Дракула / Б. Стокер ; пер. с англ. Е. Євтушенко. - Київ : Знання, 2018. - 478 с. -
(English Library).

Поклавши в основу своєї оповіді легенди різних народів світу, оповивши їх атмосферою вікторіанської Англії, Брем Стокер
(1847—1912) у романі “Дракула” створює власний міф, що згодом дасть початок усім сучасним творам про романтизованих
вампірів. Книга написана у формі щоденникових нотаток, газетних статей та листів, тож пропонує читачеві одночасно
кілька поглядів на ситуацію, а інтимність, з якою герої діляться своїми почуттями й переживаннями, нікого не зможе
залишити байдужим.

Сьюел, А. Чорний Красень : автобіографія коня / А. Сьюел ; пер. с англ. І. Гоял. - Київ :
Знання, 2018. - 175 с. - (Скарби: молодіжна серія).

Англійська письменниця Анна Сьюел (1820—1878) присвятила цю книгу своїм улюбленим тваринам — коням. Породистий,
вихований, покірливий і вірний кінь Чорний Красень розповідає про своє життя, починаючи від безтурботного дитинства
маленького нетямущого лошатка і до зрілого віку, коли, зазнавши за довгі роки служіння людям і добра, і кривд від різних
хазяїв, зрештою знаходить своє щастя. Оскільки всі події показані очима коня, читачеві легше зрозуміти цих благородних
тварин, перейнятися їхньою долею. Книга викликає співчуття до кожної живої істоти, вчить милосердя й любові не лише до
тварин, а й до людей.

Austen, Jane Sense and Sensibility / J. Austen = Чуття і чуттєвість / Джейн Остін :
художественная лит-ра. - Kyiv : Znannia, 2018. - 431 p. - (English Library)

Marianne Dashwood wears her heart on her sleeve, and when she falls in love with the dashing but unsuitable John Willoughby she
ignores her sister Elinor's warning that her impulsive behaviour leaves her open to gossip and innuendo. Meanwhile Elinor, always
sensitive to social convention, is struggling to conceal her own romantic disappointment, even from those closest to her. Through
their parallel experience of love—and its threatened loss—the sisters learn that sense must mix with sensibility if they are to find
personal happiness in a society where status and money govern the rules of love.
This edition includes explanatory notes, textual variants between the first and second editions, and Tony Tanner's introduction to

the original Penguin Classic edition.



Stoker, Bram Dracula / B. Stoker = Дракула / Брем Стокер : художественная лит-ра. - Kyiv :
Znannia, 2018. - 478 p. - (English Library)

During a business visit to Count Dracula's castle in Transylvania, a young English solicitor finds himself at the center of a series of
horrifying incidents. Jonathan Harker is attacked by three phantom women, observes the Count's transformation from human to
bat form, and discovers puncture wounds on his own neck that seem to have been made by teeth. Harker returns home upon his
escape from Dracula's grim fortress, but a friend's strange malady — involving sleepwalking, inexplicable blood loss, and
mysterious throat wounds — initiates a frantic vampire hunt.

Woolf, Virginia To the Lighthouse / V. Woolf = До маяка / Вірджинія Вульф : художественная

лит-ра. - Kyiv : Znannia, 2017. - 239 p. - (American Library)

Virginia Woolf (January 25, 1882 – March 28, 1941) was an English novelist and essayist regarded as one of the foremost
modernist literary figures of the twentieth century. During the interwar period, Woolf was a significant figure in London literary
society and a member of the Bloomsbury Group. Her most famous works include the novels Mrs Dalloway (1925), To the
Lighthouse (1927), and Orlando (1928), and the book-length essay A Room of One's Own (1929) with its famous dictum, "a
woman must have money and a room of her own if she is to write fiction".

Porter, Eleanor H. Just David / E. H. Porter = Просто Девід / Елінор Портер : художественная
лит-ра. - Kyiv : Znannia, 2018. - 222 p. - (American Library)

It is the story of David, a charming little boy of 10 who is suddenly transplanted from a world of music (he plays the violin) in the 
mountains with his father, to the provincialism of a workaday small town. But even more, it is the story of how David transplants 
his own character, courage and happiness into the lives of the people he meets, and wins their love and respect. 



Видання, що надійшли до Наукової бібліотеки ХНМУ 
у листопаді 2018 року

Медична навчальна література

Анестезіологія, інтенсивна терапія та невідкладні стани : навчальний посібник / ред.: А. С.
Владика, О. О. Тарабрін. - Суми : Університетська книга, 2018. - 583 с.

Навчальні плани МОЗ України та програма спеціалізації (інтернатури) випускників вищих медичних закладів освіти ІІІ–ІV
рівнів акредитації зі спеціальностей «Анестезіологія та інтенсивна терапія» та «Медицина невідкладних станів» передбачають
навчання інтернів на кафедрах анестезіології та інтенсивної терапії й стажування в базових установах охорони здоров’я.
Пропонований посібник містить короткі відомості про історію становлення та розвитку методів знеболювання, інтенсивної
терапії, медицини невідкладних станів і організацію, зокрема в Україні, відповідних служб, а також фундаментальні відомості
про клінічні методи анестезіології, інтенсивної терапії та невідкладних станів, їх наукову обґрунтованість, технічну та
фармацевтичну оснащеність, що забезпечує знання та вміння для досягнення основної мети інтернатури – готовності
випускників до позитивних результатів складання екзамену «Крок-3» і до самостійної лікарської роботи.

Вступний курс з української мови для студентів-іноземців : навчальний посібник / ред. Т. О.
Дегтярьова. - Суми : Університетська книга, 2018. - 414 с.

Пропонований посібник є складовою частиною навчального комплексу для іноземних студентів, які вивчають українську
мову з метою подальшого навчання у вищих навчальних закладах України. Посібник складається з двох основних розділів –
“Вступний фонетико-граматичний курс” і “Розвиток зв’язного мовлення” та додатків, які містять лексико-граматичний
коментар, граматичні таблиці, матеріали для індивідуальної роботи студентів й українсько-російсько-англо-арабсько-
турецький словник лінгвістичних термінів і понять.

Жаховський, В. О. Єдиний медичний простір та військова медицина / В. О. Жаховський, В. Г.
Лівінський ; Міністерство оборони України, Науково-дослідний інститут проблем військової медицини
Українськой військово-медичної академії. - Київ : Видавництво Людмила, 2018. - 339 с.

У виданні проаналізовані історичні аспекти розвитку системи медичного забезпечення військ, стан і проблеми медичного
забезпечення ЗС України на початку та в різні періоди АТО, розкриваються їх причини та пропонуються шляхи вирішення.
Аналізуються нормативно-правові засади реформування охорони здоров'я в Україні та його вплив на розвиток військової
охорони здоров'я, а також роль та значення цивільних закладів охорони здоров'я в системі медичного забезпечення військ,
необхідність їх залучення для надання медичної допомоги військовослужбовцам ЗС України та інших військових формувань на
засадах єдиного медичного простору. Видання розраховано на керівників військових і цивільних органів управління охороною
здоров'я та закладів охорони здоров'я, а також може бути використано в навчально-виховному процесі під час післядипломної
підготовки військових та цивільних лікарів.



Запорожан, В. М. Симуляційна медицина. Досвід. Здобуття. Перспективи : практичний
порадник / В. М. Запорожан, О. О. Тарабрін. - Суми : Університетська книга, 2018. - 240 с.

Практичні навички клінічної роботи до застосування їх на реальних пацієнтах мають опановуватися в спеціальних центрах,
оснащених високотехнологічними тренажерами та комп’ютеризованими манекенами, що дозволяють моделювати клінічні
ситуації. Однією з важливих передумов в реалізації даного принципу є створення сучасних симуляційних центрів. У
пропонованому посібнику обговорюються проблеми, які необхідно вирішити для успішного й ефективного впровадження
симуляційного навчання в медичну освіту, а також поради з побудови занять зі студентами, інтернами та лікарями-курсантами
різних спеціальностей.

Масаж загальний та самомасаж : підручник / Л. О. Вакуленко, Д. В. Вакуленко, О. В.
Кутакова [та ін.]. - Тернопіль : Укрмедкнига, 2018. - 379 с.

У підручнику висвітлено сучасні погляди на зміст, класифікацію, відмінні особливості, фізіологічні механізми впливу масажу.
Описано види масажу, техніку і методику виконання прийомів масажу та масажу окремих ділянок тіла, самомасажу. Висвітлено
правила вибору програми, побудови і проведення процедури та курсу масажу в дорослих і дітей, біоенергетичний захист та
економізацію праці масажиста, поєднання масажу з іншими методами реабілітації. Велика кількість схем, рисунків, таблиць,
алгоритмів робить підручник більш доступним і зрозумілим, допоможе студентам у засвоєнні теоретичних матеріалів та
практичних навичок, оволодінні правилами, методами, принципами застосування сучасних інформаційних технологій у масажі.
Підготовлені авторами ситуаційні задачі з прикладами їх алгоритмічного вирішення сприятимуть удосконаленню логічного
мислення студентів та вмінню застосувати інтегральну, загальну, спеціальну (фахову, предметну) компетентності в навчальному
процесі та майбутній практичній діяльності. Підручник призначений для підготовки фахівців фізичної реабілітації першого рівня
вищої освіти - бакалаврів у галузі знань “Охорона здоров’я” з навчальної дисципліни “Масаж загальний та самомасаж”. У
подальшому може бути використаний при підготовці та перепідготовці магістрів (фізичних терапевтів, ерготерапевтів, лікарів
фізичної та реабілітаційної медицини). Буде корисним для практикуючих лікарів, у першу чергу - фахівців сімейної медицини.

Медична реабілітація військових службовців в системі медичного забезпечення Збройних
Сил України : клінічні рекомендації щодо застосування методів психодіагностики та медико-
психологічної реабілітації у лікарняних та санаторно-курортних закладах Міністерства
оборони України / Міністерство оборони України, Військово-медичний департамент ,
Українська військово-медична академія, Національний військово-медичний клінічний центр
"Головний військовий клінічний госпіталь", Військово-медичний клінічний центр
професійної патології особового складу Збройних Сил України ; уклад. А. В. Верба [та ін.] ;
заг. ред. В. В. Стеблюк ; ред. А. М. Галушка. - Київ : [б. и.], 2017. - 268 с.

Дані рекомендації спрямовані на роз'яснення порядку застосування основних та деяких допоміжних методів психологічного і
психотерапевтичного впливу та психодіагностики на різних рівнях надання медичної допомоги у лікарняних та санаторно-
курортних закладах Міністерства оборони України. В рекомендаціях враховано вимоги уніфікованих клінічних протоколоів
медичної допомоги, які стосуються медико-психологічної допомоги, керівництв та рекомендацій ВООЗ, а також досвід країн
НАТО ( США та Великобританії ) в організації реабілітаційного процесу. Ці рекомендації запропоновані для використання у
практичній роботі лікарів госпітальної, санаторно-курортної та амбулаторно-поліклінічної ланки медичної служби Збройних Сил
України, психіатрів, психотерапевтів, психофізіологів, медичних (клінічних) психологів, соціальних психологів тощо.



Методики обстежень під час проведення лікарсько-льотної експертизи : посібник для
лікарсько-льотних комісій / Міністерство оборони України, Військово-медичний
департамент Міністерства оборони України ; уклад. М. М. Безулий [та ін.]. - 2-ге вид. - Київ :
СПД Чалчинська Н.В., 2018. - 431 с.

У посібнику викладені основні положення сучасних клінічних, клініко-фізіологічних, психофізіологічних та спеціальних
методів обстежень авіаційного персоналу під час проведення лікарсько-льотної експертизи для визначення ступеня
придатності за станом здоров'я, фізичним розвитком і психофізіологічними якостями до роботи за фахом. Для лікарів
лікарсько-льотних комісій, слухачів Української військовомедичної академії та авіаційних лікарів державної авіації України.

Нікітюк, О. В. Види бойового забезпечення дій війск (сил) : навчальний посібник / О. В.
Нікітюк, Є. П. Шугай, М. Б. Качанов ; Міністерство оборони України, Українська військово-
медична академія, Кафедра загальновійськових дисциплін з курсом мовної підготовки. -
Київ : СПД Чалчинська Н.В., 2018. - 163 с. : iл.

