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Ціборовський О. На варті здоров’я: історія становлення
соціальної медицини і охорони громадського здоров’я в
Україні / О. Ціборовський ; Міністерство охорони здоров’я
України ; Український інститут стратегічних досліджень. –
Київ : Факт, 2010. – 431 с.

Книга висвітлює історію становлення соціальної
медицини в Україні, починаючи з самих її витоків. Показано
роль розвитку загальної освіти і культури в Україні XIV–XVIII
ст. як бази формування галузі соціальної медицини, внесок
українських лікарів і вчених XVIIІ – початку XIX ст. у розвиток
вітчизняної медичної освіти і медичної справи, у процес
формування і поширення соціально-медичних ідей. Надано
характеристику основних факторів функціонування
соціальної медицини в Україні ХІХ–ХХ ст., таких як
університетська освіта, медична преса, наукові медичні
товариства, з’їзди лікарів, земська та інші форми
громадської медицини.

Для медиків-науковців, істориків, соціологів, викладачів
і студентів вищих медичних закладів освіти, а також усіх, хто
цікавиться історією становлення української системи

охорони здоров’я.
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Лепський В. Лікувальна справа у вольностях Війська
Запорозького / В. Лепський // Гетьман. – 2017. – № 2. –
С. 36–37.

Публікація представляє собою історичний екскурс у
минуле української медицини козацької доби. Приведено
цікаві факти щодо засобів лікування у Запорозькій Січі,
козачих монастирях та інших українських осередках.
Розповідається про заходи, які застосовувались для
допомоги пораненим у бойових діях. Приділено увагу
відомостям з організації санітарної роботи під час великих
епідемій, зокрема чуми. Підкреслено основоположну роль
народних традицій та релігійних обрядів у профілактиці
найрізноманітніших захворювань, від яких потерпало
стародавнє населення України.

Для професійних медиків, викладачів та студентів
вищих закладів медичної освіти та усіх, хто цікавиться
історією вітчизняної медицини.



Бойчак М. П. Госпитали стародавнего Киева и их
лечебники / М. П. Бойчак, Р. Н. Лякина. – Киев :
Мединформ, 2013. – 130 с.

Автори монографії, спираючись на маловідомі архівні
рукописи XVII–XVIIІ ст. та друковані видання відстежують
історію розвитку медичної науки після прийняття
християнства на Русі та трьох віків монгольського ярма.
Рукописні медичні лікарські порадники тієї доби
дозволяють ознайомитися з багатовіковим лікарським
досвідом наших предків. Враховуючи надзвичайну
ветхість деяких старовинних джерел, що дійшли до
нашого часу, автори зафіксували окремі сторінки
документів для історії у численних ілюстраціях.

Видання буде цікавим професійним медикам,
історикам та усім, хто цікавиться історією стародавньої
медицини.
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Ціборовський О. Медицина Києва і Київщини в ХІХ – на

початку ХХ століття / О. Ціборовський ; за заг. ред.

В. М. Бадака ; Міністерство охорони здоров’я України ;

Український інститут стратегічних досліджень. – Київ :

Маслаков, 2018. – 376 с.

У книзі, враховуючи специфіку розвитку медицини в
різних регіонах України, міститься характеристика динаміки
природного руху і стану здоров’я населення Києва і
Київської губернії в ХІХ – на початку ХХ ст. Висвітлено
становлення лікувальної і санітарної справи, формування
міської та приказної медицини, перехід останньої до
земської медицини, якісні зміни у медичному
обслуговуванні населення. Особливу увагу приділено
становленню та розвитку санітарного нагляду та
протиепідемічної роботи, ролі громадських товариств в
організації медичної допомоги.

Для медиків-науковців, істориків, краєзнавців,
викладачів та студентів вищих медичних закладів освіти та
усіх, хто цікавиться історією вітчизняної медицини.
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Робак І. Ю. Організація охорони здоров’я в Харкові за
імперської доби: (початок XVIII ст. – 1916 р.) /
І. Ю. Робак. – Харків : ХДМУ, 2007. – 346 с.

У монографії представлено історію охорони здоров’я в
Харкові періоду першої половини XVIIІ – початку ХХ ст.
Розглядаються проблеми захворюваності і смертності
населення губернського центру, організації керування
охороною здоров’я, її кадрового забезпечення, стану
матеріальної бази, фінансування, розвитку санітарної і
протиепідеміологічної діяльності, боротьби з
найнебезпечнішими хворобами, надання основних видів
медичної допомоги.

