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Передмова 

 

До вашої уваги список нових надходжень літератури, який інформує про 

видання (у т.ч. електронні), що надійшли до бібліотеки за IV квартал 2019 р. 

Матеріал розташовано за галузями знань, усередині розділів – за 

алфавітом авторів і назв. Бібліографічні описи в покажчику складено 

відповідно до вимог ДСТУ ГОСТ 7.1 : 2006 «Бібліографічний запис. 

Бібліографічний опис : загальні вимоги та правила складання», ДСТУ 

3582:2013 «Бібліографічний опис. Скорочення слів і словосполучень 

українською мовою. Загальні вимоги та правила». 

Опис кожного документа містить дані про місцезнаходження примірників 

у відділах бібліотеки. 

 

 

Місця збереження документів 

 

Наук.Аб.– науковий абонемент 

Уч. Аб. – навчальний абонемент 

ЧЗ – читальна зала 

ЧЗЕБ – читальна зала «Електронна бібліотека» 

Гурт.2 – читальна зала в гуртожитку № 2 

Гурт.4 – читальна зала в гуртожитку № 4 

БВ – інформаційно-бібліографічний відділ 
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5 Природничі науки 
 

57 Біологічні науки загалом 
 

Книги 

 

1. 57+575]:61(075.8) 

Б 63 

Биологические особенности жизнедеятель-

ности человека : учеб. пособ. для иностр. студентов 

высших учеб. мед. заведений III–IV уровней 

аккредитации мед. и стомат. фак. / С. И. Дубинин, 

Е. Б. Рябушко, А. В. Ваценко [и др.] ; УМСА. – 

Полтава : Укрпромторгсервіс, 2017. – 110 с. 

Примірники : всього: 1 – ЧЗ(1) 

 

Учебное пособие включает в себя тесты первого 

уровня сложности (с одним правильным ответом), 

тесты второго уровня сложности (с многочисленным 

выбором ответов, типовые задачи, ответы к 

Программе по медицинской биологии для студентов 

медицинского и стоматологического факультетов 

высших учебных медицинских учреждений III–IV уровня аккредитации, а также 

материалы для самоподготовки. 

 

2. 575:61+612.6](075.8) 

О-64 

Организменный уровень организации 

жизни. Основы генетики человека : учеб. пособ. 

для иностранных студентов медицинского и 

стоматологического факультетов / С. И. Дубинин, 

А. В. Ваценко, В. А. Пилюгин [и др.] ; УМСА, 

Кафедра медицинской биологии. – Полтава : 

Укрпромторгсервіс, 2018. – 74 с.  

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

 

Пособие для самостоятельной работы студентов по 

модулю 2 «Организменный уровень организации 

жизни. Основы генетики человека» включает 

материалы для самоподготовки, тестовые задания 

разных уровней сложности, задачи, схемы в 

соответствии с Программой по медицинской биологии для студентов высших 

учебных медицинских заведений III–IV уровней аккредитации. 
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Електронний ресурс 

 

3. Ж5 

В 53 

Вісник проблем біології і медицини [Електронний ресурс] = Bulletin of 

problems in biology and medicine : український наук.-практ. журнал. 2019. Вип. 

2. Т. 1 (150) / УАН, УМСА ; редколегія: В. М. Ждан, О. М. Проніна, 

Ю. Б. Чайковський [та ін.] ; відп. за вип. О. М. Проніна. – Електронна версія 

журналу. Архів Win RARx80 pdfдок (постатейно)+=347 с. pdfдок. 63 603 КБ+16 

199 КБ. – Полтава : УМСА, 2019. – 1 эл. опт. диск (CD-ROM).  

Примірники : всього:1 : 1 ЧЗЕБ (1) 

 

4. Ж5 

В 53 
Вісник проблем біології і медицини [Електронний ресурс] = Bulletin of 

problems in biology and medicine : український науково-практичний журнал. 

2019. Вип. 2. Т. 2 (151) / УАН, УМСА ; редколегія: В. М. Ждан, О. М. Проніна, 

Ю. Б. Чайковський [та ін.] ; відп. за вип. О. М. Проніна. – Електронна версія 

журналу. Архів Win RARx59 pdfдок (постатейно)+=241 с. pdfдок. 52 828 КБ+8 

814 КБ. – Полтава : УМСА, 2019. – 1 эл. опт. диск (CD-ROM).  

Примірники : всього:1 : 1 ЧЗЕБ (1) 

 

5. Ж5 

В 53 
Вісник проблем біології і медицини [Електронний ресурс] = Bulletin of 

problems in biology and medicine : український науково-практичний журнал. 

2019. Вип. 3. Т. 2 (152) / УАН, УМСА ; редколегія: В. М. Ждан, О. М. Проніна, 

Ю. Б. Чайковський [та ін.] ; відп. за вип. О. М. Проніна. – Електронна версія 

журналу. Архів Win RARx87 pdfдок (постатейно)+=380 с. pdfдок. 82 899 КБ+10 

456 КБ. – Полтава : УМСА, 2019. – 1 эл. опт. диск (CD-ROM).  

Примірники : всього:1 : 1 ЧЗЕБ (1) 

 

6. Ж5 

В 53 
Вісник проблем біології і медицини [Електронний ресурс] = Bulletin of 

problems in biology and medicine : український наук.-практ. журнал. 2019. Вип. 

4. Т. 1 (153) / УАН, УМСА ; редколегія: В. М. Ждан, О. М. Проніна, 

Ю. Б. Чайковський [та ін.] ; відп. за вип. О. М. Проніна. – Електронна версія 

журналу. Архів Win RARx89 pdfдок (постатейно)+=370 с. pdfдок. 74 719 КБ+10 

318 КБ. – Полтава : УМСА, 2019. – 1 эл. опт. диск (CD-ROM).  

Примірники : всього:1 : 1 ЧЗЕБ (1) 
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577.1 Біоорганічна хімія 
 

7. 577.1(075.8) 

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: 150 - ЧЗ(4), Наук.Аб.(3), 

Гурт.2(2), Гурт.4(2), Уч.Аб.(139) 

 

У підручнику викладено будову, реакційну 

здатність, хімічні перетворення та біологічне 

значення органічних сполук, які входять до складу 

живих організмів; низькомолекулярні біомолекули, 

біополімери (білки, нуклеїнові кислоти, полісаха-

риди), біорегулятори (ферменти, гормони, вітаміни, 

регуляторні молекули імунної системи тощо), 

природні і синтетичні фізіологічно активні сполуки, в тому числі лікарські засоби 

та речовини з токсичною дією. 

 

8. 577.1 

Г 93 

Gubsky Yu. I. Bioorganic Chemistry : textbook 

for the students of medical universities [of the IVth level 

of accreditation with English as language of instruction] 

/ Yu. Gubsky = Біоорганічна хімія : підруч. для 

студентів мед. університетів / Ю. І. Губський. – 2nd 

ed.=2-ге вид. – Vinnytsya=Вінниця : Nova 

knyha=Нова Книга, 2019. – 223 p.  

Примірники : всього: ЧЗ(1), Наук.Аб.(3), Гурт.4(1), 

Уч.Аб.(145) 

 

У підручнику містяться відомості про загальні 

принципи і поняття біоорганічної хімії згідно з 

вимогами освітніх стандартів до студентів вищих медичних навчальних 

закладів. Представлена структура і властивості карбоновмісних молекул з 

акцентом на природні сполуки, особливо гетероцикли, алкалоїди, що 

застосовуються як лікарські засоби, а також біомолекули, які входять до складу 

живих організмів, головним чином амінокислоти, ліпіди, білки, нуклеотиди і 

нуклеїнові кислоти. 
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61 Медичні науки 
 

Книги 

 

9. 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 военных (1941-1945) и послевоенных 

лет, непосредственным участником, которых был 

автор. Также представлен материал «Врачебная 

династия проф. М. А. Дудченка», напечатанный в книге «Золоті сторінки 

української медицини» (2017 р.). 

 

10. 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. Бого-

мольця, 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" Мар-

бурз. ун-т, ФРН ; за заг. ред. С. В. Пилипенка ; 

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

С. В. Пилипенко [та ін.]. – Полтава : Астрая, 2018. – 

258 с.  

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

исследований как источников, так и работ 

отечественных и зарубежных ученых в области 

истории медицины, всемирной истории, философии 

археологии и религиоведения представлена история 

древней и средневековой медицины.  

 

12. 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 справочное издание, 

содержащее размещенный в алфавитном порядке 

свод медицинских терминов и понятий с их кратким 

научным определением. 1 том словаря содержит 

описание более 6000 терминов и понятий. 

 

 

 

611 Анатомія. Анатомія людини 
 

Книги 

 

13. 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) 
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У посібнику міститься українська та 

латинська анатомічна термінологія, включені 

питання з остеології, артросиндесмології, міології, 

в обсязі, передбаченому робочими навчальними 

планами, типовою і робочою навчальними 

програмами з дисципліни «Анатомія людини». 

Висвітлені малюнки для наочного вивчення 

матеріалу, що сприяють засвоєнню набутих знань, 

умінь і навичок. В кінці кожного практичного 

заняття наведені ситуаційні задачі з відповідного 

заняття з бази даних ліцензійного іспиту «Крок-1. 

Лікувальна справа».  

 

 

14. 611.9 

К 49 

Клиническая анатомия и оперативная хирургия 

областей и органов головы и шеи : учеб.-метод. 

пособ. для подготовки 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 клинической и 

оперативной хирургии для студентов стоматологи-

ческого факультета составлено согласно с програм-

мой и учебным планом.  

 

 

15. 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. – Вид. 2-ге. – Вінниця : Нова 

Книга, 2018. – 639 с. 

Примірники : всього : ЧЗ (1) 

 

У книзі викладено основні відомості з анатомії 

людини. Анатомічна термінологія наведена у 

відповідності з Міжнародною анатомічною 

номенклатурою.  
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16. 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, 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 навчаються російською мовою за 

матеріалами першого семестру і вмішує 10 лекцій. 

