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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 III 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 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

4 

 

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. 2 (144) / УАН, УМСА ; 

редколегія: 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) 

 

2. 5+61 

В 53 

Вісник проблем біології і медицини = Bulletin of problems in biology and 

medicine : український наук.-практ. журнал. 2018. Вип. 3 (145) / УАН, УМСА ; 

редколегія: В. М. Ждан (гол. ред.), 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 Хімія 
 

Книги 

 

3. 54:61(075.8) 

Г 64 

Гомонай В. І. Медична хімія : підруч. для 

студентів вищих навчальних закладів / 

В. І. Гомонай, С. С. Мільович. – Вінниця : Нова 

книга, 2016. – 667 с.  

Примірники: всього :1 – ЧЗ(1) 

 

У даному підручнику викладено основи 

фізичної, колоїдної та біонеорганічної хімії, 

необхідні для розкриття фізико-хімічної суті явищ, 

які відбуваються в живих організмах у нормі та 

при патологічних змінах, а також при дії різних 

факторів навколишнього середовища, хіміо- та 

фізіотерапевтичних засобів.  

Призначений для студентів медичних, 

фармацевтичних та біологічних факультетів вищих навчальних закладів освіти 

III-IV рівнів акредитації. 
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4. 54:61(075.8) 

М 42 

Медицинская химия : национальный 

учебник : [для студентов высших учеб. заведений – 

мед. ун-тов, ин-тов и акад.] / В. А. Калибабчук, 

Л. И. Грищенко, В. И. Галинская [и др.] ; 

под ред. В. А. Калибабчук. – 3-е изд., испр. – Киев : 

Медицина, 2017. – 399 с.  

Примірники: всього :2 – Уч.Аб.(2) 

 

В учебнике изложены теоретические основы 

биоэнергетики и кинетики биохимических 

реакций; описаны свойства растворов и их роль в 

протекании биохимических процессов; приведены 

современные представления об электродных 

процессах; освещены особенности поверхностных явлений и их роль в 

жизнедеятельности организма, свойства дисперсных систем и растворов 

биополимеров. Особое внимание уделено биогенным элементам и их 

свойствам, рассмотренным с позиции современных представлений о строении 

атомов, молекул и химической связи. Затронуты актуальные аспекты проблем 

экологии. 

 

5. 54 

М 42 
Medical chemistry : [textbook for students of 

higher educational establishments – medical 

universities, institutes and academies] / 

V. A. Kalibabchuk, V. I. Halynska, V. I. Hryshchenko 

[et al.] ; еd. V. A. Kalibabchuk. – 5th. ed. corrected. – 

Kiev : Medicine Publishing, 2017. – 223 p. : il. – На 

англ. мові.  

Примірники : всього: 1 : ЧЗ (1) 

 

У підручнику викладено основи 

біоенергетики і кібернетики біохімічних реакцій; 

описано властивості розчинів та їх роль у 

біохімічних процесах; наведено сучасні уявлення 

про електродні процеси; висвітлено особливості поверхневих явищ та їх 

значення в життєдіяльності організму, властивості дисперсних систем і 

розчинів біополімерів. Особливу увагу приділено біогенним елементам та їх 

властивостям, розглянутим із позиції сучасних уявлень про будову атомів, 

молекул і хімічні зв’язки.  

Для студентів вищих навчальних закладів – медичних університетів, 

інститутів та академій, фармацевтичних, біологічних та екологічних 

спеціальностей, що навчаються англійською мовою. 
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544 Фізична хімія 
 

6. 544 

Ф 50 

Физическая и коллоидная химия : учеб. 

[для студентов, обуч. по спец. 060108 (040500) – 

Фармация] / под ред. А. П. Беляева ; А. П. Беляев, 

В. И. Кучук, К. И. Евстратова [и др.]. – М. : 

ГЭОТАР-Медиа, 2010. – 701 с. 

Примірники : всього: 1 : ЧЗ (1) 

 

В учебнике изложены основы 

термодинамики и молекулярной спетроскопии; 

приведены материалы по теории растворов, 

фазовым равновесиям, электрохимии, 

химической кинетике, гомогенному и 

гетерогенному катализам, физикохимии, 

поверхностным явлениям, свойствам коллоидных 

систем, аэрозолей и порошков, суспензий и 

эмульсий, поверхностноактивных и высокомолекулярных веществ. Показано 

значение физической и коллоидной химии для фармации. 

 

547 Органічна хімія 
 

Книги 
 

7. 547(075.8) 

Б 72 

Бобрівник Л. Д. Органічна хімія (за новою 

хімічною номенклатурою) : підруч. для студентів 

вищих. навч. закладів / Л. Д. Бобрівник, 

В. М. Руденко, Г. О. Лезенко. – Київ ; Ірпінь : 

Перун, 2005. – 543 с. 

Примірники : всього: 1 : ЧЗ (1) 

 

У підручнику використано сучасну 

українську термінологію, яка відповідає 

міжнародним стандартам ISO та вимогам IUPAC. 

Висвітлено найважливіші теоретичні положення 

органічної хімії, розглянуто основні класи 

хімічних органічних сполук, їх номенклатуру, 

ізомерію, хімічні властивості, методи добування 

та застосування у промисловості. Викладено теоретичні основи будови і 

реакційної здатності органічних сполук: електронна природа хімічного зв'язку, 

будова електронних оболонок і особливості хімічних звязків атома Карбону, 

взаємний вплив атомів у молекулах, механізми органічних реакцій тощо.  



 

 

7 

 

57 Біологічні науки загалом 
 

Книги 

 

8. 57(075) 

М 85 

Мотузний В. О. Біологія : навч. посіб. для 

учнів 10-11 класів загальноосвіт. навч. закладів / 

В. О. Мотузний ; за ред. О. В. Костильова. – Київ : 

Вища школа, 2007. – 751 с. 

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

У навчальному посібнику викладено 

основні положення загальної біології, ботаніки, 

зоології, анатомії та фізіології людини. Наведено 

тестові завдання з усіх розділів курсу.  

Посібник уже багато років є базовим при 

підготовці абітурієнтів до вступних іспитів. 

 

 

 

575 Загальна генетика. Загальна цитогенетика 
 

9. 575:61 

Г 34 

Геномный импринтинг и импринтинг-

ассоциированные заболевания. Т. 1 : Общие 

представления о геномном импринтинге и 

эпигенетических механизмах / А. Е. Абатуров, 

Т. А. Крючко, Е. А. Агафонова, Л. Л. Петренко. – 

Харьков : Водний спектр Джі-Ем-Пі, 2016. – 

447 с.  

Примірники : всього:1 – Наук.Аб.(1) 

 

Научное издание посвящено изучению 

биологического феномена родительзависимой 

экспрессии генов – геномного импринтинга. 

Приведена общая характеристика современных 

представлений об эпигенетических изменениях генома. Представлены данные 

об организации и функционировании импринтированных кластеров на 

различных этапах развития организма. Рассмотрена биологическая роль 

импринтированных генов в различных клеточных и метаболических процессах. 
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577.1 Біохімія 
 

10 577.1+612.015](075.8) 

Г 93 

Gubsky Y. I. Biological chemistry : [textbook 

for students of medical and pharmaceutical faculties 

of higher educational establishments of Ukraine] / 

Yu. Gubsky. – 2nded. – Vinnytsia : NovaKnyha, 

2018. – 487 p.  

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

Уч.Аб.(46) 

 

Підручник з біологічної хімії складається з 

30 розділів і містить текстові матеріали та велику 

кількість ілюстрацій, у тому числі хімічні 

формули, реакції та їх рівняння, рисунки 

складених внутрішньоклітинних перетворень 

біомолекул і метаболічні «схеми».  

Підручник призначений для студентів медичних та фармацевтичних 

факультетів вищих навчальних закладів України. 

 

577.3 Біофізика 
 

11. 577.3 

О-75 
Основи медичної та біологічної фізики : 

підруч. для студентів вищих мед. навч. закладів II-

IVрівнів акредитації спец. «Лабораторна 

діагностика» освітньо-кваліф. рівня бакалавр / 

В. Ф. Боєчко, П. М. Григоришин, Л. Ю. Зав'янський 

[та ін.] ; за ред. М. В. Шаплавського ; МОЗ України, 

Буковин. держ. мед. ун-т. – Чернівці : Лівак Д. М., 

2005. – 233 с.  

Примірники : всього:Наук.Аб. (1) 

 

У підручнику ситематично викладено 

програмний матеріал з медичної, біологічної 

фізики та фізичних основ медичної техніки, 

розрахований на базову підготовку, що необхідна для усвідомлення комплексу 

предметів, які формують спеціальність «Лабораторна діагностика» освітньо-

кваліфікаційного рівня – бакалавр. 
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611 Анатомія. Анатомія людини  
 

Книги 
 

12. 611.9+[617+617.5]-089(075.8) 

Т 58 

Топографічна анатомія та оперативна 

хірургія ділянок і органів попереку, заочеревинного 

простору, тазу і кінцівок : навч.-метод. посіб. для 

студентів, які навч. за спец. «Лікувальна справа», 

«Педіатрія» / С. М. Білаш, О. М. Проніна, 

А. В. Пирог-Заказникова, М. М. Коптев. – Полтава, 

2016. – 198 с.  

