


Видання, що надійшли до Наукової бібліотеки ХНМУ 
у січні 2020 року

Медична навчальна література

Англійська мова за професійним спрямуванням : завдання до практичних занять для
студентів 2 курсу медичного факультету / Міністерство охорони здоров’я України,
Харківский національний медичний університет ; упоряд. І. В. Корнейко. - Харків : ХНМУ,
2019. - 108 с.

Англійська мова : завдання до практичних занять для студентів 1 курсу вищих медичних
закладів освіти / Міністерство охорони здоров'я України, Харківський національний
медичний університет ; упоряд. І. В. Корнейко. - Харків : ХНМУ, 2019. - 120 с. : іл. -
Бібліогр.: с. 5.

Англійська мова для медиків : практикум з розвитку навичок усного мовлення (для
студентів першого курсу) / Міністерство охорони здоров'я України, Харківський
національний медичний університет ; уклад.: І. В. Корнейко, І. В. Кузнецова. - Харків :
ХНМУ, 2019. - 44 с.



Гольцева, А. П. Менеджмент у лабораторній медицині : навчально-методичний посібник
для студентів бакалаврату для спеціальності «Технології медичної діагностики» (денна
форма навчання) / А. П. Гольцева ; Міністерство охорони здоров'я України, Харківський
національний медичний університет. - Харків : ХНМУ, 2019. - 109 с.

Навчально-методичний посібник призначений для підготовки студентів бакалаврату зі спеціальності «Технології медичної
діагностики» до практичних занять з курсу «Менеджмент у лабораторній медицині». Посібник містить методичні вказівки,
шо роз'яснюють порядок роботи при підготовці до семінарських занять, ключові поняття, творчі завдання, питання для
самоперевірки, сформульовані теми рефератів для самостійної роботи студентів, а також теми виступів з презентаціями.

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. Для
студентів стоматологічних факультетів вищих навчальних закладів — медичних університетів, інститутів й академій, а
також лікарів-інтернів, лікарів-стоматологів, курсантів і лікарів суміжних спеціальностей.

Англійська мова за професійним спрямуванням для медиків : практикум з розвитку
навичок усного мовлення (для студентів другого курсу спеціальності «Медицина» /
Міністерства охорони здоров'я України, Харківський національний медичний університет ;
уклад.: І. В. Кузнецова, І. В. Корнейко. - Харків : ХНМУ, 2019. - 39 с.

Короткий хронологічний довідник з курсу «Історія України та української культури» на
допомогу студентові : у формі хронологічних таблиць. - Харків : ХНМУ, 2020. - 11 с.



Робак, И. Ю. История Украины и украинской культуры : учебник для иностранных
студентов / И. Ю. Робак, А. Л. Демочко. - Харків : ФЛП Панов А.Н., 2019. - 189 с.

Учебное пособие предназначено для иностранных студентов, изучающих курс «История Украины». Его цель – оказание
методической помощи студентам при подготовке к семинарским занятиям и сдаче итогового модульного контроля на
принципах Европейской кредитно-трансферной системы.

Стоматологічна допомога в Україні : аналіз основних показників діяльності за 2018 рік /
Н. О. Бакшутова, В. І. Біда, Г. Ф. Білоклицька [та ін.] ; ред.: Ю. В. Вороненко, І. П. Мазур,
О. В. Павленко ; Міністерство охорони здоров’я України, Центр медичної статистики МОЗ
України, Національна медична академія післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика, Інститут
стоматології та щелепно-лицевої хірургії НАМН України, Українська військово-медична
академія, Асоціація стоматологів України. - Кропивницький : Поліум, 2019. - 175 с.

В довіднику представлено дані державних та галузевих статистичних звітів закладів МОЗ України, які були подані до
державного закладу «Центр медичної статистики Міністерства охорони здоров'я України» протягом 2018 року.
Працівниками ДЗ «Центр медичної статистики Міністерства охорони здоров'я України», Інституту стоматології
Національної медичної академії післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, ДУ «Інститут стоматології та щелепно-лицевої
хірургії НАМН України», Української військово-медичної академії та фахівцями громадської організації «Асоціація
стоматологів України» проведено аналіз роботи стоматологічних клінік, кабінетів та представлено основні документи, що
регулюють діяльність лікарів-стоматологів, Асоціації стоматологів України.

Тлумачний словник-довідник історико-культурологічної термінології для підготовки
вітчизняних студентів до семінарських занять . - Харків : ХНМУ, 2019. - 27 с.



Медична наукова література

Вовк, Ю. М. Індивідуальна анатомічна мінливість та її клініко-морфологічне значення /
Ю. М. Вовк, О. Ю. Вовк . - Харків : ФОП Бровін О. В., 2019. - 187 с.

Дана монографія є узагальненим науково-методичним матеріалом з вивчення індивідуальної
анатомічної мінливості та ії значення для сучасной теоретичної і клінічної медицини. Згідно вчення
акад. В.М. Шевкуненко розглянуті і систематизовані спадкові особливості розвитку, формування і
становлення тіла людини і його структур.

Громадське здоров’я в Україні: проблеми та способи їх вирішення : матеріали ІІ науково-
практичної конференції з міжнародною участю (Харків, 24 жовтня 2019 р.) / Міністерство
охорони здоров'я України, Харківський національний медичний університет ; ред. кол. В.
А. Огнєв [та ін.]. - Харків : ХНМУ, 2019. - 145 с.

Інноваційні методи та цифрові технології в криміналістиці, судовій експертизі та
юридичній практиці : матеріали міжнародного «круглого столу» (Харків, 12 грудня 2019
р.) / Національна академія правових наук України, Науково-дослідний інститут вивчення
проблем злочинності імені академіка В.В. Сташиса ; гол. ред. В. Ю. Шепітько ; ред. кол.: В.
А. Журавель, В. М. Шевчук, Г. К. Авдєєва. - Харків : Право, 2019. - 164 с.

Видання містить матеріали міжнародного «круглого столу», присвяченого найбільш важливим і сучасним проблемам
криміналістики, судової експертизи і юридичної практики. Викладені питання розроблення і використання інноваційних
методів та цифрових технологій у цих галузях. Для працівників органів правопорядку, науковців, викладачів, аспірантів
та студентів юридичних навчальних закладів і широкого кола осіб, яких цікавлять сучасні проблеми криміналістики.



Хірургічне лікування раку підшлункової залози та периампулярної зони = Хирургическое
лечение рака поджелудочной железы и периампулярной зоны = Surgical treatment of
pancreatic cancer and cancer of peripancreatic area : стратегічні та тактичні питання / В. В.
Бойко , І. А. Криворучко , Є. В. Мушенко , Р. М. Смачило ; худож. С. М. Пущенко ; Інститут
загальної та невідкладної хірургії ім. В.Т. Зайцева НАМН України. - Харків : Промінь, 2019.
- 160 с.

У монографії подаються рекомендації щодо техніки оперативних втручань, а також вирішення окремих тактичних питань
хірургічного лікування, що може бути корисним для гепатопанкреатобіліарних хірургів. Монографія орієнтована на
гепатопанкреатобіліарних хірургів, онкологів, гастроентерологів, курсантів та студентів старших курсів вищих медичних
закладів.

Хірургічне лікування ускладнених псевдокіст підшлункової залози / В. М. Копчак, В. В.
Бойко , І. А. Криворучко [та ін.]. - Харків : Видавець О. А. Мірошниченко, 2019. - 216 с.

У монографії узагальнені результати багаторічних досліджень авторів, щодо діагностики та лікування ускладнених
псевдокіст підшлункової залози. Дане видання призначене для широкого кола читачів, у тому числі і хірургів,
рентгенологів, ендоскопістів, спеціалістів ультразвукової діагностики , лікарів різних спеціальностей.



Видання, що надійшли до Наукової бібліотеки ХНМУ 
у лютому 2020 року

Медична навчальна література

Хірургія : підручник у двох томах / ред.: П.Г. Кондратенко, В. І. Русин. - Вінниця : Нова
книга, 2019.
Т. 1. - 2019. - 702 с. 

У підручнику представлено дані про найпоширеніші хірургічні захворювання. У книзі викладено показання до
застосування сучасних методів лабораторної та інструментальної діагностики, а також сучасні тактичні підходи до
лікування різних хірургічних .Зміст підручника відповідає Галузевому стандарту вищої освіти підготовки на другому
(магістерському) рівні у галузі знань 22 “Охорона здоров’я” за спеціальністю 222 “Медицина”. Підручник розрахований
на студентів 4, 5, 6 курсів вищих медичних навчальних закладів III–IV рівня акредитації.

Хірургія : підручник у двох томах / ред.: П. Г. Кондратенко, В. І. Русин. - Вінниця : Нова
книга, 2019.
Т. 2. - 2019. - 702 с.

У підручнику представлено дані про найпоширеніші хірургічні захворювання. Зміст підручника відповідає Галузевому
стандарту вищої освіти підготовки на дру- гому (магістерському) рівні у галузі знань 22 “Охорона здоров’я” за
спеціальністю 222 “Медицина”. Підручник розрахований на студентів 4, 5, 6 курсів вищих медичних навчальних закла-
дів III–IV рівня акредитації.

Медична наукова література

Охорона здоров’я населення індустріального мегаполісу: монографія / М.Г. Щербань;
В.В. М’ясоєдов; В.А. Огнєв та і.н.; за ред. М.Г. Щербаня, В.В. М’ясоєдова . – Харків : ХНМУ,
2019 . -120 с.

У монографії вперше з позиції сучасної методології ВООЗ щодо громадського здоров’я наведено результати власних 
експериментальних наукових досліджень.



Жінки та чоловіки в Харківській області : статистичний збірник. - Харків : [б. и.], 2019. -
109 с.

Інформацію в статистичному збірнику наведено без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки
Крим , м. Севастополя та частини тимчасово окупованих територій Донецькій та Луганських областях.

На полі чести: у 2 кн. Кн. 2 : Наш сучасник Євген Сверстюк / упор. Василь Овсієнко . – Київ
: ТОВ Видавництво Кліо ,2015 .- 600 с.

У книжці зібрано спогади і прижиттєві свідчення сучасників про Євгена Сверстюка. Майже сотня осіб – обтяжених
роками, досвідом та званнями і зовсім молодих – діляться враженнями від спілкування з цією видатною особистістю
нашого часу.

Соціально-економічна література

Ільницький М. Знаки доби і грані таланту / М. Ільницький . – Київ : ТОВ Видавництво Кліо
, 2014 .- 432 с.

Книжка літературознавчих статей Миколи Ільницького охоплює тенденції розвитку української літератури у
вертикальному та горизонтальному вимірах : перепрочитання явищ класики та першопрочитання фактів сучасного
літературного процесу. Видання розраховане на науковців, студентів і аспірантів та широке коло читачів, які цікавляться
проблемами розвитку українського художнього слова у національному та загальноєвропейському контекстах.

Сверстюк Є.О. На полі чести: у 2 кн. Кн.1 : Невже то я?/ Є.О. Сверстюк ; упор. О. Сінченко .
– Київ: видавництво Кліо, 2015.- 368 с.

Євген Сверстюк – людина–легенда, багаторічний «в’язень сумління» й моральний авторитет для кількох поколінь
українців. Пропонована книжка вміщує автобіографічні спогади і роздуми. Книжка зродить інтерес як у дослідника
шістдесятництва. Так і в широкого кола читачів.



Трач Н.С. Разом – сила! Риторика українського спротиву. Соціолінгвістичні есеї. – Київ :
ТОВ Видавництво Кліо , 2015 . – 144 с ., іл.

У збірці есеїв авторка пропонує аналіз понад восьмисот слоганів українського спротиву – у фокус потрапляє період
Євромайдану 2013-2014 рр. та подальший розвиток подій в сучасній Україні. Книжка розрахована на широке коло
читачів – як лінгвістів, студентів, особливо гуманітаріїв, так і тих, хто цікавиться українськими суспільними подіями,
цінностями українськими подіями, цінностями українського громадянського суспільства.

Сверстюк Є.О Шевченко понад часом .Есеї : вид. третє, виправ. та допов. / упор. Олексій
Сінченко .- Київ : ТОВ Видавництво Кліо , 2015 . – 344 с.

Шевченкова тематика в совєтські часи належала до стратегічно важливих . Провідний революціонер демократ. Учень і
послідовних російських революціонерів- демократів , борець за щасливе «в сім’ї вольній, новій»…

Самі про себе: автобіографія українських митців 1920-х років / упор. Раїса Мовчан . –
Київ : ТОВ Видавництво Кліо , 2015 . – 640 с.

Цей документальний збірник підготовлено на основі архівних матеріалів, раритетних видань. Книжка покликана стати
надійним помічником для науковців, викладачів, студентів, зацікавлених читачів у пізнанні й дослідженні складної,
неоднозначної доби «Розстріляного відродження», образ якої вона доповнить та увиразнить багатьма невідомими
персоналіями, фактами, деталями, автентичним колоритом.

Панченко В. Є. Кільця на древі / В.Є. Панченко . – Київ: ТОВ видавництво Кліо , 2015 . –
560 с.

До нової книги літературознавця Володимира Панченка увійшли дослідження, що висвітлюють несподівані аспекти
інтелектуальних біографій та творчості Лесі Українки, Миколи Зерова, Миколи Хвильового, Юрія Яновського, Леоніда
Первомайського , Ліни Костенко , Миколи Холодного , Юрія Андруховича… Видання адресоване не тільки фахівцям-
філологам, а й усім, хто цікавиться складним «рельєфом» історії української літератури XIX-XX століть.



Ченовет Е. Чому ненасильницький спротив ефективний : стратегічна логіка
громадянського конфлітку / Е. Ченовет, М. Дж. Стефан ; пер. з англ. С. Гіріка . – Київ : ТОВ
Видавництво Кліо , 2014 . – 304 с.

У книжці проаналізовано проблему дієвості ненасильницьких рухів опору в боротьбі проти диктатури упродовж 1900-
2006 років. Для активістів громадських організацій, журналістів, політологів, соціологів, фахівців із соціальної філософії із
соціальної філософії та всіх, хто цікавиться методами мирного опору.

Художня література

Абдуллаев, Ч. Закон негодяев : роман / Ч. Абдуллаев. - Москва : Эксмо-Пресс, 1999. - 397
с.

Депутат Государсвтенной Думы Лазарев застрелен прямо в здании Думы. Пуля настигает и
Мосешвили – могущественного уголовного авторитета. На улицах Москвы вот-вот вспыхнет война
между кавказскими и славянскими группировками

Абдуллаев, Ч. Совесть негодяев : роман / Ч. Абдуллаев. - Ростов-на-Дону : Проф-Пресс,
1995. - 414 с.

Суперагент Дронго ведет борьбу с международным терроризмом и выходит на организацию, которая прикрываясь
высокими идеалами, развернула преступную деятельность в Росии, закрепившись в высших эталонах власти.

Незнанский, Ф. Е. Синдикат киллеров : роман / Ф. Е. Незнанский. - Москва : АСТ : Олимп,
1998. - 575 с.

В Москве происходит серия убийств: из снайперской винтовки застрелен у себя дома генеральный директор
фирмы «Сибирь», убиты директор крупного нефтеперерабатывающего комбината, руководитель Газпрома…



Невідоме Розстріляне Відродження : антологія / упоряд. Ю. П. Вінничук. - Харків : Фоліо,
2019. - 763 с.

Голодомор – не єдина трагедія українського народу. Друга не менша трагедія – знищення мозку нації, адже коли
знищується мозок нації, то це веде до її жахливого занепаду. Читачеві цікаво буде також познайомитися з
невідомими раніше поезіями Людмили Старицької-Черняхівської і рідного брата Василя Чумака – Миколи,
фантастичним оповіданням Олекси Слісаренка та багатьма іншими творами, які не втратили своєї цінності й
актуальності і в наш час.

Полякова, Т. В. Большой секс в маленьком городе : повесть / Т. В. Полякова. - Москва
: Эксмо, 2004. - 317 с.

Не очень-то приятно обнаружить в багажнике собственного автомобиля труп. Впрочем, Ольгу Рязанцеву таким
сюрпризом не удивишь. С тех пор как она взялась за поиски пропавшей девочки, трупы стали ей попадаться с
удручающей монотонностью.

Полякова, Т. В. Вкус ледяного поцелуя : повесть / Т. В. Полякова. - Москва : Эксмо,
2003. - 317 с.

Три женщины убиты одна за одной, и все в примерочной кабинке универмага. Ох как не хотелось Ольге
Рязанцевой, референту городской администрации, влезать в это дело но пришлось.

Полякова, Т. В. Мавр сделал свое дело : роман / Т. В. Полякова. - Москва : Эксмо,
2005. - 349 с.

Итак она звалась Татьяна.. но главная роль в расследовании нескольких убийств досталась ее сестре Ольге
Лариной. Тезки пушкинских героинь оказались в числе наследников богатого коллекционера.



Полякова, Т. В . Мой любимый киллер: повесть / Т. В. Полякова. - Москва : Эксмо,
2003. - 317 с.

Если твой маленький сын оказался в руках бандитов, если твоего мужа и родителей убили, значит… Значит, надо
вернуть сына, отомстить за близких и при этом еще остаться в живых.

Полякова, Т. В. Последнее слово за мной :повесть / Т. В. Полякова. - Москва : Эксмо, 2003.
- 317 с.

Неужели прикованный к инвалидному креслу бизнесмен и вправду готов выложить миллион долларов тому, кто вернет
ему сбежавшую супругу? Или дело в его завещании, ведь жена-единственная наследница? Как то ни было, Наташу
заставляют сыграть роль беглянки, на которую она похожа как две капли воды.

Полякова, Т. В. Чудо в пушистых перьях : роман / Т. В. Полякова. - Москва : Эксмо, 2003. -
317 с.

Быть красивой приятно, но и опасно. Что хорошего, если за тобой ухаживают три лучших киллера? Явно, добром это не
кончится. Вот и ломает голову Василиса Щербинцева, как ей избавиться от повышенного внимания криминалитета, тем
более что внимание это в последнее время стало просто угрожающим.

Полякова, Т. В. Чумовая дамочка: роман / Т. В. Полякова. - Москва : Эксмо, 2002. - 317 с.

Пять лет неволи – суровая школа. И Лиечка очень хорошо усвоила ее уроки. Самое время начать новую жизнь… Но,
оказывается, «чумовая дамочка» обладает странным свойством: с неуклонным постоянством оказывается в ненужное
время в ненужном месте.



Устинова, Т. В. Неразрезанные страницы / Т. В. Устинова. - Москва : Эксмо, 2014. - 502 с.

Как обрести самого себя, а главное , понять: что же такое свобода и на что ты готов ради нее ? Алекс Шан-Гирей-
известный писатель, который волей судьбы решается на расставание с любимой женщиной Маней Поливановой,
автором популярных детективов. Маня, переживая разрыв, ввязывается в опасное расследование, и ей грозит
смертельная опасность. Теперь Алекс должен действовать безошибочно и очень быстро: успеет ли он спасти
любимую, простит ли она его?

Полякова, Т. В. Эксклюзивный мачо : повесть / Т. В. Полякова. - Москва : Эксмо, 2004. -
347 с.

Что делать скромной девушке, когда крутые мачо начинают играть в свои крутые игры? Ясно-держаться подальше.
Только вот у Ольги Рязанцевой это не получается. Вечно она умудряется влипнуть в историю.



Видання, що надійшли до Наукової бібліотеки ХНМУ 
у березні-квітні 2020 року

Медична навчальна література

Біологічна і біоорганічна хімія: базовий підручник: у 2кн. / кол. авт.; за ред. Чл.-кор.
НАМН України; проф. Б.С. Зіменковського ; проф. І.В. Ніженковської.

Кн.1: Біоорганічна хімія / Б.С. Зіменковського ; І.В. Ніженковської . – Київ : ВСВ
Медицина, 2014 . – 272 с.

У підручнику на основі сучасних засад теоретичної органічної хімії викладено будову, хімічні властивості та
біологічну роль органічних сполук. Для студентів і викладачів вищих медичних (фармацевтичних) навчальних
закладів IV рівнів акредитації.

Аналітична хімія. Якісний аналіз : навчально-методичний посібник / Т. Д. Рева, О. М.
Чхало, Г. М. Зайцева [та ін.]. - Київ : ВСВ Медицина, 2017. - 279 с.

Пропонований посібник містить матеріал, викладений на сучасному науковому рівні, з теорії та
практики якісного хімічного напівмікроаналізу, необхідний для визначення найважливіших катіонів і
аніонів. Для студентів вищих медичних та фармацевтичних навчальних закладів — університетів,
інститутів й академій.

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.



Виноград, Н. О. Загальна епідеміологія / Н. О. Виноград, З. П. Василишин, Л. П. Козак. -
4-те вид., випр. - Київ : ВСВ Медицина, 2017. - 198 с.

Навчальний посібник підготовлено відповідно до типової навчальної програми “Епідеміологія” з урахуванням
вимог кваліфікаційних характеристик і стандартів освіти на основі нормативно-директивних матеріалів МОЗ
України. Стисло викладено основи загальної епідеміології та підходи щодо запобігання виникненню епідемічних
ускладнень, захисту населення і території від поширення інфекційних хвороб.
Для студентів вищих медичних навчальних закладів ІІІ—ІV рівнів акредитації і лікарів-інтернів.

Дерев’янченко Н.В. Лантиська мова та медицина термінологія: навчальний посібник
(для студентів вищих мед. навч. закладів) / Н.В. Дерев’янченко ; О.В. Литовська . –
Харків: ХНМУ , 2017 . – 172 с.

Навчальний посібник підготовлено відповідно до навчальної програми курсу «Латинська мова та медична
термінологія». Посібник призначений для використання студентами 1 курсу вищих навчальних закладів у процесі
вивчення відповідної дисципліни.

Енциклопедія Сучасної України . - Київ : Інститут енциклопедичних
досліджень НАН України, 2001 - . Т. 18. : Лт - Малицький. - 2017. - 711 с.

Енциклопедія Сучасної України- перше багатотомне видання про Україну у всіх вимірах від початку
20 століття до сьогодення. У вісімнадцятому томі подано 2363 статті, 2322 чорнобілі та 355
кольорових ілюстрацій, 12 карт, 3 рисунки і 1 таблиця. Розрахована на широке коло читачів.



Енциклопедія Сучасної України . - Київ : Інститут енциклопедичних досліджень
НАН України, 2001 - . Т. 19. : Малиш - Медицина. - 2018. - 687 с.

Енциклопедія Сучасної України- перше багатотомне видання про Україну у всіх вимірах від початку 20
століття до сьогодення. У дев'ятнадцятому томі подано 2355 статей, 2254 чорнобілі та 379 кольорових
ілюстрацій, 7 карт, 18 рисунків і 5 таблиць.

Енциклопедія Сучасної України . - Київ : Інститут енциклопедичних досліджень
НАН України, 2001 - . Т. 20 : Медична - Мікоян. - 2018. - 687 с.

Енциклопедія Сучасної України- перше багатотомне видання про Україну у всіх вимірах від початку 20
століття до сьогодення. У двадцятому томі подано 2059 статей, 1944 чорно-білі та 371 кольорова
ілюстрації, 11 карт і 1 таблиця. Розрахована на широке коло читачів.

Ковальова, О. М. Деонтологія в медицині : підручник / О. М. Ковальова, Н. А.
Сафаргаліна-Корнілова, Н. М. Герасимчук. - 2-ге вид., випр. - Київ : ВСВ Медицина,
2018. - 239 с.

Підручник присвячено актуальним питанням медичної деонтології відповідно до навчальної програми
«Деонтологія в медицині». У підручнику розглянуті питання медичної етики і деонтології, правового
забезпечення професійної діяльності лікаря в сучасному суспільстві; основні моделі взаємовідносин у системі
лікар—хворий; питання ятрогенії, лікарської помилки, їх причини та профілактика; лікарська таємниця, правові
документи, що гарантують дотримання лікарської таємниці в Україні та світі; деонтологічні аспекти захисту
права пацієнтів на життя і смерть; особливості деонтологічних підходів в онкології, психіатрії, геронтології,
педіатрії; деонтологічні аспекти взаємовідносин лікаря з ВIЛ-інфікованим пацієнтом і пацієнтом, хворим на СНIД.

Лупальцов, В. И. Неотложная хирургия органов брюшной полости и забрюшинного
пространства / В. И. Лупальцов, В. Н. Лесовой ; Харьковский национальный
медицинский университет. - 2-е изд., перераб. и доп. - Харьков : Контраст, 2017. - 440 с.

В данном учебном пособии обобщен многолетний опыт авторов по проблеме оказания неотложной
хирургической помощи больным с острыми хирургическими заболеваниями органов брюшной
полости и забрюшинного пространства.



Люта, В. А. Мікробіологія з технікою мікробіологічних досліджень, вірусологія та
імунологія / В. А. Люта, О. В. Кононов. - 2-е вид. - Київ : ВСВ Медицина, 2018. - 574 с.

У підручнику на сучасному науковому рівні описано властивості основних збудників інфекційних захворювань,
особливості епідеміології, патогенезу і клінічної картини цих захворювань, механізму формування патологічних
процесів та імунологічних реакцій з боку макроорганізму, а також відбору патологічного матеріалу та умови
транспортування. Особливу увагу приділено методам лабораторної діагностики, які описано з урахуванням
методичних вказівок та інструкцій, затверджених наказами МОЗ України, а також Державних санітарних норм і
правил.

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.

Микроморфология человека . - Харьков : ХНМУ.
Ч.ІІ : Регуляторные и сенсорные системы. Системы внутренних органов : учебное пособие
/ А. Ю. Степаненко, Е. В. Мирошниченко, Л. А. Зайченко [и др.].

Текст содержит краткий материал по специальной гистологии.
С опорой на современные научные данные по строению и функции основных регуляторных и сенсорных систем
организма человека, а также содержит сведения по функциональной микроморфологии различных систем
внутренних органов.

Наумов И.А. общая и военная гигиена : учебное пособие /И.А. Наумов.- Минск :
Вышэйшая школа, 2019 . – 511 с.

Описаны важнейшие темы общей и военной гигиены, наиболее значимые нормативные документы , 
знание которых необходимо для успешного усвоения предмета. Для студентов учреждений высшего 
образования по специальности «Медико-психологическое дело».



Організація навчання лікарів-інтернів суміжних спеціальностей на кафедрі інфекційних
хвороб: навчально- методичний посібник у трьох частинах / В.В. В’юн, В.М. Козько, Г.О.
Соломенко. – Харків: ХНМУ, 2019 . – Ч.1. – 120 с.

Посібник підготовлено та складено відповідно до типової навчальної програми інтернатури випускників вищих
медичних закладів освіти III-IV рівнів акредитації зі спеціальності «Загальна практика- сімейна медицина» з
урахуванням стандартів освіти на основі нормативно-директивних матеріалів МОЗ України. Матеріали
викладено на сучасному науковому рівні.

