


616-083.98 

Е 45 

Emergency and urgent medical care : 

student training manual / за заг. ред. Д. А. 

Шкурупія; О. Ю. Бодулєв, О. М. Дикий,  

А. І. Могильник [та ін.] ; пер. С. М. 

Ефендієва ; Ministry of Healthcare of 

Ukraine, UMSA=УМСА. – Вінниця : Нова 

Книга, 2019. – 198 p. : il. – На англ. мові.  

Примірники : всього : 50 : ЧЗ(1), 

Наук.Аб.(5), Гурт.4(1), Уч.Аб.(43) 
 

Посібник складається з 5 розділів, які 

відповідають вимогам програми з 

дисципліни «Екстрена та невідкладна 

медична допомога», містить додатки з 

алгоритмами виконання дій з надання 

невідкладної допомоги на догоспіталь-

ному етапі. До кожного розділу 

розроблено контрольні питання, ситуа-

ційні задачі і наведено перелік інформа-

ційних посилань. Посібник підготований 

відповідно до вимог освітньо-

професійної програми та освітньо-

кваліфікаційної характеристики випуск-

ників спеціальності “Медицина”.  



616.31 

С 77 

Старченко І. І. Патоморфологія основ-

них захворювань щелепно-лицевої ді-

лянки : [навч. посіб. для студентів 

стомат. фак. закладів вищої освіти МОЗ 

України] / І. І. Старченко, Б. М. Филенко, 

В. В. Черняк ; МОЗ України, УМСА, 

Кафедра патологічної анатомії з 

секційним курсом. – Вінниця : Нова 

Книга, 2019. – 124 с. 

Примірники : всього : 100 : ЧЗ (1), 

Наук.Аб. (5), Гурт.2 (2), Гурт.4 (2), 

Уч.Аб. (90) 
 

У навчальному посібнику представлено 

питання етіології, епідеміології, пато-

генезу, патоморфологічної діагностики 

та наслідків основних захворювань 

щелепно-лицевої ділянки. Матеріал 

посібника викладений відповідно до 

програми з патоморфології для студен-

тів стоматологічних факультетів закла-

дів вищої освіти України і включає теми 

для аудиторної та позааудиторної 

підготовки.  



616.31 

С 33 

Сестринство в стоматології : [навч. 

посіб. для студентів вищих навч. 

закладів] / під заг. ред. Короля М. Д. ; 

І. М. Ткаченко, І. Я. Марченко, З. Ю. 

Назаренко [та ін.]. – Полтава : Мирон 

І. А., 2019. – 312 с.  

Примірники : всього : 3 : ЧЗ (1), 

Наук.Аб.  

  

Навчальний посібник покликаний 

допомогти студентам стоматоло-

гічних факультетів вищих медичних 

закладів у процесі  навчання на 

кафедрах стоматологічного профілю 

під час проходження виробничої 

практики. 

Автори сподіваються, що їхня праця 

буде сприяти розширенню 

теоретичних знань  і вдосконаленню 

практичних навичок студентів 

стоматологічних факультетів під час 

проходження виробничої практики. 

 

 



616.31 

Ф 24 

Фармакотерапія в стоматології : навч. 

посіб. [для студентів стомат. фак. 

вищих мед. навч. закладів IV рівня 

акредитації та лікарів-інтернів] / В. М. 

Бобирьов, Т. А. Петрова, Г. О. 

Островська, М. М. Рябушко. – 2-ге вид. 

– Вінниця : Нова книга, 2019. – 399 с.  

Примірники : всього : 100 : ЧЗ (1), 

Наук.Аб. (3), Гурт.2 (1), Гурт.4 (1), 

Уч.Аб. (94) 

  

Авторами посібника наведено 

рекомендації студентам стоматологіч-

них факультетів та практикуючим 

фахівцям-стоматологам з питань 

ефективного застосування фармако-

терапії в умовах стоматологічної 

практики. Надано фармакологічну 

характеристику основних груп 

лікарських засобів, які застосовують 

у стоматології. 



616.31 

М 13 

Мазур І. П. Клінічна фармакологія та 

фармакотерапія в стоматології : навч. 

посіб. [для студентів стомат. фак. 

вищих навч. закладів – мед. ун-тів, ін-

тів і акад., а також лікарів-інтернів, 

курсантів і лікарів-стоматологів] / І. П. 

Мазур, М. В. Хайтович, Л. І. Голопихо. – 

Київ : Медицина, 2018. – 375 с.  

