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Видання, що надійшли до Наукової бібліотеки ХНМУ  

у січні-лютому 2015 року 

Внутрішня медицина 

Наукові та практичні аспекти хронізації неінфекційних захворювань внутрішніх 

органів: матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю, 6 

листопада 2014 р. – Х., 2014. - 464 с.   (1 прим.) 
 

У збірнику представлені основні аспекти хронізації захворювань внутрішніх органів, 

первинна та вторинна профілактика в клініці внутрішніх хвороб, нові технології 

лікування та їх реалізація у практиці терапевта, особливості ведення хворих із 

коморбідною патологією, ефективність мультидисциплінарного підходу в лікуванні.  

Хірургія 

Пётр Васильевич Мандрыка: военный хирург / Министерство образования и 

науки Украины, Харьковский национальный университет им. В.Н. Каразина. – 

Х., 2014. - 200 с.   (1 экз.) 
 

Книга посвящена жизни и деятельности П. В. Мандрыки, выпускника Харьковского 

университета, ставшего ведущим хирургом, начальником Центрального военного 

госпиталя (г. Москва) с 1923 по 1943 гг., ныне названного его именем. В книге 

собраны его выступления, воспоминания его жены, сына, родственников и 

пациентов.  



Медична біологія 

Аминокислоты-наноразмерные молекулы: клинико-лабораторные 

исследования / И. С. Чекман [и др.]. – К.; Х., 2014. - 156 с.   (2 экз.) 

Аминокислоты глазами химиков, фармацевтов, биологов. Т. 1 / 

А. О. Сыровая [и др.]. – Х., 2014. - 228 с.   (2 экз.) 

Аминокислоты глазами химиков, фармацевтов, биологов. Т. 2 

/ А. О. Сыровая [и др.]. - Х., 2015. - 268 с.   (2 экз.) 

Політологія 

Альков, В. А. Політична наука у схемах і таблицях: атлас наочного 

супроводу до курсу "Політологія" / В. А. Альков, В. І. Кравченко, Н. М. 

Мартиненко ; МОЗ України, Харківський національний медичний 

університет. – Х.: ХНМУ, 2015. - 96 с.   (190 прим.) 
 

Атлас наочного супроводу підготовлено у відповідності до програми курсу 

«Політологія». Матеріал поданий у конспективній схематичній формі й може бути 

використаний для підготовки до лекцій, практичних занять, у самостійній роботі, а 

також при підготовці до підсумкового модульного контролю.  



Видання, що надійшли до Наукової бібліотеки ХНМУ  

у березні-квітні 2015 року 

Біофізика 
 

Довбешко, Г. И. Усиленная поверхностью колебательная спектроскопия / Г. 

И. Довбешко, Е. М. Фесенко, Е. П. Гнатюк; Национальная академия наук 

Украины, Институт физики. – К.: Наукова думка, 2014. - 176 с.   (2 экз.) 
 

В книге исследован новый метод колебательной спектроскопии, а именно усиленное 

поверхностью ИК-поглощение (SEIRA). Рассмотрены механизмы и эффекты метода 

SEIRA, способы его реализации, свойства металлических наноструктур, которые 

приводят к эффекту усиления. Приведены примеры практического применения 

усиленной поверхностью спектроскопии для конформационного анализа белков, ДНК, 

липидов, взаимодействия противоопухолевых препаратов с компонентами клетки, что 

является важным и полезным при разработке новых направлений в нанотехнологиях.  

Гігієна і санітарія 
 

Подригало, Л. В. Донозологические состояния у детей, подростков и 

молодежи: диагностика, прогноз и гигиеническая коррекция / Л. В. 

Подригало, Г. Н. Даниленко. - К.: Генеза, 2014. - 199 с.   (1 экз.) 
 

В монографии рассмотрены гигиенические аспекты проведения донозологической 

диагностики у детей, подростков и молодежи, возможности ее использования в рамках 

мониторинга здоровья подрастающего поколения. 

 



Інфекційні хвороби 
 

Епідеміологічні дослідження в клінічній та профілактичній медицині: 

досягнення та перспективи: матеріали наук.-практ. конф. з міжнародною 

участю, присвяченої 210-й річниці Харківського національного 

медичного університету та 85-річчю кафедри епідеміології, 12-13 

березня 2015 р. / МОЗ України, Харк. нац. мед. ун-т; за ред. Т. О. 

Чумаченко. – Х., 2015. - 290 с.   (1 прим.) 
 

У збірнику представлені тези доповідей, що відображають теоретичні та практичні 

результати епідеміологічних досліджень в різних галузях клінічної та профілактичної 

медицини, історичні питання розвитку епідеміологічної науки. 

Клиническая паразитология и тропическая медицина. Ч. 1. / В. Н. Козько 

[и др.]; Министерство здравоохранения Украины, Харьковский 

национальный медицинский университет. – Х.: ХНМУ, 2014. - 160 с.  (1 экз.) 
 

Клиническая паразитология и тропическая медицина. Ч. 2. / В. Н. Козько 

[и др.]; Министерство здравоохранения Украины, Харьковский 

национальный медицинский университет. – Х.: ХНМУ, 2014. - 162 с.  (1 экз.) 
 

В учебно-методическом пособии систематизированы и обобщены материалы по 

проблемам протозойных, арбовирусных тропических болезней, гельминтозам, 

тропическим микозам, особенностям СПИДа в тропическом регионе.  



Медична мікробіологія 

Алергологія: підручник / за ред. Ю. В. Вороненка, Л. В. Кузнецової. – К., 2008. - 

368 с.   (1 прим.) 
 

У підручнику викладені положення про структуру, функції та дисфункції імунної системи. 

Наведені сучасні дані про алергічні захворювання. Описані механізми дії та використання 

специфічної імунотерапії, імунотропних препаратів і глюкокортикоїдів; надані рекомендації 

щодо їх застосування.  

Імунологія: національний підручник / за заг. ред. Л. В. Кузнецової, В. Д. 

Бабаджана, Н. В. Харченко. – К., 2013. - 564 с.   (1 прим.) 
 

В національному підручнику описані найбільш поширені методи визначення 

імунокомпетентних клітин та імуноглобулінів, що є складовими частинами імунограми, 

проілюстровані варіанти імунної відповіді при різних варіантах запалення, імунодефіцитних 

станах та можливості їх імунокорекції.  

Клінічна та лабораторна імунологія: національний підручник / ред.: Л. В. 

Кузнецова, В. Д. Бабаджан, В. М. Фролова. - К.: Полиграф плюс, 2012. - 914 с.   (1 

прим.) 
 

Учбовий матеріал, викладений у підручнику, передбачає вивчення основ клінічної та 

лабораторної імунології за основними її розділами, такими як загальна імунологія, 

імунопатологія (первинні та вторинні імунодефіцити, аутоімунні захворювання, 

трансплантаційна імунологія, імунологія репродукції, онкоімунологія), при цьому наголос 

робиться на вивченні імунопатогенезу, клініки, імунодіагностики, лікування та профілактики 

імунозалежних захворювань.  



