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Передмова

До вашої уваги список нових надходжень літератури, який інформує 

про видання (у т. ч. електронні), що надійшли до бібліотеки за I квартал 

2022 р.

Матеріал розташовано за галузями знань, усередині розділів -  за 

алфавітом авторів і назв. Бібліографічні описи в покажчику складено 

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

Бібліографічний опис : загальні вимоги та правила складання», ДСТУ 

3582:2013 «Бібліографічний опис. Скорочення слів і словосполучень 

українською мовою. Загальні вимоги та правила».

Опис кожного документа містить дані про місцезнаходження 

примірників у відділах бібліотеки.

Місця збереження документів

Наук. А б.- науковий абонемент

Уч. Аб. -  учбовий (навчальний) абонемент

ЧЗ -  читальна зала

ЧЗЕБ -  читальна зала «Електронна бібліотека»

Г урт. 2 -  читальна зала в гуртожитку № 2 

Г урт. 4 -  читальна зала в гуртожитку № 4
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5 Природничі науки

54 Хімія

Книги

1. 54
К 96
Кушпіль Н. О. Загальна хімія : навч. посіб. 

для студентів підготовчих факультетів (відділень, 
центрів) для іноземних громадян закладів вищої 
освіти МОЗ України / Н. О. Кушпіль, 
Т. Д. Криворучко ; МОЗ України, Українська 
медична стоматологічна академія, Навчально- 
науковий центр з підготовки іноземних громадян.
-  Полтава : Укрпромторгсервіс, 2020. -  134 с. 
Примірники : всього: 1 : Наук.Аб. (1)

Навчальний посібник призначений для студентів- 
іноземців підготовчих відділень з подальшою 
спеціалізацією за медичним профілем і складений 

згідно програми з хімії для підготовчих факультетів. Кожне заняття містить 
полімовний термінологічний словник, основні визначення понять, 
формулювання законів, необхідний спеціальний лексичний матеріал, основні 
граматичні конструкції. Окрім цього в кінці кожної теми є узагальнюючий 
матеріал, спрямований на закріплення та повторення знань.

Кушгія* Н .О . К у и м р ^ м  І <1

ЗАГАГ А ХІМІЯ

Полтава 2020

2. 54
Ц 83
Tsuber V. Yu. Medical Chemistry : textbook 

[for foreign students seeking higher education with a 
master's degree, majoring in specialties 221 
"Dentistry'', 222 ''Medicine'' in higher education 
institutions of the Ministry of Health of Ukraine] / 
V. Y. Tsuber, A. A. Kotvytska, K. V. Tykhonovych ; 
ed. V. Y. Tsuber. -  Kyiv : Medicine Publishing, 
2022. -  391 p.
Примірники : всього: 150 : ЧЗ (1), Наук.Аб. (3), 
Гурт.4 (1), Уч.Аб. (145)

Переклад назви: Медична хімія : підручник /
В. Ю. Цубер, А. А. Котвицька, К. В. Тихонович.
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Книги
578 Вірусологія

3. 578
В 52
Virology in schemes and tables : tutorial : 

[textbook for classroom and extracurricular work of 
Englis-speaking students in Microbiology, Virology 
and Immunology of higher medical educational 
institutions of the IV level of accredation -  graduates 
of master's degree studying in study in specialties 221 
"Dentistry" and 222 ''Medicine''] / M. O. Faustova, 
M. M. Anannieva, G. A. Loban', V. I. Fedorchenko ; 
Ministry of Health of Ukraine, Poltava State Medical 
University. -  Lviv : Magnolia 2006, 2021. -  110 p. 
Примірники : всього: 40 : ЧЗ (1), Наук.Аб. (3), 
Гурт.4 (1), Уч.Аб. (35)

Переклад назви: Вірологія в схемах і таблицях : підручник / М. Фаустова 
та ін.

579 Мікробіологія

Книги

Медична . 
мікробіологія

МІЧР06ЮІХ ІНФЕКЦІЙ 
ІМУНІТЕТ ПАЬОМГОЖА 
А і А М>*Н*ОЛЬ

4. 579
М 42
Медична мікробіологія : посібник з

мікробних інфекцій: патогенез, імунітет,
лабораторна діагностика та контроль. У 2 т. Т. 1 / 
ред. : М. Р. Барер, В. Ірвінг, Е. Свонн, Н. Перера ; 
наук. ред. пер.: С. Климнюк, В. Мінухін, С. Похил.
-  Пер. 19-го англ. вид. -  Київ : Медицина, 2020. -  
XIV, 433 с.
Примірники : всього: 50 : ЧЗ (1), Наук.Аб. (5), 
Гурт.2 (2), Гурт.4 (2), Уч.Аб. (40)

имкл г иіс* МГНАД я мт* 
ііп п  * « и г  т . 4v w g  

(НДЯ0 CWXH ANDftfW 
НИМИ МЕШИ * * * * *

Пропонована книга -  це переклад всесвітньо
відомого посібника з медичної мікробіології,
який витримав уже 19 видань і українською 

мовою виходить у 2 томах. Том 1 містить частини 1-3 («Біологія
мікроорганізмів», «Інфекція та імунітет», «Бактеріальні збудники
та зумовлені ними захворювання»).

5



5. 579 
М 42
Медична мікробіологія : посібник з 

мікробних інфекцій: патогенез, імунітет,
лабораторна діагностика та контроль. У 2 т. Т. 2 
/ ред.: М. Р. Барер, В. Ірвінг, Е. Свонн, Н. Перера 
; наук. ред. пер.: С. Климнюк, В. Мінухін,
С. Похил. -  Пер. 19-го англ. вид. -  Київ : 
Медицина, 2021. -  XIV, 385 с.
Примірники : всього: 50 : ЧЗ (1), Наук.Аб. (5), 
Гурт.2 (2), Гурт.4 (2), Уч.Аб. (40)

Том 2 містить частини 4-6 («Патогенез вірусних 
інфекцій та асоційованих хвороб», 
«Захворювання, спричинені патогенними 

грибами, паразитарні інфекції, медична ентомологія», «Діагностика, 
лікування та контроль поширення інфекцій»). У посібнику на сучасному 
науковому рівні висвітлено мікробну природу інфекцій, імунні реакції
організму людини, патогенез, клінічні особливості, епідеміологію, методи 
профілактики і контролю захворювань, зумовлених патогенними збудниками. 
Особливу увагу приділено проблемі резистентності мікроорганізмів до
антибіотиків і новим дослідженням, спрямованим на її подолання.

6.| 579 
М 59
Marsh and Martin's Oral Microbiology / 

P. Marsh, M. A. O. Lewis, H. Rogers [et al.]. -
Edinburg ; London ; New York etc. : Elsevier, 2016 
(China). -  VIII, 261 p.
Примірники : всього: 3 : ЧЗ (1), Наук.Аб. (2)

Переклад назви: Мікробіологія ротової
порожнини Марша та Мартіна : підручник / 
Ф. Марш та ін.

Marsh and Martin's Oral Microbiology continues to 
offer the essentials of oral microbiology in an easy- 

to-read, readily accessible format. Commencing with a description of the healthy 
mouth and the properties of the resident oral microbiota, the new edition of this 
popular textbook then explores the formation and consequences of plaque
development, plaque-mediated disease, orofacial infection, antimicrobial agents
and prophylaxis, orofacial fungal and viral infections, and the relationship between 
oral microbiota and systemic disease. The book is completed by a chapter on 
infection control. Each chapter is succinct and includes essential information in a 
concise format -  thereby saving the reader valuable time.

Ural
Microbiology

Медична
мікробіологія

MMkn », w v  mchmi « w oenn «**Г *41 nv*№
ЕМОЛ0 СММН MMEWVNUM 
ІАПЮМ l**W  MUM ч и й
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Книги

61 Медичні науки

7. 61(09)
Д 43
Дзюба О. П. Нариси історії медицини

Шишаччини / О. П. Дзюба, В. М. Захаров,
В. І. Магда. -  Київ : Гуляєва В. М., 2021. -  435 с.
Примірники : всього: 1 : Наук.Аб. (1)

Книга розпочинається зі згадок за епідемії та 
перші церковні шпиталі в XVIII столітті. У 
окремому розділі говориться про народну 
медицину, приведені списки «народних лікарів» 
по старостатам. Особливу увагу автори 
приділили земській медицині, починаючи від 
медичної реформи 1864 року. Детально згадали 
біографії лікарів з династій Яковенків, 

Богомольців, а також біографії світил тодішньої медицини, забутих з часом. 
Повністю подається історія та списки лікарів Шишацької, Федунської,
Пришибської та Ковалівської лікарень, описана історія та медперсонал
тодішніх лікарських дільниць. Приводяться плани Шишацької лікарні за 1883 
та 1910 роки. Окремим розділом розміщена довоєнна історія медицини 
Шишаччини.

8. 61(092)
Р 35
Рейн Г. Є. Лікар-реформатор : біобібліогр. 

покажч. / уклад. : Н. І. Мамедова, Л. Є. Корнілова, 
І. М. Сорока, О. Я. Антонюк ; наук. ред. 
Т. А. Остапенко ; І. М. Сорока, О. Я. Антонюк, 
Є. Ф. Кіра [та ін.] ; Нац. наукова мед. б-ка 
України. -  Київ, 2020. -  159 с.
Примірники : всього: Наук.Аб. (1)

Видання продовжує серію покажчиків 
«Товариство київських лікарів в особах». 
Г. Є. Рейн -  видатний акушер-гінеколог, 
засновник Київської школи акушерів- 
гінекологів, професор кафедри акушерства і 

жіночих хвороб Університету Св. Володимира, реформатор системи охорони 
здоров’я. Біобібліографічний покажчик містить науковий доробок професора 
Г. Є. Рейна, що налічує 150 наукових праць, біографічні дані та матеріали про 
нього.

^  Н А Р И С И  ч-  

І С Т О Р І Ї
Ы в д и ц и н и і

* Ш И Ш А Ч Ч И Н И  ; 

% •  ' ' Ґ Ґ
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Книги

61:34 Судова медицина

АТЛАС
ШМкЛЖІН* ТЛІВ М О Г «О Я О > Н М (Х О М И К Х Т І  
•V І Ж іМ Д І И М О іП О Ю  ІКДИННЮ ЗОГПДКІМк

9. 61:34
А 92
Атлас ушкоджень та їх морфологічні 

особливості при проведенні судово-медичних 
досліджень : [для здобувачів вищої освіти
ступеня магістра, які навч. за спец. 221 
«Стоматологія», 222 «Медицина» у закладах 
вищої освіти МОЗ України] / В. В. Черняк,
І. І. Старченко, Є. Я. Костенко [та ін.] ; за ред.

В. В. Черняк ; МОЗ України, Полтавський державний медичний університет, 
Курс судової медицини. -  Вінниця : Нова книга, 2021. -  118 с.
Примірники : всього: 70 : ЧЗ (1), Наук.Аб. (5), Гурт.2 (2), Гурт.4 (2), Уч.Аб. 
(60)

В атласі у систематизованому порядку, відповідно до вимог вищої медичної 
освіти, відображені процесуально-організаційні питання проведення судово- 
медичної експертизи в Україні, основні поняття судово-медичної танатології, 
організація огляду трупа на місці події, судово-медичної експертизи 
насильницької та ненасильницької смерті, заповнення судово-медичної 
документації. Навчальний посібник забезпечить більш глибоке розуміння 
основ судової медицини, зокрема ушкоджень від дії різноманітних чинників 
та їх морфологічних особливостей при проведенні судово-медичних 
досліджень.

611 Анатомія.
Анатомія людини та порівняльна анатомія

Книги

10. 611
А 64
Анатомія [Електронний ресурс] : навч. наоч. посіб. для здобувачів 

вищої освіти першого (бакалаврського) рівня галузі знань 22 ''Охорона 
здоров'я'', спеціальності 223 ''Медсестринство'', спеціалізації ''Екстрена 
медицина'', професійної кваліфікації ''Парамедик'' / С. М. Білаш, 
О. М. Проніна, М. М. Коптев [та ін.] ; МОЗ України, Полтавський державний 
медичний університет. -  Файл JPG (.jpg): Обкладинка. 1,37 Мб. Microsoft 
Edge PDF Document (.pdf): 113 с. 3,74 Мб. -  Полтава, 2021. -  1 эл. опт. диск 
(DVD-ROM).
Примірники : всього: 1 : ЧЗЕБ (1)
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11. 611
А 64
Анатомія людини з фізіологією [Електронний ресурс] : навч. наоч. 

