
 

 

   

 

 

 

 

 

 

УКРАЇНСЬКА МЕДИЧНА СТОМАТОЛОГІЧНА АКАДЕМІЯ 
 

Б І Б Л І О Т Е К А 

Інформаційно-бібліографічний відділ 

 

 

 

Медсестринство 

(До Міжнародного дня медичної сестри) 

 

Бібліографічний покажчик 

 
 
 
 
 
 
 
 

  Полтава – 2020 
 



 

 

 

 

УДК 016:614.253.52+016:616-083 

М 42 

 

 

 
Укладачі: С. В. Давиденко, О. А. Захарова 

 

 
Відповідальний за випуск: О. Б. Боровик 

 
Дизайн обкладинки: О. В. Бак 

 

 

 

 
   Медсестринство. (До Міжнародного дня медичної сестри) : 

бібліографічний покажчик / уклад. С. В. Давиденко, 

О. А. Захарова ; Українська медична стоматологічна академія, 

Бібліотека. – 2-ге вид., перероб. та доп. – Полтава, 2020. – 68 с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Українська медична стоматологічна академія, 2020 

 



3 

 

 

Передмова 

 

 
 Більшість працівників охорони здоров'я в усьому світі – це медсестри. На 

жаль, роль медсестер ні в суспільстві, ні, навіть, у медичному середовищі є 

недооціненою. Задля того, щоб змінити цю ситуацію та запровадити 

європейські стандарти медсестринства, Україна підтримала резолюцію 

Всесвітньої організації охорони здоров’я, згідно з якою 2020 рік оголошено 

Міжнародним роком медсестринства. 

 Сьогодні «Медсестринство» розглядається як наукова дисципліна, а 

медична сестра – як професіонал, що володіє науковими знаннями і 

практичними навичками. Саме на плечах молодшого медичного персоналу 

лежить левова частка тієї непростої, щоденної та навіть дещо одноманітної 

праці, яка так необхідна у справі одужання кожного пацієнта. 

 Саме медичні сестри покликані формувати первинний образ медичного 

працівника в суспільстві та вселяти до нього довіру і повагу. Адже 

представники цієї ланки медичної справи часто проводять з хворими найбільше 

часу, інколи їм доводиться надавати невідкладну допомогу пацієнтам у 

загрозливих для їхнього життя умовах. Саме від їхніх знань, уміння чітко 

виконувати медичні маніпуляції залежить життя і здоров'я людей. 

 Інформаційно-бібліографічний відділ бібліотеки Української медичної 

стоматологічної академії підготував бібліографічний покажчик до 

Міжнародного дня медичної сестри, який святкують 12 травня, у день 

народження англійської сестри милосердя Флоренс Найтінгейл (1820-1910). 

Покажчик відображає літературу з медсестринства, наявну у фонді бібліотеки. 

Представлені у покажчику джерела, частково анотовані. Поданий матеріал 

згруповано за розділами. У межах розділу – в алфавітному порядку. Опис 

кожного джерела містить дані про місцезнаходження примірників у відділах 

бібліотеки. Бібліографічні описи в покажчику складено відповідно до вимог 

ДСТУ ГОСТ 7.1 : 2006 «Бібліографічний запис. Бібліографічний опис: загальні 

вимоги та правила складання». 

 Бібліографічний покажчик розрахований на студентів і викладачів 

медичних коледжів та училищ, медичних сестер усіх галузей і ланок системи 

охорони здоров’я. Це вже друге доповнене видання бібліографічного 

покажчика з теми «Медсестринство». 
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Основи медсестринства 

 
1. 611  

 А46 

 Алєксандровіч Р. Малий атлас з анатомії 

/ Р. Алєксандровіч. – 2-ге укр. вид., випр. Пер. з 

5-го пол. вид. – Київ : Медицина, 2017. – 135 с. 

Примірники: всього : 1 - ЧЗ (1) 

 

В атласі у доступній формі систематизовано 

анатомію людини. Видання містить 139 

кольорових ілюстрацій з пояснювальним текстом 

до кожного з них. Книга буде корисною для 

студентів, які вивчають анатомію людини й для 

тих, хто цікавиться будовою і функціонуванням 

людського організму.  

 

2. Біланова Л. П. Аналіз задоволення потреб пацієнта в медсестринському 

процесі: зарубіжний та власний досвід [Електронний ресурс] / Л. П. Біланова, 

О. В. Школьна, О. В. Ткаченко // Вища освіта в медсестринстві: проблеми і 

перспективи : матеріали наук.-практ. конф. з міжнар. участю, Житомир, 25–26 

жовтня 2018 р. / за ред. В. Й. Шатило. – Житомир : Полісся, 2018. – С. 239–243. – 

Режим доступу: http://elib.umsa.edu.ua/bitstream/umsa/9925/1/Bilanova.pdf 

 
3. 611-018 

 В22 

 Вахнюк Т. В. Гістологія з технікою 

гістологічних досліджень : навч. посіб. коледжів, 

училищ, ін-тів медсестринства та лаборатор. 

медицини МОЗ України за спец. "Технології мед. 

діагностики та лікування", спец. "Лабораторна 

діагностика" підготовки "Бакалавр", "Молодший 

бакалавр" (молодий спеціаліст) / Т. В. Вахнюк. – 

Київ : Медицина, 2018. – 255 с. 

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

 

 Викладено сучасні дані з мікроскопічної 

будови клітин, тканин та органів людини. 

Наведено загальну морфофункціональну 

характеристику різних систем організму. Мета посібника – навчити 

студентів основних методів гістологічної техніки виготовлення 

мікропрепаратів, ознайомити з новими методами гістологічних досліджень. 

Особливу увагу приділено гістологічній техніці.  
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4. 616-083 

 Г12 

 Гаврилюк О. Ф. Основи медсестринства : практикум : [навч. посіб. для 

студентів вищих мед. (фармац.) навч. закладів I–III рівнів акредитації] / 

О. Ф. Гаврилюк, Л. С. Залюбівська. – 2-е вид., випр. – Київ : Медицина, 2012.– 

351 с. 

Примірники: всього : 20 - Наук.Аб.(1), Уч.Аб.(19) 

 

 Посібник відповідає навчальній програмі 

«Основи медсестринства». Мета посібника – 

формування фахових умінь та практичних 

навичок з основ медсестринства. У посібнику 

міститься теоретичний матеріал, що виноситься 

на практичні заняття, зразки дидактичних 

матеріалів, які можуть забезпечити як 

поглиблення і закріплення знань, так і контроль 

їхнього рівня, зокрема схеми, таблиці, завдання 

для письмового та усного контролю, ситуаційні 

задачі, тестові завдання.  

 Для студентів вищих медичних 

навчальних закладів I–III рівнів акредитації. 

 

 

5. 614+616-083](075.32) 

 Г87 

 Громадське здоров'я і громадське медсестринство : [підруч. для студ. 

вищ. мед. навч. закладів I–III рівнів акредитації] / Є. Я. Скляров, 

М. Б. Шегедин, Б.  Б. Лемішко [та ін.] ; за ред. Є.  Я. Склярова, М.  Б. Шегедин, 

Б.  Б. Лемішка. – 3-тє вид. – Київ : Медицина, 

2011. – 223 с. 

Примірники: всього : 10 - Наук.Аб.(1), Уч.Аб.(9) 
 

 У підручнику викладено основні завдання 

громадської медичної сестри в справі 

збереження, зміцнення й відновлення 

громадського здоров'я, шляхи виконання цих 

завдань, первинної і вторинної профілактики 

найпоширеніших патологічних процесів у 

дорослого населення та дітей, планування сім’ї й 

запобігання небажаній вагітності.  

 Для студентів вищих медичних навчальних 

закладів освіти I– IV рівнів акредитації, а також 

медичних сестер. 
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6. 614+616-083](075.32) 

 Г87 

 Громадське здоров'я і громадське 

медсестринство : підруч. для студ. вищ. мед. 

закладів освіти I–II рівнів акредитації / 

Є. Я. Скляров, В. І. Пирогова, І. О. Мартинюк 

[та ін.] ; за ред. Є. Я. Склярова, В. І. Пирогової. – 

Київ : Здоров'я, 2000. – 256 с. 

Примірники: всього : 111 - Наук.Аб.(3), (108) 

 

 У підручнику висвітлено основні завдання 

громадської медичної сестри в справі 

збереження, зміцнення та відновлення 

громадського здоров’я. 

  

 

7. 159.9 

 З-36 

 Засєкіна Л. В. Основи психології та 

міжособове спілкування : навч. посіб. [для студ. 

мед. училищ, коледжів, акад. та ін-тів 

медсестринства] / Л. В. Засєкіна, Т. В. Пастрик. – 

2-ге вид. – Київ : Медицина, 2018. – 215 с. 

 Примірники: всього : 20 - Наук.Аб. (3), Уч.Аб. 

(17) 

 У навчальному посібнику представлено 

основні розділи загальної психології та 

психології спілкування. Розглянуто 

методологічні проблеми психології, її предмет та 

основні завдання, історію становлення 

психологічної думки на класичному, некласичному і постнекласичному етапах  

розвитку. Викладено актуальні проблеми сучасної психології, концептуальні 

лінії провідних напрямів психології, основоположні ідеї теорій особистості, а 

також особливості пізнавальної, мотиваційної та емоційної сфер особистості, її 

темпераменту, характеру, здібностей. Значну увагу приділено виробленню 

практичних навичок і вдосконаленню професійних умінь студентів у вирішенні 

проблемних ситуацій та розв’язанні задач. Для студентів медичних училищ, 

коледжів, академії та інститутів медсестринства, а також для вищих медичних 

навчальних закладів. 

 

8. 616-083(076.5) 

           3-32 

           Збірник інструкцій по виконанню медсестринських маніпуляцій / МОЗ 

України. – Антрацит, 1999. – 214 с. 

Примірники: всього : 1 - (1) 
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9. 61(09) 

 І-90 

 Історія медицини і медсестринства : 

навч. посібник [для студ. мед. (фарм.) коледжів, 

училищ та ін-тів медсестринства МОЗ України] 

/ Л. Ф. Луцик, В. Р. Малюта, В. І. Мельник, 

О. Г. Григола. – Київ : Медицина, 2018. – 375 с. 

Примірники: всього : 20 - Наук.Аб. (3), Уч.Аб. 

(17) 

 Навчальний посібник підготовлено 

відповідно до програми курсу «Історія медицини 

і медсестринства». Висвітлено зародження та 

розвиток медицини стародавніх цивілізацій, 

середньовіччя, нової та новітньої історії. Крім 

того, вміщено матеріали про історичну 

ідентифікацію української медицини. Структура 

кожного розділу включає короткий опис розвитку медичних знань у певний 

історичний період, запитання та завдання для перевірки знань студентів, 

ілюстрації, а також питання для підсумкового контролю (диференційованого 

заліку), перелік використаної літератури й електронний ресурс. 

 

 

10. 614.253 

 К28 

 Касевич Н. М. Медсестринська етика і 

деонтологія : [підруч. для студ. вищ. мед. навч. 

закладів І–ІІІ рівнів акредитації] / Н. М. Касевич. 

– 3-тє вид., виправ. – Київ : Медицина, 2013. – 

199 с. 

Примірники: всього : 10 - Наук.Аб.(1), Уч.Аб.(9) 

 

 У підручнику викладено матеріал з питань 

медичної етики і деонтології: етичні категорії; 

Етичний кодекс медичної сестри України; помилки 

в професійній діяльності медичних сестер та їх 

етичну оцінку. Описано сучасні уявлення про 

хворобу і проблеми медсестринської етики й 

деонтології; психологічні основи спілкування медичної сестри і пацієнта; 

збереження професійної таємниці та інформування пацієнта; біоетичні проблеми в 

сучасній медицині. 

 Для студентів вищих медичних навчальних закладів освіти I–IІІ рівнів 

акредитації. 
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11.     616-083(075.32) 

 К28 

 Касевич Н. М. Основи медсестринства в 

модулях : навч. посіб. [для студ. вищ. мед. навч. 

закладів I–III рівнів акредитації] / Н. М. Касевич. 

– Київ : Медицина, 2009. – 478 с. 

Примірники: всього : 10 - Наук.Аб.(3), Уч.Аб.(7) 
 

 Навчальний посібник містить необхідні 

для повсякденної професійної діяльності 

медсестер алгоритми виконання практичних 

навичок, що наводяться у відповідних модулях: 

«Основи медсестринства», «Задоволення потреб 

пацієнтів. Засоби впливу на кровообіг», 

«Застосування ліків», «Практична діяльність 

медичної сестри», «Людські потреби. Медсестринські моделі і процеси». 

  Для студентів вищих медичних навчальних закладів I–III рівнів 

акредитації за спеціальністю «Сестринська справа». 

 

 

12. 614.253.5+613.6](075.32) 

 К28  

 Касевич Н. М. Охорона праці та безпека 

життєдіяльності медичних працівників : [підруч. 

для студ. вищ. мед. (фарм.) навч. закладів I–III 

рівнів акредитації] / Н. М. Касевич, 

К. І. Шаповал. – Київ : Медицина, 2010. – 247 с. : 

іл. 

Примірники: всього : 10 - Уч.Аб.(8), Гурт.4(2) 
 
 У підручнику розглянуто основні питання 

безпеки життєдіяльності медичної сестри на 

робочому місці. Описано обережні й безпечні 

технологічні прийоми виконання процедур і 

маніпуляцій, вимоги санітарно-

протиепідемічного режиму з урахуванням останніх даних про поширення 

лікарняних інфекцій і відповідно до відомостей про стан захворюваності на 

гепатит, ВІЛ/СНІД тощо. 

 Особливу увагу приділено формуванню необхідних умінь і навичок для 

запобігання і ліквідації небезпечних станів під час роботи з джерелами 

йонізуючого випромінювання.  

 Для студентів вищих медичних навчальних закладів освіти I–IV рівнів 

акредитації, а також медичних працівників усіх галузей і ланок системи 

охорони здоров’я. 
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13. 616-083(076.5) 

 К28 

 Касевич Н. М. Практикум із сестринської 

справи : навч. посіб. для студ. ВНМЗ I і II рівнів 

/ Н. М. Касевич. – Київ : Здоров'я, 2000. – 223 с. 

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

 У навчальному посібнику описано засоби, 

форми та методи роботи медпрацівників 

середньої ланки в лікувально-профілактичних 

закладах відповідно до вимог навчальних 

програм з питань сестринської, лікувальної та 

акушерської справи. Особливу увагу приділено 

дотриманню санітарно-гігієнічного та 

протиепідемічного режиму, дезінфекції та 

стерилізації предметів медичного призначення, 

догляду за хворими в різних відділеннях стаціонару. 
   

14.    616-083.98(076.5) 

         К88 

         Кудрявцева Т. О. Сестринський процес: 

етапи, зміст, документація : навч.-метод. 

