


61(03) 

С 34 

Сивовол С. И. Словарь медико-

стоматологических терминов и 

понятий. Т. I. А–Л / С. И. Сивовол. – 2-е 

изд., испр. и доп. – Харьков : Финарт, 

2019. – 567 с. 

Примірники : всього:1 : Наук.Аб. (1) 

 

Словарь представляет собой справоч-

ное издание, содержащее размещен-

ный в алфавитном порядке свод 

медицинских терминов и понятий с их 

кратким научным определением.  

1 том словаря содержит описание 

более 6000 терминов и понятий, 

обозначающих болезни, симптомы, 

лечебные и диагностические методы, 

инструменты, операции, приспо-

собления, аппараты и др., 

применяемые в медицине, стомато-

логии. 



4У 

У 45 

Українська мова як іноземна для 

англомовних студентів-медиків. У 2 -х 

книгах : підруч. з електронним аудіо-

додатком : [національний (міжкафед-

ральний) підруч. для англомов. студен-

тів, лікарів-інтернів, викладачів, слуха-

чів післядиплом. освіти мед. закладів 

вищої освіти МОЗ України]. Кн. 1. 

Соціокультурна комунікація / за ред. С. 

М. Луцак ; С. М. Луцак, А. В. Ільків, Н. П. 

Литвиненко [та ін.]. – Київ : Медицина, 

2019. – 502 с.  

Примірники : всього : 300 : ЧЗ (2), 

Наук.Аб. (4), Гурт.4 (2), Уч.Аб. (292) 
 

Національний підручник з електронним 

аудіододатком укладено у двох книгах 

згідно зі Стандартизованими вимогами 

до рівнів володіння українською мовою 

як іноземною з метою підготовки 

фахівців за напрямами 222 «Медицина», 

221 «Стоматологія», 226 «Фармація», а 

також відповідно до сучасної концепції 

викладання української мови як 

іноземної.  



577.1 

Г 93 

Губський Ю. І. Біоорганічна хімія : 

підруч. для студентів вищих мед. та 

фарм. закл. освіти III–IV рівнів 

акредитації / Ю. І. Губський. – 3-тє вид., 

стереотип. – Вінниця : Нова книга, 2019. 

– 415 с.  

Примірники : всього:1 :150 : ЧЗ (4), 

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

Уч.Аб. (139) 

  

У підручнику викладено будову, 

реакційну здатність, хімічні перетво-

рення та біологічне значення органіч-

них сполук, які входять до складу 

живих організмів; низькомолекулярні 

біомолекули, біополімери (білки, нук-

леїнові кислоти, полісахариди), біоре-

гулятори (ферменти, гормони, вітаміни, 

регуляторні молекули імунної системи 

тощо), природні і синтетичні фізіо-

логічно активні сполуки, в тому числі 

лікарські засоби та речовини з 

токсичною дією. 



611.7 

Г 85 

Гринь В. Г. Опорно-руховий апарат 

людини : навч. наоч. посіб. з дисципліни 

"Анатомія людини" для студентів 

закладів вищої мед. освіти України зі 

спец. – 222 "Медицина" студента 1 

курсу_2019–20_н. р. / В. Г. Гринь, В. П. 

Білаш ; МОЗ України, УМСА. – Полтава : 

Мирон І. А., 2019. – 144 с. 

Примірники : всього :1 : ЧЗ (1) 
  

У посібнику міститься українська та 

латинська анатомічна термінологія, 

включені питання з остеології, артросин-

десмології, міології, в обсязі, передбаче-

ному робочими навчальними планами, 

типовою і робочою навчальними прог-

рамами з дисципліни «Анатомія люди-

ни». Висвітлені малюнки для наочного 

вивчення матеріалу, що сприяють зас-

воєнню набутих знань, умінь і навичок. В 

кінці кожного практичного заняття 

наведені ситуаційні задачі з відпо-

відного заняття з бази даних ліцензійного 

іспиту «Крок-1. Лікувальна справа».  



611 

Ш 50 

Шерстюк О. А. Сборник лекций по 

анатомии человека : [навч. посіб. для 

інозем. студентів закладів вищої 

освіти МОЗ України, які навч. рос. 

мовою] / О. А. Шерстюк, А. В. 

Пилюгин, Р. Л. Устенко ; УМСА 

(Полтава). – Полтава, 2018. – 156 с. 

