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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 II 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. 2018. Вип. 1. Т. 2 (143) / УАН,
УМСА ; редкол.: В.М. Ждан (гол. ред.), О. М. Проніна, Ю. Б. Чайковський
[та ін.] ; відп. за вип. О. М. Проніна. - Полтава : УМСА, 2018. - 1 о=эл. опт.
диск (CD-ROM)
Примірники : всього: 1 - ЧЗЕБ(1)

54 Хімія
Книги
2.

54
М 42
Медична хімія : [підруч. для студентів
вищих мед. навч. закладів - мед. ун-тів, ін-тів й
акад.] / за ред. В. О. Калібабчук ; В. О. Калібабчук,
І. С. Чекман, В. І. Галинська [та ін.]. - 3-тє вид.,
випр. - Київ : Медицина, 2018. - 335 с.
Примірники : всього: Наук.Аб. (3), Гурт.2 (1),
Гурт.4 (1), Уч.Аб. (46)
У підручнику викладено теоретичні основи
біоенергетики та кінетики біохімічних реакцій;
описано властивості розчинів та їхню роль у
перебігу біохімічних процесів; викладено сучасні
уявлення про електродні процеси, поверхневі
явища та їхню роль у життєдіяльності організму; висвітлено властивості
дисперсних систем і розчинів біополімерів. Значну увагу приділено біогенним
елементам і їхнім хімічним властивостям, розглянутим із позиції сучасних
уявлень про будову атомів, хімічний зв'язок та будову молекул. Висвітлено
сучасні екологічні проблеми. Акцентовано увагу також на нанохімії як одній з
основ розвитку нанотехнологій, що активно входять у медичну практику.
Для студентів вищих навчальних закладів - медичних університетів,
інститутів й академій. Може бути корисним для студентів біологічних та
екологічних спеціальностей
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57 Біологічні науки загалом
3.

57:61(075.8)
Б 63
Біологічні особливості життєдіяльності
людини : навч. посіб. з медичної біології для
студентів ВНМЗ III-IV рівнів акредитації /
С. І. Дубінін, А. В. Ваценко, В. О. Пілюгін [та ін.].
- Полтава : Укрпромторгсервіс, 2017. - 92 с.
Примірники: всъого:1 - ЧЗ(1)
Методичне видання включає тести із бази
данних ліцензійного іспиту «Крок- 1» за попередні
роки
та
тести,
розроблені
професорськовикладацьким складом кафедри медичної біології,
які допоможуть студентам ефективно підготуватися
та скласти модуль та ліцензійний іспит.
4.

57:61(075.8)
М 42
Медицинская биология : учеб. пособ. для
самостоятельной работы студентов медицинского и
стоматологического
факультетов.
[Студента
первого курсу__факультет группы ]. Модуль 1 :
Биологические особенности жизнедеятельности
человека
/
С. И. Дубинин,
А. В. Ваценко,
В. А. Пилюгин [и др.]. - Изд. 2-е, доп., испр. Полтава, 2016. - 93 с.
Примірники : всього :1 - Наук.Аб.(1)
Методическое пособие включает тесты из
базы данных лицензионного экзамена «Крок-1» за
предыдущие годы и тесты, разработанные
професорско-преподавательским
составом
кафедры медицинской биологии, которые помогут студентам эффективно
подготовиться к модульному контролю и лицензионному экзамену.
5.

57+575]:61+612.6](075.8)
М 42
Медицинская биология : учеб. пособ. для самостоятельной работы
студентов медицинского и стоматологического факультетов. [Студента первого
курсу__ факультета_группы____]. Модуль 2 : Организменный уровень организации
жизни. Основы генетикичеловека / С. И. Дубинин, А. В. Ваценко, В. А. Пилюгин
[и др.]. - Полтава, 2016. - 75 с.
Примірники: всъого:1 -Наук.Аб.(1)
5

Пособие
включает
материалы
для
самоподготовки, тестовые задания разных уровней
сложности, задачи, схемы в соответствии с
Программой по медицинской биологии для
студентов
высших
учебных
медицинских
заведений II-IV уровней акредитации. Тесты
первого уровня сложности, тесты второго уровня
сложности - с многочисленным выбором ответов.
6.

57+576.8]:61(075.8)
М 42
Медицинская биология : учеб. пособ. для
самостоятельной работы студентов медицинского
и стоматологического факультетов. [Студента
первого курсу__факультет__группы__] . Модуль 3
: Популяционно-видовой, биогеоценотический и
биосферный уровни организации жизни /
С. И. Дубинин,
А. В. Ваценко,
В. А. Пилюгин
[и др.]. - Полтава, 2017. - 140 с.
Примірники: всього : 1 - Наук.Аб.(1)
Учебное пособие по медицинской биологии
включает основной теоретический материал и
тесты, типовые задачи, в соответствии с
Программой по медицинской биологии для
студентов медицинского и стоматологического
факультетов высших учебных медицинских
заведений III-IV уровней аккредитации.
7.

57:61(075.8)
М 42
Медична біологія : підруч. для студентів
вищих мед. навч. закл. III-IV рівнів акредитації] /
за ред. В. П. Пішака, Ю. І. Бажори ; В. П. Пішак,
Ю. І. Бажора, Ш. Б. Брагін [та ін.]. - Вид. 3-тє. Вінниця : Нова книга, 2017. - 607 с.
Примірники: всього: 30 - ЧЗ(1), Наук.Аб.(З),
Гурт.2(1), Гурт.4(1), Уч.Аб.(24)
У підручнику міститься історична довідка про
вклад вітчизняних учених у розвиток біологічної
науки. Викладено основні відомості про біологічні
основи
життєдіяльності
людини,
клітинний,
популяційно-видовий, біосферний рівні організації
життя та місце людини у ньому. Особливу увагу
приділено спадковій патології та паразитарним
хворобам людини.
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8.

57:61+576.8](075.8)
П 58
Популяційно-видовий, біогеоценотичний і
біосферний рівні організації життя : навч. посіб. з
медичної біології для студентів ВНМЗ України IIIIV рівнів акредитації / С. І. Дубінін, Н. О. Передерій,
А. В. Ваценко
[та ін.].
Полтава
:
Укрпромторгсервіс, 2016. - 138 с.
Примірники: всъого:1 -Наук.Аб.(1)
Навчальний
посібник
включає
тести
першого рівня складності (з однією правильною
відповіддю), тести другого рівня складності- з
багаточисельним вибором відповідей, типові
задачі, відповідно до програм з медичної біології
для студентів медичного та стоматологічного
факультетів вищих навчальних медичних закладів
III-IV рівнів акредитації.
9.

57:61(075.8)
M 42
Medical biology : training text-book for the self
dependent work of students of medical and
stomatological departments.. Module 1 : Biological
peculiarities of the human vital functions / S. I. Dubinin,
O. V. Ovcharenko, N. O. Perederiy [et al.]. - Poltava,
2016. - 79 p.
Медична біологія. Модуль 1. Біологічні особливості
життєдіяльності людини : навчальний посібник для
самостійної роботи студентів медичного та
стоматологічного факультетів
10.

57+575]:61+612.6(075.8)
M 42
Medical biology : training textbook for students
self-preparation work of medical and stomatological
departments. Module 2 : Organismic level of life
organization. Bases of human genetics / S. I. Dubinin,
O. V. Ovcharenko, N. O. Perederiy [at al.]. - Poltava,
2017. - 76 p.
Примірники: всъого:1 -Наук.Аб.(1)
Медична біологія. Модуль 2. Організмовий
рівень організації життя. Основи генетики людини :
навчальний посібник для самостійної роботи
студентів медичного та стоматологічного факультетів.
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11.

57:61+576.8](075.8)
M 42
Medical biology : training textbook for the
students self-dependent work of the medical and
stomatological departments. Module 3 : Populationspecies, biogeocenotic and biosphere levels of life /
S. I. Dubinin, O. V. Ovcharenko, A. V. Vatsenko
[et al.]. - Poltava, 2017. - 112 p.
Примірники: всъого:1 —Наук.Аб.(1)
Медична біологія. Модуль 3. Популяційновидовий, біогеоценотичний і біосферний рівні
організації життя : навч. посіб. для самостійної
роботи студентів медичного та стоматологічного
факультетів.

577.1 Біохімія
Книги
12.

577.1
Б 63
Биологическая и биоорганическая химия. В 2 кн. : [учеб. для студентов
высших учеб. заведений - мед. ун-тов, ин-тов и акад.]. Кн. 1. Биоорганическая
химия / Б. С. Зименковский, В. А. Музыченко, И. В. Ниженковская, А. О. Сыровая
; под ред. Б. С. Зименковского, И. В. Ниженковской. - Київ : Медицина, 2017. 295 с.
Примірники : всього: ЧЗ (1), Наук.Аб. (3), Гурт.2 (1), Гурт.4 (1), Уч.Аб. (93)
%

1
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БИООРГАНИЧЕСКАЯ

химия

В учебнике на основе современных
принципов теоретической органической химии
изложены строение, химические свойства и
биологическая роль органических соединений,
участвующих в процессах метаболизма человека:
низкомолекулярных биорегуляторов (витаминов,
гормонов, других природных и синтетических
биологически активных соединений, в том числе
некоторых лекарственных средств и токсических
соединений) и биополимеров (углеводов, белков,
нуклеиновых кислот).
Для студентов и преподавателей высших
медицинских
(фармацевтических)
учебных
заведений - университетов, институтов и
академий.
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13.

577.1
Б 63
Биологическая и биоорганическая химия.
В 2 книгах : [учеб. для студентов высших учеб.
заведений - мед. ун-тов, ин-тов и акад.]. Кн. 2.
Биологическая
химия
/
Ю. И. Губский,
И. В. Ниженковская, М. М. Корда [и др.] ; под ред.
Ю. И. Губского, И. В. Ниженковской. - Київ :
Медицина, 2017. - 582 с.
Примірники : всього: 100 : ЧЗ (1), Наук.Аб. (3),
Гурт.2 (1), Гурт.4 (1), Уч.Аб. (94)
В учебнике на основе современных
принципов теоретической органической химии
изложены строение, химические свойства и
биологическая роль органических соединений, участвующих в процессах
метаболизма человека: низкомолекулярных биорегуляторов и биополимеров.
Для студентов и преподавателей высших медицинских (фармацевтических)
учебных заведений - университетов, институтов и академий.

Автореферати
14.

577.1
М 48
Мельник А. В.
Статеві
особливості
метаболізму
сірковмістних
амінокислот і гідроген сульфіду та їх зв'язок зі станом серцево-судинної
системи (експериментальне дослідження) : автореф. дис. на здобуття наук.
ступеня д-ра мед. наук : спец. 03.00.04 «Біохімія» / А. В. Мельник ; Ін-т
геронтології. - Київ, 2017. - 40 с
Примірники : всього: 1 : ЧЗ (1)

577.3 Біофізика
MEDICAL
AND
BIOLOGICAL
PHYSICS
Edited by Ptof A. Cluhn

15.