Книга буде цікавою для медиків-науковців, істориків
медицини, краєзнавців, викладачів та студентів вищих
медичних закладів освіти та усім, хто цікавиться історією
організації харківської медицини.
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Вустами спогадів і пам’яті. Вища медична школа
Харківщини в роки Другої Світової війни / за заг. ред.
В. М. Лісового та Ж. М. Перцевої ; Міністерство охорони
здоров’я України ; Харківський національний медичний
університет. – Харків : ХНМУ, 2015. – 168 с.

Книга є другим виданням збірки 2005 р., де вперше
було опубліковано матеріали про діяльність представників
вищої медичної школи Харкова у період Другої Світової
війни. Вона містить відомості про співробітників та
студентів, що загинули або померли в той період, спогади
учасників бойових дій та трудового фронту, публікації у
ЗМІ про події того часу. Наразі ці відомості розширені за
рахунок нових документів, знайдених в архівах, спогадів
ветеранів або статей, надрукованих за останнє 10-річчя в
різних газетах і журналах.

Книга призначена для широкого кола читачів, усіх, хто
цікавиться історією розвитку вищої медичної школи
Харківщини за 210 років її існування.
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Робак І. Ю. Харківська охорона здоров’я в післявоєнний
радянський період (1945–1991 рр.) / І. Ю. Робак,
В. Г. Ільїн. – Харків : Колегіум, 2018. – 320 с.

Видання представляє собою дослідження, яке
висвітлює особливості та якісні зміни, що характеризують
розвиток охорони здоров’я в Харкові впродовж
1945–1991 р. Простежується зв’язок процесів, які
відбувалися в охороні здоров’я на союзному та
республіканському рівні, з функціонуванням галузі у
великому промисловому місті.

Для істориків, краєзнавців, фахівців у галузі охорони
здоров’я, викладачів та студентів закладів вищої медичної
освіти, а також усіх, хто цікавиться історією харківської
медицини.
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Ганіткевич Я. Історія української медицини в датах та
іменах / Я. Ганіткевич. – Львів, 2004 . – 368 с.

Подано матеріали з історії розвитку української
медицини та фармації від найдавніших часів до 2000 року.
Наведено дані про медицину стародавньої Русі, козацької
держави, про монастирську, народну та цехову медицину,
про витоки сучасної української медичної науки.
Освітлено діяльність лікарів і вчених в період
«українського ренесансу» 1920-х рр., розглянуто
досягнення медиків діаспори. Містяться статистичні дані
різних періодів щодо стану охорони здоров’я в Україні, а
також демографічні показники.

Довідкове видання буде корисним, насамперед,
викладачам та студентам закладів вищої медичної освіти,
історикам, а також усім, хто цікавиться історією української
медицини.
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Ганіткевич Я. Український медичний календар /

Я. Ганіткевич ; Національна наукова медична бібліотека

України. – Київ, 2016. – 220 с.

Календар вміщує річниці видатних лікарів та дати
подій історії української медицини. До видання увійшли
відомості про активних і видатних лікарів-українців від
епохи Київської Русі до початку ХХ ст. Представлено дані
про понад 700 діячів медицини. Подано відомості про
найважливіші історичні події в галузі охорони здоров'я
України. В книзі вміщено інформацію з опублікованих
раніше «Українських медичних календарів» за
2012–2015 рр. та зібрано дані за 2016 р. Приведено
річниці пам’ятних подій від Х–ХХ ст. до 1916 р.

Для медиків-науковців, істориків, бібліотекарів та усіх,
хто цікавиться історією вітчизняної медицини.
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Харківський національний медичний університет:
вчителі та учні. – Харків : Кроссроуд, 2012. – 332 с. –
(Випускники українських ВНЗ).

Третій том книжкової серії «Вихованці ХМІ–ХНМУ»
розповідає про далеке минуле та сьогодення
Харківського національного медичного університету,
про зв’язок часів і спадкоємність поколінь, учителів і
учнів. Це завжди було і дотепер є основою розвитку
нашого університету. Життєві спогади колишніх
вихованців університету представлено переважно у
вигляді інтерв’ю та охоплюють професійні та приватні
сторінки життя вчених. Автобіографічні матеріали
доповнені цікавими фото з особистих архівів учасників
проєкту.