Організація навчання лікарів-інтернів суміжних спеціальностей на кафедрі інфекційних
хвороб: навчально- методичний посібник у трьох частинах / В.В. В’юн, В.М. Козько, Г.О.
Соломенко, Н.Ф. Меркулова. – Харків: ХНМУ, 2019 . – Ч.2. – 114 с.

Посібник підготовлено та складено відповідно до типової навчальної програми інтернатури випускників вищих
медичних закладів освіти III-IV рівнів акредитації зі спеціальності «Внутрішні хвороби», «Акушерство та
гінекологія», «Хірургія», «Урологія», «Радіологія», «Психіатрія», «Дерматовенерологія», «Медицина
невідкладних станів», урахуванням МОЗ України. Матеріали викладено на сучасному науковому рівні.

Організація навчання лікарів-інтернів суміжних спеціальностей на кафедрі інфекційних
хвороб: навчально-методичний посібник у трьох частинах / К.В. Юрко, В.В. В’юн, В.М.
Козько, Г.О. Соломенко та ін. – Харків: ХНМУ, 2019 . – Ч.3 . – 150с.

Посібник підготовлено та складено відповідно до типових навчальних програм інтернатури випускників вищих
навчальних закладів освіти III-IV рівнів акредитації зі спеціальностей «Неврологія», «Лабораторна
діагностика», «Отоларингологія», «Офтальмологія», «Анестезіологія та інтенсивна терапія», «Нейрохірургія»,
«Ортопедія та травматологія», «Пульмонологія та фтизіатрія» з урахуванням стандартів освіти на основі
нормативно-директивних матеріалів МОЗ України . Матеріал викладено на сучасному науковому рівні.

Ревматологія. - Харків : Планета-Прінт, 2018. - 249 с.

Посібник відзеркалює сучасні принципи класифікації, даігностики та ведення багатьох хвороб
ревматологічного профілю. Надані алгоритми первинної допомоги та ведення хворого при таких
ситуаціях.



Современные методы исследования сердца, сосудов и органов дыхания : учеб. пособ.
для студентов высш. мед. учреждений, врачей-интернов, семейных врачей / под ред. Т.
С. Оспановой . – Харьков : ФЛП А. В. Бровин, 2017. - 164 с.

В учебном пособии описаны современные разнообразные инструментальные методы исследований
сердца, сосудов и органов дыхания, которым должен владеть врач: нагрузочные ЭКГ пробы,
пиклуометрия, радионуклеидные методы диагностики, КТ с использование болюсного контрастирования.

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 медичних
училищ, коледжів, академії та інститутів медсестринства, викладено практичну частину. Для студентів
медичних училищ, коледжів, академії та інститутів медсестринства.

Українська мова для іноземних студентів : навч. Посіб. /Н.О. Лисенко; Р.М. Кривко; Є.І.
Світлична; Т.П. Цапко . – Київ : Центр учбової літератури, 2017 . – 240 с.
Посібник відрізняється наочністю і містить численні пояснювальні схеми, таблиці та ілюстрації.
Призначений для початкового вивчення української мови студентами- іноземцями вищих навчальних
закладів.

Харчування дітей перших років життя (0–23 місяців) : клінічна установа / О. В. Катілов,
А. В. Варзарь, О. Ю. Бєлоусова [та ін.]. - Вінниця : Нова книга, 2019. - 64 с.

Охорони Здоро́в’я та Міністерства охорони здоров’я України із харчування для дітей грудного і
молодшого віку. Використовувалися клінічні стандарти, консенсуси, гайдлайни провідних держав
світу (США, Швейцарії, Франції, Нідерландів, Великої Британії, Австралії та ін.).



Emergency surgery. Textbook for the 6th year students of medicine / V.V. Authors ; V.M.
Lisovji; V.A. Kapustnyk . – Kh., KHMN , 2019. – 494 p.

The typical, comprehensive, updated syllabus on Surgery (2015) for students of higher education of
accreditation level 4 envisages learning a large volume of the course of Clinical Surgery (namely «Abdominal
Surgery» by the 4 th year student and «Thoracic, Cardiovascular, Endocrine Surgery» by the 5th year students)
after the course of «General Surgery» learned by the 3rd year students.

Traumatology and orthopedics : textbook for students of higher medical educational
institutions / edited by Golka G. G., Burianov O. A., Klimovitskiy V. G. – Vinnytsia : Nova Knyha,
2018, – 400 p.

The national textbook in accordance with the curriculum approved by the Ministry of Health of Ukraine and the
Ministry of Education and Science of Ukraine covers modern views on etiology, development mechanisms.
The publication is intended for students of higher medical educational institutions, interns, clinical residents,
doctors in sports medicine, traumatologists-orthopedists and surgeons.

Медична наукова література

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

В монографії розглядаються патогенетичні аспекти розвитку доброякісної патології молочних залоз у
жінок з безплідністю, підвищення ефективності діагностики та лікування безплідності. Цей науковий
труд призначений для широкого кола науковців, лікарів-інтернів та практикуючих лікарів з фахів
акушерство і гінекологія, загальна практика/ сімейна медицина, а також для студентів медичних
вищих.



Дащук, А. М. Кожные болезни / А. М. Дащук. - Харьков : [б. и.], 2015. - 204 с.

Монография содержит современные сведения по этиологии, патогенезу, патологической
гистологии, клинике, лечению и профилактике болезней. Для студентов медицинских вузов и
практических врачей.

Кафедра хімії очима сучасників (історичний нарис) : монографія / за ред. Г.О. Сирової .
– Х. : ТОВ «Планета-Прінт», 2020. – 240 с.

Монографія присвячена основним історичним періодам історії розвитку сучасної кафедри медичної
та біоорганічної хімії ХНМУ. В ній описана навчально-методична, науково-дослідна, виховна робота
співробітників кафедри. Монографія буде цікава широкому колу: історикам, медикам, хімікам,
фармацевтам, аспірантам, студентам, харків’янам.

Швед М.І. Сучасні технології та методи кардіореабілітації / М.І. Швед; Л.В. Левицька . –
Київ : Видавничий дім Медкнига, 2016 . – 144 с.

Монографія рекомендована лікарям кардіологам, реабілітологам, лікарям загальної практики-сімейної
медицини , студентам вищих начальних закладів.



Художня література

Абдуллаев, Ч. Стандарт возмездия : роман / Ч. Абдуллаев. - М. : Аст; Астрель, 2002. -
416 с.

Большие деньги рекой текут из Средней Азии в ночные клубы Москвы. Героиновые деньги.
Деньги, на которые покупают себе медленную смерть тысячи молодых людей.

Азимов, А. Конец вечности ; Сами боги / А. Азимов ; пер. англ. И. Гурова ; пер. с англ.:
Г. Гуревич, Ю. Эстрина ; худож. А. Резаева. - М. : Vita, 1993. - 480 с.
«Вечность» — организация, возникшая в 27 столетии как структура для межвременной торговли,
а потом переросшая в инструмент управления целыми эпохами... Миллионы веков с миллиардами
человеческих душ, которые могут исчезнуть в мгновение ока по воле Вечных.

Аксенов, В. Вольтерьянцы и вольтерьянки: старинный роман / В. Аксенов. - М. :
ИзографЪ ; М. : ЭКСМО, 2005. - 400 с.

"Вольтерьянцы и вольтерьянки". Кто такой Вольтер? Известный скандальный вольнодумец 18-го
века, давно ставший скучной хрестоматийной фигурой в учебниках истории...



Ахматова А. А. Сочинения : в 2-х т. / А. А. Ахматова ; сост. М. М. Кралина. - Москва :
Цитадель, 1997.- Т.1. - 1997. - 448 с.

Для произведений Ахматовой нужен особый лирический настрой. Её поэзия прекрасна, но вместе с тем
она печальная, угнетающая, где-то депрессивная и меланхоличная. Этот сборник не для спешного
чтения, а прочитав один раз, к нему хочется возвращаться снова. Не всегда, для читателя это было бы
губительно, но есть в жизни моменты, когда нуждаешься именно в таких авторских откровениях.

Анисимов, А. Близнецы. Завещание сына : роман / А. Анисимов. - М. : Аст; Астрель, 2003. -
352 с. - (Детектив)

Почему явился к генералу-отставнику сын-бизнесмен - и попросил, в случае чего, позаботиться о его
ребенке? Чего боится этот человек, не связанный ни с мафией, ни с политикой? Почему он считает себя
смертником, для которого счет идет на минуты? И как связана эта странная история с загадочным
убийством преуспевающего московского врача, вообще не имевшего врагов? Все - сложно. Очень сложно.

Ахматова А. А. Сочинения : в 2-х т. / А. А. Ахматова ; сост. М. М. Кралина. - Москва :
Цитадель, 1997.-Т.2. - 1997. - 432 с.

Для произведений Ахматовой нужен особый лирический настрой. Её поэзия прекрасна, но вместе с тем
она печальная, угнетающая, где-то депрессивная и меланхоличная. Этот сборник не для спешного
чтения, а прочитав один раз, к нему хочется возвращаться снова. Не всегда, для читателя это было бы
губительно, но есть в жизни моменты, когда нуждаешься именно в таких авторских откровениях.

Американская поэзия в русских переводах ХІХ - ХХ века. - Москва : Радуга, 1983. - 667 с.

В антологии представлены лучшие образцы творчества американских поэтов XIX-XX вв. и их переводы на
русский язык. Книга дает наглядное представление о том, как развивалась русская и советская школа
стихотворного перевода и как воспринималась в нашей стране американская поэзия.



Баум, В. Девушка–мать : роман / В. Баум ; сост. Д. А. Вайнберг ; худож. А. И. Удовенко. -
Харьков : Рубикон ; Симферополь : Таврида, 1994. - 528 с.

Главных героев романов созданных разными авторами роднит многое: это умные, волевые энергичные
люди.

Бернс, Р. Стихотворения : сборник / Р. Бернс ; сост. И. М. Левидова ; худож. В. Б.
Соловьев. - Москва : Радуга, 1982. - 704 с.

Издание сопровождается послесловием и комментариями к тексту и предназначено для широкого круга
любителей поэзии.

Брэдбери Р. Избранные сочинения в трех томах / Р. Брэдбери.
Т.2 : Вино из одуванчиков . Рассказы : повесть ; рассказы / сост. М. Л. Жданов ; худож.
Ю. Боярский . - Москва : Олимп, 1992. - 336 с.

Бронте, Ш. Эмма : роман / Ш. Бронте ; сост.: И. Н. Васильева, Ю. Г. Фридштейн. - М. :
АСТ ; Х. : Фолио, 2000. - 448 с.

«Эмма» — это последний роман Шарлотты Бронте; она работала над ним перед смертью и успела 
завершить лишь две главы романа. Впервые он был опубликован в журнале «Cornhill Magazine», 
главным редактором которого был Уильям Теккерей.



Гаврилів, Т. Де твій дім, Одіссею? / Т. Гаврилів. - Львів : Піраміда, 2006. - 309 с.

Світ зазнає докорінних змін, і сьогодні в ньому ніщо вже не таке, як учора. Вирушаючи в подорож, герой
не підозрює, що опиниться в центрі зіткнення культур і цивілізацій. «Де твій дім, Одіссею?» - про Віру,
Надію і Любов, зближення та розлуку, пошуки і впізнання, примарне і справжнє.

Готти, В. Кто-то следит за мной : роман / В. Готти ; пер. с англ. В. А. Вебер. - М. : Клуб XXI
век, 2000. - 478 с.

У писательницы Роз Миллер, автора популярных психологических бестселлеров, все складывается
как нельзя лучше: успех у читателей, богатый любящий муж, очаровательная дочь.

Гончар, О. Далекі вогнища : нові твори / О. Гончар. - Київ : Радянський письменник,
1987. - 287 с.

До нової книжки видатного українського радянського письменника окрiм двох повiстей увiйшов ряд
оповiдань, художнiх нарисiв, та розгорнутих есе. Автор веде читачів від завіяної снігами хати на
Полтавщині до відкритого всім бурям Атлантичного океану...

Гомер Илиада / Гомер. - Москва : Эксмо, 2005. - 894 с.

«Илиада» повествует об одном эпизоде последнего, десятого года Троянской войны - гневе Ахиллеса,
самого могучего и храброго среди греческих воинов, оскорбленного верховным...



Граков, А. Небоскреб желаний. Компромат : романы / А. Граков. - Х. : Каштан, 2001. -
384 с.

В эту книгу вошли два романа Александра Гракова "Небоскреб желаний" и «Компромат». В романе
«Небоскреб желаний» автор описывает судьбу демобилизовавшегося солдата, который служил в
горячих точках, и охоту за ним представителей преступных группировок. В романе «Компромат»
действие происходит в пределах Москвы. Это борьба между главными мафиозными структурами
столицы за сферы влияния, за добывание «бешеных» денег.

Григ, В. Ходи осматриваясь : роман / В. Григ. - М. : Астрель ; М. : АСТ, 2003. - 350 с.

Ваш лучший друг обнаружил свою любовницу Убитой У Себя Дома – и в панике решил избавится от ее
трупа. Ужасно? Но … возможно. А вот что делать, если через три дни исчезает уже Сам Ваш Друг?

Гуревич, Г. Мы - из Солнечной системы : сб. рассказов и повестей / Г. Гуревич ;
худож. В. Н. Неонов. - М. : АСТ, 2003. - 848 с. - (Классика отечественной фантастики)

Ким, обычный врач-профилактик — проходит школу жизни в социально безоблачном, но по-прежнему
небеспроблемном будущем, населенном 100-миллиардным человечеством.

Драйзер, Т. Титан : роман / Т. Драйзер. - Ленинград : Лениздат, 1988. - 573 с.

«Титан» — роман американского писателя Теодора Драйзера, изданный в мае 1914 года. Вторая часть
цикла «Трилогия желания», рассказывающей о жизни Фрэнка Каупервуда, прототипом которого стал
бизнесмен Чарльз Йеркс.



Дюрренматт, Ф. Суддя та його кат : роман / Ф. Дюрренматт ; пер. Н. Сняданко. –
Львів : Старий лев, 2017. – 112 с.

Суддя та його кат» — один із ранніх творів відомого швейцарського письменника Фрідріха
Дюрренматта, який приніс йому славу майстра детективного жанру. Вбивство лейтенанта поліції Шміда
та його розслідування стає для смертельно хворого комісара Берлаха останнім шансом перемогти Вічне
зло в подобі затятого злочинця Ґастманна, двобій з яким він веде все своє життя. Але для цього йому
доведеться теж одягнути маску і стати відстороненим гросмейстером шахової гри.

Иванов, А. Д. Загадка черной вдовы : повесть / А. Д. Иванов, А. В. Устинова . –
Москва : Махаон, 2007. – 256 с.

Известная актриса Инга Турундаевская в отчаянии… Украдены все ее драгоценности. А среди них —
колье с уникальной жемчужиной «Черная вдова». Ясно, что кражу совершил некто, вхожий в дом
актрисы. Подозреваемых множество. Чета Труповых, возглавляющих центр «Идеал», где лечится
актриса …

Избранные романы . – Москва : Ридерз Дайджест, 2011. – 575 с.

Избранные романы . – Москва : Ридерз Дайджест, 2010. – 576 с.



Карпенко-Карий, І. Сто тисяч : драматичні твори / І. Карпенко-Карий ; худож. О.
Семякін. – Х. : Важпромавтоматика, 2007. – 352 с.

У комедiï "Сто тисяч" викривається патологiчна зажерливiсть багатiя Герасима Калитки, який добре
розумiє, що його багатство створюється працею наймитiв.

Клемент, Х. Экспедиция «Тяготение» : сборник научно-фантастических произведений
/ Х. Клемент. - Москва : Мир , 1991. - 543 с.

Роман номинировался на международную премию в фантастике I.F. (1955), и трижды номинировался
журналом «Локус» (1975, 1987, 1998 гг.) как лучший роман. То есть более сорока лет роман восхищает
любителей НФ.Барленнан, гусеницеподобное существо длиной в сорок сантиметров и толщиной в пять,
не был суеверным, но ведь никто не знает, что может случиться в такой близости к Краю Света. Если
заплыть в океан еще дальше, можно окончательно потерять вес и улететь в пустоту, поскольку
фантастическая планета Месклин — огромная пустая чаша, или линза.

Кобринська, Н. І. Вибрані твори / Н. І. Кобринська. - Київ : Дніпро, 1980. - 446 с.

До книги увійшли повісті та оповідання про тяжку долю жінки в буржуазному суспільстві , «Воєнні
новели», сповнені протесту проти імперіалістичної війни.

Кудин, А. Горсть земли : роман / А. Кудин. - К. : Viptelecom, 2004. - 272 с.

Роман «Горсть земли» построенный на реальных событиях и исторических фактах, рассказывает о
трагических страницах в истории Киева, связанных с таинственным завещанием Антония Печерского –
основателя Киево-Печерской Лавры и монашества на Руси.



Курков, А. Ю. Ночной молочник : роман / А. Ю. Курков ; худож. И. В. Осипов. -
Харьков : Фолио, 2009. – 508 с.

От чего зависит будущее страны? Вы наверное думаете, что от валютно-золотых резерв? Может быть .
Но у автора «Ночного молочника» А. Куркова есть и другая версия.

Кук, Г. Холодные медные слезы. Седая оловянная печаль : фантаст. романы / Г. Кук ;
пер. Е. Г. Полякова ; пер.с англ. М. Б. Сапрыкина. - М. : АСТ, 2003. – 560 с.

Третий и четвертый романы цикла о приключениях.

Куртц, К. Ложа рыси / К. Куртц, Д. Харрис. - Москва : АСТ , 2002. - 431 с.

Это — самый знаменитый из циклов, когда-либо существовавших в жанре «темной фэнтези».Что
отличает магию Света от магии Тьмы? Очень многое. Только ЧЕСТЬ.

Ландарь, Ю. Сын генерала / Ю. Ландарь. - Ленинград : Ленинградское
издательство, 2009. – 511 с.

Что может быть лучше, чем принадлежать к древнему и очень могущественному роду? Ничего. А если
этот род проклят богами? Если на каждом шагу тебя ждут схватки с вампирами и вурдалаками,
оборотнями и ограми, духами и демонами? Если смертельная опасность поджидает за каждым углом?
Поможет ли тебе твоя высокорожденность? Если ты Гартош из рода Осколов, то да. Гартош, несмотря
на молодость, из жертвы, из добычи, часто сам превращается в охотника.



Лессинг, Д. Лето перед закатом : роман / Д. Лессинг ; . – Москва : Фирма АРТ, 1992.
– 384 с.

Роман Д. Лессинг «Лето перед закатом» внешне не богат событиями. Его героиня- привлекательная
женщина бальзаковского возраста, волей случая оказывается оторванной от привычной спокойной
жизни.

Леонтьев, А. В. Восьмой смертный грех / А. В. Леонтьев. – Москва : Эксмо, 2004. –
380 с.

Кирилл Терц, спившаяся кинозвезда, решил покинуть этот бренный мир. Он уже пришел в
заброшенный порт с твердым намерением утопиться, но его планам помешали какие-то таинственные
личности...

Леонтьев, А. В. Крапленая карта мира / А. В. Леонтьев. – Москва : Эксмо, 2004. –
412 с.

Гадалка предсказала Александре Томински, простой девчонке, предки которой эмигрировали когда-то в
США из России, что ее ждет страшная судьба с головокружительными перепадами.

Леонтьев, А. В. Шпионка, пришедшая с севера [Текст] / А. В. Леонтьев. – Москва :
Эксмо, 2004. – 380 с.

Еще никогда и никому не удавалось бежать из этой тюрьмы. Никому... кроме Тани Полесской!.. Юная 
русская студентка приезжает навестить своего отца - посла в крохотном княжестве Бертранском.



Лондон, Д. Любовь к жизни : рассказы / Д. Лондон. – Мурманск : Мурманское
книжное издательство, 1979. – 238 с.

Двое путников двигаются на юг, они бегут от холодных объятий Зимы, и от смерти которую она несёт.
Но когда один из путников подворачивает ногу, его сотоварищ бросает спутника на произвол судьбы.
Но бедняга твердо намерен выбраться и выжить несмотря ни на что, ведь его любовь к жизни так
велика.

Лоуренс, Д. Сыновья и любовники / Д. Лоуренс. – Москва : АСТ ; Харьков : Фолио,
2003. – 251 с.

"Сыновья и любовники" (Sons and Lovers) — автобиографический роман Д Г Лоуренса (опубл. в 1913),
действие которого происходит в Ноттингемшире, в шахтерской деревне Вествуд. Уолтер Морел женат
на наделенной тонкостью восприятия и благородными чувствами женщине...

Мериме, П. Кармен : сборник / П. Мериме. – М. : АСТ ; М. : ВЗОИ, 2004. – 480 с.

Повести и рассказы блистательного Проспера Мериме.

Менто, М. Лето нашей тайны. Тайны Пиратского пляжа : роман / М. Менто. –
Висагинас : Альфа, 2000. – 430 с. - (Классика любовного романа)

Экзотика океанского побережья и поиски древних сокровищ, среди которых - бесценное колье
российской императрицы, зловещие преступления, коварные интриги и давние семейные тайны, чистая,
светлая любовь и роковая, пылкая страсть, - и все это «Лето нашей тайны»!



Мессадье, Ж. Гнев Нефертити / Ж. Мессадье ; пер. с фр. Е. Савченко ; худож. А.
Печенежский. – Харьков : Книжный клуб семейного досуга, 2007. – 368 с.

Было от чего гневаться царице Египта - она лишилась не только власти, но и мужа. Царь Эхнатон
пренебрег Нефертити и как царицей-соправительницей, и как женщиной. Он приблизил к себе юного
нежного Сменхкару, своего сводного брата, и Нефертити его возненавидела. Внезапно Эхнатон умирает.

Миллер, Г. Книги в моей жизни : эссе / Г. Миллер ; худож. А. Коноплева. - Москва :
Пушкинская библиотека, 2001. - 541 с.

Генри Миллер — виднейший представитель экспериментального направления в американской прозе XX
века, дерзкий новатор, чьи лучшие произведения долгое время находились под запретом на его родине, 
мастер исповедально-автобиографического романа.

Мопассан, Ги де Жизнь / Ги де Мопассан. - Москва : Художественная литература,
1970. - 791 с.

«Жизнь» - подлинный шедевр Мопассана, роман, завораживающий читателя глубиной
проникновения в женскую душу и яркостью реалистичного, бесстрастного.

Набоков, В. Король, дама, валет : роман / В. Набоков. - М. : АСТ, 2004. - 464 с. -
(Зарубежная проза XX века).

Роман, стоящий особняком в творчестве В. Набокова, автора знаменитой «Лолиты», – самый нерусский
из романов писателя, написанных на русском языке.«Король, дама, валет» (1927–1928) – роман
блистательный и безжалостный.



Охота без милосердия : драма в 2–х ч. / М. Утгер.
Ч. 1: Ураган в ясную погоду / ред. М. Тур ; худож. О. Маслова. – Санкт-
Петербург: Эгост, 1995. – 450 с.

Издание представляет собой книгу вторую детективного романа "Охота без милосердия" - "Объявлен вне
закона". Грант подгадал момент и, выхватив револьвер, выстрелил; не целясь. Пуля угодила преступнику
в левое плечо. В ту же секунду Дэйтлон раненой рукой взял Шарлотту за горло и выставил ее перед
собой. Правой рукой он выхватил револьвер из-за пояса.

Почти как в жизни: американская сказочная повесть и литературная сказка / сост.
Ю. И. Караглицкого ; ил. А.Б. Маркевича . – Москва: Правда, 1986. – 592 с.

В сборник вошли литературные сказочные сказки английских писателей-классиков Ч. Диккенса, У.
Теккерея, О. Уайльда, Р. Киплинга, Г. Уэллса,, Дж. Барри.

Потоцкий, Я. Рукопись, найденная в Сарагосе / Я. Потоцкий. – Москва : РИПОЛ,
1994. – 639 с.

В основе сюжета книги Яна Потоцкого "Рукопись, найденная в Сарагосе" - приключения молодого
офицера.

Роллан, Р. Очарованная душа : роман / Р. Роллан. – Киев : Радянська школа, 1989. –
575 с.

По замыслу писателя роман представляет собой «нечто большее, чем литературное произведение. Это
— живое существо, повесть о духовном мире одной женщины», охватывающая сорок лет её жизни — от
беспечной юности до мужественной смерти.



Скляренко, С. Володимир : роман / С. Скляренко. – Київ : Дніпро, 1971. – 487 с.

Эта пятисотстраничная книга рассказывает в форме художественного повествования о тех временах,
когда наше государство называлось Киевская Русь. О том человеке, который объединил разрозненные
княжества одной идеей - идеей единой веры.

Сиддонс Э.Р. Королевский дуб : роман / Э.Р. Сиддонс; пер.с англ. А.А. Литовкиной ;
О.Н. Нокс. – Москва: АО Новости, 1995. – 528 с.

Это типично «женский роман» с присущим этому жанру психологизмом, лиризмом и
мелодраматичностью.

Сарду, Р. Прости грехи наши / Р. Сарду ; пер. с фр. В. Ковалов ; худож. Л. Кириленко.
- Харьков : Книжный клуб, 2006. - 448 с.

Зима 1284 года. В епархии Драгуан, находящейся в графстве Тулузском, свирепствует «дьявольская»
стужа. В местной реке обнаружены части человеческих тел…

Рядки обпалені війною . Збірник: вірші поетів-фронтовиків/ упоряд. П. Біби .- Київ:
Дніпро, 1985 . – 127 с.

У збірнику представлені вірші поетів-фронтовиків Радянської України, написані і безпосередньо
радянського народу з фашизмом.



Солнцева, Н. Иллюзии красного : роман / Н. Солнцева ; худож. И. В. Осипов. - Харьков
: Фолио, 2002. - 416 с. - (Интрига)

Странные и, на первый взгляд, ничем не связанные убийства происходят в столичном городе. Погибает
респектабельный ювелир Ковалевский, кто-то пытается убить его любовницу Валерию, бесследно
исчезает кладоискатель… В ходе расследования выясняется, что все жертвы каким-то образом причастны
к тайне древних рубинов «Алая капля», подаренных индийским раджей своей возлюбленной Сабхидари и
исчезнувших с ее смертью во тьме тысячелетий.

Современный французский детективный роман / сост. Ю. П. Уваров ; авт. предисл. Ю.
П. Уваров ; худож. С. Голощапов. - М. : Правда, 1989. - 605 с.

Сборник составили произведения, которые являются характерными для сложившегося во Франции в 50-
60 годы оригинального особого типа детективного романа, где слились в единое органичное целое
увлекательное.

Смейз, Р. Человек, которого не было. холодная ярость женщин : роман / Р. Смейз ;
худож. М. Ордынская. – Ростов-на-Дону : Феникс, 1995. – 574 с.