577.3+53]:61(075.8)
М 42
Medical and Biological phusics : [textbook for
the students of higher medical establishments of the IV
accreditation level] / еd. Alexander V. Chalyi ;
A. V. Chalyi, Ya. V. Tsekhmister, B. T. Agapov [et al.].
- 3rd ed. - Vinnytsia : Nova Knyha, 2017. - 476 p.
Примірники : всього: 100 - Наук.Аб.(З), Гурт.4(1),
Уч.Аб.(96)
У підручнику розглянуто найважливіші
аспекти медичної і біологічної фізики згідно з
програмою, затвердженою МОЗ України.
9

579 Мікробіологія
16.

579.84+579.61
А 64
Ананьєва М. М. Мікробіологічна діагностика
захворювань,
викликаних
грамнегативними
неферментуючими бактеріями : навч. посіб. /
М. М. Ананьєва, Г. А. Лобань, М. О. Фаустова. Полтава : Укрпромторгсервіс, 2018. - 128 с.
Примірники : всього: З - Наук.Аб.(З)
У навчальному
посібнику
розглянуті
актуальні питання, щодо умовно-патогенних
грамнегативних неферментуючих бактерій як
основних
збудників
шпитальних
та
опортуністичних інфекцій. Посібник складається з
двох частин, які написані українською та
російською мовами.
• Р. С- Ко й ш

ПНЕВМОКОККИ:
У Р О К И П Р О Ш Л (Х О ВЗГЛЯЛ В БУДУЩЕЕ

17.

579
К 59
Козлов
Р. С.
Пневмококки:
уроки
прошлого - взгляд в будущее / Р. С. Козлов. [Киев], 2012. - 109 с.
Примірники : всього: 1 - Наук.Аб.(1)
В
книге
приведены
основные
эпидемиологические
характеристики
пневмококковой
инфекции;
проблемы
и
перспективы
диагностики
пневмококковой
инфекции; проблемы и механизмы резистентности
пневмококков к антимикробным препаратам.
18.

579+578+612.017]:616.31(075.8)
М 59
Мікробіологія, вірусологія, імунологія :
підруч. для студентів стомат. фак. вищих мед. навч.
закладів III-IV рівня акредитації / за заг. ред.
В. В. Данилейченка,
О. П.
Корнійчук
;
В. В. Данилейченко, С. І. Климнюк, О. П. Корнійчук
[та ін.] ; МОЗ України. - Вінниця : Нова Книга,
2017. - 375 с.
Примірники: всього:100 - ЧЗ(1), Наук.Аб.(5),
Гурт.2(2), Гурт.4(2), Уч.Аб.(90)
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У книзі в стислій формі висвітлено мікробіологічні особливості організму
в цілому та ротової порожнини зокрема; механізми розвитку стоматологічних
захворювань мікробної етіології, основи їх діагностики, протимікробної терапії
та профілактики. Для ілюстрування підручника з навчальною метою
використано оригінальні фотографії та рисунки, а також деякі мікрофотографії
з відкритих інтернет-ресурсів.

61 Медичні науки
19.

61+94](09)(477.54)
С 81
Сто двадцать лет истории Дома 90 на
Сумской улице Харькова : монография /
С. К. Бондаренко, В. В. Правдин, Б. А. Рогожин,
А. И. Сердюк ; ХМАПО, Центр краеведения
им. П. Т. Тронько
Харьков.
нац.
Ун-та
им. В. Н. Каразина. - Харьков : Фактор, 2016. 431 с.
Примірники: всього: 2 - Наук.Аб.(2
У книзі викладена історія Дому 90 (Дому
Досєкіна) на Сумській вулиці Харкова у контексті
культурних,
архітектурних,
економічних,
соціально-політичних, містобудівних та науковомедичних явищ у житті міста кінця XIX - початку XXI століття. Детально
описано біографії власників і спадкоємців Дому 90, а також відомих вчених
медиків,
долі яких були тісно пов’язані
з роботою організацій, що
розміщуються у стінах цього Дому, в їх історичному зв’язку з розвитком науки,
медицини, культури та техніки.
20.

M E D IC A L IN F O R M A T IC S

61:004(075.8)
О-53
Olenets S. Yu. Medical
informatics
/
S. Yu. Olenets ; Ministry of health of Ukraine,
UMSA, Department of medical informatics, medical
and biologicalphysics = Медична інформатика. Poltava : РВВ УМСА, 2017. - 159 с.
Примірники: всього: 94 - Наук.Аб.(5), ЧЗ(1),
Гурт.2(2), Уч. Аб.(86)

О п еч п иь С. К

М ЕД И Ч Н А ІН Ф О Р М А ТИ К А

У навчальному посібнику висвітлюються
актуальні
проблеми
сучасної
медичної
інформатики.
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61:34 Судова медицина
21.
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61:34
С 89
Судова медицина. Медичне законодавство.
У 2-х кн. : підруч. [для студентів вищих навч.
закладів - мед. ун-тів, ін-тів та акад.]. Кн. 1. Судова
медицина
/
за ред.
Б. В. Михайличенка
;
Б. В. Михайличенко, В. А. Шевчук, С. С. Бондар
[та ін.]. - 5-те вид. - Київ : Медицина, 2018. - 447 с.
Примірники : всього: 50 : ЧЗ (1), Наук.Аб. (2),
Уч.Аб. (47)

У підручнику стисло викладено історію
розвитку судової медицини в Україні та
відповідних кафедр (курсів) вищих медичних
навчальних закладів, а також напрями їх наукової
діяльності. Висвітлено питання організаційнопроцесуальних засад судово-медичної експертизи. На основі сучасних наукових
досягнень детально розглянуто питання судово-медичної танатології,
діагностики різних ушкоджень та розладу здоров’я внаслідок дії на організм
людини факторів зовнішнього середовища. Уперше представлені дані стосовно
ушкоджень, заподіяних лазерним випромінюванням, та відомості про дію на
організм біологічного чинника. Охарактеризовано особливості експертизи
потерпілих, звинувачених та інших осіб відповідно до статей Кримінального
кодексу України.
22.

М едичне
ЗАКОНОДАВСТВО
П Р А В О В А РЕ ГЛ А М Е Н Т А Ш Я
Л ІК А РСЬ КО Ї Д ІЯЛЬНОСТІ

: І ф М О С К А Л І ИК А.
) fc ft М И К А Х Д іМ М І А

61:34
С 89
Судова медицина. Медичне законодавство.
У 2-х кн. : підруч. [для студентів вищих навч.
закладів - мед. ун-тів, ін-тів й акад.]. Кн. 2. Медичне
законодавство: Правова регламентація лікарської
діяльності
/
за
ред.
В. Ф. Москаленка,
Б. В. Михайличенка
;
М. В. Банчук,
В. Ф. Москаленко, Б. В. Михайличенко [та ін.]. 4-те вид., випр. - Київ : Медицина, 2017. - 494 с.
Примірники : всього: 50 : ЧЗ (1), Наук.Аб. (5),
Гурт.2 (1), Гурт.4 (1), Уч.Аб. (42)

У підручнику враховано останні зміни в
законодавстві України, принципові положення
правової реформи; загальноправові положення адаптовано до потреб медичної
практики. Особливу увагу приділено специфічним особливостям правового
регулювання питань щодо закладів охорони здоров’я, медичних і
фармацевтичних працівників.
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23.

61:34(075.8)
М 69
Mykhailychenko B. V. Forensic Medicine :
textbook [for students of higher education
establishments - medical universities, institutes and
academies] / B. V. Mykhailychenko, A. M. Biliakov,
I. G. Savka ; ed. B. V. Mykhailychenko. - Kiev :
Medicine Publishing, 2017. - 223 с.
Примірники : всього: 30 - ЧЗ(1), Наук.Аб.(5),
Гурт.4(1), Уч.Аб.(23)
The textbook briefly highlights both the history
of forensic medicine and organization and arbitration
principles of forensic medical examination. Forensic
and medical thanatology issues as well as diagnostics
of various environmental injuries and health
conditions are scrutinized in view of current scientific advancements. The data on
lager radiation injuries and information on biological factor influence on the human
body are introduced.Peculiarities of examining the injuredand accused parties and
other persons are described according to the Criminal Code of Ukraine.

611 Анатомія. Анатомія людини
24.

НАТОМІ
ЛЮДИНИ

611(075.8)
А 64
Анатомія людини. У 3-х т. : підруч. для
студентів вищих медичних навч. закладів IV рівня
акредитації. Т. 1 / А. С. Головацький, В. Г. Черкасов,
М. Р. Сапін [та ін.] ; за ред. А. С. Головацького та
В. Г. Черкасова. - Вид. 6-те, доопрац. - Вінниця :
Нова книга, 2017. - 364 с.
Примірники: всього:100 -Наук.Аб.(З), Уч.Аб.(97)

У першому томі підручника подано сучасні
дані про будову клітин і тканин. Дано
характеристику органів, систем і апаратів органів.
Описані основні етапи розвитку людини в
онтогенезі, особливості будови, росту і розвитку
організму. Детально описана функціональна анатомія кісток скелета, їх з’єднань
та м’язової системи людини. Наведена коротка характеристика кровопостачання,
відтоку крові і лімфи від цих анатомічних структур та їх іннервації. Допоможуть у
кращому засвоєнні матеріалу зведені таблиці. В кінці кожного розділу підручника
є питання для повторення і самоконтролю, які дозволяють краще зрозуміти
прочитане. Усі анатомічні терміни подані українською і латинською мовами і
відповідають Міжнародній анатомічній номенклатурі (Сан-Паулу, 1997) українському стандарту (Київ, 2001).
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Автореферати
25.

611.8
О-53
Олійник Т. М. Структурно-функціональні зміни кори великого мозку
гіпертензивних щурів за умов геморагічного інсульту та комплексною
фармакокорекції : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук :
спец. 14.03.09 «Гістологія, цитологія, ємбріологія» / Т. М. Олійник ; Нац. мед.
ун-т. - Київ, 2018. - 20 с
Примірники : всього: 1 : ЧЗ (1)

612 Фізіологія. Фізіологія людини
26.

612
А 23
Агаджанян Н. А. Нормальная физиология :
учеб. [для студентов мед. вузов] / Н. А. Агаджанян,
В. М. Смирнов. - Изд. 3-е, испр. и доп. - М. : МИА,
2012. - 571 с.
Примірники : всього: 1 : Наук.Аб. (1)
Учебник написан в соответствии с учебной
программой курса «Нормальная физиология» и
отражает
многолетний
опыт
преподавания
предмета на кафедрах нормальной физиологии
РНИМУ им. Н. И. Пирогова и РУДН. Особое
внимание уделено дискуссионным вопросам, в том
числе проблемам взаимодействия клеток с
помощью электрических полей.

614 Охорона здоров’я та гігієна.
Попередження нещасних випадків
Книги
27.