Для медиків-науковців та усіх, хто цікавиться
історією і сучасністю ХНМУ.

61(092)
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Керівники вищої медичної школи: Харківський
національний медичний університет / за заг. ред.
В. М. Лісового, В. А. Капустника, Ж. М. Перцевої ;
уклад.: Ж. М. Перцева, І. В. Киричок,
О. В. Семененко. – Харків : ХНМУ, 2020. – 180 с.

До видання увійшли статті про життя та діяльність
керівників однієї з найстаріших вищих медичних шкіл
України – Харківського національного медичного
університету, який розпочав свій славетний шлях у
1804 р. як медичний факультет Імператорського
Харківського університету. Представлено відомості про
професійну діяльність усіх деканів медичного
факультету Імператорського харківського університету,
директорів і ректорів Харківського медичного вишу та
перелік вихованців і співробітників Харківської вищої
медичної школи, які у свій час були керівниками
медичних інститутів України та зарубіжжя.

Для медиків, істориків, краєзнавців та усіх, хто 
цікавиться історією харківської медицини та її 
видатними особистостями.

61(09)
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Харківський національний медичний університет:
архітектурний вимір / за ред. В. А. Капустника та
В. М. Лісового. – Харків : Раритети України, 2020. –
88 с. – (Архітектура, події, люди).

В ілюстрованому виданні з серії «Архітектура, події,
люди» представлено розвиток медичної освіти, втілений
в архітектурно-художніх образах міста Харкова. На його
сторінках імена відомих архітекторів стоять поряд із
іменами медиків-освітян. Яскраві особистості,
непересічні люди, значні професіонали у своїй справі,
імена яких навіки закарбовано в історії Харківського
національного медичного університету, вони живуть у
нашій пам’яті і залишаються невичерпним джерелом для
виховання молоді. Будівлі ХНМУ – старі й нові – увібрали
в себе найприкметніші риси часу, коли їх було
споруджено.

Видання містить значний обсяг рідкісних матеріалів і
фотографій і тому може зацікавити широке коло читачів.

61(061)
Х 21



Скарбниця харківської медицини. Постаті :
біографічний довідник / за заг. ред. проф.
В. М. Лісового. – Харків : ХНМУ, 2015. – 128 с.

Книга присвячена вихованцям та викладачам
харківської вищої медичної школи, які зробили значний
внесок у розвиток медичної науки та залишили по собі
пам’ять у назвах законів і операцій, симптомів і реакцій,
космічних і географічних об’єктів тощо. В алфавітному
порядку представлено стислий біографічний матеріал
про основні віхи життя вчених, надано коротку
інформацію щодо наукових досягнень кожного з них.

Видання розраховано на викладачів і студентів
закладів вищої медичної освіти, лікарів та істориків
медицини, краєзнавців, а також усіх, хто цікавиться
історією харківської медицини.
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Історія Харківської вищої медичної школи в
експозиціях музею історії ХНМУ / В. М. Лісовий [та
ін.]. – Харків : ХНМУ, 2019. – 216 с. : іл.

У книзі наочно викладено історію Харківської вищої
медичної школи за весь період її існування: від
медичного факультету Імператорського Харківського
університету до Харківського національного медичного
університету. Авторами використано весь матеріал
експозиції музею історії ХНМУ, яка гідно представляє
минуле університету більш ніж за двісті років. Подано
розширені відомості про життя та діяльність
представників університетської спільноти різних
періодів.

Видання буде цікавим викладачам і студентам
закладів вищої медичної освіти, історикам медицини,
краєзнавцям та усім, хто цікавиться історією харківської
медичної школи.
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Початок століття. Творчі шукання співробітників,
викладачів і студентів Харківського національного
медичного університету : альманах / редкол.:
С. О. Краснікова [та ін.]. – Харків : ХНМУ, 2017. – 96 с.

Видання представляє собою шостий випуск
альманаху, який увібрав до себе творчі роботи
співробітників, викладачів і студентів ХНМУ та
професійних літераторів Харкова. В альманасі зібрано
твори різної тематики та жанрів: поезії та прози,
живопису, фотографії, прикладного мистецтва тощо.
Відображено широкий спектр інтересів представників
вишу: автори діляться своїми особистими
переживаннями, враженнями від мандрівок, спогадами
про близьких та рідних. Вперше представлено творчість
англомовних студентів-медиків.