Новые романы известного мастера детективов. Сложный, запутанный сюжет, блестящий язык, прекрасно
выписанные образы героев - все это вы найдете в романах Р.Смейза.

Санд Ж. Консуэло : роман в 2-х т. / Ж. Санд. - Киев : Музычна Украйина, 1990. - ISBN
5-88510-128-0.

Т. 2 / Ж. Санд. - 1990. - 413 с.

Действие романа "Консуэло" происходит в середине ХУШ века. Венеция с ее многообразной музыкальной
жизнью, блестящая и шумная Вена, Чехия с ее героическим прошлым, солдафонская Пруссия - таков
исторический фон...



Стокер, Б. Дракула / Б. Стокер ; пер. с англ. Е. Євтушенко. – Київ : Знання, 2018. – 478
с.

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.

Старк, Р. Синдикат / Р. Старк. - Москва : ВЕЧЕ, 1993. - 462 с.

Захватывающий сюжет, яркие образы представителей преступного мира, подробный антуаж Америки
шестидесятых – все это доставит немало приятных минут поклонникам неувядающего жанра.

Толстой Л. Н. Избранные сочинения : в 3-х т. / Л. Н. Толстой. - Москва :
Художественная литература, 1988.- Т.1. - 1988. - 671 с.

Издание сопровождается вступительной статьей, примечаниями Льва Соболева и иллюстративным
материалом, предназначенными в помощь учителю для подготовки и проведения уроков.

Толстой Л. Н. Избранные сочинения : в 3-х т. / Л. Н. Толстой. - Москва :
Художественная литература, 1988.- Т.2. - 1988. - 687 с.

Во вторую книгу трехтомника "Избранных сочинений" Л. Н. Толстого (1828-1910) вошли третий и
четвертый тома "Войны и мира". Издание сопровождается комментариями и иллюстративным
материалом.



Украинская фантастика 2005 / Г. Л. Олди [и др.] ; худож. И. В. Осипов. - Х. : Фолио,
2005. – 448 с.

Эта книга будет интересна не только любителям фантастики — читатели, предпочитающие другие жанры
литературы, не разочаруются. Дело в том, что граница, проходящая между реальностью и
нереальностью, настолько прозрачна, что порой сложно сразу определить — это может быть «в жизни»
или это все же фантазия автора?

Українські байки / упоряд. Б.А. Деркач; В.Т. Косяченка . – Київ: Дніпро, 1983 . – 463 с.

У збірнику представлено кращі байки української дожовтневої і радянської літератури.

Уэллс , Г. Колеса фортуны. Любовь и мистер Люишем. История мистера Полли :
сборник / Г. Уэллс ; сост. Н. Емельяникова ; худож. А. Плаксина. - Москва : Правда,
1987. - 640 с.

В сборник английского писателя Герберта Уэллса (1866-1946) вошли три «бытовых романа», которые
имеют остросовременное звучание.

Фрай, М. Чужак : роман / М. Фрай ; худож. Ю. Радошовецька. - Санкт-Петербург :
Азбука ; Москва : ОЛМА-ПРЕСС, 2000. - 607 с.

Фантастика и мистика, детективный сюжет и сказочные подробности, ироническая пародия и
философская притча тщательно перемешаны в творческом котле Макса Фрая и щедро сдобрены юмором,
который с самого начала стал своеобразной «визитной карточкой», писателя «Лабиринт» «Чужак» -
первая, самая добрая, трогательная и сказочная из его книг.



Хмелевская, И. Сокровища / И. Хмелевская. – Екатеринбург : У-Фактория, 1997. – 634
с.

Сокровища (пол. «Skarby») — иронический детектив, выпущенный в 1988 году Иоанной Хмелевской.
Пятнадцатый роман польской писательницы и третья книга из серии детективов про брата и сестру
Яночку и Павлика.

Чудакова, К. Золотой поросенок для Дуремара : криминальный роман / К. Чудакова. –
Мюнхен : Rosemann press, 2007. – 304 с.

Последние пару десятилетий в Германии образовалась и активно развивается русская инфраструктура –
магазины, турбюро, рестораны, службы знакомств, издательства, а также ее "теневая" часть –
нелегальная проституция, рэкет, торговля нелицензионными товарами. У "русской Германии" есть и своя
криминальная жизнь, которая часто уходит корнями в прошлую советскую бытность новых граждан
Германии.



Видання, що надійшли до Наукової бібліотеки ХНМУ 
у травні 2020 року

Медична навчальна література

Неттер , Френк Г. Atlas of Human Anatomy = атлас анатомії людини: переклад 7-го
англ. вид.: двомовне вид. / Френк. Г. Неттер; наук. ред. перекладу Л.Р. Матешук-
Вацеба ; І.Є. Герасимюк; В.В. Кривецький; О.Г. Попадинець . – Київ: ВСВ Медицина,
2020 . – 736 с.

Атлас анатомії людини Френка Г. Неттера належить до найвідоміших зібрань ілюстрацій анатомії людини в
галузях медицини й охорони здоров’я. Для студентів, лікарів-інтернів, викладачів медичних закладів
вищої освіти, науковців, практичних лікарів з усіх галузей медицини.



Видання, що надійшли до Наукової бібліотеки ХНМУ 
у червні 2020 року

Медична навчальна література

Биологическая и биоорганическая химия: в 2 книгах. — Книга 2. Биологическая химия:
учебнник (ВУЗ ІІІ—ІV ур. а.) / Ю.И. Губский, И.В. Ниженковская, М.М. Корда и др.; под
ред. Ю.И. Губского, И.В. Ниженковской. — 2-е изд.- Киев: ВСИ Медицина, 2018. – 584 с.

Учебник содержит систематизированное изложение курса биологической химии в соответствии с программой по
дисциплине, утвержденной для студентов высших медицинских (фармацевтических) учебных заведений —
университетов, институтов и академий. В основном тексте учебника рассмотрены структура и ферментативные реакции
превращения основных классов биомолекул — белков, аминокислот, углеводов, липидов, нуклеотидов, порфиринов;
освещены вопросы строения и свойств нуклеиновых кислот ДНК и РНК, молекулярной биологии и генетики,
биохимические основы физиологических функций организма человека и их нейрогуморальной регуляции.

Війна в Україні: патоморфоз психіческих и поведінкових розладів / Б.В. Михайлов;
С.А. Риженко; С.М. Мороз . – Дніпро: вид-во А.Л. Свідлер , 2018. – 270 с.

Книга присвячена питанням психічних та поведінкових розладів, що розвились під впливом війни в України у різних
категорій населення. Книга призначена для практичного застосування організаторами охорони здоров’я, лікарям
психіатрами, психотерапевтами, лікарями загальної практики, неврологами, психофізіологами, психологами, соціальними
працівниками, а також може бути використана широким колом читачів, які цікавиться питаннями психіатрії, психології та
сучасної історії.

Внутрішні хвороби / ред. М.А. Андрейчин; Д.А. Базика; В.С. Бітенський та ін. – Краків:
Практична медицина, 2018-2019. – 1632 с.

Курс удосконалення призначений для початкуючих лікарів і досвічених фахівців в області терапії і більш вузьких
спеціальностей, які працюють як в умовах стаціонару так і амбулаторно. Більше 30-ти видатних доповідачів з Північної
Америки та Європи.



Матвієнко Ю.О. Поперековий біль – діагностичні і фармакотерапевтичні орієнтири для
сімейних лікарів: практичний посібник / Ю.О. Матвієнко. – Київ: видавничий дім
Медкнига, 2018 . – 40 с.

Посібник присвячений діагностиці й терапевтичним стратегіям поширенного симптому захворювання нервової
системи та хребта – поперековому болю, котрий часто зустрічається в практиці лікарів різних фахів. Розрахований
на лікарів загальної практики, сімейних лікарів, буде корисним студентам та інтернам.

Гинекологическая эндокринология. Клинические лекции / И.Б. Манухин и др. – 4-е изд.
перераб. и доп. – Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2017. – 304 с.

Руководство содержит курс лекций по актуальным вопросам гинекологии и основным нейроэндокринным
синдромам. Издание предназначено для врачей-гинекологов, гинекологов-эндикринологов, а также
практикующих врачей, клинических ординаторов, аспирантов.

Медицина невідкладних станів: Екстрена (швидка) медична допомога: підручник (ВНЗ

ІV р.а.) / І.С. Зозуля, В.І. Боброва, Г.Г. Рощін та ін.; за ред. І.С. Зозулі. — 3-є вид., перероб.

і допов. – Київ: ВСВ Медицина, 2017. – 960 с.

У підручник включено всі основні розділи невідкладних станів, які трапляються в медичній науці і практиці при різних
захворюван-нях. Для лікарів-інтернів, лікарів — слухачів курсів післядипломної освіти, лікарів усіх спеціальностей, що
вивчають медицину невідкладних станів за програмами післядипломної освіти, докторантів, аспірантів, клінічних
ординаторів, лікарів екстреної медичної допомоги, сімейних лікарів, студентів вищих медичних навчальних закладів IV
рівня акредитації.

Оперативное акушерство Манро Керра / под общ. Ред. М.А. Курцера; пер. с англ. П.И.
Медведевойю. – Москва: Рид Элсивер, 2015. – 392 с.

Данное издание «Оперативное акушерство Манро Керра», выпещенное к столетнему юбилею руководства,
предлогает современный взгляд на родовспоможение, основанный на новейших публикациях. Руководство будет
полезно как обучающимся, так и практикующим акушерам.



Педіатрія : підручник для студ. вищих мед. навч. закладів IV рівня акред. / за ред. проф.
О. В. Тяжкої. – Вид. 5-те. випр. та допов. – Вінниця: Нова Книга, 2018. – 1152 с.

У підручнику представлено матеріали з пропедевтики педіатрії (розділ І), найбільш поширених дитячих
соматичних хвороб (розділ ІІ), дитячих інфекційних хвороб (розділ ІІІ) та дитячого туберкульозу (розділ ІV).
Підручник рекомендується для студентів вищих медичних закладів ІІІ–ІV рівнів акредитації, а також для інтернів і
лікарів.

Пономарев О.С. Моделювання педагогічної творчості і майстерності: методичні вказівки /
О.С. Пономарев; М.П. Черемський. – 2-ге вид. – Харків: видавець Мачулін Л.І. , 2019. –
88 с.

Проаналізовано сенс і сутність моделювання як методу наукового дослідження. Для слухачів магістерської
програми зі спеціалізації «Педагогіка вищої школи» та для педагогів-практиків, які прагнуть підвищити свою
педагогічну майстерність. Може бути корисне всім, хто цікавиться сучасними проблемами педагогічної творчості.

Харчування дітей перших років життя (0-23 місяців) : клінічна настанова = Infant and
Young Child Nutrition (0–23 months) : recommendations / Katilov O. V., Varzar’ A. V.,
Belousova O. Yu., Rykov O. A. – Vinnytsia: Nova Knyha, 2019. – 64 p.

Infant and Young Child Nutrition (0–23 months). Recommendations are written according to WHO and Ministry of Health
of Ukraine recommendations on young child nutrition. Clinical standards, consensuses and guidelines of leading countries
(USA, Switzerland, France, Netherlands, Great Britain, Australia, etc.) were used. Intended for medical interns, practicing
paediatricians, family physicians, doctors of postgraduate education and senior students of medical universities.

Medical chemistry : textbook / V.O. Kalibabchuk; V.I. Halynska; L.I. Hryshchenko; edited by
V.O. Kalibabchuk. – 6th edition, corrected. – Kyiv: AUS Medicine Publishing, 2018. – 224 p.

The textbook outlines the fundamentals of bioenergetics and cybernetics of biochemical reactions; describes the
properties of solutions and their role in biochemical processes; presents modern concepts of electrode processes; explains
peculiarities of surface phenomena and their value for the vital activity of the body; dwells on the properties of dispersion
systems and biopolymer solutions. Special emphasis is placed on biogenic elements and their properties viewed through
the spectacle of modern concepts of atomic and molecular structure, and chemical bonds. The authors touch upon topical
problems of ecology.



Physiology of biological regulation of body functions: a textbook for students of medical
universities with English language of instruction / incl. DI Marakushin; L.V. Chernobay; I.S.
Crimson; etc. – Kharkiv: KhNMU, 2018. – 130 p.

Popova L.D. Biochemisty: manual for students of higher educational astablisments: of 2 parts.
– Kharkiv: KNMU, 2019. – 299 p.

The manual summaries current knowledge relevant to the static, dynamic, and functional biochemistry. The
book is dedicated to the medical students and interns

Медична наукова література

Бібліотечно-інформаційне середовище як драйвер змін та інновацій в освіті: матеріали
конференцій Всеукр. наук.-практ. конф. (Харків, 24-25 жовтня 2019 р.) / Наук. Б-ка
ХНТУГС; редкол. Н.М. Ніколаєнко; О.М. Рибальченко; В. Івахненко. – Харків: ХНТУСГ,
2019. – 115 с.

Збірник укладено за матеріалами доповідей та тез, заявлених бібліотечними фахівцями на Всеукраїнську науково-
практичну конференцію «Біблліотечно-інформаційне середовище як драйвер змін та інновацій в освіті.» Матеріали
подано в авторській редакції.

Каліксарени як модулятори арт-гідролазних систем гладеньком’язових клітин:
монографія / С.О. Костерін; В.І. Кальченко; Т.О. Векліч. – Київ: Наукова думка, 2019. –
258 с.

У монографії узагальнено, проаналізовано і систематизовано літературні та власні експериментальні результати,
отримані співробітниками відділу біохімії м’язів Інстиуту біохімії ім. О.В. Палладіна та відділу хімії фосфоранів
Інституту органічної хімії НАН України при вивчені дії циклічних олігромерів фенолів – каліксаренів на
мембранозв’язані Mg2+ - залежні АТР – гідролазні катіонтранспортувальні та механохімічні системи гладеньких
м’язів.



Кафедра хімії очима сучасників (історичний нарис) : монографія / за ред. Г.О. Сирової. –
Х.: ТОВ «Планета-Прінт», 2020. – 240 с.

Монографія присвячена основним історичним періодам історії розвитку сучасної кафедри медичної та біоорганічної
хімії ХНМУ. В ній описана навчально-методична, науково-дослідна, виховна робота співробітників кафедри.
Монографія буде цікава широкому колу: історикам, медикам, хімікам, фармацевтам, аспірантам, студентам,
харків’янам.

Пивоваров О.В. Розробка лікувально-профілактичних заходів для учнівської та
студентської молоді з ознаками сіністральності : монографія / під ред. проф. В.Г.
Самохвалова. – Харків: ХНМУ, 2007. – 400 с.

У роботі розглянуто походження та роль фукціональної асиметрії людини її здоров’я, проведено дослідження рівня
моторного лівшества у спортсменів.

Резніков О.Г. Перинатальне програмування розладів ендокринних функцій і поведінки /
О.Г. Резніков. – Київ: Наукова думка , 2019. – 272 с.

Монографію присвячено проблемі функціональної тератології зокрема ендокринним розладам і аномаліям поведінки,
які виникають у потомства внаслідок негативних впливів на материнський організм під час вагітності та в ранньому
постнатальному житті.

Сахарный диабет от ребенка до взрослого : монография /А.С. Сенаторова; Ю.И.
Караченцев; Н.А. Кравчун; и др. – Харьков: Изд-во ХНМУ, 2009. – 260 с.

В монографии изложены современные положения, касающиеся этипатогенеза, клиники, диагностики и лечения
сахарного диабета у детей и взрослых, базирующиеся на международных и национальных стандартах. Книга
ориентирована на широкий круг читателей, может использоваться в подготовке студентов медицинских Вузов и
врачей-интернов.

Серозні менінгіти у дітей: монографія / Л.А. Ходак; В.І. Огієнко. – Харків: ТОВ Діса Плюс,
2019. – 100 с.

У монографії відображені сучасні погляди на проблему серозних менінгітів у дітей. Представлена їх етіологія,
особливості клінічного перебігу, диференційна діагностика з іншими ураженнями нервової системи.



Соціально-економічна література

Внукова Н.М. Соціальне страхування : навчальний посібник / Н.М. Внукова; Н.В.
Кузьминчук. – Київ: Кондор, 2006. – 352 с.

Посібник відповідає програмі курсу «Соціальне страхування», затвердженої Міністерством освіти і науки України.
Для студентів, аспірантів, викладачів економічних дисциплін, а також фахівців страхової, фінансової та кредитної
сфери.

Остроумие мира: энциклопедия / сост. В. Артемов. – Москва: ОЛМА Медиа Групп, 2009. –
585 с.

Эта книга - своего рода энциклопедия остроумных высказываний знаменитых людей, собрание исторических
анекдотов, веселых былей и преданий.

Художня література

Алексеенко А.П. О времени и о себе : рассказ / А.П. Алексеенко . – 88 с.

Рассказ о жизни поэта

Бутромеев, В. Тысяча и одна ночь. Волшебные сказки о любви / В. Бутромеев ; ред. В. П.
Бутромеева. – Москва: ОЛМА Медиа Групп, 2014. – 304 с.

Тема любви занимает особое место в этом эпосе. Увлекательные и причудливые приключения влюбленных,
преодолевающих на своем пути все преграды и козни злодеев, увлекают читателей мечтой о волшебной,
восхитительной любви, маня надеждой превратить жизнь в чудесную сказку



Ванденберг, Ф. Беглая монахиня : роман / Ф. Ванденберг ; пер. с нем. Е. Турчанинова;
худож. Н. Острогорская. – Харьков-Белгород: Клуб семейного досуга, 2016. – 384 с.

Средневековая Германия. Магдалена готовилась принять постриг, но, увидев, как монахини нарушают святые
заповеди, бежит из монастыря и... находит свою судьбу среди бродячих актеров. С первого взгляда она полюбила
канатоходца Рудольфо. Вскоре девушка узнала, что он хранитель древних «Книг Премудрости», скрывающих тайну
философского камня, сокровищ тамплиеров, египетских пирамид...

Ванденберг, Ф. Восьмой грех : роман; изд. второе / Ф. Ванденберг; пер. с нем. М. Зимы;
худож.: С. Бочарникова, А. Печенежский. – Харьков-Белгород: Клуб семейного досуга,
2012. – 464 с.

Среди высшего духовенства Ватикана зреет заговор. Тайное братство стремится похитить из секретного хранилища
Плащаницу, чтобы провести древний ритуал и исполнить предсказание Апокалипсиса.

Ванденберг, Ф. Тайна предсказания : роман / Ф. Ванденберг; пер. с нем. С. Одинцова;
худож. Н. Острогорская. – Харьков-Белгород: Клуб семейного досуга, 2016. – 384 с.

Хранить эту загадку завещал ему отец. Она изменила всю его жизнь. Отец Леберехта умер, когда сыну было всего
14. Дома на скамье мальчик нашел вырезанную надпись «Сыну моему Л. – третий ящик». Что же хранится в
монастырской библиотеке?

Гилберт Кит Честертон Мое преступление : сборник / Честертон Гилберт Кит. – Харьков:
Клуб семейного досуга, 2019. – 416 с.

В этом сборнике собраны редкие, по-настоящему эксклюзивные рассказы и повести. Новые приключения отца
Брауна, уточенного аристократа Хорна Фишера и журналиста Марча, поэта и художника Габриэла Гейла. Самые
знаменитые герои Честертона и их неизвестные расследования!



Голов Е. Цаля Шиф. Герой и жертва (жизнь и судьба человека в зеркале мировой и
отечественной истории). Историко–документальное расследование. – Харьков: Факт,
2020. – 464 с.

Вы держите в руках уникальную книгу–расследование. Она рассказывает о жизни и трагической судьбе
харьковчанина Цалько Мееровича Шифа (1897-1938)- революционера, разведчика, соратника Эрнста Тельмана и
Рихарда Зорге.

Горобец Юрий Черное солнце. Мавзолей при лунном свете. Три сына: пьесы / Ю.
Горобец. – Киев: Знання, 2018. – 207 с.

В предлагаемых пьесах Юрия Горобца (1936—1991) речь идет о научных открытиях в моделировании психики —
создании техники, позволяющей читать мысли человека (“Черное солнце”); в современной архитектуре
(“Мавзолей при лунном свете”); о возможности установления истины в понимании прошлого и настоящего (“Три
сына”). Герои пьес — наши современники, которые настойчиво ищут возможности сделать жизнь человека
счастливой.

Данилевский В.Я. Воспоминнания старого профессора : Автобиография / В.Я.
Данилевский; публ. В.В. Рябченко. – Харьков: Раритеты Украины , 2018. – Кн.1. – 356 с.

Это издание является архивной публикацией уникального документа – автобиографии выдающегося ученого и
общественного деятеля Василия Яковлевича Данилевского . Книга одновремнно фактографична и эмоциальна, за
текстом встает сам автор, поэтому издание будет интересно самому широкому кругу читателей : коллегам-
медикам, историкам, в том числе историкам науки, краеведам, и весм, кто интересуется отечественной историей и
культурой конца XIX- первой трети XX века.

Данилевский В.Я. Воспоминнания старого профессора : дневники заграничных поездок.
Письма, рукописи, документа/ В.Я. Данилевский; публ. В.В. Рябченко. – Харьков:
Раритеты Украины, 2019. – Кн.2. – 344 с.

Вторая книга «Воспоминаний старого профессора» знакомит с отдельными наиболее интересными широкому
кругу читателей документами из личного архива В.Я. Данилевского. Часть из них представлено факсимильно,
часть в печатном виде, причем набор текста и графических элементов по рукописным дневникам выполнен
специально для данного издания. Все рукописи и документы публикуются впервые.



Денисенко Олександр Тарас. Повернення: роман / О. Денисенко. – Харків : Клуб
сімейного дозвілля, 2018. – 224 с.

Це історія про найтяжчі миті життя генія українського народу, яка дає відповідь на важливе запитання: ким
насправді був найвеличніший поет України — кам’яним символом чи все ж таки людиною з плоті й крові, яка
шукає співчуття, підтримки, дружби, розуміння, кохання? Відірваний від рідної землі, приречений на тяжку
солдатську службу в Новопетровській фортеці у колонізованих Російською імперією землях Казахстану...

Забужко, О. Музей покинутих секретів : роман; вид. шосте / О. Забужко; худож.
Р. Лужецький. – Київ: Комора, 2015. – 832 с.

Цей роман визнано українською та зарубіжною критикою не тільки за найвидатніший твір української літератури
доби незалежності, а й за один із найважливіших у всій літературі Східної Європи після падіння комунізму.

Кейз, М. Чуства с перерывом : роман / М. Кейз; пер. с англ. А. Майстренко; худож. А.
Белякова. – Харьков: Клуб семейного досуга, 2019. – 560 с.

Кто-то может назвать это разрывом, но Хью, мой муж, говорит, что это просто «перерыв». Пауза. И никакой это
не развод, нет. Просто Хью немного устал и взял шестимесячный отпуск от семьи и домашних проблем. Чтобы
отдохнуть и… как он это называет? «Разобраться в себе».

Кокотюха, А. Багряний рейд: роман / А. Кокотюха; худож. Е. Новіков. – Харків: Клуб
сімейного дозвілля, 2016. – 288 с.

Максим Коломієць стає командиром рейдової групи УПА, яка з Волині скеровується на схід України. Група має
завдання вербувати невдоволених радянським режимом людей, займатися агітаційною роботою, аби підготувати
збройне повстання проти «совєтов». Та все пішло не так...



Кунц, Д. Эшли Белл : роман / Д. Кунц ; пер. с англ. О. Буйвол. – Харьков-Белгород : Клуб
семейного досугаrus, 2018. – 480 с.

Триллер года, который обязательно нужно прочесть любителям темного психологического саспенса! Узнав, что
впереди лишь один год жизни, молодая начинающая писательница Биби Блэр ответила: «Посмотрим!».

Мійняло Віктор На ясні зорі: романи / В.О. Мійняло; упор. та передм. А.І. Гая. – Київ: Укр.
Письменник, 2015 . – 656 с.

Романи одного з патріархів сучасної української літератури , лауреата Національної премії ім. Т.Г. Шевченка Віктора
Міняйла побачили світ у видавництві «Радянський письменник» на початку сімдесятих-вісімдесятих років минулого
століття.

Мюллер, К. Эректус : роман / К. Мюллер ; пер. с фр. О. Бугайцова ; худож. В.
Трубчанинов. – Харьков : Клуб семейного досуга, 2020. – 384 с.

В лаборатории, проводящей опыты над животными, происходит авария. Некоторым животным удается сбежать. А
через время вспыхивает эпидемия… Странный вирус распространяется с устрашающей скоростью, вначале
поражая животных, а затем и людей. Мужчины и женщины один за другим начинают терять человеческий облик и
приобретать признаки своих древних предков.

Пиколт, Дж. Ангел для сестры : роман / Дж. Пиколт ; пер. О. Бершадская ; худож. Н.
Переверзева. – Харьков : Книжный клуб семейного досуга, 2010. – 432 с.

Анна не больна, но в свои тринадцать лет перенесла бесчисленное множество операций, переливаний, инъекций.
И все для того, чтобы помочь сестре, больной лейкемией. Как сказали родители, для этого Анна и появилась на
свет. Но какой могла бы стать ее жизнь, не будь она привязана к сестре?.. Анна решилась на шаг, который для
многих людей был бы слишком сложен, и подала в суд на родителей, присвоивших право распоряжаться ее телом.



Сафарлі Е. Про море мені розкажи: роман / Ельчін Сафарлі; перек. Євген Плясецький. –
4-те вид. – Київ: Форс Україна, 2019. – 272 с.

«Про море мені розкажи»-перший україномовний переклад із творчого доробку Ельчіна Сафарі. У книзі йдеться
про дорослішення душі, спроби піднятися над марнотою буднів, зберігши світло, що пломеніє всередині кожного з
нас.

Скоулс, К. Львица : роман / К. Скоулс ; пер. с англ. А. Колесникова ; худож. Т. Коровина.
– Харьков-Белгород : Клуб семейного досуга, 2013. – 400 с.

Прекрасная и беспощадная Танзания изменила их судьбы. Лаура умерла в пустыне на руках маленькой дочери от
укуса змеи. Девочка едва не погибла в песках — от стаи голодных гиен ее спасла львица... Эмму и Дэниэла судьба
свела в самом сердце Африки. Получив известие, что в пустыне видели следы ребенка и льва, они бросаются на
поиски малышки.

Трахтенберг Исаак Всего одна жизнь / Исаак Трахтенберг ; сост. Н. Талалай; Е.
Коломийченко . – Киев: Новий друк, 2019 . – 320 с.

Книга об И.М. Трахтенберге, ученом мировой известности, - на самом деле книга о том, как оставаться самим
собой при смене эпох, флагов и настроений. Это рассказ о дружбах, длящихся вечно, о памяти, которая
определяет будущее.

Ткаченко, Г. Політ ворона. Доля отамана : роман / Г. Ткаченко. – Харків : Клуб сімейного
дозвілля, 2019. – 352 с.