Навчальний посібник розроблений на основі положень,викладених у наказах Міністра оборони України, директив
начальника Генерального штабу Збройних Сил України, організаційно-методичних указівках командування Сухопутних
військ (СВ), у Бойовому статуті механізованих та танкових військ СВ і настановах з урахуванням досвіду проведення
антитерористичной операції (АТО), бойової підготовки військ і штабів, на основі навчальної програми з дисципліни "Види
бойового забеспечення дій військ (сил)".

Обрані лекції з військово-польової хірургії / ред.: В. В. Бойко, В. М. Лісовий, В. В. Макаров.
- Харків : НТМТ, 2018. - 211 с.

Існує багато відмінностей між травмами військового та мирного часу. На сьогодні більшість хірургів у всьому світі отримують
досвід лікування травм, надання допомоги жертвам дорожньо-транспортних пригод. Багато з того, що застосовується для
лікування постраждалих від нещасних випадків в умовах мирного часу, може бути застосовано також у ситуація збройних
конфліктів, оскільки військово-польова хірургія дотримується класичних правил хірургії. При цьому покоління хірургів,
якому доводилося надавати допомогу сільськогосподарським або промисловим працівникам, які постраждали від нещасних
випадків, добре знало про небезпеку газової гангрени та правця і розуміло необхідність ретельного висічення ран та їх
відкладеного надійного закриття. Через це тим хірургам було досить просто переключитися з такої «септичної» хірургії
мирного часу на лікування поранень, отриманих на війні. Для багатьох підготовлених на сьогодні хірургів це вже не так:
лапароскопія, Рентгеноскопічна емболізація і штифт для остеосинтеза навряд чи стануть в нагоді, коли вам доведеться
зустрітися з травмою черевної порожнини протипіхотною міною або пораненням стегна, спри- чиненим кулеметною чергою.
Рання вузькоспеціалізована підготовка хірургів і сучасні складні технології приносять користь пацієнтам в умовах мирного
часу, але можуть стати перешкодою для практичної хірургії під час збройного конфлікта.



Організація медичного забезпечення механізованої бригади в обороні : навчальний
посібник / М. І. Бадюк, В. В. Солярик, В. Л. Савицький [та ін.] ; Міністерство оборони
України, Українська військово-медична академія. - Київ : МП Леся, 2018. - 107 с.

У навчальному посібнику висвітлюються основні аспекти планування медичного забезпечення механізованої бригади в
умовах оборонного бою. Навчальний посібник відповідає програмам навчальних дисциплін, затвердженим Міністерством
оборони України для слухачів Української військовіо-медичної академії. Принципові положення, наведні у посібнику, щодо
планування медичного забезпечення механізованої бригади в умовах ведення оборонного бою, можуть бути використані в
практичної роботі начальниками закладів охорони здоров'я Міністерства оборони України. Навчальний посібник розроблено
із врахуванням вимог стандарту НАТО : APP-6 (B) " NATO joint military symbology'‘.

Основи реабілітації, фізичної терапії, ерготерапії : підручник / Л. О. Вакуленко, В. В.
Клапчук, Д. В. Вакуленко [та ін.] ; ред.: Л. О. Вакуленко, В. В. Клапчук. - Тернопіль :
Укрмедкнига, 2018. - 371 с.

У підручнику висвітлено соціально-економічні та медико-біологічні аспекти здоров’я, організаційні основи, засоби
реабілітації; роль, місце, функціональні обов’язки та юридичну відповідальність осіб, причетних до фізичної реабілітації.
Детально описано основи лікувальної фізичної культури (фізичної терапії) як основного засобу фізичної реабілітації: зміст,
завдання, види, класифікація; механізм позитивного впливу, показання та протипоказання до застосування; методи
обстеження хворого, визначення його функціональних можливостей; режими рухової активності, форми та методи
застосування; правила підготовки і проведення процедури та оцінки її результатів.

Особливості медичного забезпечення високомобільних десантних військ Збройних Сил
України : навчальний посібник / М. І. Бадюк, В. В. Солярик, В. Ю. Козачок [та ін.] ;
Міністерство оборони України, Українська військово-медична академія. - 2-ге вид.,
переробл. і допов. - Київ : СПД Чалчинська Н.В., 2017. - 83 с. : iл.

У навчальному посібнику висвітлюються основні принципи медичного забезпечення Високомобільних десантних військ у
мирний час та особливий період, показані форми і методи організації і проведення лікувально-евакуаційних заходів,
медичного забезпечення десантування. Детально викладені особливості медичного забезпечення Високомобільних
десантних військ в різних бойових умовах. Принципові положення посібника можуть бути використані в практичної роботі
лікарями військових частин Високомобільних десантних військ Збройних Сил України. Посібник відповідає програмам
навчальних дисциплін, затвердженим директором Військово-медичного департаменту Міністерства оборони України і
призначений для слухачів Української військово-медичної академії.



Превентивна медицина у військах : в 3-х т. : підручник / М. І. Хижняк [та ін.]. - Київ : МП
Леся, 2018.

Т. 1. - 2018. - 467 с.

У першому томі підручника наведені сучасні задачі, органи, заклади та об’єм діяльності Служби превентивної
медицини МО України щодо організації розташування, водопостачання, харчування та стану здоров’я
військовослужбовців видів збройних сил та родів військ.

Превентивна медицина у військах : в 3-х т. : підручник / М. І. Хижняк [та ін.]. - Київ : МП
Леся, 2018.

Т. 2. - 2018. – 471 с.

У підручнику наведені сучасні задачі, органи, заклади та об’єм діяльності Служби превентивної медицини МО України у
військах, систематизовані дані з питань превентивної медицини в окремих видах збройних сил та родах військ. Висвітлені
основні проблеми превентивної медицини військової праці, основи організації санітарно-гігієнічного та протиепідемічного
контролю за умовами розташування, харчування ,забезпечення водою, військової праці у військах видів збройних сил та
родів військ.

Превентивна медицина у військах : в 3-х т. : підручник / М. І. Хижняк [та ін.]. - Київ : МП
Леся, 2018.

Т. 3. - 2018. - 491 с.

У третьому томі підручника наведені сучасні задачі, органи, заклади та об’єм діяльності Служби превентивної медицини
України щодо профілактики інфекційних захворювань, систематизовані дані з питань превентивної медицини
(профілактики) інфекційних захворювань та її місце в медичному забезпеченні військ. Висвітлені основи організації заходів
превентивної медицини протиепідемічної та профілактичної спрямованості в збройних силах , протибіологічного захисту
військ.

Реабілітаційний масаж : підручник / Л. О. Вакуленко, Д. В. Вакуленко, О. В. Кутакова [та
ін.]. - Тернопіль : Укрмедкнига, 2018. - 522 с.

Висвітлено основи реабілітаційного масажу та застосування його при захворюваннях і травматичних пошкодженнях опорно-
рухового апарату, центральної і періферійної нервової системи; захворюваннях серцево-судинної, дихальної, ендокринної,
статевої систем, шкіри; при порушеннях обміну речовин, в урології, педіатрії. При цьому включено патогенетичну та клінічну
характеристику захворювань, особливості методики масажу, показання та протипоказання до застосування, завдання, план та
техніку масажу залежно від періоду реабілітації при кожному з них. Особливу увагу звернено на застосування сегментарно-
рефлекторного підходу до вибору ділянки впливу, правила вибору методу масажу та шляхи досягнення нормалізуючего
впливу на функціональний стан органів і систем. Запропоновано сітуаційні задачі з прикладами їх детального алгоритмічного
вирішення. Підручник призначено для підготовки бакалаврів фізичної реабілітації І рівня вищої з навчальної дисципліни
"Реабілітаційний масаж". Буде корисним для підготовки фізичних терапевтів, ерготерапевтів, лікарів із фізичної та
реабілітаційної медицини, фахівців із сімейної медицини та інших напрямків діяльності.



Силка, А. А. Українська мова для студентів-іноземців медичного профілю (з російською
мовою навчання) : навчальний посібник / А. А. Силка. - Суми : Університетська книга, 2018.
- 113 с.

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

Силка, А. А. Українська мова для студентів-іноземців медичного профілю (з англійською
мовою навчвння) : навчальний посібник / А. А. Силка. - Суми : Університетська книга, 2019.
- 130 с.

Посібник адресовано студентам-іноземцям, які здобувають медичну освіту в Україні російською мовою. Метою посібника є
допомога студентам у вивченні української мови як для вирішення навчальних завдань (спілкування з хворими під час
практики; розуміння основ медичної документації тощо), так і для задоволення їхніх соціально-культурних потреб,
пов’язаних з адаптацією в реальній мовній ситуації країни, в якій вони навчаються.

Українська для іноземців : навчальний посібник / ред. Т. О. Дегтярьова. - Суми :
Університетська книга, 2019. - 399 с.

Пропонований посібник містить мовний, мовленнєвий і комунікативний матеріал, необхідний для засвоєння української мови
іноземцями на елементарному рівні, а також різноманітні практичні завдання, зручні граматичні таблиці, українсько-англо-
арабський словник та словничок мігранта. Для студентів-іноземців, осіб, які подають клопотання про прийняття до
громадянства України, вивчають українську мову за кордоном, мігрантів, біженців, а також усіх іноземних громадян, які
прагнуть опанувати українську мову.

Українська мова. Науковий стиль мовлення. Математика. Хімія. Фізика. Біологія
(початковий курс) : навчальний посібник. - Суми : Університетська книга, 2019. - 93 с.

Пропоновані навчальні матеріали є складовою комплексу для іноземних студентів підготовчих відділень. Зміст лексичного і
граматичного матеріалу відповідає вимогам програми початкового етапу навчання та «Загальноєвропейським компетенціям
володіння іноземною мовою» (рівень А1). Завдання навчальних матеріалів – допомогти іноземним студентам засвоїти певну
кількість лексичних одиниць і синтаксичних конструкцій, необхідних на початковому етапі вивчення спеціальних предметів
– математики, хімії, фізики та біології, опанувати навичками роботи з науковими текстами. До кожного уроку подано
українсько-англійський словник.



Черкасов, В. Г. Анатомія людини : навчальний посібник / В. Г. Черкасов, С. Ю. Кравчук. -
Вид. 2-ге. - Вінниця : Нова книга, 2018. - 640 с.

У книзі викладено основні відомості з анатомії людини. Анатомічна термінологія наведена у відповідності з Міжнародною
анатомічною номенклатурою. Книга призначена для студентів вищих медичних навчальних закладів, аспірантів, лікарів.
Велика кількість анатомічної інформації є корисною для студентів природничих факультетів університетів, медичних
коледжів та медичних училищ.

Шматенко, О. П. Клінічна фармація в кардіології : навчально-методичний посібник / О. П.
Шматенко, В. О. Тарасенко, А. О. Дроздова ; ред. О. П. Шматенко. - Київ : МП Леся, 2018. -
135 с.

Навчально-методичний посібник відповідає навчальній програмі вичення дисципліни "Клінічна фармація" підготовки
офіцерів медичної служби запасу у вищих медичних (фармацевтичних) навчальних закладах України ІІІ-ІV рівнів
акредитації. У навчально-методичному посібнику на сучасному рівні подано об'єм необхідної інформації з клінічної
фармакології препаратів для лікування захворювань серцево-судинной системи. Розглядається етіопатогенез основних
захворювань серцево-судинной системи, що потребують обов'язкового втручання лікаря - ішемічна хвороба серця
(стенокардія, інфаркт міокарда, кардіосклероз, артеріальна гіпертензія, гіпертонічний криз, хронічна серцева недостатність,
порушення серцевого ритму). Наводиться класифікація, механізм дії, фармакокінетика, основні фармакологічні і клінічні
аспекти, побічні дії, взаємодії з препаратами іншіх груп та особливості застосування лікарських засобів у кардіології.
Авторами акцентована увага на підходах до медикаментозного лікування кардіологічних хворих. Наведений перелік
безрецептурних лікарських засобів, які використовуються при захворюваннях серцево-судинной системи; критерії
ефективності та безпечності медикаментозної терапії в кардіології, а також тестові завдання, які допоможуть провести
контроль/самоконтроль рівня засвоєного матеріалу.

