
Віртуальна виставка літератури 
з історії медичної науки



Історія медичних відкриттів сповнена драматизму, навіть складно уявити, 
скільки було втрачено людських життів перш, ніж на світ з’явився певний 
рятівний засіб. 

Окремі відкриття було зроблено випадково, шляхом осяяння, решта ж
потребувала наполегливих багаторічних досліджень, не завжди прийнятих
сучасниками.

Деякі з найважливіших віх в історії медицини:





61(09)
Г 38

Германъ Ф. Л. Врачебный бытъ до-Петровской Руси :
матеріалы для исторіи медицины въ Россіи. Вып. 1 /
Ф. Л. Германъ. – Харьковъ : Изданіе Адольфа Дарре, 1891. –
120 с.

У раритетному виданні харківського лікаря Ф.Л. Германа
висвітлено питання організації лікарської справи на
російських землях від епохи Середньовіччя до початку XVII ст.
При написанні книги було використано ряд сучасних автору
наукових джерел, документальних матеріалів, відомості з
яких барвисто ілюструють подробиці з життя та професійної
діяльності медиків давнини. Завдяки кропіткій роботі автора
перед читачем постає без недомовок та прикрас літопис
тогочасного лікарського побуту.

Буде цікавим для науковців, істориків медицини, медиків
різних професій, викладачів вищих закладів медичної освіти
та усіх, хто цікавиться історією медицини.



61(09)
К 56 

Ковнеръ С. Исторія медицины. Вып. 1, 2, 3. Ч. 1 /
С. Ковнеръ. – Киев : Университетская типография
(І. Завадзкаго), 1878. – 1002 с.

Перший том монографії Савелія Ковнера з історії
виникнення та розвитку медичної науки представлено
відомостями про лікарське мистецтво у країнах Давнього
Сходу та античної Греції. Своєю працею автор ставив за мету
привернути увагу медичної спільноти та суспільства в цілому
до медичної історії, яка на той час як наука була недостатньо
визнаною, своєрідною «попелюшкою медицини».

Видання буде цікавим для науковців, істориків медицини,
викладачів вищих закладів медичної освіти.



61(09)
К 56

Ковнеръ С. Исторія средневѣковой медицины. Вып. 1, 2 /
С. Ковнеръ. – Кіевъ : Типографія Императорскаго
университета св. Владиміра, В. І. Завадскаго), 1893. –
822 с.

На сторінках своєї монографії лікар та відомий історик
медицини Савелій Ковнер докладно розглядає шлях
становлення медичної науки від раннього Середньовіччя до
початку Нового часу. Крім розвитку медичної справи у
Західно-римській імперії та Візантії автором охоплено
значний масив досягнень східної медицини, а саме –
арабської. Висвітлено зародження, періоди розквіту та
занепаду лікарської справи в середньовічній Персії, Єгипті,
Сирії, Магрибі, а також Іспанії часів арабського
володарювання.

Для науковців, істориків медицини, викладачів закладів
вищої медичної освіти.



61(09)
Р 17

Разумовскій В. И. Медицинское дѣло вѣ России вѣ
царствованіе первыхѣ Государей Дома Романовыхѣ :
(Рѣчь, произнесенная на соединенномъ засѣданіи
Общества Русскихъ Врачей въ Петербургѣ, Русскаго
Общества охраненія народного здравія, Русскаго
Хирургическаго Общества Пирогова и Петербургскаго
Медицинскаго Общества 21 февраля 1913 г.) /
В. К. Разумовскій. – Саратовъ : Типография Союза
Печатного Дѣла, 1913. – 28 с.

Видання представляє собою промову, яку було зроблено
автором на з'єднаному засіданні Товариства Російських
Лікарів у Петербурзі, Російського Товариства охорони
народного здравія, Російського Хірургічного Товариства
Пирогова та Петербурзького Медичного Товариства 21
лютого 1931 р. Розгорнутий історичний екскурс охоплює
період початку XVII – першої половини XVIII cт., що
характеризувався становленням медичної галузі майбутньої
імперії з самих основ.