Змалку Грицько вирізнявся серед однолітків своєю силою та нестримним бажанням верховодити. Увесь
Цареборисів дивувався, що то за чоловік росте. Мав сталеву волю, гострий розум та непримиримість до
несправедливості. Старі діди, бачачи щоденні Грицькові витівки, інколи казали: «Росте майбутній отаман.
Справжній характерник».



Уоллес, Э. Тайна желтых нарциссов : роман / Э. Уоллес ; пер. с англ. Б. Акимов ; худож.
А. Ачкасова . – Харьков : Клуб семейного досуга, 2018. – 320 с.

Тело владельца крупной торговой компании Торнтона Лайна найдено в лондонском Гайд-парке с пулей в груди.
На скрещенные руки трупа кто-то аккуратно положил букетик желтых нарциссов. В кармане убитого найдена
записка с четырьмя китайскими иероглифами «Тцу Чао Фан Нао» - «Он сам себе этим обязан».

Честертон, Г. К. Тайна отца Брауна : рассказы / Г. К. Честертон ; худож. С. Ткачев. –
Харьков : Клуб семейного досуга, 2013. – 640 с.

Гилберт Кит Честертон - признанный классик английской литературы, один из самых ярких писателей первой
половины XX века. Классикой стали его романы и многочисленные эссе, однако любовь массового читателя
принесли ему рассказы об отце Брауне, тихом, застенчивом священнике, мастерски раскрывающем наиболее
запутанные загадки и преступления.

Честертон, Г. К. Мое преступление : сборник / Г. К. Честертон ; пер. с англ. М. Акимова ;
пер. М. Великанова [та ін.]. – Харьков : Клуб семейного досуга, 2019. – 416 с.

Прекрасный подарок не только для ценителей творчества писателя, но и для всех почитателей детективного
жанра. Гилберт Кит Честертон — английский писатель, журналист, яркий представитель классического детектива.
Но многие из его произведений до сих пор остаются неизвестны читателям.

Цветаева М.И. Каждый стих – дитя любви / М.И. Цветаева ; сост. И.Б. Говердовская . –
Харьков : Аргумент-принт, 2012. – 304 с.

«Все дело в том, чтобы мы любили, чтобы у нас билось сердце-хотя бы разбивалось вдребезги!...»,- так писала
Марина Цветаева о себе и своей поэзии . Все ее творчество – это непрерывное объяснение в любви к миру,
выраженное страстно, правдиво и убедительно.



Видання, що надійшли до Наукової бібліотеки ХНМУ 
у липні 2020 року

Медична навчальна література

Виноград Н. О. Термінологічний словник: Біологічна безпека Епідеміологія
Паразитологія / Виноград Н. О. – Вінниця: Нова книга, 2019. – 312 с.

У словнику представлено сучасні тлумачення понад 1500 термінів і понять, які використовують у висвітлені
епідеміологічних явищ та проблем біологічної безпеки. Особливу увагу приділено термінам інфекційної епідеміології,
епідеміології надзвичайних ситуацій та військової епідеміології. Більшість термінів і понять стосується різноманітних
аспектів біологічної безпеки, включаючи міжнародні стандарти і системи запобігання природним і штучним
епідемічним ускладненням, зумовленим патогенними біологічними агентами.

Некротизуючий ентероколіт у новородженних / І.О. Македонский; Т.К. Знаменська;
Т.К. Мавропуло; та ін. – Житомир: Видевець О.О. Євенюк, 2019.- 208 с.

Некротизуючий ентероколіт (НЕК) – одне з найбільш поширених захворювань шлунково-кишкового тракту
новородженних дітей у відділеннях інтенсивної терапії і найважливіша причина смертності серед недоношених дітей
з дуже малою масою при народженні.

Пропедевтика ортопедичної стоматології / Король Д. М., Король М. Д., Нідзельський М.
Я. та ін.; за заг. ред. Короля Д. М. – Вінниця: Нова Книга, 2019. – 328 с.

У підручнику викладаються короткий анатомо-фізіологічний нарис жувального апарата; загальні і спеціальні методи
обстеження хворого (діагностика); ознаки хвороби та їх оцінка (симптоматологія, або семіотика); клінічне і
зуботехнічне матеріалознавство; лабораторна техніка (методика виготовлення протезів і різних ортопедичних
апаратів). Підручник містить в собі електронний додаток з курсом «Основи технологій виготовлення зубних
протезів».



Кочарян Г.С. Оргазм, его расстройства и их преодоления: монография / Г.С. Кочарян . –
Харьков: Диса плюс, 2018. – 395 с.

В книге глубоко и всесторонне характеризуется проблема оргазма у женщин и мужчин. Для врачей, психологов,
физиологов; преподавателей и студентов высших учебных заведений и курсов, где проводится подготовка
названых специалистов; образованых людей, интересующихся вопросами современной сексологии.

Сиделковский А.Л. Неврология: атлас-справочник / А.Л. Сиделковский. – Киев:
Паблиш Про, 2020. – 856 с.

Предлагаемый атлас-справочник содержит краткие и вместе с тем исчерпывающие сведения об основных
нозологических формах неврологических расстройств, симптомах и синдромах, представленных в лаконичном
текстовом и ярком иллюстративном формате, включающем уникальные рисунки, фотографии, схемы и
инфографику, что облегчает восприятие материала.

Фізична, реабілітаційна та спортивна медицина: підручник для студентів та лікарів/ за
заг. ред. В.М. Сокрута. – Краматорск: Каштан, 2019. – 480 с.

«Фізична, реабілітаційна та спортивна медицина» розглядається як інтегральна медична наука оптимізації порушень
параметрів гемеокінезу і механізмів адаптації у хворих із різною патологією . видання рекомендоване для студентів
вищих навчальних закладів III-IV рівня акредитації, лікарів-інтернів та лікарів, що проходять курси підвищення
кваліфікації з предметів і спеціальностей «Фізична терапія й ерготерапія», «Фізична та реабілітаційна медицина»,
«Фізіотерапія», «Спортивна медицина», «Фізична реабілітація».

Медична наукова література

Лікарська токсикология. Доклінічні дослідження; за загальною редакцією академіка
НАМН і члена-кореспондента НАН України І.М. Транхтенберга. – Київ: ВД Авіцена,
2019. – 544 с.

У монографії висвітлено наступне коло питань: зміст, предмет і задачі лікарської токсикології, історичні та сучасні
аспекти її розвитку, критерії, показники і тести доклінічних токсикологічних досліджень, і підходи до оцінки гострої,
субхронічної та хронічної токсичності препаратів. Для науковців- токсикологів, фармакологів, фармакологів,
фармацевтів, розробників лікарських засобів, фахівців з клінічної та профілактичної медицини.



Сиделковский А.Л. Врачебные ошибки и врачебные девиации : монография / А.Л
Сиделковский. – Киев: Аксимед-клиника современной неврологии, 2018. – 176 с.

Монография “Врачебные ошибки и врачебные девиации” посвящена важнейшей проблеме в сфере современной
медицины. Приведены авторские дефиниции врачебных ошибок и впервые дано определение врачебным
девиациям, представлены их систематизация и причинно-следственные связи. Показаны истоки и механизмы
возникновения ятрогений и их клинико-психологическая интерпретация.

Сиделковский А.Л. Прикладная неврология: руководство / А.Л. Сиделковский; И.А.
Дюдина. – Киев: Паблиш Про, 2018. – 540 с.

Современное практическое руководство предназначено для неврологов, врачей общей практики — семейных
врачей, терапевтов, реабилитологов, нейрохирургов и других специалистов, интересующихся проблемами
неврологии.
В пособии широко используются передовые дизайнерские решения, таблицы, фотографии, оригинальные
рисунки и инфографика, что значительно улучшает и облегчает восприятие изложенного материала.

Голов, Е. Цаля Шиф. Герой и жертва (жизнь и судьба человека в зеркале мировой и
отечественной истории). Историко-документальное расследование / Е. Голов. –
Харьков: Факт, 2020. – 464 с.

Вы держите в руках уникальную книгу-расследование. Она рассказывает о жизни и трагической судьбе
харьковчанина Цалько Мееровича Шифа (1897-1938) – революционера, разведчика, соратника Эрнста Тельмана и
Рихарда Зорге. Книга написана его внуком – Евгением Головным, которому на обширном историческом фоне и
документальном фактическом материале удалось восстановить биографию своего деда.

Урофлоуметрия: монография / Т.А. Квятковская; Е.А. Квятковский; А.Е. Квятковский. –
Днепр: Лира, 2019. – 276 с.

Книга посвящена урофлоумерии – неизвазивному методу уродинамического исследования нижних мочевых путей,
нацеленому на уродинамическую диагностику урологических заболеваний, связанных с нарушением
мочеиспускания. Книга предназаначена для урологов, гинекологов, нефрологов, терапевтов, семейных врачей,
научных работников.

Соціально-економічна література



Деревянко Елена Опыт ясномыслия / Елена Деревянко. – Ч.1. – К.: Саммит-книга, 2019.
– 384 с.

«Опыт ясномыслия» - первая книга Елены Деревянко в жанре публицистики, которая выход после ряда научных
трудов на разных языках. Поэтому в книге можно встретить размышления о политике и геополитике,
государственном управлении и менеджменте в бизнесе, о родном Киеве и женской дружбе, и о многом другом.

Деревянко Елена Опыт ясномыслия / Елена Деревянко. – Ч.2. – К.: Саммит-книга, 2019.
– 352 с.

«Опыт ясномыслия» - первая книга Елены Деревянко в жанре публицистики, которая выход после ряда научных
трудов на разных языках. Поэтому в книге можно встретить размышления о политике и геополитике,
государственном управлении и менеджменте в бизнесе, о родном Киеве и женской дружбе, и о многом другом.

Деревянко, Е. Управление репутацией в бизнесе. Теория, методология,
инструментарий, страновые особености / Е. Деревянко. – Saarbrücken: LAP LAMBERT
Academic Publishing, 2018. – 326 c.

Монография посвящена развитию фундаментальных основ управления репутацией компаний и их, объединений, а
также разработке соответствующего методологичекого и методического обеспечения. Отдельное внимание уделено
анализу страновых особенностей Украины в контексте практического применения локальными компаниями и
подразделениями международных компаний инструментария репутационного менеджмента.

Стелюк Всеволод Синдром АТО. Нотатки «Айболіта» / В.Стеблюк. – Київ: Дух і
Летратура, 2017. – 288 с.

Історія лікаря, професора, полковника поліції Всеволода Стеблюка, розсказана від першої особи. Історія короткого
проміжку часу – з травня по вересень 2014 , періоду активних противостоянь українсько-російської війни.



Художня література

Акунин Борис Смерть на брудершафт: роман-кино /Б. Акунин. – Москва: АСТ : АСТ
Москва, 2008. – 380 с.

«Смерть на брудершафт" - название цикла из 10 повестей в экспериментальном жанре "Роман-кино", призванном

совместить литературный текст с визуальностью кинематографа. Повесть рассказывает о деятельности немецкой
разведки в 1915 году по срыву испытаний нового российского бомбардировщика «Илья Муромец». Главные герои
«фильма» — капитан немецкой военной разведки Зепп фон Теофельс, который находится в России под прикрытием
и русский контрразведчик Алексей Романов.

Акунин Б. Квест: роман – компьютерная игра / Борис Акунин. – М.: АСТ : Астрель, 2009.
– 448 с.

Этот остросюжетный роман построен по законам и логике компьютерной игры. Читателю предлагается необычная
возможность - разгадать вместе с героем одну из главных тайн человечества, для чего придется отправиться в
Советский Союз тридцатых годов, а оттуда перенестись в еще более отдаленную эпоху.

Аліг'єрі Данте Пекло / Данте Аліг'єрі. – Львів: Астролябія, 2013. – 352 с.

Книга презентує читачеві найновіший у часі український переклад «Пекла» (першої частини «Божественної Комедії»
Данте) пера Максима Стріхи. Головною метою цього перекладу було відійти від певного «академізму» давніших
версій: не лише адекватно відтворити зміст і поетичну форму Дантового шедевру, але й дати читачеві уявлення про
живу, не охололу ще «магму» щойно витвореної поетом італійської мови — у поєднанні найрізноманітніших стилів
(від найвищого й до низького) і часом навіть у певних хибах щодо сьогоднішньої усталеної літературної норми.

Андерсон К. Антитела: роман/ К. Андерсон. – Москва: ООО «Фирма «Издательство АСТ»,
2000. – 432 с.

Вернон Ракмен, охранявший обугленные развалины сверхсекретной правительственной лаборатории «ДайМар»,
только прикоснувшись к незваному пришельцу, ощутил ожог, как от серной кислоты, услышал треск собственных
лопающихся костей — и умер. Страшная смерть, вызванная чем-то необъяснимым. Но борьба с необъяснимым злом
— обычная работа для Скалли и Малдера.



Бакшеев С. Вокалистка: роман / С. Бакшеев. – Харьков: Клуб семейного досуга, 2019. –
320 с.

В Сани идеальный слух и хороший голос. Свои выдающиеся способности она унаследовала от отца, легендарного
композитора. Звукооператор Антон предлагает задействовать ее талант имитации голосов для мелких махинаций.
Парень использует ее, и вскоре Сана бросает его. Она становится бэк-вокалисткой эстрадной певицы. Но все это -
часть мошеннических схем. Судьба сводит Сану с офицером госбезопасности Трифоновым. Ее талант крайне полезен
для работы в спецслужбах. Теперь она - агент «Вокалистка», опасное оружие в чужих руках. Оружие, которое может
выйти из-под контроля.

Андреева Наталья Обмани меня нежно: роман / Н. Андреева. – Москва: ЭКСМО, 2011. –
352 с.

Прямо с антикварного салона пропал подлинник Пикассо... На выставке элитных ювелирных украшений кто-то ловко
подменил сапфировое колье искусно сделанной копией... Преступников, как все уверены, двое: мужчина и женщина.
Известны даже их имена: Георгий Голицын и Екатерина Семенова. Он живет в Питере, она - в Москве, и рабают они
только в паре: один ворует, а другой влекает внимание. Разрабана целая операция по их поимке, корая пока не
приносит результатов.

Бегбеде Фредерік Французький роман / Ф.Бебеде. – Харків: Фоліо, 2011. – 190 с.

"Французький роман" - книга автобіографічна. В основі її реальна історія з життя автора: за вживання кокаїну в
громадському місці Фредерік Бегбедер, на той час вже знаменитий письменник, був затриманий поліцейськими й
привезено до в'язниці. Опинившись в брудній тісній камері, він приходить у відчай.

Гавальда А. Просто вместе: роман/ пер. фр. – М.: ИД «Флюид», 2007. – 160 с.

Молодая талантливая художница Камилла Фок, сомневается в своем призвании, не хочет больше рисовать
и работает по ночам уборщицей офисов. Однажды зимним вечером больную от холода и голода девушку находит
ее сосед. Встревоженный ее состоянием, он уговаривает ее какое-то время пожить вместе с ним и его приятелем
Франком. Камилла принимает приглашение, и так начинается ее новая странная жизнь.



Горовий Р. 40… або чому чуваки не святкують. – Київ: Видавництво «ТаТиШо», 2016. –
128 с.

Це збірка оповідань про чоловіків різного віку - від ще ненародженого хлопчика до чолов'яги, який перейшов межу
сорокаріччя. Сорок - символічний вік для чоловіків у нашій культурній традиції. Цей ювілей не заведено гучно
святкувати, натомість це час для рефлексії над досягнутим за «перші сорок років дитинства».

Горовий Р. 1000 і 1 ніч війни. – Київ: Видавництво «ТаТиШо», 2017. – 128 с.

На війні все відвертіше і пронизливіше. Любов до своїх дітей, справжня дружба між мужиками. Стосунки між
чоловіком і жінкою, коли кожен поцілунок може стати останнім, коли кожний дотик – як рвана рана. Тут усе на повні
груди, до болю внизу живота.

Грайворонская Н. У мира на виду: лирика / Н. Грайворонская; предисл. И. Коржа. –
Харьков: СПД ФЛ Бровин А.В., 2012. – 146 с.

Первая книга молодого автора о любви и родной земле. В этом сборнике нашли место стихотворения на русском и
украинском языках. Лирические и гражданские, философские и юмористические. Большинство из них изобилуют
оригинальными сравнениями и афоризмами.

Гриллс Б. Дьявольское святилище: роман / Беар Гриллс. – Харьков: Книжный Клуб
«Клуб Семейного Досуга», 2019. – 384 с.

Бывший военный Уилл Йегер считал, что его злейший враг Хэнк Каммлер — сын генерала СС — погиб вместе со
своими кошмарными мечтами о возрождении Рейха. Но оказывается, что Каммлер выжил и собирается завершить
начатое. Для начала он планирует устроить серию терактов по всему миру, изготовив взрывные устройства с
содержанием урана, который в конце Второй мировой нацисты спрятали глубоко в пещерах.



Джером Клапка Дж. Трое в лодке не считая собаки / Дж. Джером Клапка. – Киев: 2017.
– 232 с.

Трое молодых друзей решили провести отпуск на Темзе, без которых удобствами и комфорта и, конечно же, без
женщин...

Зеленова А. Непредсказуемость. Непередбачуваність / Анна Зеленова. – Житомир: Изд. 
А.А. Евенок, 2019. – 104 с.

Дебютный сборник украинского поэта и прозаика – харьковчанки Анны Зеленовой. Автор живым языком
доверительно делится с читателями насущным – тем что близко и понятно всем, кто испытал на себе
парадоксальность Судьбы.

Джаджанидзе Ж. Поргебальная лоза / Ж. Джаджанидзе; А. Юркевич. – Харьков: Фолио, 
2020. – 379 с.

В августе 1992 года грузинский юноша Малхаз, без пяти минут студент, едет домой в Абхазию провести последние
дни с семьей на пороге «взрослой» жизни в Тбилиси. Однако война началась между Грузией и Абхазией,
моментально делает подростка пленником родных мест, отрывает от близких и заставляет каждый день сдавать
экзамен на выживание.

Жадан Сергій Господь симпатизує аутсайдерам. 10 книг віршів/ С. Жадан. – Харків:
Клуб сімейного дозвіля, 2019. – 512 с.

Видання об`єднує кращі вірші відомого українського поета, прозаїка, публіциста. Справжній дарунок для
шанувальників таланту автора! Збірка містить чимало гарних творів із фірмово оригінальними образами, вдалою
сюжетною побудовою, міцними формулюваннями, почуттям гумору і чутливістю — тобто всім тим, за що варто
любити і за що люблять Сергія Жадана українські читачі.



Кіз Д. Квіти для Елджернона: роман / Деніел Кіз. – Харків: Книжковий Клуб «Клуб
Сімейного Дозвілля», 2016. – 304 с.

Розумово відсталий Гордон погоджується на ризикований науковий експеримент - понад усе він мріє стати розумним.
Після надскладної операції на мозку його інтелект дійсно стає блискавичним. Але ніхто не міг передбачити, які
наслідки спричинить цей дослід...

Костина Н. Найти, чтобы потерять / Н. Костина. – Харькво: Клуб семейного досуга, 2019.
– 320 с.

У богатых свои причуды. Мультимиллиардеру Николаю захотелось удивить свою молодую невесту необычным
подарком — мемуарами о собственной жизни. И для их написания он нанимает литератора Льва Стасова. Стоило бы
отказаться от этой авантюры, но нет. Льву интересно, почему такой богач не мог подарить свой возлюбленной
какую-то дорогую побрякушку?

Костина Н. Последняя Золушка: роман / Н. Костина. – Харьков: книжный клуб «Клуб
семейного досуга», 2019. – 304 с.

Как стать принцессой и попасть в сказку? Достаточно просто записаться в элитного загородного клуба. Здесь любая
красивая Золушка найдет своего богатого принца. 

Кіз Деніел Війни Міллігана/ Деніел Кіз. – Харків: Книжковий клуб "Клуб Сімейного
Дозвілля», 2018. – 384 с.
В "Війнах Міллігана" описаний період життя Біллі, коли його після цілком вдалого лікування, але за
порушення режиму, відправили в більш сувору клініку, ніж та, де він лікувався. І ці описи наскрізь
просякнуті протистояннями системи і людини, яке більшість, м'яко кажучи, не любить і боїться



Ланской Г. Право последней ночи: роман / Георгий Ланской. – Харьков: Книжный Клуб
«Клуб Семейного Досуга», 2019. – 272 с.

После смерти сына Ольга и Алексей почти не общались. Муж и жена стали совершенно чужими. Но волей случая
Ольга и Алексей снова оказываются вместе: в заброшенном доме. И каждый боится сделать шаг навстречу. Но еще не
поздно. Каждый имеет право на ошибку. И каждый имеет право ее исправить. Только какой ценой?

Курков А. Рух «Емаус»: історія солідарності. – Львів: Видавництво «Астролябія», 2017. –
224 с.

Ця книга про те, як бездомні та відкинені суспільством люди створили нову модель соціального підприємництва та 
змінили розуміння благодійництва. Історії про пошуки дому і про пошуки сенсу сплітаються у цій книзі в єдину історію
людяності і пропонують простий висновок: помагаючи іншим, ми помагаємо собі.

Коэльо П. Одиннадцать минут / П. Коэльо. – Москва: АСТ: Астрель, 2008. – 352 с.

Это роман о любви, о сексе, о том, как два тела учатся разговаривать друг с другом на языке страсти. Мария,
девушка из бразильского захолустья, поддавшись на уговоры вербовщика, едет работать в Швейцарию -
танцовщицей в закрытом клубе.

Костина Н. Я знаю, как ты дышишь / Н. Костина. – Харьков: Клуб семейного досуга,
2019. – 336 с.

Что за игру она затеяла? Жанна убеждала себя в том, что все происходящие неприятности временны. Но эти
странные звонки и слежка… Кто-то явно решил превратить ее жизнь в кошмар. Она боялась обратиться за помощью.
Боялась, что кто-то начнется копаться в ее прошлом.



Леви Марк Между небом и землей / М. Леви. – Москва: Махаон, 2008. – 256 с.

Сегодня Марк Леви - один из самых популярных французских писателей, его книги переведены более чем на 40
языков и расходятся огромными тиражами. Первый же его роман "Между небом и землей" поразил необычайным
сюжетом.

Леві М. Між небом і землею: роман / Марк Леві. – Харків: Книжковий Клуб «Клуб
Сімейного Дозвілля», 2020. – 240 с.

Одного разу, пізно ввечері, в квартирі самотнього архітектора з'являється гарна незнайома дівчина, яка виявляється
... привидом, і тільки він може допомогти їй повернутися в світ живих. Однак, і він був би безсилий перед смертю,
якби не всесильне кохання.

Литвиненко А. Нюхач: роман / А. Литвиненко, А. Бабик, С. Майдуков. – Харьков:
Книжный Клуб «Клуб Семейного Досуга», 2019. – 320 с.

Нюхач — внештатный эксперт Специального бюро расследований. Для него не существует тайн и нераскрытых
преступлений. По запаху герой может рассказать все и даже больше про любого человека: что он ел, с кем он спал,
есть ли у него алиби.
Легко ли быть тем, кто может рассказать о человеке все… по запаху? И есть ли шанс скрыться от того, кто, как волк,
бежит по твоему следу?

Май Лана Побудь со мной / Л. Май. – Харьков: Клуб семейного досуга, 2019. – 256 с.

Мария и Максим — богатая и успешная пара, чья жизнь похожа на сказку. И, казалось, бы у супругов нет никаких
секретов друг от друга. Макс отправляет жену на свою шикарную итальянскую виллу, чтобы она подготовила ее к
продаже. Там Марию будет ждать помощник — Антонио. Этот темпераментный и харизматичный мачо, в чьих жилах
течет горячая итальянская кровь, способен вскружить голову любой женщине. Так зачем же Макс решил оставить
наедине Машу и этого пылкого красавца на шикарной вилле? И устоит ли Мария под напором страсти и романтики,
которой так жаждет ее сердце?..



Майдуков С. Кровь за кровь: роман/ Сергей Майдуков. – Харьков: Книжный Клуб «Клуб
Семейного Досуга», 2009. – 256 с.

Два закадычных друга — Роман и Николай — становятся врагами. Все из-за Алены, которая любит в жизни только
две вещи: себя и деньги. Когда на горизонте замаячило бандитское золото, Алена поняла, что это ее шанс
разбогатеть. Но для этого ей понадобятся подельники, согласные выполнить всю грязную работу.

Макинтош Клер Позволь мне солгать / К. Макинтош. – Харьков: Клуб семейного досуга,
2018. – 384 с.

Анне всегда казалось, что она хорошо знает своих родителей. Но внезапно Том и Кэролайн покончили жизнь
самоубийством. Анна получает записку: в ней кто-то неизвестный намекает, что на самом деле ее родителей убили. А
свидетель, который видел прыгает с обрыва Тома, отказывается от своих показаний. Кто и зачем заставил ее сделать
это?

Майдуков С. Любовь вне закона / С. Майдуков. – Харьков: Клуб семейного досуга, 2019.
– 256 с.

Следователь Пампурин ведет дело об убийстве сына мера Сочина и двух его друзей. Все знали Валеру Сочина как очень
хорошего парня. Отец тяжело переживает утрату и просит как можно быстрее распутать дело. Пампурин пытается
выяснить, кому и зачем было убивать Сочина-младшего. Но улики, собранные следователем, приводят его… к
собственной дочери. Шокированный отец не может поверить, что его Наташа — преступница. Да и каков мотив? Дело
принимает совершенно неожиданный оборот, когда девушка рассказывает всю правду о той ночи. Вот только из-за этой
правды их семье грозит смертельная опасность...

Маркес Г. Г. Любовь во время чумы: роман / Г. Г. Маркес. – Санкт-Петербург: СЗКЭО
Кристал, 2003. – 416 с.

«Любовь во время чумы» (1985) – пожалуй, самый оптимистический роман знаменитого колумбийского прозаика
Габриэля Гарсии Маркеса. Этот роман о любви.



Мерсер Л. Кем мы были раньше: роман / Лия Мерсер. – Харьков: Книжный Клуб «Клуб
Семейного Досуга», 2017. – 320 с.

Зои и Эдвард были невероятно счастливы. А с тех пор, когда у них появился сын, семья стала для них всей
Вселенной, всем миром, всем смыслом жизни. Но после несчастного случая все изменилось: как два полюса, они
больше не могут находится рядом… С тех пор, как Зои и Эдвард потеряли своего маленького сынишку, прошло уже
два года, но между ними как будто стоит бетонная стена. Неожиданно судьба подарит шанс возобновить отношения.
Они проведут выходные в Париже и эта поездка станет для них решающей…

Наливайко, С. Давньоіндійські імена, назви, терміни: проекція на Україну: довідник / С.
Наливайко. - Київ, 2009. - 504 с.
П'ята книжка відомого українознавця, мовознавця, сходознавця-індодога про українсько-індійські
мовні, етнічні, фольклорні, міфологічні, історичні й культурні зв'язки. Вона в черговий раз засвідчує,
що українська мова й духовна культура сягають тисячолітніх часових глибин, а українська історія
творилася одночасно і разом з історією найдавніших цивілізацій світу.