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

 

Навчально-методичний посібник з 

оперативної хірургії та топографічної анатомії для 

студентів медичного факультету складено згідно з 

програмою і навчальним планом. У ньому 

послідовно викладені основні питання, які рекомендуються для розгляду на 

практичних заняттях, дані рекомендації щодо методології предмета. У кінці 

кожної теми наведено ситуаційні задачі та список літератури, яка 

рекомендується для використання під час самостійної підготовки студентів. 

 

13. 611.94(075.8) 

Т 58 

Топоров Г. Н. Клиническая анатомия груди : 

учеб. пособ. для студентов и врачей-интернов / 

Г. Н. Топоров. – Харьков : Коллегиум, 2007. – 583 с.  

Примірники : всього:1 – ЧЗ 

 

В учебном пособии подробно описаны 

топографо-анатомические особенности области 

груди человека и органов, заключенных в грудной 

клетке. Топографо-анатомические образования 

груди представлены согласно Международной 

анатомической номенклатуре (Сан-Пауло, 1997) 

по регионарному и системному (органному) 

описанию, а также их анатомическим связям с 

соседними областями тела человека (сердце с крупными сосудами средостения, 

легкие, пищевод, клетчаточные и специальные образования) и сосудисто-

нервными образованиями. В пособие включен толковый терминологический 

словарь с относящимися к области груди эпонимами по клинической анатомии. 
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Електронний ресурс 
 

14. 611.91/95+617.51/55-089](075.8) 

К 49 

Клінічна анатомія та оперативна хірургія ділянок і органів голови, шиї, 

грудей та живота : навч.-метод. посіб. для підготовки фахівців другого 

(магістерського) рівня вищої освіти галузі знань 22 «Охорона здоров’я» 

спеціальність 222 «Медицина» / С. М. Білаш, О. М. Проніна, М. М. Коптев, 

А. В. Пирог-Заказникова ; МОЗ України, ЦМК, УМСА. – Полтава, 2017. – 1 o=эл. 

опт. диск (CD-ROM) 

Примірники: всього :1 –ЧЗЕБ(1) 

 

15. 611.95/99+617.55/59-089](075.8) 

К 49 

Клінічна анатомія та оперативна хірургія поперекової ділянки, 

заочеревинного простору, таза і кінцівок : навч.-метод. посіб. для підготовки 

фахівців другого (магістерського) рівня вищої освіти галузі знань 22 «Охорона 

здоров’я» спеціальність 222 «Медицина» / С. М. Білаш, О. М. Проніна, 

М. М. Коптев [та ін.] ; МОЗ України, УМСА. – Полтава, 2017. – 1 o=эл. опт. 

диск (CD-ROM) 

Примірники: всього :1 –ЧЗЕБ(1) 

 

16. 611. 91/93+617.51/53-089](075.8)  

Б 61 

Bilash S. M. Clinical anatomy and operative surgery of regions and organs of 

neck and head : Manual for training of specialists for II (Masters Degree) 22 «Health 

Care» in specialty 221 «Dentistry» / S. M. Bilash, O. M. Pronina, M. M. Koptev ; 

Ministry of Health of Ukraine, UMSA. – Poltava, 2017. – 1 o=эл. опт. диск (CD-

ROM) 

Примірники: всього :1 –ЧЗЕБ(1) 

 

17. 611. 91/93+617.51/53–089](075.8)  

Б 61 

Bilash S. M. Clinical anatomy and operative surgery of regions and organs of 

neck and head : manual for training of specialists for II (Masters Degree) 22 «Health 

Care» in specialty 221»Dentistry» / S. M. Bilash, O. M. Pronina, M. M. Koptev ; 

Ministry of Health of Ukraine, UMSA. – Poltava, 2017. – 1 o=эл. опт. диск (CD-

ROM) 

Примірники: всього :1 –ЧЗЕБ(1) 

 

Навчально-методичний посібник із клінічної анатомії та оперативної хірургії для 

студентів стоматологічного факультету складено згідно з програмою і навчальним 

планом. У ньому послідовно викладені основні питання, які рекомендуються для 

розгляду на практичних заняттях, дані рекомендації щодо методології предмета. У 

кінці кожної теми наведено ситуаційні задачі та список літератури, яка 

рекомендується для використання під час самостійної підготовки студентів.  
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Автореферати 

 

18. 611.41-07-05 

А 72 

Антонець О. В. Сонографічні параметри селезінки у практично здорових 

чоловіків і жінок першого зрілого віку різних соматотипів : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : спец. 14.03.01 «Нормальна анатомія» / 

О. В. Антонець ; Вінницький нац. мед. ун-т. – Вінниця, 2018. – 16 с. 

Примірники : всього:1 – ЧЗ 

 

19. 611-05:616.5-002.3:616-056.2(477.8) 

Ч-19 

Чаплик-Чижо І. О. Конституціональні відмінності між практично 

здоровими і хворими на піодермії чоловіками та жінками західного регіону 

України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : спец. 

14.03.01 «Нормальна анатомія» / І. О. Чаплик-Чижо ; Вінницький нац. мед. ун-

т. – Вінниця, 2018. – 20 с. 

Примірники : всього:1 – ЧЗ 

 

611-018 Гістологія 
 

20. 611-018(075.32) 

В 22 

Вахнюк Т. В. Гістологія з технікою 

гістологічних досліджень : навч. посіб. [для 

студентів мед. (фарм.] коледжів, училищ, ін-тів 

медсестринства та лаборатор. медицини МОЗ 

України за спец. «Технології мед. діагностики та 

лікування», спец. «Лабораторна діагностика» 

підготовки «Бакалавр», «Молодший бакалавр» 

(молодий спеціаліст) / Т. В. Вахнюк. – Київ : 

Медицина, 2018. – 255 с.  

Примірники : всього:2 – Наук.Аб.(2) 

 

У навчальному посібнику викладено сучасні 

дані з мікроскопічної будови клітин, тканин та 

органів людини. Наведено загальну 

морфофункціональну характеристику різних систем організму. Мета посібника - 

навчити студентів основних методів гістологічної техніки виготовлення 

мікропрепаратів, ознайомити з новими методами гістологічних досліджень. 

Особливу увагу приділено гістологічній техніці. Кожний розділ закінчується 

матеріалами з контролю знань студентів: контрольними питаннями і тестами.  
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21. 611-018+611-013](075.8) 

Г 51 

Гістологія. Цитологія. Ембріологія : 

підруч. для студентів вищих навчальних закладів 

МОЗ України / О. Д. Луцик, Ю. Б. Чайковський, 

Е. Ф. Барінов [та ін.] ; за ред.: О. Д. Луцика, 

Ю. Б. Чайковського ; МОЗ України. – Вінниця : 

Нова книга, 2018. – 591 с.  

Примірники : всього:200 – ЧЗ(1), Наук.Аб.(5), 

Гурт.2(2), Гурт.4(2), Уч.Аб.(190) 

 

Підручник створений із залученням 

широкого кола авторитетних фахівців – гістологів 

та ембріологів – з різних регіонів України з 

урахуванням найновішої редакції Міжнародної 

гістологічної термінології (Київ, 2010). Порівняно з попередніми виданнями у 

книзі представлені повноколірні ілюстрації та мікрофотографії. Книга 

збагачена прикладами практичного застосування знань із цитології, гістології та 

ембріології для глибшого розуміння патологічних процесів, якими може бути 

уражений організм людини. У кінці кожного розділу в ієрархічному порядку 

наведено список термінів, які студент повинен засвоїти та вміти 

використовувати у своїй подальшій навчальній і практичній діяльності. 

 

22. 611.314(075.8) 

М 80 

Морфология зубов : [учеб. пособ. для 

студентов-стоматологов высших мед. учеб. 

заведений IV уровня аккредитации] / 

В. Г. Ковешников, К. А. Фомина, В. И. Лузин, 

В. Б. Возный ; Луганск. гос. мед. ун-т. – Луганск : 

Виртуальная реальность, 2011. – 191 с.  

Примірники : всього:6 – ЧЗ(1), Наук.Аб.(5) 

 

В монографии изложены в краткой форме 

основные положения по морфологии зубов. 

Приведены данные по общей анатомии зубов с 

описанием внешнего и внутренннего строения, 

представлены классификации и формулы зубов, 

даны отличительные особенности строения 

отдельных зубов. Описывается рентгеноанатомия зубов, их взаимоотношение 

со смежными анатомическими образованиями, развитие и аномалии развития 

зубов. Излагается кровоснабжение, иннервация и лимфоотток зубов верхней и 

нижней челюсти. 
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23. 616.091+611-018](075.8) 

П 20 

Патоморфологія та гістологія. [Гістологія. 

