
Бібліотека ВДНЗУ “УMCA"

Полтава 2018



ВИЩИЙ ДЕРЖАВНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД УКРАЇНИ 

«УКРАЇНСЬКА МЕДИЧНА СТОМАТОЛОГІЧНА АКАДЕМІЯ»

Б І Б Л І О Т Е К А
Інформаційно-бібліографічний відділ

С П И С О К 

нових надходжень 

літератури

за I квартал 2018 р.

Полтава -  2018



УДК 016

Укладач : С. В. Давиденко 

Відповідальний за випуск : О. Б. Боровик 

Комп’ютерна верстка : C. В. Давиденко

Список нових надходжень літератури за I квартал 2018 р. / 

уклад. С. В. Давиденко ; Вищий державний навчальний заклад 

України «Українська медична стоматологічна академія», 

Бібліотека. -  Полтава, 2018. -  52 с.

^  ВДНЗУ «Українська медична стоматологічна академія», 2018



Передмова

До вашої уваги список нових надходжень літератури, який інформує про 

видання (у т. ч. електронні), що надійшли до бібліотеки за I квартал 2018 р.

Матеріал розташовано за галузями знань, усередині розділів -  за 

алфавітом авторів і назв. Бібліографічні описи в покажчику складено 

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

Бібліографічний опис : загальні вимоги та правила складання», ДСТУ 

3582:2013 «Бібліографічний опис. Скорочення слів і словосполучень 

українською мовою. Загальні вимоги та правила».

Опис кожного документа містить дані про місцезнаходження примірників 

у відділах бібліотеки.

Місця збереження документів

Наук.Аб.- науковий абонемент 

Уч. Аб. -  навчальний абонемент 

ЧЗ -  читальна зала

ЧЗЕБ -  читальна зала «Електронна бібліотека»

Гурт.2 -  читальна зала в гуртожитку № 2 

Гурт.4 -  читальна зала в гуртожитку № 4 

БВ -  інформаційно-бібліографічний відділ
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5 Природничі науки

Електронний ресурс

1. 5+61 
В 53
Вісник проблем біології і медицини = Bulletin of problems in biology and 

medicine : український наук.-практ. журнал. 2017. Вип. 4. Т. 3 (141) / УАН, 
УМСА ; редкол.: В. М. Ждан, О. М. Проніна, Ю. Б. Чайковський [та ін.] ; відп. за 
вип. О. М. Проніна. -  Полтава : УМСА, 2017. -  1 о=эл. опт. диск (CD-ROM)
Примірники : всього: 1 -  ЧЗЕБ(1)

2. 5+61 
В 53
Вісник проблем біології і медицини = Bulletin of problems in biology and 

medicine : український наук.-практ. журнал. 2018. Вип. 1. Т. 1 (142) / УАН, 
УМСА ; редкол.: В. М. Ждан, О. М. Проніна, Ю. Б. Чайковський [та ін.] ; відп. за 
вип. О. М. Проніна. -  Полтава : УМСА, 2018. -  1 o=эл. опт. диск (CD-ROM)
Примірники : всього: 1 -  ЧЗЕБ(1)

54 Х імія

Книги

3. 547 
І-24
Іващенко О. Д. Дослідження плівкотвірної здатності вінілового

олігомера : монографія / О. Д. Іващенко, Ю. Б. Нікозять ; Укоопспілка, Полтав. 
ун-т споживчої кооперації України, Кафедра хімії. -  Полтава : РВВ ПУСКУ, 
2008. -  117 с.
Примірники : всього: 1 -  Наук.Аб.(1)

4. 547(075.8)
М 67
Мітрясова О. П. Вступ до органічної хімії : 

навч. посіб. [для студентів вищих навч. закладів] /
О. П. Мітрясова ; М-во освіти і науки України. -  
Київ : Професіонал, 2007. -  394 с.
Примірники : всього: 1 - Наук.Аб.(1)

У навчальному посібнику викладено основи 
знань з органічної хімії на основі принципу 
інтеграції з іншими природничими дисциплінами, 
що вивчаються студентами природничих 
спеціальностей. Особлива увага приділена значенню 
хімічних процесів та органічних сполук у природі, 
життєдіяльності живих організмів, для розв’язання 
та розуміння сучасних проблем довкілля.
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Методичні рекомендації

5. 54:61(075.8)
М 42
Медицинская химия : метод. указания для иностранных студентов 

высших учебных заведений МОЗ Украины, обучающихся на русском языке по 
специальности "Стоматология" / С. В. Харченко, Л. К. Ищейкина, В. Ю. Цубер 
[и др.] ; УМСА (Полтава). -  Полтава : РИО УМСА, 2018. -  182 с.
Примірники : всього: 2 -  Наук.Аб.(1), ЧЗ(1)

6. 54:61(075.8)
М 42
Медична хімія : метод. вказівки для студентів медичних факультетів 

вищих навчальних закладів МОЗ України / С. В. Харченко, Л. К. Іщейкіна, 
В. Ю. Цубер [та ін.] -  Полтава, 2017. -  200 с.
Примірники : всього: 2 -  ЧЗ(1), Наук.Аб.(1)

7. 54:61(075.8)
М 42
Медична хімія : метод. вказівки для студентів стоматологічних

факультетів вищих навчальних закладів МОЗ України / С. В. Харченко, 
Л. К. Іщейкіна, В. Ю. Цубер [та ін.] ; УМСА. -  Полтава, 2018. -  187 с.
Примірники : всього: 2 -  ЧЗ(1), Наук.Аб.(1)

57 Біологічні науки загалом

Книги

8 . 57(075.3)
З-13
Завдання для державної підсумкової 

атестації з біології за курс основної школи / автор- 
упоряд.: Н. Ю. Матяш, О. В. Костильов,
А. С Вихренко, Т. О. Вихренко. -  Вид. 2-ге, 
перероб. і доп. -  Київ : Генеза, 2004. -  247 с. 
Примірники : всього: 1 - Наук.Аб.(1)

Посібник містить різнопланові завдання 
(відкриті запитання, тести, заповнення 
узагальнюючих таблиць і схем, завдання з 
малюнками, складання порівняльних
характеристик, моделювання дослідів, подача 
інформації у вигляді опорного конспекту та ін.), які 
розподілено на чотири рівні складності відповідно 

до чотирьох рівнів навчальних досягнень учнів. Завдання допоможуть визначити 
якість знань, умінь та навичок учнів на фактологічному, операційно-доказовому, 
понятійному та творчому рівнях їхньої пізнавальної діяльності.

Завдання 
для державної 
підсумкової 
атестації

за курс основної 
школи
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574 Загальна екологія та біорізноманітність

9. 574+613/614+57(477.53)+37](063)
М 34
Матеріали Всеукраїнської науково- 

практичної конференції "Проблеми відтворення та 
охорони біорізноманіття України" (12 жовтня 2017 
року) / МОН України, Полтав. нац. пед. ун-т ім. 
В. Г. Короленка, УМСА, Полтав. обл. ін-т 
післядиплом. пед. освіти ім. М. В. Остроградського, 
Полтав. держ. аграр. акад.; редкол.: 
М. І. Степаненко, С. М. Шевчук, М. В. Гриньова 
[та ін.]. -  Полтава : Астрая, 2017. -  121 с. 
Примірники: всього : 2 -  Наук.Аб.(2)

У збірнику представлені результати 
досліджень, присвячені вивченню біорізноманіття 

тваринного і рослинного світу, його відтворення та охорони; екологічного 
стану навколишнього середовища та шляхів його оптимізації, впливу природніх 
факторів на здоров’я людини; сучасних проблем методики викладання біології.

10. 502/504+574](075.8)
Р 83
Руденко А. О. Основи екології : курс лекцій для студентів неекологічних 

спеціальностей / А. О. Руденко ; МОН України, Миколаїв. нац. ун-т 
ім. В. О. Сухомлинського. -  Миколаїв : Вид-во Миколаїв. НМУ, 2011. -  131 с.
Примірники: всього : 1 -  Наук.Аб.(1)

576 Клітинна та субклітинна біологія. Цитологія

Книги
11. 576.8

В 54
Вичалковська Н. В. Паразитологія : навч.- 

метод. посіб. для студентів біологічних 
факультетів / Н. В. Вичалковська ; МОН України, 
Миколаїв. нац. ун-т ім. В. О. Сухомлинського. -  
Миколаїв : МНУ, 2014. -  128 с.
Примірники : всього: : Наук.Аб. (1)

Висвітлено питання взаємовідносин тварин 
у системі парназит-хазяїн, місце паразитів у 
системі тваринного світу. Морфологічні 
пристосування до паразитичного способу життя та 
особливості фізіології й біохімії паразитів. 
Розглянуто окремі питання філогенії та еволюції 
паразитів.
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12. 576.893.1(075.8)
З-41
Збірник тестів і задач з медичної біології. Розд. 4 : Медична 

протозоологія / С. І. Дубінін, А. В. Ваценко, В. О. Пілюгін [та ін.] ; УМСА, 
Кафедра мед. біології. -  Полтава, 2008. -  80 с.
Примірники: всього : 4 -  Наук.Аб.(4)

577.1 Біохімія

Книги

13. 577.1(075.8)
А 45
АлейниковаТ. Л. Руководство к

практическим занятиям по биохимии : [учеб. пособ. 
для студентов мед. вузов] / Т. Л. Алейникова, 
Г. В. Рубцова, Н. А. Павлова ; под ред.
Е. С. Северина. -  М. : Медицина, 2000. -  127 с. 
Примірники : всього: 1 -  Наук.Аб.(1)

В 9 разделах руководства приведено 50 
лабораторных работ, выполнение которых будет 
способствовать усвоению студентами
теоретического материала по курсу "Биохимия". 
Каждый раздел заканчивается контрольно
практическими задачами для самоконтроля.

В приложении 1 в помощь лаборантам к
каждой работе перечислены материал для исследования, реактивы и
оборудование. Приведены также справочные таблицы нормальных
биохимических показателей.

14. 577.1+612+615.1/.4:577.1 
Т48
Тканевые регуляторные пептиды: Теоретические основы и

перспективы практического применения / под общ. ред. И. П. Кайдашева, 
В. П. Мищенко, В. К. Рыбальченко ; Л. Э. Веснина, А. Л. Гаркович,
Н. Н. Грицай [и др.]. -  Киев : Здоров'я, 2003. -  389 с.
Примірники : всього: 5 -  Наук.Аб.(5)

15. 577.1 
Ш 30
Шафран Л. М. Металлотионеины / Л. М. Шафран, Е. Г. Пыхтеева, 

Д. В. Большой. -  Одесса : Чорномор'я, 2011. -  427 с.
Примірники : всього: 1 -  Наук.Аб.(1)

ЄМНІ
Ш Ш

T.J1 Л ІСННИ*.о т ,  Г-Н Рубцоїш,
Н  А  І І ш о ї ш

РУКОВОДСТВО 
К ПРАКТИЧЕСКИМ 
ЗАНЯТИЯМ 
ПО БИОХИМИИ

I /Іею /н'ґіаьцисй Е.С Северян»
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16. 577.1(075.8)
Г 68
Hordiienko L. P. Biological chemistry : 

E lection  of test tasks : textbook / L. P. Hordiienko, 
M. V. Bilets, K. S. Neporada ; Ministry of public 
health of Ukraine, Ukrainian medical stomatological 
academy. -  Poltava, 2018. -  147 p.
Примірники : всього: 2 -  Наук.Аб. (2)

Навчальний посібник для англомовних 
студентів вищих навчальних закладів МОЗ 
України підготовлено у відповідності з програмою 
«Біологічна та біоорганічна хімія», яка складена 
співробітниками опорної кафедри біоорганічної та 
біологічної хімії національного медичного 
університету імені О. О. Богомольця. Тестові 

завдання структуровані за темами практичних занять, що відповідає стандартам 
навчання, згідно засад кредитно-модульної системи та сприяє підвищенню 
якості підготовки студентів.