посібник для студ. ВМЗО I–II рівнів / 

Т. О. Кудрявцева. – Київ : Здоров'я, 2001. – 94 с. 

Примірники: всього : 80 - Наук.Аб.(1), (79) 

 
 У посібнику наведено методичні 

рекомендації щодо вивчення розділу 

«Сестринський процес», предмет «Основи 

сестринської справи». Посібник містить 

теоретичну інформацію з названої теми, подану в 

зручному для користування вигляді, схему 

міжпредметної інтеграції з фундаментальними та клінічними дисциплінами, 

тематичний план розділу «Сестринський процес», матеріал для контролю 

теоретичних знань та практичних навичок з алгоритмами розв’язань та 

відповідями, зразки документації для здійснення сестринського процесу. 

 

15. 616-083 

 К90 

 Кулешова Л. И. Основы сестринского дела: курс лекций, сестринские 

технологии : [учебник для студентов сред. проф. учеб. заведений ] 

/ Л. И. Кулешова, Е. В. Пустоветова ; под общ. ред. В. В. Морозова. – 

Ростов н/Д : Феникс, 2011. – 733 с. 

Примірники: всього : 1 - ЧЗ(1) 
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16. 616-083 

 К90 

 Кулешова Л. И. Основы сестринского 

дела: курс лекций, сестринские технологии : 

[учебник для студентов сред. проф. уч. 

заведений] / Л. И. Кулешова, Е. В. Пустоветова ; 

под общ. ред. В. В. Морозова. – Изд. 2-е. – 

Ростов н/Д : Феникс, 2012. – 733 с. 

Примірники: всього : 1 - ЧЗ(1) 
  

          У підручнику матеріал представлений 

конспективно з використанням схем, таблиць, 

різних форм медичної документації. Медичні 

процедури складені у вигляді алгоритму з 

примітками і рекомендаціями.  

 

 

 

 

17. 616-083.98+614.253.5(075.8)  

 Л72 

 Лойк В. В. Медсестринський процес : 

підруч. для медичних сестер, студ. і викладачів 

медучилищ, коледжів, медсестринських фак-тів 

мед. ун-тів та акад., медсестер служби милосердя 

Тов. Червоного Хреста України / В. В. Лойко. – 

Полтава, 2001. – 526 с. 

Примірники: всього : 194 - (194) 

 

 У підручнику розкривається суть та зміст 

сестринської справи. Детально описуються етапи 

медсестринського процесу, який входить до 

стандартів сестринської практики в багатьох 

країнах світу як прогресивний, 

висококваліфікований метод медсестринської 

допомоги та догляду за пацієнтами, міститься інформація з таких важливих 

питань сестринської професії, як спілкування, навчання пацієнта, проблеми 

стресу та адаптації, медсестринські теорії та моделі, догляду при болю, 

туберкульозі та СНІДі. 

 Підручник призначений для медичних сестер усіх галузей і ланок системи 

охорони здоров’я та соціальних служб, медсестер служби милосердя 

Товариства Червоного Хреста України, студентів і викладачів медучилищ, 

коледжів, медсестринських факультетів медичних університетів та академій. 
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18. 579 

 Л96 
 Люта В. А. Практикум з мікробіології: 

навч. посіб. : [підруч. для студ. мед. (фарм.) 

коледжів, училищ, акад. та ін-тів 

медсестринства] / В. А. Люта, О. В. Кононов.– 

3-тє вид., випр. – Київ : Медицина, 2018. – 183 с.  

Примірники: всього : 25 - Наук. Аб.(3), Уч.Аб. 

(22) 

 

 У практикумі описані алгоритми 

виконання професійних практичних навичок з 

мікробіології, тести, ситуаційні задачі, надано 

рекомендації щодо проведення модульного 

контролю знань, умінь і практичних навичок 

студентів.  

 

19.      616-083.98(035) 

 М42 

 Медицинская сестра : практическое руководство по сестринскому делу / 
В. П. Абзианидзе, И. Е. Долгова, Л. А. Корчинский [и др.]; ред. 
Л. А. Корчинский. – СПб. : Гиппократ, 1998. – 270 с. 

Примірники: всього : 144 - (143), Наук.Аб.(1) 

  

20. 615.8 

 М 42 

 Медична та соціальна реабілітація : 

навч.-метод. посіб. [для студ. та викладачів мед. 

(фарм.) закладів вищої освіти, закладів (фак.) 

післядиплом. освіти, інструкторів з лікув. 

фізкультури та масажу, практикуючих мед. 

сестер] / С. С.  Сапункова, Л. О. Піц, 

А. Ф. Гутніцька та ін. – Київ : Медицина, 2018. – 

278 с. 
Примірники: всього : 15 - Наук.Аб. (2), Уч.Аб. 

(13) 

 Навчально-методичний посібник складено 

відповідно до навчальної програми. Викладено матеріал з основ реабілітації, 

фізіотерапії, лікувальної фізкультури, масажу, медичної та соціальної реабілітації 

при різних видах патології в дорослих, дітей та осіб літнього і старечого віку. 

Кожен з розділів видання містить науково-методичне обґрунтування теми, 

постановку цілей, стислий зміст із висвітленням етапів медсестринського процесу, а 

також завдання для самоконтролю та рекомендовану літературу. 

. 
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21.    616-083.98(076.5)  

         М42 

         Медсестринський процес. Основи 

сестринської справи та клінічного 

медсестринства : навч. посіб. для студ. вищих 

мед. закладів освіти І–ІІ рівнів акредитації / 

І. Я. Губенко, О. Т. Шевченко, Л. П. Бразалій, 

В. Г. Апшай. – Київ : Здоров'я, 2001. – 207 с. 

Примірники: всього : 97 - (97) 

 

 

 

 

 

 

22. 616-83.98(031) 

 М50 

          Менджерицкий И. М. Справочник медицинской сестры / 

И. М. Менджерицкий. – Ростов н/Д : Феникс, 2000. – 621 с. 

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

 
23.     54 

 М89 

 Музиченко В. П. Медична хімія : 

підручник [для студ. мед. (фармацевт.) училищ, 

коледжів, акад. та ін-тів медсестринства] / 

В. П. Музиченко, Д. Д. Луцевич, Л. П. Яворська ; 

за ред. Б. С. Зіменковського. – Вид. 3-тє, випр. – 

Київ : Медицина, 2018. – 495 с.  

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

 

 У підручнику на основі сучасних наукових 

досягнень висвітлено предмет і завдання 

медичної хімії, її теоретичні та практичні 

положення. Складається з трьох частин. У першій 

частині викладено теоретичні основи загальної 

хімії, зокрема вчення пр розчини, поняття, класифікацію та фізико-хімічні 

параметри генних і біогенних елементів, роль макро- і мікроорганізмів у житті 

організму. У другій частині розглядаються питання біофізичної та колоїдної 

хімії. Значну увагу приділено фізико-хімічним властивостям колоїдних 

розчинів, високомолекулярних сполук, біополі мерів. У третій частині описано 

основні теоретичні положення хімії біоорганічних сполук. У підручнику після 

кожного розділу наводяться контрольні запитання і завдання, тести.  
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24. 616-083(075.32) 

 М92 

 Мухина С. А Теоретические основы сестринского дела : учеб. пособ. для 

студ. мед. колледжей и училищ / С. А. Мухина, И. И. Тарновская. – М. : Родник, 

1996. – 182 с. 

Примірники: всього : 20 - ЧЗ(1), (15), Наук.Аб.(4) 
  
 У навчальному посібнику вперше описана 

історія сестринської справи, розглядаються 

питання лікарської терапії, безпечного 

лікарняного середовища, інфекційного 

контролю, допомоги особам, що переживають 

втрату і смерть. 

 Рекомендується як навчальний посібник з 

предмету «Основи сестринської справи» для 

студентів медичних училищ і коледжів.  

 

 

 

 

 

 

 

25. 614.253(075) 

          Н19 

          Назар П. С. Основи медичної етики : навч. 

посіб. для студ. вищ. мед. навч. закладів II–IV 

рівнів акредитації / П. С. Назар, 

Ю. Г. Віленський. – Київ :Здоров'я, 2002. – 343 с. 

Примірники: всього : 99 - Наук.Аб.(2), (97) 

 

 У навчальному посібнику висвітлено 

сучасні погляди на проблеми лікарської етики й 

медичної деонтології. Розглянуто питання 

професійної моралі як основи лікарської етики, 

особистості лікаря, етики взаємостосунків лікаря 

та хворого, ятрогенних захворювань, етичних 

проблем евтаназії. Викладено етично-

філософські аспекти діагностики та сучасної 

фармакотерапії, а також етики в стоматології. 

 Посібник призначений для студентів 

вищих медичних навчнавчальних закладів II–IV рівнів акредитації. 
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26. 611 

 П12 
          Павлюк Н. Л. Практикум з анатомії 

людини : навч. посіб. [для студ. мед. (фармац.) 

коледжів, училищ та інститутів медсестринства] / 

Н. Л. Павлюк. – 2-ге вид. – Київ : Медицина, 

2019. – 214 с.   

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

 Мета посібника - допомогти студентам 

засвоїти теоретичний курс анатомії людини, 

оволодіти практичними навичками, закріпити 

знання, набуті на лекціях. Матеріал практикуму 

подано за системним принципом. Черговість 

розділів і тем відповідає навчальній програмі. Усі 

теоретичні відомості викладено у максимально стислому, схематичному і 

доступному вигляді. До кожної практичної роботи визначено необхідні 

препарати, обладнання та матеріали. Самостійна робота на заняттях передбачає 

контроль вихідного і кінцевого рівня знань студентів, який представлено 

тестовими завданнями та завданнями для індивідуального усного й письмового 

контролю. 

27. 616-083 

 П19 

          Пасєчко Н. В. Основи сестринської справи : 

[підруч. для студ. вищ. мед. навч. закладів I–II 

рівнів акредитації] / Н. В. Пасєчко, М. О. Лемке, 

П. Є. Мазур. – 2-ге вид. – Тернопіль : ТДМУ 

Укрмедкнига, 2013. – 543 с. 
Примірники: всього : 1 - ЧЗ(1) 

 

 Підручник складається з чотирьох розділів. 

У першому розділі викладено історію 

сестринської справи, обґрунтовано поняття 

стандартів сестринського догляду, мистецтва 

спілкування і сестринської педагогіки, які є 

новими у підготовці медичних сестер. У другому розділі подано основи 

маніпуляційної техніки і значну увагу приділено дотриманню принципів 

інфекційної безпеки пацієнта та професійної безпеки  медичних працівників. 

Третій розділ «Основи санації» висвітлює основні принципи здорового способу 

життя і можливості втручання медичної сестри для зміцнення здоров’я 

пацієнта. Заключний розділ підручника містить інформацію про методи 

організації і виконання системного догляду за пацієнтом – сестринський 

процес. У додатках – законодавчі акти медичного права України.  

 



15 

 

 

28. 616-083.98(076.5) 

 П69 

 Практикум із сестринської справи / уклад. Н. М. Касевич ; МОЗ 

України, Кременчуцьке мед. училище. – Сімферополь : Тавріда, 1995. – 287 с. 

Примірники: всього : 96 - Наук.Аб.(1), (95) 

 
29. Роль медсестринства у збереженні здоров’я населення [Електронний 

ресурс] / Н. В. Мартиненко, Л. М. Колінько, Л. П. Біланова, С. С. Андрейко // 

Напрямки реалізації європейської стратегії "Здоров’я 2020" в Україні : 

матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю, м. Полтава, 29–30 

травня 2014. – Полтава, 2014. – С. 63–64. – Режим доступу: 

http://elib.umsa.edu.ua/bitstream/umsa/3067/1/Martynenko%201.pdf 

 

30. 616-083 

 С33 

 Сестринська справа : [підруч. для студ. вищ. мед. навч. закладів I–ІІІ 

рівнів акредитації] / за ред. В. І. Литвиненко, Н. М. Касевич ; Н. М. Касевич, 

І. О. Петряшев, В. В. Сліпченко та ін. – 3-тє вид., 

випр. – Київ : Медицина, 2017. – 816 с. 

Примірники: всього : 10 - Наук.Аб. (2), Уч.Аб. (8) 

 

 У підручнику розглянуті правові та етико-

деонтологічні аспекти діяльності медичної 

сестри. Висвітлені основи анатомії, фізіології, 

патанатомії і фармакотерапії. Подані алгоритми 

практичних навичок із усіх клінічних дисциплін. 

Описані методи надання допомоги пацієнтам з 

невідкладними станами. Проаналізовані 

особливості спостереження за пацієнтами 

різного профілю і догляду за ними. Підручник 

містить Етичний кодекс медичної сестри 

України. Для студентів вищих медичних навчальних закладів І—ІІІ рівнів 

акредитації. 

 

31.  616-083 

 С33 

          Сестринська справа :[підруч. для студ. вищ. мед. навч. закладів I–ІІІ 

рівнів акредитації] / за ред. В. І. Литвиненко, Н. М. Касевич ; Н. М. Касевич, 

І. О. Петряшев, В. В. Сліпченко [та ін.]. – 2-ге вид. – Київ : Медицина, 2011. – 

815 с. 

Примірники: всього: 1 - ЧЗ(1) 
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32.  616-083(075.8) 

 С33 

 Сестринська справа : підруч. для учнів мед. училищ / за ред. 

М. Г. Шевчука. – Київ : Здоров'я, 1994. – 494 с. 

Примірники: всього : 139 - (139) 

 

 

33. 616-083(035) 

 С33 

 Сестринское дело : справочник / сост. 

Т. С. Щербакова. – Ростов н/Д : Феникс, 2003. – 

608 с. 

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

34. 616-083.98(03)  

          С33 

 Сестринское дело : справочник / авт.-сост. 

Т.  С. Щербакова. – Ростов н/Д : Феникс, 2000. – 

343 с.  

Примірники: всього : 10 - ЧЗ(1), (9) 

 

 

35. 616-083.98(076.5) 

 С50 

 Смирнова З. М. Посібник з медсестринського процесу (з предмету 

«Основи сестринської справи») : для студ. вищих мед. закл. освіти I–II рівнів 

акредитації / З. М. Смирнова, З. Б. Алтинбекова. – Київ : Здоров'я, 2002. – 286 с. 

Примірники: всього : 90 - (90) 

 

 У навчально-методичному посібнику висвітлено медсестринський процес, 

починаючи з окремих елементів та етапів і закінчуючи сестринською курацією 

пацієнта, заповненням медсестринської документації та реалізацією 

сестринського процесу щодо конкретного пацієнта. Відображено питання 

філософії сестринської справи, сестринської етики і деонтології, сестринської 

педагогіки. Особливу увагу приділено методам фізіотерапії, участі медичної 

сестри в лабораторних та інструментальних дослідженнях. 