Патоморфологія. Цитоморфологія] : атлас : 1312 

оригінальних ілюстрацій / за ред.: Д. Д. Зербіно, 

М. М. Багрія, Я. Я. Боднара, В. А. Діброви. – 

Вінниця : Нова книга, 2016. – 799 с.  

Примірники: всього: 1 – ЧЗ(1) 

 

В атласі у систематизованому порядку, 

виходячи із сучасних позицій, відображено 

гістологічну будову тканин і органів, 

патогістологічні прояви загальнопатологічних 

процесів, цито- і патоморфологію захворювань 

усіх систем, органів і тканин організму людини. 

Усі мікрофотографії представлені оригінальними гістологічними та 

цитологічними препаратами. Атлас складається з двох частин: гістології та 

патоморфології, що дозволяє проводити порівняння патологічних процесів із 

нормальною гістоархітектонікою тканин і органів. 

 

612 Фізіологія. Фізіологія людини 
 

Книги 

 

24. 612.017+616-056.3](075.8) 

К 14 

Казмирчук В. Е. Клиническая 

иммунология и аллергология с возрастными 

особеностями : [учеб. для студентов высших мед. 

учеб. заведений ІV уровня аккредитации] / 

В. Е. Казмирчук, Л. В. Ковальчук, Д. В. Мальцев. 

– 2-е изд., перераб. и доп. – Киев : Медицина, 

2012. – 519 с.  

Примірники : всього:1 – ЧЗ(1) 

 

В учебнике изложены основы современных 

знаний по клинической иммунологии и 

аллергологии. Детально рассмотрены вопросы 

патогенеза, диагностики, терапии и профилактики 

иммунодефицитных заболеваний, атопии и 

псевдоатопии, аутоиммунных болезней, сепсиса, иммуннозависимого 

бесплодия, опухолей, иммуннопролиферативных болезней, патологии 

внутренних органов. Имеется отдельный раздел, посвященный возрастным 

аспектам клинической иммунологии.  
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25. 612(075.8) 

Ф 50 

Фізіологія : підруч. для студентів вищих мед. 

навч. закладів IV рівня акредитації / за ред. 

В. Г. Шевчука ; В. Г. Шевчук, В. М. Мороз, 

С. М. Бєлан [та ін.] ; МОЗ України. – Вид. 4-те. – 

Вінниця : Нова Книга, 2018. – 447 с.  

Примірники : всього:100 – Наук.Аб.(2), Уч.Аб.(98) 

 

Підручник підготовлено відповідно до 

навчальної програми з фізіології для студентів 

вищих медичних навчальних закладів, які 

навчаються за кредитно-модульною системою 

(ЕCTS). У ньому міститься коротка історія та віхи 

розвитку фізіологічної науки, сучасна інформація 

з основних розділів фізіології, включаючи 

клітинно-мембранні основи фізіології, фізіологію нервових і м'язових клітин, 

контури біологічної регуляції, нервову та гуморальну регуляції функцій 

організму, роль гормонів у регуляції фізичного, психічного та статевого 

розвитку, сенсорні системи, інтегративну функцію ЦНС, системи крові, 

кровообігу, дихання та обміну речовин, травлення та виділення.  

 

26. 612(075.8) 

Ф 50 

Physiology : [textbook for students of higher 

medical educational institutions with the IVth level of 

accreditation, with English as the language of 

instruction] / ed. V. M. Moroz, O. A. Shandra ; 

V. M. Moroz, O. A. Shandra, R. S. Vastyanov [et al.]. 

– Vinnytsia : Nova Knyha, 2018. – 722 p. 

Примірники : всього:1 – Наук.Аб.(1) 

 

Підручник з фізіології людини, викладений 

англійською мовою для кращого опанування 

англомовними студентами знань з фізіології, 

містить основний навчальний матеріал за 

програмою курсу фізіології. Видання містить 

інформацію про всі розділи дисципліни, зважаючи на основні вимоги кредитно-

модульної системи навчання стосовно покращення самостійного вивчення 

навчального матеріалу. Разом із висвітленням основних механізмів 

функціонування органів та систем органів, принципів нервово-гуморальної 

регуляції функцій організму людини за умов норми, адаптаційно-

пристосувальних механізмів за умов дії стресорних чи інших чинників, у 

підручнику наведені початкові дані про порушення функціонування кожного з 

органів. 
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Автореферати 

 

27 612.17:612.13-053.81 

К 56 

Ковальчук В. В. Показники кардіоінтервалографії у практично здорових 

юнаків і дівчат з різними типами гемодинаміки : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. мед. наук : спец. 14.03.03 «Нормальна фізіологія» / 

В. В. Ковальчук ; Вінницький нац. мед. ун-т. – Вінниця, 2018. – 20 с. 

Примірники : всього:1 – ЧЗ 

 

614 Охорона здоров’я та гігієна. 

Попередження нещасних випадків 
 

Книги 

 

28. 614.2+614+614.3/4+616-056.2](477) 

Щ 92 

Щорічна доповідь про стан здоров'я 

населення, санітарно-епідемічну ситуацію та 

результати діяльності системи охорони здоров'я 

України. 2016 рік / МОЗ України, Український 

інститут стратегічних досліджень ; ред. колегія: 

П. С. Мельник, Г. О. Слабкий, О. М. Дзюба 

[та ін.]. – Київ : Коломіцин В. Ю., 2017. – 516 с.  

Примірники : всього:1 – Наук.Аб.(1) 

 

Щорічну доповідь підготовлено відповідно 

до нормативно-правових документів, які 

регламентують розвиток сфери охорони здоров’я 

України. Видання містить аналіз сучасних 

особливостей і тенденцій стану здоров’я населення України та впливу на нього 

комплексу чинників зовнішнього середовища. Доповідь підготовлено 

науковцями ДУ «Український інститут стратегічних досліджень МОЗ 

України». 

 

Автореферати 

 

29. 614.2:616.98:578.828 

Б61 

Білак-Лук'янчук В. Й. Медико-соціальне обгрунтування функціонально-

організаційної моделі подолання стигми та дискримінації до людей, які живуть з 

ВІЛ (на прикладі Закарпатської області) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

доктора мед. наук (канд. мед. наук) : спец. 14.02.03 «Соціальна медицина» / 

В. Й. Білак-Лук'янчук ; Ужгородський нац. ун-т. – Ужгород, 2018. – 25 с. 

Примірники : всього:1 – ЧЗ(1) 
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615 Фармакологія. Терапія. Токсикологія 
Книги 

 

30. 615.322:616-006(477.53) 

Б 38 

Беденко Э. П. Применение лекарственных 

растений Полтавщины в традиционной и 

народной медицине. Раздел II : (Лечение и 

профилактика новообразований) / Э. П. Беденко, 

А. Г. Веремей ; под общ. ред. Э. П. Беденко. – 

Полтава : Формика, 2001. – 123 с.  

Примірники: всього: 1 – Наук.Аб.(1) 

 

Рассмотрены лекарственные растения 

Полтавщины, применяемые для лечения и 

профилактики злокачественных и 

доброкачественных новообразований. Приведены 

названия лекарственных растений, их химический 

состав, фармакологические свойства, формы применения, дозировки, показания и 

протипоказания к использованию.  

 

31. 615.35 

Н 64 

Нікотинамід / І. С. Чекман, Н. О. Горчакова, 

О. О. Нагорна, Т. Ю. Небесна. – Київ : Поліграф 

плюс, 2008. – 111 с. 

Примірники: всього: 1 – Наук.Аб.(1) 

 

В монографії визначені головні 

фармакологічні властивості одного з метаболітних 

вітамінних препаратів нікотинаміду. Встановлені 

особливості його фармакодинаміки за результатами 

досліджень, в тому числі, спіробітників кафедри 

фармакології з курсом клінічної фармакології на 

підставі фармакологічних, токсикологічних, 

біохімічних, квантово-фармакологічних 

експериментів. Визначено можливі нові показання 

до застосування препарату. 
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32. 615.849+614.876](082) 

П 78 

Проблеми радіаційної медицини та 

радіобіології : зб. наук. праць. Вип. 20 : 2015 / 

за заг. ред. Д. А. Базики ; НАМН України, Нац. 

наук. центр радіац. медицини. – Київ : ДІА, 2015. – 

599 с.  

Примірники: всього: 1 – Наук.Аб.(1) 

 

Збірник наукових праць за загальною 

редакцією члена кореспондента НАМН України 

професора Д. А. Базики. 

 

 

 

Автореферати 

 

33. 615.387-026.656:618.48 

М 15 

Макашова О. Є. Вплив антиоксидантів на стан ядровмісних клітин 

кордової крові під час кріоконсервування з кріопротектором 

диметилсульфоксидом : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук 

: спец. 03.00.19 «Кріобіологія» / О. Є. Макашова ; Ін-т проблем кріобіології і 

кріомедицини. – Харків, 2018. – 21 с. 

Примірники: всього:1 – ЧЗ(1) 
 

616-002.5 Туберкульозні ураження. Туберкульоз 
 

Книги 

 

34. 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, 

А. К. Вородюхіна, М. В. Куліш. – Вид. 4-те, доп. – 

Полтава : АНТ, 2018. – 235 с. 