Примірники : всього : 2 : ЧЗ (1), 

Наук.Аб. (1) 

  

У збірнику лекцій з анатомії людини 

викладено сучасні відомості щодо 

особливостей будови деяких органів 

людини та їх систем.  

Навчальний посібник призначений 

для студентів-іноземців, що нав-

чаються російською мовою за 

матеріалами першого семестру і 

вмішує 10 лекцій. 



611.9 

К 49 

Клиническая анатомия и оперативная 

хирургия областей и органов головы и 

шеи : учебно-метод. пособ. для подго-

товки специалистов 2-го (магистер.) 

уровня высшего образования отрасли 

знаний 22 "Здравоохранение" спец. 

221 "Стоматология" / С. М. Билаш, Е. Н. 

Пронина, М. Н. Коптев [и др.] ; МЗ 

Украины, УМСА. – Полтава : Копир 

сервис, 2018. – 237 с.  

Примірники : всього:1 : ЧЗ (1) 
 

Учебно-методическое пособие по кли-

нической и оперативной хирургии для 

студентов стоматологического факу-

льтета составлено согласно с програ-

мой и учебным планом. В нем после-

довательно изложены основные 

вопросы, которые рекомендуются для 

рассмотрения на практических заня-

тиях, рекомендации относительно 

методологии предмета. В конце 

каждой темы приведены ситуацион-

ные задачи и список литературы. 



611-018 

С 71 

Специальная гистология и эмбрио-

логия регуляторных и сенсорных 

систем : учеб. пособ. / В. И. Шепитько, 

Л. Б. Пелипенко, О. Д. Лисаченко, Н. В. 

Борута ; МЗ Украины, УМСА, Каф. 

гистологии, цитологии и эмбриологии. 

– Полтава : Укрпромторгсервіс, 2018. – 

159 с.  

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

(1) 

 

В учебном пособии полностью раск-

рыты вопросы морфологии и разви-

тия органов регуляторных и сенсор-

ных систем, рассмотрена взаимосвязь 

стромальных и паренхиматозных ком-

понентов органов, показана взаимо-

связь структур и функций, обращено 

внимание на регулирующее влияние 

этих систем на работу всего организма 

в целом. 



611-018 

С 71 

Спеціальна гістологія та ембріологія 

внутрішніх органів у графологічних 

структурах та мікрофотографіях : 

навч. посіб. для студентів мед. фак. 

[вищих навч. закладів МОЗ України] / 

В. І. Шепітько, О. Д. Лисаченко, Н. В. 

Борута, Л. Б. Пелипенко ; МОЗ 

України, УМСА, Каф. гістології, 

цитології та ембріології. – Полтава : 

Укрпромторгсервіс, 2018. – 108 с. 

Примірники : всього : 1 : ЧЗ (1) 

 

Навчальний посібник складено 

відповідно до навчальної програми та 

навчального плану відповідно підго-

товки фахівців другого (Магістерсь-

кого) рівня вищої освіти галузі знань 

22 «Охорона здоров’я» у вищих 

навчальних закладах МОЗ України за 

спеціальністю 222 «Медицина», 

кваліфікації освіти «Магістр 

медицини», кваліфікації професійної 

«Лікар». 



616-083.98 

М 74 

Могильник А. І. Екстрена та невідклад-

на медична допомога : навч. посіб. 

[для студентів вищих навч. закладів 

МОЗ України] / А. І. Могильник, О. Ю. 

Бодулєв, Н. М. Адамчук ; МОЗ України, 

УМСА. – Полтава, 2019. – 125 с.  

Примірники : всього: 2 : ЧЗ (1), 

Наук.Аб. (1) 
 

Посібник складається з 7 розділів, які 

відповідають вимогам програм з 

дисципліни «Екстрена та невідкладна 

медична допомога», містить додатки з 

алгоритмами виконання дій з надання 

невідкладної допомоги на догоспі-

тальному етапі. До кожного розділу 

розроблені контрольні питання, 

ситуаційні задачі і наведений перелік 

інформаційних посилань. Посібник 

підготовлений відповідно вимогам до 

освітньо-професійної програми і 

освітньо-кваліфікаційної характерис-

тики випускників спеціальності 

7.110101 «Лікувальна справа». 



616-002.5 

Т 81 

Туберкульоз у практиці сімейного 

лікаря : навч. посіб. для сімейних 

лікарів / В. М. Ждан, А. Г. Ярешко, М. В. 

