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Анатомію вважають фундаментом медичної освіти та науки, недарма видатний хірург та
анатом Є.О. Мухін стверджував, що лікар, не досвідчений в анатомії «не тільки не корисний, але й
шкідливий». Щоб бути дійсним професіоналом своєї справи, майбутньому лікареві потрібно
постійно вдосконалювати свої анатомічні знання та навики, відпрацьовуючи їх на навчальних
макетах і спеціально виготовлених препаратах згідно принципу «мертві вчать живих». Але для
повноцінного знання будови людського тіла та його функціонування цього недостатньо, тож і
без безпосереднього вивчення живої натури студенту-медику не обійтися.

З давніх давен медики ставляться з великою шаною до цієї фундаментальної медичної науки, 
адже за висловом Гіппократа анатомія в союзі з фізіологією є царицею медицини.





611
П 57

Попов, М. А. Анатомическія замѣтки / М. А. Попов. – Харьковъ :
[б. и.] (тип. Адольфа Дарре), 1888. – 50 с.

Анатомічні нотатки М. Попова, відомого вченого-анатома,
професора Імператорського Харківського університету,
представляють собою перелік аномалій м’язової, кровоносної та
нервової систем, які той спостерігав на практичних заняттях в
анатомічних театрах Alma mater.

Для науковців, паталогоанатомів, медиків різних
спеціальностей, викладачів та студентів вищих медичних закладів
освіти.



611(02)
К 78

Краткий учебник анатомии человека : в 2-х т. / ред.
Б. Миловидов. – 3-е изд. – Москва-Ленинград, 1936.
Т.1 : Введение. Аппарат опоры и движения [Текст] /
В. П. Воробьев [и др.]. – 668 с.
Т.2 : Внутренности. Пути, проводящие жидкости. Пути,
проводящие раздражения. Органы чувств [Текст] /
Н. Е. Браунштейн, Э. Д. Бромберг [и др.]. – 815 с.

Видання відповідає програмам першого та другого курсів.
Перший том підручника вміщує матеріали про опорно-руховий
апарат, його будову та функціонування. У другому томі
знаходяться відомості про внутрішні органи людини, органи
почуттів тощо. Описи систем та органів оснащені даними про їхній
філо- та ембріогенез, еволюційні форми у процесі їхнього росту та
старіння, особливо підкреслено ті структури, захворювання яких
має значення в патології та клініці.

Для медиків різних спеціальностей студентів та викладачів
закладів вищої медичної освіти, науковців.



611
С 54

Sobotta, J. Атласъ описательной анатоміи человѣка. Часть І.
Кости, связки, суставы и мышцы / J. Sobotta ; пер. с нем.
М. Б. Блюменау. – 2-е рус. изд. – С.-Петербургъ : [б. и.] (тип.
журнала ''Практическая Медицина'' ( В.С. Эттингеръ).
Т.1 : Кости, связки, суставы и мышцы. – 1912. – 226 с.
Т. 2 : Внутренности и сердце. – 1909. – с 231–396 с.

У першому томі класичного анатомічного атласу Й. Соботти
вміщено відомості про кісткову та сполучну систему, а також
основи міології. До другого тому книги увійшли дані про внутрішні
органи людини та окремо – серце. Видання ілюстровано якісними
кольоровими та чорно-білими малюнками, оздоблено латинською
та російською термінологією. Представлено стислу інформацію з
будови та механізму роботи кожної зі складових людського
організму.

Для науковців, медиків різних спеціальностей, викладачів та
студентів вищих медичних закладів освіти.



611.7
Н 28

Наранович, П. Анатомико-физіологическое описаніе
органовъ движенія тѣла человљческаго. Кн. І. Страдательные
органы движенія / П. Наранович. – Харьковъ : [б. и.]
(Университетская тип.), 1850 – 522 с.

У першій книзі видання про будову органів руху видатного
вченого-анатома Петра Нарановича, яскравого представника
харківської медичної школи, розглянуто структуру кісткової та
сполучної систем людини, представлено механізм їхнього руху.
Видання має широку добірку використаних джерел,
супроводжується переліком анатомічної термінології, яка
зустрічаються у виданні.