Педіатрія 

Проблемні питання діагностики та лікування дітей з соматичною 

патологією: матеріали укр. наук.-практ. конф. лікарів-педіатрів з 

міжнародною участю, присвяченої 210-й річниці Харківського 

національного медичного університету. - Х., 2015. - 201 с.   (3 прим.) 
 

У збірнику наведено результати наукових досліджень з актуальних проблем 

педіатрії.  

Професійні хвороби 

Професійні хвороби : підручник / В. А. Капустник [та ін.] ; за ред. В. А. 

Капустника, І. Ф. Костюк. - 4-те вид., перероб. та доп. - Київ : ВСВ 

Медицина, 2015. - 536 с.   (100 прим.) 

 
У четвертому виданні національного підручника відображено сучасні відомості з 

різних розділів професійної патології. Зміст підручника відповідає Типовій 

програмі з навчальної дисципліни "Професійні хвороби" з урахуванням прин-

ципів Болонської кредитно-модульної системи. У додатку наведено чинні 

нормативні документи (список професійних захворювань, інструкцію щодо 

застосування переліку професійних захворювань, порядок проведення 

профілактичних оглядів, витяг з номенклатури лікарських спеціальностей).  



Стоматологія 

Повторное эндодонтическое вмешательство. Причины. Стратегия. 

Возможности: монография / Р. С. Назарян [и др.]; Министерство 

здравоохранения Украины, Харьковский национальный медицинский 

университет. – Х., 2014. - 116 с.   (2 экз.) 
 

Монография посвящена анализу причин неудачных исходов при проведении 

первичного лечения осложненного кариеса, показаний, последовательности и 

условий проведения повторного эндодонтического вмешательства с описанием 

современных инструментов, которые используют на различных этапах.  

Рябоконь, Е. Н. Харьковское зубоврачебное общество. Устав. Первые годы 

/ Е. Н. Рябоконь. - Х., 2015. - 241 с.   (2 экз.) 
 

В книге представлена история создания, развития и функционирования 

Харьковского зубоврачебного общества в первые годы его работы (1910-1913 

гг.). Приведен устав Харьковского зубоврачебного общества. В ней содержатся 

материалы и факты, многие из которых ранее не были опубликованы в 

специальной литературе.  



Вопросы экспериментальной и клинической стоматологии: сб. 

науч. тр. Вып. 11. Ч.1: материалы науч.-практ. конф. с 

международным участием "Гофунговские чтения" в рамках 

празднования 210-летия ХНМУ и международного Дня стоматолога, 

Харьков 10 февраля 2015 г. / редкол. Е. Н. Рябоконь [и др.]. - Х.: 

ХНМУ, 2015. - 302 с.   (2 экз.) 

Вопросы экспериментальной и клинической стоматологии: сб. 

науч. тр. Вып. 11. Ч. 2: Материалы науч.-практ. конф. с 

международным участием "Гофунговские чтения" в рамках 

празднования 210-летия ХНМУ и международного Дня 

стоматолога, Харьков, 10 февраля 2015 г. / Министерство 

здравоохранения Украины, Харьковский национальный 

медицинский университет. – Харьков, 2015. - 266 с.  (2 экз.) 



Фармація 

Сидоров, Ю. І. Процеси і апарати хіміко-фармацевтичної 

промисловості: навчальний посібник / Ю. І. Сидоров, В. І. Чуєшов, В. П. 

Новіков. - Вінниця: Нова книга, 2009. - 818 с.   (3 прим.) 
 

У навчальному посібнику в частині І наведено дані про основну хімічну апаратуру, 

яку застосовують для одержання синтетичних лікарських субстанцій (реактори, 

теплообмінники, адсорбери і абсорбери, апаратура для відгонки і ректифікації, 

сушарки тощо). У частині ІІ розглянуто процеси і апаратуру для одержання 

галенових препаратів, твердих, м'яких і рідких лікарських форм. У частині ІІІ 

викладено основи проектування хіміко-фармацевтичних виробництв, а також 

наведено приклади практичного застосування теоретичних знань, викладених у 

частинах І-ІІ, при учбовому проектуванні.  

Чекман, І. С. Історія лікознавства / І. С. Чекман. - К.: Задруга, 2014. - 256 

с.   (1 прим.) 
 

У книзі узагальнені літературні відомості і результати власних досліджень автора, 

що стосуються історії створення окремих лікарських засобів, ретроспективних 

аспектів зародження й розвитку вчення про медичні препарати, їхні 

фармакологічні групи, а в ширшому аспекті-лікознавства. Також ідеться про 

сучасні медикаменти й пошуки нових хімічних сполук, що характеризуються 

вираженою лікувальною активністю і стануть ліками майбутнього.  



Хвороби органів травлення 

Фадеенко, Г. Д. Гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь: пищеводные, 

внепищеводные проявления и коморбидность / Г. Д. Фадеенко, А. Е. Гриднев. - 

К.: Здоровье Украины, 2014. - 367 с.   (1 экз.) 

Хірургія 

Сучасні аспекти надання хірургічної допомоги дітям: збірник наукових праць за 

матеріалами науково-практичної конференції, присвяченої 30-річчю заснування 

Житомирської обласної дитячої клінічної лікарні та 10-річчю відкриття філії 

кафедри дитячої хірургії НМАПО ім. П.Л. Шупика, 22 січня 2015 р. - Житомир : 

Полісся, 2015. - 272 с.   (1 прим.) 
 

У матеріалах конференції представлені наукові і практичні роботи з питань надання 

хірургічної допомоги дітям. Описані сучасні інформативні методики обстеження дітей з 

врахуванням інформативності та безпеки, а також новітні технології при лікуванні 

вроджених та набутих недуг різної локалізації.  

Хвороби залоз внутрішньої секреції та обміну речовин 

Досягнення та перспективи експериментальної і клінічної ендокринології 

(Чотирнадцяті Данилевські читання): матеріали науково-практичної конференції з 

міжнародною участю, 2-3 березня 2015 р. – Х., 2015. - 190 с.   (3 прим.) 
 

У збірнику представлені сучасні дані відносно механізмів формування та прогресування 

ендокринопатій та їх ускладнень, висвітлено новітні технології їх діагностики, профілактики 

та лікування, а також сучасні підходи до розробки ефективних фармпрепаратів для корекції 

ендокринної патології.  



Видання, що надійшли до Наукової бібліотеки ХНМУ  

у травні 2015 року 

Історія медицини 
 

Ступак, Ф. Я. Історія медицини: підручник / Ф. Я. Ступак. - Київ: Книга-

плюс, 2015. - 176 с.   (191 прим.) 
 

У підручнику розглядаються становлення і розвиток медико-гігієнічних 

знань у первісному суспільстві, формування медицини Стародавнього світу, 

Середніх віків, Нового і Новітнього часу. 