Електронний ресурс

17. 577.1(075.8)
Г 68
Hordiienko L. P. Biological chemistry : E lection  of test tasks : textbook / 

L. P. Hordiienko, M. V. Bilets, K. S. Neporada ; Ministry of public health of Ukraine, 
Ukrainian medical stomatological academy. -  Poltava, 2018. -  1 o=эл. опт. диск 
(CD-ROM)
Примірники : всього: 1 -  ЧЗЕБ(1)

577.3 Біофізика

Книги

18. 577.3+53]:61+612.014](075.8)
І-98
Іщейкіна Ю. О. Медична і біологічна фізика : навч. посіб. для студентів 

вищих медичних навчальних закладів IV рівня акредитації / Ю. О. Іщейкіна, 
В. І. Макаренко, Н. В. Тронь ; МОЗ України, УМСА, Кафедра медичної 
інформатики, медичної і біологічної фізики. -  Вид. 2-ге. -  Полтава : Шевченко 
Р.В., 2013. -  351 с.
Примірники : всього: 1 -  Наук.Аб.(1)

19. 577.3+53:61](075.8)
К 68
Korovina L. D. Biophysics with beginnings of mathematical analysis and 

statistics : Extended course of lectures. Vol. 1 : Bases of mathematical analysis,
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probability theory and mathematical stаtistics. Methods of obtaining of the biophysical 
information. Biomechanics / L. D. Korovina ; Ukrainian Medical Stomatological 
Academy = Біофізика з початками математичного аналізу та статистики. Т. 1 
Основи математичного аналізу, теорії імовірностей і математичної статистики. 
Біомеханіка : розширений курс лекцій / Л. Д. Коровіна ; УМСА. -  2nd supplem. 
ed. -  Полтава : РВВ УМСА, 2017. -  127 p.
Примірники : всього: 145 -  Наук.Аб.(З), Гурт.4(1), Уч.Аб.(141)

20 577.3+53:61](075.8)
К 68
Korovina L. D. Biophysics with beginnings of mathematical analysis and 

statistics : Extended course of lectures. Vol. 3 : Optics. Quantum phenomena / 
L. D. Korovina ; Ukrainian Medical Stomatological Academy = Біофізика з 
початками математичного аналізу та статистики. Т. 3. Оптика. Квантові явища : 
розширений курс лекцій / Л. Д. Коровіна ; УМСА. -  2nd ed. -  Полтава : РВВ 
УМСА, 2018. -  128 p.
Примірники : всього: 95 -  Наук.Аб.(З), Гурт.4(1), Уч.Аб.(91)

21. 577.3+53:61](075.8)
К 68
Korovina L. D. Biophysics with beginnings of mathematical analysis and 

statistics : Extended course of lectures. Vol. 2 : Basis of thermodynamics. 
Biomembranes. Electricity and magnetism / L. D. Korovina ; Ukrainian Medical 
Stomatological Academy = Біофізика з початками математичного аналізу та 
статистики. Т. 2. Основи термодинаміки. Біомембрани. Електрика і магнетизм : 
розширений курс лекцій / Л. Д. Коровіна ; УМСА. -  2nd ed. -  |Poltava : РВВ 
УМСА, 2017. -  114 p.
Примірники : всього: 98 -  Наук.Аб.(З), Гурт.4(4), Уч.Аб.(91)

58 Ботаніка
22. 58

К 96
Кушнір Г. П. Мікроклональне розмноження 

рослин: теорія і практика / Г. П. Кушнір,
В. В. Сарнацька ; НАН України, Ін-т фізіології 
рослин і генетики. -  Київ : Наукова думка, 2005. -  
271 с.
Примірники : всього: 1 : Наук.Аб. (1)

Монографія присвячена теоретичним 
основам і прикладним аспектам мікроклонального 
розмноження рослин, яке дедалі ширше 
застосовують у практиці сільськогосподарського 
виробництва для збільшення коефіцієнта 
розмноження і оздоровлення рослин.
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61 Медичні науки

Книги

23. 61(03)
Е 64
Енциклопедія медичної освіти України / 

Укр. конфедерація журналістів, Ін-т біографічних 
досліджень ; автор-упоряд. В. В. Болгов ; гол. ред. 
вид. Н. О. Случ ; ред. рада: Г. А. Горай, 
В. І. Грицук, О. Й. Гершман [та ін.]. -  Київ : Ін-т 
біографічних досліджень, 2015. -  199 с. 
Примірники : всього: 1 : Наук.Аб. (1)

Енциклопедія медичної освіти України -  
унікальне видання, що знайомить читача із 
системою медичної освіти України, освітянською 
та науковою діяльністю медичних навчальних 
закладів. У виданні проаналізовані та 

структуровані особливості, досвід, здобутки та переваги вітчизняної медичної 
освіти. У книзі презентовані медичні заклади України усіх рівнів акредитації.

24. 61(09)
З-80
Золоті сторінки української медицини / Укр. 

конфедерація журналістів ; автор-упоряд.
В. В. Болгов ; гол. ред. вид. Н. О. Случ ; ред. рада: 
Г. А. Горай, В. І. Грицук, О. Й. Гершман [та ін.]. -  
Київ : Українська конфедерація журналістів, 2017.
-  207 с
Примірники : всього: 1 : Наук.Аб. (1)

У виданні представлені провідні фахівці 
медичної галузі, яскраві особистості, які 
присвятили своє життя професії лікаря: наукові та 
навчальні заклади, науково-практичні установи та 
центри, медичні асоціації та об’єднання України, 

медичні династії, медичні центри та спеціалісти з приватною практикою, 
клінічна медицина, фармація, санаторно-курортні та оздоровчі заклади.

25. 61+614.2](063)
М34
Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих 

учених «Медична наука в практику охорони здоров'я» (Полтава, 17 листопада 
2017 року) / МОЗ України, УМСА ; редколегія : В. М. Ждан, В. М. Бобирьов, 
І. М. Безкоровайна [та ін.]. -  Полтава : РВВ УМСА, 2017. -  81 с.
Примірники: всього: 3 -  Наук.Аб.(З)
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26. 61(09)
О-42
Одкровення. 1921-2016: ВДНЗУ

«Українська медична стоматологічна академія» у 
спогадах сучасників = Revelatio / автор ідеї, кер. 
автор. кол. В. М. Ждан ; авт. літ. зап.
С. І. Польщикова ; худож. О. Б. Шарбенко. -  
Полтава : Мирон І. А., 2017. -  359 с.
Примірники : всього: 500 : Наук.Аб. (495), ЧЗ (2), 
Гурт.2 (1), Гурт.4 (1), БВ (1)

Ця книга про один із найкращих вузів 
України відомий далеко за її межами. Про його 
славну історію, про наукові досягнення і 
напружену роботу впрождовж багатьох десятиліть. 

Це спогади про життя довжиною майже у століття, про благородну професію і 
безмежну любов до неї та до людей, про будні і свята, про радощі і печалі тих, 
хто обрав своєю місією порятунок людей....І щедро ділиться своїм досвідом з 
тими, хто прийде вслід за ними служити її Величності- Медицині.

Електронний ресурс

27. 61
Р 33
Реєстр медико-технологічних документів : Квітень 2016 р. / Державний 

експертний центр МОЗ України. -  Київ, 2016. -  1 о=эл. опт. диск (CD-ROM) 
Примірники : всього: 3 -  ЧЗЕБ(3)

28. 61
Р 33
Реєстр медико-технологічних документів / Державний експертний центр 

МОЗ України. -  Київ, 2012. -  1 о=эл. опт. диск (CD-ROM)
Примірники : всього:3 -  ЧЗЕБ(З)

29. 61
Р 33
Реєстр медико-технологічних документів : Квітень 2017 р. / Державний 

експертний центр МОЗ України. -  Київ, 2017. -  1 о=эл. опт. диск (CD-ROM)
Примірники : всього: 3 -  ЧЗЕБ(З)

Адаптовані клінічні настанови. Стандарти медичної допомоги. Уніфіковані 
клінічні протоколи медичної допомоги.
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61: 34 Судова медицина

Книги

30. 61:34
Д 25
Девяткин А. Е. Судебная медицина : учеб. 

пособ. / А. Е. Девяткин, Н. И. Винник, В. В. Черняк 
; МЗ Украины, УМСА. -  Полтава : Мироненко
І. Г., 2017. -  146 с.
Примірники : всього: 2 : ЧЗ (1), Наук.Аб. (1)

В учебном пособии изложен материал по 
общим вопросам судебной медицины, 
идентификации трупов неизвестных лиц с 
использованием современных данных по 
определению одонтологического статуса.

Автореферати

31. 61:34
Г 20
Гараздюк М. С. Часовий моніторинг посмертних змін автофлуоресценції 

плівок ліквору у визначенні давності настання смерті : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : 14.01.25 «Судова медицина» / 
М. С. Гараздюк ; Нац. мед. акад. післядипломної освіти. -  Київ, 2018. -  19 с.
Примірники : всього: 1 : ЧЗ. (1)

611 Анатомія. Анатомія людини

Книги
32. 611.3(075.8)

С 79
Степанчук А. П. Особливості будови органів 
травної системи людини, їхній розвиток і вади : 
навч. посіб. [для студентів вищих навчальних 
закладів МОЗ України] / А. П. Степанчук ; МОЗ 
України, ЦМК, УМСА. -  Полтава : Вид-во Гонтар
О. В., 2017. -  123 с.
Примірники: всього: 2 -  ЧЗ(1), Наук.Аб.(1)

У навчальному посібнику подані відомості 
нормальної будови травної системи людини, 
викладені необхідні дані відповідно вимогам 
навчальної програми вищих навчальних медичних 
закладів. Латинські терміни наведені відповідно до 
Міжнародної анатомічної номенклатури.
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33. 611-018
М 55

Mescher A. L. Junqueira's Basic Histology : text & atlas / A. L. Mescher. -  
12th ed. -  New York etc. : McGraw-Hill, Medical, 2010. -  xi, 467 p.
Примірники : всього: 1 : Наук.Аб. (1)

612 Фізіологія. Фізіологія людини

Книги

омцшзшомшдіш
ТКАНЕЙ И ЦЕНТРАЛЬНОЙ 
НЕРВНОЙ СИСТЕМУ

JRr

34. 612+612.8](075.8)
О-28
Общая физиология возбудимых тканей и 

центральной нервной системы : (учеб. пособ. для 
иностранных студентов стомат. факультетов 
медицинских вузов) / подгот.: Т. Н. Запорожец, 
М. Ю. Жукова, А. П. Павленко. -  Полтава, 2017. -  
171 с.
Примірники: всього: 2 -  Наук.Аб.(2)

У посібнику викладено теоретичний 
матеріал з розділів «Загальна фізіологія збудливих 
тканин» і «Загальна фізіологія ЦНС». 
Представлені практичні роботи, передбачені 
програмою з дисципліни «Фізіологія».

35. 612.017(075.8)
С 44
Скок М. В. Основи імунології : курс лекцій / М. В. Скок. -  Київ : 

Фітосоціоцентр, 2002. -  151 с.
Примірники : всього: 1 -  Наук.Аб.(10)

613 Гігієна в цілому

Книги

36. 613.8:613.956/96:616-036.3-07(075)
К 68
Коробчанський В. О. Гігієнічна 

психодіагностика донозологічних станів у 
підлітковому та юнацькому віці : [посіб. для 
докторантів, аспірантів, по шукачів та лікарів] / 
В. О. Коробчанський. -  Харків : Контраст, 2005. -  
191 с.
Примірники : всього: 1 - Наук.Аб.(1)

У посібнику систематизовано матеріал щодо 
психодіагностики донозологічних станів серед
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молоді на двох принципових вікових періодах зростання: у підлітковому (12-16 
років) та юнацькому (17-21 рік) віці.

37. 613(075.8)
Р 83
Руденко А. О. Основи гігієни : навч. посіб. : для студентів пед. спец. /

А. О. Руденко, В. С. Черно. -  Миколаїв : [Видво Миколаїв. мед. ун-ту], 2010. -  
127 с.
Примірники : всього: 1 -  Наук.Аб.(1)

38. 159.9+613/614+37](063)
С 83
Стратегія соціально-психологічного та медико-біологічного 

забезпечення життєдіяльності людини : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., 
12-14 лютого 2004 р. -  Миколаїв : МДУ, 2005. -  293 с.
Примірники : всього: 1 -  Наук.Аб.(1)

39. 613.2:612.118
Ч-54
4 группы крови. Питание и борьба со стрессом / автор-сост. 

В. В. Петров. -  Минск : Харвест, 2003. -  351 с.
Примірники : всього: 1 -  Наук.Аб.(1)

Книги

614 Охорона здоров’я та гігієна. 
Попередження нещасних випадків

Розраховано на студентів, 
викладачами медичного факультету.

40. 614.253+616.1/9:614.253](075.8)
Д 34
Деонтологія та етика в клінічній практиці : 

навч. посіб. Ч. 2 / С. І. Треумова, Є. Є. Петров, 
Ю. Г. Бурмак, Т. А. Трибрат ; МОЗ України, 
УМСА, Кафедра пропедевтики внутрішньої 
медицини з доглядом за хворими, загальної 
практики (сімейної медицини). -  Полтава : 
Техсервіс, 2017. -  375 с.
Примірники : всього: 1 -  ЧЗ(1)

У посібнику глибоко, по-науковому подані 
розділи етико-деонтологічних проблем, етичні 
закони та позиції в медицині. Значна увага 
приділена сутності професійної моралі лікаря у 
сучасному суспільстві. 
а також може бути використаний інтернами,
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41. 614.8+613+574
К 68
Коробчанский В. А. Системогенез 

жизнедеятельности: гигиенические и
экологические аспекты / В. А. Коробчанский. -  
Харьков : Контраст, 2005. -  427 с.
Примірники : всього: 1 - Наук.Аб.(1)

Монография посвящена методологическим 
вопросам организации, функционирования и 
развития мультифакторных биологических систем 
различного уровня организации: от растительных 
сообществ до биосоциальных систем. Проводится 
анализ системогенеза жизнедеятельности как 
единоого процесса формирования функциональной 
структуры, лежащей в основе жизнеобеспечения 

всех организмов и их сообществ.

42. 614.2:34(075)
О-64
Організаційно-правові засади медичної та 

фармацевтичної діяльності : навч.-метод. матеріал / 
за заг. ред. Ю. О. Худяка, В. М. Пашкова ; 
В. С. Близнюк, А. І. Зоря, І. Г. Копко [та ін.]. -  
Полтава : Дивосвіт, 2016. -  407 с.
Примірники : всього: 1 - Наук.Аб.(1)

У навчально-методичному матеріалі 
викладено та проаналізовано ключові положення 
організації та правового забезпечення методичної й 
фармацевтичної діяльності, з практичної точки 
зору висвітлюються питання, присвячені засадам 
формування державою господарсько-правової 
політики у сфері охорони здоров’я та здійсненню 

медичної й фармацевтичної діяльності. В основу концепції курсу покладено 
сучасну наукову доктрину з медичного права.