Шматенко, О. П. Облік медичного майна у Збройних Силах України : навчальний посібник /
О. П. Шматенко, С. І. Скуратівська, Т. В. Приходько ; ред. О. П. Шматенко. - Київ :
Видавництво Людмила, 2018. - 166 с.

У навчальному посібнику викладені основні засади організації обліку медичного майна у Збройних силах України, зокрема
вимоги до облікових документів, порядку їх складання, оформлення, ведення, зберігання, документального оформлення
руху медичного майна в підрозділах.
Наводяться основні законодавчі акти, які регламентують облік медичного майна станом на 01.01.2018 р.
Також розглянуто основи обліку медичного майна, яке надійшло як міжнародна, благодійна та гуманітарна допомога від
волонтерських організацій та обліку медичного майна, яке перебуває в національних контингентах.



Alkov, V. History of Ukraine and Ukrainian Culture : the textbook for international students / V.
Alkov ; Ministry of Healthcare of Ukraine, Kharkiv National Medical University. - Kharkiv :
KhNMU, 2018. - 146 p.

The textbook is intended for the first-year English Medium students of higher educational institutions and a wide range of readers
to get substantively acquainted with the complex and centuries-old history and culture of Ukraine. The main attention is drawn to
the formation of students’ understanding of historical and cultural processes and regularities inherent for Ukraine in different
historical periods. For a better understanding of that, the textbook contains maps and illustrations, as well as original creative
questions and tasks aimed at thinking development.

Bailey and Love's Short Practice of Surgery : учебник / ed.: N. Williams, P. R. O'Connel, W.
McCaskie. - 27th ed. - Boca Raton ; London : CRC Press, 2018. - XX, 1610 p. : fig.

Bailey & Love is the world famous textbook of surgery. Its comprehensive coverage includes the scientific basis of surgical practice,
investigation, diagnosis, and pre-operative care. Trauma and Orthopaedics are included, as are the subspecialties of plastic and
reconstructive, head and neck, cardiothoracic and vascular, abdominal and genitourinary surgery. The user-friendly format includes
photographs, line diagrams, learning objectives, summary boxes, biographical footnotes, memorable anecdotes and full-colour
page design. This book's reputation for unambiguous advice make it the first point of reference for student and practising surgeons
worldwide.

Cardiovascular Pathology in Combatants : руководство / A. Halushka, A. Kazmirchuk, N.
Sydorova [et al.]. - [S. l.] : Brookline, 2018. - 109 p.

The monograph is devoted to the diagnosis of diseases of the cardiovascular system of military personnel who took part in the
hostilities.

Costanzo, Linda S. Physiology [Текст] : учебное пособие / L. S. Costanzo. - 7th ed.,
international ed. - Philadelphia ; Baltimore : Wolters Kluwer, 2019. - X, 325 p. : fig., tabl. -
(Board Review Series) (The Point).

This bestselling review of physiology provides a concise outline review of the key principles and includes clinical correlations to emphasize
connections between physiology and clinical medicine. Master the concepts you need to know for course exams and the United States
Medical Licensing Examination (USMLE) Step 1 with practice topic exams and a comprehensive, clinically oriented exam. Study efficiently
with a concise outline format that makes essential information easy to review at a glance. Master the latest physiology knowledge with
significant updates throughout, including expanded coverage of cellular, respiratory, renal, gastrointestinal, and endocrine physiology.
Visualize concepts quickly and build long-term retention with more than 130 illustrations and charts, as well as numerous tables. Reference
essential information conveniently with new appendices on Key Physiology Topics, Key Physiology Equations for USMLE Step 1, and
Normal Blood Values. Prepare for course and board exams with more than 350 multiple-choice questions, many in clinical vignette USMLE
style, with answer and rationales, and take practice exams online in test and study modes with the included interactive question bank.



Davidson's Self-assessment in Medicine : учебное пособие / ed.: D. Wake, P. Cantley. -
international ed. - Edinburgh ; London : Elsevier, 2018. - ХХ, 444 p. : fig., ill

Davidson’s Self-assessment in Medicine is an accompanying volume to the internationally-renowned textbook Davidson's Principles and
Practice. This new book of nearly 1250 questions is based on typical clinical scenarios and utilizes a contemporary assessment style. Each
set of questions covers a wide range of topics and has been written to follow the style and chapter order of the main textbook. This book
can be used either independently or in conjunction with Davidson's Principles and Practice of Medicine. Davidson’s Self-assessment in
Medicine has been assembled using modern educational principles in line with current undergraduate and postgraduate teaching. It is
designed to support students preparing for examinations and in the early years after qualification. The clinical scenarios will be of interest
to clinicians at any stage in their career, mirroring situations and presentations they will meet in their everyday practice. This book will
support ongoing professional development, and encourage good clinical reasoning and judgement.Today`s doctor requires not only a
sound knowledge base, but the ability to apply that understanding appropriately to individual patients. This book will be an invaluable
resource and will inspire its readers to build and apply their clinical know-how to real life scenarios, encouraging excellence in patient-
centred care.

Kovalyova, O. M. Basic Principles of Bioethics and Biosafety : учебник / O. M. Kovalyova. -
Kharkiv : [s. n.], 2018. - 144 p. : fig.

The content of textbook corresponding with the requirements of the academic discipline “Bases of bioethics and biosafety“ and is aimed
at English-speaking students of medical Universities.
The textbook consists of the lecture materials which reflect the actually concepts of moral basis of medical practice; history, definition
and tasks of bioethics; ethical consideration on biomedical research with being living; dying and palliative/hospice care; assisted
reproductive technologies; medical and ethical aspects of transplantation; biohazards, biosafety, biosecurity, bioweapon, bioterrorism;
principles of genetic engineering, benefits and risks the main strategies of gene therapy; dual-use research in life science.

Landmark Papers in Otolaryngology : seminal papers with expert commentaries / ed.: J. Philips,
S. Erskine. - Oxford : Oxford University Press, 2018. - XIX, 412 p. - англ.

Otolaryngological conditions affect people of all ages from newborns to older members of society, and have serious consequences
for daily functions such as breathing, taste, and communication. There is a constant desire to understand the best evidence for
current practice in a constantly evolving field such as medicine, and key publications underpin this contemporary knowledge.
Landmark Papers in Otolaryngology presents a distilled summary of 99 of the classic, ground-breaking, and significant publications
in the field of otolaryngology that are of essential relevance to the speciality today. Each paper is described, critiqued, and brought
into the context of modern-day practice by a carefully selected team of international authorities from each subspecialist area to
provide the reader with a clear understanding of the key publications in otolaryngology. Whether your aim is to understand the
origins of otolaryngology, to review advances in key areas, or to gain insight from experts, this book offers a wealth of knowledge
for everyone in the field, from the new trainee to the senior clinician. Landmark Papers in Otolaryngology is an invaluable and
easily accessible reference text for all practitioners in the field, as well as those in overlapping specialities such as maxillofacial
surgery, neurology, and plastic surgery.



Loukas, Marios. Gray's Clinical Photographic Dissector of the Human Body : учебное пособие /
M. Loukas, R. S. Tubbs, B. Benninger. - 2nd ed. - Philadelphia : Elsevier, 2019. - X, 470 p. : fig. -
(Student Consult).

Dissector of the Human Body Gray’s Clinical Photographic Dissector of the Human Body, by Drs. Marios Loukas, Brion Benninger, and R.
Shane Tubbs, helps you take a clinical approach to the study of anatomy. This unique dissection guide uses full-color photographs rather
than anatomical drawings to orient you more quickly in the lab, and points out the clinical significance of each structure and every
dissection you make. You will also find valuable information on several emergency procedures used today to further reinforce the clinical
correlations. With 1,300+ photos, this resource is a great way to learn or review anatomy and its relevance to clinical practice. Key
Features * Easily relate anatomy structures to clinical conditions and procedures * Perform dissections with confidence by comparing the
1,350 full-color photographs to the cadavers you study. * Understand the pertinent anatomy for 18 common emergency procedures such
as lumbar puncture and knee aspiration. * Depend on the same level of accuracy and thoroughness that have made Gray’s Anatomy the
defining reference on this complex subject, thanks to the expertise of Dr. Marios Loukas, a leading authority in the world of clinical
anatomy.

Oxford Handbook of Forensic Medicine : учебное пособие / J. Wyatt, T. Squires, G. Norfolk [et
al.]. - reprint. - Oxford ; New York : Oxford University Press, 2015. - XXXII; 571 p. : fig., tabl. +
color plates .

Forensic medicine covers an amazing range of different subjects and no single individual can expect to be an expert in all of them. The
Oxford Handbook of Forensic Medicine provides comprehensive coverage of all areas within this complex discipline. Written for specialists
and non-specialists alike, it will appeal to practising forensic scientists, as well as lawyers, police officers, and forensic science students. It
shows how forensic medicine has been used in specific cases enabling the reader to apply their knowledge in real life. A detailed glossary
of medical terms helps those without medical training to understand medical reports and practices. This easily-portable guide is essential
reading for the busy clinical forensic doctor or nurse, and others working at the interface between medicine and law.

Pathophysiology : textbook / N. V. Krishtal, V. A. Mikhnev, N. N. Zayko [et al.] ; ed.: N. V.
Krishtal, V. A. Mikhnev. - 2nd ed., corrected. - Kyiv : AUS Medicine Publishing, 2018. - 656 p. : 4
p. color insert.

The textbook is prepared by a team of staff at higher educational establishments and academic research institutions of Ukraine,
who are recognized experts in various aspects of pathophysiology that gives reason this basic textbook to be national. It is
recommended for English-speaking students of higher medical educational establishments. The textbook can be useful for teachers
and physicians of all specialties.

Pediatric Physical Examination : textbook of students of higher educational institutions =
Клінічне обстеження дитини : навчальний посібник для студентів вищих навчальних
закладів / O V. Katilov, D. V. Dmytriiev, K. Yu. Dmytriieva [et al.]. - Vinnytsia : Nova Knyha ,
2018. - 504 p.

Taking into account the analysis of the concepts of domestic and foreign scientific schools, the textbook contains the fundamentals
and principles of pediatric clinical examination. The book is intended for students of medical universities, interns and pediatric
residents, as well as general practitioners.



Roberts and Hedges' Clinical Procedures in Emergency Medicine and Acute Care : руководство /
ed. J. R. Roberts. - 7th ed. - Philadelphia : Elsevier, 2019. - 1581 p. : fig., tabl. - (ExpertConsult).

Comprehensive, detailed, and up to date, Roberts and & Hedges’ Clinical Procedures in Emergency Medicine and Acute Care, 7th
Edition, provides highly visual coverage of both common and uncommon procedures encountered in emergency medicine and
acute care practice. It clearly describes the ins and outs of every procedure you're likely to consider, such as how, why, when to,
and when not to perform them, and recommends other emergency or acute care procedures that may be an option. Thoroughly
revised and updated throughout, the 7th Edition remains the most well-known and trusted procedures manual in its field.

Simon, Roger P. Clinical Neurology : учебник / R. P. Simon, M. J. Aminoff, D. A. Greenberg. -
10th ed., international ed. - New York ; Chicago : Mc-Graw-Hill, Education, 2018. - 438 p. - (a
LANGE medical book).

Medicine is an ever-changing science. As new research and clinical experience broaden our knowledge, changes in treatment and
drug therapy are required. The authors and the publisher of this work have checked with sources believed to be reliable in their
efforts to provide information that is complete and generally in accord with the standards accepted at the time of publication.
However, in view of the possibility of human error changes in medical sciences, neither the editors nor the publisher nor any other
party who has been involved in the preparation or publication of this work warrants that the information contained herein is in every
respect accurate or complete, and they disclaim all responsibility for any errors or omissions or for the results obtained from use of the
information contained in this work. Readers are encouraged to confirm the information contained herein with other sources. For
example and in particular, readers are advised to check the product information sheet included in the package of each drug they plan
to administer to be certain that the information contained in this work is accurate and that changes have not been made in the
recommended dose or in the contraindications for administration. This recommendation is of particular importance in connection with
new or infrequently used drugs.