Примірники: всього: 1 – Наук.Аб.(1) 

 

У навчальному посібнику наданий матеріал 

відповідно до навчальної програми з фтизіатрії 

затвердженої МОЗ України (етіологія, патогенез, 

особливості перебігу туберкульозу в сучасних 

умовах, поєднаного перебігу із ВІЛ/СНІД, 

цукровим діабетом, наркоманією, алкоголізмом).  
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616-053.2 Педіатрія. Дитячі хвороби 
 

Книги 

35. 616-053.2:616-036.11(075.8) 

М 29 

Марушко Ю. В. Невідкладна педіатрія : навч. 

посіб. [для лікарів-інтернів і лікарів-слухачів 

закладів (фак.) післядиплом. освіти] / 

Ю. В. Марушко, Г. Г. Шеф. – Вид. 3-тє, доп. – Київ ; 

Хмельницький : Сторожук О. В., 2014. – 314 с. 

Примірники: всього: 1 – ЧЗ(1) 

 

Навчальний посібник призначено для 

засвоєння навчального матеріалу з надання 

невідкладної допомоги дітям. Розглянуто основні 

невідкладні стани в педіатрії в аспекті 

етіопатогенезу, клінічної картини, діагностики та 

лікування. Наведено довідниковий матеріал щодо 

застосування лікарських препаратів.  
 

Автореферати 
 

36. 616-056.52:612.6.05-053.2 

Н 65 

Нікуліна А. О. Клініко-генетичні особливості ожиріння у дітей з 

поліморфізмами гена лактази : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. 

наук : спец. 14.01.10 «Педіатрія» / А. О. Нікуліна ; Нац. мед. ун-т. – Київ, 2018. – 

21 с. 

Примірники: всього: 1 – ЧЗ(1) 
 

616-083 Догляд за хворими. Медсестринський догляд 
 

Книги 

 

37. 616-083.98+616-036.882-08](075.32) 

П 14 

Палій Л. В. Основи реаніматології : [навч. 

посіб. для cтудентів вищих мед. закладів освіти     

І-ІІ рівнів акредитації] / Л. В. Палій. – Вид. 2-ге. – 

Київ : Медицина, 2008. – 163 с.  

Примірники: всього: 1 – Наук.Аб.(1) 

 

У навчальному посібнику подано професійні 

алгоритми практичних дій з основ реаніматології, 

які відповідають освітньо-кваліфікаційним 

характеристикам молодшого медичного спеціаліста. 
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616-092 Патологічна фізіологія 
 

Автореферати 
 

38. 616-092:616.61-092.9 

П 30 

Петришен О. І. Морфофункціональний стан нирок стресованих тварин за 

дії солей алюмінію та свинцю при порушенні фотоперіодизму : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : спец. 14.03.04 «Патологічна фізіологія» 

/ О. І. Петришен ; Буковинський держ. мед. ун-т. – Чернівці, 2018. – 20 с. 

Примірники: всього:1 – ЧЗ(1) 
 

616.1/.9 Систематична патологія і терапія 
 

39. 616.1/9-07(075.8) 

К 56 

Kovalyova O. N. Propedeutics to internal 

medicine : [Textbook for students of higher medical 

schools with English as the language of instruction 

IV level of accreditation]. Pt. 2 : Syndromes and 

diseases / O. N. Kovalyova, S. O. Shapovalova, 

O. O. Nizhegorodtseva. – 3rd ed. – Vinnytsia : Nova 

Knyha, 2017. – 258 p. 

Примірники: всього:1 – ЧЗ(1) 

 

Підручник присвячено синдромам та 

захворюванням органів дихальної, серцево-

судинної системи, системи органів травлення, 

нирок та сечовивідної системи, а також, системи крові та ендокринної системи.  

 

616.1 Патологія серцево-судинної системи і крові 
 

40. 616.12:616.132.2-005.6 

О-79 

Острый коронарный синдром: патогенез, 

диагностика, лечение / В. А. Шумаков, 

Т. В. Талаева, А. Н. Пархоменко, В. В. Братусь. – 

Київ : Четверта хвиля, 2006. – 607 с. 

Примірники: всього: 1 – Наук.Аб.(1) 

 

В монографии изложены современные 

представления о природе атеросклероза, 

ишемической болезни сердца (ИБС) и острых 

форм ее течения – нестабильной стенокардии и 

острого инфаркта миокарда.  
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41. 616.12-008.331.1-06 

П 50 

Поливода С. Н. Поражение органов-мишеней 

при гипертонической болезни : практическое 

руководство / С. Н. Поливода, Ю. М. Колесник, 

А. А. Черепок. – Київ : Четверта хвиля, 2005. – 

799 с. 

Примірники: всього: 1 – Наук.Аб.(1) 

 

Монография посвящена актуальной 

проблеме современной кардиологии – поражению 

органов-мишеней при гипертонической болезни. 

Освещены современные представления о 

патогенетических механизмах развития, 

рассмотрены методы ранней диагностики и 

способы терапевтической коррекции поражения 

органов-мишеней у больных гипертонической болезнью. 

 

Автореферати 

 

42. 616.13/14-007-053.2-089 

Б 46 

Бензар І. М. Діагностика і тактика хірургічного лікування судинних аномалій у 

дітей : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня доктора мед. наук : спец. 

14.01.09 «Дитяча хірургія» / І. М. Бензар ; Нац. мед. у-т. – Київ, 2018. – 32 с. 

Примірники: всього:1 – ЧЗ(1) 

 

43. 616.12-06:616.24-001-092.9 

Л 96 

Люта О. О. Патогенетичні особливості  функціональних, метаболічних 

порушень серця в динаміці гострого ураження легень : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : спец. 14.03.04 «Патологічна фізіологія» 

/ О. О. Люта ; Буковинський держ. мед. ун-т. – Чернівці, 2018. – 20 с. 

Примірники: всього:1 – ЧЗ(1) 

 

44. 616.12:616.24-089.87-02 

С 47 

Слабий О. Б. Особливості ремоделювання камер та судинного русла 

серця при гіпертензії в малому колі кровообігу та вегетативної регуляції 

серцевого м'яза : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня доктора мед. наук : 

спец. 14.03.01 «Нормальна анатомія» / О. Б. Слабий ; Вінницький нац. мед. ун-

т. – Вінниця, 2018. – 36 с. 

Примірники: всього:1 – ЧЗ(1) 
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616.2 Патологія дихальної системи.Захворювання, 

пов’язані з органами дихання 
 

Автореферати 

 

45. 616.24-002.5:615.357 

Б 67 

Биченко О. В. Ефективність глюкокортикостероїдної терапії хворих на 

вперше виявлений  саркоїдоз з ураженням паренхіми легень : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : спец. 14.01.27 «Пульмонологія» / 

О. В. Биченко ; Нац. ін-т фтизіатрії і пульмонології. – Київ, 2018. – 18 с. 

Примірники: всього:1 – ЧЗ(1) 

 

46. 616.233/24:616.89 

Д 58 

Довгань А. О. Соматопсихічний фенотип хронічного обструктивного 

захворювання легень: діагностика та ефективність лікування : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : спец. 14.01.27 «Пульмонологія» / 

А. О. Довгань ; Ін-т фтизіатрії і пульмонології. – Київ, 2018. – 20 с. 

Примірники: всього:1 – ЧЗ(1) 

 

616.3 Патологія травної системи. Розлади травної системи 
 

Книги 

 

47. 616.36-003.826:616.379-008.64 

       Х 98 

Хухліна О. С. Неалкогольна жирова 

хвороба печінки та інсулінорезистентність: 

етіологія, патогенез, клініка, діагностика, 

лікування глутаргіном : монографія / 

О. С. Хухліна, М. Ю. Коломоєць ; Буковин. держ. 

мед. ун-т. – Чернівці, 2008. – 319 с. 

Примірники: всього: 1 – Наук.Аб.(1) 

 

У монографії наведене узагальненння даних 

літератури та результатів власних досліджень 

епідеміології, етіології, варіантів клінічного 

перебігу, морфологічних змін печінки, 

патогенетичної ролі метаболічної, цитокінової, 

гемокоагуляційної та судинної ланок гомеостазу , 

інтенсивності процесів апоптозу, клітинної проліферації та фіброзоутворення 

при неалкогольній жировій хворобі печінки на тлі синдрому 

інсулінорезистентності, висвітлені сучасні погляди на лікування, профілактику 

її прогресування. 
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Автореферати 

 

48. 616.361/367:616.391.05:613.22]-053.2 

Л 12 

Лабінський П. А. Харчовий статус та мікронутрієнтний баланс у дітей з 

функціональними розладами біліарного тракту : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. мед. наук : спец. 14.01.10 «Педіатрія» / П. А. Лабінський ; 

Львівський нац. мед. ун-т. – Львів, 2018. – 20 с. 