 

Електронний ресурс 

 

17. 611.9 

К 47 
Клінічна анатомія і оперативна хірургія [Електронний ресурс] : навч.-

метод. посіб. до практичних занять лікарів-інтернів акушерів-гінекологів / 

С. М. Білаш, О. М. Проніна, М. М. Коптев, А. В. Пирог-Заказникова ; МОЗ 

України, УМСА. – Документ Microsoft Office Word (.docx). 114 с. 673 КБ. – 

Полтава, 2019. – 1 эл. опт. диск (CD-ROM). 

Примірники : всього:1 : 1 ЧЗЕБ (1) 

 

У посібнику послідовно викладені основні питання, які рекомендуються для 

розгляду на практичних заняттях, дані рекомендації щодо методології 

предмета. У кінці кожної теми наведено ситуаційні задачі та список літератури. 

 

18. 611.9 

К 47 
Клінічна анатомія і оперативна хірургія [Електронний ресурс] : навч.-

метод. посіб. до практичних занять лікарів-інтернів стоматологів / С. М. Білаш, 

О. М. Проніна, М. М. Коптев, А. В. Пирог-Заказникова ; МОЗ України, УМСА. 

– Документ Microsoft Office Word (.docx). 102 с. 190 КБ. – Полтава, 2019. – 1 эл. 

опт. диск (CD-ROM). 

Примірники : всього:1 : 1 ЧЗЕБ (1) 

 

Навчально-методичний посібник із клінічної анатомії і оперативної хірургії для 

лікарів-інтернів стоматологів складено згідно з програмою і навчальним 

планом. У ньому послідовно викладені основні питання, які рекомендуються 

для розгляду на практичних заняттях, дані рекомендації щодо методології 

предмета. У кінці кожної теми наведено ситуаційні задачі та список літератури. 
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Автореферати 

 

19. 611.314-071.3 

К 75 

Коцюра О. О. Лінійні розміри великих кутніх зубів та їх зв'язок із 

показниками кефалометрії у практично здорових чоловіків із різних регіонів 

України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : 14.03.01 

"Нормальна анатомія" / О. О. Коцюра ; Вінницький нац. мед. ун-т 

ім. М. І. Пирогова. – Вінниця, 2019. – 24 с. 

Примірники : всього:1 - ЧЗ(1) 

 

611-018 Гістологія 
Книги 
 

20. 611-018(075.32./8) 

Г 51 

Гістологічна термінологія: Міжнародні 
терміни з цитології та гістології людини = 

Гистологическа терминология: Международные 

термины по цитологии и гистологии человека = 

Terminologia Histologica: International Terms for 

Human Cytology and Histology : [навч. посіб. для 

студентів і викладачів вищих мед навч. закладів I–

IV рівнів акредитації, лікарів-інтернів, курсантів, 

магістрів / Федер. міжнар. комітет з анатом. 

термінології ; за ред. Ю. Б. Чайковського і 

О. Д. Луцика. – Київ : Медицина, 2010. – 283 с.  

Примірники : всього: 1 - ЧЗ(1) 

 

Це видання – переклад українською і російською 

мовами найновішої редакції Міжнародної гістологічної термінології, яка була 

затверджена у 2005 році на Міжнародному конгресі анатомів у Кіото і вийшла 

друком у 2008 році у видавництві Wolters Kluwer Health (США). У ній вперше 

для полегшення комп'ютерного опрацювання інформації Федеративний 

міжнародний комітет з анатомічної термінології (FICAT) застосував 

дванадцятизначні ідентифікатори термінів. У виданні вміщено значну кількість 

нових термінів, які стосуються найсучасніших досягнень біохімії, клінічної 

біології та цитофізіології. Численні підсторінкові виноски, що містять короткі 

коментарі до нових термінів і цитують назви оригінальних праць, де ці терміни 

зустрічаються вперше, стануть у пригоді зацікавленому читачеві.  

Для студентів і викладачів вищих медичних навчальних закладів І–IV рівнів 

акредитації, лікарів-інтернів, курсантів, магістрів. 
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21. 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. – Полтава : Укрпромторгсервіс, 

2018. – 108 с. 

Примірники : всього : 1 : ЧЗ (1) 

 

Навчальний посібник складено відповідно до 

навчальної програми та навчального плану відпо-

відно підготовки фахівців другого (Магістерського) 

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». 

 

22. 611-018 

С 71 

Специальная гистология и эмбриология 

регуляторных и сенсорных систем : учеб. пособ. / 

В. И. Шепитько, Л. Б. Пелипенко, О. Д. Лисаченко, 

Н.  В. Борута. – Полтава : Укрпромторгсервіс, 2018. 

– 159 с.  

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

 

В учебном пособии полностью раскрыты вопросы 

морфологии и развития органов регуляторных и 

сенсорных систем, рассмотрена взаимосвязь стро-

мальных и паренхиматозных компонентов орга-

нов, показана взаимосвязь структур и функций, 

обращено внимание на регулирующее влияние 

этих систем на работу всего организма в целом. 

 

612 Фізіологія. Фізіологія людини 
 

23. 612.646:618.177-089.888.11-07 

Б 90 

Будерацька Н. О. Передімплантаційно-генетичний скринінг ембріонів 

після кріоконсервування ооцитів людини методом вітрифікації : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : 03.00.19 "Кріобіологія" / Н. О. Будерацька 

; Ін-т проблем кріобіології і кріомедицини. – Харків, 2019. – 20 с. 

Примірники : всього : 1 - ЧЗ(1) 
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24. 612.6-092.9 

В 27 

Величко Н. Ф. Віддалені наслідки неонатального впливу фітоестрогенів і 

стресу на репродуктивну функцію та гормонально-метаболічні показники у 

дорослих самців щурів (експериментальне дослідження) : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : 14.01.14 "Ендокринологія" / 

Н. Ф. Величко. – Харків, 2019. – 26 с. 

Примірники : всього : 1 - ЧЗ(1) 

 

25. 612.8:612.017-057.875:378.6:61 

М 15 

Макаров С. Ю. Психофізіологічні критерії оцінки адаптаційних 

можливостей організму студентів закладів вищої медичної освіти в умовах 

навчального стресу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : 

14.03.03 "Нормальна фізіологія" / С. В. Макаров. – 20 с. 

Примірники : всього : 1 - ЧЗ(1) 

 

614 Охорона здоров’я та гігієна 
 

Книги 

 

26. 614.2:005(075.8) 

Б 61 

Білинська М. М. Управління змінами сфери охорони здоров'я : навч. 

посіб. / М. М. Білинська, Т. П. Юрочко ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові 

України, Каф. соц. і гуманітар. політики. – Київ : НАДУ, 2017. – 107 с. 

Примірники : всього :1 - Наук.Аб.(1) 

 

27. 614.254.3:616.1/9:378.6:61(075) 

О-64 

Організація підготовки лікарів за фахом 

"Загальна практика-сімейна медицина" на базах 

стажування протягом заочного етапу навчання : 

навч.-метод. посіб. для керівників заочних баз 

стажування / Н. Г. Гойда, Л. Ф. Матюхаро, 

Л. В. Хіміон [та ін.] ; МОЗ України, Нац. мед. акад. 

післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика. – Київ : 

Наша родина плюс, 2014. – 143 с.  

Примірники : всього : 3 - Наук.Аб.(3) 

 

Посібник прсвячено організації роботи з лікарями 

інтернами/ слухачами на заочних базах 

стажування. 
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28. 614.2:33:005(075.8) 

У 67 

Управління якістю медичної допомоги як 

основа національної політики у сфері охорони 

здоров'я : конспект лекцій для слухачів спец. 

"Публічне управління та адміністрування" 

(Спеціалізація "Управління у сфері охорони 

здоров'я") галузі знань "Публічне управління та 

адміністрування" / М. М. Білинська, Н. О. Васюк, 

О. Л. Корольчук, О. В. Худошина ; Нац. акад. держ. 

упр. при Президентові України, Каф. соц. і 

гуманітар. політики. – Київ : НАДУ, 2017. – 107 с.  

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

 

Конспект лекцій розроблений на допомогу у 

вивченні відповідних модулів як допоміжний засіб 

слухачами та студентами інших спеціальностей «Публічне управління та 

адміністрування» (Спеціалізація «Управління у сфері охорони здоров’я”) 

денної, вечірньої та заочної форм навчання.  

 

29. 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. Казаков, Т. 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 : 1 : 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. 

 

30. 614.2(470+571) 

П 36 

Пищита А. Н. Совершенствование правового обеспечения медицинской 

деятельности в условиях реформирования здравоохранения / А. Н. Пищита = 

Improvement of legal support of medical care under public health reform / 

A. N. Pishchita. – М. : ЦКБ РАН, 2007. – 88 с. 

Примірники : всього : 1 - Наук.Аб.(1) 
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31. 614.2+614.253+616-035.7 

С 34 

Сиделковский А. Л. Врачебные ошибки и 

врачебные девиации / А. Л. Сиделковский ; 

Клиника современной неврологии "Аксимед". – 

Киев : Пабліш Про, 2018. – 173 с. 

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

Монография посвящена важнейшей проблеме в 

сфере современной медицины. Приведены 

авторские дефиниции врачебных ошибок и 

впервые дано определение врачебным девиациям, 

представлены их систематизация и причинно-

следственные связи. Показаны истоки и 

механизмы возникновения ятрогений и их 

клинико-психологическая интерпретация. Особое внимание уделено проблеме 

сохранения врачебной тайны в контексте новых положений о защите персо-

нальных данных, юридической ответственности, страховании профессио-

нальной деятельности врача. 
 

Автореферати 
 

32. 614.2:617.735-002-02:616.379-008.64 

Є 70 

Єремеєва Т. В. Медико-соціальне обгрунтування регіональної моделі 

покращення якості офтальмологічної допомоги хворим на прикладі діабетичної 

ретинопатії : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : 14.02.03 

"Соціальна медицина" / Т. В. Єремеєва. – Ужгород, 2019. – 20 с. 

Примірники : всього : 1 - ЧЗ(1) 

 

33. 614.2(477.25) 

К 68 

Короткий О. В. Медико-соціальне обгрунтування організаційно-

функціональної моделі діяльності лікаря загальної практики сімейного лікаря в 

системі надання первинної медичної допомоги міському населенню (на 

прикладі міста Києва) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук 

: 14.02.03 "Соціальна медицина" / О. О. Короткий. – Київ, 2019. – 22 с. 