Swanson's Family Medicine Review : a Problem-oriented approach : тесты / ed.: A. F. Tallia, J. E.
Scherger, N. W. Dickey. - 8th, international ed. - Philadelphia : Elsevier, 2018. - XIII, 868 p. : fig.,
tabl. - (ExpertConsult).

The 8th edition of Swanson's Family Medicine Review continues this bestselling resource's long tradition as the most effective
review tool available! Case histories and multiple-choice questions equip you with the most current developments and information
in family medicine, offering all the assistance you need to maximize your preparation for the ABFM exam. It includes nearly 2,500
case-based questions and answer rationales, newly updated to reflect the most current developments in practice. Chapter
Summaries offer a quick review of the concepts—great for last-minute exam preparation. Open-ended Clinical Case Management
Problems in each chapter provide additional opportunities for articulating your understanding of key topics. You to earn up to 75
CME Credits online through Rutgers Robert Wood Johnson Medical School.



Медична наукова література

Бабезіоз : колективна монографія / С. І. Похил, К. І. Бодня, І. І. Торяник [та ін.] ; Інститут
мікробіології та імунології ім. І.І. Мечникова НАМН України , Харківська медична академія
післядипломної освіти МОЗ України. - Харків : ФОП Бровін О. В., 2018. - 203 с. - Бібліогр.: с.
163-202.

У представленій колективній монографії узагальнено світові наукові досягнення стосовно класифікації, вивчення біологічних
властивостей і життєвого циклу найпростіших гемопаразитів роду Babesia. Висвітлено особливості епідемічного процесу,
патогенезу та клінічних проявів бабезіозу у людей. Наведено міжнародні критерії (епідеміологічні, клінічні, лабораторні) його
діагностики, сучасні принципи етіотропної терапії хворих на бабезіоз та профілактики цього гемопаразитозу. У монографії
також викладено основні результати власних досліджень авторів щодо удосконалення комплексу методів (мікроскопічного,
культурального, імунологічного, молекулярно-генетичного, біологічного) лабораторної діагностики бабезіозу у людей та
алгоритм їх застосування для впровадження у практичну діяльність закладів охорони здоров'я України. Монографія призначена
для науковців, микробіологів, паразитологів, епідеміологів, інфекціоністів, працівників клініко-діагностичних лабораторій та

спеціалістів різних суміжних галузей медицини.

Верба, А. В. Медичне забезпечення Збройних Сил України : стан та погляди на перспективи
розвитку / А. В. Верба, В. О. Жаховський, В. Г. Лівінський. - Київ : СПД Чалчинська Н.В.,
2017. - 419 с.

Дане видання підготовлено на підставі узагальнення науково-дослідної роботи та результатів виконання оперативних завдань
Військово-медичного департаменту Міністерства оборони України і Центрального військово-медичного управління Збройних
Сил України співробітниками Науково-дослідного інституту проблем військової медицини Української військово-медичної
академії. У виданні розкривається стан та аналізуються проблеми медичного забезпечення Збройних Сил України на сучасному
етапі їх розвитку, а також причини, що до цього призвели. З урахуванням вітчизняного історичного та міжнародного досвіду
медичного забезпечення військ опрацьовуються, аргументуються та обгрунтовуються концептуальні і доктринальні положення
щодо напрямів та перспектив його розвитку. Видання розраховане на особовий склад органів управління медичним
забезпеченням Збройних Сил України і може бути використане у навчально-виховному процесі на факультеті підготовки
військових лікарів, факультеті перепідготовки та підвищення кваліфікації Української військово-медичної академії, а також в
системі професійної підготовки офіцерів медичної служби Збройних Сил України.

Маркович, І. Г. Біологічна безпека, інтегральна оцінка факторів її ризику / І. Г. Маркович,
І. Ф. Маркович. - Київ : Видавництво Людмила, 2018. - 277 с.

У монографії висвітлено питання біологічної безпеки, провідні загрози та ризики, пов'язані із використанням біологічних
агентів. Проаналізовано законодавство України у сфері забезпечення біобезпеки, окреслено засади санітарної охорони
території країни та санітарно-епідеміологічного нагляду за поширенням інфекцій. Дано характеристику інфекційних хвороб
як опосередкованого індикатора біологічної безпеки. Представлено методику інтегральної оцінки рівня біологічної безпеки
в регіонах України. Для епідеміологів, інфекціоністів, лікарів інших спеціальностей, студентів медичних університетів та
академій.



Низькочастотна п’єзотромбоеластографія цільної крові (алгоритми діагностики та корекції
гемостазіологічних розладів) : практичний порадник / О. О. Тарабрін, І. І. Тютрін, В. В.
Удут, П. О. Тарабрін. - Суми : Університетська книга, 2018. - 199 с. : граф. - Бібліогр.: с. 197-
199.

У пораднику в доступній для практичних лікарів формі викладено основні відомості про фізіологію системи гемостазу,
принципові алгоритми використання методу низькочастотної п’єзотромбоеластографії для діагностики гемостазіологічних
розладів і моніторингу терапії в клінічній практиці.

Федорченко, С. В. Коинфекция НСV / HBV / С. В. Федорченко. - Киев : ВСИ Медицина, 2018.
- 119 с. : фот. цв.

В книге приведены основные сведения о строении и функциях различных участков генома НDV, cинтезе
вирусспецифических белков, сборке вириона. Даны серологические и молекулярно-вирусологические критерии
диагностики острого и хронического гепатита D. Представлены результаты исследований относительно путей передачи и
молекулярной эпидемиологии НDV в зависимости от пола и возраста. Освещена роль НDV-инфекции в структуре острых,
хронических гепатитов и цирроза печени в центральном регионе Украины. Дана клинико-биохимическая характеристика
острого и хронического гепатита D. Обсуждаются вопросы интерференции вирусов, асоциации разных генотипов НВV и
НDV, мутаций в гене Pol ДНК НBV и их влияние на темпы прогрессирования заболевания, а также ответа на
противовирусную терапию. Представлена морфологическая картина хронического гепатита D по даным биопсии печени.

Dermatopathology : руководство / ed.: D. M. Elston, T. Ferringer. - 3rd ed. - [S. l.] : Elsevier,
2019. - 536 p.

Offering a unique combination of expert online lectures, vast image collections both in print and online, and an easy-to-use print
atlas, Dermatopathology, 3rd Edition, helps you master the complexities of this challenging and fast-changing subspecialty. Dr.
Elston and his colleagues make dermatopathology easier to understand, leading you to efficient, accurate diagnoses of the most
important common dermatologic findings seen in practice.

Issa, Z. F. Clinical Arrhythmology and Electrophysiology : руководство / Z. F. Issa, J. M. Miller,
D. P. Zipes. - 3rd ed. - Philadelphia : Elsevier, 2019. - 1104 p.

Part of the highly regarded Braunwald’s family of cardiology references, Clinical Arrhythmology and Electrophysiology, 3rd Edition,
offers complete coverage of the latest diagnosis and management options for patients with arrhythmias. Expanded clinical content,
clear illustrations, and dynamic videos keep you fully abreast of current technologies, new syndromes and diagnostic procedures,
new information on molecular genetics, advances in ablation, and much more.



Netter's Cardiology : руководство / ed. G. A. Stouffer [et al.]. - 3rd ed. - Philadelphia : Elsevier, 
2019. - 540 p.

Perfect for residents, generalists, anesthesiologists, emergency department physicians, medical students, nurses, and other
healthcare professionals who need a practical, working knowledge of cardiology, Netter's Cardiology, 3rd Edition, provides
a concise overview of cardiovascular disease highlighted by unique, memorable Netter illustrations. This superb visual resource
showcases the well-known work of Frank H. Netter, MD, and his successor, Carlos Machado, MD, a cardiologist who has created
clear, full-color illustrations in the Netter tradition. New features and all-new chapters keep you up to date with the latest
information in the field.

Newman and Carranza's Clinical Periodonology : руководство / ed. M. G. Newman [et al.]. -
13th ed. - Philadelphia : Elsevier, 2019. - 913 p.

From basic science and fundamental procedures to the latest advanced techniques in reconstructive, esthetic, and implant
therapy, Newman and Carranza's Clinical Periodontology, 13th Edition is the resource you can count on to help master the most
current information and techniques in periodontology. Full color photos, illustrations, radiographs and videos show you how to
perform periodontal procedures, while renowned experts from across the globe explain the evidence supporting each treatment
and lend their knowledge on how to best manage the outcomes. Access to the Expert Consult website provides fully-searchable
online chapters and unique case-based clinical scenarios that mimic the new format of credentialing exams. The Expert Consult
platform also includes a wealth of resources to enhance understanding, such as: a periodontal pathology atlas, virtual microscope,
animations, case reports, videos, audio slides, review questions, reference lists, and much more. It’s the perfect resource for dental
students, periodontal residents, and clinicians alike!

Transplantation Pathology : руководство / ed. Ph. Ruiz. - 2nd ed. - Cambrige ; New York :
Cambridge University Press, 2018. - 386 p.

Modernize your approach to graft biopsies, diagnosis and pathogenesis in transplantation pathology, with the second edition of this
specialized textbook. Reach the latest classification schemes, combining both anatomic and clinical pathology, and gain a
comprehensive understanding of detailed pathological processes, affecting both host and graft. Following publication of the first
edition in 2009, technological advances in understanding of transplant immunology and physiology have enhanced many aspects of
pathological diagnoses. This edition bridges key knowledge gaps in pathophysiologic mechanisms and constantly evolving clinical
protocols, facilitating strong support for the pathologist, clinician, and student. Authored by leading experts in transplantation
medicine, this multimedia guide boasts richly illustrated images, underscoring vital diagnostic features for busy readers. Addressing
topics such as the immunopathology of graft rejection, laboratory medicine and dermatological complications in transplantation,
this textbook engages with a variety of underlying pathogeneses, taking into account current laboratory and clinical findings,
worldwide.



Матеріали конференцій
Сучасні концепції викладання природничих дисциплін в медичних освітніх закладах :
матеріали Х Міжрегіональної науково-методичної інтернет-конференції (м. Харків, 5-6
грудня 2017 р.) / Міністерство охорони здоров'я України, Харківський національний
медичний університет ; ред. кол. В. В. М'ясоєдов [та ін.]. - Харків : ХНМУ, 2017. - 241 с.

Представлено матеріали більш ніж 200 фахівців та молодих науковців з вищих навчальних закладів України. Доповіді
присвячено проблематиці викладання медико-біологічних, природничих та педагогічних дисциплін в сучасних освітніх
закладах. Наукове видання призначено викладачам медичних ВНЗ, а також студентам і всім, хто цікавиться питаннями
медичних, біологічних та педагогічних наук.

Художня література

Бернет, Ф. Г. Таємний сад : роман / Ф. Г. Бернет ; пер. с англ. М. Головко. - Київ : Знання,
2018. - 270 с. - (American Library).

Роман «Таємний сад» Френсіс Годґсон Бернет (1849—1924) — зворушлива історія дівчинки-сироти Мері, яка змушена
переїхати з Індії до Англії. Це непоказне й норовливе дівчисько знаходить у маєтку, де її прихистили, покинутий сад, і
відтоді життя героїні змінюється. Сад допомагає Мері помітити красу і чарівність кожної миті, розкрити серце для
любові до всього живого, знайти справжніх друзів, навчитися відповідальності, людяності, вірності, а також навчити
цього інших, навіть дорослих.

Веллс, Г. Портрет Доріана Грея : роман / Г. Веллс ; пер. с англ. О. Ломакіна . - Київ : Знання,
2018. - 254 с. - (Класна література).

«Портрет Доріана Ґрея» — єдиний опублікований роман Оскара Вайльда (1854—1900). Цей твір своєю появою спричинив
грандіозний скандал, викликавши суперечливі оцінки сучасників, але водночас зробив автора знаменитим і забезпечив
йому місце в пантеоні найвідоміших письменників світу. Поєднавши риси готичного роману, комедії характерів, трактату про
взаємовідносини між мистецтвом і мораллю, «Портрет Доріана Ґрея» досі залишається загадкою для читачів і саме тому не
втрачає свою актуальність.