Для науковців, медиків різних професій, істориків
медицини, викладачів закладів вищої медичної освіти.





61(09)
В 36

Верхратський С. А. Історія медицини /
С. А. Верхратський. – Київ : Здоров'я, 2011. – 352 с.

У книзі провідного історика медицини професора
С.А. Верхратського висвітлені етапи розвитку медичної науки
від стародавніх часів до кінця ХХ ст. Значну увагу приділено
внеску українських вчених-медиків до світової науки. Окремі
розділи розглядають організацію медичної допомоги в
Запорізькій Січі та західно-українських землях. Описано
принципи цехової медицини, діяльність перших міських
лікарень в Україні, роль Києво-Могилянської академії у
підготовці українських учених тощо.

Для лікарів різних спеціальностей, студентів закладів
вищої медичної освіти, аспірантів, а також усіх, хто цікавиться
історією медицини.



61(09)
Н 28

Нариси історії медицини / ред. С. Й. Кухта. – Львів : Кварт,
2007. – 244 с.

Нариси з історії медичної науки розглядають етапи
розвитку охорони здоров'я населення Галичини,
зосереджуючись на становленні окремих галузей медицини,
фармації, стоматології, рентгенології. Висвітлено діяльність
цирульників, аптекарів і лікарів, роботу навчальних закладів
й фахових товариств, наведено еволюцію медичної освіти та
підготовки лікарських кадрів. До збірки увійшли публікації з
історії медицини, що побачили світ на сторінках популярних
медичних видань упродовж 1989–2005 рр., та на сьогодні
недоступні масовому читачеві.

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



61(09)
О-60

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

У монографії на підставі комплексних досліджень, як
документальних джерел, так і праць вітчизняних та
зарубіжних вчених у галузі історії медицини, всесвітньої
історії, філософії, археології та релігієзнавства представлено
історію давньої та середньовічної медицини.

Для медиків різних спеціальностей, викладачів і студентів
закладів вищої медичної освіти та усіх, хто цікавиться
історією медицини.



61(09)
Б 77

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 століть монгольського ярма.
Рукописні медичні лікарські порадники XVII–XVIIІ ст.
дозволили ознайомитися з багатовіковим лікарським
досвідом наших предків. Враховуючи надзвичайну ветхість
деяких лікарських порадників, що дійшли до нашого часу,
автори зафіксували окремі сторінки документів для історії у
численних ілюстраціях.

Видання буде корисним для професійних медиків,
істориків та усіх, хто цікавиться історією української
медицини.



61(092)
Ц 61

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 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 розвитку санітарного нагляду та
протиепідемічної роботи, ролі громадських товариств в
організації медичної допомоги населенню.

Для медиків-науковців, істориків, краєзнавців, викладачів і
студентів закладів вищої медичної освіти та усіх, хто
цікавиться історією вітчизняної медицини.



616.31
С 81

Стоматологія України. Історичні нариси / Н. Г. Баранник,
М. О. Басюк, В. Г. Близнюк [та ін.] ; ред.: І. П. Мазур,
О. В. Павленко, І. Л. Скрипник. – Харків : СИМ, 2017. – 192 с.

Видання присвячене сторіччю виникнення української
наукової стоматологічної школи та розглядає історію її
формування та розвитку. Висвітлено незаперечну роль
наукових товариств у цьому процесі, розглянуто його основні
віхи, приділено увагу історії створення мережі лікувально-
профілактичних закладів стоматологічного напрямку в різних
регіонах України. Також у книзі йдеться про основні події,
організацію та проведення з’їздів, Національних Українських
стоматологічних конгресів, про співпрацю зі Всесвітньою
федерацією стоматологів (FDI). Зроблено ретельний аналіз
сучасного стану стоматологічної служби України.