Примірники : всього :1 - ЧЗ(1) 
 

34. 614.86-001:616-08:616-036.865 

Я 76 

Яровий Д. М. Інвалідизація та особливості реабілітації постраждалих 

внаслідок дорожньо-транспортних пригод : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. мед. наук : 14.01.21 "Травматологія та ортопедія" / Д. М. Яровий ; 

Ін-т травматології та ортопедії. – Київ, 2019. – 19 с. 

Примірники : всього :1 - ЧЗ(1) 
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615 Фармакологія. Терапія. Токсикологія 
 

Книги 
 

35. 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 ре-

човин і наведено методи їх кількісного визначення.  

 

Автореферати 
 

36. 615.322:615.254.2/.4.015 

Д 69 

Дорошенко О. Г. Експериментальне вивчення рослинного збору із 

діуретичною та нефропротекторною дією : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. мед. наук : 14.03.05 "Фармакологія" / О. Г. Дорошенко ; Нац. 

фармацевтичний ун-т. – Харків, 2019. – 24 с. 

Примірники : всього : 1 - ЧЗ(1) 
 

37. 615.83:616.13-004.6 

М 14 

Майстренко І. О. Фізичні фактори у відновлювальному лікуванні хворих з 

мультифокальним атеросклерозом : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

мед. наук : 14.01.33 "Медична реабілітація, фізіотерапія та курортологія" / І. О. 

Майстренко. – Харків, 2019. – 23 с. 

Примірники : всього : 1 - ЧЗ(1) 
 

38. 615.322:615.252.349./254 

Т 50 

Товчига О. В. Антидіабетична та органотропна дія засобів із яглиці 

звичайної (Aegopodium podagraria L.) та їх комбінацій із антигіперглікемічними, 

діуретичними та гіпоурикемічними препаратами : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня доктора мед. наук : 14.03.05 "Фармакологія" / О. В. Товчига. – 

Харків, 2019. – 44 с. 

Примірники : всього : 1 - ЧЗ(1) 
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616 Патологія. Клінічна медицина 
 

616-002.5 Туберкульозні ураження. Туберкульоз 
 

Книги 

 

39. 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 дифе-

ренційна діагностика туберкульозу. Надана клінічна 

класифікація та клінічні форми легеневого та 

позалегеневого туберкульозу, їх лікування і про-

філактика, а також організація раннього виявлення 

хворих на туберкульоз, амбулаторного лікування і 

диспансерний нагляд за хворими та групами 

ризику. 

 

Автореферати 

 

40. 616-089.5 

Б 77 

Бойцова О. М. Нова методологія досягнення адекватності анестезії та 

периопераційного антистресорного захисту : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. мед. наук : 14.01.30 "Анестезіологія та інтенсивна терапія" / 

О. М. Бойцова ; Дніпропетровська мед. акад. – Дніпро, 2019. – 20 с. 

Примірники : всього : 1 - ЧЗ(1) 

 

41. 616-001.28-06:616-008.9:612.017:616.379-008.64 

Д 66 

Домбровська Н. С. Особливості гормональних, метаболічних та імунних 

порушень в учасників ліквідацій наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, 

хворих на цуукровий діабет 2 типу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. мед. наук : 03.00.01 "Радіобіологія" / Н. С. Домбровська ; Національний 

науковий центр радіаційної медицини. – Київ, 2019. – 20 с. 

Примірники : всього :1 - ЧЗ(1) 
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42. 616-008.9-06:616-056.52:616.33/34-089 

Д 81 

Дука Р. В. Хірургічне лікування метаболічних порушень, обумовлених 

ожирінням (клініко-експериментальне дослідження) : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня доктора мед. наук : 14.01.03 "Хірургія" / Р. В. Дука ; 

Дніпропетровська мед. акад. – Дніпро, 2019. – 40 с. 

Примірники : всього : 1 - ЧЗ(1) 

 

43. 616-001.28:614.876:616.12-008.331.1-06 

Т 23 

Татаренко О. М. Встановлення причинного зв'язку гіпертонічної 

хвороби з дією іонізуючого випромінювання в учасників ліквідації наслідків 

аварії на Чорнобильській АЕС у віддаленому післяаварійному періоді : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : 03.00.01 "Радіобіологія" / 

О. М. Татаренко ; Національний науковий центр радіаційної медицини. – Київ, 

2019. – 23 с. 

Примірники : всього : 1 - ЧЗ(1) 

 

616-083 Догляд за хворими. Медсестринський догляд 

 
Книги 

 

44. 616-083.98 

М 74 

Могильник А. І. Екстрена та невідкладна 

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 відпо-

відають вимогам програм з дисципліни «Екстрена 

та невідкладна медична допомога», містить 

додатки з алгоритмами виконання дій з надання 

невідкладної допомоги на догоспітальному етапі. 

До кожного розділу розроблені контрольні питан-

ня, ситуаційні задачі і наведений перелік інфор-

маційних посилань. Посібник підготовлений відповідно вимогам до освітньо-

професійної програми і освітньо-кваліфікаційної характеристики випускників 

спеціальності 7.110101 «Лікувальна справа». 
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45. 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 : NK Publishers=Нова 

Книга, 2019. – 198 p.  

Примірники : всього: 50 : ЧЗ(1), Наук.Аб.(5), 

Гурт.4(1), Уч.Аб.(43) 

 

Посібник складається з 5 розділів, які відпові-

дають вимогам програми з дисципліни «Екстрена 

та невідкладна медична допомога», містить 

додатки з алгоритмами виконання дій з надання 

невідкладної допомоги на догоспітальному етапі. 

До кожного розділу розроблено контрольні питан-

ня, ситуаційні задачі і наведено перелік інформаційних посилань.  

 

616-092 Патологічна фізіолoгія 
 

Книги 

 

46. 616-092 

  І-73 

  Інтегративні механізми патологічних 

процесів: від експериментальних досліджень до 

клінічної практики : матеріали VII Пленуму 

Українського наукового товариства пато-

фізіологів та науково-практичної конференції, 

присвячених 110-річчю з дня народження 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. 
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616.1/.9 Систематична патологія і терапія 
 

47. 616.1/9 

В 60 

Internal medicine : textbook for English-

speaking students of hinger medical educational 

establishments. Part 1. Cardiology, Rheumatology, 

Haematology / ed. M. A. Stanislavchuk and 

V. K. Sierkova ; K. M. Amosova, O. Ya. Babak, 

I. P. Katerenchuk [et al.] ; Ministry of health of Ukraine, 

National Pirogov Memorial Medical University, 

Vinnytsya. – Vinnytsya : Nova Knyha, 2019. – 407 p. 

Примірники : всього: 200 : ЧЗ(2), Наук.Аб.(5), 

Гурт.4(1), Уч.Аб.(192)  

 

Підручник з внутрішньої медицини складається з 

30 розділів, у яких представлені основи кардіо-

логії, ревматології та нефрології. Містить текстові 

матеріали та достатньо ілюстрацій, у тому числі клінічні матеріали та 

схематичні рисунки. Підручник призначений для англомовних студентів 

медичних та фармацевтичних факультетів вищих навчальних закладів України. 

 

48. 616.1/9 

В 60 
Internal medicine : textbook for English-

speaking students of hinger medical educational 

establishments. Part 2. Pulmonology, Gastroenterology, 

Nephrology. Diseases of the internal organs in countries 

with hot climate / ed. M. A. Stanislavchuk and 

V. K. Sierkova ; K. M. Amosova, O. Ya. Babak, 

I. P. Katerenchuk [et al.] ; Ministry of health of Ukraine, 

National Pirogov Memorial Medical University, 

Vinnytsya. – Vinnytsya : Nova Knyha, 2019. – 359 p.  

Примірники : всього: 200 : ЧЗ(2), Наук.Аб.(5), 

Гурт.4(1), Уч.Аб.(192) 

 

 

Підручник з внутрішньої медицини складається з 37 розділів, у яких представ-

лені основи кардіології, ревматології та нефрології. Містить текстові матеріали 

та достатньо ілюстрацій, у тому числі клінічні матеріали та схематичні 

рисунки. Підручник призначений для англомовних студентів медичних та 

фармацевтичних факультетів вищих навчальних закладів України. 
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616.1 Патологія серцево-судинної системи і крові 
 

Книги 

 

49. 616. 12-008.31(075.8) 

Д 44 

Діагностика і лікування порушень 

серцевого ритму та провідності : навч. посіб. [для 

студентів та інтернів вищих мед. навч. закладів 

III-IV рівнів акредитації] / І. П. Катеренчук, 

Л. О. М'якінькова, Н. О. Люлька, Н. Л. Коршенко. 

– Полтава : Фінарт, 2013. – 115 с.  

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

 

У навчально-методичному посібнику 

представлені діагностичні критерії основних 

порушень ритму серця та провідності, які 

зустрічаються в практиці лікаря. На основі 

сучасних стандартів представлені алгоритми 

лікування та надання невідкладної длопомоги при найбільш поширених 

аритміях, що необхідно кожному інтерністу в його повсякденній практиці. 

 

50. 616.1 

С 77 

Старченко І. І. Патоморфологія захворювань 

серцево-судинної системи : [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 короткі 

відомості про анатомію серцево-судинної системи, 

висвітлені дані з етіології, епідеміології, 

патогенезу, патоморфологічної діагностики основ-

них захворювань серцево-судинної системи, а 

також системних захворювань сполучної тканини. Навчальний посібник 

призначений для лікарів-інтернів зі спеціальності «Патологічна анатомія», 

студентів медичних закладів вищої освіти. 
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Автореферати 

 

51. 616.132-007.64-089.843 

В 58 

Власенко О. А. Ендопротезування аневризм інфраренального відділу 

аорти: критерії відбору пацієнтів, оцінка результатів : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. мед. наук : 14.01.03 "Хірургія" / О. А. Власенко ; Нац. ін-т 

хірургії та трансплантології ім. О. О. Шалімова. – Київ, 2019. – 26 с. 

Примірники : всього : 1 - ЧЗ(1) 

 

52. 616.147.3-008.64:617-089 

К 17 

Калинич С. С. Біологічна некректомія та вакуум-терапія в комплексному 

лікуванні декомпенсованої хронічної венозної недостатності нижніх кінцівок : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : 14.01.03 "Хірургія" / 

С. С. Калинич ; Ужгородський нац. ун-т. – Ужгород, 2019. – 24 с. 