Патологічна фізіологія 
 

Патофизиология: учебник / под ред. Н. Н. Зайко, Ю. В. Быця, Н. В. 

Крышталя. - Киев: ВСИ Медицина, 2015. - 744 с.   (100 экз.) 
 

Учебник подготовлен авторским коллективом сотрудников высших 

учебных заведений и академических научно-исследовательских 

учреждений Украины, являющихся признанными специалистами по 

различным вопросам патофизиологии, что дает основание считать этот 

базовый учебник национальным. 



Пеніцилії в навколишньому середовищі. Ч. 2: Визначник пеніциліїв і 

джерела їх існування / Е. З. Коваль [та ін.]. - Київ: Наукова думка, 2014. 

- 387 с. (2 прим.) 

 
Друга частина книги містить інформацію, необхідну для встановлення видів 

виявлених пеніциліїв. Детально проаналізовано існуючі системи класифікації 

роду, критично розглянуто критерії, на основі яких рід Penicillium поділяють на 

підроди, секції та серії, аргументовано вибір класифікації для 170 видів, 

наведених у книзі, сформульовано чіткі критерії для розуміння обсягу кожного з 

визнаних таксонів. 

Мікологія 
 

Коваль Е. З. Пеніцилії в навколишньому середовищі. Ч. 1 / Е. З. Коваль, 

А. В. Руденко, В. В. Гончарук. - Київ: Наукова думка, 2014. - 440 с.   (2 

прим.) 
 

Книга містить узагальнену інформацію про найпоширенішого представника 

мікроскопічних грибів – рід Penicillium. У першій частині висвітлено історію 

дослідження роду у світі й в Україні, наведено методи дослідження, основні 

морфологічні, фізіологічні, біохімічні й екологічні характеристики, особливості 

метаболізму, дані філогенетичного аналізу, відомості про виявлення окремих видів 

у екосистемах природного та антропогенного походження, розглянуто 

життєздатність пеніциліїв в умовах космічних апаратів, вічної мерзлоти, вказано їх 

прикладне й теоретичне значення. 



Онкологія 
 

 

Бурлака, А. П. Редоксзависимые сигнальные молекулы в механизмах 

опухолевого процесса / А. П. Бурлака, Е. П. Сидорик. - Киев: Наукова 

думка, 2014. - 256 с.   (5 экз.) 
 

В монографии раскрыты общие звенья редоксзависимых механизмов 

канцерогенеза. Книга предназначена для онкологов, биофизиков, 

биохимиков, патофизиологов. 



Медична навчальна література 

Видання, що надійшли до Наукової бібліотеки ХНМУ  

у червні 2015 року 

610.25(02) 

С 30 

Семидоцкая, Ж. Д. Философско-познавательные и этические аспекты 

медицины: учебное пособие / Ж. Д. Семидоцкая, И. А. Чернякова, А. Б. 

Борзенко; под ред. Ж. Д. Семидоцкой. – Х., 2015. - 96 с. 
 

В учебном пособии излагаются современные представления о философских 

и морально-этических проблемах медицины на современном этапе бурного 

научно-технического прогресса, обсуждаются вопросы нравственно-
философского подхода к врачеванию и развитию медицинской науки. 

610.25(02) 

К 56 

Ковальова, О. М. Деонтологія в медицині: підручник / О. М. Ковальова, 

Н.А. Сафаргаліна-Корнілова, Н. М. Герасимчук. – К.: ВСВМедицина, 2015. 

- 240 с. 
 

У підручнику обговорюються питання медичної етики і деонтології, правового 

забезпечення професійної діяльності лікаря всучасномусуспільстві; основні 

моделі взаємовідносин у системі лікар-хворий; питання ятрогенії, лікарської 

помилки, їх причинита профілактика; лікарська таємниця, правові документи, 

що гарантують дотримання лікарської таємниці в Україні та світі. 



615.38(02) 

Н 35 

Національне керівництво з виробничої трансфузіології для закладів, 

підрозділів та лабораторій служби крові / Інститут гематології та 

трансфузіології НАМН України, Харківська медична академія 

післядипломної освіти МОЗ України, Харківський обласний центр служби 

крові. - Харків : Золоті сторінки, 2015. - 336 с. 
 

Керівництво містить сучасну інформацію з нормативно-правового забезпечення 

державної політики України щодо питань служби крові.  

616.3(02) 

Х 50 

Хирургическая гастроэнтерология и проктология: учебное пособие / под 

ред. И. А. Криворучко, В. Н. Лесового. - Харьков: Стиль-издат, 2014. - 454 с. 
 

В учебном пособии отображаются существующие и новые данные по 

этиологии, патогенезу, диагностике, комплексному лечению хирургических 

заболеваний органов брюшной полости и профилактике послеоперационных 

осложнений.  



616.8(02) 

А 43 

Актуальні питання нервових хвороб у практиці сімейного лікаря. Т. 1: 

посібник для лікарів-слухачів закладів (факультетів) післядипломної освіти / 

за ред. Ю. В. Вороненка, О. Г. Шекери, Н. К. Свиридової. – К., 2015. - 256 с. 
 

У посібнику розглядаються питання клініки, діагностики, сучасних методів 

лікування нервових хвороб у практиці лікарів за фахом «Загальна практика-

сімейна медицина».  

616.833(02) 

К 29 

Катеренчук, І. П. Біль у спині: від синдрому до діагнозу: навчальний 

посібник / І. П. Катеренчук, Л. А. Ткаченко, Т. І. Ярмола. - Харків: Золоті 

сторінки, 2013. - 127 с. 
 

У навчальному посібнику наведено фактори ризику та причини болю у спині, 

класифікацію дорсопатій, особливості їх діагностики та лікування.  



Медична наукова література 

616.218 

Б 70 

Блувштейн, Г. Очерки прикладной аудиологии и слухоулучшающей 

микрохирургии. Итоги многолетней врачебной деятельности / Г. Блувштейн. - 

Saarbrücken: LAP LAMBERT Academic Publishing, 2014. - 671 с. 
 

Издание обобщает полувековой опыт автора в области аудиологии и слухоулучшающей 

микрохирургии. Изложены методы исследования, диагностики и клиники слуховых нарушений 

на основе психоакустической аудиометрии и объективных методов – акустической 

импедансометрии, слуховых вызванных потенциалов, отоакустической эмиссии.  

610.21 

П 55 

Помнить об уходящих: материалы по паллиативной и хосписной помощи / В. 

Экзархов [и др.]. - Харьков: НТМТ, 2014. - 378 с. 
 

В книге представлен широкий обзор иностранной и отечественной литературы по вопросам 

паллиативной помощи. Дан глубокий анализ зарубежного опыта и 15-летнего опыта работы 

Харьковского областного центра паллиативной медицины «Хоспис».  

61:341(08) 

Т 33 

Теорія та практика судової експертизи і криміналістики. Вип. 14: збірник наукових 

праць. - Харків : Право, 2014. - 488 с. 
 