 Посібник призначений для студентів вищих медичних закладів освіти I–II 

рівнів акредитації. 
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36. 616-083(03) 

 С74 

 Справочник медицинской сестры / сост. 

Б. Н. Джерелей. – Донецк : Сталкер, 2003. – 

509 с. 

Примірники: всього : 1 - ЧЗ(1) 

 Довідник містить чималі відомості по 

загальному догляду за хворими, а також по догляду 

за пацієнтами при різних захворюваннях, 

невідкладних станах.  

 Для середнього медичного персоналу і для 

широкого загалу читачів. 

37. 61:34 

         С89 

 Судова медицина. Медичне законодавство. У 2-х кн. : підручник [для студ. 

вищ. навч. закладів - мед. ун-тів, ін-тів й акад.]. Кн. 2. Медичне. законодавство: 

Правова регламентація лікарської діяльності / за ред. В. Ф. Москаленка, 

Б. В. Михайличенка ; М. В. Банчук, В. Ф. Москаленко, Б. В. Михайличенко [та ін.] – 

4-те вид., випр. – Київ : Медицина, 2017. – 494 с. 

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

Гурт.2 (1), Гурт.4 (1), Уч.Аб. (42) 

 

 У підручнику стисло викладено історію 

розвитку судової медицини в Україні та 

відповідних кафедр  вищих медичних навчальних 

закладів, а також напрями їх наукової діяльності. 

Висвітлено питання організаційно-процесуальних 

засад судово-медичної експертизи. На основі 

сучасних наукових досягнень детально розглянуто 

питання судово-медичної танатології, діагностики 

різних ушкоджень та розладу здоров’я внаслідок дії 

на організм людини факторів зовнішнього 

середовища. Уперше представлені дані стосовно 

ушкоджень, заподіяних лазерним 

випромінюванням, та відомості про дію на організм біологічного чинника. 

Охарактеризовано особливості експертизи потерпілих, звинувачених та інших осіб 

відповідно до статей Кримінального кодексу України. Розглянуто сучасні 

можливості судово-медичної експертизи речових доказів. Наведено матеріал щодо 

правових аспектів надання медичної допомоги та кримінальної відповідальності 

лікарів за професійно-посадові правопорушення згідно зі статтями Кримінального 

кодексу України. Кожний розділ підручника закінчується переліком питань для 

контролю знань. Підручник відповідає програмі навчальної дисципліни «Судова 

медицина, медичне законодавство».  
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38. 616-083(076.5) 

 Т19 

 Тарасюк В. С. Молодша медична сестра : навч. посіб. для учнів ліцеїв та 

студ. мед. закладів освіти I–IV рівнів акредитації / В. С. Тарасюк ; Акад. 

медико- техніч. наук України. – Київ ; Вінниця, 1999. – 255 с. 

Примірники: всього : 20 - (20) 
 

Медсестринський догляд за хворими 

1.       616-83(076.5)  

          А45 

          Алгоритми практичних навичок з догляду за хворими та медичної 

маніпуляційної техніки для медичних училищ та коледжів по спеціальності 

«Сестринська справа». Систематизовані модулі блоків із застосуванням 

комп'ютерної техніки : посібник / В. С. Тарасюк, Г. У. Любарець, 

Е. С. Павленко, В. П. Кочкудан ; Вінниц. держ. мед. ун-т ім. М. І. Пирогова, 

Вінниц. мед. коледж. – Київ ; Вінниця : Вінниц. мед. коледж, 1997. – 371 с. 

Примірники: всього : 29 - Наук.Аб.(1), Уч.Аб.(28) 
 

2.       616-083(075.32) 

 Д59 

 Догляд за хворими і медична маніпуляційна техніка : [навч. посіб. для 

студ. вищ. мед. навч. закладів I–III рівнів акредитації] / за ред. 

Л. М. Ковальчука, О. В. Кононова ; Л. С. Савка, Л. І. Разінкова, А. Ф. Коплик 

[та ін.]. – Київ : Медицина, 2009. – 478 с. 

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

3. 616-083(075.8) 

 З-23 

 Заликина Л. С. Уход за больными  : 

учебник / Л. С. Заликина. – М. : МИА, 2008. – 

201 с. : ил. 

Примірники: всього: 1 - ЧЗ(1)  
 

У підручнику наведено симптоми хвороб, які 

найчастіше зустрічаються, розповідається як 

надати долікарську допомогу і здійснювати 

необхідний догляд за тяжкохворими. 

Викладено правила догляду за хворими в 

постінфарктний період, при цукровому діабеті, 

при шлунково-кишкових захворюваннях. а 

також при травмах, отруєннях, опіках. Підручник призначений для студентів 

вищих навчальних медичних закладів I–III рівнів акредитації. 
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4. 616-083.98 

 Е45 

 Екстрена та невідкладна медична 

допомога : навч. посіб. / за заг. ред. 

Шкурупія Д. А. ; О. Ю. Бодулев, О. М. Дикий, 

А. І. Могильник [та ін.] ; МОЗ України, УМСА. – 

Вінниця : Нова книга, 2018. – 234 с. 

Примірники всього: 151Наук.Аб. (3), Гурт.2 (2), 

Гурт.4 (4), Уч.Аб. (142) 

 

 Посібник складається з 5 розділів, які 

відповідать вимогам програм з дисципліни 

«Екстренна та невідкладна медична допомога», 

містить додатки з алгоритмами виконання дій з 

надання невідкладної допомоги та 

догоспітальному етапі. До кожного розділу 

розроблено контрольні питання, ситуаційні задачі і наведено перелік 

інформаційних посилань.  
 

5. 616-083.98 

 Е45 

 Екстрена та невідкладна медична допомога: навч. посіб. / за заг. ред. 

Д. А. Шкурупія ; О. Ю. Бодулев, О. М. Дикий, А. І. Могильник [та ін.] ; МОЗ 

України, УМСА. – Вінниця : Нова книга, 2017. – 234 с. 

Примірники всього : 3ЧЗ (1), Наук.Аб. (2) 

 

6. 616-083(075.32)  

 К28 

 Касевич Н. М. Загальний догляд за хворими 

і медична маніпуляційна техніка / Н. М. Касевич. – 

Вид. 4-те. – Київ : Медицина, 2011. – 422 с. 

Примірники: всього : 1 - Наук.Аб.(1) 

 

 У підручнику висвітлені питання 

професійної діяльності фельдшерів і акушерок. 

Особлива увага приділена санітарно-

протиепідемічному режиму лікувально-

профілактичних закладів, загальному догляду за 

хворими і медичній маніпуляційній техніці. 

Проаналізовані особливості спостереження і 

догляду за пацієнтами різного профілю. Надані рекомендації щодо формування 

здорового способу життя і профілактики захворювань. 
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7.        615.8 

 М42 

 Медична та соціальна реабілітація : 

навч.-метод. посіб. [для студ. та викладачів мед. 

(фарм.) закладів вищої освіти, закладів (фак.) 

післядиплом. освіти, інструкторів з лікув. 

фізкультури  та масажу, практикуючих мед. 

сестер] / С. С. Сапункова, Л. О. Піц, 

А Ф. Гутніцька та ін. – Київ : Медицина, 2018. – 

278 с. 

Примірники: всього : 15 - Наук.Аб. (2), Уч.Аб. 

(13) 

 

 

 

8. 616-083(075.32)  

 М42 

 Медичні маніпуляції в алгоритмах посіб. для студ. вищ. навч. мед. 

закладів I–II рівнів акредитації / Л. С. Білик,Т. П. Шевченко,О. М. Худзик 

[та  ін.] ; за ред. Л. С. Білика ; Чортківський держ. мед. коледж. – 2-е вид., 

перероб. і доп. – Тернопіль : ТДМУ Укрмедкнига, 2005. – 323 с. 

Примірники: всього : 1 - ЧЗ(1) 

 

 Даний посібник створений для студентів 

вищих навчальних медичних закладів України I–

II рівнів акредитації з метою підвищення 

ефективності підготовки до практичних занять. 

Матеріал викладений відповідно до програм з 

догляду за хворими та сестринської справи, 

терапії, хірургії, педіатрії, акушерства та 

гінекології, шкірних і венеричних, інфекційних, 

нервових та психіатричних хвороб, 

реаніматології. 

 

 

 

 

 

9.       616-83.98(075.32) 

 М42 

 Медсестринський догляд за пацієнтом : навч. посіб. для студ. вищ.  

мед. закладів освіти I–II рівнів  акредитації / І. Я. Губенко, О. Т. Шевченко, 

Л. П. Бразалій, В. Г. Апшай. – Київ : Здоров'я, 2000. – 247 с. 

Примірники: всього : 195 - Уч.Аб.(1), Наук.Аб.(2), (192) 
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10. 616-083 

 М92 

 Мухина С. А. Атлас по манипуляционной технике сестринского ухода : 

учеб. пособ. для студентов колледжей и учащихся мед. уч. по предмету 

«Основы сестринского ухода» / С. А. Мухина, И. И. Тарновская. – М. : АНМИ, 

1997. – 252 с. 

Примірники: всього : 24 - Наук.Аб.(2), Уч.Аб.(1), (21) 

 

11. 616-083(075.32)  

  М92 

  Мухина С. А. Общий уход за больными : учеб. пособ. для учащихся мед. 

училищ / С. А. Мухина, И. И. Тарновская. – М. : Медицина, 1989. – 255 с. 

Примірники: всього : 234 - ЧЗ(1), Уч.Аб.(2), (229), Наук.Аб.(2) 

 

12. 616-083 

 Н20 

 Найтингейл Ф. Записки об уходе (Notes 

on  Nursing) / Ф. Найтингейл. – М. : Русский 

врач, 2002. – 96 с. – (Приложение к журналу 

«Медицинская сестра»). – Загл. обл. : Как нужно 

ухаживать за больными. 

 

       Ця книга стала бестселером одразу після 

свого виходу в світ понад 140 років тому, 

написана всесвітньо відомою англійської 

медсестрою Флоренс Найтінгейл для тих, хто 

займається доглядом за хворими. Стала 

корисною та залишається актуальною і сьогодні, 

для всіх, хто цікавиться питаннями здоров’я, 

гігієни і психології хворих. 

 

 

13. 616-083.98 

 М74 

 Могильник А. І. Екстрена та невідкладна 

медична допомога : навч. посіб. / 

А І. Могильник, О. Ю. Бодулєв,  М. Адамчук ; 

МОЗ України, УМСА. – Полтава : [б. в.], 2019. 

– 125 с. 

Примірники всього: 2ЧЗ (1), Наук.Аб. (1) 
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14.     616-083.98(075.32)  

        П30 

         Петриченко Т. В. Перша медична допомога : підруч. [для студентів вищ. 

мед. навч. закладів I–III рівнів акредитації] / Т. В. Петриченко. – Вид. 3-тє, 

випр. – Київ : Медицина, 2012. – 271 с. 

Примірники: всього : 30 - Наук.Аб.(3), Уч.Аб.(27) 

 

 

 

 У підручнику описано комплекс заходів і 

практичних навичок першої долікарської 

медичної допомоги, яка надається середніми 

медичними працівниками на місці нещасного 

випадку, при гострих травмах, транспортуванні 

в лікувальні заклади до прибуття лікаря. 

Докладно подано теоретичний і практичний 

курси першої медичної допомоги. 

 Підручник призначений для студентів 

вищих медичних навчальних закладів I–III рівнів 

акредитації. 

 

 

 

15.     616-083.98(076.5)  

 П27 

 Перша медична допомога : (учбово-метод. посіб. для фельдшерів, 

акушерок, медичних сестер та учнів медичних училищ) / за заг. ред. 

М. М. Пєшого ; М. М. Пєший, М. М. Забайрачний, Т. О. Крючко [та ін.]; МОЗ 

України, УМСА. – Полтава : Укрпромторгсервіс, 

2000. – 167 с. 

Примірники: всього : 231 - Наук.Аб.(2), (4), 

Уч.Аб.(225) 

 

 В учбово-методичному посібнику 

викладено питання надання першої медичної 

допомоги дітям і дорослим при травмах та 

різних патологічних станах, які розвиваються на 

фоні тяжких захворювань. Наведені основні 

принципи їх діагностики та лікування.  

 Для фельдшерів, акушерок, 

медичнихсестер та учнів медичних училищ. 
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16. 614.8 

 П27 

 Перша медична (екстрена) допомога з 

елементами тактичної медицини на 

догоспітальному етапі в умовах надзвичайних 

ситуацій : навч. посіб. [для студентів мед. 

(фарм.) коледжів, училищ та ін-тів 

медсестринства] / за ред. В. С. Тарасюка; 

В. С. Тарасюк, М. В. Матвійчук, І. В. Паламар 

[та ін.] – Київ : Медицина, 2017. – 367 с. 

Примірники: всього: 50 - Наук.Аб. (3), Гурт.2 

(2), Гурт.4 (2), Уч.Аб. (43) 

 

 

 

 

17. 614.88 

 П27 

 Перша медична (екстрена) допомога з елементами тактичної медицини 

на догоспітальному етапі в умовах надзвичайних ситуацій : [навч. посіб для 

студентів вищих мед. навч. закладів] / за ред. В. С. Тарасюка ; В. С. Тарасюк,   

М. В. Матвійчук, І. В. Паламар [та ін.]. – Київ : Медицина, 2015. – 367 с. : іл. 
Примірники: всього : 100 - Наук.Аб.(5), ЧЗ(2), Гурт.2(3), Гурт.4(3), Уч.Аб.(87) 

 

У навчальному посібнику розкрито питання надзвичайних ситуацій 

техногенного та природного характеру, застосування вогнепальної зброї, дії 

факторів ураження на організм людини. В окремих розділах розглянуті питання 

надання екстреної медичної допомоги після реформи медицини в Україні й 

тактичної медицини в зоні АТО. Також детально висвітлено травми окремих 

частин тіла й органів, питання надання допомоги в осередку ураження з 

особливостями в зоні АТО, методи транспортування до лікувального закладу. 

Посібник ілюстрований 211 малюнками до навичок, які виконуються за певним 

алгоритмом. 

Для студентів вищих медичних навчальних закладів І–IV рівнів 

акредитації. Посібник також буде корисний учням середніх шкіл, волонтерам, 

організованому і неорганізованому населенню під час навчання його навикам 

медичної допомоги. 
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18.     616-083.98(076.5) 

 П61 

 Посібник з невідкладної медичної 

допомоги : збірник алгоритмів : навч.-метод. 

посіб. для студ. вищих мед. закладів освіти І–ІІ 

рівнів акредитації / за ред. Л. Н. Журавльової. – 

Київ : Здоров'я, 2001. – 124 с. 