Автореферати

43. 614
Ш 30
Шафранський В. В. Медико-соціальне обгрунтування системи 

громадського здоров'я в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
доктора мед. наук : 14.02.03 «Соціальна медицина» / В. В. Шафранський ; Нац. 
мед. ун-т. -  Київ, 2018. -  44 с.
Примірники: всього: 1 -  ЧЗ (1)
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615 Фармакологія. Терапія. Токсикологія

Книги

44. 615.89+61](063)
А 43
Актуальні питання в народній і 

нетрадиційній медицині. Здоров'я та довголіття: 
фундаментальні дослідження, впровадження : 
наук. симпозіум з міжнар. участю, 8-9 квітня 2016 
року / МОЗ України, Нац. наукова мед. б-ка 
України, АН вищої школи, Асоціація фахівців з 
народної і нетрадиційної медицини України, Київ. 
мед. ун-т УАНМ ; за ред. Т. П. Г арник,
В. А. Туманова. -  Київ, 2016. -  131 с.
Примірники: всього: 1 -  Наук.Аб.(1)

У виданні розглянуті можливості та досвід, 
застосування методів, засобів народної медицини 
на принципах наукової, доказової практики у 

комплексній, превентивній терапії та медичній реабілітації у осіб різних 
вікових груп, а також розглянуті актуальні проблеми та перспективи 
фундаментальних досліджень, розвитку народної медицини та впровадження в 
національну систему охорони здоров’я.

45. 615.825+613.71/73](075.8)
Ф 50
Фізична реабілітація, спортивна медицина : 

навч. посіб. [для студентів с томатологічних 
факультетів вищих навч. закладів МОЗ України] / 
Д. М. Бойко, В. О. Жамардій, І. П. Кравченко, 
Є. Ю. Страшко. -  Полтава, 2017. -  123 с. 
Примірники: всього : 2 -  Наук.Аб.(2)

У навчальному посібнику викладені тестові 
завдання, підготовлені українською, російською та 
англійською мовами відповідно до вимог 
навчальної програми з дисципліни «Фізична 
реабілітація, спортивна медицина», складеної для 
спеціальності 7.110106 «Стоматологія» напряму 

підготовки 1101 «Медицина», згідно з освітньо-кваліфікаційною 
характеристикою та освітньо-професійною програмою підготовки фахівців 
освітньо-кваліфікаційного рівня «Спеціаліст» кваліфікації «Лікар-стоматолог» 
у вищих медичних навчальних закладах освіти України IV рівня акредитації.
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46. 615.9:574+614.7/8](075.8)
Э 40
Экологическая токсикология . Т. 1 : Экологическая токсикология. Ч. 2 : 

Программа. Практикум лабораторных работ / Л. М. Ростока, И. М. Туряница, 
З. Й. Фабри [и др.]. -  Ужгород : Патент, 2001. -  311 с.
Примірники: всього: 1 -  Наук.Аб.(1)

Методичні рекомендації

47. 615.2/4(075.8)
М54
Методичні вказівки для аудиторної та доаудиторної самостійної роботи 

студентів при підготовці до практичних занять з Модуля № 3. Фармакологія 
протимікробних, противірусних, протипаразитарних, протипротозойних 
лікарських засобів. Препарати кислот, лугів та солей лужноземельних металів / 
МОЗ України, УМСА, Кафедра експериментальної та клінічної фармакології ; 
скл. С. Ю. Чечотіна. -  Полтава, 2013. -  33 с.
Примірники: всього: 2 -  Наук.Аб.(2)

Автореферати

45. 615.21:616.831
Д 27
Дейко Р. Д. Експериментальне вивчення церебропротекторних та 

психотропних властивостей нових циклічних і лінійних олігопептидів : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : 14.03.05
«Фармакологія» / Р. Д. Дейко ; Нац. фармацевтичний ун-т. -  Харків, 2018. -  
23 с.
Примірники: всього: 1 -  ЧЗ (1)

46. 615.213:616.8-009.12 
К 12
Каврайський Д. П. Експериментальне дослідження нових похідних 

піразоло[3,4-д]піримідин-4-ону та триазолу як потенційних протисудомних 
препаратів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : 14.03.05 
«Фармакологія» / Д. П. Каврайський ; Нац. фармацевтичний ун-т. -  Харків,
2017. -  24 с.
Примірники: всього: 1 -  ЧЗ (1)

Електронний ресурс

47. 615(035)(477)
Д 36

Державний формуляр лікарських засобів: Затверджено Міністерством 
охорони здоров’я України (наказ МОЗ України від 03.04.2017 р. № 363). Вип. 
9-й / ред. колегія: М. П. Аряєв, В. Г. Бебешко, Ф. С. Глумчер [та ін.]. -  Київ,
2017. -  1 о=эл. опт. диск (CD-ROM)
Примірники: всього: 2 -  ЧЗЕБ(2)
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48. 615(035)(477)
Д 36

Державний формуляр лікарських засобів: Затверджено Міністерством 
охорони здоров’я України (наказ МОЗ України від 08 квітня 2014 р. № 252). 
Вип. 6-й / редкол.: М. П. Аряєв, О. В. Баранько, В. Г. Бебешко [та ін.] ; підгот. 
ДЕЦ МОЗ України . -  Київ, 2014. -  1 о=эл. опт. диск (CD-ROM)
Примірники: всього: 3 -  ЧЗЕБ(З)

49. 615(035)
Д 58

Довідник лікарських засобів / МОЗ України, Держ. фармак. центр ; гол. 
ред. В. Т. Чумак. -  Київ, 2007. -  1 о=эл. опт. диск (РС СD).
Примірники: всього: 1 -  ЧЗЕБ(1)

50. 615(035)
Д 58
Довідник лікарських засобів . Вип. 11-й: (станом на 20.04.2017 р.) / 

МОЗ України, Держ. експерт. центр. -  Київ, 2017. -  1 о=эл. опт. диск (DVD- 
ROM)
Примірники: всього: 3 -  ЧЗЕБ(З)

51. 615(035)
Д 58
Довідник лікарських засобів . Вип. 5-й: Станом на 01.05.2011 / МОЗ 

України, Держ. есперт. центр. -  Київ, 2011. -  1 о=эл. опт. диск (DVD-ROM) 
Примірники: всього: 2 -  ЧЗЕБ(2)

52. 615(035)
Д 58

Довідник лікарських засобів . Вип. 8-й / МОЗ України, Держ. експерт. центр.
-  Київ, 2014. -  1 о=эл. опт. диск (DVD-ROM)
Примірники: всього: 3 -  ЧЗЕБ(З)

53. 615(035)
Д 58
Довідник лікарських засобів . Вип. 10-й: (станом на 01.05.2016 р.) / 

МОЗ України, Держ. експерт. центр. -  Київ, 2016. -  1 о=эл. опт. диск (DVD- 
ROM)
Примірники: всього: 3 -  ЧЗЕБ(З)

54. 615(035)(477)
Д 36
Державний формуляр лікарських засобів . Вип. 3-й / під ред.

В. Є. Бліхара, В. Т. Чумака, В. І. Мальцева [та ін.] ; редкол. : М. Л. Аряєв,
О. П. Баула, В. В. Безруков, В. М. Бобирьов [та ін.]. -  Київ, 2011. -  1 о=эл. опт. 
диск (DVD-R/W)
Примірники: всього: 2 -  ЧЗЕБ(2)
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616 Патологія. Клінічна медицина

Автореферати

55. 616-002.5-084:615.371] -06-053.2-089 
Ш 37
Шевченко М.Ю. Особливості діагностики і хірургічного лікування 

ускладнень протитуберкульозних щеплень : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. мед. наук : 14.01.09 «Дитяча хірургія», 222 «Медицина» / 
М. Ю. Шевченко ; Вінницький нац. мед. ун-т. -  Вінниця, 2018. -  24 с.
Примірники: всього: 1 -  ЧЗ (1)

616-053.2 Педіатрія. Дитячі хвороби

Електронний ресурс

56. 616-053.2 :[616-083+616.1/2-036.882-08]+616-053.31-083(075)
К 85
Крючко Т. А. Общий и специальный уход за больными детьми и 

взрослыми. Сердечно-легочная реанимация у детей : (учеб.-метод. пособ. 
предназначено для врачей-педиатров, врачей-интернов, врачей семейной 
медицины, а также отечественных и иностранных студентов высших 
государственных медицинских учебных заведений) / Т. А. Крючко,
Н. Н. Пеший [и др.] ; МОЗ Украины, УМСА, Кафедра педиатрии № 2. -  
Полтава, 2017. -  1 о=эл. опт. диск 
Примірники: всього: 1 -  ЧЗЕБ(1)

57. 616-053.2(075)
К 85
Крючко Т. А. Практические навыки врача-педиатра : (учеб. пособ. 

предназначено для врачей-педиатров, врачей-интернов, семейных врачей, 
отечественных и зарубежных студентов высших государственных учебных 
заведений IV уровня аккредитации) / Т. А. Крючко, Н. Н. Пеший [и др.]. ; МОЗ 
Украины, УМСА, Кафедра педиатрии № 2. -  Полтава, 2017. -  1 о=эл. опт. диск 
(DVD-R/W)
Примірники: всього: 1 -  ЧЗЕБ(1)

58. 616-053.2(075)
К 85
Крючко Т. А. Современные вопросы педиатрии : (учеб. пособ.

предназначено для педиатров, врачей-интернов, врачей семейной медицины, а 
также для отечественных и иностранных студентов высших государственных 
медицинских учебных заведений) / Т. А. Крючко, Н. Н. Пеший [и др.]. ; МОЗ 
Украины, УМСА, Кафедра педиатрии № 2. -  Полтава, 2017. -  1 о=эл. опт. диск 
(DVD-R/W)
Примірники: всього: 1 -  ЧЗЕБ(1)
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616-07 Семіологія. Обстеження. Діагноз

59. 616-07+613.9](075.8/9)
Б 77
Бойко М. Г. Довідник основних нормальних 

лабораторних та функціональних показників 
здорових людей різних вікових категорій : навч. 
посіб. / М. Г. Бойко, Д. М. Бойко, О. С. Бойко. -
5-те вид., виправ. та доп. -  Полтава : АСМІ, 2015.
-  150 с.
Примірники : всього : 1 -  ЧЗ(1)

Даний довідник призначений для студентів 
медичних вузів, інтернів, лікарів загальної 
практики-сімейної медицини, лікарів-
стоматологів. У зручній для роботи формі в ньому 
систематизовані нормальні результати основних 

видів фізикального, лабораторного та інструментального обстеження пацієнтів 
різних вікових категорій.

616-083 Догляд за хворими. Медсестринський догляд

Книги

60. 616-083.98+616-036.11-08](075.8)
Е 45
Екстрена та невідкладна медична допомога 

: навч. посіб. [для студентів вищих навч. закладів 
МОЗ України] / 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: 2 -  ЧЗ(1), Наук.Аб.(1)

Посібник складається з 5 розділів, які 
відповідають вимогам програм з дисципліни 
«Екстренна та невідкладна медична допомога», 
містить додатки з алгоритмами виконання дій з 
надання невідкладної допомоги на 

догоспітальному етапі. До кожного розділу розроблено контрольні питання, 
ситуаційні задачі і наведено перелік інформаційних посилань. Посібник 
підготовлений відповідно до вимог освітньо-професійної програми та освітньо- 
кваліфікаційної характеристики випускників спеціальності «Медицина».
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61. 616-083.98
М 74
Могильник А. И. Клинические манипуляции 

в неотложной медицине : иллюстрированное учеб. 
пособ. / А. И. Могильник, А. Ю. Бодулев ; МЗ 
Украины, УМСА, Кафедра анестезиологии с 
интенсивной терапией. -  Полтава : Рыбалка Д. Л.,
2017. -  126 с.
Примірники : всього: Наук.Аб. (2)

Посібник дає чіткі визначення основних 
понять невідкладної медицини, знайомить з 
технікою виконання клінічних маніпуляцій, 
висвітлює алгоритми дій у невідкладних ситуаціях. 
У посібнику представлена велика кількість 

ілюстрацій, які допоможуть швидко зорієнтуватися в навчальному матеріалі.

616-091 Патологічна анатомія

62. 616-091
П 61
Посібник для практичних занять з патологічної анатомії = Пособие для 

практических занятий по патологической анатомии = Manual for practical 
training on pathological anatomy / за ред. А. Ф. Яковцової, В. В. Гаргіна,
H. І. Горголь, О. А. Омельченко ; А.Ф. Яковцова, В. Д. Марковський,
I. В. Сорокіна, Г. І. Губіна-Вакулюк та ін. ; МОЗ України, Харків. держ. мед. ун
т. -  Харків : ХДМУ, 2007. -  347 с.
Примірники : всього: 1 -  Наук.Аб.(1)

63. 616-091(075.8)
С 71
Спеціальна патоморфологія (базовий курс) 

: [навч. посіб. для студентів стоматологічних
факультетів вищих навч. закладів МОЗ України] /
І. І. Старченко, А. П. Гасюк, Н. В. Ройко [та ін.] ; 
УМСА, Кафедра патологічної анатомії з секційним 
курсом. -  Полтава : Вид-во Мироненко І. Г., 2017.
-  174 с.
Примірники : всього: 4 -  ЧЗ(1), Наук.Аб.(З)

Навчальний посібник для студентів 
стоматологічного факультету вищих медичних 
навчальних закладів III-IV рівнів акредитації 
допомагає в досить стислому вигляді, але 

глибокому по змісту матеріалі, отримати студентами знання з патоморфології 
основних захворювань серцево-судинної системи, нирок, органів дихання, 
шлунково-кишкового тракту та щелепно-лицевої ділянки.
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64. 616-091(075.8)
С 71
Спеціальна патоморфологія (базовий курс) 

: для студентів медичних факультетів вищих 
медичних навчальних закладів III-IV рівнів 
акредитації / І. І. Старченко, Н. В. Ройко. 
Б. М. Филенко [та ін.] ; УМСА, Кафедра 
патологічної анатомії з секційним курсом. -  
Полтава : Вид-во Мироненко І. Г., 2017. -  173 с. 
Примірники : всього: 2 -  ЧЗ(1), Наук.Аб.(1)

Навчальний посібник для студентів 
медичних факультетів вищих медичних 
навчальних закладів III-IV рівнів акредитації 
допомагає в досить стислому вигляді, але 

глибокому по змісту матеріалі, отримати знання з патоморфології основних 
захворювань серцево-судинної системи, нирок, органів дихання, шлунково- 
кишкового тракту, статевих органів та ендокринної системи.