Примірники : всього : 2 : ЧЗ (1), 

Наук.Аб. (1) 
  

У навчальному посібнику подано 

загальні питання клінічної фармако-

логії в стоматології – фармакокінетику, 

фармакодинаміку лікарських засобів, 

особливості дозування при різних 

фізіологічних станах та захворюван-

нях. Велику увагу приділено взаємодії 

лікарських засобів і несприятливим 

побічним реакціям на лікарські засоби, 

механізмам та клінічним проявам 

впливу лікарських засобів на стан 

порожнини рота. Викладено основні 

положення клінічної фармакогенетики. 



616.2 

Х 94 

Хронічне обструктивне захворювання 

легень і поліморбідність: акцент на 

ішемічну хворобу серця / Ю. М 

Казаков, С. І. Треумова, Є. Є. Петров, 

Ю. Г. Бурмак ; МОЗ України, УМСА. – 

Полтава : Техсервіс, 2017. – 186 с. 

Примірники : всього : 1 : ЧЗ (1) 

 

У монографії глибоко, по-науковому, з 

нових позицій викладені погляди на 

проблеми, які пов’язані з 

кормобідністю хронічного обструк-

тивного захворювання легень, 

хронічного легеневого серця. В 

широкому об’ємі висвітлені 

особливості діагностики, клініки та 

проаналізовані підходи до лікування 

хронічного легеневого серця бронхо-

легеневого генеза в поєднанні з 

ішемічною хворобою серця. 



616.2 

Х 94 

Хронічне обструктивне захворювання 

легень та есенціальна гіпертензія: 

проблеми коморбідності та деякі 

шляхи їхнього вирішення / Ю. М Каза-

ков, С. І. Треумова, Є. Є. Петров, Ю. Г. 

Бурмак ; МОЗ України, УМСА. – 

Полтава : Техсервіс, 2019. – 245 с. : 

Примірники: 1 : ЧЗ (1) 

 

У монографії глибоко, по-науковому, з 

нових позицій викладені погляди на 

проблеми, які пов’язані з 

кормобідністю хронічного обструктив-

ного захворювання легень, хронічного 

легеневого серця та есенціальної 

гіпертензії. В широкому об’ємі 

висвітлені особливості патогенезу, 

діагностики, клініки та проаналізовані 

підходи до лікування хронічного 

легеневого серця бронхо-легеневого 

генеза в поєднанні з есенціальною 

гіпертензією. 



616.89 

С 45 

Скрипніков А. М. Клініко-психопато-

логічні порушення у дітей в сім'ях, де 

один з батьків хворіє на параноїдну 

форму шизофренії та принципи їх 

корекції / А. М. Скрипніков ; УМСА. – 

Полтава : Дивосвіт, 2010. – 167 с. 

Примірники : всього : Наук.Аб. (1) 

 

У монографії, авторами, на підставі 

клініко-психопатологічного аналізу 

досліджені особливості психічного та 

соматоневрологічного стану дітей, які 

виховуються в сім’ях, де один з 

батьків хворіє на параноїдну форму 

шизофренії, досліджені закономірості 

розвитку психічних порушень у таких 

дітей та розроблена система їх 

комплексної психотерапевтичної 

корекції. Для лікарів-психіатрів, 

психотерапевтів, медичних психоло-

гів, лікарів закладів охорони 

здоров’я. 



615 

Ф 24 

Фармацевтична хімія : [підруч. для 

студентів вищих навч. закладів] / за 

заг. ред. П. О. Безуглого ; П. О. 

Безуглий, В. А. Георгіянц, І. С. 

Гриценко [та ін.] ; МОЗ України, Нац. 

фарм. ун-т. – Вид. 3-тє, випр., 

доопрац. – Вінниця : Нова Книга, 2017. 

– 455 с.  

Примірники : всього : ЧЗ (1) 

 

У підручнику охарактеризовано 

предмет і завдання фармацевтичної 

хімії, розглянуто класичні методи 

встановлення чистоти та 

ідентифікації лікарських засобів, 

подано приклади одержання 

лікарських речовин і наведено 

методи їх кількісного визначення. 

Матеріал розглянуто на прикладі 

найбільш характерних представників 

окремих груп лікарських речовин.  



611 

Ч-48 

Черкасов В. Г. Анатомія людини : навч. 

посіб. для студентів вищих мед. навч. 

закладів IV рівня акредитації / В. Г. 

Черкасов, С. Ю. Кравчук ; Нац. мед. ун-

т ім. О. О. Богомольця, Буковин. держ. 