Оллнатт Л. Небо належить нам / Л. Оллнатт. – Х арків: Клуб сімейного дозвілля, 2018. –
288 c.

Роб – успішний комп’ютерник. Він має все: гарну роботу і затишний будиночок у Лондоні, добре заробляє, його
кохана дружина Анна – красуня та просто найкраща жінка у світі. Ідеальне подружжя. Для повного щастя їм не
вистачає тільки дитини. І небеса почули їхні молитви. У Роба й Анни народжується малюк Джек, крихітне диво,
дорожче за статки та кар’єру. Чоловік не тямить себе від щастя, йому хочеться літати.

Пала І. Смерть у Вавилоні. Кохання в Стамбулі: роман / І. Пала. – Харків: Фоліо, 2019. –
412 с.

Роман занурює нас у детективну історію, пов’язану з поемою містичного Мегмеда Фузулі. Її герої — Лейла та
Маджнун, — оживаючи під пером Пали, проводять читачів лабіринтами таємничої османської історії та літератури.
Зійшовшись докупи в Стамбулі, ці лабіринти завершуються там, звідки їх і прокладено, — на руїнах Вавилону, де давні
жерці надійно заховали ключі до потойбічних знань.



Плотникова, Р. Непманша: роман / Р. Плотникова. – Харків: Фоліо, 2019. – 281 с.

Товариш головного героя роману пише книжку про Другу Світову війну і випадково знаходить у приватних архівах
листи піаністки, яка стріляла в чекістку Розу. У листах розповідається про Полтаву 23–30-х рр. ХХ століття, коли у
державі набуває обертів нова економічна політика (НЕП).

Підмогильний В. Місто / В. Підмогильний. – Харків: Фоліо, 2019. – 240 с.

«Місто» – перший урбаністичний роман в українській літературі, з новими героями, проблематикою та манерою
оповіді. Автор описав селянську українську молодь, яка у 20-х роках минулого сторіччя тисячами потягнулась у міста
здобувати таку недосяжну колись науку.

По Э.-А. Похищенное письмо: сборник / Эдгар Аллан По. – Харьков: Клуб Семейный
Досуга, 2017. – 288 с.

Двенадцать популярных и редких произведений великого писателя, среди которых «Похищенное письмо», «Человек
толпы», «Бес противоречия», «Падение дома Эшеров». Очаровательная продавщица парфюмерного магазина
бесследно исчезла. Полиция искала ее напрасно.

Рэддон Ш. Навеки моя: роман / Ш. Рэддон. – Харьков: Книжный клуб «клуб семейного
досуга», 2007. – 448 с.

Действие происходит в конце XIX столетия в отдаленном уголке США.
Немало препятствий окажется на пути героев к счастью, но, преодолев их, Барт и Эри соединят свои сердца,
позволив им биться в унисон. Бартоломью Нун несчастлив в браке с Хестер — грубой, скандальной женщиной.
Казалось бы, он почти смирился со своей судьбой, но в жизнь вносит коррективы Его Величество Случай. В Портленд
прибывает Эри – невеста его племянника.



Славский Исповедь Любви : стихи / Славский. – Харьков, 2011. – 152 с.

Сборник стихов.

Секретные материалы: Борьба с будущим. – Москва: ООО «Фирма «Издательство АСТ»,
2000. – 400 с.

Если вы хотите узнать подробности головоломных дел, раскрытых и нераскрытых неугомонной парочкой спецагентов
ФБР, если вы хотите заглянуть за кулисы преступления, если вы хотите взглянуть на случившееся глазами не только
людей, но и существ паранормальных, читайте книжную версию "Секретных материалов" - культового сериала 90 - х
годов.

Сэлинджер Дж. Д. Выше стропила, плотники; Симор: введение / Дж. Д.
Сэлинджер. – Москва: Эксмо, 2014. – 360 с.

Оба произведения посвящены фигуре Симора Гласса - старшего из семи братьев и сестер, философа и поэта,
чье загадочное самоубийство взволновало не только членов его вымышленной семьи, но и реальных
читателей по всему миру.

Сафарлі, Е. Про море мені розкажи: роман. / Е. Сафарлі. – Київ: Форс Україна, 2019. –
272 с.

Місто теж може вас любити! Заводити в потрібні місця, знайомити з важливими людьми та давати побути наодинці з
собою коли вам так цього хочеться. Це роман-спогад в одному містечку біля моря, де на деревах росте хурма, а у
людей похилого віку завжди знайдеться мудра життєва порада.



Усна народна творчість. – Київ: Країна мрій, 2015. – 288 с.

До видання включено казки та легенди, билини, думи, балади, історичні та обрядові пісні, вивчення яких
передбачено шкільного програмою з української літератури.

Цветаева Марина Каждый стих - дитя любви... : стихи о любви / М. Цветаева . – Харьков:
Агрумент принт, 2012. – 304 с.

Стихотворения Марины Цветаевой - это особая страница в русской поэтическом наследии. Лирика Цветаевой
продиктована чувствами такой предельной остроты, такого накала, который дается только поэту экзистенциального
отчаяния. Речевой поток Цветаевой непредсказуем и необратим, ее муза бескомпромиссна и неукротима, любовь ее
лирической героини безудержна и безмерна.

Чорт зна що. У кігтях Хапуна: антологія / уклад. Ю. Винничук. – Харків: Фоліо, 2019. –
495 с.

Це унікальна антологія, присвячена найпопулярнішому персонажеві української мітології – чортові. Тут представлені
найцікавіші твори нашої літератури, де діє ця лиха, хитра, підступна, а деколи кумедна, добродушна і навіть добра
істота, яка інколи ще й здатна на шляхетні вчинки і палке кохання.

Хемлін, М. Дізнавач: роман / М. Хемлін. – Харків: Ранок : Фабула, 2016. – 384 с.

Україна, Чернігів, повоєнні роки. Вбито молоду жінку Лілю Воробейчик. Слідство доручено працівнику міліції Михайлу
Цупкому. Убивцю, нібито, знайдено, справу закрито, а Цупкий усе веде й веде нескінченне розслідування, грузнучи в
переплетіннях доль, і складається враження, що злочин розслідує сам себе. Те, з чим стикається дізнавач, здається
йому майже містичною пригодою.



Шарлотте Кернер Світлокопія: роман / Шарлотте Кернер. – Львів: Видавництво Старого
Лева, 2018. – 176 с.

Геніальна і самозакохана композиторка та піаністка Іріс Зеллін, довідавшись про свою невиліковну хворобу, просить
клонувати її, бо хоче народити не просто дитину, а свою ідеальну копію.

Ялом Ірвін Ліки від кохання та інші оповіді психотерапевта / І. Ялом. – Харків: Клуб
сімейного досуга, 2018. – 416 с.

Вам завжди було цікаво, як працює психотерапія? Ірвін Ялом у книзі «Ліки від кохання та інші оповіді психотерапевта»
розповість три історії абсолютно різних людей та розкриє особливий підхід, який він використовував на них.

Ялом Ірвін Шопенгауер як ліки / І. Ялом. – Харків: Клуб сімейного дозвілля, 2018. – 512
с.

Звичайний психотерапевт Джуліус Герцфельд дізнається, що в нього виявили меланому і жити йому залишається
щонайбільше рік. Кардинально переосмисливши своє минуле, він раптово вирішує дізнатися, як склалося життя тих
пацієнтів, яким він не зміг допомогти. Зокрема життя Філіпа Слейта – сексуально одержимого хіміка-соціопата.



Видання, що надійшли до Наукової бібліотеки ХНМУ 
у серпні 2020 року

Медична навчальна література

Гострий та хронічний фарингіт: Навч.-метод. посібник/ А. А. Лайко, Д. І. Заболотний,
Ю. В. Заболотний, Ю. В. Мінін [та ін.]. – Київ: Логос, 2019. – 139 с.

Розглянуто сучасні питання етіології, патогенезу, діагностики, клініки, диференційної діагностики, лікування і
профілактики гострого та хронічного фарингіту. Основою навчально-методичного посібника є багатий досвід
наукової розробки авторів з цієї проблеми, а також систематизовані дані літератури.

Клінічна наркологія: підручник безперервного професійного розвитку/ За редакцією
проф. В.Г. Марченко. ХМАПО, Харків: Колегіум, 2020. – 1080 с.

Підручник містить актуальні енциклопедичні знання, для лікарів-наркологів. Викладено дані стосовно патогенезу,
клініки, діагностики, лікування, профілактики, експертизи та реабілітації при станах патологічної залежності від
психоактивних речовин. Представлено сучасні погляди на епідеміологічні тенденції поширення, клінічний
патоморфоз аддиктивної патології, нові форми залежності, а також перспективні наукові напрямки наркології

майбутнього.

Організація навчання лікарів-інтернів суміжних спеціальностей на кафедрі інфекційних
хвороб: навчально-методичний посібник / В.М. Козько. – Харків: ХНМУ, 2019. – Ч.1. –
120 с.

Посібник підготовлено та складено відповідно до типової навчальної програми інтернатури випускників вищих
медичних закладів освіти III – IV рівнів акредитації зі спеціальності «Загальна практика-сімейна медицина» з
урахуванням стандартів освіти на основі нормативно-директивних матеріалів МОЗ України. Матеріал викладено на
сучасному науковому рівні.



Організація навчання лікарів-інтернів суміжних спеціальностей на кафедрі інфекційних
хвороб: навчально-методичний посібник / В.М. Козько. – Харків: ХНМУ, 2019. – Ч.2. –
114 с.

Посібник підготовлено та складено відповідно до типової навчальної програми інтернатури випускників вищих
медичних закладів освіти III – IV рівнів акредитації зі спеціальності «Загальна практика-сімейна медицина» з
урахуванням стандартів освіти на основі нормативно-директивних матеріалів МОЗ України. Матеріал викладено на
сучасному науковому рівні.

Організація навчання лікарів-інтернів суміжних спеціальностей на кафедрі інфекційних
хвороб: навчально-методичний посібник / В.М. Козько. – Харків: ХНМУ, 2019. – Ч.3. –
149 с.

Посібник підготовлено та складено відповідно до типової навчальної програми інтернатури випускників вищих
медичних закладів освіти III – IV рівнів акредитації зі спеціальності «Загальна практика-сімейна медицина» з
урахуванням стандартів освіти на основі нормативно-директивних матеріалів МОЗ України. Матеріал викладено на
сучасному науковому рівні.

Сучасні методологічні засади виховання особистості лікаря та провізора у вищих
навчальних закладах / А.В. Магльований [та ін.]. – Львів: Кварт, 2018. – 164 с.

У посібнику розглядаються організаційно-педагогічні та методичні аспекти системи національно-громадянського та
патріотично-усвідомленого виховання студентів в умовах входження України в загальноєвропейский історико-
культорологічний та економічний простір.

Медична наукова література

Внутрішньогрудна компресія дихальних шляхів при об'ємних утвореннях межистіння у
дітей / монографія. – Київ: Задруга, 2018. – 288 с.

Авторами наведено анатомо-фізіологічні особливості дихальних шляхів у дітей, етіопатогенез, класифікацію, клінічні
прояви, методи діагностики та лікування компресійних уражень дихальних шляхів, обумовлених патологією вилочкової
залози, кістами та пухлинами межистіння. Представлено рідкісні клінічні випадки операцій при внутрішньогрудної
компресії дихальних шляхів пухлинного генезу, різного морфологічного походження, серед яких і досвід хірургічного
лікування ускладненої ентерогенної кісти межистіння у новонародженої дитини.
В монографії показано, що в практиці дитячого хірурга можуть спостерігатись випадки виявлення внутрішньогрудної
компресії дихальних шляхів злоякісного пухлинного генезу, і представлено лікувальну тактику при таких ситуаціях.



Сучасні методологічні засади виховання особистості лікаря та провізора у вищих
навчальних закладах / А.В. Магльований [та ін.]. – Львів: Кварт, 2018. – 164 с.

У посібнику розглядаються організаційно-педагогічні та методичні аспекти системи національно-громадянського та
патріотично-усвідомленого виховання студентів в умовах входження України в загальноєвропейский історико-
культорологічний та економічний простір.

Діагностика та лікування природжених вад розвитку у плодів, новороджених та дітей
раннього віку / О. К. Слєпов, І. Ю. Гордієнко, Т. В. Авраменко [та ін.]. – Київ: Задруга,
2018. – 222 с.

Одним із приорітетних напрямків розвитку медицини є охорона материнства і дитинства. В Україні щорічно
народжується близько 20 тисяч новонародженних із ПВР, які потребують хірургічної корекції вади.

Заболевания коленного сустава, обусловленные наследственной
предрасположенностью ( лечебно-диагностическая тактика ) : монография /
Б. И. Сименач, Е. П. Бабуркина, Б. А. Пустовойт [и др.]. – Харьков: ФЛП Бровин А. В.,
2015. – 478 с.
В книге выясняется проблема профилактически ориентированной лечебно-диагностической тактики ЗСОНП, и ее
прогностических оценок.
Эта работа выполнена на модели коленного сустава. Полученный результаты корректны для любых других
суставных локализаций ЗСОНП.

Ігнатьєва В. І. Порушення слуху у хворих на туберкульоз легень/ В. І. Ігнатьева. – Київ:
[б. и.], 2019. – 122 с.

У даній роботі проблема етіології, патогенезу, діагностики та лікування гострої сенсоневральної приглухуватості
розглядається поряд з іншими побічними реакціями антимікобактеріальної терапії у хворих на туберкульоз - як
елемент цілісної програми протидії захворюванню на туберкульоз. Книга розрахована на лікарів-отоларингологів,
фтизіатрів, наукових і педагогічних працівників усіх спеціальностей, які мають справу з проблемами туберкульозу,
діагностикою та лікуванням ускладнень антимікобактеріальної терапії. Видання може бути корисним для студентів,
інтернів, курсантів закладів післядипломної освіти та середніх медичних працівників.



Інформаційні технології підтримки прийняття рішень при визначенні порушень
носового дихання: монографія / О. Г. Аврунін, Є. В. Бодянський, В. В. Семенець [та ін.].
– Харків: ХНУРЕ, 2018. – 132 с.

Розглядаються інформаційні технології підтримки прийняття рішень при визначенні порушень носового дихання.
Наводяться основи методів досліджень функції верхніх дихальних шляхів людини.

Кафедра хімії очима сучасників (історичний нарис): монографія / за ред. Г.О. Сирової. –
Харків: ТОВ «Планета-Прінт», 2020. – 240 с.

Монографія присвячена основним історичним періодам історії розвитку сучасної кафедри медичної та біоорганічної
хімії ХНМУ. В ній описана навчальна-методична, науково-дослідна, виховна робота співробітників кафедри. Особлива
увага приділена висвітленню роботи кафедрального колективу – команди однодумців, особливостям навчання хімії
іноземних студентів в ХНМУ, першими кроками на початку наукової діяльності – конференціям першокурсників.
Окремий розділ присвячений педагогічному штату і лаборантському складу кафедри.

Медведь В. Небайдужі думки про медицину і медиків / В. Медведь. – Київ: Авіцена,
2018. – 216 с.

У книжці висвітлено різноманітні загально медичні проблеми, а саме: нормативна база діяльності лікаря,
стандартизація та індивідуалізація процесів діагностики та лікування, витоки й небезпека поліпрагмазії, етика
взаємин пацієнта та лікаря, деонтологічні аспекти медичної практики, юридичний захист лікарів, матеріальна
зацікавленість медиків й інші. Особливу увагу приділено складним проблемам, що виникають у сучасній клініці екстра
генітальних захворювань вагітних. До книжки включено нариси про видатних діячів вітчизняної медицини, з якими
автор особисто спілкувався.

Михайлов, Б. В. Война в Украине: патоморфоз психических и поведенческих
расстройств/ Б. В. Михайлов, С. А. Рыженко, С. М. Мороз. – Днепр: Свидлер А. Л., 2018. –
270 с.

Книга посвящена вопросам психических и поведенческих расстройств, развивались под влиянием войны в Украине в
разных категориях населения. Определены клинические признаки, принципы диагностики, терапии и реабилитации
расстройств психики и поведения у участников боевых действий.



Позаорганні пухлини шиї (клініка, діагностика, лікування). Сучасні візуалізуючі методи
діагностики позаорганних пухлин шиї (УЗД-діагностика СКТ і МРТ шиї): монографія / 
Г. І. Гаврюк, Е. А. Кулікова, І. В. Філатова [та ін.]. – Харків: [б. и.], 2017. – 87 с.

Монографія присвячена позаорганним пухлинам шиї. В літературі приділяється недостатньо уваги позаорганним
пухлинам шиї. Але як в плані діагностики, так і в плані лікування ці пухлини виявляють часом труднощі. У зв’язку з
цим в монографії представленні сучасні візуалізуючі методи: ультрасонографія, комп’ютерна томографія та магнітно-
резонансна томографія шиї. Книга корисна не тільки для отоларингологів, онкологів, щелепно-лицьових хірургів, але
і для широкого кола хірургів і навіть сімейних лікарів, які зустрічаються з шийними лімфаденітами у своїй
повсякденній практиці.

Опарин, А. А. История древней и средневековой медицины: монография / А. А. Опарин.
- Харьков: Факт, 2017. – 784 с.

В монографии на основании комплексных исследований, как источников так и работ отечественных и зарубежных
учёных в области истории медицины, всемирной истории, философии археологии и религиоведения представлена
история Древней и средневековой медицины.

Сучасні інтелектуальні технології функціональної медичної діагностики: монографія/
О.Г. Аврунін, Є. В. Бодянський, М. В. Калашник, В. В. Семенець, В. О. Філатов. – Харків:
ХНУРЕ, 2018. – 236 с.

Розглядаються інтелектуальні технології функціональної медичної діагностики. Наводяться основи інструментальних
методів функціональних досліджень верхніх дихальних шляхів людини. Особлива увага приділяється сучасним
методам обробки та інтелектуального аналізу результатів дослідження функції носового дихання. Обґрунтовується
принципи побудови апаратури та інформаційних систем функціональної діагностики порушень носового дихання.
Розглядаються проблеми підвищення достовірності даних функціональної діагностики з урахуванням індивідуальної
фізіологічної та анатомічної варіабельності.

Хронічний фарингіт. Монографія / А. А. Лайко, Д. І. Заболотний, Ю. В. Мінін [та ін.]. –
Київ: Логос, 2019. – 183 с.

В монографії розглянуто сучасні питання етіології, патогенезу, діагностики, клініки, диференційної діагностики, 
лікування і профілактики гострого та хронічного фарингіту. Основою монографії є багатий досвід наукової розробки 
авторів з цієї проблеми, а також систематизовані дані літератури.



Художня література

Антоненко-Давидович, Б. Д. Вибрані твори / Б. Д. Антоненко-Давидович; упоряд. Б.
Тимошенко. – Київ: Книга, 2016. – 424 с.

Творчість Бориса Антоненка-Давидовпча належить до найяскравіш зразків української неореалістичної прози XX
століття. Громадянський подв письменника, нескореність і глибока віра у велике майбуття України знайш.
втілення в ного безкомпромісному слові. Твори Б. Антоненка-Давпдовнча вчають вічних ідеалів — любові до
матері й Батьківщини, рідної мови, внсон моральності та нескореності злу.

Аттенберг Д. Время повзрослеть: роман / Джеми Аттенберг. – Харьков: Книжный Клуб
«Клуб семейного Досуга» 2017. – 192 с.

Это роман о том, как поддерживать близких, когда толком не знаешь, как именно это сделать… Книга, которая
изменит ваше мнение об одиночестве и расскажет, как жить, когда знаешь, чего ты хочешь и что будет
дальше…

Бакшеев С. Вокалистка: роман / С. Бакшеев. – Харьков: Клуб семейного досуга, 2019. –
320 с.
У Сани идеальный слух и хороший голос. Свои выдающиеся способности она унаследовала от отца, легендарного
композитора. Звукооператор Антон предлагает задействовать ее талант имитации голосов для мелких махинаций.
Парень использует ее, и вскоре Сана бросает его. Она становится бэк-вокалисткой эстрадной певицы. Но все это -
часть мошеннических схем. Судьба сводит Сану с офицером госбезопасности Трифоновым. Ее талант крайне полезен
для работы в спецслужбах. Теперь она - агент «Вокалистка», опасное оружие в чужих руках. Оружие, которое может
выйти из-под контроля.

Бенцони Ж. Искатели приключений: откровения истории / Жюльетта Бенцони. –
Москва: Лирус, 2014. – 304 с.

Искатели приключений! Сколько их? И опять под неутомимым пером Ж. Бенцони оживают исторические
персонажи.



Вотсон К. Мовою добра / Крісті Вотсон. – Харків: Клуб Сімейного Дозвілля, 2018. – 318
с.

Це надзвичайні історії про пацієнтів британських лікарень, у яких працювала досвідчена медсестра Крісті Вотсон. Усе,
що ховають у собі операційні кімнати й кабінети лікарів. Усе, що тримають у таємниці. Це оповідь про людські драми
й фантастичні зцілення, про надію і відчай. Це історії з життя та про життя. Протягом часу, коли пацієнти борюся за
існування, поруч із ними, як янголи-охоронці, перебувають медсестри.

Волтон Д. Слова на стінах / Д. Волтон. – Харків: Вид-во «Ранок», 2019. – 304 с.

У старшокласника Адама досить рано діагностували шизофренію. Він не здатен відрізнити марення від реальності.
Аби позбутися зорових і слухових галюцинацій, він погоджується на експериментальне лікування. Щотижня для
контролю впливу пігулок на організм юнак має відвідувати психотерапевта. Проте розмовляти з ним він категорично
відмовляється, тому лікар запропонував хлопцеві описувати свій стан у щоденнику.

Гарин И. Непризнанные гении / Игорь Гарин. – Харьков: Фолио, 2019. – 508 с.

В своей новой книге «Непризнанные гении» Игорь Гарин рассказывает о нелегкой, часто трагической судьбе гениев,
признание к которым пришло только после смерти или, в лучшем случае, в конце жизни. При этом автор подробно
останавливается на вопросе о природе гениальности, анализируя многие из существующих на сегодня теорий,
объясняющих эту самую гениальность, начиная с теории генетической предрасположенности и заканчивая
теориями, объясняющими гениальность психическими или физиологическими отклонениями.

Геррітсен Т. Хірург: роман / Тесс Геррітсен. – Харків: Книжковий Клуб «Клуб Сімейного
Дозвілля», 2020. – 352 с.

Він приходить лише у ночі. Безшумно проникає у дім. Крадеться до спальні, де тільки но прокинувшись від сну,
самотні жінки потрапляють до приголомшливого кошмару. Зважаючи на те, що він робить зі своїми жертвами, можна
припустити, що злодій знається на медицині. Саме через це його називають Хірург.



Голов, Е. Цаля Шиф. Герой и жертва (жизнь и судьба человека в зеркале мировой и
отечественной истории). Историко-документальное расследование / Е. Голов. –
Харьков: Факт, 2020. – 464 с.

Данная книга рассказывает о жизни и трагической судьбе харьковчанина Цалько Мееровича Шифа –
революционера, разведчика, соратника Эрнста Тельмана и Рихарда Зорге.

Грінченко Б.Д. Каторжна / Борис Грінченко. – Харків: Фоліо, 2019. – 348 с.

Глибоке психологічне оповідання про долю нещасної дівчини, яку ніхто не любив. Усі лаяли і ганяли Докію:
і мачуха, і п'яний батько, і діти мачухи, вона ж лише хотіла теплоти. Не склалося й з особистим щастям,
навіть коханий відвернувся від неї.

Дідье ван Ковеларт. Майже вільна: роман/ Дідьє ван Ковеларт. – Львів: Видавництво
Старого Лева, 2018. – 192 с.

Молода дівчина, чемпіонка з пілотажних маневрів, після аварії прикута до інвалідного візка. Вона втратила здатність
ходити, та понад усе мріє про небо — лише у польоті відчуває себе по-справжньому вільною. Доля звела її з
чоловіком, який, ховаючись за костюмом офісного працівника, марить горами. Дівчина спробувала відкрити для
нього не лише небо, але й своє серце.

Зусак М. Книжный вор / Маркус Зусак. – Москва: Издательство «Э», 2016. – 608 с.

"Книжный вор" - недлинная история, в которой, среди прочего, говорится: об одной девочке; о разных словах; об
аккордионисте; о разных фанатичных немцах; о еврейском драчуне; и о множестве краж. Эта книга о силе слов и
способности книг вскармливать душу.



Казандзакис Н. Последнее искушение Христа / Н. Казандзакис. – Москва: ТОО «Петро-
АРТ-Галерея». АО Издательство «АСТ- ПРЕСС», 1993. – 416 с.

Автор в увлекательной, захватывающей форме пишет о жизни Христа, венчая свое нетрадиционное
изложение поистине еретическим финалом, за который едва не был отлучен от церкви.

Коломбані Л. Коса. Сплетіння долі: роман / Летиція Коломбані. – Харків: Книжковий
Клуб «Клуб Сімейного Дозвілля», 2018. – 192 с.

Індіанка Сміта вимушена все життя виконувати брудну та тяжку роботу, адже вона — з касти недоторканих. Така ж доля
чекає на її доньку. Але Сміта хоче інакшого життя для своєї дитини. Жінка вирішує тікати та жертвує найціннішим —
своїм прекрасним довгим волоссям, яке доводиться продати. Її коса потрапляє до сицилійки Джулії, яка працює у майже
збанкрутілій париковій майстерні свого батька. Вона робить чудовий парик, який купляє канадійка Сара — успішний
адвокат. Незабаром Сара дізнається, що в неї — рак… Тепер три різні жінки, три континенти, три пасма волосся
з’єдналися в одну міцну косу, щоб боротися за право кохати, бути коханими та щасливими.

Кервул Дж. О. Бродяги Півночі: роман / Джеймс Олівер Кервуд. – Харків: Книжковий
Клуб «Клуб Сімейного Дозвілля», 2018. – 752 с.

Чи можлива дружба між ведмедем та собакою? Цілком, якщо доля звела їх змалечку. Вони разом вчилися виживати,
боротися з ворогами, добувати їжу. Але одного разу їхні шляхи розійшлися: щеня побачило людей. Чи зустрінуться
друзі знову і якою буде ця зустріч?

Кобилянська О.Ю. Царівна / Ольга Кобилянська. – Харків: Фоліо, 2012. – 700 с.

Ольга Кобилянська (1863—1942) — відома українська письменниця демократичного напряму. Однією з проблем, які
глибоко її хвилювали, була доля жінки, її право на освіту, працю, на громадське життя. Цій проблемі й присвячена
повість письменниці «Царівна». До книжки також увійшли повісті «Земля» і «В неділю рано зілля копала...», в основу
якої покладено мотив романтичної пісні-балади «Ой не ходи, Грицю, та й на вечорниці»...