посіб. для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня галузі 
знань 22 ''Охорона здоров'я'', спеціальності 223 ''Медсестринство'' /
С. М. Білаш, О. М. Проніна, М. М. Коптев [та ін.]. -  Файл JPG (.jpg): 
Обкладинка. 1,21 Мб. Microsoft Edge PDF Document (.pdf): 135 с. 6,30 Мб. -  
Полтава, 2021. -  1 эл. опт. диск (DVD-ROM).
Примірники : всього: 1 : ЧЗЕБ (1)

12. 611.9
К 49
Клінічна анатомія та оперативна хірургія 

: базовий підруч. для студентів мед. фак. вишів 
України IV рівня акредитації. Т. 1 / за ред. 
В. І. Півторака, О. Б. Кобзаря ; В. І. Півторак, 
О. Б. Кобзар, С. М. Білаш [та ін.] ; МОЗ України.
-  Вінниця : Нова Книга, 2021. -  567 с.
Примірники : всього: 70 : Наук.Аб. (6), Гурт.2 (2), 
Гурт.4 (2), Уч.Аб. (60)

Підручник створено у відповідності з новою 
навчальною програмою для медичних 
факультетів з урахуванням рекомендацій МОН та 
МОЗ України. Мета підручника -  надання 
конкретних знань з будови тіла людини, які 

становлять основу для обґрунтування постановки діагнозу, вибору 
оптимальних оперативних доступів та оперативних прийомів, засвоєння 
техніки хірургічних втручань. Усі назви анатомічних елементів відповідають 
Міжнародній анатомічній номенклатурі, прийнятій у м. Сан-Паулу (Бразилія). 
Українські еквіваленти назв наведено за виданням “Міжнародна анатомічна 
термінологія (латинські, українські, російські та англійські еквіваленти)” за 
ред. В. Г. Черкасова (2010).

13. 611.3
С 79
Степанчук А. П. Особливості будови органів травної системи людини, 

їхній розвиток і вади : навч. посіб. [для студентів закладів вищої освіти 
МОЗ України] / А. П. Степанчук, Я. А. Тарасенко ; МОЗ України, ЦМК, 
УМСА. -  2-е вид., доп. та перероб. -  Львів : Магнолія 2006 : Видавець 
Марченко Т. В., 2021. -  118 с.
Примірники : всього: 70 : ЧЗ (1), Наук.Аб. (5), Гурт.2 (2), Гурт.4 (2), Уч.Аб. 
(60)
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У навчальному посібнику подані відомості 
нормальної будови травної системи людини; 
викладені необхідні дані відповідно до вимог 
навчальних програм з дисциплін «Анатомія 
людини», «Анатомія людини з особливостями 
дитячого віку». Усі анатомічні терміни подані 
українською і латинською мовами і відповідають 
Міжнародній анатомічній номенклатурі (Сан- 
Паулу, 1997) -  українському стандарту (Київ, 
2001). Навчальний посібник призначений для 
студентів закладів вищої медичної освіти, які 
навчаються за спеціальностями: 221
«Стоматологія», 222 «Медицина», 228 
«Педіатрія».

T I R N A t l O N A l  E D I T I O N

ATLAS OF 
HISTOLOGY

«Ytih F u n c t io n *!  C o r r r U I t o n *

14. 611-018
Є 78І
Eroschenko V. P

Functional Correlations / 
13th ed., International ed. 
Baltimore ; New York etc. 
(China). -  XXX, 617 p. 
Примірники : всього: 10 
Гурт.4 (1)

Atlas of Histology with 
V. P. Eroschenko. -  

[IE]. -  Philadelphia ;
: Wolters Kluwer, 2017

ЧЗ (1), Наук.Аб. (8),

Атлас гістології 
співвідношеннями

Переклад назви:
функціональними
В. П. Єрощенко.
Книга з кодом інтернет-доступу до дод. ресурсів 
по кн.

Master histology with idealized and actual photomicrography! This thirteenth 
edition of Atlas of Histology with Functional Correlations (formerly diFiore’s) 
provides a rich understanding of the basic histology concepts that medical and 
allied health students need to know. Realistic, full-color illustrations as well as 
actual photomicrographs of histologic structures are complemented by concise 
discussions of their most important functional correlations. Illustrated histology 
images show the idealized view, while photomicrographs provide the actual view to 
help students hone their skills in identifying structures. New and improved layout 
helps students connect the morphology of a structure with its function. Updated and 
expanded Functional Correlations boxes integrated throughout chapters reflect new 
scientific information and interpretations. NEW photomicrographs and electron 
micrographs provide views of microanatomy as experienced in practice.
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WHEELER’S
DENTAL ANATOMY, 

PHYSIOLOGY & 
OCCLUSION

15. 611.3
Н 49
Nelson Stanley J. Wheeler's Dental 

Anatomy, Physiology and Occlusion / S. J. Nelson.
-  11th ed. -  St. Louis, Missouri : Elsevier, 2020 
(Canada). -  VII, 328 p. : photo, pict., il. ; 29 sm. -  
На англ. мові.
Примірники : всього: 10 : Наук.Аб. (10)

Переклад назви: Анатомія, фізіологія та
оклюзія зубів по Віллеру / С. Нельсон. +Доступ 
до електрон. версії.

Successfully learn to apply dental anatomy to the 
practice of dentistry with Wheeler’s Dental 

Anatomy, Physiology, and Occlusion, 11th Edition. Updated and visually
enhanced, the 11th edition of this market-leading dental text expands its focus on
clinical applications. Dozens of online 360-degree and 3-D tooth animations to give 
you an unparalleled view of dentitions, pulp formation, the sequence of eruptions, 
and countless clinical considerations. Every text purchase also comes with access to 
the companion Expert Consult website -  where you can reference the entire text 
electronically, as well as engage with a wealth of learning activities, animations, 
and hands-on resources to better understand and retain the information covered in 
the text.

16. 611.3
Н 51
Nanci Antonio. Ten Cate's Oral Histology: 

Development, Structure, and Function / A. Nanci. -  
9th ed. -  St. Louis, Missouri : Elsevier, 2018 (USA).
-  VI, 344 p. : photo, il.
Примірники : всього: 3 : Наук.Аб. (3)

Переклад назви: Гістологія порожнини рота по 
Тену Кейту: розвиток, структура та функції /
А. Нен.

Gain a deeper understanding of oral health with the 
definitive text in oral histology. Written by Dr. 
Antonio Nanci, a world-renowned leader in cell 

biology, the new ninth edition of Ten Cate’s Oral Histology covers all the latest 
research and trends in oral histology, embryology, physiology, oral biology, and 
postnatal growth and development that is essential to success in oral health! 
Considered to be the standard in the field, this renowned text uses straightforward 
explanations and detailed, full-color micrographs, images, and illustrations to help
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you better understand even the most complex topics. Detailed histological and 
structural images help you differentiate the structures.

17. 611-018 
П 21
Pawlina W. Histology: A Text and Atlas. 

With Correlated Cell and Molecular Biology / 
W. Pawlina, M. Ross. -  8th ed., International ed. IE.
-  Philadelphia ; Baltimore ; New York etc. : Wolters 
Klumer, 2020 (China). -  XVI, 1045 p.
Примірники : всього: 10 : ЧЗ (1), Наук.Аб. (8), 
Гурт.4 (1)

Переклад назви: Гістологія: текст та атлас. 
З відповідною/корельованою клітинною та 
молекулярною біологією / В. Павліна, М. Росс. 
+Код доступу до дод. ресурсів по книзі.

Combining a reader-friendly textbook and a rich, full-color atlas, this bestselling 
resource equips medical, dental, health professions, and undergraduate biology and 
cell biology students with a comprehensive grasp of the clinical and functional
correlates of histology and a vivid understanding of the structural and functional
details of cells, tissues, and organs. Updated content throughout the text reflects the 
latest advances in cellular and molecular biology, accompanied by large, high
resolution illustrations and full- color photomicrographs that clarify microanatomy 
in vibrant detail. Ideal for integrated curriculums as well as standalone histology 
courses, this proven approach is accompanied by popular pedagogical features that 
distill complex information and help students save time.

18. 611.6 
С 24
Svintsytska N. L. Anatomy of the Urinary and 

Reproductive Systems. Structural Features in
Childhood. Abnormalities / N. L. Svintsytska, 
V. H. Hryn, A. L. Katsenko. -  Vinnytsia : Nova 
Knyha, 2021. -  154 с. :
Примірники : всього: 6 : ЧЗ (1), Наук.Аб. (3), 
Гурт.4 (1), Уч.Аб. (1)

Переклад назви: Анатомія сечової та статевої 
систем. Особливості будови в дитячому віці. 
Аномалії : навч. посіб. / Н. Свінцицька, В. Гринь,
А. Каценко.

Anatomy ol the Urinary and 
Reproductive Systems.

Stivictural Features ir Childhood. 
Abnormalities

4 9?
У  ІЮИПІ COITION

T r  HISTOLOGY
T \ i

W th  Correlated Cc*J arid M a lcc iia r Btotoqy

12



У посібнику логічно об'єднані сучасні наукові дані, що стосуються 
нормальної анатомії сечової й статевої систем дорослої людини, а також 
дитячого періоду. Досконально освітлені механізми виникнення аномалій 
розвитку й патологій сечостатевої системи людини. Все це повинно значно 
полегшити студентам міжнародного факультета пошук необхідної інформації 
при підготовці до практичних занять з анатомії, гістології, патологічної 
анатомії, урології, гінекології та інших клінічних дисциплін.

Дисертації

19. 611.3
Ш 37
Шевченко К. В. Морфофункціональна характеристика слинних залоз 

щурів у нормі та при хронічній інтоксикації етанолом : дис. ... доктора 
философії : 091 «Біологія» / К. В. Шевченко ; ПДМУ. -  Полтава, 2021. -  209 с.
Примірники : всього: 1 -  ЧЗ(1)

612 Фізіологія. Фізіологія людини та порівняльна
фізіологія

Книги

20. 612.015
М 62
Мінцер О. П . Магнітоелектрохімічна 

теорія обміну речовин. У 2-х т. : монографія. /
О. П. Мінцер, М. М. Потяженко, Г. В. Невойт ; 
за заг. ред. О. П. Мінцера, М. М. Потяженка. -  
Київ ; Полтава : Інтерсервіс, 2021. -  351 с. 
Примірники : всього: 1 : Наук.Аб. (1)

У монографії представлені міждисциплінарні 
узагальнення сучасних напрацювань світової 
науки у фундаментальних питаннях обміну 
енергії в живих біологічних системах, 
включаючи організм людини, з позицій 
системної медицини і системної біології, 

теоретичних і практичних досліджень 
електромагнітних феноменів в біоенергетиці живих систем і людини, 
систематизовано опис електромагнітної компоненти феноменів життя, 
здоров'я і хвороби. Том 1 присвячено фундаментальним питанням організації 
біоенергетики на атомарному та молекулярному рівнях.

О.П. Мінцер 
М.М. Потяженко 

Г.В. Невойт

МАГНІТОЕЛЕКТРОХІМІЧНА 
ТЕОРІЯ ОБМІНУ РЕЧОВИН

Іа двох тамах]

Т.1 Концептуалізація

Київ-Полтава-2021

гносеологія, методологія
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Книги

613 Гігієна в цілому

Г ІГ ІЄ Н А
та

ЕКОЛОГІЯ

21. 613
Г 46
Гігієна та екологія : підруч. для студентів 

закладів вищої мед. освіти / за ред. В. Г. Бардова 
; В. Г. Бардов, С. Т. Омельчук, Н. В. Мережкіна 
[та ін.]. -  Вінниця : Нова Книга, 2020. -  471 с.
Примірники : всього: 170 : ЧЗ (1), Наук.Аб. (3), 
Гурт.2 (2), Гурт.4 (2), Уч.Аб. (162)

З урахуванням сучасних досягнень науки про 
здоров’я людини та біосферу у підручнику
викладено теоретичні основи, методологію, мету 
і задачі, глобальні проблеми екології, структуру 
й характеристики сучасного стану атмосфери, 
гідросфери та літосфери Землі, вивчення 

закономірностей впливу фізичних, хімічних, біологічних та психологічних
факторів на здоров’я людини і громадське здоров’я, використання
встановлених закономірностей для розробки методів та систем профілактики 
впливу негативних градацій цих факторів.