мед. ун-т. – Вид. 2-ге. – Вінниця : Нова 

Книга, 2018. – 639 с. 

Примірники : всього : ЧЗ (1) 

 

У книзі викладено основні відомості з 

анатомії людини. Анатомічна терміно-

логія наведена у відповідності з 

Міжнародною анатомічною номенкла-

турою. Книга призначена для 

студентів вищих медичних навчаль-

них закладів, аспірантів, лікарів. 

Велика кількість анатомічної інформа-

ції є корисною для студентів 

природничих факультетів універси-

тетів, медичних коледжів та медичних 

училищ. 



617 

Х 50 

Хирургия : учебник : в 2-х т. Т. 1 / С. А. 

Бойко, А. А. Болдижар, П. А. Болдижар 

[и др.] ; под ред. П. Г. Кондратенко, В. И. 

Русина – Изд. 3-е, перераб. и доп. –  

Киев : Издатель Заславский А. Ю., 2017. 

– 515 с. 

Примірники : всього : ЧЗ (1) 
 

В учебнике представлены данные о 

наиболее распространенных хирурги-

ческих заболеваниях. Однако наиболь-

шее внимание уделено диагностике и 

дифференциальной диагностике острой 

хирургической патологии. Особеннос-

тью данного учебника является его 

построение по синдромному принципу, 

что в значительно большей степени 

соответствует реальной деятельности 

практического врача. В книге изложены 

показания к применению современных 

методов лабораторной и инструмен-

тальной диагностики, а также современ-

ные тактические подходы к лечению 

различных хирургических заболеваний.  



617 

Х 50 

Хирургия : учебник : в 2-х т. Т. 2 / С. А. 

Бойко, А. А. Болдижар, П. А. Болдижар 

[и др.] ; под ред. П. Г. Кондратенко, В. И. 

Русина – Изд. 3-е, перераб. и доп. – Киев 

: Издатель Заславский А. Ю., 2017. – 675 

с.  

Примірники : всього : ЧЗ (1) 
 

В учебнике представлены данные о 

наиболее распространенных хирурги-

ческих заболеваниях. Изложены 

показания к применению современных 

методов лабораторной и инстру-

ментальной диагностики, а также 

современные тактические подходы к 

лечению различных хирургических 

заболеваний. Освещены вопросы 

выбора способа и объема хирурги-

ческого вмешательства, а также 

некоторые аспекты техники выпол-

нения наиболее часто проводимых 

операций. Особое внимание уделено 

принципам интенсивной терапии в 

неотложной хирургии.  



617.7 

Р 98 

Ряднова В. В. Офтальмология : [учеб. 

пособ. для студентов высших 

медицинских заведений III-IV уровня 

аккредитации] / В. В. Ряднова, И. Н. 

Безкоровайная, Л. К. Воскресенская ; 

МОЗ Украины, ЦМК, УМСА. – Полтава : 

АСМИ, 2017. – 215 с.  

Примірники : всього : 1 : ЧЗ (1) 

 

Данное пособие предназначено помочь 

студентам факультета подготовки 

иностранных студентов высших 

медицинских учебных заведений в 

изучении дисциплины, подготовке к 

практическим занятиям и сдаче 

итогового модульньного контроля по 

дисциплинам «Офтальмология». 

 

 



616.31 

С 81 

Стоматологічна допомога в Україні: 

основні показники діяльності за 2008–

2018 роки : [довідник для організаторів 

охорони здоров'я, лікарів-стоматологів, 

викладачів вищих навч. мед. закладів] / 

під ред. Ю. В. Вороненка, О. В. Пав-

ленка, І. П. Мазур ; В. І. Біда, Г. Ф. 

Білоклицька, В. Г. Близнюк [та ін.]. – 

Кропивницький : Поліум, 2018. – 211 с. 

Примірники : всього : 1 : Наук.Аб. (1) 
 

У довіднику представлені дані держав-

них та галузевих статистичних звітів 

закладів МОЗ України, які були подані 

до державного закладу «Центр 

медичної статистики МОЗ України» 

протягом 2008-2017 років. Проведено 

аналіз діяльності стоматологічної 

допомоги в Україні протягом останнього 

десятиріччя. Надано основні показники 

діяльності стоматологічних кабінетів – 

кількість відвідувань, санацій 

порожнини рота, лікування основних 

стоматологічних захворювань. 



616.31 

С 81 

Стоматологія України : Історичні 

нариси / під ред. : І. П. Мазур, О. В. 