Для науковців, істориків медицини, краєзнавців, викладачів та
студентів вищих медичних закладів освіти.



611(084)
В 75

Воробьев В.П. Атлас анатомии человека. Т. 1 / В. П. Воробьев ;
под. ред. Р. Д. Синельникова. – 1938. – 351 с.

Атлас вміщує усі важливі розділи з нормальної анатомії
людини. У першому томі представлено вчення про кістки, зв’язки
та суглоби. Видання вміщує високоякісні ілюстрації, що буде
корисним у використанні не тільки студентам, а й лікарям будь-
яких спеціальностей. Автори атласу ставили перед собою
завдання втілити в ньому динамічний принцип демонстрації
живого людського тіла. Видання, підготовлене видатним
харківським анатомом В.П. Воробйовим, об’єднує в єдину систему
його науковий світогляд, що знайшов своє продовження у роботах
послідовників вченого.

Для медиків різних спеціальностей студентів та викладачів
закладів вищої медичної освіти, науковців.





У першому томі підручника подано сучасні знання про будову клітин
і тканин. Надано характеристику органів, систем і апаратів органів.
Другий том підручника надає відомості про будову нутрощів,
центральної нервової системи та органів чуття. Третій том підручника
вміщує сучасні дані про будову нутрощів, центральної нервової
системи та органів чуття. Описано основні етапи розвитку людини в
онтогенезі, особливості будови, росту і розвитку організму. Зроблено
коротку характеристику кровопостачання, відтоку крові і лімфи від
анатомічних структур та їхньої іннервації. Для кращого засвоєння
матеріалу розроблено зведені таблиці.

Для студентів вищих медичних закладів освіти.

611(02)
А 64

Анатомія людини : підручник для студентів вищих медичних
навчальних закладів : у 3-х т. / А. С. Головацький [та ін]. – Вінниця :
Нова книга.
Т. 1.– 4-те вид., доопрац. 2013. – 368 с.
Т. 2. – 3-тє вид., доопрац. 2015. – 456 с.
Т. 3 / А. С. Головацький, В. Г. Черкасов, М. Р. Сапін [та ін.]. – 4-те
вид., доопрац. 2017. – 376 с.



611(02)

Ч-48 

Черкасов В. Г. Анатомія людини : навчальний посібник /
В. Г. Черкасов, С. Ю. Кравчук ; Національний медичний університет
ім. О. О. Богомольця, Буковинський державний медичний
університет. – 2-ге вид. – Вінниця : Нова книга, 2018. – 640 с.

Підручник з анатомії людини охоплює відомості про усі основні
системи та органи людини. Автори поставили перед собою мету
поєднати стисле пояснення значень усіх необхідних анатомічних
термінів з доступністю викладення матеріалу. Приділено увагу
клінічним аспектам необхідності засвоєння суто анатомічних
відомостей. В окремих розділах описані не тільки структурні
особливості тіла людини, будова органів і систем, але й виявлені
причинно-наслідкові зв'язки у будові тіла з погляду на органи як на
єдине ціле.

Для студентів закладів вищої медичної освіти.



611(02)
П 12

Павлюк Н. Л. Практикум з анатомії людини : навчальний посібник для
студентів медичних (фармацевтичних) коледжів, училищ та
інститутів медсестринства / Н. Л. Павлюк. – Київ : ВСВ Медицина,
2015. – 216 с.

Навчальний посібник стане у нагоді студентам в процесі засвоєння
теоретичного курсу анатомії людини, оволодіння практичними
навичками та закріплення знань, отриманих на лекціях. Структура і зміст
практикуму розраховані на те, щоб студент не лише виконував завдання
під керівництвом викладача, а й проводив самостійну позааудиторну
роботу. Самостійна робота на заняттях передбачає контроль вихідного і
кінцевого рівня знань студентів, який представлено текстовими
завданнями для індивідуального усного й письмового контролю.

Для студентів медичних закладів освіти І–II рівня акредитації.



611.7(02)
П 37

Пластична анатомія : навчальний посібник / С. В. Рибін [та ін.] ; за
заг. ред. В. Я. Даниленка ; Міністерство освіти і науки України,
Харківська державна академія дизайну і мистецтв. – Харків.
Кн. 1 : Остеологія, артрологія. – 2007. – 191 с.