1 НирйоІ Mtduifi« СшчпП Сотри

№

A HANDBOOK FOR MEDICAL 
PROFESSIONALS

оіокі rum • іони и »0«t
IfNHKTTA ALLEGRAMI

22. 613.4
Г 46
Hand hygiene : A Handbook for Medical 

Professionals / ed. D. Pittet, J. M. Boyce, B. Allegranz ; 
SHM: Society of Hospital Medicine.
Hospitalists.Transforming Healthcare. Revolutionizing 
Patient Care. -  Chichester (UK) : Wiley Blackwell, 
2017 (Singapore). -  XX, 436 p.
Примірники : всього: 10 : Наук.Аб. (9), Гурт.4 (1)

Переклад назва: Гігієна рук: посібник для 
медичних працівників / за ред. Д. Пітте та ін.

The first comprehensive, authoritative review of one 
of the most fundamental and important issues in 
infection control and patient safety, hand hygiene. 

Developed and presented by the world's leading scholar-clinicians, Hand Hygiene 
is an essential resource for all medical professionals. Developed and presented by 
the world leaders in this fundamental topic Fully integrates World Health 
Organization (WHO) guidelines and policies Offers a global perspective in tackling 
hand hygiene issues in developed and developing countries Coverage of basic and 
highly complex clinical applications of hand hygiene practices.
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23. 613
З-46
Health & Hygiene. -  Philadelphia : Miami : 

Mason Crest, 2020. -  80 p. : photo color. -  (Health 
& Nutrition). -  На англ. мові.
Примірники : всього: 3 : Наук.Аб. (3)

Переклад назви: Здоров'я та гігієна.

The Health & Nutrition series will explore the many 
ways in which your everyday food choices can 
determine your wellbeing and include facts, figures, 
and data, and are packed with useful information 
about protecting and improving your health.

24. 613.6
О-76
Recent Advances in Environmental and

Occupational Medicine / ed. C. Lance. -  New York 
: Hayle medical, 2019. -  X, 230 p.
Примірники : всього: 10 : Наук.Аб. (9), Гурт.4 
(1)

Переклад назви: Останні досягнення в
екологічній та професійній медицині/ Останні 
досягнення в галузі охорони навколишнього 
средовища та медицині праці / за ред. Ш. Ланс.

Environmental medicine is the study of the
interactions between the environment and human 

health. The role of the environment in causing diseases also comes under the scope 
of this field. It may be considered a sub-field of environmental health. Some of the 
current issues in focus under the branch of environmental medicine include 
mercury poisoning, lead poisoning, food poisoning, indoor air quality, water-borne 
diseases and effects of ozone depletion. The field of medicine concerned with the 
prevention and treatment of illnesses and injuries in the workplace, along with the 
maintenance and increase in the productivity and social adjustment is called
occupational medicine. The various advancements in environmental and
occupational medicine are glanced at in this book and their applications as well as 
ramifications are looked at in detail. The various studies that are constantly
contributing towards advancing technologies and evolution of these fields are
examined in detail. In this book, using case studies and examples, constant effort 
has been made to make the understanding of the difficult concepts of these 
disciplines as easy and informative as possible, for the readers.

■

15



25. 613.6 
П 76
Principles of Occupational Health and 

Hygiene: An introduction / ed. Sue Reed, Dino 
Pisaniello & Geza Benke. -  3rd ed. -  London and 
New York : Routledge, Taylor & Francis Group, 
2020 (New York). -  XXVI, 547 p.
Примірники : всього: 20 : Наук.Аб. (19), Гурт.4 
(1)

Переклад назви: Принципи професійного
здоров'я та гігієни: Вступ/Основи професійного 
здоров'я та гігієни: Вступ / за ред. С. Рід та ін

Principles of Occupational Health and Hygiene 
offers a comprehensive overview of occupational health risks and hazardous 
environments encountered in a range of industries and organisational settings.
Leading industry professionals and educators explain how to identify key
workplace hazards including chemical agents such as dusts, metals and gases; 
physical agents such as noise, radiation and extremes of heat and cold; and 
microbiological agents. They outline assessment procedures and processes for 
identifying exposure levels. They also explain how to evaluate risk and follow 
safety guidelines to control and manage these hazards effectively. Chapters are 
heavily illustrated with detailed case studies, diagrams, flowcharts and photos. 
Practical guidelines are provided for managing each hazard type.

26. 613.6 
П 84
Occupational and Environmental Medicine 

/ ed.: C. Lance. -  New York : Foster academics,
2019. -  X, 229 p. : il.
Примірники : всього: 10 : Наук.Аб. (9), Гурт.4
(1)
Переклад назви: Професійна та екологічна 
медицина/Медицина праці та навколишнього 
середовища / ред.: Ш. Ланс.

This book is compiled in such a manner, that it will 
provide in-depth knowledge about the theory and 
practice of occupational and environmental 
medicine. It is a compilation of chapters that discuss 

the most vital concepts and emerging trends in the field of occupational and 
environmental medicine.

16



27. 613.6
П 84
Occupational Medicine: Evaluation and

Management of Common Health Problems in the 
Workplace / ed.: K. Anderson. -  New York : Foster 
academics, 2019. -  X, 223 p.
Примірники : всього: 10 : Наук.Аб. (9), Гурт.4
(1)

Переклад назви: Професійна медицина: оцінка 
та вирішення спільних проблем зі здоров'ям на 
робочому місці / ред.: К. Андерсон.

This book includes some of the vital pieces of work being conducted across the 
world, on various topics related to the evaluation and management of common 
health problems in the workplace. It studies, analyzes and upholds the pillars of 
occupational medicine and its utmost significance in modern times. For all those 
who are interested in this field, this book can prove to be an essential guide.

28. 613.2
Х 22
Infant and Young Child Nutrition (0-23 

months) : (recommendations) / O. V. Katilov, A. V. 
Varsar', O. Yu. Belousova [et al.]. -  Vinnytsia : 
Nova Knuha, 2019. -  60 p.
Примірники : всього: 40 : ЧЗ (1), Наук.Аб. (5), 
Гурт.4 (1), Уч.Аб. (33)

Переклад назви: Харчування дітей перших 
років життя (0-23 місяців): клінічна настанова /
О. Катілов та ін.

Infant and Young Child Nutrition (0-23 months). 
Recommendations are written according to WHO 
and Ministry of Health of Ukraine recommendations 

on young child nutrition. Clinical standards, consensuses and guidelines of leading 
countries (USA, Switzerland, France, Netherlands, Great Britain, Australia, etc.) 
were used. Intended for medical interns, practicing paediatricians, family 
physicians, doctors of postgraduate education and senior students of medical 
universities.
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614 Охорона здоров’я та гігієна. 
Попередження нещасних випадків

Книги

29. 614.2
О-64
Організаційно-правові та соціально- 

економічні засади функціонування системи 
громадського здоров'я в Україні : колективна 
монографія / за заг. ред. В. М. Ждана,
І. А. Голованової. -  Полтава : Техсервіс, 2021. -  
193 с.
Примірники : всього: 1 : ЧЗ (1)

У монографії розглянуто актуальні питання 
розвитку системи громадського здоров’я в 
Україні, її особливості в умовах реформування. 
Висвітлено різноманітні аспекти громадського 
здоров’я на сучасному етапі.

ИІМ«*Л*ІІГ --------- .и й ."и м я » П Ч---- - • ГЖГИГІг л о м ш  п т А т с П О  п у т ’в м н с т о и и г п » *ин*гмм»тп»ж»— ....пфп «шііякчмігіми *ашшсшш
<)РГ АНВАІ ЦЙІЮ-ПРАВОВ1 

ТА СОЦІАЛЬНО  
ЕКОНОМІЧНІ ЗАСАДИ 
ФУНКЦІОНУВАННЯ

СИСТЕМИ ГРОМАДСЬКОГО  
І ЗДОРОВ’Я В УКРАЇНІ

1 КИ Ш И  ІМ-ГІЧЧЯ ш  н> и н м  іи м >

К О Л ІІГ Т М ІМ А  м о н о г р а ф і я

30. 614.2
О-92
Охорона праці в медичній галузі : підруч. 

[для студентів мед. закладів вищої освіти, лікарів- 
інтернів та лікарів-практиків] / за заг. ред.
0. П. Яворовського ; О. П. Яворовський,
1. В. Сергета, Ю. О. Паустовський [та ін.]. -  Київ : 
Медицина, 2021. -  487 с.
Примірники : всього: 50 : ЧЗ (1), Наук.Аб. (5), 
Гурт.2 (1), Гурт.4 (1), Уч.Аб. (42)

Видання формує у студентів знання, уміння і 
компетенції з медичних, правових, інженерно - 
технічних та соціально-економічних питань, а 
також медично-профілактичне й екологічне 

мислення; приділяє особливу увагу питанням гігієни та фізіології праці крізь 
призму причинно-наслідкового впливу характеру і умов праці на 
функціональний стан і працездатність медичних працівників та 
закономірність розвитку втоми; виховує культуру безпеки та управління 
охороною праці в медичній галузі та передбачає сприятливі умови 
виробничого середовища згідно з чинними законодавчими та нормативно- 
правовими актами.
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31. 614 
Б 63
Biostatistics in Public Health Using STATA 

/ E. L. Suarez, C. M. Perez, G. M. Nogueras,
C. Moreno-Gorrin. -  Boca Raton ; London ; New 
York : CRC Press, Teylor & Francis Group, 2019. -  
XVI, 190 p.
Примірники : всього: 10 : ЧЗ (1), Наук.Аб. (9)

Переклад назви: Біостатистика в громадському 
здоров'ї з використанням STATA / Е. Суарес та 
ін

Striking a balance between theory, application, and 
programming, Biostatistics in Public Health Using 

STATA is a user-friendly guide to applied statistical analysis in public health using 
STATA version 14. The book supplies public health practitioners and students with 
the opportunity to gain expertise in the application of statistics in epidemiologic 
studies. The book shares the authors’ insights gathered through decades of 
collective experience teaching in the academic programs of biostatistics and 
epidemiology. Maintaining a focus on the application of statistics in public health, 
it facilitates a clear understanding of the basic commands of STATA for reading 
and saving databases. The book includes coverage of data description, graph 
construction, significance tests, linear regression models, analysis of variance, 
categorical data analysis, logistic regression model, poisson regression model, 
survival analysis, analysis of correlated data, and advanced programming in 
STATA. Each chapter is based on one or more research problems linked to public 
health.

32. 614.2 
В 43
Teaching Public Health / ed. L. M. Sullivan 

and S. Galea. -  Baltimore : Johns Hopkins 
University Press, 2019. -  XIV, 338 p. -  
Contributors: p. XI-XIII. -  На англ. мові.
Примірники : всього: 10 : Наук.Аб. (10)

Переклад назви: Викладання громадського
здоров'я / за ред. Л. Салліван і С. Г алея

A comprehensive collection of best practices in 
public health education. As more students are drawn 
to public health as a field of study and a profession, 
bringing varied backgrounds and experiences with 
them, the number of public health programs and

T E A C H  I M G  

-  > ■>
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%  W  &
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L isa M. Su llivan
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Sandro Galea

Biostatistics in 
Public Health 
Using STATA
» j  *

Erick L. Suircz 
Cynthia М . Perez. 

Graciela M. Nogueras 
Camille Moreno-Gorrin
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schools of public health has grown substantially. How can teachers meet the 
changing needs of incoming students and ensure that graduates have the 
knowledge, skills, and attributes to pursue further education and forge successful 
careers in public health? Aimed at experienced and new teachers alike, this timely 
volume is a cutting-edge primer on teaching public health around the globe. 
Bringing together leaders in the field with expertise across the educational 
continuum, the book combines the conceptual underpinnings needed to advance 
curricula with the resources to train and support faculty in innovative teaching 
methods. This thorough book discusses challenges faced by public health teachers ; 
examines the principles and practices for teaching at each level of study ; describes 
technological and pedagogical innovations in public health education...