Павленко, І. Л. Скрипник ; Н. Г. 

Баранник, М. О. Басюк, В. Г. Близнюк 

[та ін.]. – Харків : СИМ, 2017. – 191 с. 

Примірники : всього : 1 : ЧЗ (1) 
 

Видання присвячено історії розвитку 

стоматології в Україні. Протягом ста 

років відбувався процес формування 

Української наукової стоматологічної 

школи. З утворення першого стомато-

логічного інституту в Києві 

стоматологія стала невід’ємною 

частиною медицини та було закла-

дено наукове підгрунтя до вивчення 

захворювань порожнини рота. 

Висвітлено роль наукових товариств 

у розвитку стоматології, основні віхи 

формування наукової школи, 

створення мережі лікувально-

профілактичних закладів в різних 

регіонах України, що надають 

стоматологічну допомогу.  



616.8 

З-38 

Захворювання нервової системи у 

практиці лікаря загальної практики-

сімейної медицини : (метод. рек.) /  

уклад.: Л. А. Дзяк, М. В. Данилова, О. С. 

Цуркаленко [та ін.] – Київ : Пергам, 2013. 

– 200 с. 

Примірники : всього :  60 : ЧЗ (1), 

Наук.Аб. (5), Гурт.2 (2), Гурт.4 (2), 

Уч.Аб. (50) 

 

У методичних рекомендаціях розгля-

нуто актуальні питання ведення 

пацієнтів із захворюваннями нервової 

системи на етапі первинної медичної 

допомоги з позицій доказової меди-

цини.  Представлено адаптовані з 

міжнародних клінічних настанов 

рекомендації з оцінюванням рівня їх 

доказовості щодо профілактики, 

діагностики та лікування найбільш 

поширених захворювань нервової 

системи в умовах первинної ланки 

охорони здоров’я. 



616.2 

Т 15 

Тактика дій лікаря загальної практики-

сімейної медицини при захворю-

ваннях органів системи дихання : 

(метод. рек.) / уклад. : Ю. І. Фещенко,   

Г. І. Лисенко, Л. О. Яшина [та ін.]. – Київ 

: Пергам, 2012. – 164 с.  

Примірники : всього : 40 : Наук.Аб. (5), 

Гурт.2 (3), Гурт.4 (3), Уч.Аб. (29) 

 

У методичних рекомендаціях розгляну-

то актуальні питання ведення пацієн-

тів із захворюваннями органів 

дихання на етапі первинної медичної 

допомоги з позицій доказової медици-

ни. Представлено адаптовані з міжна-

родних клінічних настанов рекомен-

дації з оцінюванням рівня їх доказо-

вості щодо профілактики, діаностики 

та лікування найбільш поширених 

захворювань органів дихання в 

умовах первинної ланки охорони 

здоров’я. 



355/359 

Г 37 

Герасименко С. Д. Тактика - наука 

перемагати : (навч. посіб. для 

студентів мед. ВНЗУ) / С. Д. 

Герасименко, К. В. Шепітько, О. С. 

Герасименко ; МОЗ Укарїни, УМСА. – 

Полтава : Укрпромторгсервіс, 2018. – 

151 с. 

Примірники : всього : 15 : 

Наук.Аб.(13), Гурт.2(1), Гурт.4(1) 

 

У навчальному посібнику розглянуто 

основні положення по підготовці 

підрозділів до бою і ведення його в 

різних умовах обстановки, зміст 

роботи командира і штабу по 

підготовці бою і управлінні 

підрозділами в бою. Вивчення цих 

положень є необхідною передумовою 

розуміння сучасних вимог до 

тактичної підготовки військ, 

передбачення ходу і результату бою, 

організація на цій основі медичного 

забезпечення підрозділів. 



 
61:355 

М 42 

Медичний захист та допомога під час 

бойових дій / О. А. Синенко, Ю. І. 

Мастеров, С. А. Лобода [та ін.]. – 

Полтава, 2014. – 150 с.  

Примірники : всього :1 : ЧЗ (1) 

 

У посібнику викладені форми і методи 

медичного забезпечення військової 

частини у сучасних умовах, а також 

розглянуті основи військово-польової 

хірургії і військово-польової терапії, 

принципи надання медичної допомоги 

пораненим і хворим в умовах 

застосування противником сучасної 

зброї, а також організація їх лікування 

на етапах евакуації. 

Посібник рекомендований для 

медичних працівників, парамедиків та 

осіб, що перебувають в умовах 

бойових дій. 