Для широкого кола читачів.

82(477)
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М. М. Амосов. До 100-річчя від дня народження.
Думи і серце / уклад. К. М. Амосова ; НАН України. –
Київ : Академперіодика, 2013. – 264 с.

Видання присвячено 100-річчю від дня народження
видатного українського кардіохірурга, академіка НАН
України Миколи Михайловича Амосова. Вчений, будучи
автором численних наукових, науково-популярних та
публіцистичних книг, зробив неоціненний внесок у
розвиток і популяризацію медичної науки. У виданні,
крім статей, присвячених безпосередньо М. Амосову,
вміщено повний текст однієї з найкращих його книг –
«Думи і серце», яку вперше видано українською мовою
майже 50 років тому.

Для медиків-науковців, викладачів і студентів
закладів вищої медичної освіти, фахівців з історії
медицини, а також усіх, хто цікавиться життям та
науковою спадщиною вченого.
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Могилевська Н. Янголи в білих халатах /
Н. Могилевська, Т. Чернишова. – Харків : Майдан,
2018. – 400 с.

Видання розглядає етапи розвитку охорони здоров’я
на теренах Богодухівського району Харківської області.
Охоплено період у 190 років від часу відкриття першої в
Богодухові лікарні до наших днів. Наведено біографії
відомих медиків краю, окремо представлено матеріали
про долі медичних працівників району під час
нацистської окупації 1941–1943 рр. До книги увійшли
численні фотоматеріали, які наочно демонструють багаті
на події історичні віхи медицини Богодухівщини.

Видання зацікавить професійних медиків,
викладачів та студентів закладів вищої медичної освіти
та усіх, хто цікавиться історією медицини харківського
регіону.
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Маєвська Н. К. Медична служба в партизанських
загонах / Н. К. Маєвська. – Київ : Здоров’я, 1985. –
169 с.

Надія Маєвська, випускниця 2-го Харківського
медичного інституту в роки Другої Світової війни
працювала на посаді начальника медико-санітарної
служби партизанського з'єднання під командуванням
Сидора Ковпака. У своїй книзі вона не тільки ділиться
особистими спогадами про особливості роботи
медиків в умовах партизанського опору, про людей, з
якими їй довелося працювати у військово-польових
умовах, а й наводить вичерпну інформацію про
організацію медичного забезпечення в партизанських
об'єднаннях. Автор просто і без прикрас веде
розповідь про щоденний подвиг медиків-партизан.

Для широкого кола читачів.
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Донской Я. Бойцы в белых халатах / Я. Донской,
А. Шаповал. – Харьков : Прапор, 1966. – 104 с.

Розповідь про роботу харківських медиків-
підпільників у роки Другої Світової війни під
керівництвом відомого лікаря, професора Олександра
Івановича Мєщанінова. Достатньо уваги приділено
особистості талановитого хірурга, справжнього
громадянина, який зумів згуртувати колектив відданих
своїй справі професіоналів, здатних на самопожертву.
В очолюваній Мєщаніновим лікарні весь період
окупації Харкова не припинялася боротьба за життя
військовополонених.

Для професійних медиків та усіх, хто цікавиться
історією харківської медицини.
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Франкл В. Сказать жизни «да»: психолог в
концлагере / В. Франкл ; под ред. Д. А. Леонтьева. −
Москва : Смысл, 2007. − 173 с.

Автор книги – видатний австрійський психіатр,
засновник вчення про логотерапію. Під час Другої
світової війни Віктор Франкл був в'язнем нацистського
табору смерті, але і в цьому страшному місці не
припинив лікувати людей. Саме тут він отримує
практичну базу в роботі з пацієнтами з суїцидальними
нахилами, запобігає випадкам самогубств, одночасно
допомагаючи в'язням виробити об'єктивне ставлення
до подій.

Для психіатрів, психотерапевтів та психологів,
істориків медицини та усіх, хто цікавиться особистістю
В. Франкла, його життєвим та професійним шляхом.
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Кімакович В. Й. Лауреати Нобелівської премії з
фізіології та медицини : біографічні нариси /
В. Й. Кімакович, І. Д. Герич, О. О. Кущ. – Ужгород :
Закарпаття, 2003. – 420 с.