614+616-056.2](477)
Д 46
Динаміка стану здоров’я народу України та
регіональні особливості : (аналітично-статистичний
посіб.) / НАМН України, Ін-т кардіології
ім. М. Д. Стражеска ; під ред.: В. М. Коваленка,
В. М. Корнацького ; підгот.: Т. С. Манойленко,
A. Г. Кириченко, І. Л. Ревенько. - Київ : Коломіцин
B. Ю., 2012. - 211 с.
Примірники: всього:1 - Наук.Аб.(1)
14

Аналітико-статистичний посібник - рекомендований для кардіологів,
ревматологів, терапевтів, організаторів охорони здоров’я та лікарів загальної
практики. При підготовці посібника використані дані Європейського відділення
ВООЗ, Центру медичної статистики і Управління медико-соціальної експертизи
та проблем інвалідності МОЗ України.
28.

614.253:159.9
З-67
Зливков В. Л. Спис Гіппократа: Основи
психології спілкування для медичних працівників
/ В. Зливков, С. О. Лукомська. - Ніжин : Видавець
Лисенко М. М., 2017. - 207 с.
Примірники: всъого:1 —ЧЗ(1)
Посібник присвячено окремим аспектам
психології спілкування для медичних працівників.
Висвітлено особливості взаємодії лікарів із
пацієнтами із різним типом темпераменту,
ставленням до хвороби; окреслено психологічні
характеристики різних конституціональних типів
пацієнтів.
Особливо
увагу
приділено
психологічним станам людей при різних захворюваннях, визначено шляхи
налагодження ефективної взаємодії з ними.
29.

614.253
К 56
Ковальова О. М. Деонтологія в медицині :
[підруч. для студентів вищих мед. навч. закладів
IV рівня
акредитації]
/
О. М. Ковальова,
Н. А. Сафаргаліна-Корнілова, Н. М. Г ерасимчук. 2-е вид., випр. - Київ : Медицина, 2018. - 239 с.
Примірники : всього: 50 : Наук.Аб. (3), Гурт.2 (1),
Гурт.4 (1), Уч.Аб. (45)
Підручник присвячено актуальним питанням
медичної деонтології відповідно до навчальної
програми «Деонтологія в медицині». У підручнику
розглянуті питання медичної етики і деонтології,
правового забезпечення професійної діяльності
лікаря в сучасному суспільстві; основні моделі взаємовідносин у системі лікар
- хворий; питання ятрогенії, лікарської помилки, їх причини та профілактика;
лікарська таємниця, правові документи, що гарантують дотримання лікарської
таємниці в Україні та світі; деонтологічні аспекти захисту права пацієнтів на
життя і смерть; особливості деонтологічних підходів в онкології, психіатрії,
геронтології, педіатрії; деонтологічні аспекти взаємовідносин лікаря з ВТЛінфікованим пацієнтом і пацієнтом, хворим на СНТД.
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30.

614.8
П 27
Перша медична (екстрена) допомога з
елементами тактичної медицини на догоспітальному
етапі в умовах надзвичайних ситуацій : навч. посіб.
[для студентів мед. (фарм.) коледжів, училищ та інтів медсестринства] / за ред. В. С. Тарасюка ;
В. С. Тарасюк,
М. В. Матвійчук,
І. В. Паламар
[та ін.]. - Київ : Медицина, 2017. - 367 с.
Примірники : всього: 50 : Наук.Аб. (3), Гурт.2 (2),
Гурт.4 (2), Уч.Аб. (43)
У навчальному посібнику розкрито питання
надзвичайних
ситуацій
техногенного
та
природного характеру, застосування вогнепальної
зброї, дії факторів ураження на організм людини.
Питання надання екстреної медичної допомоги після реформи медицини в
Україні й тактичної медицини в зоні АТО наведено в окремих розділах. Також
детально висвітлено травми окремих частин тіла й органів, питання надання
допомоги в осередку ураження з особливостями в зоні АТО, методи
транспортування до лікувального закладу.

Автореферати
31.

614.2
В 26
Вежновець Т. А. Соціально-психологічне моделювання кадрового
менеджменту у сфері охорони здоров'я : автореф. дис. на здобуття наук.
ступеня д-ра мед. наук : спец. 14.02.03 «Соціальна медицина» / Т. А. Вежновець
; Нац. мед. ун-т. - Київ, 2017. - 44 с.
Примірники : всього: 1 : ЧЗ (1)

615 Фармакологія. Терапія. Токсикологія
32.

615
Б 16
Бажора
Ю. И.
Фармакогенетика:
достижения и перспективы / Ю. И. Бажора. Одесса : Друк, 2003. - 139 с.
Примірники : всього: 1 : Наук.Аб. (1)
В книге представлена история развития
фармакогенетики; система цитохрома Р-450 в
метаболизме
лекарственных
средств;
номенклатура
цитохрома
Р-450;
общая
характеристика ферментов Р-450; каталитическое
разнообразие ферментов Р-450; образование
16

реактивных продуктов, опосредованное Р-450; индукция Р-450 экзогенными
химическими
веществами;
генетическое
разнообразие
ферментов
лекарственного метаболизма;
клинические проблемы фармакогенетики;
молекулярная генетика и современная фармакология; значение расшифровки
генома человека для медицины; гены и их экспрессия; перспективы развития
фармакогенетики.
33.

615
Д 75
Дроговоз С. М. Фармакологія на допомогу
лікарю, провізору, студенту : (підручникдовідник) : [для студентів вищих навч. закладів] /
С. М. Дроговоз. - Харків : ВЦ «ХАІ», 2013. 479 с.
Примірники : всього: 1 : Наук.Аб. (1)
Даний уніфікований підручник-довідник
допоможе засвоїти матеріал з фармакології не
методом запам'ятовування, а шляхом формування
фармакологічної
логіки,
фармакологічного
мислення, фармакологічної інтуїції. Великий
обсяг інформації про сучасні ліки представлений
у лаконічній, наглядній та зручній формі (більш 260 таблиць, рисунків та схем).
Кожна фармакологічна група побудована в уніфікованій та логічній
послідовності, що полегшує сприйняття, засвоєння та використання матеріалу.
34.

615.322(075.8)
Л 73
Локес П. І. Лікарські рослини : підруч. [для
студентів вищих навч. закладів III-IV рівнів
акредитації] / П. І. Локес, І. Г. Панасенко. Полтава : Довкілля-К, 2010. - 259 с.
Примірники: всъого:1 - ЧЗ(1)
Даний підручник побудований відповідно до
навчальної
програми.
Лікарські
рослини
вивчаються за окремими розділами (ті, що діють
на
ЦНС,
на
серцево-судинну
систему,
відхаркувальні та ін.). На початку кожного з
розділів наводиться загальна характеристика та
механізми дії рослин. До кожної рослини
подається її короткий ботанічний опис, лікарська сировина, хімічний склад,
фармакологічна особливість та застосування, лікарські форми й дозування.
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35.

615
Л 94
Люлльман Х. Фармакология : атлас : [учеб.
пособ. для студентов образов. учреждений высшего
проф.
образования,
обуч.
по
спец.
«Здравоохранение и мед. науки» по дисц.
«Фармакология»] / Х. Люлльман, К. Мор, Л. Хайн. М. : Практическая медицина, 2018. - 373 с.
Примірники : всього: 1 : ЧЗ (1)
Новейшее издание книги (в оригинале - 4-е
издание)
представляет
собой краткий,
но
полноценный источник информации по основным
фармакологическим
группам
препаратов
и
ключевым фармакотерапевтическим свойствам.
На каждом развороте книги расположена текстовая
информация (слева) и соответствующие ей
подробные полноцветные иллюстрации (справа).
36.

615
Ф 24
Фармакологія : практикум : навч. посіб. для
студентів вищих медичних навчальних закладів /
В. М. Бобирьов, О. М. Важнича, Т. О. Дев'яткіна
[та ін.]. - Вінниця : Нова книга, 2017. - 351 с.
Примірники: всього: 100 : ЧЗ (1), Наук.Аб. (5),
Гурт.2 (3), Гурт.4 (3), Уч.Аб. (88)
У навчальному посібнику зібрано тести,
ситуаційні задачі, завдання з рецептури та
навчальні експеременти відповідно до основних
розділів фармакології.
37.

615.33:616-022.6/7+579
Я 62
Янковский Д. С. Миклофлора и здоровье
человека / Д. С. Янковский, Г. С. Дымент. - Киев :
Червона Рута-Турс, 2008. - 551 с.
Примірники : всього: 1 - Наук.Аб.(1)
Излагаются основные сведения, касающиеся
современного состояния проблемы микробной
экологии человека и пробиотической терапии.
Представлены данные о составе и функциях
симбиотической микробиоты человека и ее роли в
поддержании здоровья.
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Автореферати
38.

615.2
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 : спец. 14.03.05 «Фармакологія» /
Р. Д. Дейко ; Нац. фармацевтичний ун-т. - Харків, 2018. - 23 с
Примірники : всього: 1 : ЧЗ (1)
39.

615.82
М 30
Марюхніч Н. В. Лікарський контроль фізичного стану та рухових
можливостей при фізичних тренуваннях школярів з ослабленим зором :
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : спец. 14.01.24
«Лікувальна фізкультура та спортивна медицина» / Н. В. Марюхніч ;
Дніпропетровська мед. акад. - Дніпро, 2018. - 24 с
Примірники : всього: 1 : ЧЗ (1)
40.

615.3
Щ 94
Щукіна Н. М. Експериментальне обгрунтування гастропротекторної дії
сухого екстракту з надземної частини капусти броколі : автореф. дис. на
здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : спец. 14.03.05 «Фармакологія» /
Н. М. Щукіна ; Нац. фармацевтичний ун-т. - [б. м.], 24. - 24 с
Примірники : всього: 1 : ЧЗ (1)

616 Патологія. Клінічна медицина
Книги
41.

616+616-006
П 14
Паліативна та хоспісна допомога : підруч.
[для студентів, лікарів-інтернів та лікарів-слухачів
закладів (фак.) післядипломної освіти вищих навч.
закладів МОЗ України] / за ред. Ю. В. Вороненка,
Ю. І. Губського ; Ю. В. Вороненко, Ю. І. Губський,
В. М. Князевич [та ін.]. - Вінниця : Нова книга,
2017. - 385 с.
Примірники: всього: 30 - ЧЗ(1), Наук.Аб.(5),
Гурт.2(2), Гурт.4(2), Уч.Аб.(20)
Підручник
містить
систематизоване
викладення курсу паліативної та хоспісної
допомоги, включаючи питання організації та
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надання госпітальної і амбулаторної допомоги паліативним пацієнтам у світі та в
Україні. Висвітлено сучасні підходи та кращий міжнародний і національний
досвід надання паліативної та хоспісної медичної допомоги інкурабельним
хворим з онкологічними, серцево-судинними та іншими хронічними
неінфекційними захворюваннями, а також пацієнтам у термінальних стадіях
ВІЛ-інфекції/СНІД та туберкульозу. Розглядаються особливості надання
паліативної та хоспісної допомоги в спеціалізованих стаціонарах, а також
сімейними лікарями в амбулаторних умовах.
42.

