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616-092(075.8) 

А92 

Атаман, Олександр Васильович. 

 Патофізіологія: у 2 т. : підручник. - Вид. 3-тє. - 

Вінниця : Нова Кн., 2018 - 2019. 

Т. 1: Загальна патологія. -  2018. - 579, [5] с. : рис., 

табл.  

 

У першому томі підручника відповідно до програми 

навчальної дисципліни патофізіологія, затвердженої 

Міністерством охорони здоров'я України (Київ, 2006), 

викладено всі питання, що входять до модуля 1 “Загальна 

патологія”. 

У матеріал підручника увійшли новітні дані про 

молекулярні й молекулярно-генетичні механізми розвитку 

патологічних процесів і хвороб. Для студентів вищих 

медичних навчальних закладів, науковців, практичних лікарів. 



 

 

 

616-092(075.8) 

А92 

 

Атаман, Олександр Васильович. 

 Патофізіологія: у 2 т. : підручник. – Вид 3-тє. - Вінниця 

: Нова Кн., 2018 – 2019.  

Т. 2: Патофізіологія органів і систем. - 2019. - 443, [5] с. 

: рис. 

 

У другому томі підручника відповідно до типової 

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. 

Для студентів вищих медичних навчальних закладів, 

науковців, практичних лікарів. 

 



 

 

 

 

614:502/504](477)(082) 

А43 

"Актуальні питання громадського здоров'я та екологічної 

безпеки України", науково-практична конференція (17 ; 

2021 ; Київ). 

 

 Науково-практична конференція присвячена 

сімнадцятим марзєєвським читанням "Актуальні питання 

громадського здоров'я та екологічної безпеки України", 21-

22 жовтня 2021 р.: зб. тез доповідей / М-во охорони здоров'я 

України, Нац. акад. мед. наук України, Держ. установа "Ін-

т громад. здоров'я ім. О. М. Марзєєва НАМН України", ГО 

"Укр. асоціація громадського здоров'я"; [редкол.: Сердюк 

А. М. (голов. ред.) та ін.]. - Київ : Рекламне агентство Некст-

Груп, 2021. - 476, [4] с. : рис., табл. - (Сімнадцяті марзєєвські 

читання ; вип. 21). 

 

17-ті Марзєєвські читання - науково-практична конференція 

до 90-річчя з дня заснування Інституту громадського здоров'я 

ім. О. М. Марзєєва НАМН України. 

 



 

618.11-006.6-08 

М69 

Міхановський, О. А.  

 Роль факторів прогнозу в індивідуалізації 

комбінованого лікування хворих на поширений рак 

яєчників: [монографія]/ О. А. Міхановський, М. Л. Кочина, 

Ю. В. Харченко ; за ред. Красносельського М. В.; Нац. 

акад. мед. наук України, ДУ "Ін-т мед. радіології та 

онкології ім. С. П. Григор'єва НАМН України". - Харків : 

Планета-Принт, 2021. - 132 с. : рис., табл.. 

 

Монографія призначена для поглибленого вивчення 

визначення ролі експресії молекулярно-біологічних маркерів 

пухлини в розвитку різних видів рецидивів поширеного раку 

яєчників. У монографії обґрунтовані та представлені 

індивідуалізовані схеми комбінованого лікування хворих на 

рак яєчників ІІІ–ІV стадії на підставі визначення молекулярно-

біологічного профілю прогнозованого рецидиву 

захворювання, що вірогідно підвищило виживаність хворих. 

Рекомендовано студентам вищих медичних закладів освіти ІV рівня акредитації, лікарям-інтернам, 

лікарям-онкологам та лікарям-онкогінекологам. 

 

 



 

 

 

616.72-002.77-089.23 

О-70 

 

Ортопедичне лікування хворих на ревматоїдний 

артрит з ураженням верхньої кінцівки: [монографія]/ А. 

М. Бабко [та ін.]. - Київ : Сталь, 2019. - 275, [1] с. : рис., 

табл. 

 

В монографії представлені результати ортопедичного 

лікування хворих на ревматоїдний артрит з ураженням 

верхньої кінцівки. За допомогою сучасних методів 

дослідження розкриті механізми формування контрактур та 

деформацій суглобів верхньої кінцівки, та обґрунтовані 

методи хірургічного лікування. 

 

Книга розрахована на широке коло спеціалістів: 

ортопедів-травматологів, ревматологів, хірургів, студентів 

вищих навчальних закладів. 

 

 

 

 



 

 

 

617(075.8) 

Х50 

 Хірургія: підручник/ [Д. М. Афонін та ін.] ; за заг. 

ред. С. В. Малика. - Вінниця : Нова Кн., 2020. - 440 с. : 

рис., табл. 