Примірники: всього : 99 - (99) 

 

 У посібнику представлено алгоритми з 

надання невідкладної медичної допомоги на 

догоспітальному етапі згідно з вимогами 

навчального процесу та програм зі     

спеціальності «Лікувальна справа». Особливу 

увагу приділено таким  захворюванням, як 

гострий холецистит, апендицит, перитоніт, травматичний шок, політравма. У 

додатках наведено посадову інструкцію фельдшера бригади швидкої допомоги, 

перелік лікарських засобів у вигляді фармакотерапевтичної класифікації. 

 

19. 616-083(03) 

  С74 

 Справочник медицинской сестры по уходу / И. И. Белова, 

Б. А. Беренбейн, Д. А. Великорецкий [и др.] ; под ред. Н. Р. Палеева ; сост. 

В. А. Райский. – Изд. 2-е, испр. и доп. – М. : КВАРТЕТ : КРОН-ПРЕСС, 1994. – 

248 с. 

Примірники: всього : 1 - Наук.Аб.(1) 

 

20. 616-083(076.5) 

 Щ95 

 Щуліпенко І. М. Загальний і спеціальний 

медичний догляд за хворими з основами 

валеології : навч.-метод. посіб. для мед. вузів і 

мед. ліцеїв / І. М. Шуліпенко ; МОЗ, ЦМК, Нац. 

мед. ун-т. Укр. мед. ліцей. – Київ : КИЙ, 1998. – 

383 с. 

Примірники: всього : 1 - ЧЗ(1) 
 

 У підручнику висвітлені методика і техніка 

виконання загальних і спеціальних маніпуляцій і 

процедур при догляді за хворими, прийоми 

надання невідкладної медичної допомоги при 

ускладненні захворювань і екстремальних станах. 
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Медсестринство в акушерстві та гінекології 

1. 618.33 

 А72 

 Антенатальная охрана плода и уход за новорожденным / П. Г. Жученко, 

Н. С. Пушкарь, И. А. Сытник [и др.]. – Київ : Здоров'я, 1983. – 144 с. 

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

 

2. 618.1-083 

 Б90 

 Булієнко С. Д. Догляд за  гінекологічними  хворими / С. Д. Булієнко, 

Л. Я. Давидов. – Київ : Здоров'я, 1983. – 72 с. – (Бібліотека середнього 

медичного працівника). 

Примірники: всього : 5 - (5) 

 
 3.      618.1/.7-083(075.8) 

          Г87 

          Громова А. М. Клінічне медсестринство в 

акушерстві і гінекології / А. М. Громова, 

Г. М. Алтуєв, В. В. Лойко ; за ред. А. М. Громової. 

– Київ : Здоров'я, 2004. – 581 с. 

Примірники: всього : 150 - Уч.Аб.(145), Наук.Аб.(5) 
 

 У підручнику висвітлено організацію роботи 

акушерського стаціонару, санітарно-гігієнічний 

режим у пологових відділеннях; перебіг вагітності 

та її ускладнення, фізіологічні зміни в організмі 

вагітної. Особливу увагу приділено 

медсестринському догляду за вагітними, роділлями 

та породіллями. Значне місце відведено питанням 

медичної етики й деонтології та медсестринському 

догляду за гінекологічними хворими. Детально описано техніку виконання 

лікувально-діагностичних маніпуляцій за участю медичних сестер. Широко 

висвітлено лікувальну гімнастику для вагітних та гінекологічних хворих. Наведено 

зразки санітарно-просвітних бесід на гінекологічну тематику. 

 

4. Жепко В. П. Перспективні підходи профілактики мастопатій за участю 

медичних сестер / В. П. Жепко, Н. В. Мартиненко // Здоров`я людини : теоретичні, 

практичні та методичні аспекти : матеріали Всеукр. наук.- практ. конф. – Полтава : 

Астрая, 2016. – С. 33–35. –

 Режим доступу: http://elib.umsa.edu.ua/bitstream/umsa/4062/1/Zhepko%20V.pdf 
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5.       618.1-083(075.32)  

          И21 

          Иванова О. И. Уход за гинекологическими больными : пособ. для 

медицинских сестер / О. И. Иванова, Н. И. Кузавова, В. А. Мошарев. – Л. : 

Медицина, Ленингр. отд-ние, 1979. – 183 с. 

Примірники: всього : 5 - (5) 
 

6. 618.2 

 Л22 

 Ланцев Е. А. Руководство для сельской акушерки / Е. А. Ланцев, 

В. В. Абрамченко. – Л. : Медицина, 1987. – 240 с. 

Примірники: всього : 1 - Наук.Аб.(1) 

 

7.       618.2 

 Л36 

 Левинсон Л. Л. Неотложная помощь в  акушерской практике / 

Л. Л. Левинсон. – Л. : Медицина, 1979. – 296 с. 

Примірники: всього : 1 - Наук.Аб.(1) 

 

8.     618.1 

       Л65 

       Ліхачов В. К. Гінекологія : керівництво для 

лікарів : [підруч. для студ. вищ. навч. закладів] / 

В. К. Ліхачов. – Вінниця : Нова книга, 2018. – 

687 с. 

Примірники: всього : 131 - ЧЗ (1), Наук.Аб. (5), 

Гурт.2 (2), Гурт.4 (3), Уч.Аб. (120) 

 

 У керівництві детально викладено питання 

запальних захворювань жіночих статевих 

органів з характеристикою інфекцій, що 

передаються статевим шляхом; проблеми 

неплідності і застосування сучасних 

репродуктивних технологій; невиношування 

вагітності; всі аспекти порушень менструального циклу; перебіг клімактерію і 

постменопаузи; проблеми гіперандрогенії та гіперпролактинемії в гінекології; 

передракових захворювань і пухлин жіночої статевої сфери; діагностика і 

тактика лікування у випадках "гострого живота" у гінекології; медична 

допомога при небажаній вагітності.  

 У додатках наведено відомості про сучасні фармакологічні препарати та 

критерії прийнятності сучасних засобів контрацепції. 
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9. 616-083(076.5) 

 Н73 
 Новиков Ю. И. Руководство для среднего медицинского работника 

акушерско-гинекологического обьединения / Ю. И. Новиков, 

Г. Г. Хечинашвили. – М. : Медицина, 1978. – 303 с. 

Примірники: всього : 1 - Наук.Аб.(1) 

 

10. 618.1 

 С17 

 Самойленко В. Б. Репродуктивне здоров'я 

та планування сім'ї : підручник / В. Б. Самойленко, 

Г. Г. Рой, В. В. Мисік ; за заг. ред. В. І. Литвиненка. 

– Київ : Медицина, 2018. – 215 с. 
Примірники: всього : 20 - Наук.Аб. (3), Уч.Аб. (17)

  

 Зміст підручника відповідає чинній 

навчальній програмі. У ньому розглянуто систему 

організації, структуру та завдання служби 

планування сім’ї, викладено історію розвитку 

контрацепції, докладно проаналізовано проблеми 

штучного аборту, що внаслідок низької медичної культури населення залишається 

основним методом планування сім’ї. Змістовному висвітленню цих питань сприяє 

вивчення анатомії та фізіології жіночих і чоловічих статевих органів, проблем 

безпліддя і захворювань, що передаються статевим шляхом.  

 

11. 618.1 

 С79 

 Степанківська О. В. Гінекологія : 

підручник / О. В. Степанківська, М. О. Щербина. – 

4-те вид., випр. – Київ : Медицина, 2018. – 432 с. 
Примірники: всього : 10 - Наук.Аб. (2), Уч.Аб. (8) 

 

 У підручнику розглянуто історичні відомості 

про розвиток гінекології в Україні, медичну 

деонтологію, основи законодавства України про 

охорону здоров’я жінки. Особливу увагу приділено 

діагностиці, лікуванню та профілактиці 

гінекологічних захворювань, догляду за 

пацієнтками. Розглянуто питання планування сім’ї, 

наведено сучасні репродуктивні технології і методи 

контрацепції. Описано консервативні та хірургічні методи лікування гінекологічних 

хворих, техніку виконання місцевих процедур, підготовку хворих до оперативних 

втручань, принципи догляду за ними у післяопераційному періоді, алгоритм 

виконання практичних навичок.  
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12. 618.1(076.5) 

 Х86 

 Хохліч Т. І. Практикум з гінекології : навч. 

посіб. для студ. вищ. мед. навч. закладів І–ІІ 

рівнів акредитації / Т. І. Хохліч. – Київ : Здоров'я, 

2000. – 200 с. 

 Примірники: всього : 99 - (99) 
 

 У навчальному посібнику викладено 

основи практичної діяльності середнього 

медичного працівника в гінекологічному 

відділенні. Це насамперед методи дослідження, 

участь середнього медичного працівника в їх 

проведенні та виконання ним лікувальних 

процедур. Велику роль приділено ролі та місцю 

саме середнього медичного працівника в системі 

сучасної допомоги та виконанні маніпуляцій. 

 Для студентів та викладачів вищих медичних навчальних закладів I–

III рівнів акредитації. 

 

 

Медсестринство в геронтології, геріатрії і паліативній 

медицині 

1. Никитина Л. А. Сестринский уход в паллиативной медицине. Часть 1. 

Психология общения и общий уход / Л. А. Никитина // Российский семейный 

врач. – 2006. – Т. 10, № 4. – C. 50–57. 

 

2. Пожилой больной / под ред. проф. Л. И. Дворецкого. – М. : Русский 

врач, 2001. – 144 с. – Приложение к журналу «Врач». 

 

3. Пожилой пациент. – М. : Русский врач, 2003. – 104 с. – Приложение к 

журналу «Медицинская сестра». 

 

4. Проблеми паліативного та хоспісного догляду під час лікування 

пацієнта, що перебуває у термінальній стадії / Д. Магурова, А. Еліашова, 

Ю. Переста [та ін.] // Клінічна хірургія. – 2009. – № 1. – C. 38–41. 
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5. 616-053.9 

 Т19 

 Тарасюк В. С. Медсестринство в 

геронтології, геріатрії і паліативній медицині : 

[підруч. для студ. вищ. мед. навч. закладів I–III  

рівнів  акредитації] / В. С. Тарасюк, 

Г. Б. Кучанська. – Київ : Медицина, 2013. – 647 с. 

Примірники: всього : 10 - Наук.Аб.(1), Уч.Аб.(9) 
 

 У підручнику висвітлено актуальні питання 

геронтології і геріатрії, особливості 

медсестринського догдяду за пацієнтами похилого 

віку. Викладено матеріал з історії розвитку 

геронтології, організації геріатричної допомоги в 

Україні; про вікові періоди в житті людини, природне, прискорене і передчасне 

старіння, особливості медсестринського догляду за пацієнтами похилого віку, які 

перебувають в ліжковому режимі. Висвітлено особливості перебігу захворювань 

органів дихання, кровообігу, травлення, сечовиділення, ендокринної системи, 

системи крові, опорно-рухового апарату, органів зору і слуху, нервової системи і 

психічної сфери у пацієнтів похилого віку. Наводяться приклади медсестринських 

діагнозів за класифікацією NANDA. 

  

6. 616-053.9 

 Т19 

 Тарасюк В. С. Медсестринство в геронтології і геріатрії : підруч. для 

студентів вищ. мед. навч. закладів I–III рівнів акредитації / В. С. Тарасюк, 

Г. Б. Кучанська. – Стереотип. – Київ : Медицина, 2010. – 623 с. 

Примірники: всього : 19 - Наук.Аб.(3), Гурт.2(1), Гурт.4(1), Уч.Аб.(14) 

 

7. 616+616-006 

 Ш28 
 Шатило В. Й. Паліативна медицина : підруч. 

для студ. вищ. мед. навч. закладів I–IV рівнів 

акредитації / В. Й. Шатило, П. В. Яворський. – Київ 

: Медицина, 2010. – 198 с. 

Примірники: всього : 5 - ЧЗ(1), Наук.Аб.(4) 

 

 У підручнику викладено сучасні погляди на 

проблеми розвитку паліативної допомоги, загальні 

медичні аспекти паліативної діяльності медичної 

сестри, особливості медсестринського догляду, а 

також висвітлені питання контролю болю та іншої 

симптоматики в інкурабельних хворих.  
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Медсестринство в дерматовенерології 

 
1. 616.5 

 Д81 

 Дуденко Л. І. Догляд за хворими на шкірні 

та венеричні хвороби : навч. посіб. для ВМНЗ I–II 

рівнів / Л. І. Дуденко, В. В. Лойко, 

В. Ф. Ашуркова. – Київ : Здоров'я, 2004. – 83 с. 

Примірники: всього : 29 - Уч.Аб.(мс)(28), 

Наук.Аб.(1) 

 

           У підручнику викладено сучасні погляди 

на проблеми розвитку паліативної допомоги, 

загальні медичні аспекти паліативної діяльності 

медичної сестри, особливості медсестринського 

догляду, а також висвітлені питання контролю 

болю та іншої симптоматики в інкурабельних хворих.  

 

2. 616.5-083+616.97-083 

 З-15 

 Задорожный Б. А. Работа медицинской сестры и уход за больными 

кожными и венерическими заболеваниями / Б. А. Задорожный, Б. Р. Петров. – 

Київ : Здоров'я, 1988. – 114 с. 
Примірники: всього : 3 - (3) 

 

3. 616.5 

 П64 

 Потоцький І. І. Шкірні та венеричні хвороби : підруч. для медучилищ / 

І. І. Потоцький. – 2-е вид. – Київ : Вища школа, 1981. – 200 с. 

Примірники: всього : 1 - (1) 
 
4. 616.5+616.97]:616-083(075.32)  

 С13 

 Савчак В. І. Медсестринство у дерматовенерології : навч. підруч. для студ. 

вищих мед. навч. закладів I–II рівнів акредитації / В. Савчак, М. Ковальчук. – 

Тернопіль : Укрмедкнига, 2003. – 170 с. 

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

 У підручнику викладені відомості про основні етапи розвитку 

дерматовенерології, як науки. Подано основні положення про морфологію та 

фізіологію шкіри, елементи висипки, принципи лікування хвороб шкіри; 

описано основні захворювання шкіри та хвороби, що передаються статевим 

шляхом, діагностичні та лікувальні практичні навички.  
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5. 616.5 

 С79 

 Степаненко В. І. Медсестринство в 

дерматології і венерології : навч.-метод. посіб. 

[для студ. мед. училищ, коледжів, ін-тів 

медсестринства і лаборат. медицини] / 

В. І. Степаненко, А. І. Чоботарь, С. М. Бондарь 

[та ін.] – Київ : Медицина, 2018. – 415 с. 

Примірники: всього: 10 - Наук.Аб. (2), Уч.Аб. (8) 

 

 У навчально-методичному посібнику 

системно, відповідно до навчальної програми і 

тематичних планів медичних навчальних 

закладів викладено матеріал для практичних 

занять. У кожній темі розкрито актуальність, 

мету, що повинен знати та вміти студент, 

описано етіологію та патогенез, клінічні прояви, діагностику, лікування і 

профілактику різних дерматозів і захворювань, які передаються статевим 

шляхом. Питання, тести, клінічні задачі та завдання, запропоновані алгоритми 

для відпрацювання практичних навичок допоможуть студентам вивчити, 

повторити та закріпити навчальний матеріал.  