Примірники: всього:1 – ЧЗ(1) 

 

49. 616.329-006.6-089.168.1-089.5 

С 34 

Сидюк О. Є. Післяопераційне знеболення у хворих зі злоякісними 

захворюваннями стравоходу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

мед. наук : спец. 14.01.30 «Анестезіологія та інтенсивна терапія» / О. Є. Сидюк ; 

Нац. мед. акад. післядипломної освіти. – К., 2018. – 22 с. 

Примірники: всього:1 – ЧЗ(1) 

 

616.31 Стоматологія. Ротова порожнина. 

Хвороби ротової порожнини та зубів 
 

Книги 

 

50. 616.314.18-002 

П 88 

Пульпіти у дітей. Ч. I : Анатомо-фізіологічні 

особливості пульпи у дітей / Р. В. Казакова, 

Є. В. Ковальов, А. П. Мотуляк [та ін.] ; за ред. 

Казакової Р. В., Ковальова Є. В. – Чернівці ; Івано-

Франківськ ; Полтава, 2008. – 102 с.  

Примірники: всього: 1 – Наук.Аб.(1) 

 

Навчальний посібник містить грунтовний 

виклад сучасних відомостей про анатомо-

фізіологічні особливості пульпи зубів у дітей. 

Мікроскопічну та субмікроскопічну будову 

складових компонентів пульпи розглянуто в 

тісному звязку з їх багатогранною функцією. 

Автори ноголошують на клінічному значенні 

розладів деяких морфо-функціональних процесів гістогенезу пульпи в різні 

вікові періоди. 
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52. 616.314-089.23:616.31 

С 79 

Степанов А. Е. Биомеханические основы 

ортодонтии в норме и при заболеваниях пародонта 

/ А. Е. Степанов. – М. : Паритет, 2000. – 327 с.  

Примірники: всього: 1 – Наук.Аб.(1 

 

В монографии подробно расскрываются 

вопросы биомеханических основ перемещения 

зубов от происходящих при этом 

электрофизиологических явлений, тканевых 

изменений в пародонте, различных видов силовых 

воздействий с особым выделением функционально 

действующих ортодонтических аппаратов до 

особенностей предортодонтического проведения 

основных и вспомагательных операций в околозубных тканях при заболеваниях 

пародонта и раскрываются новые, дается систематизация общеизвестных 

способов и устройств для исправления положения зубов фронтальной группы 

при заболеваниях пародонта. 

 

53. 616.31-085-07(075.8) 

Т 35 

Терапевтична стоматологія. У 4-х т : 

[підруч. для студентів стомат. фак. вищих навч. 

закладів – мед. ун-тів, ін-тів й акад.]. Т. 1 : 

Пропедевтика терапевтичної стоматології / 

М. Ф. Данилевський, А. В. Борисенко, 

Л. Ф. Сідельнікова [та ін.] ; за ред. А. В. Борисенка. 

– 3-тє вид., випр. – Київ : Медицина, 2017. – 359 с.  

Примірники: всього: 2 – Наук.Аб.(2) 

 

У підручнику висвітлено історію 

терапевтичної стоматології, розглянуто питання 

анатомічної, гістологічної будови зубів та 

слизової оболонки ротової порожнини, наведено 

дані про матеріали для пломбування каріозних порожнин і кореневих каналів 

зубів, методи препарування та пломбування каріозних порожнин та кореневих 

каналів. У контексті Болонського процесу внесені тести та відповіді до них для 

самостійного контролю.  
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54. 616.31+616.716+617.52]-002.1/2-053.2(075.8) 

Т 48 

Ткаченко П. И. Острые и хронические 

неспецифические воспалительные процессы 

челюстно-лицевой области у детей : учеб. пособ. 

для иностранных студентов стоматологических 

факультетов высших учебных заведений МОЗ 

Украины, обучающихся на русском языке / 

П. И. Ткаченко, С. А. Белоконь, Н. Н. Коротич ; 

МЗ Украины, УМСА. – Полтава : АСМИ, 2016. – 

175 с.  

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

 

Пособие включает основные вопросы 

клиники, диагностики, дифференциальной 

диагностики и современных принципов лечения 

воспалительных процессов челюстно-лицевой области у детей с учетом 

возрастных особенностей строения тканей головы и шеи. Отдельное внимание 

уделено анатомо-физиологическим закономерностям течения острых и 

хронических воспалительных заболеваний челюстных костей и мягких тканей 

лица в возрастном аспекте. Издание составлено в соответствии с учебной 

программой по детской хирургической стоматологии. 

 

55. 616.31(075.8) 

О-75 

Bases of Dentistry : textbook for students of 

higher medical education establishments with III-IVth 

levels of accreditation / ed. V. O. Malanchuk ; 

V. O. Malanchuk, A. V. Borysenko, L. O. Khomenko 

[et al.] ; Ministry of healthcare of Ukraine. – 

Vinnytsia : Nova Knyha, 2018. – 609 p.  

Примірники: всього: 1 – Наук.Аб.(1) 

 

Матеріал, викладений у посібнику, 

відповідає новій програмі «Основи стоматології» 

та «Освітньо-кваліфікаційній характеристиці 

спеціаліста». Захворювання та їх лікування 

описано в обсязі, достатньому для того, щоб цим 

посібником міг скористуватися не лише студент, а й лікар-початківець 

загальної практики / сімейної медицини. 
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56. 616.31-053.-085(075.8) 

Т 35 

Pediatric therapeutic dentistry : [text-book for 

students of dental faculties of hinger educational 

institutions of IV accreditation level] / ed. 

L. A. Khomenko ; L. A. Khomenko. A. V. Savychuk, 

Ye. I. Ostapko [et al.]. – Kiev : Book-plus, 2012. – 

236 p. 

Примірники: всього: 1 – ЧЗ(1) 

 

 У підручнику висвітлені методи 

обстеження дітей із стоматологічними 

захворюваннями; дентальний карієс у дітей; 

некаріозні ураження зубів; пульпіт; захворювання 

слизової оболонки порожнини рота у дітей. 

 

 

Дисертації 

 
57. 616.314-089.23-03 

С 60 

Соловей К. О. Оптимізація тактики ортодонтичної ретенції у пацієнтів 

після зняття брекет-системи : дис. ... канд. мед. наук : 14.01.22 «Стоматологія» / 

К. О. Соловей ; УМСА. – Полтава, 2018. – 168 с. 

Примірники: всього: 1 – ЧЗ(1) 

 

58. 616.31-002-06:618.15-022.7 

Ш 95 

Шульженко А. Д. Пародонтологічна захворюваність жінок із 

бактеріальним вагінізмом та обгрунтування їх лікування :  дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. мед. наук : 14.01.22 «Стоматологія», 22 «Охорона здоров'я» 

/ А. Д. Шульженко ; УМСА. – Полтава, 2018. – 148 с. 

Примірники: всього: 1 – ЧЗ(1) 

 

Автореферати 

 

59. 616.31:614.2 

А 13 

Абакаров Т. А. Совершенствование организации и анализ 

стоматологической помощи населению в лечебно-профилактических 

учреждениях с различной формой собственности : канд. мед. наук : спец. 

14.01.14 «Стоматологія», 14.02.03 «Общественное здоровье и 

здравооохранение» / Т. А. Абакаров. – М., 2012. – 34 с. 

Примірники: всього: 1 – ЧЗ(1) 
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60. 616.314.11/15:613.632.2:616-084 

Б 72 

Бобровська Н. П. Обгрунтування профілактики порушень у структурі 

твердих тканин зубів робітників професійного ризику за свинцем (клініко-

експериментальне дослідження) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

мед. наук : спец. 14.01.22 «Стоматологія» / Н. П. Бобровська ; Ін-т стоматології 

та щелепно-лицевої хірургії. – Одеса, 2018. – 20 с. 

Примірники: всього: 1 – ЧЗ(1) 

 

61. 616.314-085:615.27 

Б 91 

Бунятян Х. А. Ефективність застосування одонтотропного матеріалу при 

лікуванні зворотних форм пульпіту постійних зубів з несформованими 

коренями : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : спец. 

14.01.22 «Стоматологія» / Х. А. Бунятян ; Дніпропетровська мед. акад. – 

Дніпро, 2018. – 20 с. 

Примірники: всього: 2 – ЧЗ(2) 

 

62. 616.314 

Г 52 

Глазунов А. О.  
Клініко-функціональнеобгрунтування методики отримання відбитків при 

повномузнімномупротезуванні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

мед. наук : спец. 14.01.22 «Стоматологія» / А. О. Глазунов ; Дніпропетровська 

мед. акад. – Дніпро, 2018. – 20 с. 

Примірники: всього: 2 – ЧЗ(2) 

 

63. 616.31-08:616.62 

М 69 

Михальченко С. В. Патогенетичне обгрунтування профілактики та 

лікування захворювань пародонту у робітників шинного виробництва : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : спец. 14.01.22 «Стоматологія» / 

С. В. Михальченко ; Ін-т стоматології та щелепно-лицевої хірургії. – Одеса, 

2018. – 20 с. 