Перша книга двотомного навчального посібника з пластичної
анатомії для художників представляє собою базовий матеріал про
кісткову та сполучну систему людини. Другий том атласу вміщує сучасні
дані з будови тулуба, внутрішніх органів та нижньої кінцівки. Крім того
видання містить нарис з історії пластичної анатомії, відомості зі статики
й динаміки людського тіла, будови шкіри та міології. Ілюстрації
посібника запозичені в основному з найбільш відомих анатомічних
видань, насамперед – з «Атласу анатомії людини» В.П. Воробйова.

Посібник розрахований на студентів закладів освіти, що готують
фахівців з образотворчого мистецтва, скульптури та дизайну, а також
усіх, хто цікавиться пластичною анатомією людини.

Кн. 2 : Міологія. Анатомічні пропорції / С. В. Рибін, В. В. Бобін,
С. М. Калашникова [та ін.]. – 2009. – 208 с.



611(084)
А 45

Алєксандровіч Р. Малий атлас з анатомії : навчальний посібник /
Р. Алєксандровіч ; пер. з пол. – 2-е вид., випр. – Київ : ВСВ Медицина,
2017. – 136 с.

У навчальному атласі стисло викладено нормальну анатомію
людини, висвітлено питання будови органів і систем. Послідовність
представленого матеріалу відповідає навчальній програмі закладів
вищої медичної освіті I–III рівнів акредитації. У стислій та доступній
формі розкрито основні дані про складову усіх систем людського
організму. Видання ілюстровано кольоровими малюнками з
текстівками та алфавітний покажчик анатомічних термінів.

Для студентів закладів медичної освіти I–III-го рівнів акредитації та
усіх, хто цікавиться анатомією людського тіла.



611(084)
Н 76

Новый атлас анатомии человека / ред.: Т. Маккрекен,
Р. Уолкер. – Москва : АСТ, Астрель, 2002. – 239 с.

Видання представляє собою сучасний наочний посібник, який
містить описи усіх людських органів і систем. Атлас ілюстрований
анатомічними малюнками, які було зроблено шляхом поєднання
комп'ютерних технологій та новітніх наукових знань. Посібник
складається з двох частин, перша з яких надає відомості з нормальної
анатомії, а друга вміщує базові знання з топографічної анатомії.

Призначений для студентів вищих медичних закладів освіти,
викладачів, лікарів, які практикують.



611(084)
С 54
Соботта Й. Атлас анатомії людини : у 2-х т. : навч. посібник /
Й. Соботта ; ред.: Р. Путц, Р. Пабст ; перероб. та ред. укр.
вид. В. Г. Черкасов ; пер. з нім. О. І. Ковальчука. – Київ :
Український медичний вісник, 2009.
Т. 1 : Голова, шия, верхня кінцівка. – 418 с.
Т. 2 : Тулуб, внутрішні органи, нижня кінцівка. – 401 с.

У першому томі атласу подані сучасні дані про загальну
анатомію людини, детально описано будову органів та утворів
голови, шиї та верхньої кінцівки. Другий том атласу вміщує сучасні
дані з будови тулуба, внутрішніх органів та нижньої кінцівки.
Поруч із анатомічними подані зображення, які одержані за
допомогою високотехнологічних методів прижиттєвого
дослідження (рентгенограми, комп'ютерні томограми, магнітно-
резонансні знімки тощо), що забезпечує порівняльне подання
матеріалу та клінічну спрямованість атласу.

Призначено для студентів та викладачів вищих закладів
медичної освіти, а також лікарів, наукових співробітників та
усіх, хто цікавиться анатомією людського тіла.



611(084)
Н 57

Неттер Френк Г. Атлас анатомії людини = Atlas of Human
Anatomy : двомовне вид. / Френк Г. Неттер ; наук. ред. пер.
Л. Матешук-Вацеба [та ін.]. – пер. 7-го англ. вид. – Київ : ВСВ
Медицина, 2020. – 736 с.