У збірнику подано матеріали щодо висвітлення сучасних проблем криміналістики, вирішення 

загальних питань теорії судової експертизи, організації та нормативно-правового регулювання 

судово-експертної діяльності.  



616.38 

Г 72 

Гострий гнійний перитоніт: патофізіологічні аспекти та їх корекція / за ред. В. П. 

Польового, Р. І. Сидорчука, Ф. Г. Кулачека. - Чернівці, 2014. - 256 с. 
 

У монографії викладені сучасні погляди про важливу проблему хірургії та медицини розвитку 

перитоніту, оцінки ступеня тяжкості перебігу, дані про діагностику і особливості його терапії.  

616.37 

І 17 

Іващук, О. І. Роль внутрішньочеревної гіпертензії в перебігу гострого 

деструктивного панкреатиту / О. І. Іващук, І. К. Морар, В. Ю. Бодяка. - Чернівці: 

Місто, 2014. - 172 с. 
 

Монографія присвячена поліпшенню результатів лікування хворих на гострий деструктивний 

панкреатит шляхом удосконалення алгоритму хірургічної тактики на основі виявлених нових 

прогностичних критеріїв його перебігу.  

616.36 

П 23 

Печінкова енцефалопатія у хворих на цироз печінки: [монографія] / В. І. Русин [та 

ін.] ; Ужгородський національний університет МОН України. - Харків: Золоті 

сторінки, 2015. - 168 с. 
 

У монографії відображені основні патогенетичні механізми виникнення печінкової 

енцефалопатії, наведені сучасні діагностичні критерії та лікувальні підходи при даній патології.  



616.831 

З-78 

Зозуля, І. С. Шляхи оптимізації надання допомоги хворим з геморагічним інсультом в 

умовах нейросудинного відділення багатопрофільної лікарні: монографія / І. С. Зозуля, 

І. В. Кіт; за ред. І. С. Зозулі. - Вінниця: ТОВ Меркьюрі-Поділля, 2015. - 112 с. 
 

В монографії представлено теоретичне обгрунтування та описано нове вирішення наукового 

завдання з оптимізації надання допомоги хворим з геморагічним інсультом в умовах 

нейросудинного відділення багатопрофільної лікарні.  

618.3 

З-78 

Зозуля, І. С. Діагностика венозної дисциркуляторної енцефалопатії у вагітних із 

обтяженим перебігом першого триместру гестації та її корекція: монографія / І. С. Зозуля, 

Н. М. Чемер; за ред. І. С. Зозулі. - Вінниця: ТОВ Меркьюрі-Поділля, 2015. - 110 с. 
 

У монографії описані методи діагностики венозної дисциркуляторної енцефалопатії у вагітних 

із обтяженим перебігом першого триместру гестації та її корекція.  

617.4-082 

Р 88 

Русак, П. С. Проблема гострого живота у педіатрії: монографія / П. С. Русак. - Житомир: 

Полісся, 2015. - 168 с. 
 

У монографії розглянуті питання гострих хірургічних захворювань у дитячому віці, які клінічно 

проявляються проблемами гострого живота, особлива увага приділяється діагностиці та 

лікуванню їх за допомогою лапароскопічного обладнання, методу зварювання живих м’яких 

тканин, даних лабораторних та інструментальних методів дослідження.  



Матеріали конференцій 

611(063) 

А 64 

Анатомія на межі тисячоліть: матеріали студентської науково-практичної 

конференції, присвяченої 210-річчю з дня заснування кафедри анатомії людини, 

20 квітня 2015 р. / МОЗ України, Харківський національний медичний 

університет. - Харків, 2015. - 80 с. 
 

Збірник присвячений 210-річчю з дня заснування кафедри анатомії людини 

Харківського національного медичного університету. У ньому подані історичні нариси 

про вчених, які завідували кафедрою анатомії людини з часу її заснування, з іменами 

яких пов’язане створення матеріальної бази та наукового потенціалу одного з 

підрозділів ХНМУ – кафедри анатомії людини.  

61(063) 

П 77 

Природничі читання: матеріали II науково-практичної конференції, 14-17 травня 

2015 р. / МОЗ України, Буковинський державний медичний університет. - 

Чернівці, 2015. - 268 с. 
 

У збірнику представлені публікації, присвячені широкому колу актуальних питань 

природничих наук, які тісно переплітаються з проблемами сучасної медицини.  



616.08(063) 

П 78 

Проблемні питання медицини невідкладних станів: теоретичні та практичні 

їх аспекти: матеріали наукового конгресу з міжнародною участю, 23-24 квітня 

2015 р. / за ред. І. С. Зозулі. - Вінниця : ТОВ Меркьюрі-Поділля, 2015. - 208 с. 
 

У матеріалах наукового конгресу висвітлюються актуальні питання в області надання 

швидкої і невідкладної медичної допомоги та медицини катастроф.  

615.832(063) 

Т 33 

Теоретические и практические аспекты современной криобиологии: 

материалы Международной заочной научно-практической конференции (24 

марта 2014 г. Россия-Украина) / Институт физиологии Коми научного центра 

Уральского отделения РАН, Институт проблем криобиологии и 

криомедицины НАН Украины. - Сыктывкар, 2014. - 412 с. 
 

Сборник материалов представляет собой последние достижения в изучении аспектов 

современной криобиологии, которые включают в себя исследование механизмов 

криоповреждений и криозащиты, гипотермических состояний, разработку технологий 

криоконсервирования различных биологических объектов и определение роли 

криобанков в сохранении биоразнообразия флоры и фауны.  



Соціально-політична література 

63.3(4Укр) 

Х 91 

Хрестоматія з історії України. Т. 1: З найдавніших часів до початку XX 

століття : навчальний посібник для студентів усіх факультетів / МОЗ 

України, Харківський національний медичний університет. - Харків: ХНМУ, 

2015. - 318 с. 
 

Навчальний посібник укладений згідно з програмою курсу «Історія України» та 

спрямований на підвищення ефективності самостійної роботи студентів в 

процесі підготовки до семінарських занять. Перший том хрестоматії охоплює 

період з найдавніших часів до початку XX століття. Кожна тема структурована на 

чотири розділи: мапи, ілюстрації, документи та додаткові матеріали.  



Медична навчальна література 

611(02) 

А 64 

Анатомія людини: у трьох томах. Т. 1: підручник / А. С. Головацький [та ін.]. - 4-

те вид., доопрац. - Вінниця : Нова книга, 2015. - 368 с. 
 

У першому томі підручника подано сучасні дані про будову клітин і тканин. Дано 

характеристику органів, систем і апаратів органів. Описані основні етапи розвитку 

людини в онтогенезі, особливості будови, росту і розвитку організму. Детально 

описана функціональна анатомія кісток скелета, їх з'єднань та м'язової системи 

людини. Наведена коротка характеристика кровопостачання, відтоку крові і лімфи 

від цих анатомічних структур та іннервації. 