33. 614.7
Г 34
Gender and Water, Sanitation and Hygiene / 

ed. C. Sweetman, L. Medland. -  Rugby, UK : 
Practical Action Publishing : Oxfam, 2019. -  191 p.
-  (Working in Gender & Development). -  На англ. 
мові.
Примірники : всього: 20 : Наук.Аб. (19), Гурт.4
(1)

Переклад назви: Гендер і вода, санітарія та 
гігієна / за ред. К. Світмен і Л. Медленд

At birth and death, and each day in between, 
individual human need for water, sanitation and 

hygiene (WASH) is near constant. While WASH is intensely personal, it is also 
about power, inequality, development and social justice. Inadequate WASH 
provision both results from and causes continuing poverty, and serves to reinforce 
gender and other inequalities. Women and girls experience WASH needs 
differently from men, both as individuals, and as societies’ carers. Gender and 
Water, Sanitation and Hygiene highlights the importance of WASH provision for 
women and girls in their own right, as carers for families and communities, and as 
key to women’s empowerment Introduction to gender, and water, sanitation and 
hygiene No relief: lived experiences of inadequate sanitation access of poor urban 
women in India Mainstreaming gender in the WASH sector: dilution or distillation? 
Mainstreaming gender in WASH: lessons learned from Oxfam’s experience of 
Ebola Women’s environmental health activism around waste and plastic pollution 
in the coastal wetlands of Yucatan Reframing women’s empowerment in water 
security programmes in Western Nepal In troubled waters: water commodification, 
law, gender, and poverty in Bangalore.
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615 Фармакологія. Терапія. Токсикологія

34. 615.82 
Л 56
Лікувально-реабілітаційний масаж :

навч. посіб. / Д. В. Вакуленко, Л. О. Вакуленко, 
О. В. Кутакова, Г. В. Прилуцька. -  Київ : 
Медицина, 2020. -  567 с.
Примірники : всього: 10 : Наук.Аб. (6), Гурт.2
(2), Гурт.4 (2)

У навчальному посібнику висвітлено сучасні 
погляди на зміст, класифікацію, відмінні 
особливості, фізіологічні механізми впливу, види 
масажу; техніку і методику виконання прийомів 
масажу та масажу окремих ділянок тіла, 
самомасаж; біоенергетичний захист та 

економізацію праці масажиста. Детально описано техніку і методику 
лікувально-реабілітаційного масажу при окремих захворюваннях (у терапії, 
неврології, хірургії, травматології, урології, педіатрії, дерматології; при 
захворюваннях ендокринної, статевої систем, порушенні обміну речовин).

35. 615.8 
Р 31
Реабілітація в сімейній медицин : підруч. / 

за ред. Л. С. Бабінець ; Л. В. Андріюк, 
Л. С. Бабінець, В. І. Величко [та ін.]. -  Львів : 
Магнолія 2006, 2021. -  475 с.
Примірники : всього: 10 : Наук.Аб. (6), Гурт.2
(2), Гурт.4 (2)

У підручнику представлено відомості про 
систему реабілітації на сучасному етапі розвитку 
системи охорони здоров'я України та місце 
сімейного лікаря в ній. Висвітлено 
реабілітаційну допомогу пацієнтам із 
коронавірусною хворобою (СОУГО-19) і 

реконвалесцентам; реабілітаційні заходи на рівні первинної медичної 
допомоги і динамічне спостереження за пацієнтами, які перенесли
коронавірусну хворобу (СОУГО-19) ; реабілітацію захворювань серцево- 
судинної системи; реабілітацію пацієнтів із захворюваннями дихальної 
системи ; реабілітацію пацієнтів із захворюваннями нирок у практиці
сімейного лікаря.

РЕАБ ІЛ ІТАЦ ІЯ
в с і м е й н і й  
м е д и ц и н і

Книги
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616 Патологія. Клінічна медицина

616-053.2 Педіатрія. Дитячі хвороби

Книги

36. 616-053.2
А 38
Академічні лекції з педіатрії / за ред. 

Ю. Г. Антипкіна ; Ю. Г. Антипкін, В. С. Березенко, 
О. В. Воробйова [та ін.]. -  Київ : Ра-гармонія, 2020.
-  620 с.
Примірники : всього: 3 : Наук.Аб. (3)

Метою видання є надання систематизованих 
основ наукових знань з деяких питань педіатрії, 
розкриття проблематики, стану і перспектив 
прогресу з концентрацією уваги на найбільш 
складних і вузлових питаннях медицини 
дитинства. Видання призначено для педіатрів, 
студентів медичних ЗВО, сімейних лікарів.

'Л/  /  

7
її

АКАДЕМІЧНІ 
ЛЕКЦІЇ 

З ПЕДІАТРІЇ

Хірургія
природженої непрохідності 
тонкої кишки 
у новонароджених дітей

О.К. Слепом 
М.Ю. М к гу р

37. 616-053.31
С 47
Слєпов О. К. Хірургія природженої 

непрохідності тонкої кишки у новонароджених 
дітей / О. К. Слєпов, М. Ю. Мигур. -  Київ : 
Барми, 2021. -  255 с.
Примірники : всього: 1 : Наук.Аб. (1)

Наведено розроблений авторами алгоритм 
перинатальної діагностики природженої 
непрохідності тонкої кишки, визначено терміни 
хірургічної корекції вади залежно від рівня 
непрохідності тонкої кишки; розроблено 
критерії інтраопераційного визначення об’єму 
резекції її атрезованих кінців; удосконалено 
тактику і стратегію хірургічного лікування при 

різних анатомічних варіантах високої і низької тонкокишкової непрохідності; 
досліджено фактори ризику, що впливають на результати лікування цієї 
патології. Доведено, що, крім відновлення прохідності тонкої кишки, слід 
одночасно виконувати реконструктивно-пластичну операцію на дилятованій 
проксимальній (привідній) частині атрезованої кишки для отримання гарних 
функціональних результатів та попередження тяжких ускладнень і 
інвалідизації дітей.
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38. 616-053.2
К 49
Pediatric physical examination : textbook for 

students of higher educational institutions : пер. з 
укр. мов. / O. V. Katilov, D. V. Dmytriev, 
K. Yu. Dmytrieva, S. Yu. Makarov. -  Up. 3rd ed. -  
Vinnytsia : Nova Knyha, 2021. -  497 p.
Примірники : всього: 50 : ЧЗ (1), Наук.Аб. (3), 
Гурт.4 (1), Уч.Аб. (45)

Переклад назви: Клінічне обстеження дитини: 
навчальний посібник для інозем. студентів вищих 
навч. закладів МОЗ України / О. В. Катілов, 
Д. В. Дмитрієв, К. Ю. Дмитрієва, С. Ю. Макаров.

У навчальному посібнику, з урахуванням аналізу 
концепцій вітчизняних і зарубіжних наукових шкіл, викладено основи і 
принципи клінічного обстеження дитини. Книга призначена для студентів 
медичних університетів, лікарів інтернів та початківців лікарів-педіатрів, а 
також лікарів загальної практики.

616-092 Патологічна фізіологія

Книги

39. 616-092
А 92
Атаман О. В. Патологічна фізіологія в 

запитаннях і відповідях : [навч. посіб.] /
О. В. Атаман. -  6-е вид., оновл. і доп. -  Вінниця : 
Нова Книга, 2021. -  561 с.
Примірники : всього: 70 : ЧЗ (1), Наук.Аб. (3), 
Гурт.2 (1), Гурт.4 (1), Уч.Аб. (64)

У посібнику у формі запитань і відповідей 
викладено основні розділи патологічної 
фізіології згідно з навчальною програмою для 
студентів вищих медичних навчальних закладів.

Для студентів вищих медичних навчальних 
закладів. Може бути корисним для лікарів усіх 

спеціальностей під час підготовки до іспитів на кваліфікаційну категорію.
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40. 616-092
С 36
Silbernagl S. Color Atlas of Pathophysiology / 

S. Silbernagl, F. Lang ; 195 color. pl. R. Gay and
A. Rothenburger. -  3rd ed. -  Stuttgart ; New York ; 
Delhi et al. : Thieme, 2016 (India). -  X, 438 p.
Примірники : всього: 3 : ЧЗ (1), Наук.Аб. (2)

Переклад назви: Кольоровий атлас по
патофізіології / С. Сильбернагл, Ф. Ленг.

Understanding pathophysiology is the first step 
toward clinical medicine. This book presents the most 
important mechanisms of how disease develops in 

nearly 200 vivid color plates accompanied by clear text. Every double page, with 
text on the left and pictures on the right, gives a rapid and complete overview of its 
topic. The contents are organized systematically and a color-coded thumb index 
makes it easy to navigate through the book. Where necessary for clarity, the basics 
of physiology are explained again. Numerous clinical references illustrate the links 
between theory and practice. The pocket atlas has been fully revised and updated 
for the third edition. It now includes detailed information about malaria, energy 
metabolism, eating disorders, and obesity. Color Atlas of Pathophysiology is the 
ideal supplement to Color Atlas of Physiology.

616.1/.9 Систематична патологія і терапія

616.1 Патологія серцево-судинної системи і крові

Книги

41. 616.12
Г 12
Гавриш А. С. Гипертензивное сердце: 

функциональная морфология / А. С. Гавриш. -  
Киев : Четверта хвиля, 2020. -  175 с.
Примірники : всього: 1 : Наук.Аб. (1)

Основная проблема, рассматриваемая в 
монографии -  патоморфология сердца при 
хроническом повышении артериального 
давления. Дан анализ сведений, имеющихся в 
литературе и результаты собственных 
исследований. Монография иллюстрирована 
большим количеством фотографий, таблицами, 
содержит значительную библиографию.
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Дисертації

42. 612.017 
Б 84
Боряк Х. Р. Фізіологічна роль балансу ядерних факторів транскрипції 

БТАТ1 та БТАТ6 в М1/М2 поляризації макрофагів за умов формування 
підвищеної маси тіла : дис. ... доктора філософії : 222 «Медицина» / 
Х. В. Боряк ; ПДМУ. -  Полтава, 2021. -  195 с.
Примірники : всього: 1 -  ЧЗ(1)

Автореферати дисертацій

43. 616.12 
Б 16
Баженова Н. М. Стан тромбоцитарно-плазмового гемостазу у хворих 

на гіпертонічну хворобу в поєднанні з ожирінням та неалкогольною жировою 
хворобою печінки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : 
14.01.02 «Внутрішні хвороби» / Н. М. Баженова ; Нац. мед. ун-т ім.
О. О. Богомольця. -  Київ, 2021. -  23 с.
Примірники : всього: 1 -  ЧЗ(1)

44. 616.12 
Т 48
Ткачишин О. В. Особливості перебігу гіпертонічної хвороби, 

ускладненої геморагічним інсультом, та зміни системи гемостазу у процесі 
лікування : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : 14.01.02 
«Внутрішні хвороби» / О. В. Ткачишин ; Нац. мед. ун-т ім. О. О. Богомольця.
-  Київ, 2021. -  20 с.
Примірники : всього: 1 -  ЧЗ(1)

616.2 Патологія дихальної системи. Захворювання, 
пов’язані з органами дихання

Книги

45. 616.24
А 13
Абатуров А. Е. Иммунопатогенез 

бактериальных пневмоний. Т. 1. Характеристика 
основных механизмов неспецифической защиты 
и реакции иммунной системы при бактериальных 
пневмониях / А. Е. Абатуров. -  Харьков : 
Планета-Принт, 2017. -  271 с.
Примірники : всього: 1 : ЧЗ (1)
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Даны современные общие представления об иммунопатогенезе 
бактериальных пневмоний. Показаны основные механизмы развития 
иммунного ответа и воспалительного процесса легочной ткани. Представлены 
механизмы сенсинга патоген-ассоциированных молекулярных структур 
бактериальных патогенов, цитокиновый ответ и клеточные реакции, 
участвующие в клиренсе бактерий. Охарактеризован процесс разрешения 
воспаления легких как последовательная патофизиологическая реакция.

46. 616.24 
А 13
Абатуров А. Е. Иммунопатогенез

бактериальных пневмоний. Т. 2.
Иммунопатогенез пневмоний, вызванных 
грамположительными патогенными бактериями /
А. Е. Абатуров. -  Харьков : Планета-Принт, 
2017. -  239 с.
Примірники : всього: 1 : ЧЗ (1)

Охарактеризован иммунопатогенез пневмоний, 
вызванных грамположительными патогенными 
бактериями. Отражены данные современных 
исследований, раскрывающих особенности 
развития пневмококкового и стафилококкового 

инфекционно-воспалительного процесса в легких.

47. 616.24 
А 13
Абатуров А. Е. Иммунопатогенез

бактериальных пневмоний. Т. 3. Иммунопатогенез 
пневмоний, вызванных грамотрицательными 
патогенными бактериями / А. Е. Абатуров. -  
Харьков : Планета-Принт, 2017. -  159 с. 
Примірники : всього: 1 : ЧЗ (1)

Охарактеризован иммунопатогенез пневмоний, 
вызванных грамотрицательными патогенными 
бактериями. Показаны современные
представления о развитии пневмоний, вызванных 
бактериями Pseudomonas aeruginosa и Klebsiella 
pneumoniae. Научное издание рекомендовано 

широкому кругу специалистов -  педиатрам, семейным докторам, 
инфекционистам, пульмонологам, иммунологам, а также может быть 
использовано в процессе обучения студентов и врачей-интернов высших 
медицинских учебных учреждений.