Куліш, А. К. Вородюхіна ; МОЗ України, 

УМСА. – Полтава : Астрая, 2018. – 151 

с.  

Примірники : всього : 5 : ЧЗ (1), Наук. 

Аб. (4) 

 

У навчальному посібнику розкриті 

епідеміологія, етіологія, патогенез, 

клініка, діагностика і диференційна 

діагностика туберкульозу. Надана 

клінічна класифікація та клінічні 

форми легеневого та позалегеневого 

туберкульозу, їх лікування і 

профілактика, а також організація 

раннього виявлення хворих на 

туберкульоз, амбулаторного лікування 

і диспансерний нагляд за хворими та 

групами ризику. 



614.2 

О-64 

Організаційні аспекти системи 

первинної медико-санітарної допомоги 

в Україні : навч. посіб. [для студентів 

мед. закладів вищої освіти МОЗ 

України] / Ю. М. КазаковТ. А. Трибрат, 

С. В. Шуть, Н. І. Чекаліна ; МОЗ 

України, УМСА, Каф. пропедевтики 

внутр. медицини з доглядом за 

хворими, загальної практики (сімейної 

медицини). – Полтава : Техсервіс, 2018. 

– 117 с.  

Примірники : всього : 11 : ЧЗ(1), 

Наук.Аб.(6), Гурт.2(2), Гурт.4(2) 

 

У посібнику викладені форми 

організації ПМСД в Україні, тенденції її 

розвитку, обов’язки сімейного лікаря, 

особливості спілкування сімейного 

лікаря з пацієнтом та його родиною. 



616.1 

С 77 

Старченко І. І. Патоморфологія 

захворювань серцево-судинної сис-

теми : [навч. посіб. для лікарів-інтернів 

і лікарів-слухачів закладів (фак.) 

післядиплом. освіти МОЗ України] / І. І. 

Старченко, Б. М. Филенко, Н. В. Ройко. 

– Полтава : Вид-во Мироненко І. Г., 

2019. – 149 с. 

Примірники : всього:2: ЧЗ (1), Наук.Аб. 

(1) 
 

У навчальному посібнику подано ко-

роткі відомості про анатомію серцево-

судинної системи, висвітлені дані з 

етіології, епідеміології, патогенезу, 

патоморфологічної діагностики основ-

них захворювань серцево-судинної 

системи, а також системних захворю-

вань сполучної тканини. Навчальний 

посібник призначений для лікарів-

інтернів зі спеціальності «Патологічна 

анатомія», студентів медичних закла-

дів вищої освіти. 



616.6 

К 32 

Квятковская Т. А. Урофлоуметрия / Т. А. 

Квятковская, Е. А. Квятковский, А. Е. 

Квятковский. – Днепр : Лира, 2019. –           

274 с. 

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

Книга посвящена урофлоуметрии – 

неинвазивному методу уродинамичес-

кого исследования нижних мочевых 

путей, нацеленному на уродинами-

ческую диагностику урологических 

заболеваний, связанных с нарушением 

мочеиспускания. В книге рассмотрены 

вопросы закономерностей мочеиспус-

кания, значимости различных показа-

телей урофлоуметрии, характера уро-

флоуметрической кривой, амбулатор-

ного и домашнего урофлоуметри-

ческого мониторинга, фармакоуроди-

намических диагностических тестов, 

автоматической классификации и 

распознавания урофлоуграмм. 

 



616.89 

С 20 

Саричев Я. В. Сексуальні девіації. 

Судова сексологія : навч. посіб. [для 

студентів вищих навч. закладів МОЗ 

України] / Я. В. Саричев, Р. Л. Устенко, 

Є. Г. Сонник. – Полтава, 2018. – 131 с.  

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

(2) 

 

У посібнику з сучасної точки зору 

висвітлено основні аспекти сексуаль-

них девіацій та судової сексології. 

Послідовно викладено класифікацію, 

теорії виникнення, клінічні прояви 

сексуальних девіацій. Також посібник 

присвячений проблемам сексуальної 

злочинності, її поширеності та 

різновидам, судово-медичній експер-

тизі сексуальних злочинів, а також 

практичним основам судової сексо-

логії. 



616.89 

А 93 

Аутоагресивна поведінка при першому 

психотичному епізоді : монографія / Д. І. 

Бойко, Л. В. Животовська, А. М. 

Скрипніков, Г. Т. Сонник ; МОЗ України, 

УМСА. – Полтава : ПУЕТ, 2019. – 103 с.  