Веллс, Г. Чарівна крамниця : вибрані оповідання / Г. Веллс ; пер. з англ. О. Логвиненко. -
Київ : Знання, 2018. - 239 с. - (Скарби: молодіжна серія).

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



Дойл, А. К. Пригоди Шерлока Холмса / А. К. Дойл ; пер. з англ.: М. Іванов, М. Головко. - Київ
: Знання, 2018. - 287 с. - (Скарби: молодіжна серія).

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

Гворецький, М. Троль : роман / М. Гворецький ; пер. зі словац. Г. Малик. - Київ : Знання,
2018. - 159 с. - (Голоси Європи).

Моторошна подорож двох молодих людей від комп’ютера до світу галюцинацій, наповненого ненавистю та безумством,
тримає читача в напрузі до останньої сторінки роману, водночас відкриваючи всю «кухню» сучасного тролінгу, його загрози
та роль у гібридній війні. Перед читачем постає світ, який міг би існувати, якби до влади прийшли ті, хто породив і виплекав
цілі фабрики тролів.

Дефо, Д. Життя і незвичайні та дивовижні пригоди Робінзона Крузо : роман : пер. з англ. /
Д. Дефо. - Київ : Знання, 2018. - 318 с. - (English Library).

Відомий роман класика англійської літератури Даніеля Дефо (1660—1731) було написано на основі реальних подій: моряка
Александра Селкірка внаслідок конфлікту з капітаном залишили з мінімальним припасом на безлюдному острові, де він
провів чотири роки. Тонкощі взаємодії з природою, Богом, глибше пізнання себе, власних істинних потреб — усе це
майстерно вплетено в захопливу розповідь про пригоди людини, що з комфортних умов цивілізації потрапила в непривітну
«зелену пустелю» без найнеобхідніших предметів і знарядь праці. Герой наново визначає для себе цінність багатьох речей,
і деякі його висновки можуть здатися нашим сучасникам дещо несподіваними.

Додж, М. М. Ганс Брінкер, або Срібні ковзани / М. М. Додж ; пер. с англ. І. Стешенко. - Київ :
Знання, 2018. - 335 с. - (American Library).

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



Ібсен, Г. Ляльковий дім ; Дика качка : п'єси / Г. Ібсен ; пер. з норвез.: В. Гладка, К. Корякіна.
- Київ : Знання, 2018. - 207 с. - (Голоси Європи).

«Ляльковий дім» — одна з найвідоміших п’єс Генріка Ібсена (1828—1906). Головна героїня твору дуже любить свій дім та
свою родину і готова заради них на будь-які жертви. Однак поступово вона усвідомлює, що стала лише живою лялькою в
будинку чоловіка. Жінка прагне припинити грати звичну роль, цілковито змінити життя і знайти себе у великому світі за
межами дому. Для героїв п’єси «Дика качка» давно приховувана правда виявилась занадто жорстокою й важкою ношею, а
їхній егоїзм призвів до трагедії. Обидві п’єси неоднозначні, автор уміє вразити, викликати обурення і співчуття водночас,
спонукаючи читачів і глядачів переосмислити життєві цінності.

Карпенко-Карий, І. Сто тисяч ; Мартин Боруля ; Сава Чалий : п'єси / І. Карпенко-Карий. -
Київ : Знання, 2018. - 191 с. - (Класна література).

Найвідоміші комедії Івана Карпенка-Карого (1845—1907) «Сто тисяч» і «Мартин Боруля» — це твори великої художньої
сили. Засобами сатири драматург привертає увагу до найгостріших проблем тогочасного суспільства: поширення пристрасті
до грошей, сліпої жадоби збагачення, прагнення домогтись «дворянських звань і прав» понад честь і мораль тощо. До
збірки входить також трагедія «Сава Чалий» про події ХVI—XVII ст., коли Україна вела криваві війни з Річчю Посполитою.

Кіплінг, Р. Кім : роман / Р. Кіплінг ; пер. с англ. Є. Тарнавський. - Київ : Знання, 2018. - 366
с. - (English Library).

«Кім» Редьярда Кіплінга (1865—1936) — це один із перших класичних шпигунських романів у світовій літературі, який
зараховують до золотого фонду класики для підлітків. Перед нами розгортається історія хлопчика-сироти, котрий має
гострий розум, любить перебувати в епіцентрі подій та швидко дорослішає. Познайомившись із ламою, який шукає
священну ріку, Кім вирушає разом з ним у подорож Індостаном, дорогою встигаючи виконувати доручення агентів
британської спецслужби. Це роман про становлення особистості, пошук своєї долі, дружбу поколінь, а найголовніше — про
вміння виживати в складному та суперечливому світі.

Кервуд, Д. О. Казан / Д. О. Кервуд ; пер. с англ. О. Ломакіна . - Київ : Знання, 2018. - 239 с. -
(American Library).

Це один із найвідоміших романів американського прозаїка та захисника довкілля Джеймса Олівера Кервуда (1878—1927),
що належить до золотого фонду пригодницької літератури і продовжує кращі традиції творів Джека Лондона. Через своє
походження Казан, на чверть вовк, на три чверті собака, розривається між двома світами — світом людей і світом тварин.
Боротьба двох начал ні на мить не припиняється, змушуючи читача хвилюватися за долю цього неймовірно благородного
красеня, безжалісного до всіх, хто порушує його права, і турботливого до тих, хто йому небайдужий.



Корчак, Я. Коли я знову стану малим : повість / Я. Корчак ; пер. з пол. А. Павлишин. - Київ :
Знання, 2018. - 191 с. - (Скарби).

«Коли я знову стану малим» — одна із найвідоміших повістей Януша Корчака (1878—1942). Герой книги, дорослий чоловік,
під дією чарів перетворюється на маленького хлопчика і заново переживає всі дитячі радощі й турботи. З великим тактом і
педагогічним чуттям письменник зіставляє погляди і світосприйняття дорослих і дітей, звертаючи увагу на складний
внутрішній світ дитини та її вразливу душу, а також у легкій художній манері передає глибокі емоції та справжні життєві
драми маленької людини.

Куліш, М. Мина Мазайло ; Патетична соната : п’єси / М. Куліш. - Київ : Знання, 2018. - 207 с.
- (Скарби).

До пропонованої збірки увійшли п’єси Миколи Куліша (1892—1937), що стали новим словом у модерній українській
драматургії та європейській культурі в цілому. У комедії «Мина Мазайло» письменник у легкій пародійній формі на тлі чвар
однієї родини зумів показати всі підводні камені тогочасної українізації, змусивши глядача сміятися і замислюватися
водночас. Не менш серйозну загальнолюдську тему протистояння почуттів та обов’язку порушено і в ліричній драмі
«Патетична соната», герой якої опиняється по інший бік барикад від своєї коханої й мимоволі стає слухняною зброєю в
руках очільниці таємної організації. У цьому творі вдало поєднано рух, слово і музику, а ритм йому задає однойменна соната
великого Бетховена.

Мопассан, Гі де. Сильна як смерть : роман / Гі де Мопассан ; пер. с фр. В. Підмогильний. -
Київ : Знання, 2018. - 207 с. - (Голоси Європи).

«Сильна як смерть» — один із пізніх романів Гі де Мопассана (1850—1893), великого знавця глибин людської душі. Перед
нами розгортається історія кохання, що тривало впродовж усього життя. Читач має змогу разом з героями книги пройти
їхній життєвий шлях від юності до старості й побачити, як змінюються почуття з плином часу, невблаганного й
немилосердного до краси графині де Гільруа та безжалісного до долі її коханця — художника Олів’є Бертена.

Нечуй-Левицький, І. Кайдашева сім’я : повість / І. Нечуй-Левицький. - Київ : Знання, 2018. -
(Скарби).
За словами І. Франка, повість «Кайдашева сім’я» належить до «найкращих оздоб українського письменства». З великою
художньою силою І. Нечуй-Левицький на прикладі однієї сім’ї змалював український національний колорит. Перед читачем
постає низка яскравих персонажів: забобонний Кайдаш, чванлива й пихата Кайдашиха, бриклива Мотря, понурий Карпо,
доброзичливі Лаврін та Мелашка. Книга зачаровує непідробним гумором, веселими й дотепними діалогами, чудовими
пейзажами та сценами щирого кохання.



Сьюел, А. Чорний Красень : автобіографія коня / А. Сьюел ; пер. с англ. І. Гоял. - Київ :
Знання, 2018. - 222 с. - (English Library).

Англійська письменниця Анна Сьюел (1820—1878) присвятила цю книгу своїм улюбленим тваринам — коням. Породистий,
вихований, покірливий і вірний кінь Чорний Красень розповідає про своє життя, починаючи від безтурботного дитинства
маленького нетямущого лошатка і до зрілого віку, коли, зазнавши за довгі роки служіння людям і добра, і кривд від різних
хазяїв, зрештою знаходить своє щастя. Оскільки всі події показані очима коня, читачеві легше зрозуміти цих благородних
тварин, перейнятися їхньою долею. Книга викликає співчуття до кожної живої істоти, вчить милосердя й любові не лише до
тварин, а й до людей.

Остін, Дж. Гордість та упередження : роман / Дж. Остін ; пер. с англ. Г. Лелів. - Київ :
Знання, 2018. - 335 с. - (Класна література).

«Гордість та упередження» — найвідоміший роман популярної британської письменниці Джейн Остін (1775—1817). Закохані
серця часом легко долають соціальні бар’єри, але не завжди можуть обійти стіни власної гордості, звичайних непорозумінь, 
а інколи й упередженості. 21-літня Джейн Остін змогла так майстерно викласти у романі сподівання й розчарування, 
турботи й почуття закоханих Елізабет і містера Дарсі, що її книгу і сьогодні із захопленням читають мільйони читачів різних
поколінь. Роман вирізняється зворушливою романтичністю, легким гумором, психологічно точно виписаними портретами 
героїв.

Стороженко, О. Скарб : вибрані твори / О. Стороженко. - Київ : Знання, 2018. - 223 с. -
(Класна література).

«Скарб» Олекси Стороженка (1806—1874) — незвичне і водночас цікаве оповідання про справжні людські цінності.
Дивними видаються уявлення про щастя головних героїв твору. Вони вважали щасливою людину, котра все своє життя
лежала на печі й лише відкривала рота, як те голодне новонароджене пташеня, щоб поїсти. Але фортуна не посміхається
тим, хто не докладає зусиль, щоб наповнити своє життя цікавими справами і бути по-справжньому щасливим. До збірки
входить також низка інших творів письменника легендарно-фантастичного й анекдотичного змісту, а також твори на
історичну тематику.

Тютюнник, Г. Дивак : вибрані твори / Г. Тютюнник. - Київ : Знання, 2018. - 159 с. - (Скарби:
молодіжна серія).

Твори Григора Тютюнника (1931—1980), включені до цієї збірки, по праву можна назвати маленькими шедеврами. Читаючи
їх, переймаєшся і болем пораненої війною дитячої душі, і трепетом та ніжністю героїв у ставленні до навколишнього світу,
гармонії з яким вони прагнуть, і великими та малими людськими проблемами, багато з яких до цього часу належним чином
не осмислені й не вирішені. Персонажі творів Григора Тютюнника стають нам до болю рідними і залишаються в серці на все
життя.



Хвильовий, М. Сентиментальна історія: вибрані твори / М. Хвильовий. - Київ : Знання, 2018.
- 238 с. - (Скарби).

До пропонованої збірки увійшли кращі твори Миколи Хвильового (1893—1933), у яких яскраво зображена людина 20—30-х
років з її складним внутрішнім світом, болючими питаннями, сумнівами й прозріннями, бажанням «прилучити чистий святий
романтизм своєї натури до заголеної й брудної правди життя», намаганням протистояти хаосові світу та повернути втрачену
гармонію. Глибокі роздуми письменника над найболіснішою для всіх часів проблемою співвіднесення особистості й епохи, в
якій вона живе, залишаються актуальними і сьогодні.

Чайковський, А. За сестрою ; Богданко ; Козацька помста / А. Чайковський. - Київ : Знання,
2018. - 223 с. - (Скарби: молодіжна серія).