А .Е . А б а т у р о а

ИММУНОПАТОГЕНЕЗ
БАКТЕРИАЛЬНЫХ

ПНЕВМОНИЙ

ТОМ III
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Автореферати дисертацій

48. 616.24
Д 79
Дубецька Т. О. Клінічне значення реакцій еозинофільних гранулоцитів в 

оптимізації менеджменту бронхіальної астми у дітей : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. мед. наук : 14.01.10 «Педіатрія» / Т. О. Дубецька ; 
Буковинський держ. мед. ун-т. -  Чернівці, 2021. -  24 с.
Примірники : всього: 1 -  ЧЗ(1)

616.3 Патологія травної системи.
Розлади травної системи

Книги

49. 616.37
Б 12
Бабінець Л. С. Хронічний панкреатит і 

трофологічна полінутрієнтна недостатність: 
предиктори формування, підходи до її корекції : 
наук.-метод. посіб. / Л. С. Бабінець. -  Львів : 
Видавець Марченко Т. В., 2021. -  327 с. 
Примірники : всього: 15 : ЧЗ (1), Наук.Аб. (10), 
Гурт.2 (2), Гурт.4 (2)

Практичні рекомендації, розроблені у результаті 
проведеного наукового дослідження, будуть 
корисними і доцільними для імплементації їх до 
загальнолікарської практики (терапевтичної, 
гастроентерологічної, загальної практики- 
сімейної медицини, реабілітаційної та санаторно- 

курортної), а також для впровадження до системи вищої медичної освіти -  
для навчання студентів старших курсів, лікарів-інтернів і магістрів, аспірантів 
і курсантів

Автореферати дисертацій

50. 616.38
В 31
Вервега Б. М. Особливості розвитку гострого поширеного перитоніту 

на тлі цукрового діабету та їх фармакокорекція : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня доктора мед. наук : 14.03.04 «Патологічна фізіологія» / 
Б. М. Вервега ; Буковинський держ. мед. ун-т. -  Чернівці, 2021. -  42 с.
Примірники : всього: 1 -  ЧЗ(1)

И. С. Бабінець

ХРОНІЧНИЙ ПАНКРЕАТИТ І 
ТРОФОЛОГІЧНА 

ПОЛІНУТРІЄНТНА 
НЕДОСТАТНІСТЬ: 

ПРЕДИКТОРИ 
ФОРМУВАННЯ, 

ПІДХОДИ ДО П КОРЕКЦІЇ

Н а у к о а о -м іт о д и ч м и й  лосібми«
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51. 616.37 
Г 85
Г рицан І. І. Порушення системи гемостазу та зміни антиоксидантного 

захисту як предиктори розвитку ускладнень мікроциркуляторного русла на 
тлі цукрового діабету (експериментальне дослідження) : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : 14.03.04 «Патологічна фізіологія» /
І. І. Грицан ; Буковинський держ. мед. ун-т. -  Чернівці, 2021. -  22 с. 
Примірники : всього: 1 -  ЧЗ(1)

52. 616.38 
М 59
Микитин В. З. Лапароскопічний вісцероліз у поєднанні з 

ендоскопічною назогастральною інтубацією кишківника при гострій злуковій 
хворобі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : 14.01.03 
«Хірургія» / В. З. Микитин ; Харківська мед. акад. післядипломної освіти. -  
Харків, 2021. -  20 с.
Примірники : всього: 1 -  ЧЗ(1)

616.31 Стоматологія. Ротова порожнина. 
Хвороби ротової порожнини та зубів

Книги

ДЕНТАЛЬНА 
ІМПЛАНТ0Л0Г1Я:

53. 616.31
Д 33
Дентальна імплантологія: хірургічні й

ортопедичні аспекти : навч. посіб. [для студентів 
закладів вищої медичної освіти IV рівня 
акредитації, лікарів-стоматологів ортопедів і 
хірургів] / О. В. Добровольська, 
О. В. Добровольський, В. М. Дворник [та ін.]. -  
Львів : Магнолія 2006, 2021. -  258 с.
Примірники : всього: 70 : ЧЗ (1), Наук.Аб. (5), 
Гурт.2 (3), Гурт.4 (3), Уч.Аб. (58)

іедачаї асіесті,
У посібнику детально викладено такі розділи: 
історія використання імплантатів у світі та в 
Україні, анатомія щелеп і скронево- 

нижньощелепного суглоба, властивості імплантаційних матеріалів,
особливості конструкції дентальних імплантатів, показання і протипоказання 
до стоматологічної імплантації, сучасні хірургічні протоколи і способи
протезування на імплантатах, а також поширені ускладнення з
імплантаційного лікування, їхня етіологія й методи профілактики. Книга 
всебічно висвітлює практичні аспекти внутрішньокісткової імплантації. 
Хірургічні й ортопедичні етапи імплантації охарактеризовано на підставі
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використання авторами системи остеоінтегрувальних імплантатів 
«№ оЬ^есЬ»- виробництва Південної Кореї. Універсальний характер цієї 
системи, схожість способів конструювання протезів з іншими сучасними 
імплантатами дозволяють сподіватися, що ця книга буде корисна за 
використання будь-яких гвинтових імплантатів. Видання рекомендовано для 
лікарів-стоматологів, викладачів і студентів стоматологічних факультетів 
закладів вищої медичної освіти.

54. 616.314 
К 28
Каськова Л. Ф. Особливості клінічного 

перебігу і профілактики карієсу постійних зубів у 
дітей із різними психоемоційними станами : 
монографія / Л. Ф. Каськова, К. М. Попик ; 
МОЗ України, Полтавський державний медичний 
університет, Львів. нац. мед. ун-т ім. 
Д. Г алицького. -  Львів : Вид-во Львів. політехніки, 
2021. -  114 с.
Примірники : всього: 2 : ЧЗ (1), Наук.Аб. (1)

Монографію присвячено визначенню 
пріоритетних напрямів та створенню схеми 
профілактичної роботи, спрямованої на зниження 

показників карієсу постійних зубів у дітей з урахуванням їх психоемоційного 
стану на основі вивчення показників гомеостазу порожнини рота, факторів 
виникнення карієсу за даними анкетування дітей та їх батьків.

55. 616.31 
К 45
Кіцера Н. І. Генетична патологія і її 

стоматологічні прояви : [навч. посіб. для
стоматологів, сімейних лікарів, генетиків] /
Н. І. Кіцера, Л. Ковальчук, М. Рожко. -  Івано- 
Франківськ : Фоліант ; Львів : Афіша. -  2021
239 с.
Примірники : всього: 1 : ЧЗ (1)

У навчальному посібнику подано стислий опис 
спадкових хвороб і синдромів з детальною 
характеристикою стоматологічних проявів, яка 
допоможе полегшити діагностику генетичної 
основи порушень зубощелепної системи.

Я •  « О Й М І  и  поги

ОСОБЛИВОСТІ КЛИЧНОГО ПЕРЕБІГУ 
І ПРОФІЛАКТИКИ КАРІЄСУ 
ПОСТІЙНИХ ЗУБІВ У ДІТЕЙ 

О РІЗНИМИ ПСИХОЕМОЦІЙНИМИ СТАНАМИ
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КУДАРЬ 0.1.

КОРОНКОВО-КОРЕНЕВІ 
ПЕРЕЛОМИ ЗУБА

«0Д0 НТ0ГЕНН! ПЕРФОРАЦІЇ«

56. 616.314 
К 88
Кударь О. І. Коронково-кореневі переломи 

зуба / О. І. Кударь. -  Мелітополь : Вид. буд. 
міськ. друк., 2021. -  63 с.
Примірники : всього: 3 : ЧЗ (1), Наук.Аб. (2)

У книзі висвітлюються причини травматичних 
коронково-кореневих переломів зуба, їх 
класифікація. Опис переломів поділено на 
поздовжні і поперечні. Відповідно описані 
способи лікування і розроблені нові хірургічні 
методи оперативних втручань для ліквідації 
кісткових дефектів, що утворюються в результаті 
переломів зуба. Окрема глава присвячена 
фуркаційним переломам.

57. 616.314 
К 88
Кударь О. І. Одонтогенні перфорації /

О. І. Кударь, М. О. Олійник. -  Мелітополь : Вид. 
буд. міськ. друк., 2020. -  95 с.
Примірники : всього: 1 : Наук.Аб. (1)

У книзі висвітлюються причини одонтогенних 
перфорацій, їх класифікації, клінічні прояви, 
ускладнення і способи їх лікування. Вагоме 
місце відведено фуркаційним перфораціям і 
ускладненням, що винникають в ділянці фуркації 
зуба. Описані різноманітні способи і 
інструменти, пристрої для закриття 
перфораційних каналів малого і великого 
діаметрів.

58. 616.314 
О-70
Ортопедична стоматологія : національний 

підруч. [для студентів, лікарів-інтернів, магістрів, 
резидентів стомат. фак. мед. закл. вищої освіти та 
практ. лікарів-стоматологів, наук. співробітників, 
які працюють у галузі стоматології] / за ред. 
М. М. Рожка, В. П. Неспрядька ; М. М. Рожко,
В. П. Неспрядько, І. В. Палійчук [та ін.]. -  Київ : 
Медицина, 2020. -  719 с.
Примірники : всього: 4 : ЧЗ (1), Наук.Аб. (3)
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У національному підручнику висвітлено клінічну біомеханіку зубо-щелепної 
системи, методи обстеження пацієнтів, сучасні засоби знеболювання під час 
ортопедичного лікування. Розглянуто клінічну картину та ортопедичне 
лікування пацієнтів в разі часткової та повної відсутності зубів, а також 
клініко-лабораторні етапи виготовлення конструкцій зубних протезів. Текст 
підручника поділено на відповідні модулі і доповнено багатим оригінальним 
ілюстративним матеріалом.

59. 616.31
П 84
Професійна гігієна порожнини рота : 

монографія / П. М. Скрипников, С. А. Шнайдер, 
Т. А. Хміль [та ін.]. -  Полтава : АСМІ, 2021. -  
107 с.
Примірники : всього: 1 : ЧЗ (1)

Монографія містить матеріали згідно з 
навчальними планами і програмами інтернатури 
(спеціалізації) випускників закладів вищої 
медичної освіти Ш-ТУ рівнів акредитації за 
спеціальністю «Стоматологія», циклів 
тематичного удосконалення слухачів. У 
монографії викладено сучасні питання 

професійної гігієни порожнини рота, основні питання, список літератури.

60. 616.314
Ш 97
Шутурмінський В. Г. Довідник з 

ортопедичної стоматології : навч. посіб. для 
підготовки до тестового іспиту /
В. Г. Шутурмінський, І. А. Серединко ; МОН 
України, Міжнарод. гуманітар. ун-т. -  Одеса : 
Олді-плюс, 2021. -  115 с.
Примірники : всього: 2 : ЧЗ (1), Наук.Аб. (1)

Посібник містить розгорнуті та ілюстровані 
відповіді на зразки тестових завдань, що 
публікувалися Центром тестування МОЗ 
України протягом 20 років. Навчальний 
посібник розроблено в ілюстративній формі, що 
дозволить активно застосовувати матеріал в 

процесі дуальної освіти та дистанційного навчання. Для студентів, інтернів та 
викладачів медичних спеціальностей закладів вищої освіти. Викладений 
матеріал може бути корисним при підготовці до складання тестового іспиту 
«Крок-2. Стоматологія» та «Крок-3. Стоматологія»
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61. 616.31 
В 42
Craig’s Restorative Dental Materials / 

ed. R. Sakaguchi, J. Ferracane, J. Powers. -  14th ed.
-  St. Louis, Missouri : Elsevier, 2019 (China). -  XII, 
340 p.
Примірники : всього: 3 : Наук.Аб. (3)

Переклад назви: Відновлювальні/реставраційні 
стоматологічні матеріали за Крейгом / за ред. 
Р. Сакагучі та ін.

Master the use of dental materials with this all-in- 
one guide to restorative materials and procedures! 
Craig’s Restorative Dental Materials, 14th Edition 

covers everything you need to know to understand the science of selecting dental 
materials when designing and fabricating restorations. It begins with fundamentals 
and moves on to advanced skills in the manipulation of dental materials, providing 
insight on the latest advances and research along the way. From an expert author 
team led by Ronald Sakaguchi, this comprehensive resource is considered to be the 
standard in the field of dental restorations. Clear, design-focused approach provides 
an essential understanding of the fast-changing field of restorative dental materials.