617.99 

Н 40 

Невідкладна військова хірургія. - Київ : Наш формат, 2015. - 568 с. 
 

У посібнику докладно описані діагностика та особливості лікування травм різних 

систем та анатомічних ділянок людського організму, правила сортування та 

евакуації поранених тощо. 

Видання, що надійшли до Наукової бібліотеки ХНМУ  

у липні - серпні 2015 року 



Медична наукова література 

616.902 

В 54 

ВИЧ-инфекция (теория и практика): монография / А. Г. Дьяченко [и др.] ; под 

общ. ред. ред. А. Г. Дьяченко. - Сумы : Сумский государственный 

университет, 2015. - 210 с. 
 

В монографии изложены новейшие данные, касающиеся патогенеза, 

профилактики и лечения ВИЧ-инфекции, а также практики борьбы с инфекцией 

на местах. 



Видання, що надійшли до Наукової бібліотеки ХНМУ  

у вересні 2015 року 

Медична навчальна література 

61:004(02) 

М 42 

Медична інформатика: підручник / Міністерство охорони здоров'я України, 
Харківський національний медичний університет; за ред. В. Г. Кнігавка. – 

Х., 2015. – 288 с. 
 

Підручник створено на основі типової програми та відповідає програмі дисципліни 

«Медична інформатика» для студентів ВНЗ. Додатково до питань типової програми у 

підручнику розглянуто питання системного аналізу, кібернетики та теорії прийняття 

рішень; додано розділи, в яких обговорюються основні напрямки інформаційної 

підтримки медичних комплексів та систем.  

612.015(02) 

Ч-75 

Чорна, І. В.  Біохімія мембран: навчальний посібник / І. В. Чорна, І. Ю. 

Висоцький. – Суми: Сумський державний університет, 2015. – 72 с. 
 

У навчальному посібнику подані відомості щодо особливостей будови біологічних 

мембран та їх окремих компонентів, розглянуто механізми трансмембранного 

передавання сигналів та транспорту речовин через клітинні мембрани.  



612.015.6(02) 

П 68 

Прімова, Л. О.  Метаболізм вітамінів і мінеральних речовин: навчальний посібник / Л. 

О. Прімова, І. Ю. Висоцький. – Суми: Сумський державний університет, 2014. – 256 с. 
 

У посібнику викладені матеріали, які на основі останніх досягнень біологічної науки 

висвітлюють сучасний погляд на обмін вітамінів і мінеральних речовин в організмі людини і 

відповідають чинній програмі з біологічної хімії для студентів вищих медичних навчальних 

закладів.  

618.3(02) 

Б 77 

Бойко, В. І.  Затримка розвитку плода: навчальний посібник / В. І. Бойко, І. М. Нікітіна. 

– Суми: Сумський державний університет, 2015. – 80 с. 
 

У навчальному посібнику розглянуті питання раннього прогнозування порушень стану плода та 

затримки його розвитку внаслідок дії комплексу шкідливих чинників, своєчасна діагностика і 

надання допомоги під час вагітності та на етапі ведення пологів, питання ранньої неонатальної 

адаптації цих новонароджених.  

616.4-053(02) 

Б 75 

Боднарчук, В. О.  Диференційна діагностика найбільш поширених захворювань 

органів ендокринної системи у дітей: навчально-методичний посібник / В. О. 

Боднарчук; Міністерство охорони здоров'я України, Львівський національний 

медичний університет ім. Д. Галицького. – Львів: ПАІС, 2015. – 128 с. 
 

Навчально-методичний посібник розроблено відповідно до навчальної програми дисципліни 

«Педіатрія» (2014). У ньому висвітлено сучасні засади навчально-методичного проектування 

практичного заняття. Він повинен допомогти студентові якісно самостійно підготуватися до 

практичного заняття, перевірити рівень засвоєння теоретичного матеріалу, вирішивши 

наведені ситуаційні завдання та задачі різного рівня.  



Медична наукова література 

614.73 

М 42 

Медико-гідрогеохімічні чинники геологічного середовища України / за ред. Г. 

І. Рудька. – Київ, 2015. – 724 с. 
 

В монографії викладено концептуальні основи медичної геології як науки, що вивчає 

механізм і динаміку взаємодії геологічного середовища та людини, а також результат цієї 

взаємодії – здоров’я і життя людини з точки зору впливу на неї геологічних процесів.  

616.23 

П 77 

Приступа, Л. Н.  Бронхіальна астма та метаболічний синдром: монографія / 

Л. Н. Приступа, Г. А. Фадєєва. – Суми: Сумський державний університет, 

2014. – 239 с. 
 

У монографії викладені сучасні погляди на етіологію, патогенез, особливості клінічного 

перебігу, діагностики, лікування бронхіальної астми на фоні метаболічного синдрому.  

616.24 

С 20 

Саркоидоз органов дыхания / под ред. В. К. Гаврисюка. – К., 2015. – 192 с. 
 

В книге изложены сведения о заболеваемости, возможных причинах, патогенезе и 

клинических проявлениях саркоидоза органов дыхания, современные принципы 

диагностики и лечения.  



616.61 

К 93 

Курята, А. В.   Артериальная гипертензия при хронической болезни почек: 

монография / А. В. Курята, А. В. Черкасова. – Днепропетровск: Герда, 2015. – 

80 с. 
 

В монографии определены основные термины и понятия, используемые для 

характеристики функционального состояния почек, представлены наиболее 

обоснованные с точки зрения доказательной медицины и применения в широкой 

клинической практике методы оценки функции почек для стратификации риска и выбора 

медикаментозной антигипертензивной терапии.  

617.3-053 

П 50 
Политравма. Лечение детей / под ред. В. В. Агаджаняна. – Новосибирск: 

Наука, 2014. – 248 с. 
 

В монографии подробно изложена комплексная система оказания специализированной 

медицинской помощи при политравме у детей. Особое внимание уделено современным 

методам хирургического лечения при повреждениях внутренних органов, опорно-

двигательного аппарата, черепно-мозговой травме.  



Природничі науки 

24.1я7 

Д 50 

Диченко, Т. В.  Хімічні терміни, поняття, закони: навчальний посібник / Т. В. 

Диченко. – Суми: Сумський державний університет, 2015. – 247 с. 
 

Посібник містить близько 200 термінів (українською, російською та англійською мовами) 

з курсу загальної та органічної хімії, згрупованих для зручності використання за темами. 

Для кожного терміна зазначено іншомовні еквіваленти, що дозволяє використовувати 

цей посібник як словник для перекладу хімічних текстів з української мови на російську, 

англійську та навпаки.  



Видання, що надійшли до Наукової бібліотеки ХНМУ  

у жовтні 2015 року 

Медична навчальна література 

610.25(02) 

М 50 

Менеджмент і лідерство  в медсестринстві: підручник / за ред. В. Й. Шатила. – 

Київ: ВСВ Медицина, 2013. – 304 с. 
 