Коляда І. Соломія Крушельницька / Ігор Коляда. – Харків: Фоліо, 2019. – 121 с.

Соломія Крушельницька – видатна українка, яка прославилася на весь світ завдяки своєму оперному співу, адже
її сопрано справляло гіпнотичний ефект на слухачів.

Лешко З. Серце не обдуриш: роман / Зоряна Лешко. – Харків: Книжковий Клуб «Клуб
Сімейного Дозвілля», 2020. – 240 с.

Усе починалось як звичайна забавка. Леся розмістила на сайті знайомств свою анкету. Саме в той час айтішник
Руслан перебував по той бік екрана, тестуючи сайт, який сам же створив. Перша зустріч минула романтично й
незабутньо. Але казка скінчилася, коли Руслан раптово зник, залишивши Лесю з відчуттям, ніби нею скористалися.
Біль від зради дівчина вирішує притлумити помстою. Яким же буде Лесин відчай, коли та дізнається, що Руслан
загинув, а вона носить під серцем його дитину!.. Доля проведе Лесю через чимало випробувань, аж поки вона
дізнається правду, яка відкриє серце…

Майдуков С. Гонка с преследованием: роман / Сергей Майдуков. – Харьков: Книжный
Клуб «Клуб семейного Досуга», 2018. – 256 с.

Володю и Варю ждут головокружительные погони, бандитские перестрелки и смертельные ловушки — самое опасное
приключение в их жизни, в любой миг готовое стать последним. Ведь те, кто идет по их следу, давно играют без
правил. Даже с удачей…

Майдуков С. Любовь вне закона / С. Майдуков. – Харьков: Клуб семейного досуга, 2019.
– 256 с.

Следователь Пампурин ведет дело об убийстве сына мэра сочинять и двух его друзей. Все знали Валеру сочинять
как очень хорошего парня. Отец тяжело переживает потерю и просит как можно быстрее распутать дело. Пампурин
пытается выяснить, кому и зачем было убивать сочинять-младшего.



Минаев С. The ТЁЛКИ: два года спустя, или Videоты / Сергей Минаев. – Москва: АСТ;
Астрель, 2010. – 544 с.

Андрей Миркин - классический представитель поколения двадцатипятилетних жителей российских мегаполисов. Он
светский журналист, активный тусовщик и ловелас. Андрей одновременно крутит два романа, ловко манипулируя
девушками. Они ищут любви - он ищет развлечений в интерьерах московских клубов, ресторанов, офисов и спален.
Но однажды все вокруг начинает рушиться и жизнь, казавшаяся такой яркой и успешной, внезапно превращается в
триллер.

Мураками Х. Охота на овец / Харуки Мураками. – Москва: Издательство «Э», 2016. –
480 с.

Основан на древней китайской легенде о переселении души Овцы в человека. Овца полностью заменяет личность,
взамен человеку даются неограниченные возможности и силы, направленные на установление всемирного
господства Анархии.

Назарук О.Т. Роксоляна: жінка халіфа й падишаха Сулеймана Великого, завойовника і
законодавця: іст. повість з XVI ст. / Осип Назарук. – Київ: Знання, 2015. – 366 с.

Книга насичена драматичним історичним колоритом, романтикою мужності та пригод, любовних очікувань і хви-
лювань, гумором, народними піснями, глибиною релігійних і материнських почуттів, цікавими філософськими
міркуваннями. Вивчення джерельних матеріалів з історії Туреччини, літератури й етнографії України дало можливість
автору з великою майстерністю відтворити епоху і психологічно правдиво змалювати образи головних героїв повісті.

Набоков В. Справжнє життя Себастьяна Найта: роман / Володимир Набоков. – Харків:
Книжковий Клуб «Клуб Сімейного Дозвілля», 2019. – 224 с.

Такий собі В., російський емігрант, нещодавно втратив брата — відомого англійського письменника Себастьяна Найта
— і тепер пише про нього книгу. Поштовхом до його праці став твір іншого автора, де той подав життя і творчість
письменника геть у викривленому світлі. Працюючи над своєю книжкою, В. відкриває незнані йому досі грані
особистості знаменитого брата: пристрасні творчі пошуки та загадкову любовну історію, заплутані повороти долі, які
у дивний спосіб перегукуються із сюжетами його романів та оповідань…



Несбё Ю. Нож: роман / Ю. Несбё. – СПб.: Азбука, Азбука-Аттикус, 2019. – 576 с.

В Осло совершено жестокое убийство. В этом деле Харри Холе играет не совсем обычную роль - он возглавляет не
расследование, а список подозреваемых. Сам он ничего не может сказать по этому поводу, поскольку переживает не
лучшие времена и некоторые события последних дней совершенно выпали из его памяти. Правда, на момент
убийства у него есть алиби, но случайная находка, сделанная в своей квартире, заставляет Харри усомниться в нем.
Он почти уверен в том, что должен, и ведет собственное расследование - в первую очередь, это расследование
темных глубин собственного «я» …

Паттерсон Дж. Черная книжка: роман / Джеймс Паттерсон. – Харьков: Книжный Клуб
«Клуб Семейного Досуга», 2017. – 384 с.

Сотрудник полиции Билли Харни оказывается на волосок от смерти. Его напарница и возлюбленная мертва, а он
чудесным образом остался в живых. Харни обвиняют в убийстве, но он ничего не помнит. Отчаянно пытаясь
защитить свою честь, Билли собирает информацию про тот ужасный день. Он хочет понять, что же тогда
произошло, и найти загадочную черную книжку…

Пономаренко С. Тюремный лекарь: роман / Сергей Пономаренко. – Харьков: Книжный
Кдуб «Клуб Семейного Досуга», 2020. – 336 с.
Киев. 1911 год. Владимир Шульженко встречает в газете интересное объявление: сын сахарозаводчика обещает
приз в миллион рублей тому, кто сможет вылечить от рака его невесту. В то же время в городе находят тела
похищенных юных девиц, растерзанные убийцей по прозвищу Душегуб. Врач-психиатр Ясногорский привлекает
Шульженко к исследованию заброшенных крепостных казематов, где были зафиксированы случаи сумасшествия
среди солдат, несших караул. Ясногорский и Шульженко обнаруживают там трупы, над которыми явно проводили
какие-то эксперименты. Владимир видит связь между похищениями, трупами и газетным объявлением, и начинает
собственное расследование…

Про Дмитра Павличка: збірник статей. – Київ: Просвіта, 2019. – 1040 с.

Видання є першою спробою всебічного розгляду постаті і творчості неповторного поета, перекладача,
літературознавця та публіциста Дмитра Васильовича Павличка. Книга має 2 частини: «Дмитро Павличко в Україні» та
«Дмитро Павличко за кордоном». Подані в збірнику 165 текстів 131 автора переконливо засвідчують, що, по-перше,
постать Павличка належить до історичних імен української літератури першої величини, і що, по-друге, давно назріла
необхідність розглядати його персоналію в парадигмі класики світової літератури.



Рейнольдс Д. Л. Залишаючи рідний дім. Надзвичайне життя Петра Яцика / Д. Л.
Рейнольдс; пер. М. М. Сорока. – Кам'янець-Подільський: Друкарня Рута, 2018. – 304 с.

Книга розповідає про життя видатного українця Петра Яцика, якого воєнне лихоліття, складні життєві
обставини змусили покинути батьківську хату, рідну Україну й вирушити за океан, до Канади, де він важкою
працею, постійним самовдосконаленням, мудрими рішеннями і високоморальними вчинками здобув широке
суспільне визнання, став одним з провідних канадських бізнесменів. Славу Петру Яцику принесли не тільки
його незаперечні успіхи в бізнесі, але й багатогранна меценатська діяльність і насамперед велика фінансова
підтримка розвитку української освіти, культури та духовності, з чим докладно знайомить читачів пропоноване
видання.

Талан С. Замкнене коло / Світлана Талан. – Харків: Клуб Сімейного Дозвілля, 2019. –
320 с.

Ще дитиною Мирослава втратила дім і бабусю — єдину рідну людину — та опинилася в дитячому будинку. Біда й
людська жорстокість — усе звалилося зненацька на дівчинку, яку не навчили боронитися від зла… І лише пам’ять
про бабусину любов давала сили жити. Мирослава виросла, стала дружиною й матір’ю, і заприсяглася — її родина
ніколи не зазнає горя та нестатків. Але не вміла відрізнити невдачі від справжньої біди… Усе йде не так, як мріялося
Мирославі. І одного дня вона вирішує послухатися поради примарної бабусі — продати свої нещастя…

Фелловз Дж.: роман / Джессіка Фелловз. – Харків: Книжковий Клуб «Клуб Сімейного
Дозвілля», 2018. – 352 с.

Сідаючи в купе потяга, військова медсестра Флоренс Шор не здогадувалася, що вбивця вже чекає на неї… Проте
поліція не змогла знайти злочинця. Луїза Кеннон ніколи не була знайома з Флоренс, натомість доля звела її з
поліціянтом залізниці Ґаєм Салліваном. Він присягнувся, що доведе розслідування до кінця. Луїза стає покоївкою в
родині Мітфордів і допомагає поступово розплутувати злочин. Жінка стає свідком того, як юна Ненсі Мітфорд
закохується в загадкового чоловіка на ім’я Роланд. Здавалося б, нічого дивного, але чому в нічних кошмарах Роланд
вигукує ім’я Флоренс Шор?.. Луїза і Ґай потрапляють у вир приголомшливих таємниць. Несподівано кожен
опиняється під підозрою…

Форсайт Ф. Список убийств / Фредерик Форсайт. – Москва: Эксмо, 2015. – 416 с.

У руководства США существует сверхсекретный список, в который занесены самые опасные террористы и убийцы.
Все эти нелюди, попавшие в список, должны быть уничтожены при первой же возможности. И название ему –
«Список убийств». А в самом начале этого документа значится имя Проповедник. Проповедник призывает молодых
мусульман из американских и английских анклавов безжалостно убивать видных, публичных иноверцев – а затем
принимать мученическую смерть шахида. Он творит зло чужими руками, сам оставаясь в тени. Но пришла пора

вытащить его из этой тени и уничтожить.



Франко І. Украдене щастя / Іван Франко. – Харків: Фоліо, 2012. – 639 с.

Драма "Украдене щастя" була створена 1891 року на основі народної "Пісні про шандаря", яку записала сестра Ольги
Рошкевич. Драмі судилася невмируща слава: ось уже друге століття не сходить вона зі сцени провідних театрів не
тільки України, а й усього світу. Це драма з сільського життя. За жанром — соціально-психологічна драма. У ній
змальовано трагедію особистого життя трьох головних персонажів, у яких украдено щастя. Хто ж украв щастя Анни,
Михайла, Миколи? На це питання дає відповідь зміст п'єси, внутрішній світ її героїв.

Хейер Дж. Невинный обман: роман / Джоржетт Хейер. – Харьков: Книжный Клуб «Клуб
Семейного Досуга», 2018. – 432 с.

Опекун юной Китти поставил перед девушкой условие: она унаследует состояние, если выйдет замуж за одного из
его племянников. Но Китти мечтает о любви и не готова смириться с такой участью! Она решается на хитроумный
план и уговаривает Фредди, одного из племянников опекуна, пойти на невинный обман.

Хмелевская И. Стечение обстоятельств / Иоанна Хмелевская. – Екатеринбург:
У-Фактория, 1997. – 624 с.

Интригующий динамичный сюжет, тонкий психологизм образов и неистощимый запас искрометного юмора - вот то,
что объединяет произведения известной польской писательницы Иоанны Хмелевской. Но есть нечто, выделяющее
"Стечение обстоятельств" среди всех остальных ее детективов, - авторское "я" писательницы. Ее постоянная героиня
предстает здесь в двух ипостасях: Иоанна - свекровь и Иоанна - невестка, что еще больше усложняет и без того
запутанную фабулу.



Видання, що надійшли до Наукової бібліотеки ХНМУ 
у вересні 2020 року

Медична навчальна література

Методологія наукових досліджень в медицині: навчальний посібник / В. Д. Бабаджан,
Н. С. Бакуменок, О. І. Кадикова. – Харків: ХНМУ, 2020. – 260 с.

У посібнику викладені питання планування дисертаційних робіт, оформлення первинної документації,
способів математичної і статистичної обробки отриманих результатів.

Essentials of pathology / Ya. Bondar, A. Romamsuk, V. Voloshyn, V. Gargin. – Kharkiv:
Planeta-Print Ltd, 2020. – 219 p.

This manul was written in confortmance with training program in Pathomorphology for higher educational
establisments and based of European credit-transfer system principles.

Zhuravloa L.V Diseases of the thyroid gland: tutorial for students and interns / L. V.
Zhuranova, M. V. Filonenko. – Kharkiv: KhNMU, 2020. – 72 p.

The textbook covery important issues of the course of internal medicine, including – the problems of diagnosis
and treatment of thyroid diseases.



Медична наукова література

Журавльова Л.В. Сучасний погляд на ураження серцево-судинної системи при
цукровому діабеті і методи їх корекції: фокус на діабетичному кардіоміопатію:
монографія / Л. В. Журавльова, Н. В. Солокольнікова, Т. А. Рогачева. – Харків: ХНМУ,
2020. – 200с.

У монографії висвітлено важливі питання патогенезу серцево-судинних захворювань на тлі цукрового
діабету з позицій доказової медицини. Монографія розрахована на студентів, лікарів-інтернів та лікарів
широкого профілю.

Кнігавко О. В. Еякуляторні розлади: монографія / О. В. Кнігавко. – Харків: ХНМУ, 2020.

– 174 с.

Монографія присвячена вирішенню проблеми еякуляторних розладів, а також поліпшенню сексуального
та репродуктивного здоров’я чоловіків шляхом оптимізації діагностики та лікування еякуляторних
порушень із застосуванням медикаментозних, малоінвазивних та хірургічних методів.

Художня література

Геґар, М. Дж. Стріляй як дівчисько / М. Дж. Геґар; пер. с англ. А. Дубченко. – Харків:
Клуб сімейного дозвілля, 2017. – 256 с.

Військова драма, заснована на мемуарах майора військово-повітряних сил США Мері Дженнінґз Геґар, яка
відпрацювала три відрядження до зони бойових дій в Афганістані. Вона була пілотом пошуково-
рятувального вертольоту і під обстрілами Талібану вивозила з поля бою поранених солдатів.



Ґеррітсен, Т. Смертний : роман / Т. Ґеррітсен. – Харків : Клуб сімейного дозвілля,
2020. – 336 с.

Мертва дівчина в морзі виявляється… живою. Патологоанатом Мора Айлз помічає це випадково і рятує її.
Проте смертниця не квапиться дякувати. Вона вбиває охоронця й бере у заручники працівників та
пацієнтів лікарні. Серед них — вагітна детектив Джейн Ріццолі. Мора і чоловік Джейн, ФБР-івець Гебріел,
намагаються з’ясувати, кому і за що мститься незнайомка.

Ґеррітсен, Т. Асистент : роман / Т. Ґеррітсен; пер. с англ. І. Серебрякова. – 2-е вид. –
Харків: Клуб сімейного дозвілля, 2020. – 368 с.

Рік тому детективу Джейн Ріццолі вдалося вистежити злочинця на прізвисько Хірург, якого називали
Джеком-Різником ХХI століття. Тоді Джейн дивом врятувалася від убивці і посадила його за грати. Та ось на
вулицях з’явився новий злочинець.

Донцова, Д. А. Букет прекрасных дам : роман / Д. Донцова. – М. : ЭКСМО, 2002. – 384 с.

Кто не знает всемирно известного сыщика Ниро Вульфа и его бессменного помощника Арчи Гудвина!..
Пожилая, но очень богатая бизнес-леди Элеонора, прикованная к инвалидному креслу, и ее личный
секретарь Иван Подушкин очень напоминают эту парочку...

Донцова, Д. А. Эта горькая сладкая месть : роман / Д. Донцова. – М. : ЭКСМО, 2002. –
426 с.

Жизненная установка детектива-любителя Даши Васильевой - если не я, то кто же?.. Став случайно
свидетельницей убийства Кати Виноградовой, которой поставили капельницу со смертельной дозой
сердечного препарата, Даша бросается на поиски преступника.



Зарудко, І. Матадор. Нотатки Авантюриста : повість / І. Зарудко ; худож. С. Кривець. –
Харків : Клуб сімейного дозвілля, 2013. – 240 с.

«Якщо любов — це матадор», як стверджує автор, то всім нам ще дістанеться шпагою в бік, усіх
нас чекають іще захопливі й безнадійні бої на виживання — без особливого сподівання на
перемогу, проте й без надмірного скепсису.

Келли, М. П. Ирландское сердце : роман / М. П. Келли; пер. с анл. И. Толока. –
Харьков: Клуб семейного досуга, 2018. – 592 с.

Нора Келли — молодая американка, в жилах которой течет ирландская кровь. Во время Великого Голода
мать и сестра Норы покинули Ирландию и осели в США. А теперь Нора начинает новую жизнь в Париже и
встречает там Питера Кили — того, кого искала всю жизнь, любящего и преданного мужа. Счастье длится
недолго — до начала Первой мировой войны.

Кобилянська, О. Ю. Царівна : повісті / О. Ю. Кобилянська; авт. передм. Т. І. Гундарова;
худож. Ю. Ю. Романіка. – Харків: Фоліо, 2012. – 700 с.

У творчому доробку видатної української письменниці Ольги Кобилянської (1863–1942) значне місце
займають твори, присвячені долі жінки та її правам, зокрема на освіту, працю і громадське життя. Цій
проблемі і присвячена повість письменниці «Царівна», що відкриває представлену збірку. Також
надруковано повісті «Земля» і «В неділю рано зілля копала...», в основу якої покладено мотив
романтичної пісні-балади «Ой, не ходи, Грицю, та й на вечорниці...».

Малявин, М. Записки психиатра или всем галоперидолу за счет заведения / М.
Малявин. – Москва: Астрель; Санкт-Петербург: Астрель- СПб, 2013. – 288 с.

Не спится из-за боязни за судьбу человечества? Соседи затеяли недоброе и пускают через вентиляцию
отравляющий газ, а через розетки - смертоносные лучи? Жена изменяет с инопланетянами? А может, она
еще и ведьма к тому же? Соседняя галактика готовится к вторжению на Землю через ваш балкон?
Спасение есть - вызывайте нашу психиатрическую спецбригаду.



Стокер, Б. Сокровище семи звезд : роман / Б. Стокер; пер. с анл. А. В. Кривцова; ред.
Н. Докучаева. – Киев: [б. и.], 2015. – 288 с.

Рубин необычайной величины, цветом напоминающий кровь, освещенную солнцем, с
вырезанными внутри его семью звездами, каждая с семью лучами... Мумия, на груди которой
лежит семипалая кисть цвета слоновой кости, со шрамом на запястье, из которого сочится
крон.....

Франко, І. Я. Украдене щастя / І. Я. Франко; упоряд. Б. Тилохоза; худож.: Б. П. Бублик,
В. А. Мурликін. – Харків: Фоліо, 2012. – 639 с.

Вибрані твори загальновизнаного, але все ще недостатньо знаного класика українського письменства
включають у себе як хрестоматійні, «візиткові» тексти (насамперед ті, вивчення яких передбачено
шкільною програмою), так і деякі маловідомі, зокрема «проскрибовані» тоталітарним режимом писання,
що з ідеологічних причин опинилися «за бортом» 50-томника.

Шелдон, С. Оборотная сторона полуночи : роман / С. Шелдон; пер. с англ. И. В.
Гульянца. – Москва : АСТ. – [Б. м.]: АСТ МОСКВА, 2010. – 445 с.

Роман "Оборотная сторона полуночи" начинается и заканчивается судом над американским летчиком
Ларри Дугласом и его любовницей, обвиняющимися в убийстве жены Ларри. Между началом и
завершением судебного процесса проходят тридцать лет жизни героев.



Видання, що надійшли до Наукової бібліотеки ХНМУ 
у жовтні 2020 року

Медична навчальна література

Все про соціальну роботу [навчальний енциклопедичний словник-довідник] / ред. В. М.
Піч. – 3-те вид., доопрац., переробл. та допов. – Львів : Новий Світ-2000, 2020. – 618 с.

Матеріали, зібрані у виданні, єрезультатом еволюційного процесу, що включив у себе творче осмислення вже
існуючих в Україні напрацювань у сфері соціальної роботи і соціальної освіти, адаптацію зарубіжного (в першу
чергу,канадського) досвіду, а також науковий доробок багатьох вітчизняних викладачів та науковців спеціалістів з
соціальної роботи, сформований на основі практичного досвіду, набутого за останні два деситиліття.

Григус, І. М. Фізична реабілітація при захворюваннях дихальної системи: навчальний
посібник / І. М. Григус. – Львів : Новий Світ-2000, 2020. – 170 с.

Підготовлений навчальний посібник покликаний допомогти освоїти програми фізичної реабілітації у разі наявності
різних захворювань органів дихання.

Дикий, Б. В. Вступ до спеціальності «Фізичне виховання і спорт» : навчальний посібник /
Б. В. Дикий. – Львів : Новий Світ-2000, 2020. – 160 с.

В методичній розробці запропоновані тестові завдання , контрольні питання з курсу «Вступ до спеціальності» для
студентів факультету «Здоров'я людини» і складені у відповідності до навчальної з данної дисципліни, в якій
передбаченний цикл практичних занять.



Козак, М. Питання неповносправності у соціальній роботі / М. Козак, Т. М. Климус. – Львів
: Новий Світ-2000, 2020. – 168 с.

Посібник призначений для студентів спеціальності «Соціальна робота» Національного університету «Львівська
політехніка». Цевидання може бути корисним також для студентів інших навчальних закладів разних рівнів
акредитації, що здійсніють підготовку тких фахівців, як соціальний працівник , учитель, вихователь, практичний
психолог, дефетолог, соціолог.

Докаш, В. І. Вступ до спеціальності «Соціальне забезпечення»: навчальний посібник / В. І.
Докаш; ред. В. І. Докаш. – 2-ге вид., допрац. і перероб. – Львів : Новий Світ-2000, 2020. –
352 с.

У начальному посібнику розглядаються сучасні вимоги до соціального забезпечення в умовах перехідного етапу
розвитку українського суспільства. Дається визначення, структура, призначення та форми соціального
забезпечення в контексті соціальної політики держави.

Синиця, С. В. Оздоровча аеробіка. Спортивно-педагогічне вдосконалення / С. В. Синиця, Л. Є.
Шестерова, Т. О. Синиця. – Львів : Новий Світ-2000, 2020. – 236 с.

У навчальному посібнику розкрито теоретичні та методичні аспекти оздоровчої аеробіки: наведено класифікацію,
структуру за зміст занять з оздоровчої аеробіки; визначено особливості організації тренувального процесу.

Соціальна робота [навчальний енциклопедичний словник-довідник] / ред. В. М. Піч. –
Львів : Новий Світ-2000, 2020. – 596 с.

Словник-довідник містить понад 1500 термінів та понять, які найчастіше застосовуються у соціальній роботі . Він 
побудований за гніздовою системою, слова розміщені за алфавітним порядком.



Галушка, А. Черчилль. Великие личности в истории / А. Галушка. – Харьков: Клуб
семейного досуга, 2019. – 352 с.

На основе британских источников, биографии и мемуаров — захватывающая история в фактах. Анализ и критика
политики, оценки современников и потомков — все, что вы хотели знать о Черчилле-политике и Черчилле-
человеке!

Художня література

Браун, Д. Код да Вінчі: роман / Д. Браун; пер. с англ. А. Кам'янець. – Харків: Книжковий
клуб, 2016. – 480 с.

Головний герой — професор симвології Гарвардського університету Роберт Ленгдон. Разом з парижанкою Софі
Неве йому вдається розкрити вбивство та відгадати загадку, яку століттями оберігало братство «Пріорат Сіону».
Роберт знаходить таємні матеріали, які вказують на справжнє походження християнства та життя Ісуса Христа.

Боумен С. Рок: роман / С. Боумен. – Харьков: Прапор, 1996. – Кн. 2. – 1996. – 462 с.

С самого юного возраста рок тяготеет над красавицей Элен, стремящейся к большой и чистой любви, однако
вынужденной терпеть притязания мужчин - начиная с отчима и кончая режиссерами, снимающими ее в своих
фильмах... Но Элен еще будет не только секс-символом, но и кинозвездой с мировым именем, и тогда уже она
продиктует судьбе свои условия. Со временем слава кинозвезды и секс-символа постепенно утрачивает для
героини свою притягательность.

Джойс, Г. Дом Утраченных Грез: роман / Г. Джойс. – С-Пб.: Азбука-классика, 2010. – 352 с.

Майк и Ким Хэнсон пожертвовали всем в своей жизни, чтобы осуществить давнюю мечту - поселиться на
заброшенной вилле на крохотном греческом островке. Но почему все, о чем они только ни подумают, сразу
воплощается - змеи, скорпионы и тропические бури?



Загадки науки. Пространство, время, жизнь / сост. Ю. Пернатьев. – Харьков: Клуб
семейного досуга, 2017. – 320 с.

Тысячи загадок, на которые ученые до сих пор не могут найти ответ, сотни происшествий, невероятных фактов,
мистических случаев, которым нет объяснения в современной науке... Как относиться к «паранаучным» теориям?
Где искать ответы на вопросы, ставящие ученых в тупик? Землянам слишком многое еще не известно и о
собственной планете, и о себе.

Мейл, П. Отель "Пастис": роман / П. Мейл; пер. с англ. В. П. Михайлов. – СПб.: Амфора,
2010. – 448 с.

Недавно разведенный, разочаровавшийся во всем и уставший от работы в престижном рекламном агентстве
Саймон Шо откликается на предложение красавицы Николь Бувье спасти от банкротства гостиницу в городке
Брассьер-ле-Дез-Эглиз.

Пономаренко, С. Охота на ведьм. Все тайны Средневековья: художественная лит-ра / С.
Пономаренко. – Харьков: Книжный клуб семейного досуга, 2019. – 288 с.

На страницах этой книги собраны редкие факты и сведения, способные приподнять завесу тайны ведовства,
опровергнуть мифы и расставить все точки над «і».

Френсис, Д. Смерть на ипподроме / Д. Френсис. – Ташкент: Изд.-полигр. объединение Ибн
Сины, 1993. – 432 с.

В сборник вошел роман Дика Френсиса "Смерть на ипподроме", действие которого разворачивается в мире скачек,
спорта и вокруг него. Два других романа принадлежат перу Микки Спиллейна. "Шанс выжить - ноль": главным

героем романа является знаменитый частный детектив Майк Хаммер.