До збірки входять історичні твори А. Чайковського (1857—1935) «Богданко», «За сестрою» та «Козацька помста», в яких
зображено героїчну боротьбу українського козацтва із зовнішніми ворогами. Письменник знаходить захоплюючі
пригодницькі сюжети, правдиво показує козацькі звичаї, військову тактику, змальовує переконливі образи сміливих і мужніх
українців, які, долаючи численні труднощі й небезпеки, самовіддано захищають рідну землю і свій народ. А. Чайковський
привертає увагу читачів до таких високих якостей своїх героїв, як людяність, порядність, милосердя, щирість. Ці твори
зберігають свою актуальність і сьогодні.

Burnett, Frances Hodgson
The Secret Garden / F. H. Burnett = Таємний сад / Ф. Г. Бернет : художественная лит-ра. -
Kyiv : Znannia, 2018. – 272 p. - (American Library)

One of the most delightful and enduring classics of children's literature, The Secret Garden by Victorian author Frances Hodgson
Burnett has remained a firm favorite with children the world over ever since it made its first appearance. Initially published as a serial
story in 1910 in The American Magazine, it was brought out in novel form in 1911.
The plot centers round Mary Lennox, a young English girl who returns to England from India, having suffered the immense trauma
by losing both her parents in a cholera epidemic. However, her memories of her parents are not pleasant, as they were a selfish,
neglectful and pleasure-seeking couple. Mary is given to the care of her uncle Archibald Craven, whom she has never met. She
travels to his home, Misselthwaite Manor located in the gloomy Yorkshire, a vast change from the sunny and warm climate she was
used to. When she arrives, she is a rude, stubborn and given to stormy temper tantrums.

Curwood, James Oliver
Kazan / J. O. Curwood = Казан / Д. О. Кервуд : художественная лит-ра. - Kyiv : Znannia, 2018.
- 240 p. - (American Library)

Classic wilderness adventure story by the American novelist and conservationist. "Kazan lay mute and motionless, his gray nose
between his forepaws, his eyes half closed. A rock could have appeared scarcely less lifeless than he; not a muscle twitched; not a
hair moved; not an eyelid quivered. Yet every drop of the wild blood in his splendid body was racing in a ferment of excitement
that Kazan had never before experienced..."



Defoe, Daniel
The Life and Strange Surprising Adventures of Robinson Crusoe / D. Defoe = Життя і незвичайні
та дивовижні пригоди Робінзона Крузо / Д. Дефо : художественная лит-ра. - Kyiv : Znannia,
2018. - 320 p. - (English Library)

The well-known novel by the classic of the English literature Daniel Defoe (1660-1731) was written on the basis of real event: a sailor
Alexander Selkirk, because of his conflict with the captain, was left on the desert island with the minimum stores of provision and spent
there four years. The ins and outs of his interaction with natural forces, with the God, his deeper self-awareness and perceiving his own
true necessities of life — all of this is intervolved into the thrilling account about the adventures of a man who from the comfortable
conditions of civilisation found himself in the unfriendly "green desert" without absolutely indispensible essentials and tools of labour. The
hero, anew for himself, defines the values of many things and some of his conclusions may seem somewhat unexpected for our
contemporaries.

Dodge, Mary Mapes
Hans Brinker, or The Silver Skates / M. M. Dodge = Ганс Брінкер, або Срібні ковзани / М. М.
Додж : художественная лит-ра. - Kyiv : Znannia, 2018. - 336 p. - (American Library)

Gretel looked at her mother in troubled silence, wondering whether it were very wicked to care more for one parent than for the
other-and sure, yes, quite sure, that she dreaded her father, while she clung to her mother with a love that was almost idolatry."
from Hans Brinker . A beloved childhood favorite for a century and a half-and a book that readers continue to enjoy and appreciate
long into adulthood. Hans Brinker, or The Silver Skates went through more than 100 editions during the author's lifetime alone.

Kipling, Rudyard
Kim : художественная лит-ра / R. Kipling. - Kyiv : Znannia, 2018. - 368 p. - (English Library)

Kim is set in an imperialistic world; a world strikingly masculine, dominated by travel, trade and adventure, a world in which there
is no question of the division between white and non-white.

Sewell, Anna
Black Beauty. The Autobiography of a Horse / A. Sewell = Чорний Красень. Автобіографія коня
/ А. Сьюел : художественная лит-ра. - Kyiv : Znannia, 2018. - 224 p. - (English Library)

The English writer Anna Sewell (1820-1878) dedicated this book to her favorite animals, horses. Thoroughbred, educated,
submissive and faithful horse Black Handsome tells about his life, from the carefree childhood of a small foolish foal to adulthood,
when, after many years of service to people and the good and grievances of various owners, eventually finds his happiness. Since
all events are shown through the eyes of a horse, it is easier for the reader to understand these noble animals, to worry about their
fate. The book evokes compassion for every living being, teaches mercy and love not only to animals but also to people.



Видання, що надійшли до Наукової бібліотеки ХНМУ 
у грудні 2018 року

Медична навчальна література

Інфекційні хвороби : підручник : у 2-х т. / Міністерство охорони здоров'я України,
Харківська медична академія післядипломної освіти, Тернопільський державний медичний
університет ім. І.Я. Горбачевського; ред.: В. П. Малий, М. А. Андрейчин. - Львів : Магнолія
2006, 2018.

Т. 1 / М. А. Андрейчин, І. М. Асоян, А. В. Бондаренко [та ін.]. - 2018. - 651 с.

Підручник призначений для лікарів, які навчаються у вищих медичних навчальних закладах та закладах післядипломної
освіти МОЗ України. У виданні наведена інформація, необхідна лікарю для безперервної медичної післядипломної освіти.
Висвітлені найважливіші нозологічні форми, які трапляються в Україні та за ії межами, у тому числі діагностика, методи
лікування й профілактика. Видання містить сучасну інформацію про надання медичної допомоги інфекційним хворим в
Україні, організацію інфекційної служби в умовах реформування медичної галузі, а також про основні напрямки боротьби з
інфекційними хворобами. У підготовці цього видання брали участь провідні фахівці. Підручник призначений для лікарів-
інтернів і лікарів-слухачів закладів (факультетів )післядипломної освіти МОЗ України, а також буде корисний для студентів
медичних університетів і науковців.

Інфекційні хвороби : підручник : у 2-х т. / Міністерство охорони здоров'я України,
Харківська медична академія післядипломної освіти, Тернопільський державний медичний
університет ім. І.Я. Горбачевського; ред.: В. П. Малий, М. А. Андрейчин. - Львів : Магнолія
2006, 2018.

Т. 2 / М. А. Андрейчин, І. М. Асоян, А. В. Бондаренко [та ін.]. - 2018. - 724 с.
Підручник призначений для лікарів, які навчаються у вищих медичних навчальних закладах та закладах післядипломної
освіти МОЗ України. У виданні наведена інформація, необхідна лікарю для безперервної медичної післядипломної освіти.
Висвітлені найважливіші нозологічні форми, які трапляються в Україні та за ії межами, у тому числі діагностика, методи
лікування й профілактика. Видання містить сучасну інформацію про надання медичної допомоги інфекційним хворим в
Україні, організацію інфекційної служби в умовах реформування медичної галузі, а також про основні напрямки боротьби з
інфекційними хворобами. У підготовці цього видання брали участь провідні фахівці. Підручник призначений для лікарів-
інтернів і лікарів-слухачів закладів (факультетів )післядипломної освіти МОЗ України, а також буде корисний для студентів
медичних університетів і науковців.



Герасименко, О. І. Судова медицина : підручник / О. І. Герасименко, К. О. Герасименко ;
ред. О. І. Герасименко ; Міністерство охорони здоров’я України, Донецький національний
медичний університет . - 4-те вид., переробл. та допов. - Львів : Магнолія 2006, 2018. - 463
с. : фот.

У підручнику на сучасному науковому та педагогічному рівні викладено повний курс судової медицини. Надана актуальна
інформація щодо правових та організаційних основ судово-медичної служби та загальні дані про діяльність судових
експертів, інформація, яка дозволить визначити ознаки впливу на організм або труп певних чинників, вирішити питання
про механізм утворення, зажиттєвість і давність ушкодження, причину смерті, тяжкість тілесного ушкодження тощо.
Розглянуто питання дослідження та експертиза речових доказів із слідами біологічного походження та типові помилки
судово-медичних експертів. Значна увага приділяється судово-медичній експертизі живих осіб та експертизі трупів.
Питання законодавчого регулювання судово-медичної експертної діяльності надані на сучасному рівні. Підручник є
зручним для використання студентами юридичного напрямку, оскільки розставлені акценти щодо використання судово-
медичних даних працівниками органів внутрішніх справ, слідчими, суддями, працівниками прокуратури та адвокатури.
Одночасно навчальний матеріал надано в повному обсязі відповідно до навчальних програм, за якими навчаються
студенти вищих медичних навчальних закладів. Видання розраховане на студентів вищих медичних та юридичних
навчальних закладів, лікарів-інтернів галузі «судово-медична експертиза», судово-медичних експертів, лікарів та юристів.

Практична мікробіологія : навчальний посібник / C. І. Климнюк, І.О. Ситник, В. П.
Широбоков [та ін.] ; ред.: В. П. Широбоков, С. І. Климнюк . - Вінниця : Нова книга, 2018. -
575 с. : кольор. іл.

Матеріал посібника подано відповідно до навчальної програми з курсу мікробіології, імунології та вірусології. Висвітлені
сучасні дані про організацію і режим роботи бактеріологічних лабораторій, методи дослідження морфології, фізіології,
екології та генетики мікроорганізмів, визначення чутливості їх до антибіотиків. Значна увага присвячена імунологічній
діагностиці інфекційних хвороб, методам їх спеціфичной профілактики та лікування, зокрема стосовно збудників
поширених бактеріальних, вірусних, грибкових та протозойних інфекцій. Посібник збагачений оригінальними ілюстраціями
та наглядними мікрофотографіями. Призначений для студентів закладів вищої освіти МОЗ України, а також для фахівців-
мікробіологів.



Alkov, V. A. Dictionary of Terminology on the course «History of Ukraine and Ukrainian culture» : 
справочное издание / V. A. Alkov, V. H. Ilyin, I. Yu. Robak. - Kharkiv : KhNMU, 2018. - 38 p. 

Clinical Pharmacology : учебник / ed. M. J. Brown [et al.]. - 12th ed., international ed. -
Edinburgh ; London : Elsevier, 2019. - XIII, 706 p. : fig., tabl.

The twelfth edition of this long-established textbook of clinical pharmacology (first published in 1960) continues its fine tradition of
balancing science and practice for improved evidence-based drug therapy and good prescribing in therapeutic settings increasingly
complicated by intercurrent disease and polypharmacy. Coverage of all major therapeutic topics by body system. Introductory
sections give brief chapter synopses. Case studies where relevant. Covers the needs of the developing world with a focus on
practical prescribing and health technology assessment. Definition, tips, brief explanation boxes throughout. Interesting histories,
etymologies and provenances of terms throughout. Entertaining footnotes throughout.

Clinical Pharmacy and Therapeutics : руководство / ed.: C. Whittlesea, K. Hodson. - 6th ed.,
international ed. - [S. l.] : Elsevier, 2019. - XIV, 1094 p. : fig., tabl.

Now fully revised and updated in its sixth edition, Clinical Pharmacy and Therapeutics combines the skills of an interdisciplinary
team of clinicians, pharmacists and nurses to present an integrated understanding of disease processes, evidence-based clinical
pharmacology and optimal drug regimes. Key points boxes at the beginning of each chapter. Case-study boxes throughout the
chapters. Each chapter co-written by a pharmacist and a clinician. In-depth treatment of therapeutics to support pharmaceutical
prescribing. Logical order and format: key points, epidemiology, aetiology, disease, clinical manifestations, investigations and
treatment, drugs used in treatment. Dosage reference sources given where appropriate, along with useful websites and further
reading for each chapter. Organised by body system.

Gunner Goggles Medicine: honors shelf review : учебное пособие / ed.: H. Wu, L. Wang. - 1st
ed. - Philadelphia : Elsevier, 2019. - 621 p.