 Для студентів медичних училищ, коледжів, інститутів медсестринства і 

лабораторної медицини та для медичних працівників за спеціальністю 

«Дерматологія і венерологія» 

 

6. 616.5(076.5)+616.97(076.5) 

 Ш66 

 Шкірні та венеричні хвороби : навч. 

посіб. для студ. вищих мед. навч. закладів I–II 

рівнів акредитації / Л. С. Новосад, 

Р. В. Лабінський, О. А. Каденко [та ін.].– Київ : 

Здоров'я, 2000. – 205 с. 

Примірники: всього : 98 - (95), Наук.Аб.(3) 
 

 У навчальному посібнику системно, стисло 

викладено необхідні дані про найпоширеніші 

хвороби шкіри, захворювання, що передаються 

статевим шляхом, їх перебіг, клінічні прояви, 

діагностику, лікування та профілактику. У 

посібнику подана інформація про історію та 

розвиток дерматовенерології, організаційні та 

юридичні засади дерматовенерологічної допомоги населенню України.  

 Для студентів вищих медичних навчальних закладів I–II рівнів 

акредитації та медичних працівників. 
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Медсестринство в інфектології та епідеміології 

1.  616.9-083 

 А32 

 Адрианов А. П. Медицинская сестра инфекционного отделения / 

А.  П. Адрианов. – Л. : Медицина, Ленингр. отд-ние, 1982. – 144 с. 

Примірники: всього : 1 - (1) 
 

2.  616.9 

  І-74 

 Інфекційні хвороби. [У 2-х т.] : [підруч. для лікарів-інтернів і лікарів- 

слухачів закладів (фак.) післядиплом.  освіти МОЗ України]. Т. 1 / за ред. 

В. П. Малого, М. А. Андрейчина ; М. А. Андрейчин, І. М. Асоян, 

А. В. Бондаренко [та ін.] ; МОЗ України, Харків. мед. акад. післядиплом. освіти, 

Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І. Я. Горбачевського. – Львів : Магнолія 2006, 

2018. – 651 с. 

Примірники: всього : 100ЧЗ (1), Наук.Аб. (5), 

Гурт.2 (2),Гурт.4 (2), Уч.Аб. (90) 
 

 

3. 616.9 

 І-74 

      Інфекційні хвороби. [У 2-х т.] : [підруч. 

для лікарів-інтернів і лікарів- слухачів закладів 

(фак.) післядиплом. освіти МОЗ України]. Т. 2 / 

за ред. В. П. Малого, М. А. Андрейчина ; 

М. А. Андрейчин, І. М. Асоян, А. В. Бондаренко 

та ін. ; МОЗ України, Харків. мед. акад. 
післядиплом. освіти, Тернопіл. держ. мед. ун-т 

ім. І.  Я.  Горбачевського. – Львів : Магнолія 

2006, 2018. – 724 с. 

Примірники: всього : 100ЧЗ (1), Наук.Аб. (5), 

Гурт.2 (2), Гурт.4 (2), Уч.Аб. (90) 

 

        Підручник призначений для лікарів, які 

навчаються у вищих медичних навчальних 

закладах та закладах післядипломної освіти МОЗ 

України. У виданні наведена інформація, 

необхідна лікарю для безперервної медичної 

післядипломної освіти. Висвітлені найважливіші нозологічні форми,ю які 

трапляються в Україні та за її межами, у тому числі діагностика, методи 

лікування й профілактика.  
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4.  616.9 

 К59 

 Козько В. М. Клінічне медсестринство в інфекційних хворобах : навч. 
посіб. [для студ. мед. закл. вищ. освіти освітньо-кваліф. рівней ''Бакалавр'' і 

''Магістр'' зі спец. ''Медсестринство'' спеціалізації ''Сестринська справа'' 

напрямку підготовки ''Охорона здоров'я''] / В. М. Козько, Г. О. Соломенник, 

К. В. Юрко. – Київ : Медицина, 2018. – 255 с. 

Примірники: всього : 20Наук.Аб. (3), Уч.Аб. (17) 

 

 Навчальний посібник підготовлено 

відповідно до типових навчальних програм з 

урахуванням вимог освітньо-кваліфікаційної 

характеристики, освітньо-професійної практичної 

підготовки та стандартів освіти на основі 

нормативно-директивних матеріалів МОЗ України. 

Нозологічні форми викладено за однотипною 

схемою: визначення, етіологія, епідеміологія, 

патогенез, клінічна картина, діагностика, лікування, 

профілактика. Опису кожної групи хвороб залежно 

від механізму зараження передує їх загальна 

характеристика з наведенням особливостей усіх 

етапів медсестринського процесу. Особливу увагу 

приділено питанням загальної інфектології, 

догляду за хворими, наданню невідкладної допомоги. У посібнику використано 

матеріали та рекомендації ВООЗ, дані вітчизняних і зарубіжних публікацій 

провідних фахівців, клінічні протоколи надання медичної допомоги МОЗ України.  

 

5. 616.9 

 М74 

 Мокров Б. А. Карантинные инфекции / Б. А Мокров. – Л. : Медицина, 

1979. – 295 с. 

Примірники: всього :  3 - Наук.Аб.(1), (2) 

 

6. 616.98 

 Н17 

 Надання послуг з тестування на ВІЛ: досягнення цілей 90-90-90 з 

подолання ВІЛ-інфекції в Україні : навч.-метод. посіб. [для викладачів курсів 

темат. удосконалення для мед. сестер первин. та вторин. (спеціаліз.) мед. 

допомоги, викладачів ін-тів медсестринства, мед. коледжів та  мед. училищ] / 

С. В. Рябоконь, М. Е. Тумат, О. Л. Кулаковська [та ін.] ; Центр громад. здоров'я 

МОЗ України, УМСА. – Київ : КІМ, 2018. – 403 с. 

Примірники: всього: 106Гурт.2 (2), Гурт.4 (2), Уч.Аб. (97), Наук.Аб.(5) 
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7. 616.9-022.39(076.5)  

  П26 

 Перадзе Т. В. Руководство по инфекционным и инвазионным болезням, 

общим для животных и человека / Т.  В. Перадзе, Б. В. Вершинский, 

Г. П. Облапенко. – Л. : Медицина, Ленингр. отд-ние, 1981. – 280 с. 

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

 

8. 616.9-082 

 П44 

 Подлевский А. Ф. Медицинская сестра кабинета инфекционных 

заболеваний / А. Ф. Подлевский. – Л. : Медицина, 1988. – 159 с. 

Примірники: всього : 1 - Наук.Аб.(1) 

 

9. 616-036.22(075.8) 

  С38 

 Синяк К. М. Епідеміологія з основами медичної паразитології : підруч. 

для студ. вищ. мед. навч. закладів I–II рівнів акредитації / К. М. Синяк, 

В. М. Гирін, Є. О. Шабловська [та ін.] ; за ред. К. М. Синяка, В. М. Гиріна. – 

Київ : Здоров'я, 2001. – 630 с. 

Примірники: всього : 59 - Наук.Аб.(2), (57) 
 

 

10. 616.9-022.39(075.8)  

 Ч-64 

 Чорновіл А. В. Клінічне медсестринство 

в інфектології з елементами епідеміології : 

підруч. для студ. сестринських факультетів 

вищ. мед. навч. закладів II–IV рівнів 

акредитації / А. В. Чорновіл, Р. Ю. Грицко. – 

Київ : Здоров'я, 2002. – 576 с. 

Примірники: всього : 98 - (98) 

 У підручнику наведено близько 50 

основних інфекційних нозологічних форм, що 

найчастіше трапляються в Україні. Опис 

інфекційних хвороб подано у такій послідовност: 

: визначення, етіологія, епідеміологія, клініка, 

специфічна діагностика, лікування, 

профілактика. 

 

11. 616.9-036.22 

 О-74 

 Осипов Л. Н. Руководство по эпидемиологии / Л. Н. Осипов. – Л. : 

Медицина, 1978. – 296 с.  

Примірники: всього : 1 - Наук.Аб.(1) 
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Медсестринство в неврології 

1. 615.82 

 Г63 

 Гольдблат Ю. В. Точечный и линейный массаж в неврологии / 

Ю. В. Гольдблат. – Л. : Медицина, 1989. – 157 с.  

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

 

2. 616.8 

 Д29 

 Дельва В. О. Догляд за хворими у неврологічному стаціонарі / 

В. О. Дельва, І. Ш. Весельський. – 2-е вид., перероб. і доп. – Київ : Здоров'я, 

1986. – 88 с.  

Примірники: всього : 34 - Наук.Аб.(1), (33) 

 

3. 614.253+616.8-083 

 Д30 

 Демиденко Т. Д. Руководство для среднего медицинского персонала 

неврологического реабилитационного отделения / Т. Д. Демиденко, 

Ю. В. Гольдблат. – Изд. 2-е, перераб. и доп. – Л. : Медицина, 1984. – 255 с. 

Примірники: всього : 1 - Наук.Аб.(1) 

 

4. 616.8:616-083(075.8)  

 К22 

 Кареліна Т. І. Медсестринство в 

неврології : [підруч. для студ. вищ. мед. навч. 

закладів I–III рівнів акредитації] / Т. І. Кареліна, 

Н. М. Касевич. – Київ : Медицина, 2010. – 294 с. 

Примірники: всього : 10 - Наук.Аб.(3), Уч.Аб.(7) 

 

 У підручнику значну увагу приділено 

питанням професійної діяльності медичної сестри в 

роботі з пацієнтами неврологічного профілю. 

Особливу увагу зосереджено на таких питаннях: 

анатомо-фізіологічні особливості нервової системи; 

основні неврологічні синдроми; основні методи обстеження хворих неврологічного 

профілю; захворювання нервової системи (етіологія, патогенез, клінічна картина, 

лікування, профілактика); надання невідкладної допомоги особам із 

захворюваннями нервової сиcтеми. Надано рекомендації щодо безпеки професійної 

діяльності медичних сестер; етико-деонтологічної роботи з хворими неврологічного 

профілю. 
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5. 616.8-083+614.253](076)  

 М42 

 Медсестринство в неврології : навч. посіб. для вищ. мед. закладів освіти 

I–II рівнів акредитації / Н. М. Грицай, І. Я. Губенко, В. В. Лойко [та ін.] ; 

МОЗУ, ЦМК, УМСА. – Полтава, 2004. – 195 с. 

Примірники: всього : 2 - Наук.Аб.(2) 

 

 Навчальний посібник висвітлює теоретичні та практичні питання 

медсестринського догляду та допомоги неврологічним хворим. Велика увага 

приділяється ролі медичної сестри у реабілітації неврологічних хворих та 

профілактиці неврологічних захворювань. 

 

6.     616.8:616-083(076.5)    

 М42 

        Медсестринство в неврології : навч.посіб. 

для студ. вищ. навч. закладів I–II рівнів 

акредитації / за ред. С. І. Шкробот ; 

С. І. Шкробот, М. М. Іщенко, А. М. Дорогий [та 

ін.]. – Тернопіль : Укрмедкнига, 2003. – 298 с. 

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

 

 У посібнику викладено основні положення 

анатомії, фізіології та патології нервової системи, 

подано  характеристику ведучих неврологічних 

симптомів і синдромів. Висвітлено етіологію, 

патогенез, клініку, сучасні методи діагностики та 

лікування неврологічних захворювань. Велику увагу 

приділено питанню надання невідкладної допомоги, проблемі сестринського 

догляду та організації неврологічної служби. В додатках містяться алгоритми 

основних практичних навичок.  

 

7. 616.8:616-083(075.32)  

 Ш38 

 Шегедин М. Б. Медсестринство в 

неврології : [навч. посіб. для студентів вищих 

медичних навчальних закладів I–III рівнів 

акредитації] / М. Б. Шегедин, Н. А. Заставна, 

Н. В. Кокот ; МОЗУ, Львів. держ. мед. коледж. – 

Вінниця : Нова книга, 2010. – 159 с. 

Примірники: всього : 10 - Наук.Аб.(3), Уч.Аб.(7) 
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Медсестринство в онкології 

 1. 616-006:616-083(075.32)  

  М42 

 Медсестринство в онкології : [підруч. для студентів вищ. мед. навч. 

закладів I–III рівнів акредитації] / за ред. Л. М. Ковальчука ; Л. М. Ковальчук, 

О. М. Парійчук, І. І. Романишин [та ін.]. – 2-ге вид., випр. – Київ : Медицина, 

2013. – 510 с. : іл. 

Примірники: всього : 10 - Наук.Аб.(1), Уч.Аб.(9) 

 

2. 616-006:616-083 

 М42 

 Медсестринство в онкології : підруч. для студентів вищ. мед. навч. 

закладів I–III рівнів акредитації / за ред. Л. М. Ковальчука ; Л. М. Ковальчук, 

О. М. Парійчук, І. І. Романишин [та ін.]. – Київ : Медицина, 2011. – 510 с. 

Примірники: всього : 10 - Наук.Аб.(3), Уч.Аб.(70) 

 

 У підручнику викладено матеріал з 

дисципліни «Медсестринство в онкології» 

відповідно до навчальної програми МОЗ України. 

Зміст підручника розкриває теоретичні та 

практичні аспекти роботи медичної сестри 

онкологічної служби відповідно до 

загальноприйнятої в Україні медсестринської 

моделі Вірджинії Хендерсон та етапів 

медсестринського процесу в різні періоди ведення 

онкологічного хворого: діагностики, лікування, 

реабілітації, паліативної допомоги при різних 

локалізаціях злоякісних пухлин. Підручник містить 

плани медсестринських втручань, типові алгоритми 

медсестринської допомоги та маніпуляційної 

техніки в онкології. 

 

3. 616-006(075.32)  

 С28 

 Севідов В. В. Онкологія / В. В. Севідов, Н. М. Касевич ; за ред. 

В. П. Баштана. – 2-ге вид., випр. – Київ : Медицина, 2013. – 232 с. 

Примірники: всього : 1 - Наук.Аб.(1) 
 
 У підручнику викладено питання організації онкологічної допомоги в 

Україні, методи обстеження онкологічних хворих і принципи діагностики 

новоутворень. Описано епідеміологію, етіологію, патогенез, клінічні ознаки 

онкологічних захворювань, їх діагностику, лікування, особливості спостереження і 

догляду за пацієнтами, прогноз, диспансерне спостереження, скринінг. 