Чейз, Д. Х. Зібрання творів: У 20 т. Реквієм блондинкам / Пер. з англ. М. Каймачников;
Коли обривається плівка / Пер. з англ. В. Марковець; Гроб з Гонконгу / Пер. з англ. М.
Каймачников: Детективи. Романи. – Д.: Сталкер, 1998. – Т. 9. – 400 с.

Джеймс Чейз – відомий англійський письменник, у його романах є все: боротьба, мордобій, перестрілка, погоні і
нескінченні варіанти надзвичайних обставин, із которих героєві потрібно вийти переможцем.

Чейз Дж. Х. Хиппи на дороге. Положите ее среди лилий. Мертвые безопаснее / Т.1. –
Москва: КУбК-а. – 1994. – 464 с.

Главный герой - Гарри Митчелл недавно демобилизовался из вооруженных сил и едет на заработки в Парадиз-
Сити. По пути он познакомился с гитаристом Рэнди и стал обладателем автомобиля с прицепом. Но, как
выяснилось, внутри прицепа лежит труп неизвестного человека…

Щеглов, Д. А. Фаина Раневская: "Судьба-шлюха": художественная лит-ра / Д. А. Щеглов.
– Москва: Издательство АСТ, 2018. – 223 с.

Фаина Раневская. Великая актриса и скандальная особа, язвительная дама с искромётным юмором и философ с 
цигаркой в зубах... Её боялись и боготворили, с ней искали встреч и её избегали.



Видання, що надійшли до Наукової бібліотеки ХНМУ 
у листопаді 2020 року

Медична навчальна література

Грін, О. О. Основи медичного права. Альбом схем : навч. посіб. для студентів вищ. навч.
закл. / О. О. Грін. – Ужгород : ФОП Сабов А.М., 2020. – 377 с.

Навчальний посібник розрахований також на студентів, які здобувають кваліфікаційно- освітній рівень "Магістр
стоматології" кваліфікаційного профілю "Лікар-стоматолог" спеціальності 221 "Стоматологія", студентів за напрямом
підготовки "Право", спеціальності "Правознавство", аспірантів (інтернів) та викладачів вказаних спеціальностей
вищих навчальних закладів і факультетів. Видання може бути корисним організаторам охорони здоров’я,
керівникам медичних закладів та установ, практикуючим лікарям, середньому медичному персоналу, керівникам та
працівникам практичної фармації.

Грін, О. О. Основи фармацевтичного права. Альбом схем : навч. посіб. для студентів вищ.
навч. закл. / О. О. Грін. – Ужгород : ФОП Сабов А.М., 2020. – 211 с.

Навчальний посібник розрахований на студентів, які навчаються за спеціальностями "Стоматологія",
"Правознавство", аспірантів (інтернів) та викладачів вказаних спеціальностей вищих навчальних закладів і
факультетів.

Курс лекций по клинической хирургии : учебное пособие. – Ч. 2. – Харьков : НТМТ, 2020. –
Т. 1. : Ключевые хронические хирургические заболевания, требующие хирургической
коррекции и являющиеся причиной острой хирургической патологии / В. В. Бойко , B. М.
Лесовой, B. A. Капустник [та ін.]. – 508 с.

В лекциях предоставлены как современный мировой, так и собственный опыт лечения хронической хирургических
заболеваниях. Лекции рассчитаны на использование их в учебном процессе при подготовке студентов медицинских
вузов и врачей-интернов, также будут полезны врачам-хирургам в их практической деятельности.



Курс лекций по клинической хирургии : учебное пособие. – Ч. 2. – Харьков : НТМТ, 2020. –
Т. 2. : Ключевые хронические хирургические заболевания, требующие хирургической
коррекции и являющиеся причиной острой хирургической патологии / В. В. Бойко , B. М.
Лесовой, B. A. Капустник [и др.]. – 504 с.

В лекциях предоставлены как современный мировой, так и собственный опыт лечения хронической хирургических
заболеваниях. Лекции рассчитаны на использование их в учебном процессе при подготовке студентов медицинских
вузов и врачей-интернов, также будут полезны врачам-хирургам в их практической деятельности.

Лікування та профілактика COVID-19. Охорона психічного здоров'я в умовах пандемії :
навчальний посібник / О. Є. Абатуров, О. О. Буйко, Є. О. Гречуха [та ін.] ; ред.: О. Є.
Абатуров, С. О. Крамарьов, Л. М. Юр’єва. – Львів : Видавець Марченко Т. В., 2020. – 251 с.

У навчальному посібнику висвітлені сучасні погляди на етіологію, патогенез, лікування та питання охорони
психічного здоров’я в умовах пандемії COVID-19. Посібник рекомендується для студентів закладів вищої освіти
України, педіатрів, інфекціоністів, сімейних лікарів, психіатрів.

Медицина за Девідсоном: принципи і практика : в 3-х т. - Київ : ВСВ Медицина, 2020 - Т. 1.
/ ред. С. Г. Ралстон [та ін.]. - 258 с.

У том перший увійшли перші дві частини посібника. У частині 1 «Основи медицини» викладено базові зання з
генетики, імунології, інфекційних хвороб і громадського здоров'я, а також розглянуто принципи прийняття клінічних
рішень та засади раціональної фармакотерапії.

Медична біологія=Medical biolodgy : textbook / Bazhora Yu. I ; Bulyk R. Ye. – 2nd ed., rev. and
upd. – Vinnytsia : Nova Knyha, 2019. – 448 p.

The basic questionis of general and biology are highlighted in this textbook. The content of the textbook is organized
according to the Program on Medical Biology for the first year English-speaking medical students.



Семидоцька, Ж. Д. Здоров'я людини і сучасні біомедичні технології : навчальний посібник
/ Ж. Д. Семидоцька, І. О. Чернякова, А. Б. Борзенко; ред. Ж. Д. Семидоцька. – Харків :
ХНМУ, 2020. – 95 с.

У навчальному посібнику розглядаються сучасні погляди на здоров'я; викладаються сучасні погляди на здоров'я і
хворобу з позиціїї квантової біології, концепції торсійних полів, енергопольової структури живого організму.

Сучасні підходи до вакцинопрофілактики інфекційних захворювань дітей та дорослих:
навчально-методичний посібник / Т. О. Крючко, Г. М. Дубинська, Т. І. Коваль [та ін.]. –
Львів : Магнолія 2006, 2020. – 107 с.

Вакцинопрофілактика визнана з найуспішніших і економічно ефективних заходів з усіх існуючих на сьогодні в сфері
громадського здоров’я. Саме тому у навчально-методичному посібнику наведено сучасні дані щодо способів
профілактики інфекційних хвороб , організацію вакцинального процесу.

Український правопис : схвалено Постановою Кабінету Міністрів України № 437 від 22
травня 2019 р. : навчальний посібник / ред. Ю. М. Назаров. – Львів : Магнолія 2006, 2020.
– 282 с.

Мова – запорука тривкої індетичності нації, основа її етнокультурної цілісності. Правописна кодифікація мови
завжди вписана в соціолінгвістичний контекст.

Хемптон, Дж. Основи ЕКГ : пер. 9-го англ. вид. ; двомовне вид. / Дж. Хемптон, Дж.
Хемптон ; ред. Н. Середюк ; пер. с англ. О. Скакун. – Київ: ВСВ Медицина, 2020. – 234 с.

У посібнику висвітлено принципи застосування ЕКГ для діагностики захворювань серцевло-судинної системи. Для
студентів, лікарів-інтернів, лікарів загальної практики, кардіологів, лікарів функціональної діагностики, терапевтів,
ревматолога, а тож усіх лікарів, які мають бажання професійно вивчти основи електрокардіографії.



Высшая школа Харьковщины: 80-е годы XX - начало XXI века (воспоминания, интервью,
документы) : монография / ред. Е. В. Астахова. – Харьков : НУА, 2020. – 542 с.

Книга подготовлена коллективом авторов Харьковского гуманитарного университета «Народная украинская
академия» и является продолжением серии публикаций об истории университетского образования нашего города.
Мнения, позиции, взгляды тех, кто непосредственно руководил харьковским университетским сообществом, кто
через себя пропустил его победы и беды. В этом — основная ценность и неповторимость издания. Оно даёт
представление о важном периоде в жизни университетов через призму восприятия тех, кто являет собой лицо
уникальной харьковской высшей школы конкретного исторического этапа.

Ковальова, О. М. Медичні та етичні аспекти генетичного тестування і консультування :
монографія / О. М. Ковальова. – Київ : Міжнародний науково-технічний університет ім.
акад. Юрія Бугая. – [Б. м.] : Вид-во ФОП Вишемирський В.С., 2020. – 193 с.

Монографію присвячено актуальним питанням медичної генетики з акцентом на виявлення спадкової патології на
ранніх стадіях розвитку людини.

Медведь, В. І. Драматична екстрагенітальна патологія вагітних. 25 клінічних ілюстрацій :
монографія / В. І. Медведь. – Київ : ВД Авіцена, 2019. – 144 с.

У монографії наведено опис клінічних випадків вагітності та пологів у жінок з різноманітними тяжкими й складними
захворюваннями. Усі випадки взято з реальної клінічної практики. Докладно обговорюються можливі варіанти
лікарської тактики в конкретних клінічних ситуаціях,обґрунтовуються прийняті рішення.

Медична наукова література

Особливості підготовки матеріалів для призначення та проведення судових експертиз у
кримінальних провадженнях за корупційними злочинами : матеріали міжвідом. наук.-
практ. семінару «Проблемні питання призначення та проведення судових експертиз у
кримінальних провадженнях за корупційними злочинами» (Харків, 12 липня 2019). –
Харків : ХНДІСЕ, 2019. – 260 c.

У збірнику висвітлено загальні процесуальні, організаційні та методичні пролеми проведення судових експертиз у 
межах кримінальних проваджень за корупційними злочинами.



Панченко, О. Информационно-психологическая безопасность в эпоху турбулентности :
монография / О. Панченко. – Киев : КВИЦ, 2020. – 472 с.

Монография отражает современные тенденции прогрессирования информационно-психологической безопасности в
условиях турбулентности, что проявляется во всех сферах общественного и личностного развития. Книга
рассчитана на широкий круг ученых и практиков, менеджеров, преподавателей и студентов, а также читателей,
интересующихся проблематикой сохранения и поддержания психического здоровья в условиях турбулентного
времени.

Проблеми реформування базового законодавства України з питань експертного
забезпечення правосуддя : матеріали круглого столу (м. Харків, 6-7 лютого 2020 року). –
Харків : ФОП Панов А. М., 2020.

У збірнику матеріалів круглого столу висвітлено актуальні проблеми назрілих змін щодо базового законодавства про
судову експертизу: вимог до суб'єктів судово-експертиної діяльності. Для науковців, практичних працівників судово-
експертних установ та правоохоронних органів.

Радиальная зигзагообразная пружина, самофиксирующийся синтетический протез для
дистанционного эндопротезирования кровеносных сосудов / Н. Л. Володось, В. Е.
Шеханин, В. Ф. Удовенко [и др.]. – 1987. – 36 с.

Разработан и внедрен в экспериментальную и клиническую практику новый метод дистанционного и
интраоперационного эндопротезирования кровеносных сосудов. Первый опыт использования дистанционного и
интраоперационного эндопротезирования у больных показал его высокую эффективность и надежность.



Судово-медична ідентифікація спаленої особи за кістковими залишками : монографія / Л.
Л. Голубович, П. Л. Голубович, А. Л. Голубович [та ін.] ; ред. Л. Л. Голубович. – Харків :
ФОП Бровін О. В., 2020. – 228 с.

В монографії надається характеристика осередків, у яких, зазвичай, згоряють чи умисно спалюються трупи людей
або їх частини, а також послідовно викладається матеріал, щодо вирішення питання ідентифікації спалених осіб за
груповими ознаками, а у деяких випадках і можливості індивідуальної ідентифікації.

Sekela M.V. Nevikladni stani v thorakalnii hirurgii: monografiia u 2-h ch. / M. V. Sekela; V. V. Makarov; A.
Zhekhonek. – Lviv : SPOLOM, 2019. – 344 s.

The book consists of two parts. in the first part the problem of providing emergency medical care for emergencies in
patients with pathology of the chest by conservative and surgical methods.

Сирова, Г. О. Біль розлуки / Г. О. Сирова. – Харків : ФОП Заночкин Д. Л., 2020. – 87 с.

Чекман І. С. – видатний учений зі світовим ім’ям, являє собою цілу епоху у вітчизняній фармакології…



Чумаченко, Д. І. Математичні моделі та методи прогнозування епідемічних процесів :
монографія / Д. І. Чумаченко, Т. О. Чумаченко. – Харків : ТОВ Планета-Прінт, 2020. – 179
с.

Матеріал монографії містить дослідження на стику галузей інформаційних технологій та епідеміології із
застосуванням методів математичного моделювання та штучного інтелекту. Для науковців, викладачів, аспірантів,
студентів, співробітників наукових установ на IT компаній, лікарів-епідеміологів, спеціалістів громадського здоров’я.

Теорія та практика судової експертизи і криміналістики : збірник наукових праць. – Харків

: Право, 2019. – Вип. 20. – 2019. – 642 с.

Двадцятому випуску збірника подано матеріали щодо висвітлення сучасних проблем криміналістики, вирішення
загальних питань теорії судової експертизи.

Теорія та практика судової експертизи і криміналістики : збірник наукових праць. – Харків
: Право, 2019. – Вип. 19. – 2019. – 639 с.

Редакційна колегія при формуванні дев’ятнадцятого випуску збірника наукових праць «Теорія та практика судової
експертизи і криміналістики», додержувалась традиційної рубрикації: його зміст складають матеріали, що
висвітлюють сучасні проблеми криміналістики, загальні питання теорії судової експертизи, організації та
нормативно-правового регулювання судово-експертної діяльності.



Актуальні питання радіаційної медицини у практиці сімейного лікаря: навчальний
посібник для лікарів-інтернів і лікарів-слухачів закладів (факультетів)
післядипломної освіти / О. Г. Шекера, Д. С. Мечев. – Київ: Видавець Заславський О.Ю.,
2017. – 208 с.

У посібнику розглядаються питання радіоекологічної ситуації в Україні у зв’язку з використанням джерел
іонізуючого випромінювання в різних сферах життєдіяльності людини й негативного впливу природних та
антропогенних джерел іонізуючого випромінювання на здоров’я населення. Подані рекомендації щодо
профілактики захворювань, пов’язаних з довготривалою дією малих доз радіації у постчорнобильський період.
Структура і зміст посібника відповідають навчальному плану й програмі «Загальна практика — сімейна медицина»
медичних академій післядипломної освіти. Посібник буде корисним лікарям загальної практики — сімейним лікарям
та студентам вищих навчальних закладів IV рівня акредитації, підпорядкованих МОЗ України.

Актуальні питання внутрішніх хвороб у практиці сімейного лікаря: навчальний
посібник для лікарів-інтернів і лікарів-слухачів закладів (факультетів)
післядипломної освіти / О. Г. Шекера, Л. В. Хіміон. – Київ: Видавець Заславський
О.Ю., 2018. – 602 с.

У посібнику викладено сучасні рекомендації щодо ведення пацієнтів із найбільш поширеними гострими та
хронічними станами і захворюваннями внутрішніх органів лікарем загальної практики - сімейним лікарем, що
базуються на доказових міжнародних та вітчизняних клінічних настановах і стандартах ведення хворих.
Посібник призначений для лікарів загальної практики - сімейних лікарів, лікарів-інтернів, терапевтів, студентів
вищих медичних навчальних закладів.

Видання, що надійшли до Наукової бібліотеки ХНМУ 
у грудні 2020 року

Медична навчальна література



Лікувально-реабілітаційний масаж: навчальний посібник / Д. В. Вакуленко, Л. О.
Вакуленко, О. В. Кутакова [та ін.]. - Київ: ВСВ Медицина, 2020. - 567 с.

У навчальному посібнику висвітлено сучасні погляди на зміст, класифікацію, відмінні особливості, фізіологічні механізми
впливу, види масажу; техніку і методику виконання прийомів масажу та масажу окремих ділянок тіла, самомасаж;
біоенергетичний захист та економізацію праці масажиста. Детально описано техніку і методику лікувально-
реабілітаційного масажу при окремих захворюваннях (у терапії, неврології, хірургії, травматології, урології, педіатрії,
дерматології; при захворюваннях ендокринної, статевої систем, порушенні обміну речовин). При енурезі, кривошиї,
опіковій хворобі, склеродермії, лактостазі, хворобі Рейно — описано вперше. Висвітлено клінічну характеристику,
протипоказання до призначення, завдання, план, техніку, методичні особливості масажу при конкретному захворюванні
на різних етапах реабілітації. Створено ситуаційні задачі з прикладами їх покрокового алгоритмічного вирішення, що
разом з численними таблицями, малюнками, додатками полегшить навчання.
Для магістрів: лікарів із фізичної та реабілітаційної медицини, фахівців з фізичної терапії та ерготерапії, вчителів-
реабілітологів з навчальної дисципліни «Лікувально-реабілітаційний масаж». Буде корисним при підготовці бакалаврів
(асистентів фізичного терапевта, ерготерапевта), для фахівців із сімейної медицини, медико-соціальної реабілітації,
лікарів вузьких спеціалізацій.

Основи діагноститки та лікування захворювань суглобів: навчальний посібник для
лікарів / Л. В. Журавльова, М. О. Олійник, Ю. К. Сікало [та ін.]. – Київ: Видавничий дім
Медкнига, 2020. – 272 с.
Книга містить сьогоднішні класифікації та стандарти надання медичної допомоги пацієнтам ревматологічного
профілю.
Детально розглянуто такі нозології: ревматоїдний артрит, остеоартроз, подагра, анкілозивний спондиліт, реактивні
артрити, псоріатичний артрит, остеопороз, ревматична поліміалгія, фіброміалгія, а також висвітлено питання
можливих проявів патології суглобів у хворих з ендокринною патологією та особливості перебігу
паранеопластичних синдромів у ревматологічній практиці.

Педіатрія (гастроенерологія та патологія раннього віку) / О. П. Волосовець, О.В.
Зубаренко, С. П. Кривопустов [та ін.]. – Oдеса: Друкарський дім, 2017 – 264 с.

Навчальний посібник розроблено відповідно до типової програми з педіатрії для студентів вищих медичних
навчальних закладів IV рівня акредитації, лікарів-інтернів, лікарів-педіатрів та лікарів загальної практики. У
посібнику висвітлені найбільш поширені захворювання шлунково-кишкового тракту у дітей та патологія раннього
віку. Основні діагностичні та лікувальні концепції узгоджуються вимогами міжнародних і вітчизняних консенсусів і
Протоколів діагностики та лікування МОЗ України зі спеціальності «Педіатрія». Кожний розділ закінчується
тестовими завданнями.



Питание детей грудного и младшего возраста (0-23 месяцев): рекомендации / А. В.
Катилов, А. В. Варзарь, О. Ю. Белоусова [та ін.]. - Винница: Нова книга, 2018. - 68 с.

Питание детей первых лет жизни (0-23 месяцев). Руководство подготовлено с учетом рекомендаций Всемирной
Организации Здравоохранения и Министерства здравоохранения Украины по питанию детей грудного и младшего
возраста. Использовались клинические стандарты, протоколы, консенсусы, гайдлайны ведущих государств мира
(США, Швейцарии, Франции, Нидерландов, Великобритании, Австралии и др.).
Для врачей-интернов и практикующих врачей-педиатров, семейных врачей, врачей-курсантов факультетов
последипломного образования, студентов старших курсов высших медицинских учебных заведений.

Планування медичного забезпечення військових частин тактичного рівня: навч.
посіб. / М. І. Бадюк, В. В. Солярик, Є. П. Шугалій [та ін.]. – Київ: Чалчинська Н.В.,
2020. – 187 с.

У навчальному посібнику висвітлюються основні аспекти планування медичного забезпечення військових частин
тактичного рівня у різних видах бойових дій. Навчальний посібник призначений для громадян України, які
вивчають військову підготовку за програмою офіцерів запасу медичної служби на кафедрах Української військово-
медичної академії і кафедрах медицини катастроф та військової медицини вищих медичних навчальних закладів
України.

Харчування дітей грудного і молодшого віку (0-23 місяців): рекомендації / О. В.
Катілов, А. В. Варзарь, О. Ю. Бєлоусова [та ін.]. – Вінниця : Нова книга, 2018. – 64 с.

Харчування дітей перших років життя (0–23 місяців) (клінічна настанова). Керівництво підготовлено з урахуванням
рекомендацій Всесвітньої Організації Охорони Здоров’я та Міністерства охорони здоров’я України із харчування для
дітей грудного та молодшого віку. Використовувалися клінічні стандарти, консенсуси, гайдлайни провідних держав
світу (США, Швейцарії, Франції, Нідерландів, Великої Британії, Австралії та ін.). Для лікарів-інтернів та
практикуючих лікарів-педіатрів, сімейних лікарів, лікарів-курсантів факультетів післядипломної освіти, студентів
старших курсів вищих медичних навчальних закладів.



Медична наукова література

Ангіофіброма основи черепа / Д.І. Заболотний, Г.Е. Тімен, А.А. Лайко [та ін.]. – Київ:
Логос, 2011. – 144 с.

Монографія розрахована, головним чином, на отоларингологів, хірурга голови та шиї, щелепно-
лицевих хірургів, сімейних лікарів, лікарів-інтернів, клінічних ординаторів, аспірантів тощо.

Аденоїдні вегетації та аденоїдити / А.А. Лайко. Д.І. Заболотний, А.Л. Косаковський та
ін. – Київ: Логос, 2006. – 171 с.

В монографії розглянуті сучасні питання етіології, патогенезу, діагностики, клініки, диференціальної діагностики,
лікування і профілактики аденоїдних вегетацій, гострого та хронічного аденоїдиту. Основою монографії є багатий
досвід авторів з цієї проблеми. а також систематизовані дані літератури. Впровадження в практичну діяльність
методів консервативного лікування хворих на аденоїдит, а також тактика хірургічного видалення аденоїдних
вегетацій підвищує ефективність їх терапії. Розрахована на отоларингологів, педіатрів, сімейних лікарів. А також
для студентів вищих медичних вузів.

Бакалюк, О. Й. Нефрологія для сімейного лікаря / О. Й. Бакалюк. – Тернопіль:
Укрмедкнига, 2003. – 442 с.

В книге приведены данные о структурно-функциональной организации мочевыделительной
системы, методики ее клинического обследования. Описанная ведущая семиотика поражений
почек, освещены современные подходы к диагностике и лечению отдельных форм патологии,
синдромов, неотложных состояний (гломерулонефрит, пиелонефрит, заболевания почек у детей,
беременных, пожилых людей, нефропатии, ренальная артериальная гипертензия,
нефротический синдром, острая почечная недостаточность, острая задержка мочеиспускания,
почечная колика, травмы почек и др.)., которые встречаются в практике работы семейного
врача, принципы диспансеризации и санаторно-курортного лечения. Приведены основы
дифференциальной диагностики в нефрологии (синдромный диагноз).



Безшапочный С.Б. Гиперплазия и воспаление глоточной миндалины / С.Б.
Безшапонный, Ю.А. Гасюк, В.В. Смеянов. – Киев: Логос. – 2017. – 123 с.

В монографии представлен краткий исторический экскурс относительно гиперплазии и воспаления глоточной
миндалины, а также современный взгляд на этиологию, патогенез, диагностику, коморбидные состояния, методы
консервативного и хирургического лечения этой проблемы. Описана роль ирригационной терапии при
воспалительных заболеваниях верхних дыхательных путей и показаны основные формы выпуска назальных
солевых растворов.
В монографии представлены собственные исследования, которые позволили определить клинические и
морфологические особенности глоточной миндалины в возрастном аспекте.
Текст книги иллюстрирован таблицами, эндоскопическими фотографиями и, микрофотографиями. Монография
предназначена для врачей-интернов по специальностям «оториноларингология», «детская
оториноларингология», клинических ординаторов, врачей-оториноларингологов и детских оториноларингологов.

Біостатистика: підручник/ [Грузєва Т.С., Лехан В.М., Огнєв В.А. та ін.]; за заг. ред.
Грузєвої Т.С. – Вінниця: Нова Книга, 2020. – 384 с.

Підручник підготовлено відповідно до навчальної програми навчальної дисципліни “Соціальна медицина,
громадське здоров’я”, згідно з вимогами навчального плану підготовки фахівців другого (магістерського) рівня
вищої освіти кваліфікації освітньої “Магістр медицини” кваліфікації професійної “Лікар” галузі знань 22 “Охорона
здоров’я” спеціальності 222 “Медицина”.

Вогнепальні поранення м'яких тканин (досвід Антитерористичної Операції/ Операції
Об'єднаних Сил) / ред. В. І. Цимбалюк. – Харків: Колегіум, 2020. – 400 с.

Монографія присвячена актуальній проблемі клінічної медицини, а саме хірургії ушкоджень – вогнепальним
пораненням м'яких тканин, яка основана на власному досвіді надання хірургічної допомоги військовослужбовцями
Збройних Сил України, які отримали поранення під час АТО/ООС. Ілюстрації відображають загоєння вогнепальних
ран в динаміці під впливом сучасних методів лікування. Поглиблено висвітлені аспекти видалення сторонніх тіл та
пластичного закриття ран. Монографія рекомендована для лікарів-фахівців: хірургів, травматологів,
патологоанатомів, судово-медичних експертів, лікарів-інтернів, студентів медичних вузів.



Вплив медико-географічних факторів і умов на стан зоров'я особового складу військ
(сил) та організацію медичного забезпечення монографія [І.А. Лурін, А.І. Суходоля,
А.М. Галушка, О.В. Кальчук]. – Київ: ВНМУ, УВМА, 2015- 166 с.

У монографії наведено теоретичне узагальнення і практичне вирішення актуальної наукової проблеми шодо
обгрунтування нової ефективної системи медичного забезпечення Збройних Сил України та інших військових
формувань в різних клімато-географічних умовах. Авторами розроблена і практично апробована комплексна
методика поглибленого вивчення реального стану діяльності системи медичного забезпечення ЗС України та інших
військових формувань в різних клімато-географічних умовах, яка включає спеціально розроблені методичні
підходи та інструментарій наукового дослідження.

Гіпертрофія лімфаденоїдної тканини глотки/ Д. І. Заболотний, А.А. Лайко, О.Ф.
Мельников [та ін.] – Київ: Логос, 2009. – 175 с.

В монографії розглянуті сучасні питання етіології, патогенезу, клініки, діагностики, диференціальної діагностики,
лікування гіпертрофії лімфаденоїдної тканини глотки. Основою монографії є багатий досвід авторів з цієї
проблеми, а також систематизовані дані літератури. Впровадження в практичну діяльність методів лікування
хворих з гіпертрофією лімфаденоїдної тканини глотки сприятиме підвищенню якості надання медичної допомоги
цьому контингенту хворих. Монографія ілюстрована рисунками та таблицями.
Розрахована на оториноларингологів, клінічних ординаторів, аспірантів, лікарів-інтернів, курсантів циклів
тематичного удосконалення, педіатрів, сімейних лікарів, а також студентів вищих медичних навчальних закладів.