У підручнику наведено загальні основи менеджменту, поняття про заклади охорони здоров’я як 

об’єкта управління, структуру управління в охороні здоров’я, інформаційні технології та методи 

управління інформаційними системами у галузі охорони здоров’я, концептуальні засади 

управління кадрами. Особливу увагу приділено таким тематичним підрозділам, як управління 

конфліктами та стресами, ліцензування та акредитація закладів охорони здоров’я.  

610.25(02) 

О-75 

Основы биоэтики и биобезопасности: учебник / О. Н. Ковалева [и др.]. - Киев: 

ВСИ Медицина, 2015. - 424 с. 
 

В учебнике изложены основные темы учебной дисциплины «Основы биоэтики и 

биобезопасности». В первой части освещены история, основные понятия, терминология, 

этические, медицинские и правовые аспекты биоэтики. Также представлена глава, 

посвященная основным принципам доказательной медицины, современной стратегии 

проведения доклинических и клинических исследований с участием животных и человека, 

уделено внимание доктрине информированного согласия в современной практической и 

научной медицине. Во второй части учебника представлены терминологические 

определения и категории биологической опасности, биологического риска, биологического 

оружия, биологической безопасности.  



616.96/961(02) 

М 42 

Медична паразитологія з ентомологією: навчальний посібник / за ред. В. 

М. Козька, В. В. М'ясоєдова. - Київ: ВСВ Медицина, 2015. - 336 с. 
 

У першій частині навчального посібника викладено основні питання загальної 

паразитології. У другій та третій частинах розглядаються найпростіші та гельмінти. 

Четверту частину присвячено членистоногим – павукоподібним і комахам – збудникам і 

переносникам захворювань людини.  

617.9(02) 

О-60 

Оперативна хірургія та топографічна анатомія: підручник / за ред. М. П. 

Ковальського. - 2-ге вид., випр. - Київ: ВСВ Медицина, 2015. - 504 с. 
 

Підручник створено з урахуванням рекомендацій МОН та МОЗ України: 

— високий ступінь ілюстративності (423 малюнки, з них 78 — кольорові), використання 

логічних схем і таблиць; 

— наявність тестових завдань для самоконтролю студентів після кожного розділу 

(відкрита база) у форматі “Крок”. Частину питань, так звану якірну групу, відібрано з тестів 

для поточного та підсумкового модульного контролів, що має підвищити зацікавленість 

студентів в опануванні підручника; 

— наявність розділів з трансплантації органів, лапароскопічної хірургії, операцій на 

судинах і нервах; 

— структурованість тексту й ілюстрацій.  



Довідкова література 

92 

Х 21 

Харківщина: енциклопедичний словник / Харківська обласна рада, 

Харківська обласна державна адміністрація. – Харків: Золоті сторінки, 

2014. – 440 с. 
 

У енциклопедичному словнику комплексно представлено інформацію про природні 

об’єкти, підприємства, установи та організації Харківської області, про відомих 

історичних осіб, чиї життя та діяльність були пов’язані з цим регіоном, про події які 

відбувалися на цій території, пам’ятники та пам’ятні місця, промислові вироби та 

наукові винаходи, які уславили Харківщину, та ін.  

Медична  науково-популярна література 

610.25 

Л 67 

Лищинский, Р. В. О врачевании, личности врача и его взаимоотношении с 

коллегами и пациентами (Исповедь врача) / Р. В. Лищинский. – К., 2015. – 

132 с. 
В книге затронуты проблемные вопросы в работе терапевтов, хирургов, УЗИ-

специалистов, педиатров, реаниматологов, офтальмологов, онкологов, урологов, 

семейных врачей, особенно в сельской местности, и других специалистов, а также 

описаны особенности взаимоотношений в коллективе между собой и между 

руководством и подчинёнными. 



Видання, що надійшли до Наукової бібліотеки ХНМУ  

у листопаді 2015 року 
Медична навчальна література 

612(02) 

Ф 11 

Фізіологія: підручник / за ред. В. Г. Шевчука. - 2-ге вид., випр. і доп. - Вінниця : Нова 

книга, 2015. - 448 с. 
У підручнику міститься коротка історія та віхи розвитку фізіологічної науки, сучасна інформація з основних 

розділів фізіології, включаючи клітинно-мембранні основи фізіології, фізіологію нервових і м'язових клітин, 

контури біологічної регуляції, нервову та гуморальну регуляції функцій організму, роль гормонів у регуляції 

фізичного, психічного та статевого розвитку, сенсорні системи, інтегративну функцію ЦНС, системи крові, 

кровообігу, дихання та обміну речовин, травлення та виділення.  

616.С(02) 

С 30 

Семейная медицина: в 3 кн. Кн. 1: Общие вопросы семейной медицины: учебник / О. Н. 

Гирина [и др.]; под ред. О. Н. Гириной, Л. М. Пасиешвили, Г. С. Попик. - Киев: ВСИ 

Медицина, 2015. - 672 с. 
В национальном учебнике освещены теоретические основы семейной медицины и социальные предпосылки 

ее внедрения, раскрыты основные аспекты практической деятельности семейного врача, проблемы, 

возникающие в его работе, и методы их решения. Обобщен многолетний опыт преподавания семейной 

медицины в ведущих медицинских университетах Украины, представлены современные взгляды на общую 

врачебную практику и концепции ее развития.  

618.5(02) 

Т 15 

Тактика ведения беременности и родов при различной патологии пуповины: учебное 

пособие / В. И. Бойко [и др.]; Министерство образования и науки Украины, 

Министерство здравоохранения Украины, Сумской государственный университет. - 

Сумы, 2015. - 54 с. 
В учебном пособии рассмотрены вопросы раннего прогнозирования нарушений состояния пуповины и 

влияния на течение гестационного процесса и родов, своевременной диагностики патологии пуповины и 

оказания помощи во время беременности и на этапе ведения родов при патологии пуповины.  



616.011(02) 

П 20 

Патоморфологія: національний підручник / за ред. В. Д. Марковського, В. О. 

Туманського. - Київ: ВСВ Медицина, 2015. - 936 с. 
У національному підручнику подано актуальну сучасну інформацію у галузі загальної та спеціальної 

патоморфології. У першій частині описані загальнопатологічні процеси: ушкодження клітин і тканин, їх 

регенерація й адаптація, порушення кровообігу, запалення, імунна патологія, основи онкології й танатології. 

Друга частина висвітлює патоморфологію хвороб за нозологічним принципом.  

616.013(02) 

М 42 

Медицинская микробиология, вирусология и иммунология: учебник / под ред. В. П. 