Примірники : всього : 5 : ЧЗ (1), Наук.Аб. 

(4) 
 

У монографії представлено дані щодо 

визначення клініко-психопатологічних та 

патопсихологічних особливостей ауто-

агресивної поведінки в пацієнтів із 

першим психотичним епізодом з 

урахуванням біологічних ритмів. 

Запропоновано використовування прин-

ципів психоосвітньої програми в рамках 

ранньої психосоціальної реабілітації з 

урахуванням індивідуального хроно-

типу, що дає можливість персоні-

фікованого підходу до лікувально-

реабілітацінийх заходів для цієї категорії 

пацієнтів. 



617 

Е 62 

Ендоскопічна хірургія : навч. посіб. [для 

студентів ст. курсів мед. закладів вищої 

освіти, лікарів-інтернів, резидентів, 

слухачів закладів післядиплом. освіти, 

які готують фахівців у галузі "Охорона 

здоров'я" зі спец. "Хірургічні хвороби"] 

/ за ред. В. М. Запорожана, В. В. 

Грубніка ; В. М. Запорожан, В. В. 

Грубнік, Ю. В. Грубнік [та ін.]. – Київ : 

Медицина, 2019. – 591 с. 

Примірники : всього : 30 : ЧЗ (2), 

Наук.Аб. (5), Гурт.2 (2), Гурт.4 (1), 

Уч.Аб. (20) 
 

У навчальному посібнику описано 

техніку більшості лапароскопічних, 

торакоскопічних, гінекологічних та 

ендоскопічних операцій. Докладно 

висвітлено ендоскопічний інструмен-

тарій і базову техніку лапароскопічних 

втручань.  



617 

Ш 39 

Шейко В. Д. Хірургія надзвичайних 

ситуації : навч. посіб. [для студентів 

стомат. фак. закладів вищої освіти 

МОЗ України] / В. Д. Шейко, С. І. 

Панасенко, А. Л. Челішвілі ; МОЗ 

України, УМСА. – Полтава : Астрая, 

2019. – 217 с.  

Примірники : всього : 2 : ЧЗ (1), 

Наук.Аб. (1) 

 

Даний навчальний посібник 

призначений для студентів стомато-

логічного факультету та факультету 

підготовки іноземних сиудентів вищих 

медичних навчальних закладів 

України I-III рівнів акредитації.  



617.5 

Н 52 

Неотложная абдоминальная хирургия 

: [учеб. пособ. для студентов мед. 

фак. заведений высшего образования 

МЗ Украины, которые обуч. на рус. яз.] 

/ В. И. Ляховский, А. Н. Люлька, И. И. 

Немченко [и др.] ; МЗ Украины, УМСА, 

Каф. хирургии № 1. – Полтава : 

Астрая, 2019. – 170 с. 

Примірники : всього : 2 : ЧЗ (1), 

Наук.Аб. (1) 

 

В учебном пособии систематизи-

рованы современные взгляды на 

этиологию и патогенез, лечебно-

диагностическую тактику и реабилита-

цию больных с ургентной хирургичес-

кой патологией органов брюшной 

полости. Авторами уделено внимание 

не только «классическому» течению 

заболеваний, но и их нетипичным, 

современным особенностям. 



618 

Д 44 

Діагностика акушерської та 

гінекологічної ендокринної патології : 

[навч. посіб. для лікарів-інтернів і 

лікарів-слухачів закладів (фак.) 

післядиплом. освіти МОЗ України] / за 

ред. В. К. Ліхачова ; В. К. Ліхачов, Л. М. 

Добровольська, О. О. Тарановська [та 

ін.] ; УМСА. – Вінниця : Видавець 

Макименко Є. В., 2019. – 174 с.  

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

Навчальний посібник підготовлено з 

урахуванням останніх досягнень доказо-

вої медицини в області гормональної 

діагностики найбільш розповсюджених 

гормонозалежних захворювань в аку-

шерстві і гінекології. Висвітлені питання 

регуляції діяльності жіночої репродук-

тивної системи. Дана характеристика 

основних гормонів, що впливають на її 

роботу, описані біологічні властивості 

цих гормонів, їх референтна значимість і 

показання  до визначення.  



616.31 

Т 48 

Ткаченко П. И. Доброкачественные 

опухоли и опухолеподобные обра-

зования челюстно-лицевой области у 

детей : учеб. пособ. [для иностран. 

