
Нові книги, що надійшли до відділу спеціалізованої медичної 

літератури за липень-грудень 2019 

611.81:577.25:165.12 

К15 

Кайку, Мічіо. Майбутнє розуму [Текст] = The Future of the Mind : 

наук. спроби осягнути, вдосконалити і підсилити інтелект / Мічіо Кайку ; 

пер. з англ. Анжели Кам'янець ; [наук. ред.: І. Вакарчук, В. Федоренко]. - 

Львів : Літопис, 2017. - 407, [1] с. 

 

У книжці-бестселері Мічіо Кайку розглядає найцікавіший і 

найскладніший об’єкт у відомому Всесвіті – людський мозок. Книжка 

«Майбутнє розуму» - це науково-правдива й захоплива розповідь про 

неймовірні дослідження, що сьогодні ведуться в різних куточках світу й 

ґрунтуються на найновіших досягненнях нейробіології та фізики. Автор 

доступно пояснює суть роботи мозку й показує, як технології майбутнього 

(наприклад, завантажування в мозок спогадів і нових навиків, боротьба з 

невиліковними на сьогодні хворобами, відкриття в робототехніці й 

астронавтиці, телепатичне спілкування і телекінез) змінять наше 

повсякденне життя. Мічіо Кайку глибоко розуміє сучасну науку й пильно 

стежить за тенденціями її розвитку, тож читач має унікальну можливість 

зазирнути в майбутнє.  

                                               

 

 

 



617:616-089.8 
Х50 

Хірургічні хвороби [Текст] : підруч. для студ., лікарів-інтернів і 

лікарів-слухачів закл. (ф-тів) післядиплом. освіти за спец. "Загальна 

практика – сімейна медицина" / [Я. С. Березницький та ін.] ; за ред. П. Д. 

Фоміна, Я. С. Березницького. - Київ : Медицина, 2016. - 406, [2] с. : рис., 

табл. 

Підручник відповідає програмі з підготовки лікаря загальної 

практики на етапі первинної післядипломної підготовки, затвердженій 

МОЗ України. Матеріал, викладений у підручнику, орієнтовано на 

засвоєння знань і навичок, необхідних лікарю загальної практики для 

виконання своїх професійних обов'язків. Усі теми розподілено залежно 

від основного клінічного синдрому, структуровано за змістом 

відповідно до професійно орієнтованих завдань, які повинен 

вирішувати лікар загальної практики під час надання медичної 

допомоги хворим хірургічного профілю. Кожний розділ підручника 

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

кращому засвоєнню матеріалу. 

Для студентів, лікарів-інтернів і лікарів-слухачів вищих медичних 

навчальних закладів (факультетів) за спеціальністю "Загальна 

практика – сімейна медицина". 
 

 

 

 



615.83(075.8) 

Ф50 
 Фізіотерапія [Текст] : навч. посіб. / Я.-Р. М. Федорів [та ін.] ; за ред. 
Я.-Р. М. Федоріва ; Львів. нац. ун-т ім. Д. Галицького МОЗ України, ТзОВ 
"Львів. мед. ін-т". - Львів : Магнолія 2006, 2018. - 558, [2] с. : мал., табл., сх. 
 
 У навчальному посібнику викладені механізми біологічної дії 
природних і преформованих фізичних факторів, зазначені шляхи 
розвитку фізіотерапії як галузі медичної науки. Розкриті фізіологічні 
основи дії процедур, указані їх лікувальні можливості, подані медико-
санітарні правила влаштування фізіотерапевтичних відділів (кабінетів). 
Наведені показання і протипоказання для призначення фізіотерапії та 
курортного лікування. 
 Для студентів усіх факультетів медичних вузів, слухачів і 
курсантів навчальних закладів післядипломної освіти, практичних 
лікарів усіх спеціальностей, лікарів фізіотерапевтів. 
 