The Gunner Goggles Series is the first exam prep resource written by a high-scoring peer group of medical students, ensuring the
most practical and efficient study guidance. It organizes topics around the USMLE and NBME content outlines for the required shelf
exams and features state-of-the-art Augmented Reality (AR) mobile application to extend learning beyond the book. This
innovative series features AR opportunities throughout the text for an integrated print-mobile experience that maximizes learning
and test preparation.



Gunner Goggles Neurology: honors shelf review : учебное пособие / ed.: H. Wu, L. Wang. - 1st
ed. - Philadelphia : Elsevier, 2019. - 290 p.

The Gunner Goggles Series is the first exam prep resource written by a high-scoring peer group of medical students,
ensuring the most practical and efficient study guidance. It organizes topics around the USMLE and NBME content outlines
for the required shelf exams and features state-of-the-art Augmented Reality (AR) mobile application to extend learning
beyond the book. This innovative series features AR opportunities throughout the text for an integrated print-mobile
experience that maximizes learning and test preparation. The Gunner Goggle function allows you to scan pages for
integrated AR links, unlocking animations, visuals, and 3D models that clarify complex anatomy, conditions, and concepts in
a remarkably effective and unique manner.
Gunner Goggles Series: Neurology is one of seven authoritative exam preparation guides that use cutting-edge AR
technology to fully prepare you for the NBME clinical shelf exams, the USMLE Step 2 Clinical Knowledge (CK) exam, and
successful clinical rotations.

Gunner Goggles Obstetrics and Gynecology: honors shelf review : учебное пособие / ed.: H. Wu,
L. Wang, R. Gao. - 1st ed. - [Philadelphia] : Elsevier, 2019. - 306 p.

The Gunner Goggles Series is the first exam prep resource written by a high-scoring peer group of medical students,
ensuring the most practical and efficient study guidance. It organizes topics around the USMLE and NBME content outlines
for the required shelf exams and features state-of-the-art Augmented Reality (AR) mobile application to extend learning
beyond the book. This innovative series features AR opportunities throughout the text for an integrated print-mobile
experience that maximizes learning and test preparation. The Gunner Goggle function allows you to scan pages for
integrated AR links, unlocking animations, visuals, and 3D models that clarify complex anatomy, conditions, and concepts in
a remarkably effective and unique manner.
Gunner Goggles Series: Obstetrics and Gynecology is one of seven authoritative exam preparation guides that use
cutting-edge AR technology to fully prepare you for the NBME clinical shelf exams, the USMLE Step 2 Clinical Knowledge
(CK) exam, and successful clinical rotations.

Gunner Goggles Pediatrics: honors shelf review : учебное пособие / ed.: H. Wu, L. Wang. - 1st
ed. - Philadelphia : Elsevier, 2019. - 398 p.

The Gunner Goggles Series is the first exam prep resource written by a high-scoring peer group of medical students,
ensuring the most practical and efficient study guidance. It organizes topics around the USMLE and NBME content outlines
for the required shelf exams and features state-of-the-art Augmented Reality (AR) mobile application to extend learning
beyond the book. This innovative series features AR opportunities throughout the text for an integrated print-mobile
experience that maximizes learning and test preparation. The Gunner Goggle function allows you to scan pages for
integrated AR links, unlocking animations, visuals, and 3D models that clarify complex anatomy, conditions, and concepts in
a remarkably effective and unique manner.
Gunner Goggles Series: Pediatrics is one of seven authoritative exam preparation guides that use cutting-edge AR
technology to fully prepare you for the NBME clinical shelf exams, the USMLE Step 2 Clinical Knowledge (CK) exam, and
successful clinical rotations.



Gunner Goggles Psychiatry: honors shelf review : учебное пособие / ed.: H. Wu, L. Wang. - 1st
ed. - Philadelphia : Elsevier, 2019. - 200 p.

The Gunner Goggles Series is the first exam prep resource written by a high-scoring peer group of medical students, ensuring the
most practical and efficient study guidance. It organizes topics around the USMLE and NBME content outlines for the required shelf
exams and features state-of-the-art Augmented Reality (AR) mobile application to extend learning beyond the book. This innovative
series features AR opportunities throughout the text for an integrated print-mobile experience that maximizes learning and test
preparation. The Gunner Goggle function allows you to scan pages for integrated AR links, unlocking animations, visuals, and 3D
models that clarify complex anatomy, conditions, and concepts in a remarkably effective and unique manner.
Gunner Goggles Series: Psychiatry is one of seven authoritative exam preparation guides that use cutting-edge AR technology to
fully prepare you for the NBME clinical shelf exams, the USMLE Step 2 Clinical Knowledge (CK) exam, and successful clinical
rotations.

Gunner Goggles Surgery: honors shelf review : учебное пособие / ed.: H. Wu, L. Wang, R. Gao.
- 1st ed. - Philadelphia : Elsevier, 2019. - 514 p.

The Gunner Goggles Series is the first exam prep resource written by a high-scoring peer group of medical students, ensuring the
most practical and efficient study guidance. It organizes topics around the USMLE and NBME content outlines for the required shelf
exams and features state-of-the-art Augmented Reality (AR) mobile application to extend learning beyond the book. This innovative
series features AR opportunities throughout the text for an integrated print-mobile experience that maximizes learning and test
preparation. The Gunner Goggle function allows you to scan pages for integrated AR links, unlocking animations, visuals, and 3D
models that clarify complex anatomy, conditions, and concepts in a remarkably effective and unique manner.
Gunner Goggles Series: Surgery is one of seven authoritative exam preparation guides that use cutting-edge AR technology to fully
prepare you for the NBME clinical shelf exams, the USMLE Step 2 Clinical Knowledge (CK) exam, and successful clinical rotations.

Infectious Diseases : textbook / O. A. Holubovska, M. A. Andreichyn, A. V. Shkurba [et al.] ; ed.
O. A. Holubovska. - Kyiv : AUS Medicine Publishing, 2018. - 664 p.

Up-to-date notions of the most widespread infectious and parasitic diseases are stated in the textbook. A particular attention is paid to
diseases that occur on the territory of Ukraine, diseases that represent a significant global danger and are regulated by International
Health Regulations, infectious and parasitic diseases that can be imported to the territory of our country and represent a problem of
travel medicine and tropical medicine. General problems of infectology, principles of classification of infectious diseases, diagnosis,
treatment and prophylaxis, including immunoprophylaxis are elucidated. In preparation of the textbook, modern materials and WHO
recommendations, foreign publications of leading specialists were used. Classification of infectious and parasitic diseases is given in
accordance with International Classification of Diseases of 10th review. Methods of diagnosis, treatment and prophylaxis are stated on
the base of international guidelines and consensus. Presented material is well adapted to the content of modules of approved typical
programs on the course unit of «Infectious diseases» for prediploma training of specialists on specialities «Medical
care», «Pediatrics», «Medical preventive care», «Stomatology», «Medical psychology». All sections of the textbook contain main
provisions, questions and tests for self-training according to the principles of the up-to-date educational trend — a credit-transfer system
of organization of the educational process. A book is supplied with coloured illustrations of the most widespread infectious diseases. The
majority of anatomical terms are given according to International Anatomic Nomenclature approved by IV Congress of anatomists,
histologists, embryologists and topographic anatomists of Ukraine. For students of higher medical (pharmaceutical) educational
establishments, internship doctors and trainees of faculties of postgraduate education, as well as family doctors, specialists of emergency
medicine, infectious disease specialists.



Katzung, B. G. Katzung and Trevor's Pharmacology: examination and board review [Текст] :
учебное пособие / B. G. Katzung, M. Kruidering-Hall, A. J. Trevor. - 12th ed. - New York ;
Chicago : McGraw Hill Education, 2019. - 585 p.
This book is designed to help students review pharmacology and to prepare for both regular course examinations and board
examinations. The tenth edition has been extensively reviewed to make such preparation as active and efficient as possible. As
with earlier editions, rigorous standards of accuracy and currency have been maintained in keeping with the book's status as the
companion to the Basic & Clinical Pharmacology textbook. This review book divides pharmacology into the topics used in most
courses and textbooks. Major introductory chapters (eg, autonomic pharmacology and CNS pharmacology) are included for
integration with relevant physiology and biochemistry. The chapter-based approach facilitates use of this book in conjunction with
course notes or a larger text. We recommend several strategies to make reviewing more effective.

Lilly, Leonard. Braunwald's Heart Disease: Review and Assessment : руководство / L. S. Lilly. -
11th ed. - Philadelphia : Elsevier, 2019. - 298 p.

With more than 700 review questions derived from and keyed to the newly revised 11th Edition of Braunwald's Heart
Disease, Braunwald's Heart Disease Review and Assessment, 11th Edition, is the perfect review tool for fellows, residents, and
practitioners to prepare for board exams in cardiovascular medicine. Noted Harvard educator Dr. Leonard S. Lilly, with assistance
from faculty and fellows at Brigham & Women's Hospital, provides a thorough, clear, and concise overview of the entire field,
helping ensure your mastery of all key aspects of today's cardiology. This title is a one-stop resource for complete, authoritative
coverage of the most important concepts in cardiovascular medicine - ideal for self-assessment, individualized study, and clinical
practice.

Nabarro, L. Peters' Atlas of Tropical Medicine and Parasitology : учебное пособие / L. Nabarro,
S. Morris-Jones, D. Moore. - 7th ed. - [S. l.] : Elsevier, 2019. - 376 p.

Newly organized and featuring new editors and hundreds of new images, Peters’ Atlas of Tropical Medicine and Parasitology,
Seventh Edition, brings you up to date with today’s greatest challenges in tropical medicine. Increased global travel, climate
change, human conflict, short-term/large-scale human assemblies, potent therapeutic agents, drug resistance, and vaccine
misinformation have contributed to a greatly changed landscape in this complex field. This practical, highly visual guide provides
more than 1,300 stunning illustrations, making it an authoritative parasitology resource for accurate diagnosis of complex
diseases.

Ophthalmology : учебник / ed.: M. Yanoff, J. S. Duker. - 5th ed. - Edinburgh ; London : Elsevier,
2019. - 1411 p.

Long considered one of ophthalmology’s premier texts, this award-winning title by Drs. Myron Yanoff and Jay S. Duker
remains your go-to reference for virtually any topic in this fast-changing field. In a single, convenient volume, it offers
detailed, superbly illustrated guidance on nearly every ophthalmic condition and procedure you may encounter, making it a
must-have resource no matter what your level of experience. Extensive updates throughout keep you current with all that’s
new in every subspecialty area of the field.



Orthopedics in Disasters. Orthopedic Injuries in Natural Disasters and Mass Casualty Events :
руководство / ed. N. Wolfson. - Berlin ; Heidelberg : Springer-Verlag, 2016. - 591 p.

This book is the first to address specifically the mechanisms and treatment of orthopedic injuries due to natural disasters and
other mass casualty events. Casualty management is discussed in a range of contexts, from earthquakes and tsunamis to terror
attacks and combat situations. Organizational aspects are addressed, general treatment principles are documented, and the
management of a variety of orthopedic injuries is described with the aid of numerous illustrations. The book will serve as an
invaluable source of practical knowledge for a broad spectrum of medical and other staff, including emergency personnel,
orthopedic and trauma surgeons, general practitioners, medical students, and professionals working for the military, government
bodies, and NGOs.

Self-study Guide for Students of General Medicine Faculty in Biochemistry : учебное пособие.

Pt. 1. Study guide / L. D. Popova [et al.] ; The Ministry of Healthcare of Ukraine, Kharkiv

National Medical University. - Kharkiv : KhNMU, 2014. - 88 p.

Руководство для самоподготовки по биохимии для студентов медицинского факультета.

Textbook of Disaster Psychiatry : учебник. - 2nd ed. - [S. l.] : Cambridge University Press, 2017.
- 364 p.

Covering both natural and man-made scenarios including war and terrorism, the Textbook of Disaster Psychiatry is a vital
international reference for medical professionals, community leaders and disaster responders a decade after its initial publication.
Spanning a decade of advances in disaster psychiatry, this new and updated second edition brings together the views of current
international experts to offer a cutting-edge comprehensive review of the psychological, biological and social responses to
disaster, in order to help prepare, react and aid effective recovery. Topics range from the epidemiology of disaster response,
disaster ecology, the neurobiology of disaster exposure, to socio-cultural issues, early intervention and consultation-liaison care for
injured victims. The role of non-governmental organizations, workplace policies and the implications for public health planning at
both an individual and community level are also addressed.