Примірники : всього : 1 - ЧЗ(1) 

 

53. 616.137.86./93./147.3-053.1-089 

К 31 

Каширова О. В. Оптимізація методів діагностики і лікування 

артеріовенозних форм вроджених судинних мальформацій кінцівок : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : 14.01.03 "Хірургія" / 

О. В. Каширова ; Нац. ін-т хірургії та трансплантології ім. О. О. Шалімова. – 

Київ, 2019. – 29 с. 

Примірники : всього : 1 - ЧЗ(1) 

 

54. 616.12-008.331.1-06:616.12-005.4:615.273.53 

Л 98 

Ляхоцька А. В. Оптимізація діагностики, лікування та прогнозування 

перебігу гіпертонічної хвороби на тлі ішемічної хвороби серця з урахуванням 

чутливості до антитромбоцитарної терапії : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. мед. наук : 14.01.11 "Кардіологія" / А. В. Ляхоцька. – Запоріжжя, 

2019. – 23 с. 

Примірники : всього : 1 - ЧЗ(1) 

 

55. 616.151.514-053.2(477) 

М 26 

Маркін А. І. Характеристика якості життя дітей, хворих на тяжку форму 

гемофілії А в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : 

14.01.10 "Педіатрія" / А. І. Маркін ; Львівський нац. мед. ун-т ім. Д. Галицького. 

– Львів, 2019. – 21 с. 

Примірники : всього : 1 - ЧЗ(1) 
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56. 616.14:611.96./98:617-089 

Н 14 

Наболотний О. І. Хірургічне лікування варикозного розширення вен 

нижніх кінцівок поєднаного з тазовим венозним рефлюксом : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : 14.01.03 "Хірургія" / О. І. Наболотний ; 

Нац. ін-т хірургії та трансплантології ім. О. О. Шалімова. – Київ, 2019. – 23 с. 

Примірники : всього : 1 - ЧЗ(1) 
 

57. 616.12-008.331.1-06:616.43/45]-055.1 

Н 31 

Насоненко О. В. Оптимізація діагностики та лікування гіпертонічної 

хвороби II стадії у чоловіків з андрогенним дефіцитом : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : 14.01.11 "Кардіологія" / 

О. А. Насоненко ; Запорізький держ. мед. ун-т. – Запоріжжя, 2019. – 24 с. 

Примірники : всього : 1 - ЧЗ(1) 
 

58. 616.12-008:616.839:616.2]-053.5 

Ш 44 

Шелудько Д. М. Нейрофункціональні особливості серцево-судинної 

системи в дітей з рекурентними формами захворювань психоемоційного 

навантаження : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : 14.01.10 

"Педіатрія" / Д. М. Шелудько. – Запоріжжя, 2019. – 24 с. 

Примірники : всього : 1 - ЧЗ(1) 
 

616.2 Патологія дихальної системи. Захворювання, 

пов’язані з органами дихання 
Книги 
 

59. 616.2 

Т 15 

Тактика дій лікаря загальної практики-

сімейної медицини при захворюваннях 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 розглянуто актуальні 

питання ведення пацієнтів із захворюваннями 

органів дихання на етапі первинної медичної допо-

моги з позицій доказової медицини. Представлено 

адаптовані з міжнародних клінічних настанов 

рекомендації з оцінюванням рівня їх доказовості 

щодо профілактики, діаностики та лікування найбільш поширених захворювань 

органів дихання в умовах первинної ланки охорони здоров’я. 
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60. 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. 

 

61. 616.2 

Х 94 

Хронічне обструктивне захворювання 

легень та есенціальна гіпертензія: проблеми 

коморбідності та деякі шляхи їхнього вирішення / 

Ю. М Казаков, 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. 
 

Автореферати 
 

62. 616.233-002-036.87-07 

К 35 

Кенс О. В. Діагностична та прогностична значущість маркерів схильності 

до повторних епізодів гострого обструктивного бронхіту : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : 14.01.10 "Педіатрія" / О. В. Кенс ; 

Львівський нац. мед. ун-т ім. Д. Галицького. – Львів, 2019. – 20 с. 

Примірники : всього : 1 - ЧЗ(1) 
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63. 616.233-002-07 

М 17 

Макян С. В. Клініко-фоноспірографічна характеристика перебігу 

рецидивуючих та хронічних захворювань органів дихання у дітей : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : 14.01.10 "Педіатрія" / 

С. В. Макян ; Нац. мед. ун-т ім. О. О. Богомольця. – Київ, 2019. – 24 с. 

Примірники : всього : 1 - ЧЗ(1) 

 

64. 616.233-002.1:612.017]-053.2 

Т 51 

Токарєва Н. М. Особливості мукозального захисту при гострих 

бронхітах у дітей : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : 

14.01.10 "Педіатрія" / Н. М. Токарєва ; Ін-т педіатрії, акушерства та гінекології 

ім. О. М. Лук'янової. – Київ, 2019. – 19 с. 

Примірники : всього : 1 - ЧЗ(1) 
 

616.3 Патологія травної системи. Розлади травної системи 
 

Автореферати 

 

65. 616.36-002.2:615.281.6 

Б 81 

Бондарук І. Ю. Ефективність противірусної терапії у хворих на 

хронічний вірусний гепатит С з урахуванням маркерів фіброзоутворення : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : 14.01.13 "Інфекційні 

хвороби" / І. Ю. Бондарук ; Вінницький нац. мед. ун-т. – Вінниця, 2019. – 20 с. 

Примірники : всього : 1 - ЧЗ(1) 
 

66. 616.36-006.6:16-073.75 

Д 43 

Дзигар О. В. Вторинні пухлинні ураження печінки: діагностика та оцінка 

ефективності радіохірургічного лікування за допомогою магнітно-резонансної 

та мультидетекторної комп'ютерної томографії : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. мед. наук : 14.01.23 "Променева діагностика і променева терапія" 

/ О. В. Дзигар ; Нац. мед. акад. післядипломної освіти ім. П. Л. Шупика. – Київ, 

2019. – 20 с. 

Примірники : всього : 1 - ЧЗ(1) 
 

67. 616.36-002-022.7-053.7:614.2 

К 28 

Касьяненко І. І. Медико-соціальне обгрунтування удосконалення 

попередження поширення парентеральних вірусних гепатитів серед підлітків : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня доктора философ. наук : 14.02.03 

"Соціальна медицина" / І. І. Касьяненко ; Ужгородський нац. ун-т. – Ужгород, 

2019. – 26 с. 

Примірники : всього : 1 - ЧЗ(1) 
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68. 616.36-002-02:612.017]-053.2 

М 69 

Михайлюк Х. З. Удосконалення діагностики та оцінки клінічного 

перебігу автоімунного гепатиту у дітей : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. мед. наук : 14.01.10 "Педіатрія" / Х. З. Михайлюк ; Ін-т педіатрії, 

акушерства та гінекології ім. О. М. Лук'янової. – Київ, 2019. – 20 с. 

Примірники : всього : 1 - ЧЗ(1) 
 

69. 616.391.04:577.161.5:616.151.5 

С 60 

Соляник О. В. Діагностика та корекція прихованих вітамін-К- 

дефіцитних порушень синтезу протромбіну у малюків, які одержують 

виключно природне вигодовування : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. мед. наук : 14.01.10 "Педіатрія" / О В. Соляник ; Запорізький держ. мед. 

ун-т. – Запоріжжя, 2019. – 24 с. 

Примірники : всього : 1 - ЧЗ(1) 
 

70. 616.36-002-06:616.98:578.828 

С 62 

Соні С. Ч. Клініко-епідеміологічні особливості та потенційні чинники 

визначеного прогнозу хронічного вірусного гепатиту В у ВІЛ-інфікованих осіб 

: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : 14.01.13 "Інфекційні 

хвороби" / С. Ч. Соні ; Вінницький нац. мед. ун-т ім. М. І. Пирогова. – Вінниця, 

2019. – 20 с. 

Примірники : всього : 1 - ЧЗ(1) 
 

71. 616.379-008.64-053.2 

Ш 37 

Шевченко Т. А. Ефективність корекції оксидативного стресу у дітей, 

хворих на цукровий діабет 1-го типу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. мед. наук : 14.01.10 "Педіатрія" / Т. А. Шевченко ; Нац. мед. ун-т ім. 

О. О. Богомольця. – Київ, 2019. – 24 с. 

Примірники : всього : 1 - ЧЗ(1) 

 

616.31 Стоматологія. Ротова порожнина. 

Хвороби ротової порожнини та зубів 
 

Книги 

 

72. 616.31+616.716+617.51/53]-089:616-07(075.8) 

А 19 

Аветіков Д. С. Алгоритм та особливості написання академічної історії 

хвороби в клініці хірургічної стоматології та щелепно-лицевої хірургії : навч.о-

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) 
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Даний навчально-методичний посібник містить 

рекомендації щодо особливостей обстеження 

пацієнта в клініці хірургічної стоматології та 

оформлення академічної історії хвороби, а також 

навчальний матеріал з питань етіопатогенезу, 

клініки, діагностики, диференціальної діагностики, 

методів лікування і реабілітації хворих із найбільш 

розповсюдженими захворюваннями щелепно-

лицевої ділянки. Навчально-методичний  посібник 

оснащений довідковим матеріалом у вигляді 

таблиць по фізіологічних константах організму 

людини, по фізіотерапевтичному лікуванню, 

клінічним ознакам змінених лімфатичних вузлів 

лиця і шиї. 

 

 

73. 616.31+617.51/53+616.714/716]-089(063) 

Д 76 

II з'їзд Української асоціації черепно-

щелепно-лицевих хірургів, 13-14 травня 2011 : 

матеріали з'їзду / МОЗ України, НАМН України, 

Укр. асоц. черепно-щелепно-лицевих хірургів, 

Каф. хірург. стоматології та щелепно-лицевої 

хірургії НМУ, Голов. військово-мед. клін. центр 

"ГВКГ" ; заг. ред. В. О. Маланчука. – Київ, 2011. – 

243, [19] с. 

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

До 170-ліття Нац. мед. ун-ту ім. О. О. Богомольця, 

90-ліття стомат. фак. та 90-ліття каф. хірург. 