профілактиці злоякісних новоутворень. 
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Медсестринство в оториноларингології 

 
1.  616.21:616-083 

 М42 

 Медсестринство в оториноларингології : (підруч. для медичних сестер) / 

І. А. Яшан, Д. І. Заболотний, О. І. Яшан [та ін.] ; за ред. І. А. Яшана. – 

Тернопіль: Укрмедкнига, 1999. – 236 с. : іл. 

Примірники: всього : 1 - Наук.Аб.(1) 

 

2.       616.21(075.32) 

          М66 

 Мітін Ю. В. Хвороби вуха, горла, носа : 

[підруч. для студ. вищ. мед. навч. закладів I–II 

рівнів акредитації] / Ю. В. Мітін. – Київ : 

Медицина, 2010. – 190 с. 

Примірники: всього : 21 - ЧЗ(1),  Наук.Аб.(3), 

Уч.Аб.(17) 
 

 У підручнику розглянуто захворювання 

вуха, горла і носа. Стисло викладено питання 

анатомії фізіології цих органів, методи 

дослідження, патологію та лікування 

захворювань вуха, носа, глотки і гортані. 

Наведено класичні дані і результати сучасних 

досягнень оториноларингології. Окремі розділи присвячено інфекційним 

гранульомам верхніх дихальних шляхів, пухлинам вуха і верхніх дихальних 

шляхів, стороннім тілам гортані, трахеї, бронхів і стравоходу. 

 

 

3. 616.21(076.5)  

 М89 

          Музика О. М. Практикум з оториноларингології : навч. посіб. для студ. 

вищ. мед. навч. закладів I–II рівнів акредитації / О. М. Музика. – Київ : 

Здоров'я, 2000. – 102 с. 

Примірники: всього : 97 - Уч.Аб.(1), Наук.Аб.(1), (95) 

 Практикум підготовлений згідно з чинними навчальними програмами з 

предметів «Основи хвороб вуха, горла, носа» та «Медсестринство в 

оториноларингології». Значну увагу у практикумі приділено методам 

обстеження, лікування та догляду за ЛОР-хворими, підготовці медичного 

оснащення і пацієнтів до проведення маніпуляцій, асистуванню лікарю під час 

їх проведення, а також якщо необхідно, самостійному наданню екстреної 

допомоги. 
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Медсестринство в офтальмології 
1. 617.7(076.5)  

 Ж12 

 Жабоєдов Г. Д. Практикум з очних хвороб : 

навч. посіб. для студ. I–II рівнів акредитації / 

Г. Д Жабоєдов, В. В. Кіреєв ; за ред. 

Г. Д. Жабоєдова. – Київ : Здоров'я, 2002. – 62 с. 

Примірники: всього : 95 - Наук.Аб.(5), 
Уч.Аб.(мс)(90) 

 
 У навчальному посібнику послідовно 

викладено основні методи дослідження зорових 

функцій та рефракції; дослідження ока і його 

придатків, а також методики проведення різних 

офтальмологічних маніпуляцій, які застосовують у 

діагностичній та лікувальній роботі. Структура 

книги, яку викладено згідно з сучасними стандартами освіти, дає змогу 

застосовувати її як посібник під час проведення практичних занять та в самостійній 

підготовці до них.  
 

2.        617.7(075)  

 К66 

 Корконішко О. М. Медсестринство в 

офтальмології : підруч. для ВМНЗ I–III рівнів за 

спец. : «Сестринська справа», «Лікувальна справа», 

«Акушерська справа» / О. М. Корконішко. – 2-е 

вид., перероб. та доп. – Київ : Медицина, 2008. – 

[184] с. 

Примірники: всього : 50 - Наук.Аб.(5), Гурт.2(1), 

Гурт.4(1), Уч.Аб.(43) 

 

          У підручнику послідовно викладено 

теоретичний матеріал щодо зорових функцій, 

рефракції ока та очних хвороб. Основну увагу в 

засвоєнні теоретичних знань приділено 

самостійній роботі студентів, чому сприятимуть 

методичні рекомендації, викладені в «Практичному курсі» цього підручника. 

 

3. 617.7 

 Ш60 

 Шиляев В. Г. Работа среднего медицинского персонала глазных 

отделений больниц и поликлиник / В. Г. Шиляев. – Л. : Медицина, Ленингр. 

отд-ние, 1979. – 206 с. 

Примірники: всього : 2 - (2) 
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Медсестринство в педіатрії 

1. 614.251 

 А88 

Арчакова Э. В. Медицинская сестра детского стационара / 

Э. В. Арчакова , Н. М. Левашова. – Київ : Здоровье, 1988. – 103 с 

Примірники: всього : (1) 

 

2. 616-083(075.8)  

  М42 

  Медсестринство в педіатрії : підруч. для студ. вузів l–ll рівня акредитації 

/ за ред. В. С. Тарасюка. – Київ : Здоров'я, 2001. – 309 с. 

   Примірники: всього : 92 - (92) 

 

У  У підручнику викладено основні 

положення, що стосуються медсестринського 

догляду за хворими дітьми. Матеріал 

розташовано за групами захворювань, даються їх 

визначення, класифікації, клінічні прояви, 

розглядаються проблеми, що виникають у дітей 

та їх батьків у зв’язку із захворюванням. 

Наведено плани медсестринського догляду за 

схемою: проблема – причина –очікуваний 

результат – дії медсестри. Підручник 

призначений для студентів вищих медичних 

закладів освіти I– II рівня акредитації та 

медичних а також медичних сестер і фельдшерів 

практичної охорони здоров’я. 

 

 

3. 616-083+616-053.2 

 М42 

 Медсестринство в педіатрії : навч. посіб. для студ. вищих мед. закладів 

освіти І–ІІ рівнів акредитації : для медичних училищ та коледжів по спец. 

«Сестринська справа», Ч. 1 : Догляд за хворими дітьми раннього віку. – Київ ; 

Вінниця : Вінницький мед. колледж, 1998. – 204 с. 

Примірники: всього : - (96) 
 

4. 616-083 

 М42 

 Медсестринство в педіатрії : навч. посіб. для студ. вищих мед. закладів 

освіти І–ІІ рівнів акредитації: для медичних училищ та коледжів по спец. 

«Сестринська справа», Ч. 2 : Догляд за хворими дітьми старшого віку. – Київ ; 

Вінниця : Вінницький мед. колледж, 1999. – 251 с. 

Примірники: всього : 97 - (97) 
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5. 616-083+616-053.2 

 М42 

 Медсестринство в педіатрії : навч. посіб.для студ. вищих мед. закладів 

освіти І–ІІ рівнів акредитації: для медичних училищ та коледжів по спец. 

«Сестринська справа», Ч. 3 : Догляд за дітьми з інфекційними хворобами. – Київ ; 

Вінниця : Вінницький мед. колледж, 1999. – 295 с. 

Примірники: всього : 97 - (97) 

 

6. 616-083(075.8) 

    М42 

 Медсестринство в педіатрії. Догляд за 

дітьми з інфекційними хворобами : підруч. для 

студ. вищих мед. навч. закладів І–ІІ рівнів  

акредитації / за ред. В. С. Тарасюка. – Київ : 

Здоров'я, 2002. – 232 с. 

Примірники: всього : 146 - (146) 

 

 У даному виданні з позицій сьогодення 

розглянуто тему вірусних та бактеріальних 

інфекцій у дітей: визначено специфічного 

збудника захворювання, описано його епідеміологію, клінічні прояви, оцінено 

стан пацієнта, наведено класифікацію хвороб за формами, клінічними 

варіантами, важкістю перебігу тощо. Запропоновано зразки планів 

сестринського догляду хворих дітей, методи реалізації цих планів та оцінку 

результатів.  

 

7. 616-053.2 

 Н15 

 Навчальний посібник з педіатрії : [для 

студентів вищ. мед. навч. закладів. I–III рівнів 

акредитації] / Н. О. Курдюмова, Т. Г. Поліщук, 

О. А. Пашко [та ін.]. – Київ : Медицина, 2013. – 

207 с. 

Примірники: всього : 10 - Наук.Аб.(1), Уч.Аб.(9) 

 

 Навчальний посібник містить 

рекомендації з догляду за здоровими і хворими 

дітьми всіх груп з урахуванням анатомо-

фізіологічних особливостей дитячого організму; 

передбачено нюанси догляду за дитиною в 

домашніх умовах та стаціонарі. Матеріал подано 

у вигляді алгоритмів практичних навичок щодо діагностичних втручань, 

лікувальних і профілактичних заходів, надання догляду, невідкладної допомоги 

відповідно до сучасних наказів МОЗ України. 
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8. 616-053.2-036.11(075.32)  

 Н40 

 Невідкладні стани в педіатрії : [навч. посіб. 

для студ. вищ. мед. навч. закладів I–II рівнів 

акредитації] / за ред. Р. І. Поцюрка ; Р. І. Поцюрко, 

Л. С. Леськів, Р. І. Ніколаєвська [та ін.]. – 5-е вид., 

перероб. та доп. – Київ : Медицина, 2013. – 191 с. 

Примірники: всього :30 Наук.Аб.(3),ЧЗ(1), 

Уч.Аб.(26) 

 

 У посібнику висвітлено основні клінічні 

прояви патології дихальної, серцево-судинної систем, 

гострих алергійних реакцій, коматозних станів, 

гіпертермічного і судомного синдромів, харчових 

токсикоінфекцій та отруєнь, особливості надання невідкладної медичної допомоги 

дітям в умовах фельдшерсько-акушерського пункту та первинної медико-санітарної 

допомоги на догоспітальному етапі. Подано алгоритми дій з надання невідкладної 

медичної допомоги дітям, схеми лікування термінальних станів, тестові завдання з 

еталонами відповідей.  

9.       616-053.2-036.11(075.32)  

 Н40 

 Невідкладні стани в педіатрії : [навч. посіб. для студ. вищ. мед. навч. 

закладів I–II  рівнів  акредитації] / за ред. Р. І. Поцюрка ; Р. І. Поцюрко, 

Л. С. Леськів, М. М. Монастирська [та ін.]. – Київ : Медицина, 2010. – 175 с. 

Примірники: всього : 10 - ЧЗ(1), Наук.Аб.(5), Уч.Аб.(4) 

 

10. 616-053.2 

 П69 

 Практичні навички з педіатрії : навч. 

посіб. [для студ. мед. училищ, коледжів, акад. та 

ін-тів медсестринства] / Н. О. Курдюмова, 

Т. Г. Поліщук, О. А. Пашко [та ін.] – Київ : 

Медицина, 2018. – 295 с. 

Примірники: всього: 25Наук.Аб. (3), Уч.Аб. (22) 

 

 Посібник містить рекомендації з догляду за 

здоровими і хворими дітьми всіх груп з 

урахуванням анатомо-фізіологічних особливостей 

дитячого організму; передбачено нюанси догляду в 

домашніх умовах і стаціонарі. Матеріал подано у 

вигляді алгоритмів практичних навичок щодо 

діагностичних втручань, лікувальних і профілактичних заходів, догляду, надання 

невідкладної допомоги відповідно до сучасних наказів МОЗ України .  
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11. 575.1(075.8) 

 П90 

 Путинцева Г. Й. Медична генетика : 

підруч. для студ. вищих мед. навч. закладів l–ll 

рівнів акредитації / Г. Й. Путинцева, 

Т. А. Решетняк. – Київ : Здоров'я, 2002. – 340 с. 

Примірники: всього : 94 - (94) 

 

 У підручнику викладено основи медичної 

генетики з урахуванням сучасного стану її 

розвитку. Наведено цитологічні та біохімічні 

основи спадковості, закономірності 

успадковування ознак, механізми розвитку 

спадкової патології: розглянуто вплив 

зовнішнього середовища на появу спадкових 

мультифакторіальних хвороб. Значну увагу приділено діагностиці та 

профілактиці цих хвороб.  

 Для студентів вищих медичних навчальних закладів I–II рівнів 

акредитації. 

 

12. 612(075) 

 Р54 

 Ріст і розвиток людини : підруч. для 

ВМНЗ I–III рівнів / В. С. Тарасюк, 

Н. В. Титаренко,І. Ю.  Андрієвський [та ін.] ; за 

ред. В. С. Тарасюка, І. Ю. Андрієвського. – Київ : 

Медицина, 2008. – 399 с. 

Примірники: всього : 50 - Наук.Аб.(5), Уч.Аб.(45) 

 У підручнику розглядається організм 

людини в періоди ембріонального розвитку 

плода, дитячого віку, статевого дозрівання, 

зрілості та старечого віку. Висвітлюються 

особливості розвитку органів, їх будови, функцій 

залежно від віку. Визначено сучасні методики 

фізикального обстеження організму людини.  Для студентів вищих медичних 

навчальних закладів I–II рівнів акредитації. 

 

13. 616-083(076.5)  

 Т19 

 Тарасюк В. С. Алгоритми практичних навичок з педіатрії : посіб. для 

медучилищ та коледжів по спец. «Сестринська справа» для студ. вищих мед. 

закладів  освіти I–II  рівнів  акредитації / В. С. Тарасюк, Г. Г. Титаренко, 

В. П. Кочкудан ; Вінницький мед. коледж. – Київ ; Вінниця, 1997. – 147 с. 

Примірники: всього: 10 - (10) 
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14.     Посібник для дитячих медичних сестер відділень новонароджених // 

Дитячий лікар. – 2015. – № 1. – C. 68–74. 

 

15. 616-083 

 Т82 

 Тульчинская В. Д. Сестринское дело в 

педиатрии / В. Д. Тульчинская, Н. Г. Соколова, 

Н. М. Шеховцова. – Ростов н/Д : Феникс, 2001. –

379 с. 

Примірники: всього : 1 - Наук.Аб.(1) 
 
 У навчальному посібнику висвітлені питання 

етіології, патогенезу, клініки, діагностики, 

лікування і профілактики захворювань, які 

найбільш часто зустрічаються в дитячому віці. 

Представлено схеми базисного догляду при 

соматичних та інфекційних захворюваннях у дітей. 

У посібнику вказані алгоритми надання 

невідкладної допомоги при критичних станах у дітей, а також алгоритми 

виконання маніпуляцій з урахуванням дитячого віку. 
 

 

16.      616-053.2 

 Ф33 

 Федорців О. Є. Медсестринство в педіатрії 

: у 3-х ч.: [навч. посіб. для студентів вищих мед. 

навч. закладів I–II рівнів акредитації], Ч. 1 : 

Неонатологія / О. Є. Федорців, В. Ф. Лобода ; за 

ред. О. Є. Федорців. – Тернопіль : ТДМУ 

Укрмедкнига, 2010. – 243 с.  