Zhu, Frank. Anti-infection Handbook : учебное пособие / F. Zhu. - Chatswood : Elsevier, 2018. -
524 p.
Anti-infection Handbook is a concise A–Z guide to diagnosis and management of most infectious diseases and related
conditions found in Australia and worldwide. The handbook makes it easy to find an infection or a pathogen, and to
determine what tests are needed for diagnosis and what antimicrobials should be chosen for the treatment.



Медична наукова література

Александрова, А. В. Актуальні питання застосування синтетичного інгібітора матричних
металопротеїназ за опікових ран : монографія / А. В. Александрова ; Міністерство освіти та
науки України, Харківський національний медичний університет. - Харків : ТОВ Планета-
Прінт, 2018. - 145 с.

У монографії викладено результати власних експериментальних досліджень авторів у зіствленні з даними наукової літератури
в аспекті фармакодинаміки синтетичного інгібітора матричних металопротеїназ за опікових ран. Оцінено та виявлено
позитивний вплив на показники загальної протеолітичної активності, цитокінового профілю, системи оксиду азоту, стану
процесів перекисного окисления ліпідів та антиоксидантної системи у вогнищі опікової рани; виявлено позитивні зміни у
морфологічній характеристиці опікової рани та динаміці місцевих проявів під час лікування. Монографія присвячена
актуальній проблемі медицини, зокрема, комбустіології - пошуку нових підходів у лікуванні термічних опіків та застосуванню
препаратів із впливом на різні механізми загоювання опікових ран, а саме пригнічено надлишкової активності матричних
металопротеїназ. Отримані дані можуть бути застосовані у подальших дослідженнях та використані у комплексному підході до
лікування термічних опіків.

Кривошапка, А. В. Провоспалительные цитокины в патогенезе экспериментального ожога :
монография / А. В. Кривошапка, Т. И. Ермоленко ; Министерство образования и науки
Украины, Харьковский национальный медицинский университет. - Харьков : ТОВ Планета-
Прінт, 2018. - 110 с.

В монографии приведены результаты роли провоспалительных цитокинов в механизмах развития ожоговой раны, склонной к
хронизации. Исследован не только цитокиновый профиль крови, но и содержание провоспалительных цитокинов в очаге в
динамике развития процесса. Также, для доказательной базы участия провоспалительных цитокинов в воспалительно-
репаративных явлениях при заживлении было исследовано влияние известных ранозаживляющих препаратов с разным
механизмом действия на цитокиновый профиль крови и содержание цитокинов в очаге. Монография посвящена актуальной
медицинской и социальной задаче - раскрытию ключевых механизмов перехода острой раны в хроническую. Можно
надеяться, что установленные значения провоспалительных цитокинов в развитии ожоговой раны, особенности
воспалительно-репаративных явлений будут способствовать её решению.

Evidence-based Obstetrics and Gynecology : научное издание / ed. E. R. Norwitz. - [S. l.] :
Wiley-Blackwell, 2018. - 648 p.
Aimed at practicing obstetricians, gynecologists, and trainees in the specialty, Evidence-based Obstetrics and Gynecology concentrates
on the clinical practice areas of diagnosis, investigation and management. The first section of the book discusses evidence-based
medicine methodology in the context of the two specialties. The second and third sections cover all the major conditions in obstetrics
and gynecology, with each chapter reviewing the best available evidence for management of the particular condition. The chapters are
structured in line with EBM methodology, meaning the cases generate the relevant clinical questions.
Evidence-based Obstetrics and Gynecology provides in-depth chapter coverage of abnormal vaginal bleeding; ectopic pregnancy; pelvic
pain; lower genital tract infections; contraception and sterilization; breast diseases; urogynecology; endocrinology and infertility; puberty
and precocious puberty; cervical dysplasia and HPV; cervical, vaginal, vulvar, uterine, and ovarian cancer; preconception care; prenatal
care and diagnosis; drugs and medications in pregnancy; maternal complications; chronic hypertension; diabetes mellitus; thyroid
disease; neurologic disease; psychiatric disease; postterm pregnancy; fetal complications; preeclampsia; and more.



Evidence-Based Urology : научное издание / ed.: Ph. Dahm, R. Dmochowski. - 2nd ed. -
Hoboken : Wiley-Blackwell, 2018. - 598 p.

The revised and updated second edition of Evidence-Based Urology offers the most current information on the suitability of both
medical and surgical treatment options for a broad spectrum of urological conditions based on the best evidence available. The
text covers each of the main urologic areas in specific sections such as general urology, oncology, female urology,
trauma/reconstruction, pediatric urology, etc. All the evidence presented is rated for quality using the respected GRADE
framework. Throughout the text, the authors highlight the most patient-important, clinical questions likely to be encountered by
urologists in day-to-day practice.

Матеріали конференцій

Актуальні питання лабораторної медицини : матеріали науково-практичної конференції за
участю міжнародних спеціалістів, у рамках якої пройшла четверта міжвузівська науково-
практична конференція для молодих вчених, студентів та лікарів-інтернів "Сучасні
проблеми лабораторної медицини" (Харків, 20-21 листопада 2018 р.) : конференцію
включено до Реєстру МОЗ та НАМН України на 2018 р. (№ 285). / Міністерство охорони
здоров’я України, Департамент охорони здоров'я Харківської обласної державної
адміністрації, Харківський національний медичний університет ; ред. кол. O. I. Залюбовська
[та ін.]. - Харків : Харківський національний медичний університет, 2018. - 106 с.

Громадське здоров’я в Україні: проблеми та способи їх вирішення : матеріали науково-
практичної конференції з міжнародною участю (до 95-річного ювілею з дня заснування
кафедри громадського здоров’я та управління охороною здоров’я Харківського
національного медичного університету) (Харків, 24 жовтня 2018 року) / Міністерство
охорони здоров’я , Харківський національний медичний університет ; ред. кол. B. А. Огнев
[та ін.]. - Харків : Харківський національний медичний університет, 2018. - 143 с.



Соціально-гуманітарні науки

Національна книга пам’яті жертв Голодомору 1932-1933 років в Україні. Харківська
область / Український інститут національної пам'яті, Харківська обласна державна
адміністрація ; упоряд. Л. Б. Ровчак [та ін.] ; ред. кол. М. Є. Черняк [та ін.]. - Харків : Золоті
сторінки, 2016. - 1024 с.

До Книги другої Харківського тому Національної книги пам'яті жертв Голодомору 1932-1933 років включені відомості про
померлих мешканців Валківського, Ізюмського,окрім м. Ізюм, Кегичівського, Коломацького, Красноградського,
Краснокутського, Куп'янського, Лозівського, Печенізького, Сахновщинського та Шевченківського районів. Мартиролог
книги поданий за сучасними районами та сільрадами Харківської області. Харківський том побудований за єдиною
структурою та містить крім мартирологу розділи документів, свідчень очевидців, довідку про адміністративно-
територіальний поділ, покажчики та список скорочень. Видання розраховане на науковців, викладачів вищих навчальних
закладів, істориків, краєзнавців, усіх тих, хто цікавиться історією Харківщини.

Художня література

Бронте, Ш. Джейн Ейр : роман / Ш. Бронте ; пер. з англ. О. Ломакіна . – Київ : Знання, 2018.
– 5 11 с. – (Класна література).

«Джейн Ейр» – безсмертний роман відомої англійської письменниці Шарлотти Бронте (1816–1855), що приніс їй
неймовірну славу і став революційним у світовій літературі. Це щира розповідь головної героїні про свою долю і кохання,
кожен епізод якої виписаний психологічно сильно й глибоко. Твір випереджав свій час за важливістю порушених у ньому
проблем: особиста та соціальна свобода жінки, станова нерівність, питання віри тощо. Ця книга дала початок
феміністичному руху в літературі, витримала безліч екранізацій і незмінно займає перші позиції у списках бестселерів.

Початок століття. Творчі шукання співробітників, викладачів і студентів Харківського
національного медичного університету : альманах / гол. ред. C. O. Краснікова ; заст. гол.
ред. Л. В. Фоміна ; ред. кол.: І. B. Летік, Н. Ф. Дмитрієнко, І. B. Запорожець. - Харків :
ХНМУ, 2017. - 95 с. : іл.

В альманасі зібрано твори різної тематики та жанрів, які присвячені темам кохання, віри в Бога, улюбленій професії тощо.
Автори діляться з читачами переживаннями, спогадами про близьких та рідних. Рекомендовано широкому колу читачів.
Мова : українська, російська, англійська.



Рэнд А. Атлант расправил плечи : в 3-х частях / А. Рэнд. – 10-е изд. – Москва : Альпина
Паблишер, 2015.

Ч. 1 : Непротиворечие / пер. с англ. Ю. Соколов . – 2015. – 431 с.

Айн Рэнд (1905-1982) - наша бывшая соотечественница,ставшая крупнейшей американской писательницей. Автор четырех
романов-бестселлеров и многочисленных статей. Создатель философской концепции, в основе которой лежит принцип
свободы воли, главенство рациональности и «нравственность разумного эгоизма». Её книги читает весь мир. В США она
завоевала огромную популярность, её романы переиздаются из года в год и по совокупности тиражей конкурируют с
Библией. Всемирное признание Айн Рейд нетрудно объяснить: исключительный дар предвидения в самых разных областях -
политике, бизнесе, экономике, общественных отношениях, в сочетании с художественной одаренностью, принес ей славу
большого писателя и проницательного мыслителя. «Атлант расправил плечи», самое значимое произведение своей жизни,
она писала 12 лет. В первой части читатели знакомятся с главными героями, гениальными предпринимателями, которым
противостоят их антиподы - бездарные государственные чиновники. Повествование начинается с вопроса : «Кто такой Джон

Голт?» - и на этот вопрос будут искать ответ герои романа и его читатели.

Рэнд А. Атлант расправил плечи : в 3-х частях / А. Рэнд. - 10-е изд. - Москва : Альпина
Паблишер, 2015.

Ч. ІІ : Или-или / пер. с англ. В. Вебер. - 2015. - 422 с.

Айн Рэнд (1905-1982) - наша бывшая соотечественница, ставшая крупнейшей американской писательницей. Автор
четырех романов-бестселлеров и многочисленных статей. Создатель философской концепции, в основе которой лежит
принцип свободы воли, главенство рациональности и «нравственность разумного эгоизма». Вторая часть романа «Атлант
расправил плечи» - социальный прогноз. В ситуации, когда правительство берет курс на «равные возможности», считая
справедливым за счет талантливых и состоятельных сделать богатыми никчемных и бесталанных, проигравшими
оказываются все. Запрет на развитие производства и лоббирование интересов «нужных» людей разрушают общество.
Динамика повествования задается сложным переплетением судеб героев, любовными коллизиями и загадкой, кто же
такой Джон Голт.

Рэнд А. Атлант расправил плечи : в 3-х частях / А. Рэнд. - 10-е изд. - Москва : Альпина
Паблишер, 2015.

Ч. ІІІ : А есть А / пер. с англ. Д. Вознякевич. - 2015. - 536 с.

Айн Рэнд (1905-1982) - наша бывшая соотечественница, ставшая крупнейшей американской писательницей. Автор четырех
романов-бестселлеров и многочисленных статей. Создатель философской концепции, в основе которой лежит принцип
свободы воли, главенство рациональности и «нравственность разумного эгоизма». Третья часть романа «Атлант расправил
плечи» развенчивает заблуждения мечтальных борцов за равенство и братство. Государственные чиновники, лицемерно
призывающие граждан к самопожертвованию, но ограничивающие свободу предпринимательства, приводят страну к
экономическому краху. Сюжет сплетается из финансовых и политических интриг, и одновременно звучит гимн новой этике:
капиталистическая система ценностей не только социально оправдана, но и нравственна. Герой нашего мира, гениальный
изобретатель Джон Голт провозглашает принцип «нравственности разумного эгоизма» одной фразой : «Я никогда не буду
жить ради другого человека и никогда не попрошу другого человека жить ради меня».
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