616-092 Патологічна фізіологія

65. 616-092(075.8)
П 69
Практикум з патофізіології : для підготовки студентів другого магістер. 

рівня вищої освіти стомат. фак-ту. Частина I : Загальна нозологія / МОЗ
України, УМСА, Кафедра патофізіології ; уклад.: В. О. Костенко,
Н. В. Соловйова, А. В. Міщенко [та ін.] ; за ред. В. О. Костенка = Практикум по 
патофизиологии (Часть I: Общая нозология) : для подготовки студентов 
второго магистер. уровня высшего образования стомат. фак-та = Practical work 
on pathophysiology. (Part 1: General nosology) / for preparation of the second 
master's level of higher education of the stomat. faculty. -  Полтава : 
Укрпромторгсервіс, 2017. -  75 с.
Примірники : всього: 1 -  Наук.Аб.(1)

616.1/.9 Систематична патологія і терапія

Книги

66. 616.1/9-07(075.8)
П 30
Петров Є. Є. Лабораторні і інструментальні методи дослідження 

внутрішніх органів у питаннях і відповідях : (навч. посіб. для студентів 
третього курсу медичного факультету) / Є. Є. Петров, Ю. М. Гольденберг,
З. О. Борисова ; УМСА. -  Полтава : Техсервіс, 2009. -  68 с.
Примірники : всього: 1 -  Наук.Аб.(1)
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67. 616.1/9-07(075.8)
П 81
Пропедевтика внутренней медицины: основные методы обследования 

больных и ведущие синдромы в клинике внутренних болезней : (учеб. пособ.
для иностранных студентов третьего курса медицинского факультета) /
Ю. М. Гольденберг, Е. Е. Петров, З. А. Борисова, Т. В. Настрога ; УМСА, 
Кафедра пропедевтики внутренней медицины с уходом за больными. -  Полтава 
: Техсервіс, 2007. -  74 с.
Примірники : всього: 1 -  Наук.Аб.(

68. 616.1/9-07(075.8)
С 45
Скрипник І. М. Історія хвороби з

внутрішньої медицини : навч. посіб. для студентів 
вищих медичних навчальних закладів України III-
IV рівнів акредитації / І. М. Скрипник,
0. Ф. Гопко, В. Г. Маслова [та ін.] ; за ред.
1. М. Скрипника ; МОЗ України, УМСА. -  Полтава 
: Техсервіс, 2016. -  161 с.
Примірники: всього : 1 - Наук.Аб.(1)

У навчальному посібнику представлені 
схема написання історії хвороби з внутрішньої 
медицини, алгоритм обстеження пацієнта з 
формулюванням попереднього і заключного

діагнозів, симптоми і синдроми, які найбільш часто зустрічаються при 
захворюваннях внутрішніх органів. Також наведені референсні показники 
лабораторних та інструментальних методів обстеження, рецептура препаратів в 
латинській транскрипції з їх дозуванням.

69. 616.1/9-07(075/8)
С 45
Skrypnyk I. M. Case history in internal 

medicine : tutorial for IV-VI year students of the 
foreign student training faculty / I. M. Skrypnyk, 
S. I. Sorokina, T. I. Shevchenko ; ed. I. M. Skrypnyk ; 
Ministry of heath care of Ukraine, UMSA. -  Poltava : 
Tehservis, 2015. -  254 p.
Примірники: всього: 2 -  ЧЗ(1), Наук.Аб.(1)

Посібник містить схему написання історії 
хвороби з внутрішньої медицини, діагностичний 
алгоритм з формулюванням попереднього та 
заключного діагнозів, перелік симптомів та 
синдромів, що найбільш часто зустрічаються у 

терапевтичній практиці, наведені референтні показники результатів 
лабораторних та інструментальних методів обстеження.
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616.1 Патологія серцево-судинної системи і крові

70. 616.12:614.254.3(075.8/9)
А 43
Актуальні питання кардіології в практиці 

сімейного лікаря : навч. посіб. [для студентів 
вищих навчальних закладів] / В. М. Ждан, 
Є. М. Кітура, М. Ю. Бабаніна [та ін.] ; МОЗ 
України, УМСА. -  2-ге вид., доп. і перероб. -  
Полтава : Вид-во Мироненко І. Г., 2017. -  248 с. 
Примірники: всього: 10 -  Наук.Аб.(6), Гурт.2(2), 
Гурт.4(2)

Посібник допоможе лікарям загальної 
практики, терапевтам, кардіологам в їх 
повсякденній роботі, підвищити ефективність 
медичної допомоги пацієнтам із серцево- 

судинними захворюваннями, забезпечити її надання в повному обсязі та 
своєчасно.

71. 616.13/14+616.12]-018.74
К 29
Катеренчук І. П. Ендотеліальна дисфункція 

та кардіоваскулярний ризик: причини, механізми 
розвитку, клінічні прояви, лікування і 
профілактика / І. П. Катеренчук, І. В. Циганенко. -  
Київ : Медкнига, 2017. -  255 с.
Примірники: всього : 1 - Наук.Аб.(1)

У монографії висвітлені новітні уявлення про 
функції ендотелію в нормі, процес синтезу 
ендотелієм біологічно активних речовин, 
біологічна роль оксиду азоту, проаналізовано 
фактори, які позитивно впливають на ендотелій. 
Детально охарактеризовані умови, що є 

несприятливими для функціонування ендотелію, визначені провідні механізми 
розвитку ендотеліальної дисфункції, наведені характеристики ендотеліальної 
дисфункції при різноманітніх патологічних процесах і продемонстрована її 
роль у розвитку кардіоваскулярного ризику.

Ендотеліальна дисфункція 
та кардіоваскулярний ризик

)7 ^
J

Книги

Актуальні питання

І  кардіологи
і  практиці сімейного лікаря

\ г
Нш чдеым* поавмп
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72. 616.1(06)
П 27
Персоніфікований підхід до лікування 

хвороб органів кровообігу на основі доказової 
медицини : збірник лекцій Української
кардіологічної школи ім. акад. М. Д. Стражеска / за 
ред. В. М. Коваленка ; МОЗ України, НАМН 
України, Асоціація кардіологів України, Ін-т 
кардіології ім. М. Д. Стражеска. -  Київ : Четверта 
хвиля, 2017
Примірники: всього : 1 - Наук.Аб.(1)

У збірнику представлені рекомендації з 
лікування основних серцево-судинних захворювань 
та синдромів, огляди сучасних лікарських засобів, 

розглянуто їх місце у фармакотерапії кардіологічної патології.

73. 616.1-073.97:614.254.3(075.8)
Ш 97
Шуть С. В. Алгоритми

електрокардіографічної діагностики серцево- 
судинної патології в практиці сімейного лікаря : 
навч. посіб. [для студентів вищих мед. навч. 
закладів МОЗ України] / С. В. Шуть, Т. А. Трибрат.
-  Вид. 2-ге перероб. та доп. -  Полтава : Техсервіс,
2018. -  85 с.
Примірники: всього: 2 -  ЧЗ(1),
Наук.Аб.(1)

У посібнику викладені алгоритми 
електрокардіографічної діагностики серцево- 
судинної патології в практиці сімейного лікаря.
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74. 616+616.15]-053.2(075.8)
П 64
Pokhylko V. I. Age-related features and 

pathology of blood in children : manual for students of 
higher medical educational institutions of the III-IV 
accreditation levels / V. I. Pokhylko, S. M. Tsvirenko, 
YU. V. Lysanets ; Ministry of public health of Ukraine, 
UMSA (Poltava) = Вікові особливості та патологія 
крові у дітей : навч. посіб. для студентів вищих 
медичних навчальних закладів III-IV рівнів 
акредитації / В. І. Похилько, С. М. Цвіренко, 
Ю. В. Лисанець ; МОЗ України, ЦМК, УМСА. -  
Полтава : Світ книг, 2017. -  139 p.
Примірники: всього: 3 -  Наук.Аб.(З)
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У навчальному посібнику висвітлено питання ембріогенезу, вікових 
особливостей, семіотику ураження, методи обстеження та захворювання 
системи крові у дітей.

Методичні рекомендації

75. 616.12-008.331.1-053.81-085(07)
М 54

Метод оптимізації терапії хворих з артеріальною гіпертензією молодого 
віку : (метод. рек.) / уклад.: О. М. Біловол, І. І. Князькова, А. В. Жадан [та ін.]. -  
Київ, 2017. -  23 с.
Примірники : всього: 1 -  Наук.Аб.(1)

76. 616.12-008.331.1-053.9(07)
О-75
Особливості діагностики та лікування артеріальної гіпертензії в 

похилому та старечому віці : (метод. рек.) / уклад.: Л. М. Єва, М. Г. Ахаладзе,
В. О. Артеменко [та ін.]. -  Київ : Фенікс, 2017. -  26 с.
Примірники : всього: 2 -  Наук.Аб.(2)

Автореферати

77. 616.12-008.313-053.9-085:615.222 
Б 36
Бевзюк Л. В. Клініко-патогенетичне обгрунтування використання 

спіронолактону і триметазидину в лікуванні хворих з фібриляцією передсердь 
та супутньою вік-залежною патологією : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. мед. наук : 14.01.02 «Внутрішні хвороби» / Л. В. Бевзюк ; Нац. 
мед. ун-т. -  Київ, 2018. -  18 с.
Примірники : всього: 1 -  ЧЗ (1)

78. 616.127-007.61-07
Д 14
Дагхар Самауіль Клініко-діагностичне і прогностичне значення рівня 

галектіну-3 у хворих на гіпертрофічну кардіоміопатію із супутньою серцево- 
судинною патологією : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : 
14.01.11 «Кардіологія» / Дагхар Самауіль ; Запорізький держ. мед. ун-т. -  
Запоріжжя, 2018. -  23 с.
Примірники : всього: 1 -  ЧЗ (1)

79. 616.147.3-007.64-089 
К 89
Кузьменко О. В. Ендовенозна лазерна коагуляція з різними типами 

світловодів у хірургічному лікуванні варикозної хвороби нижніх кінцівок : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : 14.01.03 «Хірургія» / 
О. В. Кузьменко ; Нац. мед. ун-т. -  Київ, 2018. -  20 с.
Примірники : всього: 1 -  ЧЗ (1)
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80. 616.12-005.4:616.12-008.313.2]-085.273.53 
М 52
Меркулова І. О. Вплив антитромботичної терапії на фосфоліпіди 

мембран еритроцитів крові у хворих на ішемічну хворобу серця в поєднанні з 
фібриляцією передсердь : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. 
наук : 14.01.11 «Кардіологія» / І. О. Меркулова ; Нац. мед. ун-т. -  Київ, 2017. -  
20 с.
Примірники : всього: 1 -  ЧЗ (1)

81. 616.12-009.72-06:616.36-003.826 
М 62
Міняйленко Л. Є. Нейрогуморальні порушення у хворих на стабільну з 

неалкогольною жировою хворобою печінки, та їх медикаментозна корекція : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : 14.01.02 «Внутрішні 
хвороби» / Л. Є. Міняйленко ; Запорізький держ. мед. ун-т. -  Запоріжжя, 2017.
-  24 с.
Примірники : всього: 1 -  ЧЗ (1)

82. 616.137.83-005.4-089.853
М 99
М’ясоєдов К. В. Оптимізація хірургічного лікування хворих на критичну 

ішемію нижніх кінцівок шляхом використання дезоблітеруючих методів : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : 14.01.03 «Хірургія» / 
К. В. М'ясоєдов ; Харківська мед. акад. післядипломної освіти. -  Харків, 2018. -  
20 с.
Примірники : всього: 1 -  ЧЗ (1)

83. 616.125-008.313 
П 34
Писаревська К. О. Фактори ризику рецидиву аритмії у хворих з 

фібриляцією передсердь неклапанного генезу після відновлення синусового 
ритму : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : 14.01.11 
«Кардіологія» / К. О. Писаревська ; Дніпропетровська мед. акад. -  Дніпро, 2018.
-  21 с.
Примірники : всього: 1 -  ЧЗ (1)

84. 616.124.2-06-091.8 
С 13
Савчук Т. В. Патоморфологічні зміни лівого шлуночка при синдромі 

лівобічної гіпоплазії серця : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. 
наук : 14.03.02 «Патологічна анатомія» / Т. В. Савчук ; Нац. мед. ун-т. -  Київ,
2018. -  23 с.
Примірники : всього: 1 -  ЧЗ (1)
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85. 616.12-07:616-002.78-06 
С 38
Синиця Ю.П. Оцінка структурно-функціонального стану серцево- 