616-002.5(075.8
Я 72
Ярешко А. Г. Фтизіатрія : навч. посіб. для
студентів 4 курсу медичного та педіатричного
факультетів вищих медичних навчальних закладів
IV рівня акредитації / А. Г. Ярешко, М. В. Куліш ;
МОЗ України, УМСА. - Полтава : Болотін А. В.,
2016. - 254 с.
Примірники : всього: 1 - Наук.Аб.(1)
У навчальному посібнику наданий матеріал
відповідно до навчальної програми з фтизіатрії
затвердженої МОН України (етіологія, патогенез,
особливості перебігу із ВІЛ/СНІД, цукровим
діабетом, наркоманією, алкоголізмом) та з
урахуванням світових стандартів діагностики, лікування і профілактики
туберкульозу.
43.

616-002.5:616.31(075.8)
Я 72
Ярешко А. Г. Фтизиатрия : учебное пособие
для студентов 4 курса медицинского факультета /
А. Г. Ярешко, А. К. Вородюхина, М. В. Кулиш ;
МЗ Украины, УМСА. - Изд. 3-е, доп. - Полтава,
2017. - 183 с.
Примірники : всього: 1 - ЧЗ (1)
Учебное пособие соответствует программе
по фтизиатрии 2014 г., соствавленной согласно
требованиям кредитно-модульной системы и
дополнено материалами последних приказов
МЗ Украины по фтизиатрии.
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616-053.2 Педіатрія. Дитячі хвороби
44.

Клінічне
обстеж ення
дитини

616-053.2:616-07(075.8)
К 49
Клінічне обстеження дитини: навч. посіб.
для
студентів
вищих
навч.
закладів
/
О. В. Катілов, Д. В. Дмитрієв, К. Ю. Дмитрієва,
С. Ю. Макаров. - Вінниця : Нова книга, 2017. 518 с.
Примірники: всього:50 - ЧЗ(1), Наук.Аб.(5),
Гурт.2(3), Гурт.4(3), Уч.Аб.(38)
У даному навчальному посібнику, з
урахуванням аналізу концепцій вітчизняних і
зарубіжних наукових шкіл, викладено основи і
принципи клінічного обстеження дитини. Без
надмірної деталізації розглянуто питання, необхідні
для формування правильних навичок оцінки
клінічного статусу на рівні загального педіатра або
лікаря первинної ланки.
45.

616-053.2:616-07(075.8)
К 49
Клиническое обследование ребенка : учеб.
пособ. для студентов высших учеб. учреждений /
А. В. Катилов, Д. В. Дмитриев, Е. Ю. Дмитриева,
С. Ю. Макаров. - Изд. 2-е, испр. - Винница : Нова
книга, 2017. - 557 с.
Примірники: всього:30 - ЧЗ(1), Наук.Аб.(З),
Уч.Аб.(26)
В представленном учебном пособии, с
учетом анализа концепций отечественных и
зарубежных научных школ, изложены основы и
принципы клинического обследования ребенка.
46.

616-053.2-07(075.8)
П 81
Пропедевтическая педиатрия : учеб. для
студентов высших мед. учеб. заведений IV уровня
аккредитации / В. Г. Майданник, В. Г. Бурлай,
О. З. Гнатейко [и др.] ; под ред. В. Г. Майданника
; МЗ Украины. - Винница : Нова Книга, 2017. 883 с.
Примірники: всього:30 - ЧЗ(1), Наук.Аб.(З),
Гурт.2(1), Гурт.4(1), Уч.Аб.(24)
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В учебнике изложены принципы организации лечебно-профилактической
помощи детям, краткая история развития педиатрии, дана характеристика
периодов детского возраста, анатомо-физиологические особенности органов и
систем, а также обмена веществ у детей разных возрастных групп. Описаны
закономерности и современные тенденции физического и нервно-психического
развития детей, их оценка и семиотика нарушений. Рассмотрены основные
принципы и тактика рационального вскармливания и питания здоровых детей
раннего возраста.
47.

616-053.2-083(075.8)
О-75
Principles of Pediatric Nursing. Techniques
for Medical Procedures and Manipulations : study
guide [for students of higher medical education
establishments of the 3rd-4th levels of accreditation] /
ed. О. V. Tiazhka ; O. V. Tiazhka, A. M. Antoshkina,
M. M. Vasiukova [et al.]. - Kiev : Medicine
Publishing, 2016. - 143 с.
Примірники : всього: 30 -ЧЗ(1), Наук.Аб.(З),
Гурт.4(1), Уч.Аб.(25)
The study guide provides material for second-/
third-year students of higher medical education
establishments of the 3rd-4th levels of accreditation
that will help students master the knowledge and skills of medium-level medical
personnel. The subject matter of the guide corresponds to the curriculum of the
medical faculties that train general practitioners, pediatricians, and family physicians.
The material on practical skills is given in the form of detailed step-by-step
description of manipulation and procedure techniques.
48.

616-053.2:616-07(075.8)
К 49
Pediatric physical examination : textbook for
students of higher educational institutions : пер. зукр.
мов. / O. V. Katilov, D. V. Dmytriev, K. Y. Dmytrieva,
S. Yu. Makarov. - Vinnytsia : Nova Knyha, 2018. 498 с.
Примірники : всього: 50 - ЧЗ(1), Наук.Аб.(5),
Гурт.4(1), Уч.Аб.(43)
У навчальному посібнику з урахуванням
аналізу концепцій вітчизняних і зарубіжних
наукових шкіл, викладено основи і принципи
клінічного обстеження дитини.
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616-092 Патологічна фізіологія
49.

616-092
А 92
Атаман О. В. Патофізіологія. У 2-х т. :
підруч. для студентів вищих мед. навч. закладів
IV рівня акредитації. Т. 2 : Патофізіологія органів і
систем / О. В. Атаман ; МОЗ України. - Вид. 2-ге,
стер. - Вінниця : Нова Книга, 2017. - 444 с.
Примірники : всього: 100 - Уч.Аб.(100)
У другому томі підручника відповідно до
програми навчальної дисципліни патофізіологія,
затвердженої Міністерством охорони здоров’я
України (Київ, 2006), викладено всі питання, що
входять до модуля 2 «Патофізіологія органів і
систем». У матеріал підручника увійшли новітні
дані про етіологію і патогенез найпоширеніших хвороб системи крові, серцево судинної, дихальної, травної, видільної, ендокринної і нервової систем.
50.

616-092
П 20
Патофізіологія : підруч. [для студентів
вищих мед. навч. закладів] / за ред. М. Н. Зайка,
Ю. В. Биця,
М. В. Кришталя
;
Ю. В. Биць,
Г. М. Бутенко, А. І. Гоженко [та ін.] - 6-те вид.,
перероб. і доп. - Київ : Медицина, 2017. - 735 с.
Примірники : всього: 200 : ЧЗ (1), Наук.Аб. (3),
Гурт.2 (1), Гурт.4 (1), Уч.Аб. (194)
Підручник
підготовлений
авторським
колективом
співробітників
вищих медичних
навчальних закладів та академічних науководослідницьких установ України, які є визнаними
фахівцями з різних питань патофізіології, що дає
підставу вважати цей базовий підручник національним. У порівнянні з
попередніми виданнями підручника суттєво перероблені такі глави: «Патогенна
дія на організм факторів навколишнього середовища»; «Роль спадковості,
конституції та вікових змін у патології»; «Порушення жирового обміну»;
«Порушення кислотно-основного стану»; «Порушення водно-електролітного
обміну»; «Запалення»; «Патологічна фізіологія імунітету»; «Алерг ія»;
«Пухлини»; «Патологічна фізіологія нирок»; «Патологічна фізіологія
травлення»; «Патологічна фізіологія ендокринної системи».
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51.

616-092(075.8)
П 20
Pathophysiology : textbook [for students of
higher
medical
education
establishments]
/
ed. N. V. Krishtal, V. A. Mikhnev ; N. V. Krishtal,
V. A. Mikhnev, N. N. Zayko [et al.]. - Kiev :
Medicine Publishing, 2017. - 655 с.
Примірники : всього: 100 -ЧЗ(1), Наук.Аб.(5),
Гурт.4(1), Уч.Аб.(93)
The textbook is prepared by a team of staff at
higher educational institutions and academic research
institutions of Ukraine, who are recognized experts in
various aspects of pathophysiology that gives reason
this basic textbook to be national. It is recommended
for English-speaking students of higher medical educational establishments. The
textbook can be useful for teachers and physicians of all specialties.

616.1/.9 Систематична патологія і терапія
Книги
52.

616.1/9
С 37
Сімейна медицина. У 3-х кн.: [підруч. для
студентів вищих навч. закладів мед. ун-тів, ін-тів й
акад.]. Кн. 3. Спеціальна частина. Поліпрофільність
загальної лікарської практики / за ред. О. М. Гіріної,
Л. М. Пасієшвілі ; Л. С. Бабінець, П. А. Бездітко,
С. А. Бондар [та ін.]. - Київ : Медицина, 2017. 679 с.
Примірники : всього: 30 : Наук.Аб. (3), Гурт.2 (1),
Гурт.4 (1), Уч.Аб. (25)
У підручнику розглянуто аспекти діяльності
сімейного лікаря з позицій поліпрофільності
загальної
лікарської
практики.
Наведено
практичні рекомендації щодо дій сімейного лікаря
під час ведення хворих із нозологіями, які розглядаються на етапі первинної
медичної допомоги. Викладено клінічну картину, діагностику, особливості
лікування та профілактики таких пацієнтів сімейним лікарем у межах його
професійної компетенції, регламент взаємодії з лікарями, які надають
спеціалізовану допомогу.
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53.

616.1/9:614.254.3(075.8)
С 30
Family Medicine. In 3 books : textbook [for
students of higher education establishments - medical
universities, institutes and academies]. Book 2 :
Symptoms and syndromes in clinical course of
internal
diseases
/
ed.
O. M. Hyrina,
L. M. Pasiyeshvili ; L. S. Babinets, O. M. Barna,
S. V. Biletskyi [et al.]. - Kiev : Medicine Publishing,
2018. - 375 p.
Примірники : всього: 30 - ЧЗ(1),
Наук.Аб.(З), Гурт.4(1), Уч.Аб.(25)
The textbook is composed in accordance with
curriculum in the specialty «General Practice Family Medicine». The textbook presents the current approach to common problems
in family physician practice, highlights the main symptoms and syndromes in
cardiology, gastroenterology, pulmonology, nephrology, hematology, endocrinology
as well as other syndromes that general practitionerfamily physician most often
manages in medical practical activity. Information on the causes, pathogenesis,
clinical manifestations, diagnostic search algorithms in the presence of these
syndromes, differential diagnosis of various diseases manifested by these symptoms
and syndromes is provided in the textbook. Assessment and treatment algorithms,
first aid managing and practical recommendations are proposed in detail.

616.1 Патологія серцево-судинної системи і крові
Автореферати
54.

616.12
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 : спец. 14.01.02 «Внутрішні хвороб»» / Л. В. Бевзюк ;
Нац. мед. ун-т. - Київ, 2018. - 18 с
Примірники : всього: 1 : ЧЗ (1)
55.