Примірники: всього: 2 – ЧЗ(2) 

 

64. 616.31:616-008.9 

П 32 

Пиндус Т. О. Патогенетичне обгрунтування комплексного лікування та 

профілактики ускладнень захворювань пародонта при метаболічному синдромі 

: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня доктора мед. наук : спец. 14.01.22 

«Стоматологія» / Т. О. Пиндус ; Ін-т стоматології та шелепно-лицевої хірургії. – 

Одеса, 2018. – 36 с. 

Примірники: всього: 2 – ЧЗ(2) 
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65. 616.314-089.23:616.33/341-002.44 

Р 81 

Рощук О. І. Клініко-функціональне обгрунтування ортопедичного 

лікування незнімними зубними протезами хворих на виразкову хворобу шлунка 

та дванадцятипалої кишки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. 

наук : спец. 14.01.22 «Стоматологія» / О. І. Рощук ; Нац. мед. ун-т. – Київ, 2018. 

– 20 с. 

Примірники: всього: 1 – ЧЗ(1) 

 

66. 616.314-089.23:616-089.843 

С 30 

Семенов Є. І. Обгрунтування та шляхи підвищення ефективності надання 

ортопедичної допомоги хворим з використанням дентальних імплантатів : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня доктора мед. наук : спец. 14.01.22 

«Стоматологія» / Є. І. Семенов ; Ін-т стоматології та щелепно-лицевої хірургії. 

– Одеса, 2018. – 36 с. 

Примірники: всього: 1 – ЧЗ(1) 

 

67. 616.314-089.23-03 

С 60 

Соловей К. О. Оптимізація тактики ортодонтичної ретенції у пацієнтів 

після зняття брекет-системи : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. 

наук : спец. 14.01.22 «Стоматологія» / К. О. Соловей ; УМСА. – Полтава, 2018. 

– 22 с. 

Примірники: всього: 1 – ЧЗ(1) 

 

68. 616.31-002-06:618.15 

Ш 95 

Шульженко А. Д. Пародонтологічна захворюваність жінок із 

бактеріальним вагінозом та обгрунтування їх лікування : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : спец. 14.01.22 «Стоматологія» / 

А. Д. Шульженко ; УМСА. – Полтава, 2018. – 20 с. 

Примірники: всього: 1 – ЧЗ(1) 

 

69. 616.31-002-06:616.314-089.29-633]-084 

Ш 97 

Шутурмінський В. Г. Патогенетичне обгрунтування профілактики 

протезних стоматитів у хворих зі знімними зубними пластинковими протезами 

: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня доктора мед. наук : спец. 14.01.22 

«Стоматологія» / В. Г. Шутурмінський ; Ін-т стоматології та щелепно-лицевої 

хірургії. – Одеса, 2018. – 36 с. 

Примірники: всього: 1 – ЧЗ(1) 
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616.4 Патологія лімфатичної системи 
 

Автореферати 

 

70. 616.441-008.61-089.87:616-089.5 

Т 19 

Тарасенко С. О. Персоніфікований підхід до періопераційного 

онестезіологічного менеджменту тиреоїдектомій у пацієнтів з синдромом 

тиреотоксикозу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : спец. 

«Анестезіологія та інтенсивна терапія» / С. О. Тарасенко ; Харківська мед. акад. 

післядипломної освіти. – Харків, 2018. – 21 с. 

Примірники: всього: 1 – ЧЗ(1) 

 

616.5 Клінічна дерматологія. Хвороби шкіри 
 

71. 616.523:611.92 

У 68 

Ураження шкіри обличчя та слизової 

оболонки порожнини рота вірусом простого герпесу 

I типу: (клінічні прояви, діагностика, методи 

лікування, профілактика) : навч. посіб. для студентів 

вищих медичних навчальних закладів IV рівня 

акредитації, лікарів-стоматологів, дерматологів, 

педіатрів, сімейних лікарів, лікарів ін. спец. і лікарів-

інтернів / П. М. Скрипников, К. Є. Іщейкін, 

І. П. Кайдашев [та ін.]. – 2013 : АСМІ, 2013. – 81 с.  

Примірники : всього: 1 : ЧЗ (1) 

 

У посібнику висвітлено проблеми 

епіопатогенезу, клінічних проявів, методи 

діагностики і лікування герпетичних уражень I типу на шкірі обличчя і слизовій 

оболонці порожнини рота. Узагальнено морфофункціональні та вікові 

особливості шкіри обличчя і слизової оболонки порожнини рота, висвітлено 

особливості імунного захисту слизової оболонки порожнини рота.  
 

616.6 Патологія сечостатевої системи  
 

 

72. 616.681-007.13-089 

Д 71 

Доценко Ю. Р. Оптимізація тактики хірургічного лікування дітей з 

абдомінальною ретенцією яєчка : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

мед. наук : спец. 14.01.09 «Дитяча хірургія» / Ю. Р. Доценко ; Вінницький нац. 

мед. ун-т. – Вінниця, 2018. – 24 с. 

Примірники : всього: 1 : ЧЗ (1) 
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616.7 Патологія органів руху, пересування 
 

Автореферати 

 

73. 616.728.2-089.844 

Б 81 

Бондаренко С. Є. Ендопротезування в разі наслідків травм кульшової 

западини та проксимального відділу стегнової кістки : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня доктора мед. наук : спец. 14.01.21 «Травматологія та 

ортопедія» / С. Є. Бондаренко ; Ін-т патології хребта та суглобів. – Харків, 2018. 

– 31 с. 

Примірники : всього: 1 : ЧЗ (1) 

 

74. 616.716.4-001.5-8 

П 14 

Паливода Р. С. Лікування хворих на переломи виросткового відростка 

нижньої щелепи з врахуванням стану скронево-нижньощелепного суглоба : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : спец. 14.01.22 

«Стоматологія» / Р. С. Паливода ; Нац. мед. ун-т. – Київ, 2018. – 20 с. 

Примірники : всього: 1 : ЧЗ (1) 

 

616.8 Неврологія. Невропатологія. Нервова система 
 

Книги 

 

75. 616.83-089+61](092) 

З-78 

Юрій Панасович Зозуля. Академік АМН 

України. Творчий шлях та спогади. До 80-річчя з 

дня народження / під ред. В. І. Цимбалюка ; автор. 

колектив: В. Цимбалюк, В. Велічко, П. Волошин 

[та ін.]. – Київ : ЕксОб, 2007. – 204 с.  

Примірники: всього: 1 – Наук.Аб.(1) 

 

Книга присвячена 80-річчю з дня 

народження та 57 річчю науково-практичної 

роботи всесвітньо відомого, видатного вченого-

нейрохірурга, громадського діяча і організатора 

охорони здоров’я та медичної науки, директора 

Державної установи «Інститут нейрохірургії 

ім. акад. А. П. Ромоданова АМН України», 

заслуженого діяча науки і техніки, професора – Юрія Панасовича Зозулі. 

 

 

 



 

 

30 

 

76. 616.8(035) 

М 71 

Мищенко Т. С. Современная диагностика и 

лечение неврологических заболеваний : справочник 

врача / Т. С. Мищенко ; авт.-сост.: Т. С. Мищенко, 

В. Н. Мищенко ; Ин-т неврологии, психиатрии и 

наркологии. – 4-е изд., доп. – Киев : Библиотека 

«Здоровье Украины», 2016. – 541 с.  

Примірники: всього: 1 – ЧЗ(1) 
 

В издании представлены алгоритмы 

диагностики и лечения наиболее распространенных 

заболеваний нервной системы, а также справочная 

информация о лекарственных средствах.  

 

 

Автореферати 
 

77. 616.831-005.4-06:616.379-008.64]-085-039.72 

Г 16 

Галушко О. А. Інтенсивна терапія хворих на гострий інсульт при 

супутньому цукровому діабеті : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

доктора мед. наук : спец. 14.01.22 «Анестезіологія та інтенсивна терапія» / 

О. А. Галушко ; Нац. мед. акад. післядипломної освіти. – Київ, 2018. – 25 с. 

Примірники: всього: 1 – ЧЗ(1) 

 

78. 616.8-06:617.51/53-001]-092.9 

С 77 

Стародубська О. О. Нейрогормональні механізми порушень вищої 

нервової діяльності при черепно-мозковій травмі та шляхи їх патогенетичної 

корекції : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : спец. 14.03.04 

«Патологічна фізіологія» / О. О. Стародубська ; Буковинський держ. мед. Ун-т. – 

Чернівці, 2018. – 20 с. 

Примірники: всього: 1 – ЧЗ(1) 

 

616.9 Інфекційні хвороби 
 

Автореферати 
 

79. 616.995.132:616.2-06]-053.2 

Д 72 

Дралова О. А. Клініко-імунологічні порушення при токсокарозній інвазії у 

дітей з ураженням дихальної системи і патогенетичне обгрунтування 

медикаментозної терапії : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : 

спец. 14.01.13 «Інфекційні хвороби» / О. А. Дралова ; Харківська мед. акад. 

післядипломної освіти. – Харків, 2018. – 24 с. 