Видання є першою в Україні книгою нарисів про
життя та діяльність вчених, нагороджених Нобелівською
премією за видатні досягнення у галузі фізіології та
медицини упродовж 1901–2002 рр. Кожна з біографій
містить важливі факти з життя Нобелівських лауреатів,
інформацію про їхні наукові досягнення, перелік заслуг
та регалій вчених. Усього у книзі представлено 178
біографічних нарисів, розташованих у алфавітному
порядку.

Буде цікавим для медиків-науковців, лікарів,
істориків медицини, викладачів та студентів закладів
вищої медичної освіти та усіх, хто цікавиться історією
медицини.
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Мукерджі С. Закони медицини: нотатки на полях
невизначеної науки / С. Мукерджі ; пер. з англ.
І. Серебрякової. – Харків : Віват, 2017. – 96 с. – (TED
books).

Використовуючи власний лікарський досвід та
приводячи приклади з власної практики, автор
намагається визначити закони, якими повинні
керуватися медики у своїй щоденній роботі з
пацієнтами. Медицина, як за часів Гіппократа, так і
сьогодні, балансує на межі науки та мистецтва, її аксіоми
не завжди спрацьовують, бо організм кожної людини
індивідуальний. Тому так важливі спроби розробки
чітких норм в медичній сфері. Ознайомившись із
неупередженими, іноді провокативними
ствердженнями автора, читач сам може оцінити,
наскільки той упорався із поставленим перед собою
завданням.

Книгу можна порекомендувати медикам-науковцям
та практикуючим лікарям, студентам та інтернам
закладів вищої медичної освіти, а також усім, хто
цікавиться медичною наукою та проблемами її розвитку.
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Вотсон К. Мовою добра: історії догляду і прощення / 
К. Вотсон. – Харків : Клуб сімейного дозвілля, 2018. –
320 с.

До щоденних обов’язків звичайної медсестри
входить численний перелік дій, кожна з яких
потребує щохвилинного піклування про когось,
служіння на межі самозречення. Крісті Вотсон,
британська медсестра, як і інші її колеги, у своїй
професійній діяльності повинна була обов’язково
вивчити досвід роботи з хворими на різноманітніші
патології. Переходячи з одного відділення в інше,
жінка отримувала унікальні практичні навики з
лікування та догляду за хворими, вчилась терпінню і
розумінню.

Для медичних сестер, практикуючих лікарів,
студентів закладів вищої медичної освіти та усіх, хто
цікавиться медициною.
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Лікар і пацієнт: психологічні типи лікарів / І. С. Тимків
[та ін.] // Архів клінічної медицини. – 2012. – № 2. –
С. 120–121.

Публікація групи авторів з Івано-Франківського
національного медичного університету розглядає
існуючі підходи, які застосовують лікарі для
налагодження взаємодії зі своїми пацієнтами.
Розглянуто найпоширеніші типи лікарської поведінки –
схеми, керуючись якими медики впливають на хворого.
Окрему увагу приділено ролі лікарського слова,
своєрідної психотерапії, без якої повноцінний процес
зцілювання часом виявляється неможливим. Отже,
професія медика у статті розглядається як вид
діяльності, що характеризується станом постійної
психологічної готовності.

Стаття буде цікавою практикуючим лікарям різних
галузей, а також усім, хто небайдужий до власного
здоров’я.



Медицина в зеркале мировой литературы :
аннотированный библиографический указатель /
сост.: И. В. Киричок, В. М. Серпухова, О. В. Озеркина ;
Харьковский национальный медицинский
университет ; Научная библиотека. – Харьков, 2014. –
76 с.

Перший випуск ілюстрованого анотованого
бібліографічного покажчика відображає твори з фонду
Наукової бібліотеки ХНМУ про медицину та лікарів.
Видання згруповані за літературними жанрами,
розташовані в алфавітному порядку і відображають
різноманітні аспекти професійного та особистого життя
лікарів. Покажчик освітлює питання лікарської етики,
деонтології, біоетики, торкається питань соціо-
гуманітарної сфери медичної діяльності, знайомить з
історією виникнення та розвитку медичної науки.

Адресовано перш за все студентам-медикам та
працівникам усіх галузей медицини, а також усім, хто
цікавиться літературою про медицину та лікарів.
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