616.12
К 90
Кулинич Т. О. Особливості перебігу, оптимізація діагностики та
лікування ішемічної хвороби серця після перенесеної негоспітальної пневмонії
: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : спец. 14.01.02
«Внутрішні хвороби» / Т. О. Кулинич ; Запорізький держ. мед. ун-т. Запоріжжя, 2018. - 24 с
Примірники : всього: 1 : ЧЗ (1)
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56.

616.1
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)

616.2 Патологія дихальної системи.Захворювання,
пов’язані з органами дихання
57.

616.24-007.272-036.12
Х 94
Хронічне обструктивне захворювання
легень: нові відтінки проблеми / Ю. І. Фещенко,
Ю. Б. Чайковський, М. М. Островський [та ін.]. Київ ; Івано-Франківськ : СІМИК, 2016. - 399 с.
Примірники: всього:] - ЧЗ(1)
У монографії окреслено перспективні напрями
використання нових лікарських технологій у
лікуванні хворих на хронічне обструктивне
захворювання легень. Особливий акцент зроблено
на висвітлення сучасних поглядів на механізми
патогенезу
хвороби.
Розглянуто
принципи
обстеження і комплексної терапії хворих, критерії
оцінки проведеного лікування, описано клінікопатогенетичні та морфологічні особливості перебігу
захворювання.
58.

616.21(075.8)
О-85
Otorhinolaryngology : [textbook for students of
higher
educаtion
establishments
medical
universities, institutes and academies] / Y. Mitin,
Y. Deyeva, M. Zavaliy [et al.] ; ed. Y. Mitin,
Y. Deyeva. - 5th ed. - Kiev : Medicine Publishing,
2018. - 262 p.
Примірники : всього: 5 0 - Наук.Аб.(З), Гурт.4(1),
Уч.Аб.(46)
The textbook covers the key issues of ear, nose
and throat diseases. Special attention is paid to the anatomy, physiology, pathology
and treatment of ent diseases. The data of classical and modern scientific research in
different otorhinolaryngology branches are presented.
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Автореферати
59.

616.2
М 48
Мельник-Шеремета О. П. Ефективність застосування імуномодулятора
мурамілпептидного ряду в комплексному лікуванні хворих на інфільтративний
туберкульоз легень у поєднанні з хронічним бронхітом : автореф. дис. на
здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : спец.14.01.26 «Фтизіатія» /
О. П. Мельник-Шеремета. - Київ, 2018. - 16 с.
Примірники : всього: 1 : ЧЗ (1)
60.

616.25
О-53
Олещенко Г. П. Роль ультрасоноскопії у ранньому виявленні
плеврального випоту туберкульозного та іншого генезу : автореф. дис. на
здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : спец. 14.01.26 «Фтизіатрія» /
Г. П. Олещенко. - Київ, 2018. - 18 с.
Примірники : всього: 1 : ЧЗ (1)

616.3 Патологія травної системи. Розлади травної системи
Автореферати
61.

616.34
Д 24
Дворник І. О. Вдосконалення профілактики та хірургічного лікування
гострої спайкової кишкової непрохідності (клініко-експериментальне
дослідження) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : спец.
14.01.03 «Хірургія» / І. О. Дворник. - Харків, 2017. - 19 с.
Примірники : всього: 1 : ЧЗ (1)
62.

616.37
Д 47
Дирда О. О. Прогнозування інфікування та хірургічна корекція
локальних ускладнень у хворих на гострий некротичний панкреатит : автореф.
дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : спец. 14.01.03 «Хірургія» /
О. О. Дирда ; Нац. мед. ун-т. - Київ, 2017. - 23 с.
Примірники : всього: 1 : ЧЗ (1)
63.

616.36
Т 48
Ткалик О. М. Особливості порушень функціонального стану
гепатобіліарної системи та прогнозування їх розвитку у дітей з запальними
захворюваннями кишечника : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд.
мед. наук : спец. 14.01.10 «Педіатрія» / О. М. Ткалик. - Київ, 2017. - 20 с.
Примірники : всього: 1 : ЧЗ (1)
27

64.

616.33
Х 93
Христенко
Т. О.
Молекулярно-імуногістохімічна характеристика
гіперпластичних поліпів та аденокарценоми шлунка кишкового типу : автореф.
дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : спец. 14.03.02 «Патологічна
анатомія» / Т. О. Христенко. - Запоріжжя, 2018. - 20 с
Примірники : всього: 1 : ЧЗ (1)

616.31 Стоматологія. Ротова порожнина.
Хвороби ротової порожнини та зубів
65.

616.314
Д 38
Детское зубное протезирование : [учеб. для
студентов высших мед. учеб. заведений IV уровня
аккредитации]
/
П. С. Флис,
С. И. Триль,
В. П. Вознюк, Г. П. Леоненко ; под ред. П. С. Флиса.
- Киев : Медицина, 2011. - 192 с.
Примірники : всього: 1 : ЧЗ (1)
В учебнике изложены клинико-биологические
аспекты (обоснование) детского протезирования как
основного звена детской
стоматологии на
современном этапе. Рассмотрены разные аспекты
ортопедического
лечения
у
детей:
психоэмоциональное состояние ребенка в разные
возрастные периоды, психологическая подготовка к лечению, диагностика
дефектов зубов и зубных рядов, показания и противопоказания к
ортопедическому лечению, виды протезов и их применение в разные периоды
прикуса. Отдельный раздел посвящен травмам зубов и их лечению.
66.

616.31-036.11:614.21(075.8)
Н 40
Невідкладні стани на на амбулаторному
прийомі у стоматолога : навч. посіб.для студентів
стомат. фак., лікарів-інтернів / I. Г. Купновицька,
Ю. Г. Кононенко, Н. В. Нейко, М. М. Рожко ;
за ред. Ю. Г. Кононенка, І. Г. Купновицької. Вінниця : Нова Книга, 2017. - 287 с.
Примірники : всього: 30 - ЧЗ(1), Наук.Аб.(З),
Гурт.2(2), Гурт.4(2), Уч.Аб.(22)
У посібнику викладено питання клініки,
діагностики, профілактики невідкладних станів,
пов’язаних як із соматичною патологією пацієнта,
так і з проведенням відповідного амбулаторного втручання.
28

67.

616.31:616.428-002]-053.2
Н 55
Неспецифічні лімфаденіти щелепно-лицевої
ділянки у дітей (клініко-морфологічні аспекти) :
монографія /
П. І. Ткаченко,
І. І. Старченко,
С. О. Білоконь [та ін.] ; МОЗ України, УМСА. Полтава : АСМІ, 2018. - 120 с.
Примірники : всього:1 - Наук.Аб.(1)
Видання вміщує дані щодо анатомічної
будови та вікових морфологічних властивостей
лімфатичної системи щелепно-лицевої ділянки,
розкриває основні питання клініки, діагностики,
диференційної діагностики і сучасних принципів
лікування неспецифічних лімфаденітів голови та
шиї у дітей.
68.

616.314
Н 60
Нідзельський М. Я. Механізми формування
патологічного прикусу / М. Я. Нідзельський,
B. М. Соколовська. - Полтава : Гаража М. М., 2018.
- 117 с.
Примірники : всього: 1 : Наук.Аб. (1)
У монографії проаналізовано та згруповано
погляди на етіологію та патогенез розвитку
синдрому патологічного прикусу. Вивчено
взаємозв’язок
симптоматичних
змін,
які
виникають при синдромі патологічного прикусу,
сформульовано
свої
погляди
на
теорії
патогенетичних механізмів їх розвитку за даними
літературних джерел.
69.

616.31
С 37
Симптомы и синдромы в стоматологической
практике / В. Н. Балин, А. С. Гук, С. А. Епифанов,
C. П. Кропотов. - СПб. : ЭЛБИ-СПб, 2001. - 199 с.
Примірники : всього:] - Наук.Аб.(1)
В книге приведены и систематизированы
клинические симптомы и синдромы заболеваний,
встречающихся в практике врачей-стоматологов в
терапии, хирургии, ортопедии, нейростоматологии,
онкостоматологии, при эндокринных нарушениях и
наследственных заболеваниях.
29

70.

Захворювання
пародонта

616.31
Т 35
Терапевтична стоматологія. У 4-т. : підруч.
[для студентів стомат. фак. вищих навч. закладів мед. ун-тів, ін-тів й акад.]. Т. 3. Захворювання
пародонта / М. Ф. Данилевський, А. В. Борисенко,
М. Ю. Антоненко [та ін.]. ; за ред. А. В. Борисенка.
- 2-ге вид., перероб. і доп. - Київ : Медицина, 2018.
- 623 с.
Примірники : всього: 50 : Наук.Аб. (2), Уч.Аб. (48)

У підручнику розглянуто питання анатомії
та фізіології пародонта, клініки й діагностики,
лікування й профілактики захворювань пародонта.
Особливу увагу приділено медикаментозному,
хірургічному лікуванню (кюретаж, гінгівектомія, клаптеві операції тощо),
фізіотерапевтичним методам лікування (електролікування, ультразвукова
терапія, вакуум-терапія, масаж тощо). В окремому розділі викладено методи
обстеження хворого. У другому виданні з урахуванням настанов Міжнародної
федерації стоматологів подано лікування захворювань пародонта згідно з
вимогами доказової медицини. Анатомічні терміни подано за Міжнародною
анатомічною номенклатурою. У контексті Болонського процесу наведено тести
для самостійного контролю знань і відповіді до них.
71.

616.314+616.31-007]-089.23(075.8)
О-70
Orthodontics. Dentognathic Anomalies and
Deformations : textbook [for English-speaking students
of dental faculties of higher medical education
institutions of the 4th level of accreditation] / P. S. Flis,
G. P. Leonenko, V. V. Filonenko, N. M. Doroshenko ;
ed. P. S. Flis. - 2nd ed. , correc. - Kiev : Medicine
Publishing, 2016. - 175 p.
Примірники : всього: 30 - Наук.Аб.(З),
Гурт.4(1), Уч.Аб.(26)
The textbook is dedicated to the problems of
etiology, pathogenesis, clinical presentation, diagostics,
methods of treatment and prophylaxis of dentognathic
anomalies and deformations. The textbook has been prepared according to the syllabus
of higher medical education institutions of the 4th level of accreditation for students of
dental faculties.

30

72.

616.31(075.9)
С 81
Stomatology. In 2 books : textbook [for doctors
attending postgraduate education establishments
(faculties) of the Ministry of health of Ukraine
specialising in dentistry]. Book 2 / ed. M. M. Rozhko ;
M. M. Rozhko, I. I. Kyrylenko, O. H. Denysenko [et
al.]. - Kiev : Medicine Publishing, 2018. - 959 с.
Примірники : всього: 100 -Наук.Аб.(5), Гурт.4(1),
Уч.Аб.(94)
In the textbook, main problems of dental
service, therapeutic and surgical dentistry are
elucidated. Sections of the textbook correspond to the
curriculum and program of training in the internship
on thespecialty of «Stomatology». Basic principles of delivering dental care for
population,clinical picture, methods of diagnosis and treatment of hard dental
tissues, periodontal tissues and mucous membrane of the oral cavity are stated.