Видання є одним з найвідоміших зібрань ілюстрацій, які
докладно представляють будову усіх систем та органів людини.
Матеріал, розміщений у ньому, побудований за принципом
співвідношення частин людського тіла, розпочинаючи з голови
та закінчуючи нижніми кінцівками. Атлас оснащений
чисельними кольоровими ілюстраціями провідних сучасних
медичних ілюстраторів та рядом рентгенівських зображень, які
доповнюють малюнки.

Атлас призначений для студентів та викладачів вищих
закладів медичної освіти, лікарів-інтернів, науковців практичних
лікарів з усіх галузей медицини.



611(084)
С 38

Синельников Р. Д. Атлас анатомии человека : в 4-х т. : учеб.
пособие для студентов мед. вузов / Р. Д. Синельников,
Я. Р. Синельников. – 2-е изд., стереотип. – Москва : Медицина,
1996.
Т. 1 : Учение о костях, соединении костей и мышцах /
Р. Д. Синельников. – 343 с.
Т. 2 : Учение о внутренностях и эндокринных железах /
Р. Д. Синельников. – 264 с.
Т. 3 : Учение о сосудах / Р. Д. Синельников. – 232 с.
Т. 4 : Учение о нервной системе и органах чувств /
Р. Д. Синельников. – 320 с.

Друге видання чотиритомного анатомічного атласу вміщує усі
необхідні відомості про основні системи людського організму.
Ілюстративний матеріал представлено малюнками препаратів та
рентгенограмами. Усі анатомічні терміни подано у відповідності
з Міжнародною анатомічною номенклатурою.

Для студентів та викладачів вищих закладів освіти, лікарів,
науковців.



611(03)
М 11

Міжнародна анатомічна термінологія (латинські, українські,
російські та англійські еквіваленти) / В. Г. Черкасов [та ін.] ;
ред. В. Г. Черкасов. – Вінниця : Нова книга, 2010. – 392 с.

У виданні уперше створено перелік латинських, українських,
російських та англійських еквівалентів анатомічних термінів
новітніх латино-англійської, української та російської анатомічних
номенклатур. Пропонований перелік еквівалентів починається з
розділу загальних термінів, далі – основна частина і терміни, що
використовуються для площини, ліній і порожнин. Послідовність
розташування термінів у кожній системі відповідає її анатомії.

Адресовано лікарям, студентам та викладачам вищих закладів
медичної освіти, науковцям широкого профілю тощо.





611.013
А 95

Ахтемійчук Ю. Т. Нариси ембріотопографії : монографія /
Ю. Т. Ахтемійчук. – Чернівці : Букрек, 2008. – 200с.

Монографія узагальнює та систематизує наукові результати з
актуальних питань ембріотопографії внутрішніх органів та
структур, здобутих на кафедрі анатомії, топографічної анатомії та
оперативної хірургії Буковинського державного медичного
університету. В доступній формі розглядаються актуальні питання
ембріонального розвитку і становлення топографії внутрішніх
органів та структур людини. Результати ембріотопографічного,
анатомічного та літературного досліджень аналізуються з погляду
на їхнє теоретичне та практичне значення за для поліпшення
профілактики та діагностики природжених вад.

Для науковців, лікарів різного профілю, викладачів вищих
медичних закладів освіти.



611.8(07)
В 61

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.

У монографії узагальнено науково-методичний матеріал з
вивчення індивідуальної анатомічної мінливості та її значення для
сучасної теоретичної і клінічної медицини. Розглянуті й
систематизовані спадкові особливості розвитку, формування і
становлення тіла людини і його структур. Зібрані й узагальнені
відомості з джерел літератури і результати власних досліджень, що
дозволило систематизувати і намітити перспективи подальших
наукових пошуків з індивідуальної анатомічної мінливості.

Видання буде корисним для морфологів, ембріологів, гістологів,
топографоанатомів, клінічних анатомів, біологів, лікарів різного
профілю, а також студентів та викладачів закладів вищої медичної
освіти.