судинної системи у хворих на первинну подагру в поєднанні з артеріальною 
гіпертензією та його корекція : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
мед. наук : 14.01.02 «Внутрішні хвороби» / Ю. П. Синиця ; Нац. мед. ун-т. -  
Київ, 2018. -  24 с.
Примірники : всього: 1 -  ЧЗ (1)

86. 616.127-005.8:616.005.4-085 
С 41
Сиченко Ю. О. Реперфузійна терапія у різних категорій хворих гострим 

коронарним синдромом з підйомом ST і стратифікакація остаточного ризику : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : 14.01.11 «Кардіологія» 
/ Ю. О. Сиченко ; Нац. мед. ун-т. -  Київ, 2017. -  20 с.
Примірники : всього: 1 -  ЧЗ (1)

87. 616.127-005.4-06:616.89-008.454] -089.168.1 
Ф 53
Філімонова І. В. Особливості клінічного перебігу, прогнозування та 

оптимізація лікування хворих на ішемічну хворобу серця, постінфарктний 
кардіосклероз з тривожно-депресивними розладами після реваскуляризації 
міокарда : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : 14.01.11 
«Кардіологія» / Запорізький держ. мед. ун-т. -  Запоріжжя, 2017. -  20 с. 
Примірники : всього: 1 -  ЧЗ (1)

Електронний ресурс

88. 616.15-053.2(075.8)
П 64
Pokhylko V. I. Age-related features and pathology of blood in children : 

manual for students of higher medical educational institutions of the III-IV 
accreditation levels / V. I. Pokhylko, S. M. Tsvirenko, YU. V. Lysanets ; Ministry of 
public health of Ukraine, UMsA. -  Poltava, 2017. -  1 o=эл. опт. диск (CD-ROM) 
Примірники: всього: 1 -  ЧЗЕБ(1)

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

89. 616.216.1-002-07:616.31-08-06(075)
Г 94
Гулюк А. Г. Клінічна діагностика ятрогенних верхньощелепних 

синуситів стоматогенного походження : навч.-метод. посіб. / А. Г. Гулюк,
С. Д. Варжапетян, А. Е. Тащян. -  Запоріжжя : Тандем, 2017. -  176 с.
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Примірники : всього: 1 - Наук.Аб.(1)

У навчально-методичному посібнику 
викладена концепція вивчення верхньощелепних 
синуситів, що асоціюванні зі стоматологічними 
захворюваннями. Наведено нову класифікацію 
стоматогенних верхньощелепних синуситів. 
Проведено детальний аналіз клініко - 
рентгенологічних ознак окремих форм ятрогенного 
верхньощелепного синуситу стоматогенного 
походження.

90. 616.2-039.57(075.8)
Д 44
Діагностика, лікування і профілактика 

захворювань органів дихання на амбулаторному етапі : [навч. посіб. для 
студентів вищих медичних навч. закладів IV рівня акредитації] / М. Г. Бойко, 
Д. М. Бойко, А. К. Вородюхіна, В. А. Полторапавлов. -  (2-ге вид.). -  Полтава : 
Полтавський літератор, 2013. -  98 с.
Примірники : всього:3 -  Наук.Аб.(З)

Автореферати

91. 616.24-002.5.-006.6-089
К 76
Кошак Ю. Ф. Діагностика та хірургічне лікування хворих із поєднаними 

формами туберкульозу і раку легень : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. мед. наук : 14.01.03 «Хірургія» / Ю. Ф. Кошак ; Дніпропетровська мед. 
акад. -  Дніпро, 2017. -  20 с.
Примірники : всього: 1 -  ЧЗ (1)

616.3 Патологія травної системи. Розлади травної системи

Книги

92. 616.36+611.36:579
Л 37
Левицкий А. П. Антимикробная функция 

печени / А. П. Левицкий, С. А. Демьяненко, 
Ю. В. Цисельский ; НАМН Украины. -  Одесса : 
КП ОГТ, 2011. -  140 с.
Примірники : всього: 2 -  Наук.Аб.(2)

В книге представлены данные о клеточном 
строении печени. Особое внимание обращено на 
ретикуло-эндотелиальную систему. Показана 
барьерная функция печени при транслокации
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бактерий и их токсинов из кишечника. Освещена роль печени в развитии 
дисбиоза и инфекционных заболеваний других органов. Показано влияние 
печени на иммунную систему организма.

93. 616.36-06:616.31
Л 37
Левицкий А. П. Гепато-оральный синдром / 

А. П. Левицкий, С. А. Демьяненко ; НАМН 
Украины, Ин-т стоматологии. -  Симферополь : 
Тарпан, 2012. -  136 с.
Примірники : всього: 2 -  Наук.Аб.(2

У монографії представлені дані авторів та 
наукової літератури про стоматологічні 
захворювання при гепато-біліарній патології. 
Обгрунтована концепція гепато-орального 
синдрому, розкрито патогенез і запропоновані 
способи діагностики, профілактики та лікування 
хворих з цим синдромом.

94. 616.3+617.55] -036.11-089(075.8)
Ч-38
Челішвілі А. Л. Симптоми та синдроми в невідкладній хірургії органів 

черевної порожнини : [навч. посіб. для лікарів-інтернів і лікарів-слухачів курсів 
підвищення кваліфікації закладів (фак.) післядиплом. освіти] / А. Л. Челішвілі,
В. Є. Литвиненко ; МОЗ України, ЦМК, УМСА. -  Полтава, 2004. -  99 с.
Примірники : всього: 3 -  Наук.Аб.(З)

Автореферати

95. 616.37-002.4-06-089 
Г 68
Гордовський В. А. Комплексне лікування хворих на некротичний 

панкреатит та профілактика екзокринних порушень підшлункової залози : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : 14.01.03 «Хірургія» /
В. А. Гордовський ; Харківська мед. акад. післядипломної освіти. -  Харків,
2018. -  20 с.
Примірники : всього: 1 -  ЧЗ (1)

96. 616.33-02:615.276.065]-08 
О-58
Онищук Л. О. Диференційовані патогенетичні підходи до профілактики 

та лікування гастропатій, індукованих прийомом нестероїдних 
протизапальних препаратів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
мед. наук : 14.01.02 «Внутрішні хвороби» / Л. О. Онищук ; Нац. мед. ун-т. -  
Київ, 2018. -  19 с.
Примірники : всього: 1 -  ЧЗ (1)
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97. 616.33:616-056.52-089.873 
П 38
Плегуца О. І. Лапароскопічна рукавна резекція шлунка в лікуванні 

хворих на ожиріння : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : 
14.01.03 «Хірургія» / О. І. Плегуца ; Нац. ін-т хірургії та трансплантології. -  
Київ, 2018. -  25 с.
Примірники : всього: 1 -  ЧЗ (1)

98. 616.3
Ч-49
Чернявський В. В. Науково-практичне обгрунтування неінвазивних 

діагностично-лікувальних підходів при захворюваннях
езофагогастродуоденальної зони, печінки, підшлункової залози та кишки : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня доктора мед. наук : 14.01.36 
«Гастроєнтерологія» / В. В. Чернявський ; Нац. мед. ун-т. -  Київ, 2018. -  32 с. 
Примірники : всього: 1 -  ЧЗ (1)

616. 31 Стоматологія. Ротова порожнина. 
Хвороби ротової порожнини та зубів

Книги

99. 616.31-085:378.6:61(075.8/9)
В 81
Врачебная практика по терапевтической 

стоматологии : учеб. пособ. / Е. В. Павленкова,
С. А. Павленко, А. И. Сидорова, И. М. Ткаченко ; 
МЗ Украины, ЦМК, УМСА, Кафедра пропедевтики 
терапевтической стоматологии. -  Полтава : 
Укрпромторгсервіс, 2017. -  151 с.
Примірники : всього: 2 -  Наук.Аб.(2)

Навчальний посібник присвячено організації 
та проведенню лікарської виробничої практики по 
дисципліні «Терапевтична стоматологія».

У посібнику викладено вимоги до 
оформлення документації по виробничій практиці, 

поданий матеріал, в якому відображена клініка одонтопатології.

100. 616.314.5-07:616.314-002.4-02 
К 28
Каськова Л. Ф. Особливості одонтогліфіки молярів, як фактор ризику 

виникнення карієсу / Л. Ф. Каськова, Ю. І. Солошенко ; МОЗ України, УМСА.
-  Полтава : Укрпромторгсервіс, 2017. -  90 с.
Примірники : всього : 2 -  Наук.Аб.(2)
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У монографії розглядаються питання 
етіопатогенезу, сучасних методів діагностики, 
патогенетичної та етіотропної профілактики 
фісурного карієсу в перших постійних молярах 
залежно від їх одонтогліфіки в перші роки після 
прорізування цих зубів. На підставі власних 
досліджень подано обгрунтовані критерії 
диференційованого підходу до профілактики 
фісурного карієсу у дітей.

101. 616.314-089.23(075.8)
К 83
Кросворди з ортопедичної стоматології : 

навч.-контрол. посіб. / М. Я. Нідзельський, 
Г. М. Давиденко, Є. Г. Шиян [та ін.] ; МОЗ 
України, ЦМК, УМСА. -  Полтава, 2008. -  218 с.
Примірники : всього : 1 - Наук.Аб.(1)

102. 616.314.2-089.29-633:616.22-008.5 
Н 60
Нідзельський М. Я. Мовленнєва 

реабілітація при стоматологічному протезуванні / 
М. Я. Нідзельський, В. П. Чикор ; МОЗ України, 
УМСА, Кафедра післядипломної освіти лікарів 
стоматологів-ортопедів. -  Полтава : Болотін А. В., 
2017. -  122 с.
Примірники : всього : 1 - Наук.Аб.(1)

У монографії викладені сучасні погляди на 
вивчення особливостей розвитку мовленнєвої 
реабілітації на початку користування зубними 
протезами та створення на цій основі умов для 
поліпшення звуковимовляння. Досліджено частоту 
основного тону і потужність фонем української 
мови при повній вторинній адентії, обгрунтовано 
можливість поліпшення мовленнєвої адаптації за 
допомогою комплексних фізичних вправ загально- 
релаксуючого і артикуляційного характеру.

103. 616.31-089.23:616-056.8]-053.2(075.8)
К 93
Куроедова В. Д. Ортодонтический атлас 

вредных детских привычек / В. Д. Куроедова, 
Л. Б. Галич. -  Полтава : Бліц Стайл, 2017. -  85 с.
Примірники : всього : 4 -  ЧЗ(1), Наук.Аб.(З)
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У навчальному посібнику висвітлені шкідливі дитячі звички, як чинники 
формування зубощелепних аномалій та деформацій, з якими лікар-ортодонт 
стикається найчастіше, ортодонтичні та психологічні методи їх усунення. Атлас 
яскраво ілюстрований, представлений думками видатних людей, 
спостереженнями досвідчених клініцистів та історичними довідками.

Є)
104. 616.31 

Н 76
Новоутворення щелепно-лицевої ділянки у 

дітей : навч. посіб. / П. І. Ткаченко, І. І. Старченко,
С. О. Білоконь [та ін.] ; МОЗ України, УМСА. -  
Полтава : АСМІ, 2018. -  190 с.
Примірники : всього: ЧЗ (1)

НОВОУТВОРЕННЯ
ЩЕЛЕПНО-ЛИЦЕВОЇ ДІЛЯНКИ

' У  Д ІТ Е Й
І, —-  ̂ і <•*

'  т

Посібник вміщує літературні дані, 
результати власних досліджень і спостережень 
стосовно етіології, патогенезу, клінічних проявів, 
морфологічних особливостей та принципів 
лікування новоутворень щелепно-лицевої ділянки 
у дітей. Окрема увага приділена доброякісним 
пухлинам язика і слинних залоз та злоякісним 
процесам голови і шиї у пацієнтів дитячого віку. 

Описано щелепні кісти, які можуть зустрічатися у пацієнтів різних вікових 
груп.

105. 616.31-089(075.8)
С 45
Скрипников П. М. Амбулаторна пародонтальна хірургія : навч.-метод. 

посіб. для лікарів-інтернів стоматологічних факультетів ВДНЗУ III-IV рівнів 
акредитації післядипломної освіти / П. М. Скрипников, С. В. Коломієць ; 
УМСА. -  Полтава, 2010. -  136 с.
Примірники : всього: 1 -  Наук.Аб.(1)

106. 616.31-085(075.8)
M 30
Marchenko I. Ya. Propaedeutics of therapeutic 

stomatology (Module 2) : teaching manual for foreing 
students of dentistry faculties of higher medical 
educational establishment / I. Ya. Marchenko, 
P. I. Tkachenko, L. N. Lobach ; Ministry of Public 
Health of Ukraine, UMSA (Poltava) = Пропедевтика 
терапевтичної стоматології (Модуль 2) : навч.- 
метод. посіб. для англомовних студентів стомат. 
фак. вищих мед. навч. закладів / І. Я. Марченко, 
П. І. Ткаченко, Л. М. Лобач ; МОЗ України, 
УМСА. -  Poltava : ASMI, 2017. -  192 p. 
Примірники: всього: :2 -  Наук.Аб.(2)
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Пропедевтика терапевтичної стоматології є передклінічним курсом 
терапевтичної стоматології. Другий модуль присвячений вивченню 
пломбувальних матеріалів і методик їх використання, ендодонтичної будови 
порожнини та кореневих каналів різних груп зубів, етапів ендодонтичного 
лікування, матеріалів і методів пломбування кореневих каналів.

