


617 

Х 50 

Хірургія : підруч. для студентів стомат. 

фак. закладів вищої мед. освіти / за заг. 

ред. С. В. Малика ; Д. М. Афонін, С. І. 

Баранник, Б. В. Гузенко [та ін.]. – 

Вінниця : Нова Книга, 2020. – 440 с. 

Примірники : всього: 150 : ЧЗ (2), 

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

Уч.Аб. (141) 

  

Підручник підготовлений колективом 

авторів для студентів стоматологічних 

факультетів вищих медичних навчаль-

них закладів України згідно з навчаль-

ним планом підготовки фахівців 

освітньо-кваліфікаційного рівня 

“Cпеціаліст” та “Магістр” кваліфікації 

“Лікар-стоматолог” у вищих медичних 

навчальних закладах IV рівня 

акредитації (наказ МОЗ України від 

08.07.2010 р. № 541, від 09.11.2015 р.          

№ 733). 



615 

Ф 24 

Фармакологія : підруч. для студентів 

мед. та стомат. фак. вищих мед. 

навч. закладів / І. С. Чекман, В. М. 

Бобирьов, В. Й. Кресюн [та ін.]. – 

Вінниця : Нова Книга, 2020. – 471 с.  

Примірники : всього: 150 : ЧЗ (1), 

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

Уч.Аб. (141) 

 

Підручник складено відповідно до 

навчальної програми з фармакології 

для студентів вищих медичних 

навчальних закладів III–IV рівнів 

аредитації. Матеріал підручника 

відзначається оптимальним обся-

гом, раціональною структурою, 

чіткістю, логічністю, послідовністю 

й лаконічністю викладу, добре 

ілюстрований.  

Для студентів вищих медичних 

навчальних закладів III–IV рівнів 

акредитації. 



616.314 

П 81 

Пропедевтика ортопедичної стомато-

логії : [підруч. для студентів вищих 

навч. закладів] / за заг. ред. Д. М. 

Короля ; Д. М. Король, М. Д. Король,          

М. Я. Нідзельський [та ін.]. – Вінниця : 

Нова книга, 2019. – 327 с.  

Примірники : всього: 200 : ЧЗ (2), 

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

Уч.Аб. (191) 

 

У підручнику викладаються короткий 

анатомо-фізіологічний нарис жуваль-

ного апарата; загальні і спеціальні 

методи обстеження хворого (діагности-

ка); ознаки хвороби та їх оцінка 

(симптоматологія, або семіотика); 

клінічне і зуботехнічне матеріало-

знавство; лабораторна техніка 

(методика виготовлення протезів і різ-

них ортопедичних апаратів).  

Підручник містить в собі електронний 

додаток з курсом «Основи технологій 

виготовлення зубних протезів».  



4У 

У 45 

Українська мова як іноземна для 

англомовних студентів-медиків. У 2 -х 

книгах : підруч. з електронним аудіо-

додатком : [національний (міжкафед-

ральний) підруч. для англомов. 

студентів, лікарів-інтернів, викладачів, 

слухачів післядиплом. освіти мед. 

закладів вищої освіти МОЗ України]. Кн. 

2. Основи професійного мовлення / за 

ред. С. М. Луцак ; С. М. Луцак, А. В. 

Ільків, О. І. Криницька [та ін.]. – Київ : 

Медицина, 2019. – 454 с.  

Примірники : всього: 300 : ЧЗ (1), 

Наук.Аб. (5), Гурт.4 (2), Уч.Аб. (292) 
  

Національний підручник з електронним 

аудіододатком укладено у двох книгах 

згідно зі cтандартизованими вимогами 

до рівнів володіння українською мовою 

як іноземною з метою підготовки фахів-

ців за напрямами 222 «Медицина», 221 

«Стоматологія», 226 «Фармація», а також 

відповідно до сучасної концепції викла-

дання української мови як іноземної.  



616-053.2 

М 26 

Маркданте Карен Дж. Основи педіатрії 

за Нельсоном. Т. 1 / К. Дж. Маркданте, 

Р. М. Клінгман. – Пер. 8-го англ. вид. – 

Київ : Медицина, 2019. – 377 с.  