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

 Навчальний посібник покликаний 

допомагати середнім медичним спеціалістам 

(медичним сестрам, акушерам, фельдшерам) в 

освоєнні основних елементів виконання 

лікувальних та діагностичних маніпуляцій, 

оптимального догляду за здоровими і хворими новонародженими дітьми. У 

книзі висвітлено анатомо-фізіологічні особливості доношених і недоношених 

дітей, етіопатогенез, клініку, діагностику, профілактику, лікування основних 

захворювань періоду новонародженості, принципи догляду та надання 

невідкладної медичної допомоги. Посібник призначено для студентів вищих 

медичних навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації, неонатологів, педіатрів, 

сімейних лікарів, викладачів медичних закладів. 
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Медсестринство в психіатрії і наркології 

1. 616.89-083(076.5)  

 А19 

 Авербух Е. С. Руководство для среднего медицинского персонала 

психоневрологических стационаров / Е. С. Авербух. – Изд. 2-е доп. и перераб. – 

Л. : Медицина, 1975. – 208 с. 

Примірники: всього : 2 - (2) 

 

2. 616.89-083 

 Л33 

 Лебедев Б. А. Психические расстройства и уход за больными / 

Б. А. Лебедев, В. В. Дунаевский. – Л. : Медицина, 1981. – 191 с.  

Примірники: всього : 3 - (2), Наук.Аб.(1) 

 

3. 616.89:616-083(075.32) 

 П43 

 Погорєлов І. І. Медсестринство в 

психіатрії і наркології : підручник [для студ. мед. 

(фарм.) коледжів, училищ, акад. та ін-тів 

медсестринства І. І. Погорєлов, С. Ю. Сезін. – 3-

тє вид., випр. – Київ : Медицина, 2018. – 350 с.  

Примірники всього: 25Наук.Аб. (3), Уч.Аб. (22) 

 

 У підручнику викладено матеріал із питань 

психіатрії та наркології відповідно до сучасної 

навчальної програми. Значну увагу приділено 

питанням професійної діяльності медичної 

сестри та фельдшера в роботі з пацієнтами 

психіатричного та наркологічного профілю. 

Описано сучасні уявлення про психіатричні та наркологічні хвороби, а також 

психопатологічні феномени, симптоми і синдроми, що їх спостерігають при 

різних психічних розладах. Визначено роль, місце і завдання медичної сестри 

під час надання допомоги психічно хворим людям. Для студентів медичних 

училищ, коледжів, академії та інститутів медсестринства 
 

4. 616.89:616-083(075.32)  

 П43 

 Погорєлов І. І. Медсестринство в психіатрії і наркології : [підруч. для 

студентів вищ. мед. навч. закладів I–III рівнів  акредитації] / І. І. Погорєлов, 

С. Ю. Сезін. – 2-ге вид., випр. – Київ : Медицина, 2013. – 350 с. 

Примірники: всього : 20 - Наук.Аб.(1), Уч.Аб.(19) 
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5. 614.253.52+616.89-008.441.13-082 

 Р39 

 Рязанцев В. А. Психотерапия и деонтология в наркологии / 

В. А. Рязанцев. – 2-е изд., перераб. и доп. – Киев : Здоровья, 1990. – 111 с. 

Примірники: всього : Наук.Аб.(1) 

 

Медсестринство в сімейній медицині 

1.       614.254.3:616-083(075.32)  

 А72 

 Антропова Т. О. Медсестринство в сімейній медицині : [підруч. для студ. 

вищ. мед. навч. закладів I–III рівнів акредитації] / 

Т. О. Антропова. – 3-тє вид., випр. – Київ : 

Медицина, 2012. – 486 с. 

Примірники: всього: 20 - Наук.Аб.(1), ЧЗ(1), 

Уч.Аб.(18) 

 

У підручнику розглянуто питання організації 

первинної медико-санітарної допомоги, етико- 

правові проблеми в роботі сімейної медсестри. 

Проаналізовано роль сімейної медсестри у 

формуванні здорового способу життя пацієнтів, 

профілактиці захворювань у дітей. Описано 

сучасні аспекти догляду за пацієнтами з ВІЛ і 

хворими на СНІД, організацію допомоги 

безнадійним пацієнтам. 

 

2. 616-083.98(076.5)  

 М42 

 Медсестринство в сімейній медицині : навч. посіб. для студ. вищих мед. 

навч. закладів І–ІV рівнів акредитації / за ред. 

Є. Х. Заремби. – Київ : Здоров'я, 2001. – 307 с. 

Примірники: всього : 99 - (99) 

У навчальному посібнику відображено 

сучасні теорії медсестринства в сімейній 

медицині, яка є частиною загальної медицини. 

Особливу увагу приділено питанням 

диспансеризації на територіальній дільниці 

сімейного лікаря, реабілітації хворих, догляду за 

пацієнтами з різними патологічними станами, 

насамперед в умовах домашнього стаціонару. 

Визначено програму медичної сестри – 

помічника сімейного лікаря. 
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3.        616.1/9 

 С37 

 Сімейна медицина. У 3-х кн. : [підруч. для cтуд. вищ. мед. навч. закладів 

IV рівня акредитації]. Кн. 2. Симптоми і синдроми у клініці внутрішніх хвороб / 

за ред. О. М. Гиріної, Л. М. Пасієшвілі ; Л. С. Бабінець, О. М. Барна, 

С. В. Білецький [та ін.]. – Київ : Медицина, 2016. – 455 с. 
Примірники: всього : 50Наук.Аб. (3), ЧЗ (1), Гурт.2 (1), Гурт.4 (1), Уч.Аб.44 
 

 Національний підручник створено 

відповідно до навчальної програми зі 

спеціальності «Загальна практика - сімейна 

медицина».У підручнику висвітлено основні 

симптоми і синдроми у кардіології, 

гастроентерології, пульмонології, нефрології, 

гематології, ендокринології, а також інші 

синдроми, з якими лікар загальної практики - 

сімейної медицини найчастіше стикається у 

своїй практичній діяльності. Розглянуто 

причини їх виникнення, патогенез, клінічні 

прояви, викладено алгоритми діагностичного 

пошуку за наявності цих синдромів, 

диференціальну діагностику різних 

захворювань, що проявляються певними 

симптомами і синдромами. Також наведено 

алгоритми надання першої медичної допомоги та 

профілактичні рекомендації. 

 

4. 616.1/9 

 С37 

 Сімейна медицина. У 3-х кн. : [підруч. для 

cтуд. вищ. навч. закладів мед. ун-тів, ін-тів й акад.]. 

Кн. 3. Спеціальна частина. Поліпрофільність загальної лікарської практики / за ред. 

О. М. Гіріної, Л. М. Пасієшвілі ; Л. С. Бабінець, П. А. Бездітко, С. А. Бондар [та ін.] 

– Київ : Медицина, 2017. – 679 с. 

Примірники: всього : 30Наук.Аб. (3), Гурт.2 (1), Гурт.4 (1), Уч.Аб. (24), ЧЗ (1 

 У підручнику розглянуто аспекти діяльності сімейного лікаря з позицій 

поліпрофільності загальної лікарської практики. Наведено практичні рекомендації 

щодо дій сімейного лікаря під час ведення хворих із нозологіями, які розглядаються 

на етапі первинної медичної допомоги. Викладено клінічну картину, діагностику, 

особливості лікування та профілактики таких пацієнтів сімейним лікарем у межах 

його професійної компетенції, регламент взаємодії з лікарями, які надають 

спеціалізовану допомогу. Книга буде корисна сімейним лікарям, терапевтам, 

педіатрам. 
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Медсестринство в стоматології 

1. 616.31-083 

 К28 

 Каськова Л. Ф. Виробнича практика в 

якості медичної сестри стоматологічного 

відділення : навч. посіб. / Л. Ф. Каськова, 

О. О. Бабіна, Л. І. Амосова ; МОЗУ, УМСА. – 

Полтава : Друкарська майстерня : 

Шевченко Р. В., 2007. – 138 с. 

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

     

 Навчальний посібник містить відомості з 

організації роботи та здійснення заходів 

санітарно- протиепідеміологічного режиму у 

стоматологічних відділеннях. У посібнику у 

повному об’ємі на сучасному рівні викладені 

питання обробки інструментів, обладнання, приміщень, захисту медичного 

персоналу і пацієнтів на стоматологічному прийомі.  Розраховано на студентів, 

інтернів, клінічних ординаторів, викладачів, стоматологічних факультетів 

медичних вузів. 

 

2. 616.31 

 К56 

 Ковалев В. А. Десмургия и дренирование в хирургической стоматологии 

/ В. А. Ковалев. – Л. : Медицина, 1985. – 197 с. : ил. – (Библиотека среднего 

медработника). 

Примірники: всього : 22 - ЧЗ(1), КС НА(19), (2) 

 

3. 616.31-08 

 К68 

 Король Д. М. Сестринська практика в ортопедичній стоматології : навч. 

посіб. для студентів стоматологічних факультетів медичних навчальних 

закладів III–IV рівнів акредитації / Д. М. Король, Р. В. Козак, І. М. Ткаченко ; 

УМСА. – Полтава : Мирон І. А., 2015. – 119 с. 

Примірники: всього : 1 - ЧЗ(1) 

 

4. 616.31+616.21]-083.2 

 К72 

 Костур Б. К. Конструкция ортопедических аппаратов и методика 

кормления челюстно-лицевых и лор-больных / Б. К. Костур. – Л. : Медицина, 

1979. – 152 с. : рис. 71. – (Библиотека среднего медицинского работника) 

Примірники: всього : 18 - ЧЗ(1), КС НА(16), (1) 
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5. 616.31-083 

 Л33 

 Лебедева Е. М. Пособие для медицинских сестер стоматологических 

кабинетов / Е. М. Лебедева, В. А. Пономарева. – М. : Медицина, 1970. – 124 с. 

Примірники: всього : 4 - КС2 НА(4) 
 

 

6.       616.31+616]-083 

 М92 

Мухин М. В. Руководство для медицинских сестер стоматологических 

учреждений / М. В. Мухин, Д. Е. Танфильев. – Изд. 2-е, испр. и доп. – Л. : 

Медицина, 1974. – 240 с. : ил. - (Библиотека среднего медработника). 

Примірники: всього : 5 - КС2 НА(5) 

 

 

7.       616.314 

 Н52 

Нестюрічева Н. П. Практикум з предмета «Хвороби зубів і порожнини 

рота» : навч. посіб. для студ.вищ.мед.закл. I–II рівнів акредитації / 

Н. П. Нестюрічева ; за ред. І. В. Роздольського. – Київ : Здоров'я, 2003. – 154 с. 

Примірники: всього : 11 - Наук.Аб.(1), Уч.Аб.(мс)(8), ЧЗ(1), Уч.Аб.(1) 

 

 

8.       616.31-053.2 

 С33 

 Сестринская практика в стоматологии 

детского возраста : учеб. пособ. [для 

иностранных студентов стоматологических 

факультетов высших учебных заведений 

Минздрава Украины, которые обучаются на 

русском языке] / Л. Ф. Каськова, О. А. Карпенко, 

Л. И.Амосова [и др.] ; МЗ Украины, УМСА. – 

Полтава : Укрпромторгсервіс, 2016. – 176 с. 

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

 

        У посібнику в повному обсязі на сучасному 

рівні викладені питання щодо дотримання 

санітарно-протиепідемічного режиму в клініці 

дитячої стоматології. Викладено основні вимоги 

до організації роботи фізіотерапевтичного та рентгенологічного кабінетів. 

Детально розглянуті аспекти особистої гігієни медичного персоналу 

стоматологічного відділення. 
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9. 616.31 

 Н19 

 Nazarenko Z. Yu.Nurse practice in therapeutic stomatology : (training and 

methodical manual) / Z. Yu. Nazarenko, I. Yu. Marchenko ; ed. E. V. Kovalev ; 

UMSA, Propedeutics of Therapeutic Stomatology Department. – Poltava, 2014. – 69 

p. – Бібліогр. : с. 69. 

Примірники: всього : 2 - Наук.Аб.(2) 

 

10. 616.31 

 М42 

 Nurse practice in pediatrical dentistry / L. F. Kaskova, N. V. Yanko, 
O. O. Karpenko, L. I. Amosova ; Ukraine Ministry of Public Health, Central 

Methodical Cabinet of high state education, Ukrain Medical Stomatological Academy 

= Медсестринська практика в дитячій стоматології / Л. Ф. Каськова, Н. В. Янко, 

О. О. Карпенко, Л. І. Амосова ; МОЗУ, ЦМК, УМСА : [educative handbook for 

foreign students of stomatological faculty for the IV accreditation level high state 

educational establishment]. – Полтава : РВВ УМСА, 2013. – 92 p. 

Примірники: всього : 42 - Наук.Аб.(5), ЧЗ(1), Гурт.4(1), Уч.Аб.(35) 
 

 

 

 

Медсестринство в терапії 

 
1. 616.1/9-07 

 А72 

 Антропова Т. О. Обстеження та 

визначення стану здоров'я : [підруч. для 

студентів вищих мед. навч. закладів I–III рівнів 

акредитації] / Т  О. Антропова, А. А. Пісарєв, 

О. І. Колісниченко. – Київ : Медицина, 2006. – 

351 с.  

 Примірники: всього : 14 - Наук.Аб.(3), ЧЗ(1), 

Уч.Аб.(8), Гурт.2(1), Гурт.4(1) 

 

          У підручнику висвітлені деонтологічні 

аспекти роботи медичної сестри, проблеми 

здоров’я, хвороби, теорії адаптації та стресу. 

Широко подано методи обстеження пацієнта, 

розглянуто клінічні прояви та діагностичний пошук у хворих з різними 

клінічними синдромами та захворюваннями.  

         Підручник призначений для студентів вищих медичних навчальних 

закладів I–III рівнів акредитації. 
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2. 616.1/.4-085(076.5) 

 Б81 

 Бондаренко А. Д Навчально-методичний 

посібник із терапії :  навч. посіб. для студ. 

вищ. мед. навч. закладів I–II рівнів акредит. / 

А. Д. Бондаренко. – Київ : Здоров'я, 2003. – 

359 с. : ил. 

Примірники: всього : 60 - Наук.Аб.(2),(3), 

Уч.Аб.(55) 

 

 У посібнику висвітлено найважливіші 

питання етіології, патогенезу, основних 

клінічних симптомів, діагностики, лікування й 

профілактики захворювань внутрішніх органів. 

Велику увагу приділено проблемам 

невідкладної медичної допомоги. 

 

 

 

3. 616-07+616-083.98 

 Д25 

 Двуреченская В. М. Подготовка пациента к исследованиям. 

Технологии сестринских манипуляций / В. М. Двуреченская, А. А. Каплина, 

Р. Н. Чуприна.– Ростов н/Д : Феникс, 2002. – 159 с. 