Примірники: всього: 1 – ЧЗ(1) 
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80. 616.935-06:616-022.7:579.84]-053.2 

К 93 

Курлан Н. Ю. Клінічні та імунопатогенетичні особливості шигельозу у 

дітей, інфікованих helicobacter pylori : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. мед. наук : спец. 14.01.13 «Інфекційні хвороби» / Н. Ю. Курлан ; 

Харківська мед. акад. післядипломної освіти. – Харків, 2018. – 22 с. 

Примірники: всього: 1 – ЧЗ(1) 

 

617 Хірургія. Ортопедія. Офтальмологія 
 

Книги 

 

81. 617-089+611.9](075.8) 

О-60 

Оперативна хірургія та топографічна 

анатомія : національний підруч. [для студентів 

вищих навч. закладів – мед. ун-тів, ін-тів й акад.] / 

за ред. М. П. Ковальського ; Ю. Т. Ахтемійчук, 

Ю. М. Вовк, С. В. Дорошенко [та ін.]. – 4-те вид., 

випр. – Київ : Медицина, 2018. – 503 с. 

Примірники: всього : 2 – Наук.Аб.(2) 

 

Підручник створено з урахуванням 

рекомендацій МОН та МОЗ України: – високий 

ступінь ілюстративності (423 малюнки, з них 78 – 

кольорові), використання логічних схем і таблиць; 

– наявність тестових завдань для самоконтролю 

студентів після кожного розділу у форматі 

«Крок». Розділи з топографічної анатомії передують розділам з оперативної 

хірургії, що є традиційним у викладанні предмета і відповідає типовій 

навчальній програмі. Послідовність викладання топографічної анатомії та 

оперативної хірургії окремих ділянок тіла людини також збігається з 

класичною схемою його описання. Усі назви анатомічних елементів 

відповідають Міжнародній анатомічній номенклатурі (Сан-Пауло). Українські 

еквіваленти наведено за виданням «Міжнародна анатомічна номенклатура», 

I. I. Бобрик, В. Г. Ковешніков.  

 

Автореферати 

 

82. 617.52-003.92]-089.168.1-084 

М 48 

Мельничук Ю. М. Оптимізація профілактики утворення патологічних 

післяопераційних рубців шкіри обличчя : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. мед. наук : спец. 14.01.22 «Стоматологія» / Ю. М. Мельничук ; 

Львівський нац. мед. ун-т. – Львів, 2018. – 20 с. 

Примірники: всього: 1 – ЧЗ(1) 
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83. 617.586-002.2/4-06:616.379-008.64]-089 

П 32 

Пиптюк В. О. Комплексне хірургічне лікування гнійно-некротичних 

форм діабетичної стопи в умовах неоперабельного периферичного 

артеріального русла : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : 

спец. 14.01.03 «Хірургія» / В. О. Пиптюк ; Ужгородський нац ун-т. – Ужгород, 

2018. – 20 с. 

Примірники: всього: 1 – ЧЗ(1) 

 

617.7 Офтальмологія. 

Захворювання очей та їх лікування 

 

Автореферати 

 

84. 617.731-005.4-085 

М 29 

Мартинюк Д. І. Клініко-патогенетичне обгрунтування методів лікування 

передньої ішемічної оптичної нейропатії : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. мед. наук : спец. 14.01.18 «Офтальмологія» / Д. І. Мартинюк ; 

Нац. мед. акад. післядипломної освіти. – Київ, 2018. – 22 с. 

Примірники: всього: 1 – ЧЗ(1) 

 

618 Гінекологія. Акушерство 
 

Книги 

 

85. 618.2/7(075.8) 

С 79 

Степанківська Г. К. Акушерство : [навч. 

посіб. для студентів вищих мед. навч. закладів IV 

рівня акредитації] / Г. К. Степанківська, 

О. Т. Михайленко. – 2-ге вид., перероб. і доп. – Київ : 

Здоров'я, 2012. – 919 с.  

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

 

У підручнику висвітлені питання історії 

розвитку акушерської допомоги, основні розділи 

фізіологічного, патологічного та оперативного 

акушерства. Особливу увагу приділено 

традиційним і найновішим методам розпізнавання 

вагітності, діагностики стану плода й 

новонародженої дитини, виявленню патології та 

ускладнень вагітності й пологів, їх лікуванню і профілактиці, опису прийомів, 

методів та оперативних втручань, застосовуваних в акушерській практиці. 

Описаний патогенез патологічних станів в акушерстві та їх діагностика.  
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86. 618.12-006.6-039.1 

С 89 

Сумцов Г. А. Первичный рак маточных 

труб : монография / Г. А. Сумцов, Д. Г. Сумцов ; 

МОН Украины, Сум. гос. ун-т, мед. ин-т. – Сумы 

: Сум. гос. ун-т, 2015. – 228 с. 

Примірники: всього: 2 – Наук.Аб.(2) 

 

В монографии представлен анализ данных 

мировой литературы и фактически 50-летних 

собственных исследований, касающихся 

особенностей патогенеза, анамнеза, клиники, 

диагностики и лечения первичного рака маточных 

труб, причин поздней диагностики и ошибок во 

время операций.  
 

87. 618.3:618.2/7(075.8) 

С 91 

Сучасні підходи до ведення пологів та 

післяпологового періоду при патологічному 

перебігу вагітності : навч. посіб. [для студентів 

вищих навч. закладів МОЗ України] / 

за ред. А. М. Громової, Л. А. Нестеренко ; 

А. М.Громова, Л. А. Нестеренко, К. В. Тарасенко 

[та ін.]. – Полтава : Укрпромторгсервіс, 2016. – 

259 с.  

Примірники: всього: 1 – Наук.Аб.(1) 

 

У навчальному посібнику висвітлено теми, 

які передбачені програмою з акушерства та 

гінекології для медичних факультетів та 

затвердженою МОЗ України. Зміни підходів до 

ведення вагітності та пологів, які передбачені протоколами МОЗ України 

відповідають вимогам ВООЗ, потребують втілення новітніх технологій у 

навчальний процес. Звернута увага на основні епіопатогенетичні зміни при тій, 

чи іншій патології, внесені до лікування вимоги протоколів.  

 

Автореферати 
 

88. 618.147-006.5-02:618.12-007.271-06:618.177 

Г 14 

Гак І. О. Діагностика та лікування рецидивуючої плоскоепітеліальної 

дисплазії ендоцервіксу у жінок з трубно-перитонеальним фактором безпліддя : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : спец. 14.01.01 

«Акушерство та гінекологія» / І. О. Гак ; Нац. мед. акад. післядипломної освіти. – 

Київ, 2018. – 20 с. 

Примірники: всього: 1 – ЧЗ(1) 
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1 Філософія 
 

Книги 

 

89. 14(075.8) 

Ф 56 

Філософія: підруч. для студентів вищих 

навчальних закладів / Л. В. Губерський, 

В. П. Андрущенко, А. О. Баумейстер [та ін.]. – 

Вид. 2-ге, перероб. і доп. – Харків : Фоліо, 2018. – 

621 с. 

Примірники: всього: 1 – ЧЗ(1) 

 

Даний підручник з філософії розрахований 

на студентів нефілософських факультетів, що 

зумовило його основну мету – формування 

світоглядної культури та культури мислення 

особистості. Автори підручника простежують 

становлення філософії та її основних проблем, 

розглядають предмет й методи філософії, спадок 

видатних філософів світу та особливості сучасних філософських напрямків. 

Філософія представлена як світоглядна система знання, в якій центральне місце 

відведено людині та основоположним цінностям її життя.  

 

3 Суспільні науки 
 

33 Економіка. Економічна наука 
Книги 

 

90. 33(075.8) 

М 86 

Мочерний С. В. Економічна теорія : [навч. 

посіб. для студентів вищих навч. закладів] / 

С. В. Мочерний. – Київ : Академія, 2003. – 653 с.  

Примірники: всього: 1 – Наук.Аб.(1) 

 

У навчальному підручнику представлено 

основні етапи становлення і розвитку економічної 

теорії, виникнення й еволюцію політичної 

економії до кінця XIX ст.; основні напрями 

сучасної економічної теорії; економічний прогрес: 

критерії й рушійні сили; сутність і критерії і 

економічного прогресу; рушійні сили і фактори 

економічного прогресу. 
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39 Етнологія. Етнографія. Звичаї. Традиції 
 

Книги 

 

91. 39(=161.2)+94(477)+908(477) 

У 45 

Українці : історико-етнографічна монографія 

: у 2-х книгах. 1 кн. / Міжнарод. наук. братство укр. 

антропологів, етнографів і демографів, Полтав. 

ОДА, Упр. культури, Держав. музей -заповідник 

укр. гончарства в Опішному ; за наук. ред. 

А. Пономарьова ; редколегія: В. Баран, 

П. Бондаревський, В. Євтух [та ін. ]; В. Г. Балушок, 

В. Д. Баран, В. К. Борисенко [та ін.]. – [б. м.], 1999 

(К.). – 528 с.  