Примірники : всього: 200 : ЧЗ (2), 

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

Уч.Аб. (186) 

  

У підручнику висвітлено особливості 

нормального росту й розвитку 

дитини, діагностику, лікування та 

профілактику поширених дитячих 

захворювань і розладів. Особливу 

увагу приділено базовим знанням, а 

також останнім досягненням у 

педіатрії. У кожному розділі докладно 

розкрито окрему тему. Наприкінці 

розділів стисло подано ключові 

положення для лікарів-практиків, 

зокрема особливості клінічної 

картини та лікування захворювань.  



616-092 

А 92 

Ataman O.  

Crash course in Pathophysiology: 

Questions & Answers / O. Ataman. – 

Vinnitsia : Nova Knyha, 2019. – 518 p. 

Примірники : всього: 50 : ЧЗ(1), 

Наук.Аб.(5), Гурт.4(1), Уч.Аб.(43) 

  

Короткий курс патофізіології: Запитання 

та відповіді / О. Атаман 

 

У посібнику у формі запитань і 

відповідей викладено основні розділи 

патологічної фізіології згідно з 

навчальною програмою для студентів 

вищих медичних навчальних закладів. 

Для студентів вищих медичних 

навчальних закладів. Може бути 

корисним для лікарів усіх 

спеціальностей під час підготовки до 

іспитів на кваліфікаційну категорію. 

 



579 

М 42 

Medical microbiology, virology and 

immunology : The textbook for English-

speaking students of higher medical 

educational institutions / ed. V. P. 

Shyrobokov ; T. V. Andrianova, V. V. Bobyr, 

V. V. Danyleichenko [et al.]. – Vinnytsia : 

Nova Knyha, 2019. – 740 p.  

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

Гурт.4(2), Уч.Аб.(92) 

 

У підручнику послідовно розглянуті 

питання загальної мікробіології (основні 

методи дослідження мікроорганізмів, 

морфологія, структура і класифікація 

бактерій, їх фізіологія, вплив фізичних, 

хімічних та біологічних факторів на 

мікроорганізми, генетика мікробів та 

біотехнологія, протимікробні препарати 

та поняття про інфекцію) та спеціальної 

мікробіології (відомості про морфологію, 

фізіологію, патогенні властивості 

збудників багатьох інфекційних захво-

рювань, сучасні методи їх діагностики, 

специфічної профілактики і терапії). 



577.3 

К 68 

Korovina L. D.  

Bases of the biological and medical 

physics : practical training course. 

Module 2. Bases of medical physics / 

L. D. Korovina ; Ministry of Health of 

Ukraine, Ukrainian Medical 

Stomatological Academy = Основи 

біологічної та медичної фізики. 

Модуль 2. Основи медичної фізики : 

практикум / Л. Д. Коровіна ; МОЗ 

України, УМСА. – Poltava : РВВ УМСА, 

2019. – 112 p. – На англ. мові. 

Примірники : всього:45 : ЧЗ (1), 

Наук.Аб. (5), Гурт.4 (2), Уч.Аб. (37) 



35 

Д 36 

Державні нагороди України. Кавалери та 

лауреати : довідково-енциклопедичне та 

біографічне видання. Т. VII / Укр. 

конфедерація журналістів, Ін-т біограф. 

досліджень, Укр. наук. т-во краєзнавства, 

геральдики та фалеристики, Нац. 

рейтинги України ; упоряд. В.  В. Болгов. 

– Київ : Укр. конфедерація журналістів, 

2019. – 992 с. 

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

Дане видання продовжує серію видань з 

нагородної справи, започатковану в 2005 

році. На сторінках видання представ-

лено систему державних нагород 

України: звання Герой України, ордени, 

медалі, відзнака «Іменна вогнепальна 

зброя», почесні звання України, 

Державні премії України, президентські 

відзнаки. Враховано всі зміни, що 

відбулися у нагородній справі з часу 

роботи над шостим томом. 