62. 616.31 
Д 20
Darvell B. W. Materials Science for 

Dentistry / B. W. Darvell. -  10th ed. -  Cambridge, 
UK ; Cambridge, USA ; Oxford, UK : WP 
Woodhead Publishing, Elsevier, 2018 (India). -  
XXVIII, 813 p.
Примірники : всього: 10 : ЧЗ (1), Наук.Аб. (9)

Materials Science for Dentistry, Tenth Edition, is a 
standard resource for undergraduate and 
postgraduate courses in dentistry. It provides 
fundamental coverage of the materials on which 
dentistry depends, covering the structure and 
chemistry that govern the behavior and performance 

of materials. Particular classes of materials include gypsum, polymers, acrylic,
cements, waxes, ceramics and metals. Other chapters review surfaces, corrosion,
mixing, casting, cutting and bonding, and mechanical testing. This updated edition, 
which includes substantial chapters on chemistry, has been extensively revised with 
new material on temporary restoration resins, hydraulic silicate cements and the 
practical aspects of wetting surfaces.

Л

Materials Science 
for Dentistry

Craig’s
R E ST O R A T IV E
D E N T A L
M A T E R IA L S

R w a k )  *іі)>Щ)і і t 

Ja c k  f t r r a w  

John ІЧмик
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63. 616.31
Д 58
Mosby’s Dental Drug Reference / editor-in- 

chief A. Jeske ; contrib. and review. D. Logotheris,
A. L. Myers, M. K. Shah, R. F. Tornwell. -  13th ed. -  
St. Louis, Missouri : Elsevier, 2022. -  XIV, 1425 p. 
+Доступ на веб-сайт (2 с. обкл.) студентських 
навчальних ресурсів Evolve [100 ін. книг по темі] 
Примірники : всього: 3 : Наук.Аб. (3)

Переклад назви: Довідник Мосбі по
стоматологічних препаратах / гол. ред. А. Джескі.

No dental office should be without this quick- 
reference drug handbook! Ideal for chairside use by 

the entire dental team, Mosby's Dental Drug Reference, 13th Edition provides
guidelines for safe, accurate drug administration. More than 800 drug monographs
make it easy to find the information most relevant to oral healthcare practitioners, 
including indications and dosages, contraindications, interactions, side effects, 
serious reactions, and dental-specific drug data. From lead editor Arthur Jeske, a 
well-known researcher and author on dental pharmacology, this pocket guide 
provides the current, concise drug information needed at the point of care. More 
than 800 drug monographs include each drug’s generic name, pronunciation, brand 
names, drug class, controlled substances schedule, mechanism of action, uses or 
indications, pharmacokinetics, doses and routes of administration, side 
effects/adverse reactions, contraindications, precautions, drug interactions of 
concern to dentistry, and more. Durable, pocket-sized format provides essential 
drug information at a glance, and makes this guide ideal for chairside use.

64. 616.31 
Е 62
Harty’s Endodontics in Clinical Practice / 

ed. B. S. Chong ; il. Antbits. -  7th ed. -  Edinburg ; 
London ; New York etc. : Elsevier, Saunders, 2017.
-  XIV, 333 p.
Примірники : всього: 3 : ЧЗ (1), Наук.Аб. (2)

Переклад назви: Ендодонтія в клінічній
практиці за Харті / за ред. Б. С. Чонга.

Maintaining the practicality and usefulness of 
previous Bditions, the new edition of the classic 
Harty's Endodontics in Clinical Practice has been 

revised and updated to include the latest developments in the field. Under the 
editorship of Bun San Chong, a team of international experts have come together to

NTH COfTlON

d e n t a l

r e f e r e n c e
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present the Scientific basis of current endodontic practice together with 'hands-on' 
advice on what to do, and when and how to do it. Perfectly tailored for 
undergraduate dental Students and those pursuing specialist training, including 
extended skills in endodontics, all chapters reflect the latest clinical and scientific 
developments in the field with "topics ranging from diagnosis and treatment 
planning to the management of the primary dentition, trauma and Stale relationship 
between endodontics and periodontal Huid systemic disease.

65. 6 16.314
К 26
Carr Alan B. McCracken's Removable Partial 

Prosthodontics / A. B. Carr. -  13th ed. -  St. Louis, 
Missouri : Elsevier, 2016 (Canada). -  XII, 375 p. 
Примірники : всього: 20 : Наук.Аб. (5), Гурт.4 (1), 
Уч.Аб. (14)

Переклад назви: Знімне часткове протезування 
по Маккрекену / А. Карр, Д, Браун.

The standard in prosthodontics for nearly 50 years, 
McCracken's Removable Partial Prosthodontics, 13th 
Edition walks readers through all the principles and 

concepts surrounding removable partial denture treatment planning and design that 
today’s practitioners need to know. Using an evidence-based approach, this full- 
color text incorporates the latest information on new techniques, procedures, and 
equipment, including expanded information on dynamic communication and the 
use of implants with removable partial dentures. From initial contact with the 
patient to post-treatment care, McCracken’s is the complete foundation today’s 
dentists need to successfully practice prosthodontic care. Key Features A variety of 
philosophies and techniques are featured throughout the text, so readers can select 
and incorporate applicable techniques on a case-by-case basis.

Paul Cwttkard 

PWllp Ймл 

Eluaboih Ttiuk* 
tniu Smgupti

Oral and Maxillofacial 
Surgery, Radiology, 
Pathology and Oral Medicine

66. 616.31
М 14
Master Dentistry. Vol. 1. Oral and 

Maxillofacial Surgery, Radiology, Pathology and 
Oral Medicine / P. Coulthard, P. Sloan, 
E. D Theaker, A. Sengupta. -  4th ed. -  St. Louis, 
Missouri : Elsevier, 2022 (India). -  XV, 283 p. 
Enhanced Digital Version Included. Elsevier eBooks 
for Practicing Clinicians 
Примірники : всього: 3 : ЧЗ (1), Наук.Аб. (2)

Переклад назви: Майстер стоматології. Т. 1. 
Хірургічна стоматологія та щелепно-лицева
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хірургія, радіологія, патологія та медицина ротової порожнини / П. Култхард 
та ін. +Доступ до електрон. версії.

Now in its fourth edition, this popular text provides a comprehensive overview of 
the oral and maxillofacial subjects in dentistry that students will need in order to 
pass their final exams. This invaluable adjunct to exam preparation provides a 
practical synthesis of core information, reflecting real-life case scenarios. 
Information is structured to enhance understanding and clinical decision making, 
and a variety of self-assessment methods prepare students for success. 
Comprehensively updated, the book covers a range of essential topics in the field of 
contemporary oral and maxillofacial subjects, including surgical flap design, state- 
of-the-art surgical techniques, zygomatic implants, molecular pathology, current 
imaging applications and pain management.

67. 616.31
М 18
Malamed S. F. Sedation : A Guide to Patient 

Management / S. F. Malamed. -  6th ed. -  St. Louis, 
Missouri : Elsevier, 2018 (China). -  XII, 620 p. 
Примірники : всього: 3 : Наук.Аб. (3)

Переклад назви: Седація: посібник по веденню 
пацієнта / С. Маламед.

Learn how to safely sedate your dental patients and 
help control their anxiety with Sedation: A Guide to 
Patient Management, 6th Edition. Written by 
sedation expert Stanley Malamed, DDS, this concise 
guide combines essential theory with "how-to" 

technical instruction to help you master basic techniques in dental sedation and 
anxiety control. This new sixth edition also incorporates the latest guidelines from 
the ADA and the American Society of Anesthesiologists, along with vivid images 
of the most current equipment and procedures used in dental practice today. There 
is also detailed discussion on how to modify typical treatment protocol to 
successfully treat different patient populations -  including pediatric, geriatric, 
physically compromised, and medically compromised patients. In all, this is a 
must-have guide for keeping up to date on the latest techniques in dental sedation 
and anxiety. The latest practice guidelines established by the ADA and the 
American Society of Anesthesiologists for sedation by non-anesthesiologists are 
included throughout the text. Comprehensive coverage combines all aspects of 
sedation with essential theory and instruction to cover all the information needed to 
provide safe and effective dental care. Expert authorship from Stanley Malamed, 
DDS, provides readers with experienced guidance across all areas of sedation 
dentistry and local anesthesia. Summary tables and boxes support visual learners 
and serve as useful review and study tools.

w
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ORAL
RADIOLOGY
Principles and Interpretation

s»w M .ifa0p
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68. 616.31 
М 21
Mallya S. M. White and Pharoah's Oral 

Radiology: Principles and Interpretation /
S. M. Mallya, E. W. N. Lam. -  8th ed. -  St. Louis, 
Missouri : Elsevier, 2019 (China). -  X, 659 p.
Примірники : всього: 3 : ЧЗ (1), Наук.Аб. (2)

Переклад назви: Стоматологічна радіологія / 
Радіологія ротової порожнини по Уайту та Фароа 
/ С. Малья, С. Лем.

Written specifically for dentists, White and 
Pharoah’s Oral Radiology: Principles and Interpretation 8th Edition incorporates 
over 1,500 high-quality radiographic images and illustrations to demonstrate core 
concepts and essential principles and techniques of oral and maxillofacial 
radiology. The new edition of this bestselling book delivers with state-of-the-art 
information on oral radiology principles and techniques, and image interpretation. 
Dental student will gain a solid foundation in radiation physics, radiation biology, 
and radiation safety and protection before introducing including specialized 
techniques such as MRI and CT. As well, students will learn how to recognize the 
key radiographic features of pathologic conditions and interpret radiographs 
accurately.

69. 616.311 
О-41
Odell E. W. Cawson's Essentials of Oral 

Pathology and Oral Medicine / E. W. Odell. -  9th 
ed. -  Edinburg : Elsevier, 2017 (Great Britain). -  
XVIII, 545 p. : photo, color. il.
Примірники : всього: 3 : ЧЗ (1), Наук.Аб. (2)

Переклад назви: Основи патології ротової
порожнини та медицини ротової порожнини за 
Коусоном / Е. Оделл.

The new edition of this classic book continues to 
support a new generation of dental students in their 
understanding of the essential aspects of oral 

pathology, oral medicine and systemic disease, as they relate to the day-to-day 
practice of dentistry. Fully updated throughout with the latest diagnostic tests, 
treatment protocols and international guidelines, the book will be essential for all 
undergraduates studying dentistry.

Cawson's Essentials of

Oral Pathology and 
Oral Medicine
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70. 616.31
Р 55
Ritter A. V. Sturdevant's Art and Science of 

Operative Dentistry / A. V. Ritter, L. W. Boushell, 
R. Walter. -  7th ed. -  St. Louis, Missouri : Elsevier, 
2019 (China). -  XII, 530 p.
Примірники : всього: 3 : ЧЗ (1), Наук.Аб. (2)

Переклад назви: Мистецтво та наука
оперативної хірургії за Стурдевантом / А. Ріттер 
та ін. +Доступ до електрон. версії.

Get a better picture of operative dentistry from the 
most complete text on the market. Using a heavily 
illustrated, step-by-step approach, Sturdevant’s Art 

and Science of Operative Dentistry, 7th Edition helps you master the fundamentals 
and procedures of restorative and preventive dentistry and learn to make informed 
decisions to solve patient needs. Drawing from both theory and practice and 
supported by extensive clinical and laboratory research, this new full-color edition 
features four new chapters and updated information in the areas of color and shade 
matching, light curing, periodontology, digital dentistry and more. It’s the 
practicing dentist’s complete guide to all aspects of operative dentistry.

71. 616.31
Т 59
Torabinejad M. Endodontics: Principles and 

Practice / M. Torabinejad, A. F. Fouad,
S. Shabahang. -  6th ed. -  London ; New York ; 
Oxford etc. : Elsevier, 2021. -  X, 507 p.
Примірники : всього: 3 : ЧЗ (1), Наук.Аб. (2) 
Enhanced Digital Version Included. Expert Consult. 
Ebooks. +eBook version

Переклад назви: Ендодонтія: принципи та
практика / М.Торабінежад та ін. З доступом до 
електрон. версії.

From renowned endodontics experts Mahmoud Torabinejad, Ashraf Fouad, and 
Shahrokh Shabahang comes Endodontics: Principles and Practice, 6th Edition. This 
focused and extensively revised new edition contains all the clinically-relevant 
information needed to incorporate endodontics into general dentistry practice. 
Illustrated step-by-step guidelines and vivid online videos address the ins and outs 
of diagnosis, treatment planning, managing pulpal and periapical diseases, and 
performing basic root canal treatments.

ART ami SCIENCE 0.

OPERATIVE DENTISTRY
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72. 616.31
Ф 95

Fuhrmann, Andreas. Dental radiology : 304 ill. /
A. Fuhrmann. -  Stuttgart ; New York ; Delhi et al. : 
Thieme, 2015 (Germany). -  XII, 167 p. : photo, il. ; 
28 sm. -  На англ. мові.
Примірники : всього: 3 : Наук.Аб. (3)

Переклад назви: Дентальна радіологія /
А. Фурманн.