107. 616.31(035)
С 62
Sonis Stephen T. Oral Medicine Secrets /

S. T. Sonis, R. C. Fazio, L. S.-T. Fang. -  Philadelphia : 
Henley & Belfus, Inc., 2003. -  ix, 309 p.
Примірники: всього:1 -  Наук.Аб.(1 
Переклад назви: Секрети медицини ротової 
порожнини / С. Соніс та ін.

У довіднику висвітлено діагностику та 
лікування різних захворювань порожнини рота. 
Представлено фармакологічні препарати, що 
застосовуються в стоматології.

Автореферати

108. 616.311/32-018.73:616.992.282]-07 
К 96
Кушніренко І. В. Обгрунтування системи клінічного моніторингу хворих 

із кандидозним ураженням слизової оболонки верхнього відділу травного 
тракту в умовах коморбідності : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
доктора мед. наук : 14.01.02 «Внутрішні хвороби» / І. В. Кушніренко ; Нац. мед. 
ун-т. -  Київ, 2018. -  39 с.
Примірники : всього: 1 -  ЧЗ (1)

109. 616.314-002.4-053.5-084 
Л 48
Лепський В. В. Профілактика карієсу зубів у дітей молодшого віку із 

використанням «онієвих» гексафторосилікатів : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. мед. наук : 14.01.22 «Стоматологія» / В. В. Лепський ; Ін-т 
стоматології та щелепно-лицевої хірургії. -  Одеса, 2018. -  20 с.
Примірники : всього: 1 -  ЧЗ (1)

110. 616.314.16:616-089.87:616.31-089.843 
М 14
Майструк П. О. Удосконалення методів стабілізації зубів після резекції 

верхівки кореня у осіб молодого віку : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. мед. наук : 14.01.22 «Стоматологія» / П. О. Майструк ; Ужгородський нац. 
мед. ун-т. -  Ужгород, 2018. -  22 с.
Примірники : всього: 1 -  ЧЗ (1)
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111. 616.314-007-089.23:616.31-089.843 
Х 39
Херсонська Т. Б. Клінічне обгрунтування диференційованого 

застосування мікроімплантатів й мініпластин при ортодонтичному лікуванні 
хворих з вторинними деформаціями зубних рядів й аномаліями положення 
зубів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : 14.01.22 / 
Т. Б. Херсонська ; Ін-т стоматології та щелепно-лицевої хірургії. -  Одеса, 2018.
-  20 с.
Примірники : всього: 1 -  ЧЗ (1)

616.4 Патологія лімфатичної системи

112. 616.4 
Д 44
Діагностика і лікування невідкладних 

станів в ендокринології : навч. посіб. [для
студентів вищих навчальних закладів МОЗ 
України] / Л. Є. Бобирьова, І. Л. Дворник,
О. В. Муравльова [та ін.] ; МОЗ України, ЦМК, 
УМСА. -  Полтава : Олексієнко В. В., 2017. -  99 с. 
Примірники : всього:2 : ЧЗ (1), Наук.Аб. (1)

Навчальний посібник містить тести, список 
сучасної літератури невідкладних станів у 
ендокринології, їх діагностики і лікування згідно з 
навчальною програмою, а також протоколи 
надання медичної допомоги хворим. Викладений 
літературною українською, російською та 

англійською мовами, що дає можливість широко використовувати його в 
навчальному процесі.

Автореферати

113. 616.45:616.381-002]:615.368 
С 44
Скотаренко Т. А. Вплив кріоконсервованої плаценти на 

морфофункціональний стан надниркових залоз в нормі та при 
експериментальному перитоніті : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
мед. наук : 14.03.09 «Гістологія, цитологія, ембріологія» / Т. А. Скотаренко ; 
Нац. мед. ун-т. -  Київ, 2018. -  20 с.
Примірники : всього: 1 -  ЧЗ (1)

Книги
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616.6 Патологія сечостатевої системи. 
Хвороби сечової та статевої систем. Урологія

114. 616.61 
К 29
Катеренчук І. П. Ураження нирок при 

ревматичних захворюваннях : навч. посіб. [для 
студентів медичних факультетів вищих медичних 
навчальних закладів III-IV рівнів акредитації] /
І. П. Катеренчук, Л. А. Ткаченко, Т. І. Ярмола. -  
Київ : Медкнига, 2017. -  143 с.
Примірники : всього: 1 : Наук.Аб. (1)

У навчальному посібнику викладені методи 
обстеження сечовидільної системи, діагностичні 
критерії ревматичних захворювань та основні види 
ураження нирок при цих захворюваннях.

Автореферати

115. 616.61:616.12-008.331.1]-089.844 
Х 86
Хохлов А. В. Стентування та ангіопластика ниркових артерій при 

лікуванні вазоренальної гіпертензії : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. мед. наук : 14.01.03 «Хірургія» / А. В. Хохлов ; Нац. ін-т хірургії та 
трансплантології. -  Київ, 2018. -  23 с.
Примірники : всього: 1 -  ЧЗ (1)

616.7 Патологія органів руху, пересування

Автореферати

116. 616.768.3-006.38 
К 47
Клапчук Ю. В. Синовіальні кісти колінного суглоба. Клініка, 

діагностика та лікування : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. 
наук : 14.01.21 «Травматологія та ортопедія» / Ю. В. Клапчук ; Ін-т патології 
хребта та суглобів. -  Київ, 2018. -  20 с.
Примірники : всього: 1 -  ЧЗ (1)

117. 616.716.4-001.5-08 
К 78
Кравчук П. О. Клініко-мікробіологічне обгрунтування комплексного 

лікування пацієнтів з переломами нижньої щелепи : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. мед. наук : 14.01.22 «Стоматологія» / П. О. Кравчук ; Нац. 
мед. акад. післядипломної осмвіти. -  Київ, 2018. -  20 с.
Примірники : всього: 1 -  ЧЗ (1)
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118. 616.717.4-089.843-77
М 69
Міхановський Д. О. Комбінована система фіксації модульного 

ендопротеза проксимального відділу плечової кістки (експериментально- 
клінічне дослідження) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук 
: 14.01.21 «Травматологія та ортопедія» / Д. О. Міхановський ; Ін-т патології 
хребта та суглобів. -  Харків, 2018. -  20 с.
Примірники : всього: 1 -  ЧЗ (1)

119. 616.717.56-001.5-089.8 
Ф 55
Філоненко Є. А. Лікування пацієнтів із переломами ліктьового відростка 

за методикою блокованого остеосинтезу : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. мед. наук : 14.01.21 «Травматологія і ортопедія» /
Є. А. Філоненко ; Ін-т патології хребта та суглобів. -  Харків, 2018. -  20 с.
Примірники : всього: 1 -  ЧЗ (1)

120. 616.718.4-089.168.1-001.5:616.728.2-089.843 
Ш 92
Штонда Д. В. Діагностика і лікування перипротезних переломів стегневої 

кістки після ендопротезування кульшового суглоба : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. мед. наук : 14.01.21 «Травматологія та ортопедія» / 
Д. В. Штонда ; Ін-т травматології та ортопедії. -  Київ, 2018. -  20 с.
Примірники : всього: 1 -  ЧЗ (1)

121. 616.717/.718-001.5 
Я 75
Ярмолюк Ю. О. Система відновного лікування постраждалих із 

множинними переломами довгих кісток : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня доктора мед. наук : 14.01.21 «Травматологія та ортопедія» /
Ю. О. Ярмолюк ; Ін-т патологіх хребта та суглобів. -  Харків, 2018. -  37 с.
Примірники : всього: 1 -  ЧЗ (1)

616.89 Психіатрія. Патологічна психіатрія

122. 616.89-053.6 
А 93
Аутоагресивна поведінка підлітків : 

монографія / О. В. Погорілко, А. М. Скрипніков, 
Л. О. Г ерасименко, Р. І. Ісаков. -  Полтава : АСМІ, 
2017. -  141 с.
Примірники: всього : 2 -  ЧЗ(1), Наук.Аб.(1)

У монографії представлено дані щодо 
вивчення клініко-психопатологічних та 
патопсихологічних особливостей підлітків із 
ознаками аутоагресивної поведінки, висвітлено 
різноманітні психіатричні та медико-психологічні
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аспекти цієї проблеми. Запропонована багаторівнева програма корекції й 
психопрофілактики аутоагресивної поведінки у підлітків, створена з 
урахуванням загальних особливостей підліткового контингенту, а також 
специфіки чинників, що мають місце у осіб зі змішаним розладом емоцій і 
поведінки.

123. 616.89:[616-053.31+618.2/7]+159.9(075.8)
С 45
Скрипніков А. М. Перинатальна психологія 

: [навч. посіб. для студентів ВНЗ МОЗ України] /
А. М. Скрипніков, Л. О. Г ерасименко, Р. І. Ісаков. -  
Київ : Медкнига, 2017. -  167 с.
Примірники: всього :1 -  ЧЗ(1)

У навчальному посібнику висвітлено 
найважливіші психологічні, психіатричні та 
психокорекційні аспекти перинатального періоду. 
Охоплено період від зачаття до раннього 
постнатального періоду, проаналізовано зміни, які 
відбуваються в житті жінки, її сімейного 
середовища. Описані закономірності формування 
особистості новонародженої дитини залежно від 

перебігу перинатального періоду.

616. 9 Інфекційні хвороби

Книги
124. 616.9 

В 87
Втілення ідей М. М. Соловйова в 

збереження популяційного здоров'я нації : 
матеріали наук.-практ. конф., присвяченої 130- 
річчю з дня народження професора М. М. 
Соловйова, засновника та першого завідувача 
кафедри епідеміології Харківського національного 
медичного університету (17 травня 2016 року, 
м. Харків) / за ред. Т. О. Чумаченко. -  Харків,
2016. -  127 с.
Примірники: :1 - Наук.Аб.(1)

У збірнику представлені теоретичні та 
практичні результати наукових досліджень з 
актуальних проблем епідеміології, діагностики, 

клініки, лікування та профілактики інфекційних, паразитарних та 
неінфекційних захворювань. Розглянуто сучасні аспекти безпечного надання 
медичної допомоги населенню, використання математичних та інформаційних 
технологій в медичній галузі, проблеми біоетики, питання історії медицини.
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125. 616.9:59(477.7)+614.4+574 
Н 22
Наконечний, І. В. Збудники природно- 

осередкових інфекцій в екосистемах півдня 
України / І. В. Наконечний. -  Київ : Тофи Киме,
2012. -  225 с.
Примірники: :1 - Наук.Аб.(1)

Видання присвячене комплексному 
дослідженню екології збудників природно- 
осередкових інфекцій та їх функціональній ролі в 
екосистемах півдня України. Встановлені 
закономірності формування та функціонування 
інфекційних осередків природних нозоформ. 
Запропоновані новітні, екологічно обгрунтовані 

схеми, спрямовані на вирішення агрогосподарчих, епізоотичних і 
епідеміологічних проблем, пов'язаних із природними інфекціями, що 
відображено у відповідних науково-методичних рекомендаціях.

617 Хірургія. Ортопедія. Офтальмологія

126. 617.58-007.24-053.1-089+615.8 
В 26
Веклич В. В . Коррекция деформаций 

нижних конечностей аппаратами внешней 
фиксации / В. В. Веклич ; под общ. ред.
В. В. Веклича ; сост. Н. А. Кононенко. -  Киев : 
Укр. конфедерация журналистов, 2016. -  143 с. 
Примірники : всього : 2 -  Наук.Аб.(2)

Основываясь на многолетнем, обширном 
практическом, хирургическом опыте по коррекции 
деформаций нижних конечностей аппаратами 
внешней фиксации, осуществляемой в 
Медицинском центре «Ладистен», приведены 
наиболее характерные заболевания, такие как 
болезнь Блаунта, фосфат-диабет или почечная 

остеодистрофия, X-образная кривизна ног, варусная деформация коленных 
суставов одновременно с особенностями, этапностью и результатами лечения.

127. 617:616-083(075.8)
О-75
Основи догляду за хірургічними хворими : навч.-метод. посіб. для 

студентів медичних факультетів вищих навчальних закладів III-IV рівнів 
акредитації / уклад.: І. А. Шумейко, О. В. Лігоненко, І. О. Чорна [та ін.] -  
Полтава, 2014. -  160 с.
Примірники : всього : 1 -  Наук.Аб.(1

ЯАКОИЕЧ1ШЙ1 №.. ІСГиППЯ В В

1БУДІІІІКН ПРИРОДНО-ОСЕРЕДКОВИХ 

ІНФ ЕКЦІЙ В ЕКОСИСТЕМ АХ 

ІІІНЛІІЯ УКРАЇНІ!
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ВОСІІС.МММЧМИЯ
hfn ft! X9lfnjl*Hi

Mu)

128. 617+61](092)(477)+94(477.53)” 189/1943”кр
Т 41
Тимофеев С. А. Воспоминания

провинциального хирурга (часть первая) /
С. А. Тимофеев ; упоряд. О. В. Сиченко. -  Лубни : 
Інтер Парк, 2016. -  8, 311 с.
Примірники : всього : 1 - Наук.Аб.(1)

У книзі, яка складається з двох частин, 
вміщено спогади відомого на Полтавщині хірурга 
Тимофеєва Сергія Олександровича, які охоплюють 
період з кінця XIX століття до 1943 року. У ній 
змальовано образи людей та картини життя того 
часу. Описано події давно відшумілої і
маловідомої для нас епохи.