стоматології та щелепно-лицевої хірургії НМУ. 

 

74. 616.31-06:616-006.442/443 

К 28 

Каськова Л. Ф. Стан тканин пародонта та 

слизової оболонки порожнини рота на тлі лімфо-

гранулематозу / Л. Ф. Каськова, І. Ю. Ващенко ; 

МОЗ України, УМСА. – Полтава : Укрпром-

торгсервіс, 2018. – 114 с.  

Примірники : всього : 1 - ЧЗ(1) 

 

У монографії висвітлені питання епідеміології, 

етіології та патогенезу хвороб тканин пародонта 

та слизової оболонки порожнини рота у дітей на 

тлі лімфогранулематозу.  
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75. 616.314 

К 83 

Кросворди з ортопедичної стоматології : 

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 стоматології» 

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.  

 

 

76. 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 фармакології в стоматології – 

фармакокінетику, фармакодинаміку лікарських 

засобів, особливості дозування при різних 

фізіологічних станах та захворюваннях. 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, фармакоекономічні й фармакоепідеміологічні 

аспекти діяльності лікаря-стоматолога. Детально охарактеризовано лікарські 

засоби, які використовують у стоматології як для системного, так і для 

місцевого лікування. У розділі «Фармакотерапія в практичній діяльності лікаря-

стоматолога» надано практичні рекомендації на засадах доказової медицини 

щодо застосування лікарських засобів при лікуванні основних стоматологічних 

захворювань. Розглянуто провідні аспекти медикаментозної профілактики 

транзиторної бактеріємії та допомоги при невідкладних станах. Наведено 

тестові завдання для самостійного контролю рівня знань. Видання 

проілюстроване таблицями, схемами, малюнками. 
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77. 616.31+617.51/53+616.714/716](063) 

М 34 

Матеріали міжнародної науково-практичної 

конференції "Сучасна стоматологія та щелепно-

лицева хірургія", присвяченої 175-літтю НМУ 

ім. О. О. Богомольця, 120-літтю з дня народженя 

професора Фетісова М. В., 90-літтю професора 

Бердюка І. В., 20-літтю УАЧЩЛХ, 13 травня 2016 / 

заг. ред.: В. О. Маланчук ; МОЗ України, НАМН 

України, Нац. мед. ун-т ім. О. О. Богомольця, Каф. 

хірург. стоматології та щелепно-лицевої хірургії, 

Укр. асоц. черепно-щелепно-лицевих хірургів, Нац. 

військово-мед. клін. центр "ГВКГ". – Київ, 2016. – 

274 с. 

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

 

78. 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. – Київ, 2019. – 

186 с.  

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

 

79. 616.314 

О-75 

Основы бюгельного протезирования : учеб. 

пособ. для студентов стоматологических факуль-

тетов высших медицинских учеб. заведений 

IV уровня аккредитации / Д. М. Король, Д. Д. Кин-

дий, Л. С. Коробейников [и др.]. – Полтава : Мирон 

И. А., 2018. – 115 с.  

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

 

В пособии широко освещены существующие методы 

фиксации бюгельных протезов, обоснованы подходы 

к планированию и выбору конструкции протеза, 

описаны основные технологические этапы их 

изготовления.  
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80. 616.31-002-06:616.379-008.64]-053.2 

О-75 

Особливості клініки та лікування 

пародонтального синдрому у дітей, хворих на 

цукровий діабет / Л. Ф. Каськова, О. О. Карпенко, 

І. Л. Маковка, О. Ю. Андріянова. – Полтава : 

Укрпромторгсервіс, 2016. – 102 с. 

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

 

У монографії розглядаються питання етіології та 

патогенеза пародонтального синдрому у дітей, хво-

рих на цукровий діабет. Розглянуто аспекти клініч-

них проявів, методів діагностики, патогенетичної та 

симптоматичної терапії змін тканин пародонта при 

інсулінозалежному цукровому діабеті у дітей. 

 

81. 616.314 

П 81 
Пропедевтика ортопедичної стоматології / 

за заг. ред. Д. М. Короля ; Д. М. Король, 

М. Д. Король, О. Д. Оджубейська [та ін.] = 

Propedeutics of orthopedic stomatology / ed. by 

D. M. Korol : [підруч. для студентів вищих навч. 

закладів]. – Вінниця=Vinnytsya : Нова книга=Nova 

knyha, 2019. – 199 p.  

Примірники : всього : 200 : ЧЗ(1), Наук.Аб.(3), 

Гурт.4(1), Уч.Аб.(195) 
 

У підручнику викладаються короткий анатомо-

фізіологічний нарис жувального апарата; загальні і 

спеціальні методи обстеження хворого (діагнос-

тика); ознаки хвороби та їх оцінка 

(симптоматологія, або семіотика); клінічне і 

зуботехнічне матеріалознавство; лабораторна 

техніка (методика виготовлення протезів і різних 

ортопедичних апаратів).  
 

82. 616.31 

П 84 

Профілактика стоматологічних захво-

рювань : підруч. для студентів стоматологічних 

факультетів закладів вищої медичної освіти / 

за ред. Л. Ф. Каськової ; Л. Ф. Каськова, 

О. О. Кулай, О. В. Хміль [та ін.]. – Вид. 2-ге, доп., 

перероб. – Полтава : АСМІ, 2018. – 403 с.  

Примірники : всього: 1 : ЧЗ (1) 
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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 пародонта та шляхи їх усунення. Значна увага приділена 

предметам та засобам гігієни з можливістю їх використання в дитячому віці.  

 

83. 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 стоматологічних факультетів вищих 

медичних закладів у процесі навчання на кафедрах 

стоматологічного профілю під час проходження 

виробничої практики. 

 

 

 

84. 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, патогенезу, патоморфо-

логічної діагностики та наслідків основних 

захворювань щелепно-лицевої ділянки. Матеріал 

посібника викладений відповідно до програми з патоморфології для студентів 

стоматологічних факультетів закладів вищої освіти України і включає теми для 

аудиторної та позааудиторної підготовки.  
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85. 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. Павленка, 

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 державних 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.  

 

86. 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) 

 

Монографію видано до сторіччя формування 

Української наукової стоматологічної школи. 

Видання присвячено історії розвитку стоматології 

в Україні. Протягом ста років відбувався процес 

формування Української наукової стоматологічної 

школи. З утворення першого стоматологічного 

інституту в Києві стоматологія стала невід’ємною частиною медицини та було 

закладено наукове підгрунтя до вивчення захворювань порожнини рота. 

Висвітлено роль наукових товариств в розвитку стоматології, основні віхи 

формування наукової школи, створення мережі лікувально-профілактичних 

закладів в різних регіонах України, що надають стоматологічну допомогу.  
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87. 616.31+617.51/53+616.714/716](063) 

С 91 

Сучасна стоматологія та щелепно-лицева хірургія : матеріали міжнар. 

наук.-практ. конф. присвяченої: 100-літтю Поля Луї Тесье, 100-літтю Павла 

Захаровича Аржанцева, 12 травня 2017 р. / МОЗ України, Нац. мед. ун-т ім. 

О. О. Богомольця, Каф. хірург. стоматології та щелепно-лицевої хірургії, Укр. 

асоц. черепно-щелепно-лицевих хірургів, НАМН України ; заг. ред. 

В. О. Маланчука. – Київ, 2017. – 236 с. 

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

 

88. 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 касательно этиологии, патогенеза, 

клинических проявлений, морфологических особенностей и принципов лечения 

доброкачественных новообразований челюстно-лицевой области у детей. 

 

89. 616.31+617.51/53+616.714/716]-089(063) 

Т 66 

III з'їзд Української асоціації черепно-

щелепно-лицевих хірургів, 17-18 травня 2013 : 

матеріали з'їзду / МОЗ України, НАМН України, 

Укр. асоц. черепно-щелепно-лицевих хірургів 

(УАЧЩЛХ), Каф. хірург. стоматології та 

щелепно-лицевої хірургії Нац. мед. ун-ту ім. 

О. О. Богомольця, Голов. військово-мед. клін. 

центр "ГВКГ" МО України ; заг. ред. 

В. О. Маланчука. – Київ, 2013. – 380, [12] с.  

Примірники : всього : 1 - Наук.Аб.(1) 
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90. 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 стоматологічних факультетів та 

практикуючим фахівцям-стоматологам з питань 

ефективного застосування фармакотерапії в умовах 

стоматологічної практики. Надано фармакологічну 

характеристику основних груп лікарських засобів, які застосовують у 

стоматології. 

 

91. 616.31+616.714/716+617.51/53]-089.843(06) 

Ч-52 

IV Український Міжнародний конгрес "Стоматологічна імплантація 

Остеоінтеграція", з нагоди 200-річчя з дня народження Миколи Івановича 

Пирогова, 170-ліття Національного медичного університету ім. О. О. Богомольця 

та 90-ліття стоматологічного факультету, 14-15 травня 2010 : матеріали конгресу. 

– Київ, 2010. – 284 с.  

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

 

Автореферати 

 

92. 616.314.25-089.23-06-007.481-084 

Б 62 

Біндюгін О. Ю. Профілактика виникнення рецидиву скупченості зубів у 

ретенційній фазі ортодонтичного лікування : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. мед. наук : 14.01.22 "Стоматологія" / О. Ю. Біндюгін ; 

Дніпропетровська мед. акад. – Дніпро, 2019. – 20 с. 

Примірники : всього : 2 - ЧЗ(2) 

 

93. 616.311.2-002.2:615.281 

Б 73 

Богату С. І. Клініко-лабораторне обгрунтування лікування хронічного 

катарального гінгівіту у пацієнтів на тлі антихелікобактерної терапії : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : 14.01.22 "Стоматологія" / 

С. І. Богату ; Ін-т стоматології та щелепно-лицевої хірургії . – Одеса, 2019. – 20 с. 

Примірники : всього : 2 - ЧЗ(2) 
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94. 616.314.18-002.4-06:616.12-008.331.1]:615 

В 41 

Вівчаренко Т. І. Оптимізація фармакотерапії генералізованого 

пародонтиту у хворих на артеріальну гіпертензію : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. мед. наук : 14.01.22 "Стоматологія" / Т. І. Вівчаренко ; 

Івано-Франківський нац. мед. ун-т. – Івано-Франківськ, 2019. – 20 с. 