Монографія призначена для фахівців в галузі історії
медицини, лікарів-стоматологів, викладачів та студентів
закладів вищої медичної освіти.



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 другої 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
протиепідемічної діяльності, боротьби з найнебезпечнішими
хворобами, надання основних видів медичної допомоги.

Книга буде цікавою для медиків-науковців, істориків
медицини, краєзнавців, викладачів та студентів вищих
закладів медичної освіти та усім, хто цікавиться історією
харківської медицини.

610(09)Харк
Р 58



61(09)
К 36

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 році
як медичний факультет Імператорського Харківського
університету і, пройшовши всі етапи реорганізації, став
передовим осередком медичної науки. Представлено
відомості про професійну діяльність 19 деканів медичного
факультету Імператорського Харківського університету, 20
директорів і ректорів Харківського медичного університету та
перелік вихованців і співробітників, які у свій час були
керівниками медичних інститутів України та зарубіжжя.

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



61(92)
Х-21

Харківський національний медичний університет: вчителі
та учні. – Харків : Кроссроуд, 2012. – 332 с. – (Випускники
українських ВНЗ).

Третій том книжкової серії «Вихованці ХМІ–ХНМУ»
розповідає про минуле та сьогодення Харківського
національного медичного університету, про зв’язок часів і
спадкоємність поколінь, про учителів і учнів. Видання у
вигляді інтерв’ю представляє життєві спогади колишніх
вихованців університету та охоплює професійні та приватні
сторінки життя. Автобіографічні нариси доповнені
фотоматеріалами з особистих архівів учасників проекту.

Для науковців, краєзнавців, істориків медицини та усіх, хто
цікавиться історією і сучасністю ХНМУ.



61(061)(09)
І-90

Історія в історіях : харківська вища медична школа у
спогадах, документах і фотографіях / за заг. ред.
В. М. Лісового, Ж. М. Перцевої ; Міністерство охорони
здоров’я України, Харківський національний медичний
університет. – Харків : ХНМУ, 2015. – 552 с.

Книга містить спогади професорів, викладачів і вихованців
ХНМУ про харківську вищу медичну школу у різні роки її
існування як факультету Імператорського Харківського
університету, Харківських державних медичних академії,
інституту та університету. В цілому охоплено весь 210-річний
шлях розвитку вищої медичної школи Харкова. Представлено
текстові матеріали та фотодокументи, які свідчать про
діяльність цих установ та ілюструють видання.

Пропонується медикам різних спеціальностей, науковцям,
викладачам та студентам закладів вищої медичної освіти,
історикам медицини, краєзнавцям та широкому колу
читачів.



61 (09)
І-90

Історія Харківської медичної школи в експозиціях музею
історії ХНМУ / В. М. Лісовий [та ін.]. – Харків : ХНМУ,
2019. – 216 с.

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.



61(061)
К 30

Кафедра анатомії людини. Віртуальна екскурсія. Історія у
фотографіях : (до 210-ї 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 присвячене 200-річчю Харківського
національного медичного університету та кафедри анатомії.
Читачеві пропонується відвідати експозицію музею кафедри
анатомії людини, пройти службовими приміщеннями,
препарувальними залами, навчальними кімнатами,
лекційними аудиторіями, комп'ютерними класами,
ознайомитися з науковими та навчальними експонатами
музеїв кафедри. 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.



61(09)
К 30

Кафедра хімії очима сучасників (історичний нарис) :
монографія / Г. О. Сирова, В. М. Петюніна, В. О. Макаров
[та ін.] ; ред. Г. О. Сирова ; Міністерство охорони здоров'я
України, Харківський національний медичний
університет. – Харків : Планета-Прінт, 2020. – 240 с.