Широбокова. - Винница: Нова книга, 2015. - 856 с. 
В учебнике последовательно рассмотрены вопросы общей микробиологии (основные методы исследования 

микроорганизмов, морфология, структура и классификация бактерий, их физиология, влияние физических, 

химических и биологических факторов на микроорганизмы, генетика микробов и биотехнология, 

противомикробные препараты и понятие об инфекции) и специальной микробиологии (сведения о 

морфологии, физиологии, патогенные свойства возбудителей многих инфекционных заболеваний, 

современные методы их диагностики, специфической профилактики и терапии).  

Довідкова література 

61(03) 

У 45 

Українсько-латинсько-англійський медичний енциклопедичний словник: А-Я / 

Міністерство охорони здоров'я України, Львівський національний медичний 

університет ім. Д. Галицького; уклад.: Л. Петрух, І. Головко. - Київ: ВСВ Медицина, 2015. 

- 968 с. 
Українсько-латинсько-англійський медичний енциклопедичний словник (УЛАМЕС) охоплює близько 60 000 

медичних термінів із 36 основних спеціальностей. У ньому подано інформацію про правильність написання, 

вимову і сутність термінослів, їх синоніми і самобутні українські назви.  



Видання, що надійшли до Наукової бібліотеки ХНМУ  

у грудні 2015 року 

Медична навчальна література 

614.4(02) 

В 49 

Виноград, Н. О.    Загальна епідеміологія: навчальний посібник / Н. О. Виноград, З. П. 

Василишин, Л. П. Козак. - 3-тє вид., перероб. та доп. - Київ : ВСВ Медицина, 2014. - 200 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.  

614.4(02) 

В 49 

Виноград, Н. А.    Общая эпидемиология: учебное пособие / Н. А. Виноград, З. П. 

Василишин, Л. П. Козак. - Киев: ВСИ Медицина, 2015. - 200 с. 
Учебное пособие подготовлено в соответствии с типовой учебной программой «Эпидемиология» с учетом 

требований квалификационных характеристик и стандартов образования на основе нормативно-директивных 

материалов МЗ Украины. Кратко изложены основы общей эпидемиологии и подходы по предотвращению 

возникновения эпидемических осложнений, защиты населения и территории от распространения 

инфекционных болезней.  

614.4(02) 

В 49 

Виноград, Н. О.    Спеціальна епідеміологія: навчальний посібник / Н. О. Виноград, З. П. 

Василишин, Л. П. Козак. - Київ : ВСВ Медицина, 2014. - 344 с. 
Навчальний посібник для проведення практичних занять зі спеціальної епідеміології для студентів V курсу 

медичного факультету складено відповідно до типової навчальної програми «Епідеміологія» з урахуванням 

вимог кваліфікаційних характеристик і стандартів освіти на основі нормативно-директивних матеріалів МОЗ 

України. У посібнику стисло викладено основи спеціальної епідеміології та підходи до організації та проведення 

профілактичних і протиепідемічних заходів при різних групах інфекцій.  



616.31-053(02) 

О-74 

Осложнения заболеваний в хирургической и терапевтической стоматологии 

детского возраста: учебное пособие / Л. В. Харьков [и др.]. - Киев: Книга-плюс, 

2014. - 352 с. 
 

В учебном пособии изложены основные данные об осложнениях заболеваний в хирургической и 

терапевтической стоматологии детского возраста. 

617.42(02) 

Р 85 

Руководство по хирургии туберкулеза легких / Б. В. Радионов [и др.]. - 

Днепропетровск: РИА Днепр-VAL, 2012. - 333 с. 
 

В руководстве изложены современные представления о хирургических методах лечения туберкулеза 

легких. Подробно освещены вопросы морфологического обоснования применения хирургического 

этапа лечения, детально описаны методика и техника фтизиохирургических операций, показания и 

противопоказания хирургическому лечению. 

616.08(02) 

Н 19 

Назар, П. С.    Загальний та спеціальний догляд за хворими з елементами фізичної 

реабілітації: навчальний посібник / П. С. Назар, Л. Г. Шахліна. - Київ: Олімпійська 

література, 2007. - 240 с. 
 

У навчальному посібнику викладено основи нормативного курсу загального догляду за хворими. 

Розкрито питання медичної етики, розглянуто способи переміщення та транспортування хворих, 

методи простих медичних маніпуляцій, надання долікарської допомоги хворим з претермінальними та 

термінальними станами. Особливу увагу приділено лікувальній фізичній культурі як дієвому засобу 

реабілітації хворих на захворювання внутрішніх органів.  



Література з фізичного виховання 

75.1 

К 84 

Круцевич, Т. Ю.    Рекреація у фізичній культурі різних груп населення: навчальний 

посібник / Т. Ю. Круцевич, Г. В. Безверхня. - Київ : Олімпійська література, 2010. - 248 с. 
 

У навчальному посібнику викладено сучасні погляди на трактування фізичної рекреації як складової загальної 

фізичної культури суспільства, індивідуальної фізичної культури людини та її ціннісних орієнтацій до здорового 

способу життя. Наведено засоби, форми і методи організації рекреаційних занять у фізичному вихованні різних 

груп населення.  

75.1 

Т 33 

Теорія і методика фізичного виховання: у 2-х т. Т. 1: Загальні основи теорії і методики 

фізичного виховання: підручник / за ред. Т. Ю. Круцевич. - Київ: Олімпійська література, 

2012. - 392 с. 
 

У підручнику викладено сучасні погляди на трактування основних положень теорії і методики фізичного 

виховання. У першому томі розглянуто фізичне виховання як соціальне явище, основи теорії адаптації та 

закономірності її використання у фізичному вихованні, навантаження та відпочинок як компоненти процесу 

виконання фізичних вправ, навчання рухових дій, розвиток рухових якостей та ін. 

75.1 

Т 33 

Теорія і методика фізичного виховання: у 2-х т. Т. 2: Методика фізичного виховання 

різних груп населення: підручник / за ред. Т. Ю. Круцевич. - Київ: Олімпійська 

література, 2012. - 368 с. 
У підручнику викладено сучасні погляди на трактування основних положень теорії і методики фізичного 

виховання. У другому томі висвітлено питання управління процесом фізичного виховання, нові технології видів 

рухової активності у фізичному вихованні, адаптивне фізичне виховання, викладено методику фізичного 

виховання осіб різного віку.  



Медична  наукова література 

616.36 

Ф 33 

Федорченко, С. В.    Хроническая HDV-инфекция / С. В. Федорченко. - Киев: ВСИ 

Медицина, 2014. - 152 с. 
 

В книге приведены основные сведения о строении и функциях различных участков генома НDV, 

синтезе вирусспецифических белков, сборке вириона. Даны серологические и молекулярно-

вирусологические критерии диагностики острого и хронического гепатита D. Представлены 

результаты исследований относительно путей передачи и молекулярной эпидемиологии НDV в 

зависимости от пола и возраста.  

616.832-006 

О-62 

Опухоли спинного мозга и позвоночника / Ю. А. Зозуля [и др.]; под ред. Ю. А. 