                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 



616.2-006-089-053.2 

С47 

Слєпов, Олексій Костянтинович. Внутрішньогрудна компресія 

дихальних шляхів при об'ємних утвореннях межистіння у дітей [Текст] : 

[монографія] / Слєпов О. К., Риженко О. В., Латишов К. В. - Київ : Задруга, 

2018. - 287, [1] с. : рис., табл. 

  

          Внутрішньогрудна компресія дихальних шляхів у дітей є 

маловивченим розділом хірургії дитячого віку. Авторами наведено анатомо-

фізіологічні особливості дихальних шляхів у дітей, етіопатогенез, 

класифікацію, клінічні прояви, методи діагностики та лікування 

компресійних уражень дихальних шляхів, обумовлених патологією 

вилочкової залози, кістами та пухлинами межистіння. Представлено рідкісні 

клінічні випадки операцій при внутрішньогрудній компресії дихальних 

шляхів пухлинного генезу, різного морфологічного походження, серед яких 

і досвід хірургічного лікування ускладненої ентерогенної кісти межистіння 

у новонародженої дитини 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



616.44-08:614.876]:546 
К66 

Корзун, Віталій Наумович. Екологія і захворювання 
щитоподібної залози [Текст] : [монографія] / В. Н. Корзун, Т. О. 
Воронцова, І. Ю. Антонюк ; за заг. ред. Корзуна В. Н. ; ДУ"Ін-т громад. 
здоров'я ім. О. М. Марзєєва НАМН України", Терноп. держ. мед. ун-т ім. І. 
Я. Горбачевського МОЗ України. - Киiв : Медінформ, 2018. - 741, [3] с. : 
рис., табл. 

Монографія присвячена проблемі профілактики та лікування 
йоддефіцитних захворювань. Автори детально описують роль 
мікроелементів – синергістів йоду та антагоністів – солей важких 
металів, компонентів промислових відходів, дисбалансу 
мікроелементів, впливу іонізуючого опромінення, характеру 
харчування. Аналізуються методи та засоби профілактики 
йоддефіцитних захворювань. Описуються можливості використання 
морепродуктів як носіїв практично всіх ессенціальних мікроелементів, 
поліцукрів-блокаторів всмоктування радіонуклідів та солей важких 
металів 
 
                   

 

 

 

 

 

 

 



616-007-056.7-053.2-07-08 
Д44 
 Діагностика та лікування природжених вад розвитку у плодів, 
новонароджених та дітей раннього віку [Текст] : зб. наук. пр. ДУ "ІПАГ 
НАМН України" / О. К. Слєпов [та ін.]. - Київ : Задруга, 2018. - 221, [1] с. : 
рис., табл., фіг. 
  
         Одним із пріоритетних напрямків розвитку медицини є охорона 
материнства і дитинства. Особливої актуальності при цьому набувають 
питання організації хірургічної допомоги новонародженим із 
вітальними природженими вадами розвитку (ПВР), які займають одне з 
перших місць в структурі перинатальної та дитячої смертності, а також 
інвалідності в Україні. 
 
 
 

                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 



613.2:615.874 
Г79 

Грегер, Майкл. Як не померти передчасно. Їжа, яка відвертає та 
лікує хвороби [Текст] / Майкл Грегер, доктор медицини, Джин Стоун ; 
[пер. з англ. В. Горбатька]. - Київ : КМ-БУКС, 2018. - 511, [1] с. : рис. - 
(Бестселер за версією The new York times). 
  
             Автор книги – всесвітньо відомий популяризатор здорового 

харчування, доктор медицини Майкл Грегер докладно розповідає, як 

можна не лише запобігти більшості поширених недуг, а й побороти їх, 

якщо людина вже захворіла. Спираючись на велику кількість 

експериментальних і статистичних даних, він описує особливості 

протікання тієї чи іншої хвороби, розповідає, чим вона найчастіше 

зумовлена і чим загрожує, радить, яким харчам слід надати перевагу, а 

від чого краще відмовитись. 