Dental Radiology is an excellent guide book for both 
dental students and practicing dentists. Students will 
benefit from practical guidance on how and when to 
use the various imaging methods presented as well 

as key information on fundamental concepts. For experienced dentists, the book is a 
valuable guide for image analysis, interpretation of radiologic findings, and 
diagnosis of pathological changes. Modern imaging methods, the fundamentals of 
X-ray physics, examination strategies, and information on radiation protection and 
quality assurance are included. Key Features: Covers the entire range of dental 
imaging techniques, from intraoral radiography to panoramic radiography and cone 
beam computed tomography Presents information in a concise, easy to understand 
manner, enabling readers to quickly put imaging techniques into practice.

73. 616.31
Ш 70
Cohen’s Pathways of the Pulp / 

ed. L. H. Berman, K. M. Hargreaves ; web-ed.
I. Rotstein. -  12th ed. -  St. Louis, Missouri : 
Elsevier, 2021 (Canada). -  XII, 979 p.
Enhanced Digital Version Included. Student 
Consult. Ebooks. +eBook version

Переклад назви: Шляхи пульпи за Коеном / 
ред. Л. Берман, К. Харгейвс. З доступом до 
електрон. версії.
Примірники : всього: 3 : Наук.Аб. (3)

Stay up on the latest research and techniques in 
endodontics with Cohen’s Pathways of the Pulp, 12th Edition. Written by a team of 
internationally renowned experts and trusted for more than 40 years, this definitive 
guide covers the science, theory, and practice of endodontics. Full color 
illustrations and detailed radiographs guide readers through each step of endodontic 
care -  from diagnosis and treatment planning to proven techniques for managing 
pulpal and periapical diseases.
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Дисертації

74. 616.311 
Б 29
Бауман С. С. Патогенетичне обгрунтування первинної та вторинної 

профілактики хронічного катарального гінгівіту у дітей з хронічними 
гастродуоденітами : дис. ... доктора філософії : 221 «Стоматологія» /
С. С. Бауман ; ПДМУ. -  Полтава, 2021. -  179 с.
Примірники : всього: 1 -  ЧЗ(1)

75. 616.314 
В 62
Водоріз Я. Ю. Обгрунтування вибору оптимального методу лікування 

пацієнтів з дефектами твердих тканин зубів у фронтальній ділянці : дис. ... 
доктора філософії : 221 «Стоматологія» / Я. Ю. Водоріз ; ПДМУ. -  Полтава, 
2021. -  158 с.
Примірники : всього: 1 -  ЧЗ(1)

76. 616.31 
З-81
Золотухіна О. Л. Клініко-експериментальне обслуговування 

застосування лікувально- профілактичного комплексу у тютюнозалежних 
пацієнтів з хронічним генералізованим пародонтитом на тлі хронічного 
гіперацидного гастриту : дис. ... доктора філософії / О. Л. Золотухіна ; 
ПДМУ. -  Одеса, 2021. -  231 с.
Примірники : всього: 1 -  ЧЗ(1)

77. 616.31 
К 72
Костенко С. Б. Клініко-лабораторне обгрунтування комплексного 

лікування та реабілітації стоматологічних хворих на основі прогностичної 
оцінки пацієнт-орієнтованих критеріїв : дис. ... доктора філософії : 14.01.22 
«Стоматологія» / С. Б. Костенко ; ПДМУ. -  Полтава, 2021. -  415 с.
Примірники : всього: 1 -  ЧЗ(1)

78. 616.314 
Х 45
Хілініч Є. С. Вплив зубних пластинкових протезів на морфо- 

функціональний стан малих слинних залоз піднебіння : дис. . доктора
філософії : 221 «Стоматологія» / Є. С. Хілініч ; ПДМУ. -  Полтава, 2021. -  190 с.
Примірники : всього: 1 -  ЧЗ(1)
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616.4 Патологія лімфатичної системи

Автореферати дисертацій

79. 616.5 
Є-60
Ємченко Я. О. Вивчення ролі інтерлейкіну-33 та поляризації 

макрофагів в патогенезі псоріазу у хворих з ожирінням I-II ступеня для 
розробки та обгрунтуваннчя персоніфікованої терапії : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня доктора мед. наук : 14.01.20 «Шкірні та венеричні 
хвороби» / Я. О. Ємченко ; ПДМУ. -  Полтава, 2022. -  34 с.
Примірники : всього: 1 -  ЧЗ(1)

80. 616.5 
М 59
Мікукстс В. Я. Синдром ендогенно-екзогенної інтоксикації при 

системній склеродермії: перебіг і патогенез (клініко-експериментальне 
дослідження) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : 
14.01.12 «Ревматологія» / В. Я. Мікукстс ; Нац. мед. ун-т 
ім. О. О. Богомольця. -  Київ, 2021. -  20 с.
Примірники : всього: 1 -  ЧЗ(1)

616.6 Патологія сечостатевої системи. Урологія

Книги

81. 616.6 
Р 59
Роговий Ю. Є. Патофізіологія гострого 

ушкодження нирок за від'ємного окисно- 
відновного потенціалу / Ю. Є. Роговий,
О. В. Колеснік, В. Я. Цитрін ; Буковин. держ. 
мед. ун-т. -  Чернівці : Букрек, 2021. -  200 с. 
Примірники : всього: 1 : Наук.Аб. (1)

У монографії узагальнено нові дані щодо 
патогенезу впливу від’ємного окисно-відновного 
потенціалу (-232.0+-25.12 мВ) на функціонально- 
біохімічний стан нирок через 2, 24, і 72 год після 
індукції нефропатії, що відповідало розвитку 
стадій: початкової, олігурії та ранньої поліурії 

гострої ниркової недостатності (сулемової нефропатії) за умов гіпонатрієвого 
раціону харчування.
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616.7 Патологія органів руху, пересування

82. 616.7 
Б 63
Біологічно активні поліуретанові

композиції для ендопротезування кісткової 
тканини / Н. А. Галатенко, В. О. Маланчук, 
Р. А. Рожнова [та ін.] ; НАН України, Ін-т хімії 
високомолекуляр. сполук. -  Київ : Наукова 
думка, 2020. -  231 с.
Примірники : всього: 2 : Наук.Аб. (2)

У монографії розглянуто проблему створення 
біологічно активних поліуретанових композицій, 
здатних стимулювати регенерацію кісткової 
тканини з пролонгованим вивільненням 
лікарських і біологічно активних речовин для 
використання як імплантатів кісткової тканини. 

Наведено експериментальні дані щодо біологічно активних полімерних 
композиційних матеріалів на основі уретановмісних полімерних носіїв 
сітчастої будови, в тому числі епоксиполіуретанів. Приділено увагу 
вирішенню проблеми хірургічної стоматології щелепно-лицевої хірургії 
підвищенням ефективності хірургічного лікування з використанням 
фіксувальних конструкцій для остеосинтезу на основі біодеградуючого 
епоксиполіуретанового композиційного матеріалу біоактивної дії.

83. 616.7 
3-38
Захворювання скелетно-м'язової системи

як міждисциплінарна проблема : навч. посіб. / за 
ред. Л. М. Пасієшвілі ; Л. М. Пасієшвілі, 
Л. С. Бабінець, В. М. Ждан [та ін.]. -  Львів : 
Магнолія 2006 : Видавець Марченко Т. В., 2021. -  
410 с.
Примірники : всього: 70 : ЧЗ (1), Наук.Аб. (45), 
Гурт.2 (2), Гурт.4 (2), Уч.Аб. (20)

Посібник містить сучасну інформацію про 
етіопатогенез, поширеність, клінічні прояви й 
лікування хвороб внутрішніх органів, основними 
проявами яких є ураження суглобів і м’язів. 

Охарактеризовано нозологічні форми, де означена симптоматика -  один із 
компонентів (часто не провідний) клінічної картини хвороб. Посібник є 
мультидисциплінарним виданням, в якому також висвітлено результати 
власного досвіду авторів.
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Львшський національний медичний

■ смтет імені Данила Галицького

Підручник

МІАСТЕНІЯ

Ю .О .М атв ієн ко  • Т .І.Н егрич

84. 616.7 
М 33
Матвієнко Ю. О. Міастенія : підруч. для 

студентів мед. ф-ту вищих навч. закл. другого 
(магістер.) рівня вищої освіти, лікарів інтернів- 
неврологів, неврологів, лікарів сімейної 
медицини / Ю. О. Матвієнко, Т. І. Негрич ; 
Львів. нац. мед. ун-т ім. Д. Галицького. -  Львів, 
2021. -  91 с.
Примірники : всього: 1 : ЧЗ (1)

У підручнику подана інформація по міастенії та 
міастенічному синдрому, зокрема, їх патогенезу, 
клінічній картині, алгоритмах діагностики, 
стратегіям лікування. Розрахований для 
студентів медичного факультету вищих 

навчальних закладів другого (магістерського) рівня вищої освіти, лікарів- 
інтернів неврологів, лікарів сімейної медицини щодо вивчення питань 
організації якісної та дієвої допомоги хворим із міастенією та укладений у 
відповідності до навчальної програми до дисципліни «Неврологія».

85. 616.7 
С 45
Скронево-нижньощелепні розлади /

В. Ф. Макєєв, У. Д. Телішевська,
В. Я. Шибінський [та ін.] ; Львів. нац. мед. ун-т 
ім. Данила Галицького. -  Львів : Кварт, 2018. -  
402 с.
Примірники : всього: 1 : Наук.Аб. (1)

Важливим чинником у диференційній 
діагностиці скронево-нижньощелепних розладів, 
є розпізнавання хвороб, що можуть імітувати їх 
симптоми. Загальні ураження суглобів, а також 
прояви функціональних порушень організму, 
обумовлені хворобами внутрішніх органів, 
також віднесені до можливих етіологічних 

чинників скронево-нижньощелепних розладів. У монографії представлені 
результати наукових досліджень, що дають відповіді на частину з наведених 
вище питань.
Монографія розрахована на студентів, інтернів стоматологічних факультетів 
та лікарів-стоматологів.

І М М і  М4МИ 
Н м «  ІІ Ш Ч І І Н

Ьс»ДчИ—И|»

СКРОНЕВО-НИЖНЬОЩЕЛЕПНІ
РОЗЛАДИ
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616.89 Психіатрія. Патологічна психіатрія

86. 616.89
Г37
Герасименко Л. О. Психогенні психічні 

розлади: навч.-метод. посіб. [для студентів-
здобувачів вищої освіти ступеня магістра, які навч. 
за спец. 221 «Стоматологія», 222 «Медицина», 228 
«Педіатрія» мед. закладах вищої освіти] / 
Л. О. Герасименко, А. М. Скрипников, Р. І. Ісаков.
-  Київ : Медицина, 2021. -  207 с.
Примірники : всього: 100 : ЧЗ (1), Наук.Аб. (3), 
Гурт.2 (1), Гурт.4 (1), Уч.Аб. (94)

Навчально-методичний посібник присвячено 
історії, сучасним концептуальним моделям 
психосоціальної дезадаптації, етіопатологічним 
механізмам формування психогеній, питанням 

діагностики та сучасним поглядам на терапію. У ньому системно розглянуто 
історичні етапи та сучасний стан різноманітних аспектів психогенних 
психічних розладів.

87. 616.89
О-75
Основи психотравматології: Медико-

психологічні аспекти реабілітації : навч.-метод. 
посіб. / А. М. Скрипніков, Л. В. Животовська, 
Д. І. Бойко [та ін.] ; МОЗ України, Полтавський 
державний медичний університет. -  Полтава : 
ПУЕТ, 2021. -  160 с.
Примірники : всього: 2 : ЧЗ (1), Наук.Аб. (1)

Навчально-методичний посібник розкриває тему 
діагностики, фармакотерапії та
психотерапевтичних методів лікування 
психогенних психічних захворювань. 
Пропонується для підготовки магістрів зі 

спеціальності «Медицина», «Педіатрія», «Стоматологія» під час вивчення 
предметів «Психіатрія, наркологія», та «Медична психологія», а також може 
бути використаний для підготовки лікарів-інтернів за фахом «Психіатрія», для 
практикуючих психіатрів, психотерапевтів та психологів.
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616.9 Інфекційні хвороби

Книги

88. 616.9
С 38
Синдромна діагностика в клініці 

інфекційних хвороб : [навч. посіб. для студентів- 
здобувачів вищої освіти ступеня магістра, які 
навч. за спец. 222 «Медицина» у закладах вищої 
освіти МОЗ України] / Т. І. Коваль,
О. М. Ізюмська, Г. М. Дубинська [та ін.] ; МОЗ 
України, Полтавський державний медичний 
університет. -  Львів : Магнолія 2006, 2021. -  
270 с.
Примірники : всього: 70 : ЧЗ (1), Наук.Аб. (5), 
Гурт.2 (2), Гурт.4 (2), Уч.Аб. (60)

У посібнику детально охарактеризовані основні 
синдроми, які найчастіше зустрічаються в клініці інфекційних хвороб та 
складені алгоритми ліагностичного пошуку за наявності у хворого цих 
синдромів. Особлива увага приділена тактиці обстеження та ведення 
пацієнтів з відповідними синдромами.