611(063)
М 80

Морфофункціональні особливості нервової, судинної та ендокринної
систем у нормі та під впливом деяких чинників : матеріали науково-
практичної конференції з міжнародною участю, присвяченої
165-річчю від дня народження видатного анатома О. К. Бєлоусова
(Харків, 15 листопада 2013 р.) / Міністерство охорони здоров’я
України, Харківський національний медичний університет ; відп. ред.
А. А. Терещенко. – Харків, 2013. – 92 с.

У збірнику представлено матеріали науково-практичної конференції з
міжнародною участю, присвяченої 165-річчю від дня народження
видатного харківського анатома А.К. Бєлоусова. Показано результати
наукових дослідів викладачів, аспірантів, студентів, які було виконано на
кафедрі анатомії людини, кафедрі гістології, цитології та ембріології,
кафедрі патологічної анатомії Харківського національного медичного
університету.

Для науковців, медиків різних спеціальностей, студентів та
викладачів вищих закладів медичної освіти.



611(063)
М 80

Морфологія органів і тканин у нормі та під впливом деяких чинників :
матеріали науково-практичної конференції студентів та молодих
вчених присвяченої 90-річчю професора В. В. Бобіна (Харків,
21 жовтня 2014 р.) / Міністерство охорони здоров'я України ;
Харківський національний медичний університет ; за ред.
А. О. Терещенко. – Харків, 2014. – 60 с.

У збірнику подано матеріали науково-практичної конференції
студентів та молодих вчених, присвяченої 90-річчю професора
В.В. Бобіна; історичні нариси про династію Бобіних та результати
наукових досліджень викладачів, аспірантів, студентів, які були виконані
на кафедрах анатомії людини та патологічної анатомії Харківського
національного медичного університету.

Для науковців, медиків різних спеціальностей, студентів та викладачів
вищих закладів медичної освіти.



611(063)
П 75

Прикладні аспекти морфології : збірник тез науково-практичної
конференції, присвяченої пам’яті професора Б. В. Шутки (Івано-
Франківськ, 20–21 травня 2010 р.) / Міністерство охорони здоров'я
України ; Івано-Франківський національний медичний університет ;
гол. ред. В. А. Левицький. – Івано-Франківськ : Симфонія форте,
2010. – 188 с.

Збірка тез науково-практичної конференції, присвяченої пам’яті
професора Б.В. Шутки, яка відбулась у Івано-Франківському
національному медичному університеті у травні 2010 р., містить тексти
виступів з питань морфології та патології органів та систем людини.
Розглянуто випадки патологічного розвитку окремих органів,
спричинені впливом тих чи інших захворювань; порушені питання
будови та типових змін статевої сфери у чоловіків та жінок, особливості
розвитку плоду на різних стадіях вагітності; наведено дані про
результати анатомічних досліджень над лабораторними тваринами;
висвітлено питання організації викладання морфологічних та клінічних
дисциплін у закладах вищої медичної освіти тощо.

Видання буде цікавим для науковців, практикуючих лікарів
широкого профілю, викладачів та студентів закладів
вищої медичної освіти, ветеринарів.



611(063)
Ч-52

IV Міжнародні Пироговські читання. V з’їзд анатомів, гістологів,
ембріологів і топографоанатомів України : матеріали наукового
конгресу, присвяченого 200-річчю М. І. Пирогова (Вінниця, 2–5
червня 2010 р.) / Міністерство охорони здоров’я України,
Міністерство освіти і науки України, Академія медичних наук
України, Академія педагогічних наук України, Вінницька обласна
державна адміністрація, Вінницький національний медичний
університет ім. М. І. Пирогова, Товариство АГЕТ України. –
Вінниця, 2010. – 160 с.

У збірнику представлено матеріали V з’їзду анатомів, гістологів,
ембріологів і топографоанатомів України, присвяченого 200-річчю
М.І. Пирогова. Видання демонструє широкий спектр тем, які
охоплено учасниками з’їзду: від вузько спеціальних питань
діагностико-лікувального характеру, обговорення дослідницького
досвіду до моральних аспектів сучасної лікарської професії.

Для медиків-науковців, викладачів закладів вищої
медичної освіти, лікарів широкого профілю.