Примірники : всього : 1 - ЧЗ(1) 

 

95. 616.31-002-053.81 

К 40 

Кімак Г. Б. Клініко-імунологічні і біохімічні зміни стану тканин 

пародонта у хворих на генералізований пародонтит молодого віку та їх 

комплексна корекція : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : 

14.01.22 "Стоматологія" / Г. Б. Кімак ; Івано-Франківський нац. мед. ун-т. – 

Івано-Франківськ, 2019. – 20 с. 

Примірники : всього : 1 - ЧЗ(1) 

 

96. 616.311-002.72-06:616.379-008.64 

К 48 

Кленовська С. В. Діагностика та лікування кандидозу слизової оболонки 

порожнини рота в осіб з цукровим діабетом типу 2 : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. мед. наук : 14.01.22 "Стоматологія" / С. В. Кленовська ; Ін-т 

стоматології та щелепно-лицевої хірургії. – Одеса, 2019. – 20 с. 

Примірники : всього : 1 - ЧЗ(1) 

 

97. 616.314-089.29-635-77:615.46 

О-44 

Одуд М. П. Клініко-лабораторне обгрунтування раціонального вибору 

матеріалів базису часткових знімних пластинкових протезів у пацієнтів з 

дефектами зубних рядів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. 

наук : 14.01.22 "Стоматологія" / М. П. Одуд ; Ужгородський нац. ун-т. – 

Ужгород, 2019. – 24 с. 

Примірники : всього : 1 - ЧЗ(1) 

 

98. 616.314-089.27-06:616.833.156 

П 43 

Погоріла А. В. Ятрогенне компресійно-токсичне ураження нижнього 

альвеолярного нерва пломбувальними матеріалами: діагностика за активністю 

титрів нейромаркерів (NSE, білок S100) та нейропротекторна терапія 

(експериментально-клінічне дослідження) : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. мед. наук : 14.01.22 "Стоматологія" / А. В. Погоріла ; Нац. мед. 

акад. післядипломної освіти ім. П. Л. Шупика. – Київ, 2019. – 24 с. 

Примірники : всього : 1 - ЧЗ(1) 
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99. 616.716.4-001.5-089.84 

Р 49 

Рибак В. А. Оптимізація методів хірургічного лікування та реабілітації 

пацієнтів із посттравматичними та післяопераційними дефектами щелеп : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : 14.01.22 "Стоматологія" / 

В. А. Рибак ; Дніпропетровська мед. акад. – Дніпро, 2019. – 21 с. 

Примірники : всього : 2 - ЧЗ(2) 

 

100. 616.314-002.4-089.27 

С 50 

Сміянов Ю. В. Клініко-експериментальне обгрунтування оптимізації 

формування краю каріозних порожнин І класу за Блеком під композиційні 

матеріали : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук  : 14.01.22 

"Стоматологія" / Ю. В. Сміянов ; Ужгородський нац. ун-т. – Ужгород, 2019. – 

22 с. 

Примірники : всього: 1 - ЧЗ(1) 

 

101. 616.314.18-002.4-06:616.12-005.4]:615.37 

С 77 

Стасюк Н. О. Клініко-патогенетичне обгрунтування застосування 

імунокорегуючих препаратів в комплексному лікуванні генералізованого 

пародонтиту у хворих з ішемічною хворобою серця : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. мед. наук : 14.01.22 "Стоматологія" / Н. О. Стасюк ; Івано-

Франківський нац. мед. ун-т. – Івано-Франківськ, 2019. – 20 с. 

Примірники : всього: 1 - ЧЗ(1) 

 

102. 616.316-007.61-06:616.441-008.64]-08 

Ч-34 

Чеботар О. А. Обгрунтування профілактики та лікування сіалозу у 

пацієнтів з гіпотиреозом : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. 

наук : 14.01.22 "Стоматологія" / О. А. Чеботар ; Дніпропетровська мед. акад. – 

Дніпро, 2019. – 20 с. 

Примірники : всього: 1 - ЧЗ(1) 

 

103. 616.31-002-06:616.441-008.64:615 

Ч-75 

Чорній А. В. Клініко-лабораторне обгрунтування лікування хворих із 

захворюваннями пародонту на тлі первинного гіпотиреозу : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : 14.01.22 "Стоматологія" / А. В. Чорній ; 

Ін-т стоматології та щелепно-лицевої хірургії. – Одеса, 2019. – 20 с. 

Примірники : всього: 2 - ЧЗ(2) 
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104. 616.31-002:504.5(477.8) 

Ч-81 

Чубій І. З. Особливості клінічного перебігу, лікування та профілактики 

захворювань тканин пародонта у жителів екологічно забруднених регіонів 

Прикарпаття : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : 14.01.22 

"Стоматологія" / І. З. Чубій ; Івано-Франківський нац. мед. ун-т. – Івано-

Франківськ, 2019. – 20 с. 

Примірники : всього: 1 - ЧЗ(1) 

 

105. 616.716-089.844 

Ш 35 

Швидченко В. С. Усунення дефектів альвеолярних відростків щелеп 

біоактивними композитами пролонгованої дії (експериментально-клінічне 

дослідження) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : 

14.01.22 "Стоматологія" / В. С. Швидченко ; Нац. мед. ун-т ім. 

О. О.Богомольця. – Київ, 2019. – 20 с. 

Примірники : всього: 1 - ЧЗ(1) 

 

616.4 Патологія лімфатичної системи, 

ендокринних органів 
 

Автореферати 

 

106. 616.441-006.6-089.03 

К 66 

Коркеліа А. Розробка індивідуальних підходів до обсягу операцій у 

хворих на папілярний рак щитоподібної залози : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. мед. наук : 14.01.07 "Онкологія" / А. Коркеліа ; Харківська мед. 

акад. післядипломної освіти. – Харків, 2019. – 20 с. 

Примірники : всього: 1 - ЧЗ(1) 

 

107. 616.428-002-022.7-053.4 

Т 16 

Талько М. О. Діагностика та лікування бактеріальних лімфаденітів у 

дітей : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : 14.01.09 

"Дитяча хірургія" / М. О. Талько ; Вінницький нац. мед. ун-т ім. М. І. Пирогова. 

– Вінниця, 2019. – 20 с. 

Примірники : всього: 1 - ЧЗ(1) 
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616.6 Патологія сечостатевої системи. Урологія 
 

Книги 

 

108. 616.6 

К 32 

Квятковская Т. А. Урофлоуметрия / 

Т. А. Квятковская, Е. А. Квятковский, А. Е. Квят-

ковский. – Днепр : Лира, 2019. – 274 с. 

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

Книга посвящена урофлоуметрии – неинвазивному 

методу уродинамического исследования нижних 

мочевых путей, нацеленному на уродинамическую 

диагностику урологических заболеваний, связанных 

с нарушением мочеиспускания. В книге 

рассмотрены вопросы закономерностей 

мочеиспускания, значи-мости различных 

показателей урофлоуметрии. 

 

 

109. 616.6(075.8) 

С 20 

Саричев Л. П. Урологія : зб. тестових 

завдань : (навч. посіб.) [для студентів мед. фак. 

закладів вищої освіти МОЗ України] / Л. П. 

Саричев, С. М. Супруненко, С. А. Сухомлин ; МОЗ 

України, УМСА. – Полтава, 2019. – 186 с. 

Примірники : всього: 2 - Наук.Аб.(2) 

 

У навчальному посібнику у вигляді тестів 

розкрита сучасна методологія викладання 

предмету урологія, забезпечення проведення 

практичних та організація самостійної підготовки 

студентів. Збірник має теоретичне та практичне 

спрямування і розрахований на студентів вищих 

медичних закладів України. 

 

110. 616.6(075.8) 

У 71 

Урологія : національний підруч. для студентів вищих мед. навч. закладів IV 

рівня акредитації / за ред. С. П. Пасєчнікова ; С. П. Пасєчніков, С. О. Возіанов, 

В. М. Лісовий [та ін.] ; МОЗ України. – Вид. тє, випр. і доп. – Вінниця : Нова 

Книга, 2019. – 423 с.  

Примірники : всього: 150 - ЧЗ(1), Наук.Аб.(3), Гурт.2(1), Гурт.4(1), Уч.Аб.(144) 



 

39 

 

У підготовці підручника об’єднані зусилля і 

досвід провідних вітчизняних фахівців-урологів. 

Головна особливість цього підручника в тому, що 

він є першим базовим підручником з навчальної 

дисципліни “Урологія”, який підготовлений 

відповідно до затвердженої МОЗ України сучасної 

навчальної програми для студентів медичних 

факультетів вищих медичних навчальнихзакладів 

IV рівня акредитації. 

Підручник, окрім студентів інтернів, буде 

корисний також молодим лікарям та викладачам 

урології. 

 

 

 

 

111. 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».  

 

Автореферати 

 

112. 616.69:615-092.9 

Б 43 

Бєлкіна І. О. Застосування наночастинок гадоліній ортованадату для 

корекції розладів чоловічої репродуктивної функції (експериментальне 

дослідження) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : 

14.01.14 "Ендокринологія" / І. О. Бєлкіна ; Ін-т проблем ендокринної патології 

ім. В. Я. Яновського. – Харків, 2019. – 20 с. 

Примірники : всього: 1 - ЧЗ(1) 
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113. 616.61-06:66.62-009.1:616-018.2-007.17]-053.36 

П 30 

Петріца Н. А. Функціональний стан нирок у дітей раннього віку при 

міхурово-сечовідному рефлюксі залежно від наявності недиференційованої 

дисплазії сполучної тканини : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

мед. наук : 14.01.10 "Педіатрія" / Н. А. Петріца. – Львів, 2019. – 20 с. 

Примірники : всього: 1 - ЧЗ(1) 
 

616.7 Патологія органів руху, пересування 
 

Автореферати 

 

114. 616.716.1:616.216-002 

В 18 

Варжапетян С. Д. Патогенетичні принципи класифікації і 

диференціальна діагностика ятрогенних верхньощелепних синуситів : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня доктора мед. наук : 14.01.22 

"Стоматологія" / С. Д. Варжапетян ; Ін-т стоматології та щелепно-лицевої 

хірургії. – Одеса, 2019. – 40 с. 