Монографія присвячена основним історичним періодам
існування кафедри медичної та біоорганічної хімії
Харківського національного медичного університету.
Розглянуто навчально-методичну, науково-дослідну та
виховну роботу співробітників кафедри. Приділено увагу
роботі колективу кафедри, особливостям викладання хімії
іноземним студентам, першим студентським крокам в науці,
а саме – проведенню конференцій першокурсників. Окремий
розділ присвячено педагогічному штату і лаборантському
складу кафедри.

Видання буде цікавим для широкого кола читачів:
істориків, медиків, хіміків, фармацевтів, студентів закладів
вищої освіти.



616.6(092)
Ч-24

Час, події, люди : збірник матеріалів, присвячений 50-річчю
Харківського обласного клінічного центру
ім. В. І. Шаповала / B. М. Лісовий, I. A. Гарагатий,
В. М. Демченко [та ін.] ; заг. ред. B. М. Лісовий ;
Харківський національний медичний університет, ННВК
Урологія і нефрологія. – Харків : ХНМУ, 2018. – 463 с.

Видання присвячено 50-річному ювілею з дня заснування
Харківського обласного клінічного центру урології та
нефрології ім. В.І. Шаповала. У ньому зібрані історичні
матеріали про створення закладу, його розвиток та сучасний
стан. Висвітлено етапи створення Харківської урологічної
школи та Навчального науково-виробничого комплексу
Харківського національного медичного університету
«Урологія і нефрологія».

Для лікарів-урологів, науковців, викладачів та студентів
закладів вищої медичної освіти.



61(061)
К 66

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

У книзі опубліковано раритетні матеріали із фондів
провідних бібліотек м. Харкова та ДУ «Інститут патології
хребта та суглобів 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 XX століття медичної установи
широко відомої в Україні та світі як інститут імені професора
М.І. Ситенка. Наведено імена фахівців, які зробили значний
внесок до заснування та розвитку харківської ортопедичної
школи, яка є провідною в Україні.

Видання призначене для ортопедів, травматологів,
науковців, викладачів та студентів закладів вищої медичної
освіти, істориків медицини та усіх зацікавлених історією
вітчизняної медичної науки.



61(061)(09)
З-62

Зіменковський Б. С. Львівська академічна терапевтична
школа: погляд крізь призму 120 років / Б. С. Зіменковський,
М. Р. Гжегоцький, О. М. Радченко. – Львів : ЛНМУ, 2017. –
44 с.

Монографія подає історичний нарис становлення та
розвитку львівської терапевтичної школи, яка бере свій
початок з 1897 р. Авторами умовно систематизовано
розвиток львівської терапевтичної школи за історичними
періодами. Окремо виділено післядипломну освіту та
сімейну медицину – перспективні напрямки в діяльності
львівських медичних освітніх закладів.

Видання буде цікавим для терапевтів, сімейних лікарів,
інтернів, викладачів та студентів закладів вищої медичної
освіти, а також усіх, хто цікавиться історією української
медичної науки.



61(09)
Т 40

Тикотин М. А. Леонардо да Винчи в истории анатомии и
физиологии / М. А. Тикотин. – Ленинград : Медгиз, 1957. –
264 с.

Видання присвячено дослідницькій спадщині геніального
італійця, зокрема його внеску до розвитку сучасної
анатомічної та фізіологічної науки. Представлено основні
етапи життя, наукової та творчої діяльності художника, його
анатомічні малюнки та найвідоміші картини. Змальовано
дійсне становище анатомічної науки епохи Відродження,
проаналізовано погляди вчених тієї доби на будову
людського тіла, розглянуто основні наукові течії, які панували
за часів Леонардо.

Для медиків різних спеціальностей, художників, істориків
медицини та мистецтва, науковців, викладачів та студентів
закладів вищої медичної освіти, та усіх, хто цікавиться
досягненнями да Вінчі в основоположних галузях медицини.