Автореферати
73.

616.31
Г 85
Гришакова А. М. Оптимізація лікування гострого герпетичного
стоматиту у дітей : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук :
спец. 14.01.22 «Стоматологія» / А. М. Гришакова ; Ін т стоматології та
щелепно-лицевої хірургії. - Одеса, 2018. - 20 с
Примірники : всього: 1 : ЧЗ (1)
74.

616.314
Д 69
Дорошенко Н. М. Використання рухомих похилих площин при лікуванні
сагітальних аномалій прикусу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд.
мед. наук : спец. 14.01.22 «Стоматологія» / Н. М. Дорошенко ; Нац. мед. акад.
післядипломної освіти. - Київ, 2017. - 18 с
Примірники : всього: 1 : ЧЗ (1)
75.

616.314
Л 96
Лютіков О. І. Клініко-експериментальне обслугрунтування вибору
реставраційних матеріалів для тимчасових молярів : автореф. дис. на здобуття
наук. ступеня канд. мед. наук : спец. 14.01.22 «Стоматологія» / О. І. Лютіков ;
Нац. мед. ун-т. - Київ, 2018. - 19 с
Примірники : всього: 1 : ЧЗ (1)
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76.

616.31
Р 35
Рейзвіх О. Е. Наукове обгрунтування стратегії антидисбі отичної
профілактики основних стоматологічних захворювань у дітей : автореф. дис. на
здобуття наук. ступеня докт. мед. наук : спец. 14.01.22 «Стоматологія» /
О. Е. Рейзвіх ; Ін-т стоматології та щелепно-лицевої хірургії. - Одеса, 2018. 40 с
Примірники : всього: 1 : ЧЗ (1)
77.

616.314
Ч-17
Чамата В. В. Порівняльна характеристика технологій непрямих
реставрацій фронтальної групи зубів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня
канд. мед. наук : 14.01.22 «Стоматологія» / В. В. Чамата ; Нац. мед. акад.
післядипломної освіти. - Київ, 2018. - 19 с.
Примірники : всього: 1 : ЧЗ (1)
78.

616.31
Я 75
Ярмошук І. Р. Клініко-лабораторне обгрунтування використання
остеопластичного матеріалу і антирезорбенту в комплексному лікуванні
генералізованого пародонтиту у хворих з остеопенією : автореф. дис. на здобуття
наук. ступеня канд. мед. наук : спец. 14.01.22 «Стоматологія» / І. Р. Ярмошук ;
Івано-Франківський нац. мед. ун-т. - Івано-Франківськ, 2018. - 19 с.
Примірники : всього: 1 : ЧЗ (1)

616.4 Патологія лімфатичної системи
79.

616.4-053(063)
Е 62
Ендокринна патологія у віковому аспекті :
матеріали наук.-практ. конф. з міжнар. участю
(Харків, 23-24 листопада 2017 р.) / під ред.
Ю. І. Караченцева, О. В. Козакової, Н. О. Кравчун
[та ін.]. - Харків, 2017. - 118 с.
Примірники: всього:] - Наук.Аб.(1)
У збірнику представлені сучасні науководослідні
здобутки
відносно
характеру
детермінуючого впливу вікового фактору на
поширеність, структуру та перебіг ендокринної
патології, на механізми його формування та
прогресування у
різних
вікових періодах,
починаючи з неонатального. Розглянуто нові
технології діагностики та терапії ендокринопатій, а також шляхи удосконаленння
медичного забезпечення хворих з урахуванням вікових особливостей патології.
32

80.

ЕНДОКРИНОЛОГІЯ

KIVC

616.43/45(075.8)
Е 62
Ендокринологія : підруч. для студентів
вищих мед. навч. закладів IV рівня акредитації /
за ред. П. М. Боднара
;
П. М. Боднар,
Г. П. Михальчишин, Ю. І. Комісаренко [та ін.]. Вид. 4-те оновл. та доп. - Вінниця : Нова Книга,
2017. - 449 с.
Примірники : всього: 30 - Наук.Аб.(З), Уч.Аб.(27)
Четверте видання підручника відповідає
навчальній програмі з внутрішньої медицини. Його
основу складають 12 розділів, у яких на сучасному
рівні викладені етіологія, патогенез, клініка,
діагностика і лікування основних ендокринних
захворювань.

616.7 Патологія органів руху, пересування.
81.

616.717+611.97+617.57](075.8)
К 49
Клінічна анатомія верхньої кінцівки :
[навч. посіб. для студентів вищих мед. навч.
закладів] / В. І. Півторак, О. Б. Кобзар,
М. П. Булько, В. Г. Костюк. - Вінниця : Нова
Книга, 2017. - 158 с.
Примірники: всього: 5 - ЧЗ(1), Наук.Аб.(4)
Посібник створено у відповідності з новою
навчальною програмою для медичних факультетів
з урахуванням рекомендацій МОН та МОЗ
України. Особлива увага звернута на топографоанатомічне обгрунтування клінічних симптомів і
■ ■ синдромів при захворюваннях і травмах верхньої
■ --------кінцівки. Усі назви анатомічних елементів
відповідають Міжнародній анатомічній номенклатурі, прийнятій у м. СанПаулу (Бразилія).

Автореферати
82.

616.7
Г 96
Гусейнов А. Н. Хірургічне лікування у ламкових переломів нижньої
щелепи : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : спец.
14.01.22 «Стоматологія» / А. Н. Гусейнов ; Нац. мед. ун-т. - К., 2018. - 16 с.
Примірники : всього: 1 : ЧЗ (1)
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83.

616.72
Р 69
Романченко М. І. Підвищення ефективності лікування подагри з
артеріальною гіпертензією на основі використання статинотерапії : автореф.
дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : 14.01.12 «Ревматологія» /
М. І. Романченко ; Донецький нац. мед. ун-т. - Лиман, 2018. - 20 с.
Примірники : всього: 1 : ЧЗ (1)
84.

616.7
У 95
Ушко Н. О. Патогенез, диференційна діагностика, хірургічне лікування
та профілактика ускладнень у хворих з амелобластомами щелепи : автореф.
дис. на здобуття наук. ступеня доктора мед. наук : 14.01.22 «Стоматологія» /
Н. О. Ушко ; Нац. мед. акад. післядипломної освіти. - Київ, 2018. - 38 с.
Примірники : всього: 1 : ЧЗ (1)

616.8 Неврологія. Невропатологія. Нервова система
85.

61 6.8(075.8)
Н 40
Neurology : [textbook for students of higher
education establishments - medical universities,
institutes and academies] / ed. I. A. Hryhorova,
L. I. Sokolova ; A. Hryhorova, L. I. Sokolova,
R. D. Herasymchuk [et al.]. - Kiev : Medicine
Publishing, 2017. - 623 с.
Примірники : всього: 40 -ЧЗ(1), Наук.Аб.(5),
Гурт.4(1), Уч.Аб.(33)
The national textbook presents topical
diagnostics of nervous system diseases and the main
sections of clinical neurology from the standpoint of
classical medicine and current scientific advances.
The main topical principles of the structure of the central and peripheral nervous
system, symptoms of cranial nerve disorders, issues of neurophysiology and its
peculiarities in childhood are discussed in detail. The book outlines the fundamentals
of modern diagnostics of nervous diseases and its methods (electrophysiological,
ultrasound, computed tomography, biochemical), which make it possible to study the
structure and functions of the nervous system, its metabolism, and hemodynamics
under conditions of physiology and pathology.
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616.89 Психіатрія. Патологічна психіатрія
Автореферати
86.

616.89
І-48
Ільницька Т. Ю. Клінічні особливості посттравматичного стресового
розладу в учасників бойових дій з гіперкінетичним розладом у преморбіді :
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : спец. 14.01.16
«Психіатрія» / Т. Ю. Ільницька ; УНДІ соц. і судової психіатрії та наркології. Київ, 2018. - 20 с
Примірники : всього: 1 : ЧЗ (1)
87.

616.89
П 30
Петров В. А. Роль вегетативної нервової системи в патогенезі синдрому
відміни внаслідок вживання алкоголю : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня
канд. мед. наук : спец. 14.03.04 «Патологічна фізіологія» / В. А. Петров ;
Буковинський держ. мед. ун-т. - Чернівці, 2018. - 20 с.
Примірники : всього: 1 : ЧЗ (1)
88.

616.89
Т 52
Толмачов О. А. Психічні розлади у хворих на гіпертензивну
енцефалопатію: діагностика, клініка, лікування : автореф. дис. на здобуття наук.
ступеня канд. мед. наук : спец. 14.06.16 «Психіатрія» / О. А. Толмачов ; УНДІ
соціальної і судової психіатрії та наркології. - Київ, 2018. - 20 с.
Примірники : всього: 1 : ЧЗ (1)
89.

616.89
Ч-46
Чередніченко
Н. В.
Диференціальна
діагностика
м'яких
нейрокогнітивних розладів у осіб похилого та старечого віку : автореф. дис. на
здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : спец. 14.01.16 «Психіатрія» /
Н. В. Чередніченко ; УНДІ соціальної і судової психіатрії та наркології. - Київ,
2018. - 25 с.
Примірники : всього: 1 : ЧЗ (1)
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616.9 Інфекційні хвороби
90.

Інфекційні
ХВОРОБИ У ДІТЕЙ
За з ш м ц ' • професор* Я.І. ЧЕРИНШОВОІ

616.9
І-74
Інфекційні хвороби у дітей : [підруч. для
лікарів-інтернів, слухачів післядиплом. мед.
освіти,
дитячих
інфекціоністів,
педіатрів,
студентів вищих навч. закладів - мед. ун-тів, інст.
й акад.] / за ред.
Л. I. Чернишової ;
Л. I. Чернишова, А. П. Волоха, А. В. Бондаренко
[та ін.]. - 2-ге вид., випр. - Київ : Медицина, 2017.
- 1015 с.
Примірники : всього: 50 : ЧЗ (1), Наук.Аб. (3),
Гурт.2 (1), Гурт.4 (1), Уч.Аб. (44)

МІАИЦИИІ

У національному підручнику викладено
основні симптоми та синдроми інфекційних
хвороб у дітей. Наведено класичні й нові дані щодо етіології, діагностики,
лікування та профілактики інфекцій, які можуть траплятися у практичній
діяльності лікаря-педіатра. Висвітлено епідеміологічну ситуацію щодо окремих
інфекцій у світі і в Україні.

617 Хірургія. Ортопедія. Офтальмологія
91.

617-039.57+616-089.81] (075.8/9)
Ж 42
Ждан В. М. Амбулаторна хірургія : посіб.
для лікарів загальної практики / В. М. Ждан,
М. В. Ткаченко, М. І. Кравців ; МОЗ України,
УМСА. - Полтава : АСМІ, 2018. - 204 с.
Примірники : всього: 10 - Наук.Аб.(5), ЧЗ(1),
Гурт.2(2), Гурт.4(2)
Навчальний посібник призначений для
лікарів-інтернів, клінічних ординаторів, слухачів
циклів
спеціалізації та удосконалення зі
спеціальності «Загальна практика- сімейна
медицина» та «Хірургія». У посібнику висвітлено
необхідні знання та вміння лікаря загальної
практики у веденні пацієнтів з хворобами
хірургічного профілю, котрі найбільш часто зустрічаються в амбулаторній
практиці.