Примірники : всього: 1 - ЧЗ(1) 

 

115. 616.711:616.728.2-007.2 

Г 16 

Галузинський О. А. Взаємозв'язок параметрів хребтово-тазового балансу 

із перебігом кульшово-поперекового синдрому : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. мед. наук : 14.01.21 "Травматологія та ортопедія" / 

О. А. Галузинський ; Ін-т травматології та ортопедії. – Київ, 2019. – 21 с. 

Примірники : всього: 1 - ЧЗ(1) 
 

116. 616.71-018.3:615 

К 89 

Кузів Є. Л. Вплив застосування вітамінів D3 та Е на зміни структурно-

функціонального стану кісткової та хрящової тканин при експериментальній 

глюкокортикоїд-індукованій остеохондропатії : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. мед. наук : 14.01.21 "Травматологія та ортопедія" / Є. Л. Кузів ; 

Ін-т травматології та ортопедії . – Київ, 2019. – 21 с. 

Примірники : всього: 1 - ЧЗ(1) 

 

117. 616.71-018.46-002-06:616-089.23]-053.2 

Л 33 

Лебедевич О. Б. Ортопедичні ускладнення гострого гематогенного 

остеомієліту, рання діагностика, лікування та профілактика : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : 14.01.09 "Дитяча хірургія" / 

О. Б. Лебедевич ; Вінницький нац. мед. ун-т ім. М. І. Пирогова. – Вінниця, 2019. – 

20 с. 

Примірники : всього: 1 - ЧЗ(1) 
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118. 616.717/718-01:355(477) 

Л 63 

Лисун Д. М. Пошкодження кінцівок внаслідок сучасних бойових дій: 

клініко-епідеміологічний аналіз : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

мед. наук : 14.01.21 "Травматологія та ортопедія" / Д. М. Лисун ; Ін-т 

травматології та ортопедії. – Київ, 2019. – 16 с. 

Примірники : всього: 1 - ЧЗ(1) 
 

119. 617.7-007.681-03-08 

Н 63 

Ніколайчук Н. С. Оптимізація тактики лікування хворих на глаукому 

низького тиску (клініко-експериментальне дослідження) : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : 14.01.18 "Офтальмологія" / 

Н. С. Ніколайчук. – Київ, 2019. – 21 с. 

Примірники : всього: 1 - ЧЗ(1) 
 

120. 616.716.4-001.5-06:616-018.46-002 

Ю 53 

Юнкін Я. О. Профілактика та лікування посттравматичного хронічного 

остеомієліту у хворих з переломами нижньої щелепи : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. мед. наук : 14.01.22 "Стоматологія" / Я. О. Юнкін ; 

Дніпропетровська мед. акад. – Дніпро, 2019. – 24 с. 

Примірники : всього: 2 - ЧЗ(2) 
 

616.8 Неврологія. Невропатологія. Нервова система 

 

Книги 
 

121. 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 аутоагресивної поведінки в пацієнтів із 

першим психотичним епізодом з урахуванням біоло-

гічних ритмів. Запропоновано використовування 

принципів психоосвітньої програми в рамках 

ранньої психосоціальної реабілітації з урахуванням 

індивідуального хронотипу, що дає можливість персоніфікованого підходу до 

лікувально-реабілітаційних заходів для цієї категорії пацієнтів. 
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122. 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 розглянуто актуальні 

питання ведення пацієнтів із захворюваннями 

нервової системи на етапі первинної медичної допо-

моги з позицій доказової медицини. 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. 

 

123. 616.8 

С 34 

Сиделковский А. Л. Прикладная невро-

логия / А. Л. Сиделковский, И. А. Дюдина ; 

Клиника современной неврологии "Аксимед". – 

Киев : Пабліш Про, 2019. – 541 с.  

Примірники : всього: 1 - ЧЗ(1) 

 

Современное практическое руководство 

предназначено для неврологов, врачей общей 

практики – семейных врачей, терапевтов, реаби-

литологов, нейрохирургов и других специалистов, 

интересующихся проблемами неврологии. Книга в 

силу ее академического изложения будет полезна 

также и студентам высших медицинских учебных 

заведений. В доступной форме изложены важнейшие аспекты этиологии, 

патогенеза, клинической картины, диагностики основных нозологических форм 

неврологических заболеваний и синдромокомплексов, приведены краткие 

современные схемы лечения с учетом требований доказательной медицины. 

Отдельные разделы посвящены основам современной нейрореабилитации и 

неотложным состояниям в неврологии. В приложениях специалист может 

ознакомиться с часто используемыми в практической деятельности 

диагностическими шкалами, референтными значениями показателей 

общеклинических исследований, терминологическим словарем и оригинальным 

кратким русско-английским медицинским разговорником 
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124. 616.8(09) 

С 34 

Сиделковский А. Л. Этюды истории 

классической неврологии = Etudes of classical 

neurology history / А. Л. Сиделковский, 

В. Д. Догузов ; Клиника современной неврологии 

"Аксимед". - К. : АДЕФ-Украина, 2016. – 383 с. 

Примірники : всього: 1 - Наук.Аб.(1) 

 

В монографии представлены основные вехи 

развития неврологии путем описания достижений 

ученых – классиков этого направления в 

медицине, их последователей, научных школ и 

учреждений, в которых они работали. Короткие 

биографические и исторические эссе в сочетании 

с уникальным иллюстративным материалом и 

нередко малоизвестными историческими фактами позволяют читателю 

заглянуть в увлекательную историю изучения нервной системы, в мир 

провидческих предположений, смелых экспериментов и фундаментальных 

открытий. Особое внимание уделено непосредственному конкретному вкладу 

каждого из ученых и учреждений, международному сотрудничеству в научном 

поиске и наиболее значимым истокам развития современной неврологии в 

Украине.  

 

Автореферати 

 

125. 616.831-005.1:616-018.8 

Д 58 

Довгань І. М. Структурно-метаболічна характеристика демієлінізуючого 

процесу при геморагічному інсульті та шляхи його корекції : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : 14.03.09 "Гістологія, цитологія, 

ембріологія" / І. М. Довгань ; Нац. мед. ун-т ім. О. О. Богомольця. – Київ, 2019. 

– 20 с. 

Примірники : всього: 1 - ЧЗ(1) 

 

126. 616.831-005.1-06 

С 51 

Смотрицька Т. В. Гострий мозковий інсульт: варіабельність 

артеріального тиску в структурі інших предикторів перебігу та наслідків : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : 14.01.15 "Нервові 

хвороби" / Т. В. Смотрицька ; Ужгородський нац. ун-т. – Ужгород, 2019. – 23 с. 

Примірники : всього: 1 - ЧЗ(1) 
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616.89 Психіатрія. Патологічна психіатрія 
 

Книги 

 

127. 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 сексуальних 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 експертизі сексуаль-

них злочинів, а також практичним основам судової сексології. 

 

128. 616.89 

С 45 

Скрипніков А. М. Клініко-психопатологіч-

ні 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 особли-

вості психічного та соматоневрологічного стану 

дітей, які виховуються в сім’ях, де один з батьків 

хворіє на параноїдну форму шизофренії, 

досліджені закономірності розвитку психічних 

порушень у таких дітей та розроблена система їх 

комплексної психотерапевтичної корекції. 

Для лікарів-психіатрів, психотерапевтів, медичних психологів, лікарів закладів 

охорони здоров’я. 
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Автореферати 

 

129. 616.895.8:612.858.74 

К 72 

Костюченко Н. В. Відмінності клінічного перебігу параноїдної 

шизофренії та шизоафективного розладу при наявності та відсутності 

музичного слуху : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : 

14.01.16 "Психіатрія" / Н. В. Костюченко ; НДІ психіатрії . – Київ, 2019. – 23 с. 

Примірники : всього: 1 - ЧЗ(1) 

 

130. 616.89-008.441.3:34 

О-53 

Олійник О. П. Судово-психіатрична оцінка станів залежності в 

кримінальному провадженні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня доктора 

мед. наук : 14.01.16 "Психіатрія" / О. П. Олійник ; НДІ психіатрії. – Київ, 2019. 

– 36 с. 

Примірники : всього: 1 - ЧЗ(1) 

 

616.9 Інфекційні хвороби 
 

Автореферати 

 

131. 616.981.42-036.11 

Г 96 

Гусейнов Е. М. Клініко-епідеміологічна характеристика, діагностика, 

лікування та прогноз гострого бруцельозу : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня доктора мед. наук : 14.01.13 "Інфнкційні хвороби" / Е. М. Гусейнов ; 

Вінницький нац. мед. ун-т ім. М. І. Пирогова. – Вінниця, 2019. – 39 с. 

Примірники : всього: 1 - ЧЗ(1) 
 

617 Хірургія. Ортопедія. Отальмологія 
 

Книги 
 

132. 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. 
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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 інструментарій і базову техніку лапароскопічних втручань.  

 

133. 617.5 

Н 5 2 

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 систематизированы совре-

менные взгляды на этиологию и патогенез, лечеб-

но-диагностическую тактику и реабилитацию 

больных с ургентной хирургической патологией 

органов брюшной полости. Авторами уделено 

внимание не только «классическому» течению 

заболеваний, но и их нетипичным, современным особенностям 

 

134. 617(075.8) 

Х 50 

Хірургія. У 2-х т. : підруч. [для студентів 

вищих мед. навч. закладів]. Т. 1 / за ред.: 

П. Г. Кондратенка, В. І. Русина ; С. О. Бойко, 

О. О. Болдіжар, П. О. Болдіжар [та ін.]. – Вінниця : 

Нова книга, 2019. – 702 с. 

Примірники : всього: 150 - ЧЗ(1), Наук.Аб.(5), 

Гурт.2(2), Гурт.4(2), Уч.Аб.(140) 

 

У підручнику представлено дані про найпоши-

реніші хірургічні захворювання. Однак першо-

чергову увагу приділено діагностиці та диферен-

ціальній діагностиці гострої хірургічної патології. 