611(063)
А 64

Анатомія на межі тисячоліть : матеріали студентської
науково-практичної конференції, присвяченої 210-річчю з дня
заснування кафедри анатомії людини (Харків, 20 квітня 2015 р.) /
Міністерство охорони здоров'я України, Харківський
національний медичний університет ; відп. ред. А. О. Терещенко.
– Харків, 2015. – 80 с.

Збірник присвячений 210-річчю від дня заснування кафедри
анатомії людини Харківського національного медичного
університету. Подано історичні нариси про вчених, які завідували
кафедрою анатомії людини з часу її заснування та сприяли
створенню матеріальної бази та наукового потенціалу кафедри
анатомії людини ХНМУ. Висвітлено проблеми, які досліджувались на
кафедрі, про внесок вчених-анатомів у вітчизняну й світову науку.
Окремо приділено увагу досягненням та здобуткам колективу
кафедри анатомії станом на 2015 рік.

Для науковців, медиків різних спеціальностей, студентів та
викладачів вищих закладів медичної освіти.



61(061)
А 64

Анатомічний музей Львівського національного медичного
університету імені Данила Галицького = The Anatomical Museum
of Danylo Halytsky Lviv National Medical University = Anatomisches
Museum der Nationalen Medizinischen Danylo-Halyzkj-
Universität Lwiw = Muzeum Anatomiczne Lwowskiego Narodowego
Uniwersytetu Medycznego imienia Daniela Halickiego : альбом /
Б. Зіменковський [та ін.]. – Львів : Медицина світу, 2020. – 136 с.

Видання розповідає про зібрання анатомічного музею
Львівського національного медичного університету ім. Данила
Галицького. Подано короткий огляд більш ніж сотні препаратів
з-поміж 2000 унікальних експонатів музею. Читач проходить
екскурсією трьома музейними залами, автентичною лекційною
аудиторією – «Анатомічним театром», бібліотекою з періодикою
ХІХ століття, Х-променевою лабораторією, науковими, навчальними
та дослідницькими приміщеннями.

Для студентів та викладачів закладів вищої медичної освіти,
науковців, лікарів та усіх, хто цікавиться анатомією людини.





61(09)
І-90

Історія Харківського державного медичного університету
(1805–2005) / ред. А. Я. Циганенко. – Харків : Контраст, 2005. –
752 с.

До видання увійшли нариси з історії Харківського національного
медичного університету від початку його заснування у вигляді
медичного факультету Харківського університету у 1805 р. Перший
розділ вміщує загальну історію вишу до 1993 р. У другій частині
вміщено матеріали з історії окремих кафедр університету та
розповіді про їхніх керівників від початку створення цих
підрозділів до 2005 р. Серед них гідне місце посідає і кафедра
нормальної анатомії, яка бере свій початок з часів заснування
медичного факультету Імператорського Харківського університету.

Для медиків різних спеціалізацій, студентів та викладачів вищих
закладів медичної освіти, краєзнавців та усіх, хто цікавиться
історією української медицини.



61(061)
К 30

Кафедра анатомії людини. Віртуальна екскурсія. Історія у
фотографіях: (до 210 річниці Харківського національного
медичного університету, кафедри анатомії людини) /
B. М. Лісовий [та ін.] ; Міністерство охорони здоров'я України,
Харківський національний медичний університет. – Харків :
ФОП Бровін О. В., 2016. – 140 с.

Видання присвячено 200-річчю Харківського національного
медичного університету та кафедри анатомії. Воно пропонує
читачеві відвідати експозицію музею кафедри анатомії людині,
пройти службовими приміщеннями, препарувальними залами,
навчальними кімнатами, лекційними аудиторіями,
комп'ютерними класами, ознайомитися з науковими та
навчальними експонатами музеїв кафедри анатомії людини.
Кольорові фотографії, що складають книгу, найбільш повно
розкривають вміст експозиції та дають уявлення щодо розмаїття її
експонатів.

Для науковців, лікарів, студентів та викладачів закладів
вищої медичної освіти та усіх, хто цікавиться історією
анатомічної науки.



Харківський національний медичний університет:
архітектурний вимір / ред.: В. А. Капустник, B. М. Лісовий ;
автор проекту С. Шльомич ; автори тексту І. Акмен,
А. Корнєв, В. Лопатько. – Харків : Раритети України, 2020. –
88 с.