АМБУЛАТОРНА
ХІРУРГІЯ
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92.

617
З-14
Загальна хірургія : базовий підруч.
[для студентів вищих навч. закладів - мед. ун-тів,
ін-тів й акад.] / за ред. С. Д. Хіміча, М. Д. Желіби ;
С. Д. Хіміч, М. Д. Желіба, І. Д Герич [та ін.]. - 3-тє
вид., перероб. і доп. - Київ : Медицина, 2018. 607 с.
Примірники : всього: 50 : ЧЗ (1), Наук.Аб. (3),
Гурт.2 (1), Гурт.4 (1), Уч.Аб. (44)
Базовий підручник складається із двох
частин. У першій частині висвітлено загальні
питання хірургії, зокрема організація хірургічної
допомоги, деонтологія і догляд за хворими
хірургічного профілю, асептика й антисептика, основи анестезіології та
реаніматології, гемостаз, переливання крові, оперативні втручання. У другій
частині розглянуто питання хірургічної патології, хірургічної інфекції та
окремих хірургічних хвороб.
93.

617
С 91
Сушко В. И. Хирургия детского возраста :
базовый учеб. [для студентов высших мед. учеб
заведений IV уровня аккредитации] / В. И. Сушко,
Д. Ю. Кривченя,
В. А. Дегтярь
[и др.]
;
под ред. В. И. Сушко, Д. Ю. Кривчени. - Киев :
Медицина, 2015. - 567 с.
Примірники : всього: 50 : Наук.Аб. (3), Гурт.2 (1),
Гурт.4 (1), Уч.Аб. (45)
В учебнике на современном уровне
освещена клиническая картина нозологических
единиц, входящих в учебную программу по
специальности «Детская хирургия». Представлены
методы их диагностики и лечения. Изложены основные пороки развития и
болезни у детей, описаны причины их возникновения, клиническое течение,
дифференциальная диагностика, методы обследования и лечения. Освещены
вопросы гнойно-воспалительных заболеваний, травматических повреждений
органов брюшной полости и забрюшинного пространства, доброкачественных
и злокачественных опухолей у детей.
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94.

TR A U M A TO LO G Y
O R TH O P E D IC S

617+617-001+617.3+617.5](075.8)
Т 65
Traumatology &Orthopedics: textbook for
students of higher medical schools IV level of
accreditation / ed.: Golka G. G., Burianov O. A.,
Klimovitsky V. G.; O. A. Burianov, G. G. Golka,
V. G. Klimovitsky ^ t al.]. -Vinnytsia : Nova Knyha,
2018. - 399 с.
Примірники:
всього:50
ЧЗ(1),
Наук.Аб.(5), Гурт.4(1), Уч.Аб.(43)

У підручнику висвітлено сучасні погляди на
етіологію,
механізми
розвитку,
принципи
діагностики та лікування травм і захворювань
апарату руху та опори. Представлено сучасний
погляд на патогенезтравматичної хвороби, регенерацію кісткової тканини,
поширені ускладнення, методи їх попередження та лікування. Детально
представлено найбільш поширені вроджені деформації, деструктивнодистрофічні, запальні та пухлинні захворювання хребта і суглобів.

Автореферати
95.

617
Б 15
Бадюл П. О. Реконструктивно-відновлювальна хірургія раньових
дефектів покривних тканин з використанням перфорантних клаптів : автореф.
дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : спец. 14.01.03 «Хірургія» /
П. О. Бадюл ; Дніпропетровська мед. акад. . - Дніпро, 2018. - 36 с.
Примірники : всього: 1 : ЧЗ (1)
96.

617.5
З-13
Завізіон Є. М. Вибір методу завершення операції при виконанні
релапаротомій : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : спец.
14.01.03 «Хірургія» / Є. М. Завізіон ; Дніпропетровька мед. акад. - Дніпро,
2018. - 20 с
Примірники : всього: 1 : ЧЗ (1)
97.

617.5
С 89
СулеймановаВ. Г. Диференційоване хірургічне лікування
хворих з
флегмонами
шиї
із
застосуванням
багатокомпонентноїсорбційної
нанокомпозиції : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : спец.
14.01.03 «Хірургія» / В. Г. Сулейманова ; Вінницький нац. мед. ун-т. - Вінниця,
2017. - 20 с.
Примірники : всього: 1 : ЧЗ (1)
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98.

617-001
Т 35
Тертишний С. В. Комплексне хірургічне лікування поранених з
гнійними ускладненнями вогнепальних ран м'яких тканин : автореф. дис. на
здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : спец. 14.01.03 «Хірургія» /
С. В. Тертишний ; Нац. ін-т хірургії та трансплантології. - Київ, 2018. - 24 с.
Примірники : всього: 1 : ЧЗ (1)

617.7 Офтальмологія.
Захворювання очей та їх лікування
99.

617.7(075.8)
О-91
Ophthalmology : [textbook for students of
higher education establishments - medical universities,
institutes and academies] / ed. O. P. Vitovska ;
O P. Vitovska, P. A. Bezditko, I. M. Bezkorovayna
[et al.]. - Kiev : Medicine Publishing, 2017. - 647 с.
Примірники : всього: 50 -ЧЗ(1), Наук.Аб.(5),
Гурт.4(1), Уч.Аб.(43)
The textbook Ophthalmology is intended to
provide medical students, interns, ophthalmology
residents, as well as primary care physicians with a
general approach to eye exam and treatment of the
most common ocular diseases and emergencies. In
connection with the health care reform in Ukraine that includes, inter alia, the
adaptation of achievements of modern European and American ophthalmology in
Ukrainian practical medicine, the authors included data on the latest world
achievements and guidelines for ophthalmic diseases treatment. The book contains
the latest information on the eye anatomy, thorough ophthalmic examination,
concepts of diagnosis, and recent advances in the treatment of the most common
ocular disorders and emergencies. Most chapters are illustrated with color clinical
photographs or illustrations. At the end of each chapter, key points, schemes, control
questions, multiple choice tests, and clinical cases are given to help students prepare
for practical lessons and future exams.

Автореферати
100. 617.7
Б 81
Бондар Н. І. Оптимізація хірургічного лікування і прогнозування
результату у хворих з відкритою травмою ока із залученням зони лімба : автореф.
дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : спец. 14.01.18 «Офтальмологія» /
Н. І. Бондар ; Нац. мед. акад. післядипломної освіти. - Київ, 2018. - 20 с.
Примірники : всього: 1 : ЧЗ (1)
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618 Гінекологія. Акушерство
101. 618.2/7(075.8)
А 44
Акушерство : учеб. для студентов стомат.
факультетов высших мед. учеб. заведений Украины
III-IV
уровней
аккредитации
/
под ред. В. К. Лихачева
;
В. К. Лихачев,
Л. Н. Добровольская, Е. А. Тарановская [и др.]. Винница : Нова Книга, 2017. - 287 с.
Примірники: всього:100 —ЧЗ(1), Наук.Аб.(5),
Гурт.2(3), Гурт.4(3), Уч.Аб.(88)
Учебник составлен в соответствии с
современными
клиническими
протоколами,
утвержденными МЗ Украины. В нем приведены
данные об организации акушерской службы в
Украине, изложены вопросы физиологического течения беременности, родов и
послеродового периода, диагностики внутриутробного состояния плода,
плацентарной недостаточности, задержки развития и дистресса плода.
Представлена информация по перинатальной охране плода, физиологии и
патологии периода новорожденности, фармакотерапии в акушерстве.
102. 618.1
Л 65
Ліхачов В. К. Гінекологія : керівництво для
лікарів : [підруч. для студентів вищих навч.
закладів] / В. К. Ліхачов. - Вінниця : Нова книга,
2018. - 687 с.
Примірники : всього: 100 : ЧЗ (1), Наук.Аб. (5),
Гурт.2 (2), Гурт.4 (2), Уч.Аб. (90)
Керівництво підготовлено з урахуванням
останніх досягнень (у тому числі доказової
медицини) в області діагностики, тактики ведення
та лікування хворих з основною гінекологічною
патологією.
Детально
викладено
питання
запальних захворювань жіночих статевих органів з
характеристикою інфекцій, що передаються статевим шляхом; проблеми
неплідності
і
застосування
сучасних
репродуктивних
технологій;
невиношування вагітності; всі аспекти порушень менструального циклу;
перебігу клімактерію і постменопаузи; проблеми гіперандрогенії та
гіперпролактинемії в гінекології; передракових захворювань і пухлин жіночої
статевої сфери; проблеми ендометріозу і трофобластичної хвороби; методи
планування сім’ї; клінічна картина, діагностика і тактика лікування у випадках
«гострого живота» у гінекології; медичної допомоги при небажаній вагітності.
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Автореферати
103. 618.3
Б 65
Бисага Н. Ю. Профілактика передчасних пологів у жінок із
доброякісною патолопэю шийки матки в анамнезі : автореф. дис. на здобуття
наук. ступеня канд. мед. наук : спец. 14.01.01 «Акушерство та гінекологія» /
Н. Ю. Бисага ; Нац. мед. акад. післядипломної освіти. - Ужгород, 2018. - 23 с.
Примірники : всього: 1 : ЧЗ (1)
104. 618.1
Л 94
Люлько А. О. Оптимізація хірургічного лікування жінок з пролапсом
органів малого тазу і нетриманням сечі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня
канд. мед. наук : спец. 14.01.01 «Акушерство та гінекологія» / А. О. Люлько ; Нац.
мед. акад. післядипломної освіти. - Запоріжжя, 2018. - 19 с.
Примірники : всього: 1 : ЧЗ (1)
105. 618.1
Ц 27
Цвєтаєва-Берест Д. А. Предиктивна та прогностична значимість АВСтранспортерів (Pgp, MRP1, BCRP) у хворих на рак молочної залози : автореф. дис
на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : спец. 14.01.07 «Онкологія» /
Р. І. Єгоров ; Харківська мед. акад. післядипломної освіти. - Харків, 2017. - 16 с.
Примірники : всього: 1 : ЧЗ (1)