Особливістю даного підручника є його побудова 

за синдромним принципом, що значно більшою мірою відповідає реальній 

діяльності практичного лікаря. У книзі  викладено показання до застосування 

сучасних методів лабораторної та інструментальної діагностики, а також 

сучасні тактичні підходи до лікування різних хірургічних захворювань.  
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135. 617(075.8) 

Х 50 

Хірургія. У 2-х т. : підруч. [для студентів 

вищих мед. навч. закладів]. Т. 2 / за ред.: 

П. Г. Кондратенка, В. І. Русина ; С. О. Бойко, 

О. О. Болдіжар, П. О. Болдіжар [та ін.]. – Вінниця 

: Нова книга, 2019. – 702 с.  

Примірники : всього: 150 - ЧЗ(1), Наук.Аб.(5), 

Гурт.2(2), Гурт.4(2), Уч.Аб.(140) 

 

У підручнику представлено дані про найпо-

ширеніші хірургічні захворювання. Особливістю 

даного підручника є його побудова за синдромним 

принципом, що значно більшою мірою відповідає 

реальній діяльності практичного лікаря. У книзі 

викладено показання до застосування сучасних 

методів лабораторної та інструментальної діагностики, а також сучасні тактичні 

підходи до лікування різних хірургічних захворювань. Висвітлено питання 

вибору способу та обсягу хірургічного втручання, а також деякі аспекти техніки 

найчастіше виконуваних операцій. Особливу увагу приділено принципам 

інтенсивної терапії у невідкладній хірургії.  

 

136. 617 

Х 50 
Хирургия : учебник : в 2-х т. Т. 1 / под ред. 

П. Г. Кондратенко, В. И. Русина ; С. А. Бойко, 

А. А. Болдижар, П. А. Болдижар [и др.]. – 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 хирургических заболеваниях. 

Однако наибольшее внимание уделено 

диагностике и дифференциальной диагностике 

острой хирургической патологии. Особенностью 

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 инструментальной диагностики, а также современные тактические подходы к 

лечению различных хирургических заболеваний. В учебнике освещены 

вопросы выбора способа и объема хирургического вмешательства, а также 

некоторые аспекты техники выполнения наиболее часто проводимых операций.  
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137. 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 особое внимание уделено принципам 

интенсивной терапии в неотложной хирургии. 

Лучшему восприятию текста способствуют 

многочисленные иллюстрации, а также различные 

схемы и алгоритмы. Содержание учебника 

соответствует Отраслевому стандарту высшего 

образования подготовки на втором 

(магистерском) уровне области знаний 22 «Здравоохранение» по специальности 

222 «Медицина».  

 

138. 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 стоматологічного факультету та факу-

льтету підготовки іноземних сиудентів вищих 

медичних навчальних закладів України I–III рівнів 

акредитації. 

 

Автореферати 

 

139. 617.55-089.168.1-06:616]:616-002./-022-053.2 

О-54 

Олійник А. П. Прогнозування та профілактика гнійно-септичних 

ускладнень при невідкладній абдомінальній патології у дітей : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : 14.01.09 "Дитяча хірургія" / 

А. П. Олійник ; Вінницький нац. мед. ун-т ім. М. І. Пирогова. – Вінниця, 2019. – 

20 с. 

Примірники : всього: 1 - ЧЗ(1) 
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140. 617.58-089.844 

Ч-46 

Чередниченко Н. О. Оптимізація радіологічної візуалізації 

васкуляризації шкіри і м'яких тканин у пацієнтів при реконструктивних 

операціях на нижніх кінцівках : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

мед. наук : 14.01.22 "Променева діагнгстика і променева терапія" / 

Н. О. Чередниченко. – Київ, 2019. – 20 с. 

Примірники : всього: 1 - ЧЗ(1) 

 

617.7 Офтальмологія 
 

Книги 
 

141. 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 изуче-

нии дисциплины, подготовке к практическим за-

нятиям и сдаче итогового модульньного контроля 

по дисциплинам «Офтальмология». 

 

Автореферати 

 

142. 617.731-007.23 

Г 15 

Галінська І. В. Оптимізація діагностики та лікування атрофій зорового 

нерва : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : 14.01.18 

"Офтальмологія" / І. В. Галінська. – Київ, 2019. – 20 с. 

Примірники : всього: 1 - ЧЗ(1) 
 

143. 617.731-02:616.379-008.64 

К 23 

Карлійчук М. А. Ураження зорового нерва при цукровому діабеті 2 типу 

(патогенез. діагностика, лікування) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

доктора мед. наук : 14.01.18 "Офтальмологія" / М. А. Карлійчук ; Нац. мед. 

акад. післядипломної освіти ім. П. Л. Шупика. – Київ, 2019. – 36 с. 

Примірники : всього: 1 - ЧЗ(1) 
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144. 617.7:614.2 

С 15 

Саксонов С. Г. Медико-соціальне обгрунтування оптимізації кадрового 

забезпечення офтальмологічної служби : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. мед. наук : 14.02.03 "Соціальна медицина" / С. Г. Саксонов ; Нац. 

мед. ун-т ім. О. О. Богомольця. – Київ, 2019. – 24 с. 

Примірники : всього:1 - ЧЗ(1) 

 

145. 617.753.2 

Я 92 

Яценко Д. А. Ефективність новітніх методів прогнозування розвитку 

міопії високого ступеня на підставі клінічних та біомолекулярних зв'язків : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : 14.01.18 

"Офтальмологія" / Д. А. Яценко ; Нац. мед. акад. післядипломної освіти ім. 

П. Л. Шупика. – Київ, 2019. – 20 с. 

Примірники : всього: 1 - ЧЗ(1) 

 

618 Гінекологія. Акушерство 
 

Книги 

 

146. 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. Доброволь-

ська, 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 доказової медицини в області 

гормональної діагностики найбільш розповсюд-

жених гормонозалежних захворювань в аку-

шерстві і гінекології. Висвітлені питання регуляції діяльності жіночої репро-

дуктивної системи. Дана характеристика основних гормонів, що впливають на 

її роботу, описані біологічні властивості цих гормонів, їх референтна 

значимість і показання до визначення.  
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Автореферати 

 

147. 618.3:616.12:616.155.194]-084 

Б 93 

Бутенко Л. П. Профілактика акушерських та перинатальних ускладнень 

у вагітних з вродженими вадами серця на тлі серцевої недостатності та анемії : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : 14.01.01 "Акушерство 

та гінекологія" / Л. П. Бутенко ; Ін-т педіатрії, акушерства та гінекології ім. 

О. М. Лук'янової. – Київ, 2019. – 20 с. 

Примірники : всього: 1 - ЧЗ(1) 

 

148. 618.5-089.888.61-06:618.177]-084 

Г 65 

Гончарук Н. П. Шляхи зниження частоти кесаревих розтинів при 

акушерській патології та обтяженому репродуктивному анамнезі : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня доктора мед. наук : 14.01.01 "Акушерство та 

гінекологія" / Н. П. Гончарук ; Ін-т педіатрії, акушерства та гінекології ім. 

О. М. Лук'янової. – Київ, 2019. – 38 с. 

Примірники : всього: 1 - ЧЗ(1) 

 

149. 618.13/14-009.7-036.12 

Г 80 

Грек Л. П. Синдром хронічного тазового болю: етіопатогенез, 

діагностика, лікування та реабілітація : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

доктора мед. наук : 14.01.01 "Акушерство та гінекологія" / Л. П. Грек ; Нац. 

мед. акад. післядипломної освіти ім. П. Л. Шупика. – Київ, 2019. – 41 с. 

Примірники : всього: 1 - ЧЗ(1) 

 

150. 618.177-06:618.13-089.844 

К 14 

Казакова Н. М. Диференційований підхід до реабілітації репродуктивного 

здоров'я у жінок з безплідністю, які перенесли органозберігаючі операції на 

придатках матки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : 

14.01.01 "Акушерство та гінекологія" / Н. М. Казакова ; Ін-т педіатрії, акушерства 

та гінекології ім. О. М. Лук'янової. – Київ, 2019. – 23 с. 

Примірники : всього: 1 - ЧЗ(1) 

 

151. 618.2/7:618.29./53:616.24 

Н 60 

Нідельчук О. В. Оптимізація пренатальної діагностики, ведення 

вагітності і пологів при вроджених вадах розвитку легень та діафрагмальній 

килі у плода : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : 14.01.01 

"Акушерство та гінекологія" / О. В. Нідельчук ; Ін-т педіатрії, акушерства і 

гінекології ім. О. М. Лук'янової. – Київ, 2019. – 20 с. 

Примірники : всього: 1 - ЧЗ(1) 
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3 Суспільні науки 
 

32 Політика 
 

152. 32+33+005 

Д 36 

Деревянко Е. Г. Опыты ясномыслия: Эссе о власти, деньгах и людях 

эпохи постправды. Ч. I / Е. Г. Деревянко. – Киев : Саммит-книга, 2019. – 379 с.  

Примірники : всього: 1 - Наук.Аб.(1) 

 

153. 32+33+005 

Д 36 

Деревянко Е. Г. Опыты ясномыслия: Эссе о власти, деньгах и людях 

эпохи постправды. Ч. II / Е. Деревянко. – Киев : Саммит-книга, 2019. – 347 с.  

Примірники : всього: 1 - Наук.Аб.(1) 

 

154. 005+33 

Д 36 

Деревянко Е. Г. Управление репутацией в бизнесе: теория, методология, 

инструментарий, страновые особенности / Е. Деревянко. – Beau Bassin, 

Mauritius : LAP Lambert Academic Publishing RU, 2018 (Norderstedt, Germany). – 

326 с. 

Примірники : всього: 1 - Наук.Аб.(1) 

 

155. 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. 
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355 Військова справа в цілому 
 

156. 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. 

 

157. 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. 
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Мова. Мовознавство. Художня література. 

Літературознавство 
 

Книги 

 

158. 4У 

У 45 

Українська мова як іноземна для англомовних 

студентів-медиків. У 2 -х книгах : підруч. з 

електронним аудіо-додатком : [національний 

(міжкафедральний) підруч. для англомов. студен-

тів, лікарів-інтернів, викладачів, слухачів 

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.  

 

159. 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 неповторного поета, 

перекладача, літературознавця 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 необ-

хідність розглядати його персоналію в парадигмі класики світової літератури.  
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94 Історія загалом 
 

Книги 

 

160. 94(477) 

З-63 

Зинченко Н. А. История Украины и 
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