                

 

 

 

 

 

 

 

 



614.2:338.48](477)(075.8) 
М21 

Мальська, Марта Пилипівна. Медичний туризм: теорія та 
практика [Текст] : навч. посіб. / М. П. Мальська, О. Ю. Бордун ; М-во 
освіти і науки України, Львів нац. ун-т ім. І. Франка. - Київ : Центр учб. 
літ., 2018. - 127, [1] с. : рис., табл. 
  
 У посібнику розглядаються теоретичні основи медичного 
туризму як нового та дуже перспективного напряму туризму і як 
практикум детально досліджуються робота та економічна ефективність 
львівських медичних закладів. Основна увага приділена 
структурнофункціональному аналізу діяльності стоматологічних 
закладів та клінік з репродуктивної медицина. 
 
 
                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



159.963:612.821.7 

К17 

Калб, Д'єго. Сон. Наука сну, або Пробудження після неспокійної 

ночі [Текст] = La ciencia del sueño O amanecer de una noche agitada / Д'єго 

Калб, Ана Морено ; пер. з ісп. Сергія Борщевського. - Львів : Вид-во 

Анетти Антоненко, 2018. - 143, [1] с. 

 

Автори діляться своїм баченням феномена сну та сновидіння, 

щоб кожен зрозумів і визнав значення цього геніального психічного 

механізму. Чому людина спить? Що відбувається при цьому з її мозком, 

тілом, розумом? Чи справді є люди, здатні запрограмувати свій 

внутрішній годинник таким чином, щоб прокидатися в потрібний час? 

На ці та багато інших цікавих запитань знайдуться відповіді на 

сторінках книжки. Розрахована на всіх, хто цікавиться проблемами 

психології людини.             

 

 

 

 

 

 

 



159.923.3-056.48 

К33 

Кейн, Сьюзен. Сила інтровертів [Текст] = Quiet : тихі люди у світі, 

що не може мовчати / Сьюзен Кейн ; пер. з англ. Тетяна Заволоко. - 3-тє 

вид.  

Кілька століть нам нав’язували ідеальний образ людини – 

комунікабельної, харизматичної, енергійної, мовляв, саме ці риси – 

запорука успіху. Тому й не дивно, що більшість переступила через себе, 

намагаючись відповідати цьому взірцеві. Сьюзен Кейн вважає, що час 

скинути маски, і на численних прикладах з політики, бізнесу, освіти, 

громадського та культурного життя розповідає, у чому криється 

потенціал тихих людей. Кейн сама інтроверт, тому щиро ділиться 

порадами, як здобути успіх на роботі і в особистому житті, при цьому 

залишаючись самим собою.  

 

 

 

 

 

 

 

 



159.942.3+612.219 
С50 

Смаджа, Ерік. Сміх [Текст] = Le Rire : біологія, психіка, культура / 
Ерік Смаджа ; з фр. пер. Андрій Рєпа. - Київ : Ніка-Центр, 2017. - 159, [1] 
с. 
            
            Сміх як характерний акт вітальності не перестають вихваляти за 
його цілющі властивості, однак залишаються дуже сильними і 
забобони, пов’язані з ним. Чому ж ми сміємося? Що таке сміх? Ця 
розвідка намагається проаналізувати всі грані смішного, щоб 
зрозуміти його рушійні сили та механізми, звертаючись до знань 
психоаналізу, фізіології, етології, літератури, філософії, антропології… 

                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



159.922.7(02.062) 
С34 

Сігел, Даніел. Секрети мозку [Текст] = The Whole - Brain Child : 12 
стратегій розвитку дитини / Даніел Сігел і Тіна Брайсон ; пер. з англ. 
Ірина Борщ. - Київ : Наш формат, 2017. - 191, [1] с. : іл. - (Cвітоглядна 
література). 
  
  Зрозуміти, як працює мозок, - нескладно. Навіть більше – це під 
силу дітям. У цьому переконані психотерапевти Ден і Тіна, які проведуть 
вас лабіринтами лівої і правої півкуль, піднімуть з нижнього поверху 
мозку на верхній, знайдуть схованку дитячих страхів та навіть 
зазирнуть у свідомість. 
 

 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               