студентов стомат. фак. высших учеб. 

заведений МЗ Украины, обуч. на рус. 

яз.] / П. И. Ткаченко, С. А. Белоконь, В. 

А. Доброскок ; МЗ Украины, УМСА, 

Каф. детской хирург. стоматологии с 

пропедевтикой хирург. стоматологии. 

– Полтава : АСМИ, 2019. – 151 с. 

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

 

Пособие содержит литературные 

данные, результаты собственных 

исследований и наблюдений каса-

тельно этиологии, патогенеза, 

клинических проявлений, морфоло-

гических особенностей и принципов 

лечения доброкачественных ново-

образований челюстно-лицевой 

области у детей. 

 



616.314 

К 83 

Кросворди з ортопедичної стомато-

логії : контрольно-навч. посіб. / М. Я. 

Нідзельський, М. Д. Король, Н. В. 

Цветкова [та ін.] ; УМСА. – Полтава : 

Вид-во Гонтар О. В., 2019. – 221 с.  

Примірники : всього : 2 : Наук. Аб. (2) 

 

«Кросворди з ортопедичної стома-

тології» розроблено як методичний 

посібник для практичних та 

семінарських занять із різних розділів 

ортопедичної стоматології. Його 

можна використовувати як для 

контролю знань, так і для 

поглибленого засвоєння певних тем.  

Посібник розрахований на студентів 

стоматологічних факультетів, лікарів-

інтернів та лікарів-курсантів різних 

циклів підвищення кваліфікації.               



616.314 

О-75 

Основы бюгельного протезирования : 

учеб. пособ. для студентов стоматоло-

гических факультетов высших меди-

цинских учебных заведений IV уровня 

аккредитации / Д. М. Король, Д. Д. 

Киндий, Л. С. Коробейников [и др.]. – 

Полтава : Мирон И. А., 2018. – 115 с.  

Примірники : всього : 2 : ЧЗ (1), 

Наук.Аб. (1) 
 

Пособие призвано помочь студентам в 

процессе учебы на кафедре пропедев-

тики ортопедической стоматологии при 

изучении раздела "Бюгельное протези-

рование". Широко освещены сущест-

вующие методы фиксации бюгельных 

протезов, обоснованы подходы к 

планированию и выбору конструкции 

протеза, описаны основные технологи-

ческие этапы их изготовления. Текст 

пособия иллюстрирован цветными 

рисунками, облегчающими восприятие 

излагаемого материала. 



616.31 

А 19 

Аветіков Д. С. Алгоритм та особли-

вості написання академічної історії 

хвороби в клініці хірургічної стомато-

логії та щелепно-лицевої хірургії : 

навч.-метод. посіб. [для студентів 

стоматологічних факультетів закладів 

вищої освіти МОЗ України] / Д. С. 

Аветіков, К. П. Локес, І. В. Яценко. – 

Полтава, 2018. – 124 с.  

Примірники : всього : 2 : ЧЗ (1), 

Наук.Аб. (1) 
 

Даний навчально-методичний посіб-

ник містить рекомендації щодо особ-

ливостей обстеження пацієнта в 

клініці хірургічної стоматології та 

оформлення академічної історії 

хвороби, а також навчальний мате-

ріал з питань етіопатогенезу, клініки, 

діагностики, диференціальної діагнос-

тики, методів лікування і реабілітації 

хворих із найбільш розповсюдженими 

захворюваннями щелепно-лицевої ді-

лянки. 



616.31 

П 84 

Профілактика стоматологічних захво-

рювань : підруч. для студентів стома-

тологічних факультетів закладів вищої 

медичної освіти / за ред. Л. Ф. Кась-

кової ; Л. Ф. Каськова, О. О. Кулай, О. В. 

Хміль [та ін.] ; МОЗ України, УМСА. – 

Вид. 2-ге, доп., перероб. – Полтава : 

АСМІ, 2018. – 403 с.  

Примірники : всього: 1 : ЧЗ (1) 
 

У підручнику висвітлені анатомо-

фізіологічні особливості будови 

щелепно-лицевої ділянки у дітей в різні 

вікові періоди, розвиток зубів, їх 

анатомія, гістологічна будова тканин 

зуба та роль факторів, які впливають 

на процеси їх формування. Детально 

представлені причини виникнення 

карієсу і захворювання тканин паро-

донта та шляхи їх усунення. Значна 

увага приділена предметам та засобам 

гігієни з можливістю їх використання в 

дитячому віці.  