Примірники: всього: 1 –ЧЗ(1) 

 

У колективній монографії порушені 

проблеми української прадавнини, етнічної історії 

та розселення у світі українців; розповідається про галузі господарства, 

громадський побут, традиції дошлюбного спілкування, шлюбні звичаї, весільну 

обрядовість. 

 

92. 39(=161.2)+94(477)+908(477) 

У 45 

Українці : історико-етнографічна 

монографія : у 2-х книгах. 2 кн. / Міжнарод. наук. 

братство укр. антропологів, етнографів і 

демографів, Полтав. ОДА, Упр. культури, Держав. 

музей -заповідник укр. гончарства в Опішному ; 

за наук. ред. А. Пономарьова ; редколегія: 

В. Баран, П. Бондаревський, В. Євтух [та ін.] ; 

Л. Ф. Артюх, О. Ю. Брицина, В. Ф. Горленко 

[та ін.]. – 1999 (К.). – 541 с.  

Примірники: всього: 1 –ЧЗ(1) 

 

Монографія висвітлює особливості 

народного житла, традиційного одягу, народного 

харчування, етнічної символіки, народного мистецтва, фольклору; подає 

відомості про народні знання та вірування, календарні звичаї і обряди, 

народний етикет, храмове мистецтво. 
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93. ТБК 6П9.39 

С 77 

Старовинні українські узори для 

вишивання хрестом. Магія візерунка. – Харків : 

Клуб сімейного дозвілля, 2016. – 143 с.  

Примірники: всього: 1 – ЧЗ(1) 

 

Відома майстриня-вишивальниця Тетяна 

Серебреннікова та колектив майстринь «ZЕТА 

аtеlіеr», підготували зразки вишитих орнаментів і 

викрійки сорочок та надали матеріали з історії 

вишивки хрестом в Україні для цього чудового 

видання. Тут наводяться кольорові схеми та 

яскраві фотографії традиційних узорів різних 

регіонів України з поясненнями значення 

символів. Також ви знайдете викрійки як сучасного вишитого одягу, так і 

традиційної вишиванки. 

 

8. Мова. Мовознавство. Художня література. 

Літературознавство 
 

Книги 

 

94. ТБК 4И(Нім):61(075.8) 

Г 97 

Гуцол М. І. Німецька мова для студентів-

медиків : підруч. для студентів-медиків вищих 

мед. навч. закладів України III-IV рівнів 

акредитації, які навчаються за кредитно-модул. 

системою навчання відповідно до вимог Болон. 

процесу (спец. «Лікувальна справа», «Педіатрія», 

«Медико-профіл. Справа») / М. І. Гуцол, 

Г. М. Федорак, Д. Р. Кияк ; МОЗ України, Івано-

Франк. нац. мед. ун-т. – Івано-Франківськ : Вид-

во ІФНМУ, 2012. – 475 с.  

Примірники: всього: 1 : ЧЗ (1) 

 

Мета підручника сформувати у студентів 

навички та вміння читати німецькою мовою та 

перекладати з німецької мови фахову літературу й отримувати необхідну 

інформацію для професійного використання, розвивати навички усного 

мовлення, вести бесіду в межах тем, що вивчаються, закріпити знання 

граматичного матеріалу. 
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95. ТБК 4И(Фр)(03) 

Р 16 

Раевская О. В. Новый французско-русский 

и русско-французский словарь : 100 000 слов и 

словосочетаний / О. В. Раевская = Nouveau 

dictionnaire français-russe et russe-français : 

100 000mots et expressions / O. V. Raїévskaїa. – 6-е 

изд., стер. – М. : Русский язык, 2002. – 599 с.  

Примірники: всього: 1 – Наук.Аб.(1) 

 

Словарь содержит около 40000 слов и 

словосочетаний во французско-русской части и 

около 60000 слов и словосочетаний в русско-

французской части. Словарь пригоден для 

перевода текстов средней трудности. 

 

 

94 Історія загалом 
 

Книги 

 

96. 94(092)(477.53)+92кр 

В 42 

Відлуння заповітів земляків: Альманах 

дослідницьких робіт та художніх творів учнів-членів 

Полтавської обласної Малої академії наук – 

переможців обласного літературного конкурсу, 

присвяченого вшануванню пам'яті Володимира 

Степановича Степанюка. Вип. 1 / упоряд. 

Л. М. Коваленко ; відп. за вип. Т. О. Лахач. – 

Полтава : Полтавський літератор, 2017. – 187 с.  

Примірники: всього: 1 – Наук.Аб.(1) 

 

До альманаху увійшли дослідницькі та 

художні набутки переможців III обласного 

літературного конкурсу «Відлуння заповітів 

земляків», присвяченого вшануванню памяті 

Володимира Петровича Степанюка. Представлено науково-дослідницькі 

розвідки та різножанрові твори: вірші-медитації, вірші-портрети, цикли поезій, 

новели, нариси, есе та ін. слухачів, кандидатів і дійсних членів Полтавської 

обласної Малої академії наук.  
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97. ТБК 8У2кр 

В 42 

Відлуння заповітів земляків: Альманах 

художніх творів учнів-членів Полтавської обласної 

Малої академії наук – переможців обласного 

літературного конкурсу. Вип. 2 / упоряд. 

Л. М. Коваленко ; відп. за вип. Т. О. Лахач. – 

Полтава : Полтавський літератор, 2017. – 117 с.  

Примірники: всього: 1 – Наук.Аб.(1) 

 

До альманаху увійшли художні набутки 

переможців V обласного літературного конкурсу 

«Відлуння заповітів земляків», присвяченого 110-

річчю з дня народження відомого письменника-

земляка Івана Багряного.  

 

98. 94(092)(477.53)+929кр 

       В 42 

Відлуння заповітів земляків: Альманах 

художніх творів учнів-членів Полтавської 

обласної Малої академії наук – переможців 

обласного літературного конкурсу, присвяченого 

150-річчю від дня народження Миколи Дмитрієва. 

Вип. 3 / упоряд. Л. М. Коваленко ; відп. за вип. 

Т. О. Лахач. – Полтава : Полтавський літератор, 

2017. – 111 с. 

Примірники: всього: 1 – Наук.Аб.(1) 

 

До альманаху увійшли художні набутки 

переможців VI обласного літературного конкурсу 

«Відлуння заповітів земляків», присвяченого 150-

річчю з дня народження Миколи Дмитрієва. 

Слухачі, кандидати і дійсні члени Малої академії 

наук представили різножанрові твори: вірші-

медитації, вірші-портрети, цикли поезій, новели, 

нариси, есе та ін. 

 

99. 94(477.53)кр 

П 52 

Полтавщина : історичний нарис / автор. 

кол.: Б. В. Год, В. В. Гришко, С. С. Бульба [та ін.] ; 

ред.: Б. В. Год, Г. П. Грибан, В. Н. Жук [та ін.]. – 

Полтава : Дивосвіт, 2005. – 591 с.  

Примірники: всього: 1 – ЧЗ(1) 
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У книзі представлена Полтавщина за первісної доби, Полтавщина у 1239–

1569 роках, Полтавщина у 1569–1686 роках, Полтавщина у 1687–1781 роках,  

Полтавщина у 1782–1861 роках, Полтавська губернія у пореформені роки 

(1861–1917), Полтавщина в добу Української революції (1917–1920), 

Полтавщина в 1920–1929 роках, Полтавщина в період радянської модернізації 

країни (1929–1939), Полтавщина у роки Другої світової війни (1939–1945), 

Полтавщина у 1945–1965 роках, Полтавщина в період кризи радянського ладу 

(1965–1985), Полтавщина у 1986–1996 роках, Полтавщина у 1996–2004 роках, 

Штрихи Помаранчевої революції на Полтавщині. 

 

 

100. 94(092)(477.85)+929 

С 33 

Серцем з Буковиною. Імена славних 

сучасників / редколегія: Г. К. Галиць, Б. О. Гурбик, 

А. Ф. Ісак, Т. В. Марусик ; автор-упоряд.: 

О. Матвійчук, Н. Струк ; кер. проекту О. Бабій. – 

Київ : Світ успіху, 2011. – 359 с.  

Примірники: всього: 1 – Наук.Аб.(1) 

 

У виданні розповідається про самобутню 

історію та сучасність буковинського краю, 

багатство культурних надбань та традицій, долі 

людей, які працею і талантом прославляють свою 

малу батьківщину в незалежній українській 

державі та світі. 

 

 

101. 94(092)(477)+929 

С 81 

100 найвідоміших українців / під заг. ред. 

Ю. Павленка. – Київ : ОСМА, 2015. – 679 с.  

Примірники: всього: 1 – ЧЗ(1) 

 

Сто портретів видатних представників 

українського народу — це долі ста непересічних 

постатей, які присвятили себе боротьбі за 

українську державу, її розбудові, ратним 

подвигам і політичній діяльності, створенню 

художніх шедеврів, унікальних літературних 

творів і чудес техніки.  
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С П И С О К 

нових надходжень літератури 

за  III квартал 2018 р. 
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