Даценко, Б. М. Дивертикулярная болезнь ободочной кишки [монография] / Б. М.
Даценко, А. Б. Даценко. – Харьков: Новое слово, 2020. – 90 с.

В монографии представлены основные аспекты дивертикулярной болезни ободочной кишки.
Описаны анатомичные и патофизиологические предпосылки и патогенез развития заболевания.
Приведена современная классификация дивертикулеза и программа диагностики этого
заболевания и его осложнений – острых и хронических, являющихся клиническими формами
дивертикулярной болезни, включая кровотечения.



Інтубація та трахеостомія / А.А. Лайко, Д.І. Заболотний, А.Л. Косаковський та ін. –
Київ: Логос, 2007. – 150 с.

Монографія розрахована, головним чином, на практичного лікаря, лікаря сільської дільничної лікарні (амбулаторії),
сімейного лікаря, лікарів-інтернів, клінічних ординаторів, аспірантів, а також студентів медичних вузів.

Здоров'я людини: теоретичні, практичні та методичні аспекти: матеріали
Всеукраїнської науково-практичної конференції (17 листопада 2016 року) /
Міністерство освіти і науки України, Полтавський національний педагогічний
університет ім. В.Г. Короленка, Українська медична стоматологічна академія,
Полтавський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти ім. М.В.
Остроградського, Полтавський національний технічний університет ім. Ю.
Кондратюка. - Полтава: [б. и.], 2016. - 350 с.

У збірнику представлені результати досліджень, присвячені теоретичним та практичним аспектам здоров’я
людини, розкриті методичні підходи до викладання дисциплін здоров’язберігаючого спрямування у вищій та
середній школі та інноваційні підходи до створення здоров’язбережного середовища у освітніх закладах, висвітлені
сучасні проблеми підготовки фахівців з напряму підготовки «Здоров’я людини».

Заболотный Д.И. Диагностика и хирургическое лечение больных с опухолями
фаринго-парафарингеальной области: [монография] / Д.И. Заболотный, Ф.Д. Евчев.
– Одесса: Астропринт, 2014. – 208 с.

Монография посвящена диагностике, клинике и хирургическому лечению больных с опухолями фаринго-
парафарингеальной области. В книге отражены анатомо-топографические особенности окологлоточного
пространства и топическая локализация опухолей этой области. Дан анализ известных методов диагностики и
выделены новые комплексные подходы визуализации новообразования около глоточного пространства Особое
внимание уделяется тактике хирургического лечения и лечебным мероприятиям по реабилитации больных в
послеоперационном периоде.
Книга рассчитана на врачей отоларингологов, лор-онкологов, челюстно-лицевых хирургов, сосудистых хирургов,
рентгенологов и невропатологов.



Корж, М. О. Витоки інституту імені професора М.І. Ситенка: до 110-річчя Державної
установи "Інституту патології хребта та суглобів ім. проф М.І. Ситенка НАМН України
/ М. О. Корж, М. О. Диннік. – Харків: РА ІРІС, 2019. – 104 с.

У книзі опубліковано раритетні матеріали із фондів провідних бібліотек м. Харкова та ДУ «Інститут патології хребта та
суглбів ім. проф. М.І. Ситенка НАМН України», які розкривають спонукальні причини та закономірність розвитку в місті
методів лікування опорно-рухової системи людини і відкриття на початку ХХ століття медичної установи широко відомої
в Україні харківської ортопедичної школи.
Науково- популярне видання призначене ортопедам, травматологам, викладачам фахових кафедр, студентам- медикам,
історіографам та широкому колу читачів, які небайдужі до історії розвитку вітчизняної медичної науки, історії Харкова та
України.

«Клинико-морфологические аспекты риносинуситов» / [Гасюк Ю.А., Лобурец В.В.);
под редакцией Безшапочного С.Б. – Киев: ООО «Вістка», 2013. – 150 с.

В монографии представлены данные по клинической анатомии и физиологии полости носа и околоносовых пазух
с позиции ринокирургии. Её текст и иллюстрации охватывают основные патологические процессы полости носа и
околоносовых пазух, демонстрируют технику проведения эндомикроскопических оперативных вмешательств.
Издание предназначено для оториноларингологов, занимающихся эндоскопической ринохирургией.

Контактная лазерная фонохирургия / М.С. Плужников, С.А. Карпенко, М.А. Рябова. –
СПб.: Эскулап. – 2005. – 196 с.

Монография посвящена новому подходу к хирургическому лечению доброкачественных образований голосовых
складок. Читателям предлагается современная концепция эндоскопической лазерной хирургии гортани с
применением контактной техники. Книга будет полезна врачам-оториноларингологам, а также студентам
медицинских вузов.

Карал-Оглы Р.Д. О возможных ошибках и осложнениях в отоларингологической
практике/ Р. Д, Карал, Ю. Р. Карал. – Одесса: Друк. – 2001. – 120 с.

На основании своего большого клинического опыта авторы стремятся предостеречь врачей от диагностических
ошибок. Работа выполнена на базе 411 центрального военного клинического госпиталя, Одесской городской
хозрасчетной консультативной поликлиники и Одесской детской Бассейновой больницы на водном транспорте.
Монография рассчитана на широкий круг медицинских работников врачей-отоларингологов, стоматологов,
хирургов, а также студентов старших курсов медицинских вузов.



Лайко А. А. Хронічний середній отит: навч. посіб. для лікарів інтернів і лікарів-
слухачів; курсів підвищ. кваліфікації закл. (фак.) післядиплом, освіти/ А. А. Лайко,
Т.С. Мостова, Л.І. Літвіненко. – Київ: Логос, 2003. – 237 с.

У монографії висвітлено сучасні питання етіології і патогенезу хронічного середнього отиту в дітей, деякі
особливості перебігу залежно від різних форм хронічного отиту, діагностику мезотимпаніту, епітимпаніту.
Детально характеризуються генез холестеатоми, її дія на кісткові структури: каріонекротична форма епітимпаніту,
механізм розвитку ускладнень, перебігу хронічного отиту. На сучасному рівні висвітлюються питання
консервативного та хірургічного лікування хронічного середнього отиту, показання оперативних втручань різних
типів. Порівнюються вікові дані клінічної анатомії зовнішнього i середнього вуха. Узагальнено досвід авторів щодо
діагностики та лікування хронічного середнього отиту. Матеріал ілюстрований таблицями, малюнками. даними
історій хвороби.

Органосберегающее лечение рака гортани, ротоглотки, их рецидивов и осложнений
(руководство) [Р.А. Абизов и др.]; под. ред. Д.И. Заболотного и др. – Киев: ТОВ
«Бібліотека «Здоров'я України, 2014. – 316 с.

В монографии освещены основные направления, также новые тенденции развития органосохраняющего лечения
злокачественных опухолей гортани и ротоглотки. На большом клиническом материале показана важнейшая роль
лучевой, химиолучевой терапии, реконструктивной хирургии и их комбинации реализации органосохраняющего и
функционально восстанавливающего принципа лечения и обеспечения качества жизни больных с учетом
увеличения продолжительности жизни леченных больных, особое внимание уделено отдаленным осложнениям
лучевой терапии.
Книга предназначена для онкологов, радиологов, оториноларингологов, стоматологов, слушателей факультетов
последипломного образования, а также врачей других специальностей, принимающих участие в лечении
онкооторинориноларингологических больных.

Папіломатоз гортані та трахеї у дітей / А.А. Лайко, Д.І.Заболотний, В.В. Дячук [та ін.].
– Київ: Логос, 2010. – 101 с.

В монографії розглянуті сучасні питання етіології, патогенезу, клініки, діагностики та лікування
папіломатозу гортані та трахеї у дитячому віці. Основою монографії є багатий досвід авторів з 
цією проблеми, а також систематизовані дані літератури. Матеріал ілюстрований таблицями, 
рисунками



Педагогіка здоров'я: збірник наукових праць VIII Всеукраїнської науково-практичної
конференції 18-19 травня 2018 року / ред. І. Ф. Прокопенко. – Харків: ХНПУ ім. Г.С.
Сковороди, 2018. – 804 с.

Збірник містить наукові праці, які присвячені висвітленню результатів психологопедагогічних досліджень щодо
збереження та формування здоров’я дітей, учнівської та студентської молоді. Розглянуті теоретико-методологічні
основи педагогіки здоров’я; сучасні підходи до створення здоров’язбережувального освітнього середовища; роль
фізичного виховання у збереженні здоров’я; психолого-педагогічні основи профілактики шкідливих звичок та
соціально-небезпечних захворювань; здоров’язбережувальні освітні технології; актуальні проблеми корекційної
педагогіки та сучасних інклюзивних процесів у загальноосвітніх навчальних закладах.

Сучасні досягнення спортивної медицини, фізичної реабілітації, фізичного виховання
та валеології – 2018: XIX Міжнародна науково-практична конференція 4-5 жовтня
2018 року / Міністерство охорони здоров'я України, Одеський національний
медичний університет, Асоціація фахівців із спортивної медицини та лікувальної
фізкультури України, Клінічний санаторій служби безпеки України "Одеса". - Одеса:
ПОЛІГРАФ. – 2018. – 188 с.

У збірці містяться матеріали XIX Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні досягнення спортивної
медицини, фізичної реабілітації, фізичного виховання та валеології – 2018». Висвітлюються питання наукових
досліджень провідних фахівців у галузі спортивної медицини, фізичної реабілітації, валеології, фізичного
виховання і практичної охорони здоров'я.

Сучасні проблеми фізичного виховання і спорту різних груп населення: матеріали XVI
Міжнародної науково- практичної конференції молодих учених / СумДПУ ім. А.С.
Макаренка; ред. Я. М. Копитіна. – Суми: [б. и.], 2016. – 303 с.

Збірник складають наукові статті студентів, аспірантів, магістрантів та їх наукових керівників з актуальних проблем
теорії, методики й організації спортивної діяльності, оздоровчої, адаптивної та лікувальної фізичної культури,
валеології, фізичної реабілітації та рекреації, корекційної освіти та туризму, у яких розглядаються психолого
педагогічні, професійні аспекти фізичного виховання і спорту, здоров’я людини, туризму та корекційної освіти
дітей, підлітків і молоді. Матеріали конференції будуть корисними для вчителів і викладачів фізичного виховання,
тренерів, організаторів фізичного виховання та спорту, спортсменів, студентів, усіх, хто цікавиться сучасними
проблемами розвитку фізичного виховання, спортивного тренування, фізичної реабілітації, туризму, корекційної
освіти.



Сфеноїдит / А. А. Лайко, Д. І. Заболотний, В. В. Березнюк [та ін.]. – Київ: Логос. –
2012. – 155 с.

У монографії розглянуті сучасні питання етіології, патогенезу, клініки, діагностики, диференціальної діагностики,
лікування сфеноїдиту. Основою монографії є багатий досвід авторів з цієї проблеми, а також систематизовані дані
літератури. Монографія ілюстрована рисунками і таблицями Розрахована на оториноларингологів, лікарів-інтернів,
клінічних ординаторів, аспірантів, курсантів циклів тематичного удосконалення, педіатрів, терапевтів, сімейних
лікарів, а також студентів вищих медичних навчальних закладів.

Фейгин Г.А. Симптоматика и лечение расстройств, обусловленных блуждающим
нервом на различных уровнях его поражения / Г.А. Фейгин, А. Кученев, В.Г. Шевчук,
Г.Т. Абдуалиев. – Бишкек-Тараз. – 2004. – 134 с.

В монографии достаточно подробно изложены основные сведения по анатомии, физиологии и патологии
блуждающего нерва. Материалы, представленные в ней, могут послужить важным подспорьем в работе
специалистов, которые принимают участие в решении диагностических терапевтических вопросов, связанных с
патологией различных анатомических образований центрального периферического отделов и блуждающего
нерва. Особый интерес представляют разделы, имеющие отношение к исправлению расстройств, в том числе
хирургическим способом, при нарушениях дыхания, голосообразования и глотания. Их реабилитация возможна
при использовании резервных механизмов, названных функций, реконструктивных операций фонопедических
методов обучения. Именно разделы, посвященные этим вопросам, отличаются особым интересом и заслуживают
особого внимания.
Книга рассчитана на отоларингологов-хирургов головы и шеи, невропатологов, фониатров и фонопедов.

Хронические стенозы гортани / под ред. проф. Н.Н. Петрищева – СПб.: Эскулап, 2004.
– 208 с.

В монографии раскрываются новые аспекты клиники и диагностики хронических стенозов гортани, а также
современные алгоритмы лечебной тактики при различных их типах, техника контактной лазерной хирургии. Книга
будет полезна не только студентам медицинских вузов, оториноларингологам, анестезиологам-реаниматологам,
пульмонологам, терапевтам, эндокринологам, хирургам.



Науково-популярна література

Горобець, В. Зірки та терени козацької революції. Історії звитяг і поразок / В.
Горобець. – Харків: Книжковий клуб, 2017. – 482 с.

У книзі розкрито одну з найславетніших сторінок української історії — період Козацької революції. Останні
десятиліття ХVІ — перша половина ХVІІ століття — тяжкий період набуття козацтвом безцінного воєнного досвіду
й міжнародного авторитету, спроби пошуку політичного компромісу з владною елітою Речі Посполитої та потужних
антиурядових козацьких повстань. Вони, врешті-решт, підготували вибух Козацької революції 1648 року, унаслідок
якої на політичній мапі Європи постала нова держава — Військо Запорозьке.

Ґріффітс, К. Посібник із креативного мислення [Текст] / К. Ґріффітс, М. Кості; пер. з
англ. У. Курганової. – Харків : Ранок ; Харків : Фабула, 2020. – 287 с.

У «Посібнику з креативного мислення» Кріс Ґріффітс і Меліна Кості винайшли відтворювану систему, що дозволяє
людям «відкривати» їхній розум і перемагати в боротьбі з професійними викликами, використовуючи силу
креативного мислення. Вони демонструють нам, як творчість може бути водночас фантазійною й логічною і як ця
традиційно «м’яка сила» може систематично приводити до потужних результатів. Це прекрасне рішення для всіх,
хто хоче розвивати власну креативність, здібність вирішувати проблеми творчо, зрештою, формувати власні
можливості досягати успіху у світі, що постійно та непередбачувано змінюється. Ця книжка є дуже практичною в
тому сенсі, що вона допомагає читачеві в розумовій підготовці до ефективного та творчого вирішення проблем від
початку до кінця.

Золота доба українського лицарства / Б. Черкас, В. Берковський, Д. Ващук [та ін.]. –
Харків: Клуб сімейного дозвілля, 2018. – 208 с.

У період з ХІІІ по ХVІ століття значна частина українських земель перебувала у складі Великого князівства
Литовського. У цей час у Європі завершилась епоха Середньовіччя, починалось Відродження… Для України ця
епоха була визначною: становлення української держави та формування її військової еліти, зародження
Запорізької Січі — автентичного українського лицарського братства. Героїчні звитяги та перемоги під Синіми
Водами, Грюнвальдом та Оршею, будівництво величних і неприступних замків, розвиток торгівельних стосунків та
укріплення правової системи…



Громадсько-політична література

Справа Василя Стуса. Збірка документів з архіву колишнього КДБ УРСР / упоряд. В. 
Кіпіані. – Харків: Віват, 2020. – 687 с.

Поет і Громадянин Василь Стус 1938–1985 не зміг побувати на презентації жодної зі своїх книжок. Бо в Україні його не
друкували — збірки віршів ходили по руках у самвидавному вигляді, а публікували їх лише за кордоном. Участь у русі
незгідних з русифікаторською й антиукраїнською політикою, активна правозахисна позиція двічі приводили Стуса на
лаву підсудних — за статтею «Антирадянська агітація і пропаганда». У цій книжці зібрано документи з шеститомної
кримінальної справи, яка зберігається на полицях колишнього архіву КДБ УРСР у Києві нині — Галузевий державний
архів СБУ. Як і за що було заарештовано поета? Хто під час процесу намагався врятувати Василя Стуса, а хто зробив
усе, щоб він назавжди зник за ґратами політичної зони на Уралі? До матеріалів 1980 року ми додали кілька публікацій, з
яких читачі дізнаються про маловідомі факти життя, ув'язнення та загибелі одного з найбільш визначних не тільки
українських, а і європейських поетів ХХ століття.

Три розмови про Україну / упоряд. В. Кириленко. – Харків: Книжковий клуб, 2018. –
288 с.

Під однією обкладинкою зібрано три відверті розмови з видатними українцями про знаменні події в історії України
(від боротьби за відновлення української держави 80—90-х рр. ХХ століття до російсько-української війни на
Донбасі). Це не просто сухі факти, це багатогранна розповідь з автобіографічними елементами та унікальними
світлинами, що раніше ніде не публікувалися. Це діалоги з людьми, які у своїй царині доклали багато зусиль для
становлення України.

Соціальна література

Л.Т. Мала та її спадщина. – Київ: Бібліотека "Здоров’я України", 2019. – 128 с.

Книга спогадів сучасників про академіка НАМН України та РАМН, Героя України Любов
Трохимівну Малу. Рекомендована для широкого кола читачів.



Художня література

Будянская, Н. Женщина не прощает: роман / Н. Будянская. – Харьков: Клуб
семейного досуга, 2019. – 238 с.

Настя — жена бизнес-магната, вполне довольная собой и своей жизнью. Но в ее сказке наступает черная полоса.
Мужа считают причастным к смерти трех человек, занятых на стройке нового объекта. Вадим уверяет, что все это
— несчастные случаи, и кто-то хочет разрушить его бизнес. Жертвой жестокой мести становится даже Настя: ей
подсыпают яд, и лишь чудом она остается жива. Муж просит ее держаться подальше от всего этого. Но Настя
начинает собственное расследование и узнает многое о прошлом любимого. Все эти годы Вадим скрывал от нее
то, что теперь может уничтожить их обоих...

Будянская, Н. Игра на острие: роман / Н. Будянская. – Харьков: Клуб семейного
досуга, 2019. – 206 с.

Анжелика мечтала о простом женском счастье. Ей казалось, что Влад — именно тот, кто сделает ее счастливой.
Но у мужчины лишь одно желание: сутки напролет пропадая в лаборатории, он стремится совершить открытие,
которое принесет ему мировое признание. В конце концов Владу удалось создать препарат, сделавший его почти
всесильным и даже в определенном смысле знаменитым.

Батлер, Дж. Л. Обладание: роман / Дж. Л. Батлер ; пер. А. Михайлов. – Харьков: Клуб
семейного досуга, 2018. – 384 с.

Адвокат Франсин Дей и подумать не могла, что влюбится в собственного клиента. Мартин обратился к ней с
просьбой помочь ему максимально выгодно развестись с женой Донной. Бракоразводное дело перерастает в
роман. Но однажды Франсин видит, как Мартин мило ужинает с Донной в ресторане… На следующее утро
Франсин просыпается в квартире соседа Пита, в одежде, перепачканной кровью. Она ничего не помнит о
прошедшей ночи! И тут выясняется, что Донна пропала без вести. Тогда в игру вступает Пит… Он угрожает
рассказать полиции подробности той странной ночи! Хватит ли сил Франсин, чтобы выбраться из этого лабиринта
лжи?



Вилар, С. Поединок соперниц: роман / С. Вилар. – Харьков: Клуб семейного досуга,

2018. – 720. с.

Англия, ХII век. Эпоха крестовых походов, турниров и мятежей. Дочь короля Бертрада красива и умна. Она
привыкла получать все, что пожелает. Едва увидев тамплиера Эдгара Армстронга, девушка решила, что только он
достоин стать ее мужем. Однако Эдгара очаровывает беглая монахиня Гита. Поступки влюбленных женщин
непредсказуемы: две красавицы начинают отчаянный поединок за сердце избранника…

Етвуд, М. Оповідь служниці: роман / М. Етвуд ; пер. О. Оксенич ; худож. Є.Золото. –
Харків: Клуб сімейного дозвілля, 2020. – 272 с.

У Республіці Гілеад повноцінні права мають лише Командори та їхні Дружини, у яких є право вибирати коханок
для своїх чоловіків. Мета — народження дітей. До цього здатна тільки кожна сота жінка в Гілеаді. Їх, Служниць,
збирають по всій країні, а потім вони проходять курс підготовки, аби бути гідними виносити дитя офіцера.
Одна зі Служниць — Джун. Колись вона мала коханого чоловіка і доньку. А тепер сенс її життя — підкорятися
законам Гілеаду… Проте Джун не така, як усі. Жінка розуміє, що відбувається, вона хоче втекти і ще здатна
любити…

Заплутане павутиння / Люсі-Мод Монтгомері ; пер. з англ. Ольги Фири. — Київ:
Знання, 2020. — 398 с.

“Заплутане павутиння” — це історія великого клану, де за три покоління шістдесят членів родини Пенхеллоу

одружилися із шістдесятьма Дарками, сплівши таким чином заплутане павутиння відносин та емоцій.



Кідрук, М. Бот: роман / М. Кідрук. – Харків: Книжковий клуб, 2016. – 480 с.

Головний герой книги – звичайний українець, молодий київський програміст, що працює над розробкою
ігрових ботів. Спокусившись на великі гроші, хлопець відправляється у віддалену лабораторію, де стає одним
з членів міжнародної наукової групи. Але, замість обіцяних тисяч доларів, він отримує смертельні пригоди.
Боти, яких йому треба зупинити, це нанороботи, що вирвалися з-під контролю. Їм до вподоби смак людської
плоті…

Костина, Н. Все, что мы еще скажем: роман / Н. Костина. – Харьков: Клуб семейного
досуга, 2018. – 304 с.

Жасмин — женщина, сбежавшая с дочерью от мужа-деспота и отчаявшаяся найти покой и счастье в чужом
городе. Георгий — инвалид, потерявший в автокатастрофе ногу, жену и, похоже, самого себя. Две эти
израненные души встретились явно неслучайно — им благоволят высшие силы, даруя шанс обрести любовь, о
которой оба мечтали. Георгий всем сердцем привязался к чуткой и нежной Жасмин, и она оттаяла, почувствовав
себя любимой. И когда муж Жасмин неожиданно находит беглянку и хочет отобрать у нее дочь, женщина-цветок
теперь не одна — рядом с ней мужчина, которого она ждала всю жизнь.

Моннингер, Дж. П. Пойми и прости: роман / Дж. П. Моннингер; пер. з англ. Дж. П. 
Моннингер. – Харьков: Книжный клуб семейного досуга, 2017. – 320 с.

Хизер — выпускница колледжа в Нью-Джерси, молодая перспективная девушка, для которой отец готовит
престижную работу. Она вместе с лучшими подругами — Эми и Костанс — отправляется в путешествие по Европе.
На пути в Амстердам в поезде Хизер знакомится с Джеком. Они понимают: это — любовь. Счастливая пара
решает отправиться в Нью-Йорк, чтобы никогда не разлучаться, но Джек внезапно исчезает. Причина — его
тайна, которая изменит все…



Полякова, Т. Сестрички не промах: повесть / Т. Полякова. – Москва: ЭКСМО-Пресс,
1999. – 416 с.

Ищешь одно, а находишь совсем другое. В этом убеждаются две предприимчивых сестры, отправившиеся в
старинный русский город на поиски клада, спрятанного их прадедом. Действительно, труп подозрительного
субъекта, обнаруженный ими в первый же день поисков, на сокровище вовсе не походит.

Полякова, Т.  Черта с два!: повесть / Т. Полякова. – Москва: ЭКСМО-Пресс, 1999. – 464 
с.

Загадочная фотопленка, которая случайно попала в руки молодой художницы Александры, сделала ее жизнь
похожей на настоящий боевик. И теперь за ней, точно за крутой героиней кинофильма, гоняются
коррумпированные милиционеры и их дружки-бандиты. Но Александра совершенно не чувствует себя "крутой"…
Жизнь, кажется, сделала мертвую петлю, теперь хоть вешайся. И тут на Александру сваливается ответственность
за мальчишку по имени Денис - сироту-беспризорника, которому, оказывается, еще хуже, чем ей. Теперь они
вместе. А вместе им и сам черт не страшен…

Нікалео, Н. Брутальний лікар: роман / Н. Нікалео. – Харків: Клуб сімейного дозвілля,
2020. – 221 с.

Сергій Драмарецький — успішний лікар-гінеколог і улюбленець жінок. Він романтичний і прагматичний водночас,
любить джаз, грає на гітарі, має власну позицію щодо еволюції статей та ролі Бога у світі, поєднуючи все це із
фанатичною закоханістю у свою роботу. На Сергія полює яскрава Світлана — колега, котра була його коханкою і
досі пробачала йому все. Але не Вікторію Добровольську. Ця квітникарка в страшній аварії втратила їхню ще не
народжену дитину і пам’ять про стосунки з чоловіком. Сергій починає боротьбу за свою кохану знову, зовсім не
підозрюючи, що на обрії з’являється вельми загрозливий суб’єкт — підприємливий і авторитетний олігарх Іван.
Вікторія ж мріє зустріти «свою» людину…



Северянин, И. Стихотворения и поэмы. 1918-1941 / И. Северянин; сост., авт. примеч.
Ю. Шумаков. – Москва: Современник, 1990. – 493 с.

Книгу Игоря Северянина (1887—1941) составили избранные стихотворения и поэмы, входившие в его
послереволюционные сборники, изданные за рубежом, а также произведения, не печатавшиеся при жизни поэта.
В приложении публикуются фрагменты из книги воспоминаний И. Северянина "Уснувшие вёсны" и его письма к Г.
А. Шенгели.

Шлінк, Б. Ольга: роман / Б. Шлінк; пер. з нім. Є. Даскал. – Харків: Клуб сімейного
дозвілля, 2019. – 192 с.

«Ольга» рассказывает о жизни и любви женщины, вынужденной идти против предрассудков своего времени, и
мужчины, ослепленном мечтами о величии и власти. Их редкие встречи на краю пропасти, куда вскоре должен
был обрушиться весь мир, дали начало новой жизни и новой легенде. Ей суждено было пройти сквозь годы
великих потрясений, чтобы воскреснуть в письмах, мечтах и воспоминаниях, где все ошибки будут исправлены, а
вина — прощена и забыта.

Рогожин М. Дочь крестного отца: Роман. – Москва: Эксмо-Пресс, 1998. – 512 с.

Смерть пришла в дом крестного отца столичной мафии, когда веселье было в самом разгаре. В жутком подземном
лабиринте загородной усадьбы нашли изуродованный труп жениха его дочери. Прошло время, и второй жених
разделил участь первого. Преступник нападал и на других людей, но убивал только женихов. Все попытки найти
убийцу оказались бесполезными. Обитателями `домика на озере` овладел страх. Казалось, что уже не найдется
мужчина, который отважится на брак с красавицей Индирой. Но однажды в доме появился молодой и красивый
блондин…
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