Атлас тібетської медицини – унікальна збірка ілюстрацій
до медичного трактату XVII ст., на основі якого навчались
покоління тібетських медиків. У виданні відтворюються усі 76
листів оригінальної збірки. Кожен лист забезпечений
роз’ясненнями, усі підписи до малюнків перекладено з
тібетської мови. У вступній статті вміщено відомості з історії
тібетської медицини, пам’ятник аналізується як частина
теоретичного твору та як витвір мистецтва. Також видання
представляє собою яскравий зразок середньовічної наукової
ілюстрації.

Буде у нагоді медикам різних спеціальностей, науковцям,
історикам медицини та усім, хто цікавиться медициною та
мистецтвом Давнього Сходу.

Атлас тибетской медицины : свод иллюстраций к
тибетскому медицинскому трактату XVII века "Голубой
берилл" / сост.: В. С. Дылыкова-Парфионович,
С. В. Клоков ; ред.: Ю. М. Парфионович, Р. Е. Пубаев,
Д. Ю. Буткус ; пер. Т. А. Асеева [и др.] ; Бурятский
научный центр СО РАН [та ін.] – Москва : АСТ, 1998. –
592 с.

615.892(084)
А 92



61
М 42

Медицина и искусство / А. Ф. Яковцова [и др.]. – Харьков :
Райдер, 2008. – 216 с.

Автори книги, представники харківської медичної
спільноти, пропонують зануритися в дивовижний світ
мистецтва, поринути у неосяжні літературні обрії, чарівний
світ музики, безмежні виміри образотворчого мистецтва.
Розглянуто ряд художніх творів, у яких мистецтво лікування
знайшло найяскравіше відображення. Висвітлено історію
взаємин окремих видів мистецтва та медицини, а також
можливості впливу мистецтва на здоров’я людини. Особливе
місце відведено видатним письменникам, медикам за
фахом, у житті яких література йшла рука об руку з
медициною. Приділено увагу історіям хвороб видатних діячів
літератури, живопису, музики, тощо.

Для медиків різних спеціальностей, викладачів та
студентів закладів вищої медичної освіти, істориків медицини
та широкого кола читачів.



61(09)
Д 82

Думанський Ю. В. Історія медицини України в дзеркалі
фалеристики : каталог медичних знаків / Ю. В. Думанський,
О. В. Синяченко ; Міністерство охорони здоров’я України,
Національна академія медичних наук України, Донецький
національний медичний університет ім. М. Горького. –
Донецьк : Видавець Заславський О.Ю., 2011. – 320 с.

У книзі подано історію розвитку фалеристики як однієї з
наукових історичних дисциплін, детально обговорюються
символи та емблеми світової медицини, що проілюстровані
на прикладах фалеристичних матеріалів. Представлено
понад 1800 знаків (значків, жетонів), які мають відношення
до України та вітчизняної медицини і становлять практично
повний їх каталог, а також історію української держави в
контексті української медичної фалеристики.

Представляє інтерес для медиків різних спеціальностей,
істориків медицини, викладачів та студентів закладів вищої
медичної освіти, а також широкого кола читачів.





61(092)
Ц 61

Цимбалюк В. І. Світочі української медицини : наукове
видання / В. І. Цимбалюк, П. І. Червяк ; Національна
академія медичних наук України. – Київ : ВЦ Просвіта,
2019. – 320 с.

Книга містить короткі нариси про життя та внесок у
медицину українських медиків-науковців і лікарів. Через
життєписи висвітлено визначальну роль українців у творенні
медицини країн, у складі яких перебувала Україна та
повернення історичної справедливості про належність
багатьох видатних учених-медиків до України. Також подано
біографічні довідки про видатних учених і лікарів, яким
довелося працювати не тільки в Україні, а й поза її межами.

Для медиків різних спеціальностей, викладачів та
студентів закладів вищої медичної освіти, істориків медицини
та широкого кола читачів.