61(092) 

Д 81 

Дудченко М. А. Исторические 

события в Украине и экс-державе 

СССР / М. А. Дудченко. – Полтава : 

Дивосвіт, 2019. – 204 с. 

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

 

Все сто лет своей жизни автор 

боролся с ложью, за правду и 

справедливость. Основные этапы 

его жизненного пути и деятельности 

изложены в интервью журналистке 

Анне Ярошенко для газеты «Вечірня 

Полтава» по случаю 99-летия со дня 

рождения. Интервью дополнено 

повествованием о событиях воен-

ных (1941-1945) и послевоенных лет, 

непосредственным участником, 

которых был автор. Также представ-

лен материал «Врачебная династия 

проф. М. А. Дудченка», напечатанный 

в книге «Золоті сторінки української 

медицини» (2017 р.) 
  
 



616.31 

М 34 

Матеріали VI з'їзду Української 

асоціації черепно-щелепно-лицевих 

хірургів, присвяченого 100-річчю з 

дня створення кафедри хірургічної 

стоматології та щелепно-лицевої 

хірургії Національного медичного 

університету ім. О. О. Богомольця / 

МОЗ України, НАМН України, Нац. мед. 

ун-т ім. О. О. Богомольця, Європ. 

асоц. черепно-щелепно-лицевої 

хірургії, Укр. асоц. черепно-щелепно-

лицевих хірургів ; заг. ред. В. О. 

Маланчука. – Київ, 2019. – 186 с.  

Примірники : всього: 4 : Наук.Аб. (4) 

 

Висвітлено матеріали VI з'їзду 

Української асоціації черепно-щеле-

пно-лицевих хірургів, присвяченого 

100-річчю з дня створення кафедри 

хірургічної стоматології та щелепно-

лицевої хірургії Національного 

медичного університету ім. О. О. 

Богомольця . 



616-092 

І-73 

Інтегративні механізми патологічних 

процесів: від експериментальних 

досліджень до клінічної практики : 

матеріали VII Пленуму Українського 

наукового товариства патофізіологів 

та науково-практичної конференції, 

присвячених 110-річчю з дня народ-

ження члена-кореспондента АМН 

СРСР, професора М. Н. Зайка, 11–12 

жовтня 2018 р. – Полтава : РВВ УМСА, 

2018. – 143 с. 

Примірники : всього: 2 : Наук.Аб. (2) 
 

10–12 жовтня 2018 р. у м. Полтава на 

базі УМСА відбулися VІІ Пленум 

Українського наукового товариства 

патофізіологів та науково-практична 

конференція «Інтегративні механізми 

патологічних процесів: від 

експериментальних досліджень до 

клінічної практики», присвячені 110-

річчю з дня народження члена-

кореспондента АМН СРСР, професора 

М.Н. Зайка. 



61(06) 

М 34 

Матеріали Міжнародної науково-

практичної конференції "Біологічні, 

медичні та науково-педагогічні аспекти 

здоров'я людини" (4–5 жовтня 2018 

року) / МОН України, МОЗ України, 

Полтав. нац. пед. ун-т ім. В. Г. 

Короленка, Київ. нац. ун-т ім. Т. 

Шевченка, Київ. нац. мед. ун-т ім. О. О. 

Богомольця, УМСА, World Medicine 

pharmaceutical Company (Greit Britain), 

Аріельський ун-т, Аріель, Ізраїль, 

Краків. пед. ун-т, Серед. школа "Сент-

Ендрю", Канада, Нац. коледж шкіл. 

керівників, Великобританія, Лаб. 

"Макаренко-реферат" Марбурз. ун-т, 

ФРН ; за заг. ред. С. В. Пилипенка ; ред. 

колегія: М. І. Степаненко, С. М. Шевчук, 

С. В. Пилипенко [та ін.]. – Полтава : 

Астрая, 2018. – 258 с.  

Примірники : всього: 2 : Наук.Аб. (2) 



61(09) 

О-60 

Опарин А. А. История древней и 

средневековой медицины : 

монография / А. А. Опарин ; МОЗ 

Украины, Харьков. мед. акад. 

последиплом. образования. – Харьков 

: Факт, 2017. – 783 с.  