Примірники: всього : 1 - ЧЗ(1) 

 

 У даному довіднику представлено 

технології сестринських маніпуляцій при 

підготовці пацієнта до різних методів 

дослідження з урахуванням принципів 

сестринського процесу. Розглядається участь 

медсестри в проведенні діагностичних 

маніпуляцій, висвітлюється техніка і правила 

збору біологічного матеріалу для 

лабораторних досліджень, а також наводяться 

алгоритми дій при виникненні невідкладних 

станів. 
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4. 616-083.98 

 Д31 

Демченко О. К. Медсестринство в терапії 

: навч. посіб. для студ. вищих мед. закладів 

освіти I–II рівнів акредитації / О. К. Демченко. 

– Київ : Здоров'я, 2002. – 331 с. 

Примірники: всього : 38 - (38) 

 У навчальному посібнику висвітлено 

основні питання з диференційованого догляду за 

хворими терапевтичного профілю, проблеми 

невідкладних станів та надання першої 

долікарської допомоги. Наведено приклади 

можливих проблем пацієнта та дій медичної 

сестри при захворюваннях внутрішніх органів та 

систем організму, а також приклади написання й 

оформлення документів медсестринського процесу. 

 Для студентів вищих медичних навчальних закладів освіти I–II рівнів 

акредитації. 

 

5. 616.1/9-083(075.8)  

 К14 

 Казаков Ю. М. Обов'язки та професійні дії медичної сестри 

терапевтичного відділення : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закладів III–IV 

рівнів акредитації / Ю. М. Казаков, К. Є. Іщейкін, Т. В. Настрога; МОЗУ, ЦМК, 

УМСА. – Київ ; Полтава : Полімет, 2011[2012]. – 165 с. : іл. 

Примірники: всього : 2 - Наук.Аб.(2) 

 

6. 616-036.882 

 К28 

 Кассиль В. Г. Посібник з інтенсивної терапії (у клініці внутрішніх 

хвороб) / В. Г. Кассиль, М. Я. Руда. –Київ : Здоров'я, 1979. – 216 с. – (Бібліотека 

середнього медичного працівника). 

Примірники: всього : 1 - (1) 

 

7.       616.1/4-039.72 

 К28 

 Кассиль В. Л. Руководство по интенсивной терапии (в клинике 

внутренних болезней) / В. Л. Кассиль, М. Я. Руда. – М. : Медицина, 1976. – 224 

с. – (Библиотека среднего медработника). 
Примірники: всього : 1 - (1) 
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8.       616-083(07)  

 К72

 Костина В. В. Основы общего ухода за больными в терапевтической 

клинике : учебно-метод. пособие / В. В. Костина ; Нижегород. гос. мед акад. – 

Нижний Новгород : Изд-во Нижегород. мед. акад., 1998. – 220 с. 

Примірники: всього : 77 - (77) 

 

9.       616.1/4 

 М91

 Мусуляк Н. М. Внутренние болезни. (С уходом за больными) : учебник 

для фельдшерских и акушерских отд-ний мед. училищ / Н. М. Мусуляк, 

И. Н. Рыбкин. – М. : Медицина, 1970. – 304 с. 

Примірники: всього : 2 - (2) 

 

10. 616-083(075.32)  

 П12 

 Павлов В. В. Сестринское дело в терапии : 

руководство для студ. фак. высш. сестрин. 

образования мед. вузов, студ. мед. колледжей и 

училищ, мед. сестёр / В. В. Павлов, 

С. И. Двойников, В. В. Осипов ; МЗ РФ. – М. ; 

Самара : Перспектива, 2000. – 206 с. 

Примірники: всього : 1 - Наук.Аб.(1) 

 

          У посібнику розглядаються питання 

організації сестринського процесу при провідних 

синдромах захворювань внутрішніх органів. 

Автори зібрали саме необхідне та важливе для 

медичної сестри загальної практики з 

величезного обсягу інформації в кожному 

вибраному розділі; виклали це по можливості 

просто, послідовно і наочно.  

 

11. Поліморбідна патологія хворих на  артеріальну  гіпертензію  в  

сестринській та загально-лікарській практиці / М  В. Антонюк, О. П.  Букач, 

Л. П. Сидорчук [та ін.] // Клінічна  та експериментальна патологія. – 2013. – 

Т. 12, № 3. – C. 7–11. 

 

12. 616.12-083 

 Р98 

 Рябов С. И.Уход за больными сердечно-сосудистыми  заболеваниями / 

С. И. Рябов. – Л. : Медицина, 1978. – 175 с. – (Библиотека среднего 

медработника). 

Примірники: всього : 6 - Наук.аб.(2), (4) 
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13. 616.1/9-083+616.1/9-07](075.8)  

 Т67 

          Трибрат Т. А. Основи догляду за хворими 

терапевтичного профілю : навч. посіб. для 

студентів вищих медичних закладів III–IV рівня 

акредитації / Т. А.  Трибрат, С. В. Шуть, 

Н. І. Чекаліна ; МОЗУ, ЦМК, УМСА, Кафедра 

пропедевтики внутрішньої медицини з доглядом 

за хворими, загальної практики (сімейної 

медицини). – Полтава :Техсервіс, 2011. – 225 с. 

Примірники: всього : 23 - ЧЗ(2), Наук.Аб.(15), 

Гурт.2(3), Гурт.4(3) 

 

У посібнику представлені основні принципи 

загального і спеціального догляду за хворими 

терапевтичного профіля. 

 

14. 616.1/9-083.98 

 Т67 

 Трибрат Т. А. Основные обязанности 

и профессиональные действия медицинской 

сестры терапевтического отделения : учеб. 

пособ. для студ. высш. мед. заведений III–

IV уровней аккредитации / Т. А.  Трибрат, 

С. В. Шуть, З. О. Борисова ; УМСА, 

Кафедра пропедевтики внутренней 

медицины с уходом за больными общей 

практики (семейной медицины). – Полтава : 

Техсервіс, 2015. – 243 с.  

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

 

 У посібнику викладені основні методики застосування медичних 

технологій в практичній діяльності медичної сестри, забезпечення 

діагностичного та лікувального процесу у відділеннях терапевтичного 

стаціонару. 

 

Медсестринство в хірургії 

1. 617-089.16 

 Б89 

 Брукман М. С. Руководство для операционных сестер / М. С. Брукман. – 

2-е изд., перераб. и доп. – Л. : Медицина, Ленингр. отд-ние, 1981. – 278 с.  

Примірники: всього :: 10 - (10) 
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2. 614.23 

 Д39 

 Дехтярь Е. Г. Что должна знать и уметь сестра хирургического 

отделения / Е. Г. Дехтярь, А. К. Титова. – Изд. 2-е, испр. и доп. – М. : 

Медицина, 1973. – 352 с. 

Примірники: всього : 1 - (1) 

3. 617-089.5 

 І-47 

          Ілько А. А. Медсестринство в хірургії : 

(посіб. із практичних навичок) : [навч. посіб. для 

студ. вищ. мед.  навч.  закладів  I–II  рівнів  

акредитації] / О. Л. Ковальчук, Р. О. Сабадишин, 

О. В. Маркович. – Тернопіль : Укрмедкнига, 2002. 

– 479 с. 

Примірники: всього : 25 - Наук.Аб. (3), Уч.Аб. (22) 

 Теоретичний матеріал викладено згідно з 

навчальною програмою. Навчальний посібник 

допоможе студентам закласти основи вивчення 

етіології, патогенезу, клінічної картини та лікування невідкладних станів. У 

посібнику на сучасному рівні розглянуто питання анестезіології, охорони праці і 

техніки безпеки в галузі анестезіології і реаніматології, необхідності нормалізації 

водно-електролітного, кислотно-основного стану, застосування препаратів крові та 

гемокоректорів.  

 

4. 617:616-083(075.32)  

 К56 

 Ковальчук О. Л. Медсестринство в хірургії : 

(посіб. із практичних навичок) : [навч. посіб. для 

студ. вищ. мед. навч. закладів I–II рівнів  

акредитації] / О. Л. Ковальчук, Р. О. Сабадишин, 

О. В. Маркович. – Тернопіль : Укрмедкнига, 2002. 

– 479 с. 

Примірники: всього : 1 - Наук.Аб.(1) 

 

 У посібнику розглянуті питання асептики, 

антисептики, профілактики внутрішньолікарняної 

інфекції, трансфузіології, ранового процесу. 

Висвітлена передопераційна підготовка та 

післяопераційний догляд за хворими, роль медичної сестри в хірургічному 

відділенні. Описані елементи хірургічної діяльності, оперативна й неоперативна 

техніка. Акцентовано увагу на методиках і техніці виконання хірургічних 

маніпуляцій медичними сестрами, особливостях догляду за хворими у 

спеціалізованих хірургічних відділеннях, наданні невідкладної медичної допомоги. 
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5. 616-053(035)  

 Л46 

 Ленюшкин А. И. Руководство по детской поликлинической хирургии / 

А. И. Ленюшкин. – Л. : Медицина, 1986. – 334 с. 

Примірники: всього : 8 - (8) 

 

6. 617(076.5)  

 Н17 

 Надаховська Н. І. Посібник з хірургії : 

навчально-метод. посіб. для студ. вищих мед. 

закладів освіти І–ІІ рівнів акредитації / 

Н. І. Надаховська. – Київ : Здоров'я, 2001. – 133.с. 

Примірники: всього : 47 - (47) 
 

 У посібнику значну увагу приділено 

методам обстеження, лікування та догляду за 

хворими з хірургічною патологією: кровотечею, 

опіками, туберкульозом кісток і суглобів, 

новоутвореннями, гнійно-запальними 

захворюваннями плеври та легенів, закритими 

ушкодженнями органів черевної порожнини 

тощо. Описано правила інфекційної безпеки 

медичного працівника та пацієнта. Висвітлено питання надання першої 

медичної допомоги, профілактики та диспансеризації. Особливий аспект 

зроблено на аспектах професійної етики і деонтології в хірургії. 

 

7. 617 

 Н40 

 Невідкладні стани в хірургії : [навч. посіб. 

для студ. вищ. мед. навч. закладів I–III рівнів 

акредитації] / за ред. Л. М. Ковальчука ; 

К. М. Бобак, А. І. Бобак, В. В. Киретів [та ін.] – 

Київ : Медицина, 2017. – 599 с. 

Примірники всього: 70 - Наук.Аб. (1), Уч.Аб. (69) 

 

 Навчальний посібник висвітлює надання 

невідкладної допомоги, що є актуальним для 

медичних працівників. В ургентних ситуаціях їх дії 

мають бути своєчасними, чіткими і послідовними, 

адже від цього залежать здоров’я і життя хворого та 

успіх подальшого лікування. Розглянуто причини, 

патогенез, клінічну картину, диференціальну 

діагностику і лікування ушкоджень і хірургічних 

захворювань, які вимагають невідкладної допомоги.  
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8. 617-001-083.98 

 Н62 

 Никитин Г. Д. Доврачебная помощь при множественных и сочетанных 

повреждениях / Г.  Д. Никитин, Э. Г. Грязнухин. – Л. : Медицина, 1985. – 215 с. 

: ил. – (Библиотека среднего медработника).  

Примірники: всього : 1 - Наук.Аб.(1) 

 

9. 617-039.74(075.32) 

 Р64 

 Роздольський І. В. Невідкладні стани в 

хірургії : підруч. для студентів вищ. мед. 

закладів освіти I–III рівнів акредитації / 

І. В. Роздольський. – 2-е вид., стереотип. – Київ :  

Медицина,  2009. – 142 с. 

Примірники: всього : 12 - ЧЗ(1), Наук.Аб.(5), 

Уч.Аб.(6) 

 

        У підручнику описано невідкладні стани 

при захворюваннях і ушкодженнях обличчя і 

шиї, травмах і хворобах у грудній і черевній, 

ендокринній і судинній хірургії; невідкладні 

стани при захворюваннях і ушкодженнях сечової 

і статевої систем. Багато уваги приділено невідкладній допомозі на 

догоспітальному етапі. Матеріал подано з дотриманням сучасної медичної 

термінології, міжнародних анатомічної, гістологічної та хімічної номенклатур, 

лікарські назви фармакологічних препаратів – згідно з Державною 

Фармакопеєю. 

 

10. 617.55-053.2 

 Р81 

 Рошаль Л. М. Острый живот у детей / Л. М. Рошаль. – Л. : Медицина, 

1980. – 191 с. : ил. – (Библиотека среднего медработника).  

Примірники: всього : 7 - (5), ЧЗ(1), Наук.Аб.(1) 

 

11. 617-083 

 С74 

 Справочник операционной и перевязочной сестры / под ред. 

Б. Д. Комарова, сост. М. М. Абакумов. – Изд.2-е, перераб. и доп. – М. : 

Медицина, 1985. – 473 с. 

Примірники: всього : 2 - (2) 
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12. 616-083(076.5)  

 Т19 

 Тарасюк В. С. Алгоритми практичних навичок з хірургії : для медучилищ та 

коледжів по спец. «Сестринська справа» : посіб. для студ. вищих мед. закладів 

освіти I–II рівнів акредитації / В. С. Тарасюк, Л. А. Новицька, В. П. Кочкудан ; 

Вінницький мед. ун-т. – Київ ; Вінниця, 1997. – 109 с. 

Примірники: всього : 20 - (20) 

 

13. 617-089 

 Т41 

 Тимофеев Н. С. Перевязочная / Н. С. Тимофеев, Н. Н. Тимофеев. – Л. : 

Медицина, 1982. – 135 с.  

Примірники: всього : 1 - Наук.Аб.(1) 

 

14. 617 

 Х50 

 Хірургічні хвороби : [підруч. для 

студентів, лікарів-інтернів і лікарів- слухачів 

закладів (фак.) післядиплом. освіти за спец. 

"Загальна практика - сімейна медицина"] / за 

ред. П. Д. Фоміна, Я. С. Березницького ; 

Я. С. Березницький, О. А.  Вільцанюк, 

М. Д. Желіба [та ін.] – Київ : Медицина, 2016. 

– 406 с. 

Примірники всього: 50 - Наук.Аб. (3), ЧЗ (1), 

Гурт.2 (1), Гурт.4 (1), Уч.Аб. (44) 

 

Підручник відповідає програмі з підготовки 

лікаря загальної практики на етапі первинної післядипломної підготовки, 

затвердженій МОЗ України. Матеріал, викладений у підручнику, орієнтовано на 

засвоєння знань і навичок, необхідних лікарю загальної практики для виконання 

своїх професійних обов'язків. Усі теми розподілено залежно від основного 

клінічного синдрому, структуровано за змістом відповідно до професійно 

орієнтованих завдань, які повинен вирішувати лікар загальної практики під час 

надання медичної допомоги хворим хірургічного профілю. Кожний розділ 

підручника подано в алгоритмізованому вигляді, що, на думку авторів, має 

сприяти кращому засвоєнню матеріалу.  

15. 617.55 

 Э53 

     Элькин М. А. Острый живот / М. А. Элькин. – Л. : Медицина, 1981. – 

272 с. – (Библиотека среднего медработника). 

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