61(09)
І-51

Імена в медицині у відгомоні часу. 2018 рік (січень –
червень) : календар знаменних та пам’ятних дат /
Національна наукова медична бібліотека України ; уклад.:
А. М. Кобизська, Л. Є. Корнілова ; ред. Н. М. Бортнік. – Київ,
2017. – 86 с.

Перша частина видання присвячена ювілейним датам
видатних особистостей української медичної науки та
практики. Календар містить відомості про вчених та лікарів
різних часів. До нього увійшли відомості про медиків та
фахівців суміжних галузей, творчий доробок яких вплинув на
розвиток медицини. Представлено основні віхи життя та
професійні досягнення академіків Національної академії наук
України та Національної Академії медичних наук України,
професорів, керівників кафедр, деканів і ректорів
університетів, практичних лікарів.

Адресовано фахівцям медичної галузі та усім, хто
цікавиться питаннями історії медичної науки, охорони
здоров'я та освіти.



61(016)
Н 34

Наукові праці І. І. Мечникова та його харківських учнів у
фонді Харківської наукової медичної бібліотеки :
друкований каталог / Харківська наукова медична
бібліотека ; уклад.: О. І. Мікуліна, Л. П. Беззубець ; наук.
ред. О. М. Клімова ; ред. І. О. Бражник. – Харків : Федорко,
2016. – 150 с.

Каталог присвячений першому Нобелівському лауреату
Слобожанщини, видатному вченому І.І. Мечникову та його
послідовникам : С.І. Златогорову, С.В. Коршуну,
В.І. Недригайлову – засновникам харківської школи
імунологів. Вміщено відомості про друковані наукові праці
І.І. Мечникова, його харківських учнів та літературу про нього
у фонді Харківської наукової медичної бібліотеки.

Видання розраховано на лікарів-імунологів, мікробіологів,
епідеміологів, інфекціоністів, викладачів та студентів закладів
вищої медичної освіти, краєзнавців та всіх, хто вивчає історію
вітчизняної медицини.



61(092)
Т 65

Трахтенберг Исаак: всего одна жизнь / сост.: Н. Таталай,
Е. Коломийченко. – Киев : Новий друк, 2019. – 320 с.

Ісаак Михайлович Трахтенберг – український гігієніст,
вчений-токсиколог із світовим ім'ям. За своє багате на події
життя він встиг накопичити чималий багаж знань, вмінь та
вражень найрізноманітнішого спектру. Про зліти та падіння,
радощі та проблемні моменти в життєвих хитросплетіннях,
про міцні родини зв'язки, глобальні впливи на долю
обдарованої людини тощо, про все це розповість книга
спогадів самого вченого та його ближнього кола. Збагачена
чисельними фотоматеріалами, вона захопить читача від
самого свого початку та не відпустить до кінця.

Видання буде цікавим для медиків різних спеціальностей,
студентів та викладачів закладів вищої медичної освіти,
істориків медицини та широкого кола читачів.



61(092)
С 40

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

Книга спогадів завідуючої кафедри медичної та
біоорганічної хімії Харківського національного медичного
університету Г. Сирової про останні дні свого колеги та
вчителя, Чекмана Івана Сергійовича. Видатний учений зі
світовим ім'ям являє собою цілу епоху у вітчизняній
фармакології. Учні професора є гордістю української та
світової науки, за його численними підручниками ось уже не
одно десятиліття навчається студентство не тільки у нашій
країні, але й за її межами. Іван Сергійович будучи тонкою та
контактною людиною відгукувався на будь-яке прохання про
допомогу в роботі, і ця допомога надходила незмінно. Книгу
спогадів доповнено фотоматеріалами з архіву авторки та її
особистими віршами.

Для лікарів, студентів та викладачів закладів вищої
медичної освіти та усіх, хто цікавиться історією вітчизняної
медицини.



Підготувала: Озеркіна О.

Книги з фонду Наукової бібліотеки