Мова. Мовознавство
106. 4И(Англ)
А 64
English for Professional Purposes: Medicine :
textbook [for students of higher medical education
establishments] / O. O. Pisotska, I. V. Znamenska,
V G. Kostenko, O. M. Bieliaieva. - Kiev : Medicine
Publishing, 2018. - 367 p.
Примірники : всього: 299 : ЧЗ (1), Наук.Аб. (5),
Гурт.2 (2), Гурт.4 (1), Уч.Аб. (290)
This textbook is committed to foster general
and
profession-centered
English
language
competences (linguistic, communicative, pragmatic,
sociocultural) of medical students. These competences
contribute to building up their confidence,
communicative independence and effectiveness in situations of professional,
academic, and daily routine both in written and oral communication.
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Latin Language
for Students of
Dental Faculties
Lingua Latina
V /

ad UsumStomatologiae
Studentium

107. 4А
Л 27
Latin Language for Students of Dental Faculties
= Lingua Latina ad Usum Stomatologiae Studentium :
textbook [for students of higher education
establishments - medical universities, institutes and
academies] / еd. O. M. Bieliaieva ; O. M. Bieliaieva,
V. H. Synytsia, L. Yu. Smolska [et al.] - Kiev :
Medicine Publishing, 2018. - 487 с.
Примірники : всього: 150 —ЧЗ(1), Наук.Аб.(5),
Гурт.4(1), Уч.Аб.(143)

The textbook contains programme material on
education discipline «The Latin language and Medical
Terminology» for the students of higher education
establishments - medical universities, institutes and
academies that provides training of master degree 22 «Health Care» in specialty 221
«Dentistry». The textbook is designed according to the structural-terminological
principle and consists of 3 sections in proper correlation with the main terminological
subsystems of medical terminology — anatomical and histological, clinical,
pharmaceutical.
M EОICIMf
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108. И(Англ)
Л 63
Lysanets Y. V. Medical English for Academic
Purposes : textbook [for PhD students and staff of
higher medical educational
establishments]
/
Yu. V. Lysanets, O. M. Bieliaieva, M. P. Melaschenko.
- Kiev : Medicine Publishing, 2018. - 311 p.
Примірники : всього: 150 : ЧЗ (1), Наук.Аб. (48),
Гурт.4 (1), Уч.Аб. (100)
This book is intended to support courses in
professional English for PhD students and academic
staff at higher medical educational establishments.
The original and adapted professional texts are
accompanied by exercises to reinforce the English
grammar usage, improve academic writing and develop the communication skills of
postgraduate students and teaching staff. Particular attention is paid to the essential
professional vocabulary and medical terminology required for research and teaching
practice.
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1 Філософія
109. 1+14](09)
С 16
Салій А. В. Історія філософії : навч. посіб.
для студентів вищих мед. навч. закладів МОЗ
України / А. В. Салій, Н. О. Зінченко, О. С. Біланов.
- Вид. 2-ге, доп. - Полтава : Дивосвіт, 2018. - 191 с.
Примірники : всього:1 - Наук.Аб.(1)
У
навчальному посібнику розкриваються
важливі
історико-філософські
проблеми
сучасності з урахуванням профілю підготовки
медичних кадрів. Він містить матеріали, які
можуть бути використані як у процесі підготовки
до практичних і семінарських занять, так і для
самостійної роботи.
Для студентів, аспірантів вищих медичних навчальних закладів України
III-IV рівнів акредитації, а також усіх, хто цікавиться філософською
проблематикою.

2 Релігія
110. 2
Ж 71
Жизнь Будды / подгот. и сост. текста :
В. П. Бутромеев, В. В. Бутромеев. - М. : ОЛМА,
2011. - 303 с.
Примірники : всього: 1 : Наук.Аб. (1)
Книга представляет собой биографию
основателя буддизма Сиддхартхи Гаутамы (623
544 гг. до н/э). Подробнейшим образом
описывается жизнь Будды до открытия им основ
учения, его учительская деятельность, сущность
буддизма, распространение учения и последние
события
из
жизни
Будды.
Издание
проиллюстрировано буддийскими миниатюрами и
изображениями Будды.
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3 Суспільні науки
ААКСИМ МУЗИКА
И ДР І Й ПАЛЬ ВАЛЬ
П Е Т Р О П О Т 6 ХІН

САВУРМОГИЛА
ВІЙСЬКОВІ ЩОДЕННИКИ

111. 32
М 89
Музика М. І. Савур-Могила : військові
щоденники / М. Музика, А. Пальваль, П. Потєхін ;
пер. з рос. С. А. Заяць. - Харків : Фоліо, 2017. 316 с.
Примірники : всього: 1 : Наук.Аб. (1)

Савур-Могила... незвичайне місце. А ця
книга не стільки про місця, скільки про людей і
серпневі події 2014 року. Автори - учасники АТО,
Максим Музика та Андрій Пальваль. Книга
складається із двох частин. Максим Музика почав
писати свою частину через рік після штурму. У
с^ПІШ
другій частині книги - історія добровольця Андрія
Пальваля, який обороняв Савур-Могилу та
пройшов через полон. Долучився до створення книги й полковник Петро
Потєхін - один ізтих, хто проривався на допомогу побратимам, які тримали
висоту. У книзі - реальні історії з передової. Автори описали своє бачення тих
подій, а також написали про тих, хто тримав оборону висоти, навіть ціною
власного життя.
112. 355:929.6(477)
Л 64
Литвин С. М. Нагрудні кваліфікаційні
знаки України : довідник-каталог / С. М. Литвин.
- Полтава : АСМІ, 2010. - 343 с.
Примірники : всього:1 - Наук.Аб.(1)
Книга являє собою спробу започаткування
публікацій,
систематизованої
і
достатньо
ілюстрованованої
на
значному
матеріалі
інформації щодо загально поширених, та мало
відомих відзнак міністерств та відомств України.
Метою створення є надання зацікавленним
особам інформації щодо потреб ідентифікації та
каталогізації фахових відзнак України часів
незалежності (1991-2010 роки).
Книга буде корисною для широкого кола читачів, коллекціонерів,
війскових та службовців, а також для всіх, хто цікавиться фалеристичною
спадщиною України.
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Культура
113. 008
І-90
Історія
української
культури
:
[національний підруч. для студентів вищих мед.
навч. закладів IV рівня акредитації] / за ред.
В. А. Качкана ; В. А. Качкан, О. Б. Величко,
Н. М. Божко [та ін.]. - 3-тє вид., випр. - Київ :
Медицина, 2016. - 367 с.
Примірники : всього: 100 : Наук.Аб. (3), Гурт.2
(1), Гурт.4 (1), Уч.Аб. (95)
У
національному
розглянуто основні аспекти становлення і
розвитку української культури від найдавніших
часів до сьогодення. Теоретичний та фактичний
матеріал розкриває основні тенденції розвитку освіти, науки, літератури,
музично-театрального, образотворчого та прикладного мистецтва у контексті
європейських та світових з ’явів.

■ г
L^UOt/J

114. 39
Л 54
Лещенко Н. Українська культура. Свята,
традиції, обряди = Ukrainian culture. Holidays,
traditions, rituals / N. Leshchenko, R. Pavliuk. Харків : Клуб сімейного дозвілля, 2015. - 191 с.
Примірники : всього: 1 : ЧЗ (1)

Двомовне подарункове видання великого
формату (240x340 мм), пухка обкладинка, безліч
чудових ілюстрацій та фото, стародавні документи
й легенди, захопливі статті. Чудовий подарунок
для всіх, хто цікавиться культурою України!
Автори Наталка Лещенко та Руслан Павлюк
(Прорва) — випускники кафедри фольклористики
Київського національного університету ім. Тараса
Шевченка. У видання увійшли роботи майже 40 фотографів.
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84 Художня література
115. ТБК 8У2
З-48
Зелень Марічка. Азимут Землянина :
документально-біографічна повість / М. Зелень.
- Полтава : Полтава, 2008. - 215 с.
Примірники: всього :2 - Наук.Аб.(2)
Авторка дослідницької книги «Азимут
Землянина»
вводить
читача
у
творчу
майстерню літератора Володимира Карпенка,
запрошує проникнутись його втратами і
боліннями в сучасну епоху, чутливо й
ощадливо відтворює «температурний режим»
літературної творчості письменника. Читач має
змогу вирішувати про правильність чи хибність
життєвого і творчого азимутів колишнього
геолога, а нині відомого прозаїка Володимира Карпенка, котрий хотів стати
Землянином.

94 Історія загалом
116. 94(476)
Г 86
Горадна Горадзен, Гродна : нарысы /
аут. тэксту А. Марціновіч ; фотаздьімкі А. Ласмінскага.
- Мінск : Мастацкая література, 2008. - 119 с. - (Твае
гарады, Беларусь). - На білорус мові.
Примірники : всього: 1 : Наук.Аб. (1)
«Твае гарады, Беларусь» - новая серыя, якая у
папулярнай форме раскажа пра псторыю і
сучаснасць буйнейшых гарадоу нашай рэспублш. У
трэцяй кнізе серый - «Горадна, Горадзен, Гродна» лаурэат Дзяржаунай прэмп Р эсп уб лт Беларусь
Алесь Марціновіч апавядае пра адзін з самых
старажытных беларускіх гарадоу. Разнастайныя
факты з псторый Гродна, мноства фотаздымкау робяць гэтую кнігу цікавай не
толькі для юных чытачоу. Яе матэрыялы будуць карысныя для працы
выхавальшкау дзщячых садкоу, настаунікау на уроках псторый і занятках па
краязнаустве.
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117. 94(477)
І-19
Івано-Франківськ на давній поштівці =
Iwano-Frankiwskaufaltenpostkarten : з колекції
Зеновія
Жеребецького
/
автор-упоряд.
З. Жеребецький ; передмов. І. Монолатія ; пер.
нім.
Ю. Прохаська,
Г. Петросаняк,
В. Ткачівського. - Івано-Франківськ : Лілея-НВ,
2011. - 159 с.
Примірники : всього: 1 : Наук.Аб. (1)
Книжка вміщує репродукції 303 листівок у
натуральну величину, котрі запрошують нас
знову і знову відкривати для себе уявлені і
реальні,
чорно-білі
й
кольорові
образи
Станиславова:український, російський, польський, жидівський і вірменський.
Подорож старим містом починається з площі Франца - нині майдан
Шептицького - і далі до середмістя й улюбленого парку ім. Цісаревої
Єлизавети, який тепер названо іменем Тараса Шевченка. Альбом має мінімум
тексту - передмову професора Івана Монолатія, а далі - поштові картки, котрі
виходили у видавництвах Станиславова, Перемишля, Кракова, Чернівців,
Будапешта, Відня, знизу підписи двома мовами (в перекладах Юрка Прохаська,
Галини Петросаняк, Василя Ткачівського), в додатках подано іменний
покажчик архітекторів. Книжка є дивовижним візуальним документом, який
свідчить і про минуле, і одночасно несподіваним чином говорить про сучасне і
майбутнє нашого міста. Адже розглядаючи вигляд знайомих місць, хоч-не-хоч
проектуєш цю візію на нинішню топографію Івано-Франківська.
118. 94(477.53)
Л 26
Ласкаво просимо в Полтаву : ілюстрований
путівник = Добро пожаловать в Полтаву :
иллюстрированный путеводитель = Welcome to
Poltava : illustrated guidebook / уклад.: О. Коробкін,
І. Борисенков. - Полтава : Сімон, 2010. - : фот. цв
Примірники : всього: 1 : Наук.Аб. (1)
Видання п ’яте, із змінами та доповненнями.
Українською, російською та англійською мовами.
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