В ілюстрованому виданні з серії «Архітектура, події, люди»
представлено розвиток медичної освіти, втілений в архітектурно-
художніх образах міста Харкова. Будівлі ХНМУ – старі й нові –
увібрали в себе найприкметніші риси часу, коли їх було
споруджено. У книзі вміщено інформацію, доповнену
фотоматеріалами про будівлю та приміщення сучасної кафедри
нормальної анатомії, у стінах якої до наших часів зберіглася
аудиторія-амфітеатр із демонстраційним столом з мармуровою
стільницею. Яскраво проілюстрована експозиція музею кафедри,
де зберігаються препарати, виготовлені ще на початку ХХ століття.

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

61(061)
Х 21





61(092):611
В 75

Володимир Петрович Воробйов / уклад.: А. Н. Новомінський,
В. М. Попов. – Київ : Наукова думка, 1973. – 35 с. – (Академія
Наук УРСР. Бібліографія вчених Української РСР).

Видання висвітлює основні періоди життя видатного
українського вченого у галузі нормальної та патологічної анатомії
В.П. Воробйова, його науково-педагогічну та громадсько-політичну
діяльність. Володимир Петрович, видатний представник
харківської медичної школи, зробив вагомий внесок у наукову
спадщину Харківського національного медичного університету.

Для медиків різного профілю, науковців, викладачів та
студентів закладів вищої медичної освіти, а також усіх хто
цікавиться біографією та науковими досягненнями вченого.



61(092)
С 38

Синельников Р. Д. Жизнь в науке : (об основоположнике
советской анатомической школы В. П. Воробьеве) /
Р. Д. Синельников. – Москва : Медицина, 1969. – 124 с.

У монографії освітлено науково-педагогічну та громадську
діяльність В.П. Воробйова та розвиток його творчої спадщини.
Представлено оригінальні методи виготовлення препаратів,
запропонованих вченим. Приділено увагу 20-ти річній діяльності
В.П. Воробйова на посаді завідуючого кафедрою нормальної
анатомії Харківського університету та Харківського медичного
інституту. Окреме місце відведено створенню В.П. Воробйовим
власної анатомічної школи.

Книга розрахована на медиків-морфологів, науковців, викладачів
та студентів закладів вищої медичної освіти та всіх хто цікавиться
біографією та науковими досягненнями вченого.



61(092)
Ж 71

Жизнь и научно-педагогическая деятельность профессора
Виктора Владимировича Бобина : к 110-летию со дня рождения /
А. А. Бабанин, В. М. Лупырь, В. В. Ткач, В. А. Ольховский ; ред.
А. Я. Цыганенко ; Харьковский государственный медицинский
университет, Крымский государственный медицинский
университет им. С. И. Георгиевского. – Харьков ; Симферополь,
2000. – 23 с.

Видання присвячене 200-річчю від дня заснування Харківського
державного медичного університету. Представлено короткі
біографічні відомості про життя, науково-педагогічну діяльність та
бібліографію праць видатного вченого Харківського медичного
інституту, засновника великої наукової школи анатомів, професора
В.В. Бобіна.

Для студентів та викладачів кафедр анатомії вищих закладів
медичної освіти, лікарів, науковців, усіх хто цікавиться історією
вітчизняної медицини.



61(092):611.8
К 89

Кукуев Л. А. В.А. Бец (1834–1894) / Л. А. Кукуев. – Москва :
Государственное издательство медицинской литературы,
1950. – 92 с.

Видання розглядає життєвий та науковий шлях видатного
харківського анатома, засновника вчення про клітинну будову кори
мозку Володимира Олексійовича Беца. Праці вченого в галузі
анатомії нервової системи надали чималий вплив на подальший
розвиток неврології. Докладно представлено основні досягнення
науковця у галузі нормальної анатомії, напрацювання в педагогічній
діяльності. Окремо приділено увагу дослідницькій діяльності
В.А. Беца та його внеску в розвиток вітчизняної неврології.

Буде цікавим для науковців, студентів та викладачів закладів
вищої медичної освіти, краєзнавців та усіх, хто цікавиться історією
вітчизняної медицини.
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