129. 617+61](092)(477)+94(477.53)” 189/1943”кр 
Т 41
Тимофеев С. А. Воспоминания

провинциального хирурга (часть вторая) /
С. А. Тимофеев ; упоряд. О. В. Сиченко. -  Лубни : 
Інтер Парк, 2016. -  8, 275 с.
Примірники : всього :1 - Наук.Аб.(1)

Спогади Тимофєв Олександр Сиченко 
знайшов у Лубенському міському архіві під час 
підготовки до відзначення 200-ліття Лубенської 
лікарні на початку 2000-х років. Свої літературні 
труди Тимофеєв вмістив на 550 машинописних 
сторінках. Авторські спогади охоплюють період з 
кінця XIX століття до 1943 року. У них змальовано 
образи людей та картини життя того часу, описано 

події давно відшумілої і мальовничої для нас епохи.

130. 617 
Х 50
Хірургія надзвичайних ситуацій : навч. посіб. для студентів

стоматологічного факультету / УМСА ; під заг. ред. С. В. Малика ; підгот.:
С. В. Малик, А. Л. Челішвілі, Р. Б. Лисенко [та ін.]. -  Полтава, 2015. -  154 с.
Примірники : всього :1 -  Наук.Аб.(1)
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Автореферати

131. 617.55-089 
К 64
Кондакова О. Ю. Хірургічне лікування хворих з поєднаними 

захворюваннями органів черевної порожнини та птозом її передньої стінки : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : 14.01.03 «Хірургія» / 
О. Ю. Кондакова ; Нац. мед. ун-т. -  Київ, 2018. -  20 с.
Примірники : всього: 1 -  ЧЗ (1)

132. 617.58:616.13/14-005.4-06:616.379-008.64]-089.819 
М 38
Машура В. В. Непряма реваскуляризація нижніх кінцівок в 

комплексному лікуванні хронічної артеріальної ішемії у хворих на цукровий 
діабет : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : 14.01.03 
«Хірургія» / В. В. Машура ; Ужгородський нац. ун-т. -  Ужгород, 2018. -  20 с.
Примірники : всього: 1 -  ЧЗ (1)

133. 617.586-002.2/3-02:616.379-008.64]-089 
М 65
Миськів А. В. Комплексне хірургічне лікування гнійно-запальних 

процесів нижніх кінцівок у хворих з ішемічною та змішаною формами 
синдрому діабетичної стопи : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. 
наук : 14.01.03 «Хірургія» / А. В. Миськів ; Львівський нац. мед. ун-т. -  Львів,
2017. -  20 с.
Примірники : всього: 1 -  ЧЗ (1)

617.7 Офтальмологія.
Захворювання очей та їх лікування

Книги

131. 617.7+616.34-008.87]:616.379-008.64
Л 37
Левицкий А. П. Дисбиоз, диабетическая 

ретинопатия и пребиотики / А. П. Левицкий, 
Ю. В. Цисельский ; НАМН Украины, Ин-т 
стоматологии, Одес. обл. клин. Б-ца. -  Одесса : КП 
ОГТ, 2012. -  196 с.
Примірники : всього :2 -  Наук.Аб.(2)

В книге представлены клиническая 
характеристика и скрининг диабетической 
ретинопатии. Освещена патофизиология и 
патохимия развития диабетической ретинопатии в
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свете существующих представлений о патогенезе сахарного диабета. 
Обосновано лечебно-профилактическое действие пребиотиков.

132. 617.7+617.751.98](035)
С 47
Сліпота та слабкозорість. Шляхи профілактики в Україні : довідник 

лікаря / за ред. С. О. Рикова ; автор. кол.: С. О. Риков, О. П. Вітовська,
Н. А. Обухова [та ін.] ; МОЗ України, НМАПО ім. П. Л. Шупика, Нац. мед. ун-т 
ім. О. О. Богомольця. -  Київ : Доктор-Медіа, 2011. -  263 с.
Примірники : всього : 1 - Наук.Аб.(1)

Автореферати

133. 617.741-004.1:612.6.05 
Б 66
Биць Ю. Ю. Генетичні аспекти розвитку катаракти: вплив алельного 

поліморфізму генів кристаліну та протеасоми : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. мед. наук : 14.01.07 «Офтальмологія» / Ю. Ю. Биць ; Нац. мед. 
акад. післядипломної освіти. -  Київ, 2018. -  19 с.
Примірники : всього: 1 -  ЧЗ (1)

134. 617.7-007.681:617.74-004.1]-08 
Х 14
Хандрі Вассім Оптимізація двоетапного методу лікування хворих на 

первинну відкритокутову глаукому в поєднанні з катарактою : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : 14.01.18 «Офтальмологія» / Хандрі 
Вассім ; Нац. мед. акад. післядипломної освіти. -  Київ, 2018. -  19 с.
Примірники : всього: 1 -  ЧЗ (1)

618 Гінекологія. Акушерство

135. 618.19-037:618.177 
Б 40
Безплідність та доброякісні захворювання 
молочної залози / НАМН України, МОЗ України, 
Ін-т педіатрії, акушерства і гінекології, УМСА ; за 
ред. А. Г. Корнацької, Т. Ф. Татарчук, 
О. Д. Дубенко. -  Київ ; Полтава, 2017. -  271 с. 
Примірники : всього : 2 -  ЧЗ(1), Наук.Аб.(1)

У монографії розглядаються патогенетичні 
аспекти розвитку доброякісної патології молочних 
залоз у жінок з безплідністю, підвищення 
ефективності діагностики та лікування 
безплідності. На підставі вивчення частоти, 
структури, клінічних проявів доброякісних

Книги
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дисплазій молочних залоз та щитовидної залози у жінок із безплідністю, 
ендокринного гемостазу, мікробіоценозу піхви та виділень з молочних залоз 
науковообгрунтована та розроблена система активного скринінгу і лікувально- 
профілактичних заходів.

136. 618+616.43+616.64/69]-091(075.8)
Н76
Новосельцева Т.В. Патоморфология репродуктивной и эндокринной 

систем / Т.В. Новосельцева, Б.Н. Филенко, Н.И. Гасюк ; МЗ Украины, УМСА, 
Кафедра патологической анатомии с секционным курсом. -  Полтава, 2014. -  
83 с.
Примірники : всього : 2 -  Наук.Аб.(2)

Автореферати

137. 618.3-008.6-07:616.13-004 
А 42
Аксьонова А. В. Прогнозування розвитку прееклампсії на основі 

вивчення маркерів атерогенної дисфункції : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. мед. наук : 14.01.01 «Акушерство та гінекологія» /
А. В. Аксьонова ; Нац. мед. ун-т. -  Київ, 2018. -  19 с.
Примірники : всього: 1 -  ЧЗ (1)

138. 618.3/5-06:616-008.9-074 
Д 46
Диндар О.А. Прогнозування і профілактика перинатальної патології у 

жінок з невиношуванням на тлі надлишкової маси тіла і метаболічного 
синдрому : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня доктора мед. наук : 14.01.01 
«Акушерство та гінекологія» / О. А. Диндар ; Нац. мед. ун-т. -  Київ, 2018. -  
40 с.
Примірники : всього: 1 -  ЧЗ (1)

139. 618.14-053.84 
К 67
Корнієнко С. М. Патологія ендометрія у жінок пізнього репродуктивного 

та пременопаузального віку (діагностика, профілактика та лікування) : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня доктора мед. наук : 14.01.01 «Акушерство та 
гінекологія» / С. М. Корнієнко ; Ін-т педіатрії, акушерства і гінекології. -  Київ,
2018. -  39 с.
Примірники : всього: 1 -  ЧЗ (1)

140. 618.14:618.177 
К 75
Коцюбська І. Ю. Удосконалення підготовки ендометрія в програмах 

допоміжних репродуктивних технологій у жінок з трубноперитонеальним 
фактором безпліддя : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук :
14.01.01 «Акушерство та гінекологія» / І. Ю. Коцюбська ; Вінницький нац. мед. 
ун-т. -  Вінниця, 2017. -  24 с.
Примірники : всього: 1 -  ЧЗ (1)
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141. 618.39-021.3:612.6.05
К 82
Кривопустов О. С. Прогнозування та оптимізація лікування загрозливого 

аборту у жінок з урахуванням алельного поліморфізму гена рецептора 
прогестерону : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук :
14.01.01 «Акушерство та гінекологія» / О. С. Кривопустов ; Нац. мед. ун-т. -  
Київ, 2018. -  20 с.
Примірники : всього: 1 -  ЧЗ (1)

004 Комп’ютерна наука і технологія. Застосування 
комп’ютера. Оброблення даних

142. 004:57(075.9)
М 80
Мороховець Г. Ю. Біоінформатика. Вступний 

курс : навч. посіб. / Г. Ю. Мороховець,
О. В. Сілкова ; МОЗ України, УМСА. -  Полтава : 
Видавець Шевченко Р. В., 2017. -  118 с.
Примірники : всього: 3 -  ЧЗ(1), Наук.Аб.(2)

У навчальному посібнику висвітлюються 
актуальні питання сучасної біоінформатики, 
аспекти застосування сучасного інструментарію 
для роботи з біологічними послідовностями, а 
також приклади використання біоінформаційних 
технологій у медичній практиці.
Посібник рекомендований аспірантам вищих 

медичних навчальних закладів.

03 Довідкові видання

143. 03
Е 64
Енциклопедія Сучасної України. Т. 18. Лт-

Малицький / НАН України, Наук. т-во ім. 
Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. ; гол. редколегія 
XVIII т.: І. М. Дзюба, А. І. Жуковський,
М. Г. Железняк [та ін.]. -  Київ : Ін-т енцикл. 
дослідж., 2017. -  711 с. : 2322 іл.
Примірники: всього: 2 : ЧЗ (1), Наук.Аб. (1)

Енциклопедія Сучасної України- перше 
багатотомне видання про Україну у всіх вимірах 
від початку 20- століття до сьогодення. 
Енциклопедія подає цілісний образ новітньої 
України в подіях, інституціях, установах, родах
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діяльності, поняттях, особах. Охоплює всі сфери життя в Україні, відображає 
сучасні погляди на історичні події та постаті. У 18 томі подано 2363 статті, 
2322 чорнобілі та 355 кольорових ілюстрацій, 12 карт, 3 рисунки і 1 таблиця.

32 Політика

144. 32(092)(477)
М 91
Мусаева Севгиль / С. Мусаева, А. Алиев. -  

Харьков : Vivat, 2017. -  67 с.
Примірники : всього : 1 - Наук.Аб.(1)

«Мустафа Джемилев. Несгибаемый» -  книга життя 
і спогадів одного з найяскравіших представників 
кримськотатарського народу, який продовжує свою 
діяльність до цього дня. Він став невід'ємною 
частиною історії Криму, його анексії і кримських 
татар по обидва боки кордону. У виданні читач 
знайде п'ятдесят годин інтерв'ю, журналістські 
розслідування, історичні зведення і фотографії з 
архіву, деякі з яких друкуються вперше.

ПОЛІТИЧНА
НАУКА

В УКРАЇНІ

1
145. 32(477)м1991/2016"

П 50
Політична наука в Україні. 1991-2016. У 2-х 

т. Т. 1 : Політична наука: західні тренди розвитку й 
українська специфіка / НАН України, Ін-т політ. і 
етнонац. досліджень ім. І. Ф. Кураса ; редколегія 
вид.: О. Рафальський, М. Кармазіна, О. Майборода 
[та ін.] ; авт. передм. О. Рафальський ; відп. ред. і 
упоряд. М. Кармазіна. -  Київ : Парламент. вид-во, 
2016. -  655 с.
Примірники: всього : 2 -  Наук.Аб.(2)

Перше в Україні видання, в якому 
аналізується процес становлення та розвиток 
політичної науки в Україні упродовж 1991-2016 рр. 

Матеріали першого тому знайомлять з історією дисципліни, особливостями 
розвитку її предметного поля, проблемами, повязаними зі специфікою 
категоріального апарату, а також теоретико-методологічними підходами до 
досліджень політичного в західних країнах.

146. 32(477)м1991/2016"
П 50
Політична наука в Україні. 1991-2016. У 2-х т. Т. 2 : Теоретико- 

методологічні засади і концептуальні підсумки вітчизняних досліджень / НАН 
України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І. Ф. Кураса ; редколегія вид.:
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О. Рафальський (гол), М. Кармазіна, О. Майборода 
[та ін.] ; відп. ред. і упоряд. М. Кармазіна. -  Київ : 
Парламент. вид-во, 2016. -  703 с.
Примірники: всього:2 -  Наук.Аб.(2)

Матеріали другого тому дають уявлення про 
тематичну спрямованість політологічних 
досліджень, проведених суспільствознавцями 
України протягом 1991-2016 рр., розвиток 
теоретико-методологічних засад вітчизняної 
політичної науки, її концептуальні здобутки, її 
внесок у вирішення суспільно-політичних проблем, 
які поставали в процесі розбудови Української 
незалежної держави.

37. Освіта. Виховання.Навчання

147. 378 
Б 79
Болайто Род. Інтернаціоналізація 

українських університетів у розрізі англійської 
мови / Р. Болайто та Р. Вест ; Британська Рада в 
Україні, Проект «Англійська мова для 
університетів». -  Київ : Сталь, 2017. -  149 с. 
Примірники : всього:1 - Наук.Аб.(1)

У цьому звіті представлено результати 
об’ємного та інтенсивного допроектного 
дослідження, проведеного від імені Британської 
Ради та Міністерства освіти і науки України в 2014
16 роках, щодо ролі та статусу англійської мови в 
п’ятнадцятьох вищих навчальних закладах України.