Примірники : всього: 1 : ЧЗ (1) 

 

В монографии на основании комплекс-

ных исследований как источников, так 

и работ отечественных и зарубежных 

ученых в области истории медицины, 

всемирной истории, философии архе-

ологии и религиоведения представ-

лена история древней и средне-

вековой медицины. Монография 

может быть рекомендована студентам 

медицинских и гуманитарных вузов, 

их преподавателям и всем, интересую-

щимся медициной и историей. 



94(477) 

З-63 

Зинченко Н. А. История Украины и 

украинской культуры : учеб. пособ. 

для иностранных студентов высших 

учебных заведений / Н. А. Зинченко, 

О. С. Биланов ; МЗ Украины, УМСА. – 

Полтава : Дивосвіт, 2018. – 169 с. 

Примірники : всього : 3 : ЧЗ (1), 

Наук.Аб. (2) 

 

Учебное пособие для студентов 

факультета подготовки иностранных 

студентов составлено по программе 

курса «История Украины и 

украинской культуры» для 

медицинских вузов. 

Содержит все темы для самостояте-

льной работы в хронологической 

последовательности. 



32 

Т 51 

Токмань Г. Л. Майдан: Сторінка живої 

історії / Г. Л. Токмань. – 3-тє вид., випр. 

і доп. – Ніжин : Видавець Лисенко М. 

М., 2016. – 103 с. 

Примірники : всього: 1 : ЧЗ (1) 

 

У книзі спогадів однієї з рядових 

учасниць революційних подій кінця 

XX – початку XXI ст. в Україні передано 

особисті враження, роздуми, емоції 

оповідачки. В есеїстичній формі 

висвітлено суб’єктивний погляд на 

протестні суспільні процеси в країні. У 

центрі розповіді – ніч штурму 

київського Майдану 18–18–9 лютого 

2014 р. Окреслено психологічні 

портрети людей, з якими авторка була 

поруч. Зроблено спробу створення 

узагальненого образу т. зв. «масовки» 

як одного з феноменів Майдану. 



8У2 

П 78 

Про Дмитра Павличка : збірник статей / 

упорядкування, вст. ст., бібліографія, 

список авторів статей та індекс авторів 

Дмитра Пилипчука. – Київ : Просвіта, 

2019. – 1038 с.  

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

Видання є першою спробою всебічного 

розгляду постаті і творчості неповтор-

ного поета, перекладача, літературо-

знавця та публіциста Дмитра 

Васильовича Павличка. Книга має 2 

частини: «Дмитро Павличко в Україні» 

та «Дмитро Павличко за кордоном». 

Подані в збірнику 165 текстів 131 

автора переконливо засвідчують, що, 

по-перше, постать Павличка належить 

до історичних імен української 

літератури першої величини, і що, по-

друге, давно назріла необхідність 

розглядати його персоналію в 

парадигмі класики світової літератури.  



94(477) 

С 53 

Снігур І. Н. Чернівці і чернівчани / І. Н. 

Снігур ; худож. оформл. і редагув. І. 

Балана. – Чернівці : Прут, 2008. – 312 с. 

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

 

В книзі на основі вивчення історичної 

літератури, збору старих документів, 

фотографій, реклами, власних 

записів, зроблених на зустрічах із 

старожилами простежуються харак-

терні історичні події з розвитку і життя 

Чернівців, створення його архітектур-

них ансамблів, віддану працю 

видатних діячів і простих людей, що 

свято оберігали його, вражаючи 

сучасників своєю далекоглядністю, 

залишили нам безцінний скарб – 

Чернівці, і гідні того, щоб бути 

представленими у живій історії для 

нащадків. 



616.6 

Ч-24 

Час. Події. Люди: Збірник матеріалів, 

присвячений 50-річчю Харківського 

обласного клінічного центру ім. В. І. 

Шаповала / В. М. Лісовий, І. А. 

Гарагатий, В. М. Демченко [та ін.] ; 

Харків. нац. мед. Ун-т, ННВК "Урологія і 

нефрологія". – Харків : ХНМУ, 2018. – 

463 с.  

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

 

Видання присвячується 50-річному 

ювілею з дня заснування Харківського 

обласного клінічного центру урології і 

нефрології ім. В. І. Шаповала. У ньому 

зібрані історичні матеріали про його 

створення, розвиток та процвітання. 

Висвітлено етапи створення 

Харківської урологічної школи та 

Навчального науково-виробничого 

комплексу Харківського національного 

медичного університету «Урологія і 

нефрологія».  

 