Зозули; Национальная академия медицинских наук Украины, Институт 

нейрохирургии имени академика А.П. Ромоданова. - Киев: Книга плюс, 2010. - 511 

с. 
Книга посвящена диагностике, хирургическому и консервативному лечению опухолей спинного мозга 

и позвоночника. Рассмотрены результаты лечения больных со спинальными опухолями. 

Анализируются различные аспекты использования современных методов дифференциальной 

диагностики, хирургических технологий с учетом гистологического варианта и анатомической 

топографии расположения опухоли.  



Природничі науки 

Соціологія 

20.1я7 

З-13 

Заверуха, Н. М.    Основи екології / Н. М. Заверуха. - 3-тє вид. - Київ: Каравела, 2013. - 

288 с. 
 

У навчальному посібнику всебічно висвітлені питання класичної біологічної екології, розглядаються 

особливості впливу антропогенних факторів на природне середовище в умовах сучасної екологічної ситуації. 

Посібник знайомить з еколого-економічними проблемами використання природних ресурсів, економічними 

методами регулювання раціонального природокористування, методами управління процесами 

природокористування тощо.  

60.5я7 

Л 84 

Лукашевич, М. П.     Соціологія. Основи загальної, спеціальних і галузевих теорій / М. 

П. Лукашевич, М. В. Туленков, Ю. І. Яковенко. - 2-ге вид. - Київ: Каравела, 2014. - 543 с. 
 

У підручнику розглядаються актуальні проблеми теорії та історії соціології, зокрема, визначається сутність 

соціологічної науки, її об’єкт, предмет, структура і функції. Суспільство аналізується як соціальна система у 

структурно-функціональному вимірі  

Економіка 

65.01я7 

О-75 

Основи економічної теорії / за ред. П. В. Круша, В. І. Депутат, С. О. Тульчинської. - Київ: 

Каравела, 2015. - 448 с. 

 
Навчальний посібник є узагальненням надбань зарубіжної та вітчизняної економічної науки, враховує 

особливості сучасного стану ринкової економіки України.  



Філософія 

87 

Т 11 

Тіменик, З. І.    Ідеї філософії релігії у контексті української духовної культури: 30-ті роки 

ХІХ ст. - 80-ті роки ХХ ст.: монографія / З. І. Тіменик. - Львів : Видавництво Львівської 

політехніки, 2014. - 309 с. 
 

На підставі маловідомих (зокрема, і архівних) джерел уперше з’ясовано вияви філософорелігійних ідей 

через зв’язки з українською духовною культурою крізь міжрелігійні комунікації та міждисциплінарний 

простір. Висвітлено різножанрову спадщину таких діячів, як О. Новицький, Й. Михневич, С. Гогоцький, П. 

Юркевич, П. Ліницький, В. Зіньківський, М. Бердяєв, Митрополит Іларіон (Огієнко), Патріарх Йосиф (Сліпий) 

та ін. Обґрунтовано взаємозумовленість елементів симфонії та синтезу у руслі досліджуваних ідей.  

Психологія 
88 

С 86 

Строяновська, А. В.    Психологічна служба в системі освіти: практикум з навчального 

курсу для практичних психологів / А. В. Строяновська. - Київ: Каравела, 2013. - 176 с. 
 

Навчально-методичний посібник розроблений для практичних психологів в системі освіти. Практикум 

дає можливість узагальнити теоретичні та практичні знання з різних психологічних дисциплін, 

навчитися використовувати їх на практиці з метою ефективної організації психологічної служби в школі.  

88 

Т 45 

Титаренко, Т. М.    Сучасна психологія особистості / Т. М. Титаренко. - 2-ге вид. - Київ: 

Каравела, 2013. - 372 с. 
 

У навчальному посібнику приверне увагу проблема життєвого світу та життєвого вибору, розгляд 

життєвих домагань та життєвих завдань як способу моделювання майбутнього.  



88.3я7 

З-14 

Загальна психологія / О. В. Скрипченко [та ін.]. - 3-тє вид. - Київ: Каравела, 2014. - 464 с. 
 

У підручнику з урахуванням світового та вітчизняного досвіду психологічних досліджень висвітлюються 

загальні питання психології як науки та закономірності формування і розвитку психіки як особливої 

форми життєдіяльності. Докладно описано конкретні наукові методи психологічного дослідження та 

особливості статистичного методу в психології.  

88.3я7 

П 44 

Подоляк, Л. Г.    Психологія вищої школи / Л. Г. Подоляк, В. І. Юрченко. - 4-те вид., випр. 

та доп. - Київ: Каравела, 2014. - 360 с. 
 

У підручнику на основі досягнень психологічної науки систематизовано і представлено найновіші 

відомості з психології вищої школи. З гуманістичних позицій розкрито актуальні психологічні проблеми 

підготовки фахівців із вищою освітою.  

88.5 

Д 64 

Долинська, Л. В.  

Психологія конфлікту / Л. В. Долинська, Л. П. Матяш-Заяц. - Київ: Каравела, 2013. - 303 с. 
 

Посібник відображає основні сучасні теоретичні та практичні підходи до проблеми конфліктів різних 

рівнів і видів. У ньому вміщено теоретичні, практичні та методичні матеріали, які потрібні для 

проведення аудиторних занять і самостійного вивчення курсу студентами, теми для доповідей і 

рефератів, психодіагностичний інструментарій, елементи тренінгу для підвищення конфліктної 

компетентності.  



88.5 

М 48 

Мельничук, О. Б.    Основи психоконсультування та психокорекції / О. Б. Мельничук. - 

Київ: Каравела, 2015. - 390 с. 
 

Навчальний посібник висвітлює загальні та практичні проблеми основ психологічного консультування та 

психологічної корекції. Розділи присвячені питанням засад психологічного консультування, організації 

консультування та використання технік консультування, висвітлюють зміст, принципи та методи надання 

психологічної допомоги та питання практики психологічної консультації з різними категоріями клієнтів, 

розкривають питання теорії та практики психологічної корекції.  

88.5 

М 48 

Мельничук, О. Б.    Психологічна діагностика / О. Б. Мельничук. - Київ: Каравела, 2013. - 

316 с. 
 

Навчальний посібник висвітлює загальні та практичні проблеми психологічної діагностики. Розділи 

присвячені питанням загальної психодіагностики, висвітлюють зміст, принципи та методи психологічної 

діагностики та питання практики психодіагностики в різних сферах.  

88.5 

С 76 

Ставицька, С. О.    Соціальна психологія: практикум / С. О. Ставицька. - 2-ге вид., випр. та 

доп. - Київ: Каравела, 2014. - 320 с. 
 

Навчальний посібник відповідає вимогам кредитно-модульної системи навчання. Він містить три модулі, 

де коротко подається зміст кожної теми, основні поняття, плани семінарських занять, теми доповідей та 

рефератів, короткий зміст лекційного курсу, базовий термінологічний апарат з соціальної психології, а 

також основний та додатковий перелік наукової літератури.  
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