148. 378
М 42
Медична освіта в Україні: погляд у майбутнє 

: матеріали парламентських слухань у Верховній 
Раді України 22 березня 2017 року. -  Київ : 
Парламентське вид-во, 2017. -  168 с.
Примірники : всього: 1 : Наук.Аб. (1)

Видання містить офіційні документи, 
стенограму доповідей та виступів, тексти 
невиголошених виступів учасників парламентських 
слухань, інформаційно-аналітичні, а також наочні 
та ілюстративні матеріали із зазначеного питання.
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149. 378.6:61.016:5(075.8/9)
М 15
Макаренко О. В. Методика формування 

дослідницької компетентності майбутніх лікарів у 
процесі вивчення природничих дисциплін : навч.- 
метод. посіб. / О. В. Макаренко ; МОЗ України, 
УМСА. -  Полтава : Видавець Шевченко Р.В., 2017.
-  103 с.
Примірники : всього :2 -  Наук.Аб.(2)

У навчально-методичному посібнику 
розкрито структуру дослідницької компетентності 
майбутніх лікарів. Розглянуто методи, форми, 
технології, що сприяють її формуванню.

150. 37 
Ш 39
Шейбе С. Медіаграмотність. Критичне 

мислення у мультимедійному світі : підруч. для 
вчителя / С. Шейбе, Ф. Рогоу ; пер. з англ. С. Дьома 
; за заг. ред. В. Ф. Іванова, О. В. Волошенюк. -  Вид.
2-ге, стереотип. -  Київ : Академія української преси 
; Київ : Центр вільної преси, 2017. -  319 с. 
Примірники : всього: Наук.Аб. (1)

Підручник для вчителя «Медіаграмотність» 
сучасних американських медіапедагогів Сінді 
Шейбе і Фейз Рогоу являє собою сформований 
протягом останніх трьох з половиною десятиліть в 
США освітній підхід до викладання 
медіаграмотності. За допомогою цієї книги 
українські медіапедагоги зможуть навчитися 
інтегрувати медіаграмотність у різноманітні освітні 
практики, знайдуть багато ідей щодо заходів і 
чимало прикладів повних модельних занять.

151. 378.016:811.111(477)
Б 79
Bolitho Rod. The internationalisation of 

Ukrainian universities: the English language dimension 
/ R. Bolitho and R. West ; British Council, Ukraine, 
English for Universities Project. -  Київ : Сталь, 2017.
-  130 p.
Примірники: всього:1 -  Наук.Аб.(1)

The m tttiu rtion ifiubon  
Of lA rjM f^ Sn  U W V ff K O t i  
the Englftfi UnQiMQC dkmcfiston
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У цьому звіті представлено результати об’ємного та інтенсивного 
допроектного дослідження, проведеного від імені Британської Ради та МОН 
України в 2014-16 роках, щодо ролі та статусу англійської мови в 
п’ятнадцятьох вищих навчальних закладах України. Звіт включає в себе опис 
використаної для збору даних методологію, презентацію основних результатів 
дослідження та низку рекомендацій для подальших дій.

8 Мова. Мовознавство

152. ТБК 4У:61(075.8)
Л 54
Лещенко Т. О. Українська мова в медицині 

: навч. посіб. для студентів вищих навч. закладів 
МОЗ України / Т. О. Лещенко, Т. В. Шарбенко,
В. Г. Юфименко ; МОЗ України. -  Полтава : 
АСМІ, 2017. -  259 с.
Примірники : всього: 2 -  ЧЗ(1), Наук.Аб.(1)

Посібник містить теоретичний матеріал та 
апробовані профілізовані індивідуальні завдання 
для вивчення студентами медичного і 
стоматологічного факультетів навчальної 
дисципліни «Українська мова за професійним 
спрямуванням». Висвітлені складні випадки 

вживання і перекладу професійної лексики з російської мови, правописний, 
морфологічний і стилістичний аспекти, особливості культури мови медика, 
основи офіційно- ділового стилю в мові медицини.

84 Художня література

153. У2 
В 38
Весна, Софія. Автограф у книзі облич / С. Весна. -  Полтава : Видавець 

Говоров С. В., 2010. -  127 с. ; 17 см.
Примірники: всього:1 -  Наук.Аб.(1)

154. ТБК И(Амер)
Г 47
Гилберт Э. Есть, молиться, любить: Один год из жизни женщины в 

путешествии по Италии, Индии и Индонезии в поисках всего / Э. Гилберт ; пер. 
с англ. Ю. Ю. Змеевой. -  М. : Рипол классик, 2010. -  367 с. -  Пер.изд. : Eat, 
ray, love: One Woman's Search for Everything Across Italy, India and Indonesia / 
Gilbert Elizabeth, 2006 
Примірники: всього:1 -  Наук.Аб.(1)
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155. ТБК Р2 
Г 61
Головачев В. В. Шанс на независимость / В. Головачев. -  М. : Эксмо, 

2011. -  318 с. -  (Абсолютное оружие)
Примірники: всього:1 -  Наук.Аб.(1)

156. ТБК У2
Д 53
Дмитренко-Думич Ю. М. Кримінальне лото: пригодницький роман і 

повість / Ю. Дмитренко-Думич. -  Полтава : Полтав. літератор, 1996. -  400 с.
Примірники: всього:1 -  Наук.Аб.(1)

157. ТБК У2 
Д 67
Донской С. Г. Волчья стая / С. Донской. -  Донецк : БАО, 2009. -  319 с. -  

(Закон для братвы)
Примірники: всього:1 -  Наук.Аб.(1)

158. ТБК У2 
Д 81
Дудник О. О. Любив... Люблю... Любитиму... : поетичні твори /

О. Дудник ; за ред. М. Шудрі. -  Полтава : Гаража М. Ф. , 2010. -  516 с.
Примірники: всього:1 -  Наук.Аб.(1)

159. ТБК Сб5 
Ж 36
Жарти-смішки та правди трішки / упоряд., передмов. та прим.

О. М. Єфімова ; іл. О. О. Міхнушова. -  Київ : Довіра, 1995. -  415 с.
Примірники: всього:1 -  Наук.Аб.(1)

160. ТБК У2 
К 56
Ковалевский А. Клан / А. Ковалевский. -  Харьков ; Белгород : Клуб 

семейного досуга, 2009. -  316 с. -  (Криминальный талант)
Примірники: всього:1 -  Наук.Аб.(1)

161. ТБК Р2 
Л 36
Левитина Н. С. Стопроцентная блондинка : роман / Н. Левитина. -  М. : 

Центрполиграф, 2008. -  380 с.
Примірники: всього:1 -  Наук.Аб.(1)

162. ТБК И(Амер)
Л 58
Лима М. Кровный интерес : роман / М. Лима ; пер. с англ. 

Л. Шушуновой. -  СПб. : Азбука, 2011. -  349 с.
Примірники: всього:1 -  Наук.Аб.(1)
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163. ТБК Р2 
Л 84
Луньова Т. В. Знайти лева : роман-перформатив / Т. Луньова. -  Полтава : 

Harmony Structures, 2010. -  176 с.
Примірники: всього:1 -  Наук.Аб.(1)

164. ТБК Сб 
М 32
Мастера афоризма: от Возрождения до наших дней / по рус. и иностр. 

источникам сост. К. Душенко. -  Изд. 3-е, испр. -  М. : Эксмо, 2007. -  895 с.
Примірники: всього:1 -  Наук.Аб.(1)

165. ТБК Сб5 
М 95
Мысли, афоризмы и шутки выдающихся женщин: энциклопедия 

женской мудрости и женского остроумия / отыскал, перевел и привел в систему 
К. Душенко при участии Г. Манчха. -  Изд. 8-е, перераб. -  М. : Эксмо, 2013. -  
590 с. : фот.
Примірники: всього:1 -  Наук.Аб.(1)

166. ТБК У2 
О-34
Овтин Ю. П. О, белый теплоход... / Ю. П. Овтин ; предисл.: 

П. В. Шевцов ; послесл.: Ю. И. Бажора. -  2-е изд., доп. -  Одесса : Черноморье ; 
Одесса : Папирус, 1996. -  207 с.
Примірники: всього:1 -  Наук.Аб.(1)

167. ТБК Р2 
П 27
Перумов Ник. Череп на рукаве / Н. Перумов ; худож. В. Бондарь. -  М. : 

Эксмо, 2007. -  508 с.
Примірники: всього:1 -  Наук.Аб.(1)

168. ТБК У2 
С 53
Сняданко Н. В. Колекція пристрастей, або Пригоди молодої українки /

Н. В. Сняданко ; пердм. А. Ю. Куркова ; худож.-оформл. Л. Д. Киркач- 
Осипова. -  Харків : Фоліо, 2006. -  287 с

Примірники: всього:1 -  Наук.Аб.(1)

169. ТБК У2:61 
У 11
У вирі життя : поезія. -  Полтава : Дивосвіт, 2017. -  121 с. : портр.

Примірники: всього:1 -  Наук.Аб.(1)
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170. ТБК Р2 
У 31
Удовиченко Д. Д. Клинок инквизиции / Д. Удовиченко. -  М. : Эксмо,

2013. -  414 с.
Примірники: всъого:1 -  Наук.Аб.(1)

171. ТБК У1 
У 45
Українка Леся. Драматичні твори / Л. Українка ; вступ. ст. В. Кузьменка 

; кер. творч. групи Н. Прибєга ; худож. оформл. П. Буркута. -  Київ : Мистецтво, 
2008. -  383 с. : іл.
Примірники: всъого:1 -  Наук.Аб.(1)

172. ТБК У2:61 
У 45
Україно, ти доля моя журавлина: Поезія. -  Полтава : Дивосвіт, 2015. -  

199 с. : портр.
Примірники: всъого:1 -  Наук.Аб.(1)

94 Історія загалом

173. 94+908](477.53)+069 
П 52
Полтавський краєзнавчий музей : зб. наук. 

статей. Маловідомі сторінки історії, 
музеєзнавство, охорона пам'яток. Вип. XI / Упр. 
культури Полтав. ОДА, Полтав. краєзнавчий музей 
ім. Василя Кричевського ; редкол.: 
Ю. В. Волошин, А. М. Киридон, Т. К. Кондратенко 
[та ін.]. -  Полтава : Дивосвіт, 2016. -  455 с. 
Примірники : всього: - Наук.Аб.(1)

Пропонований увазі читача збірник 
наукових праць є підсумком наукової діяльності 
Полтавського краєзнавчого музею імені Василя 
Кричевського за 2015 р. та продовженням 
започаткованого у 2003 р. щорічного видання 

музею, до якого включені матеріали досліджень не лише працівників музею, а й 
кращих наукових сил Полтавщини. Розвідки ,опубліковані у збірнику,
стосуються різних питань історії Полтавщини, у т.ч. природничих наук,
архіології, історії козацтва, нової та новітньої історії Полтавщини, історії 
церкви та релігієзнавства, життя і діяльності визначних полтавців, питань 
музеєзнавства.
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174. 94(477.53)+94(477.5)+902 
С 77
Старожитності Лівобережного Подніпров'я. 

2016 = Antiquties of the Dnieper left bank region : зб. 
наук. праць / редколегія: Г. Ю. Івакін,
І. Ф. Ковальова, І. М. Кулатова, О. Б. Супруненко 
[та ін.]. -  Київ : Центр пам'яткознавства НАН 
України і УТОПІК, 2016. -  227 с.
Примірники : всього: -  Наук.Аб.(1)

Вміщені статті і публікації археологів -  
дослідників старожитностей Дніпровського 
Лівобережжя. Видання включає наукові праці з 
археології бронзового віку, кіммерійської, 
скіфської та сарматської епох, раннього, 

розвинутого і пізнього Середньовіччя, козацького часу, що присвячені 
проблематиці вивчення стародавніх поселень, поховальних пам’яток, скарбів, 
випадкових знахідок, які нещодавно виявлені в ході науково-рятівних та інших 
робіт і передані до музейних колекцій.

Для археологів, істориків, пам’яткоохоронців, працівників музеїв і 
краєзнавців.

175. 94(477.53)+902 
С 77
Старожитності Посулля : зб. наук. праць / 

Центр пам'яткознавства НАН України і Укр. Тов-ва 
охорони пам'яток історії та культури, Центр 
охорони та досліджень пам'яток археології 
Управління культури Полтав.
облдержадміністрації, Управління культури і 
мистецтв виконкому Лубен. міської ради, Лубен. 
краєзнавчий музей ; редкол.: С. О. Біляєва,
І. М. Кулатова, Л. П. Михайлина, О. Б. Супруненко 
[та ін.]. -  Київ : Центр пам'яткознавства НАН 
України та УТОПІК, 2016. -  174 с.
Примірники : всього: -  Наук.Аб.(1)

У збірнику вміщені статті археологів та музейників -  дослідників 
старожитностей Посулля епох палеоліту -  пізнього середньовіччя. Особлива 
увага у представлених роботах приділена науковій спадщині відомого 
лубенського археолога, краєзнавця і педагога Федора Івановича Камінського 
(1845-1891), світлій пам’яті якого присвячений цей збірник.

Для археологів, істориків, пам’яткоохоронців, працівників музеїв і крає 
знавців, усіх, хто цікавиться стародавньою історією Посулля.

СТАРОЖИТНОСТІ
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