89. 616.9
Ю 75
Юрко К. В. Внутрішньолікарняні інфекції 

та інфекційний контроль : навч. посіб. [для 
студентів мед. закладів вищої освіти, лікарів- 
інтернів, слухачів ін-ту післядипломної освіти, 
лікарів і медичних сестер практичної охорони 
здоров'я] / К. В. Юрко, В. М. Козько, 
Г. О. Соломенник. -  Київ : Медицина, 2020. -  
295 с.
Примірники : всього: 10 : ЧЗ (1), Наук.Аб. (7), 
Гурт.2 (1), Гурт.4 (1)

У навчальному посібнику викладено сучасні 
уявлення про внутрішньолікарняні інфекції, 

причини їх виникнення, етіологію, епідеміологію, принципи епідемічного 
процесу, шляхи профілактики, зокрема дотримання санітарно- 
протиепідемічного режиму лікувально-профілактичних закладів різного 
профілю. Особливу увагу приділено трьом основним етапам оброблення 
виробів медичного призначення -  дезінфекції, передстерилізаційному 
очищенню та стерилізації, контролю їх якості.

44



90. 616.9

TROPICAL
lîlS BY N A UQRf TCH'

Т 74
Tropical infections : manual for English

speaking students of V-VI courses of higher medical 
education institutions = Tropical infectious diseases : 
еквівалентна авторська назва = Тропічні інфекції 
/ ed. : M. A. Andreychyn, V. D. Moskaliuk ; 
M. A. Andreychyn, V. D. Moskaliuk,
V. D. Sorokhan [et al.] ; Ministry of Health of 
Ukraine, Bukovinian state medical university,
I. Horbachevsky Ternopil National Medical 
University. -  Chernivtsi ; Ternopil : Magnolia 2006,
2020. -  219 p.
Примірники : всього: 50 : ЧЗ (1), Наук.Аб. (3), 
Гурт.4 (1), Уч.Аб. (45)

The manual covers 30 the most relevant to the tropics infectious diseases related to 
viroses, rickettsioses, protozoiases and helminthiases. The current data on their 
etiology, epidemiology, pathogenesis, pathological anatomy, clinical 
manifestations, complications, diagnosis, treatment and prevention are given. The 
learning of text information is facilitated by photos, charts and tables. It is assigned 
for English speaking students of medical educational institutions of the lll-IV 
levels of accreditation.

617 Хірургія. Ортопедія. Офтальмологія

Книги

91. 617-089
П 37
Пластична та реконструктивна хірургія : 

підруч. / за ред. Д. С. Аветікова ; Д. С. Аветіков,
В. М. Соколов, К. П. Локес [та ін.]. -  2-е вид., 
перероб. -  Львів : Магнолія 2006, 2021. -  431 с.
Примірники : всього: 70 : ЧЗ (1), Наук.Аб. (3), 
Гурт.2 (1), Гурт.4 (1), Уч.Аб. (64)

Підручник містить інформацію щодо основних 
фундаментальних питань пластично-
реконструктивної хірургії. Висвітлені методики 
діагностики та лікування, що застосовуються в 
клініці пластичної реконструктивно-
відновлювальної та косметичної хірургії. Наведені 

дані щодо сучасних методик контурної пластики з використанням новітніх 
розробок в галузі застосування імплантологічних біоматеріалів та тканинної 
інженерії майбутнього.

ПЛАСТИЧНА
ТА РЕКОНСТРУКТИВНА

1» « Д И К Ц ІЇ»

45



92. 617.5
Т 48
Ткаченко П. И. Острые и хронические 

лимфадениты челюстно-лицевой области у детей 
: учеб. пособ. [для иностранных студентов -  
соискателей высшего образования степени 
магистра, которые обуч. по спец. 221 
«Стоматология» в учреждениях высшего 
образования МЗ Украины] / П. И. Ткаченко,
С. А. Белоконь, Ю. В. Попело ; МЗ Украины, 
УМСА. -  Полтава : АСМИ, 2021. -  136 с. 
Примірники : всього: 1 : Наук.Аб. (1)

Пособие содержит данные об анатомическом 
строении и возрастных анатомических 

особенностях лимфатической системы челюстно-лицевой области, 
раскрывает основные вопросы клиники, диагностики, дифференциальной 
диагностики и современных принципов лечения острых и хронических 
лимфаденитов головы и шеи у детей.

Дисертації

93. 617.5
Я 25
Явтушенко І. В. Роль транскрипційних чинників у патогенезі 

вільнорадикальних розладів у головному мозку при експериментальній 
черепно-мозковій травмі : дис. ... доктора філософії : 222 «Медицина» /
І. В. Явтушенкл ; ПДМУ. -  Полтава, 2021. -  216 с.
Примірники : всього: 1 -  ЧЗ(1)

Ш И ХРОНИЧЕСКИЕ ,

ЛИМФАДЕНИТЫ ™
ЧЕЛЮСТНО ЛИЦЕВОЙ ОБЛАСТИ

618 Гінекологія. Акушерство

94. 618
А 38
Академічні лекції з акушерства та 

гінекології / за ред. Ю. Г. Антипкіна. -  Київ : 
Кріейтів медіа, 2021. -  422 с.
Примірники : всього: 3 : ЧЗ (1), Наук.Аб. (2)

Метою видання є надання систематизованих 
основ наукових знань з деяких питань 
акушерства і гінекології, розкриття сучасної 
проблематики, стану і перспектив прогресу з 
концентрацією уваги на найскладніших 
питаннях репродуктивного здоров’я жінки.
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95. 618.3
В 41
Вигівська Л. А. Перинатальні інфекції і 

перебіг вагітності у жінок групи високого ризику 
/ Л. А. Вигівська, І. О. Тучкіна ; МОЗ України, 
Харків. нац. мед. ун-т. -  Харків : ХНМУ, 2021. -  
175 с.
Примірники : всього: 1 : ЧЗ (1)

Монографія присвячена одній з найбільш 
актуальних проблем сучасного акушерства -  
перинатальним інфекціям. Наведено огляд 
сучасних уявлень про вплив інфекційних агентів 
та перебіг вагітності, механізми розвитку 
плацентарної дисфункції, зміни гомеостазу. На 
основі результатів власних досліджень показано 

роль клітинних та молекулярних механізмів реалізації внутрішньоутробного 
інфікування, пов’язаних з порушеннями імунологічних і метаболічних 
процесів.

96. 618.3
І-74
Інфекційні та паразитарні хвороби у 

вагітних та породіль: клініка, діагностика,
лікування, акушерська тактика. У 3-х т. : 
[підруч. для лікарів-інтернів, лікарів-слухачів 
закладів післядиплом. освіти та студентів ст. 
курсів мед. ун-тів]. Т. 1 / за ред.: В. П. Малого,
В. С. Копчі ; І. М. Асоян, О. Є. Бондар, 
Н. І. Геник [та ін.]. -  Львів : Видавець Марченко 
Т. В., 2021. -  335 с.
Примірники : всього: 20 : ЧЗ (1), Наук.Аб. (13), 
Гурт.2 (3), Гурт.4 (3)

У виданні наведена інформація, необхідна 
лікарю для безперервної медичної 

післядипломної освіти та студентам старших курсів медичних університетів. 
Висвітлені найважливіші нозологічні форми інфекційних хвороб, які можуть 
уражати вагітних, породіль і жінок у післяпологовому періоді.
Видання містить сучасну інформацію про клініку, діагностику, сучасні 
методи лікування та акушерську тактику у вагітних і породіль, які переносять 
інфекційні хвороби.
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97. 618.2/7
Л 65
Ліхачов В. К. Акушерство : підруч. Т. 1. 

Базовий курс / В. К. Ліхачов. -  Вінниця : Нова 
Книга, 2021. -  389 с.
Примірники : всього: 70 : ЧЗ (1), Наук.Аб. (3), 
Гурт.2 (1), Гурт.4 (1), Уч.Аб. (64)

У підручнику наведено сучасні відомості для 
опанування базових знань з акушерства, 
засновані на принципах доказової медицини. 
Використані численні, оприлюднені в останні 
роки, гайдлайни, клінічні настанови, протоколи, 
практичні рекомендації, розроблені у Великій 
Британії, СІЛА, ЄС, Австралії, Новій Зеландії та 

інших розвинених країнах. Підручник сформований на сучасній програмній 
базі, написаний на високому теоретичному і практичному рівні. В першому 
томі наведено дані щодо фізіологічного перебігу вагітності, пологів і 
післяпологового періоду, акушерські підходи до анатомічних особливостей 
жіночого таза і плода, акушерської термінології, діагностики стану вагітної та 
внутрішньоутробного плода. Детально описано етапи розвитку пологової 
діяльності, ведення фізіологічних пологів. Представлено інформацію щодо 
перинатальної охорони плода, фізіології і патології періоду 
новонародженості. Значний обсяг першого тому підручника присвячений 
веденню пологів при головних та сідничних передлежаннях, вузьких та 
звужених тазах, неправильних положеннях плода.

98. 618.2/7 
Л 65
Ліхачов В. К. Акушерство: підручник.

Т. 2. Сучасна акушерська практика /
В. К. Ліхачов. -  Вінниця : Нова Книга, 2022. -  
511 с.
Примірники : всього: 70 : ЧЗ (1), Наук.Аб. (3), 
Гурт.2 (1), Гурт.4 (1), Уч.Аб. (64)

У другому томі наведено дані щодо аномалії 
пологової діяльності, перебігу вагітності й пологів 
при багатоплідді, невиношування й 
переношування вагітності, акушерських кровотеч, 
прееклампсії, плацентарної недостатності, 
ізоімунних взаємовідносин матері й плода, 

інфекцій у вагітних, внутрішньоутробного інфікування плода, післяпологових 
інфекційних захворювань, невідкладних станів в акушерстві. Великий розділ 
присвячено екстрагенітальній патології у вагітних.
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Дисертації

99. 618/3
В 23
Ващенко В. Л. Клініко-імунологічні механізми формування 

макрофагального дисбалансу при прееклампсії та оптимізація підходів до 
вторинної її профілактики : дис. ... доктора філософії / В. Л. Ващенко ; 
ПДМУ. -  Полтава, 2021. -  218 с.
Примірники : всього: 1 -  ЧЗ(1)

4 Мовознавство

100. 4У
Л 54
Лещенко Т. О. Атлас

культури мови медика : [навч.
наоч. посіб. для студентів-
здобувачів освіти закладів вищої 
освіти ступеня магістра, які навч. 
за спец. : 221 «Стоматологія», 222 
«Медицина», 228 «Педіатрія» в 
закладах вищої освіти
МОЗ України] / Т. О. Лещенко,
М. М. Жовнір, В. Г. Юфименко ; 

Полтавський державний медичний університет, Кафедра українознавства та 
гуманітарної підготовки. -  Львів : Магнолія 2006, 2021. -  143 с.
Примірники : всього: 100 : ЧЗ (1), Наук.Аб. (5), Гурт.2 (2), Гурт.4 (2), Уч.Аб.
(90)

101. 4У
Л 54
Лещенко Т. О. Читаємо українською : 

навч. посіб. для іноземних студентів I-II курсів 
(соціокультурний аспект) / Т. О. Лещенко, 
О. М. Шевченко, Г. М. Козуб ; МОЗ України, 
Полтавський державний медичний університет. -  
Львів : Магнолія 2006, 2021. -  247 с.
Примірники : всього: 150 : Наук.Аб. (3), Гурт.4
(2), Уч.Аб. (145)

Навчальний посібник «Читаємо українською» 
містить тексти і діалоги, що вирізняються 
стилістичним розмаїттям, невеликим обсягом, 
доступністю і чіткістю будови, цікавим змістом і 
належним лексико-граматичним оформленням. 

До всіх текстів передбачені завдання.

м а м а  Т. 0 ~ Ш м и а а  О . м .. К ету«  Г. м

Ч и т а є а ч о  
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к о ц ю ^ л ь іурн и й  л е ти т  і

Д Т Д Д О  К У Д Ь Т У Р И  
М О В И  М Е Д И К Д
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