 

Підручник підготовлений колективом авторів для 

студентів стоматологічних факультетів вищих медичних 

навчальних закладів України згідно з навчальним планом 

підготовки фахівців освітню-кваліфікаційного рівня 

“спеціаліст” та “магістр” кваліфікації “Лікар-стоматолог” у 

вищих медичних навчальних закладах ІV рівня акредитації 

(наказ МОЗ України від 08.07.2010 р. №541, від 09.11.2015 р. 

№733).  

Особливу увагу приділено гострій невідкладній 

хірургічній патології та хірургії надзвичайних станів і 

ушкоджень. 

Кожний розділ підручника написаний і як стислий 

курс, і як керівництво до дії та викладений провідними 

спеціалістами в даній галузі медицини. 



 

 

069:611]:378.6:61](091)(477.83-25) ЛНМУ ім. Д. 

Галицького 

А64 

 

Анатомічний музей Львівського національного 

медичного університету імені Данила Галицького = 

Anatomical Museum = Anatomisches museum = 

Museum anatomiczne/ Б. Зіменковський [та ін. ; фот. 

М. Дзюбан ; пер. з англ. О. Масляк ; пер. з нім.: Т. 

Задорожний, Г. Зоммер ; пер. з пол. Ю. Сагата]. - 

Львів : Медицина світу, 2020. - 135, [1] с. : кольор. іл. 

 

 Анатомічний музей заснований 1894 року при 

кафедрі нормальної анатомії Львівського національного 

медичного університету імені Данила Галицького 

професором Генриком Кадиєм. З вдячності до творців 

та увічнення їхніх напрацювань в альбомі подано 

короткий огляд більше сотні неймовірних препаратів з-

поміж 2000 унікальних експонатів музею. 

Гортаючи сторінки книги, читач проходить екскурсію трьома музейними залами, автентичною 

лекційною авдиторією - «Анатомічним театром», бібліотекою з періодикою ХІХ століття, Х-променевою 

лабораторією, 1750 м
2
 наукових, навчальних та дослідницьких приміщень. 

 



 

 

614.253.5:616-089-051](075.8) 

О-64 

 Організація роботи операційної медсестри: навч. 

посіб./ [Р. О. Сабадишин та ін.]. - Вінниця : Нова Кн., 

2020. - 241, [7] с. : рис., табл. 

При поданні практичного матеріалу одна з ряду 

подібних алгоритмічних інструкцій описується детально, у 

вигляді повного технологічного процесу її виконання, інші 

- скорочено, з метою уникнення перенавантаження 

посібника типовою одноманітною інформацією. 

 

Посібник “Практикум з клінічного медсестринства в 

хірургії” призначений для студентів вищих медичних 

навчальних закладів І-ІІІ рівнів акредитації і створений 

відповідно до навчальної програми з дисципліни 

“Медсестринство в хірургії”, затвердженої Департаментом 

кадрової політики, освіти і науки МОЗ України для 

спеціальності “Сестринська справа”. 

 

 

 

 



 

 

616.5-083+616.97-083](075) 

Ш38 

 

Шегедин, Марія Броніславівна.  

 Медсестринство в дерматології і венерології: навч. 

посіб./ [М. Б. Шегедин, М. М. Зайченко, Я. О. Зайченко]; 

ВНКЗ ЛОР "Львів. ін-т медсестринства та лаборатор. 

медицини ім. А. Крупинського". - Вінниця : Нова Кн., 2017. - 

183, [17] с. : рис., табл. - (Медсестринство). 

Навчальний посібник із дисципліни “Медсестринство в 

дерматології і венерології” складений у вигляді структурно-

логічних схем, які висвітлюють основні питання навчальної 

дисципліни. Підготовлений згідно з програмою, затвердженою 

Міністерством охорони здоров`я України. Посібник 

адаптований до Міжнародної класифікації хвороб десятого 

перегляду. Структурно-логічні схеми з кожної нозологічної 

форми подано у такій послідовності: визначення хвороби, 

етіологія, епідеміологія, класифікація, медсестринський процес, 

профілактика. Особливу увагу приділено розкриттю всіх етапів 

медсестринського процесу, тактиці медсестри діагностики та лікування хворого. 

Для студентів спеціальності “Медсестринство” вищих медичних навчальних закладів. 

 



 

 

 

616.831-005.1 

І-69 

 

 Інсульт. Інформація для всіх, кого це стосується / 

Укр. асоц. боротьби з інсультом; [ред. та авт. передм. М. 

Є. Поліщук ; авт.-уклад.: Д. В. Гуляєв [та ін.]. - Вид. 

сьоме. - Київ : Вид. Д. В. Гуляєв, 2021. - 68 с. : рис. 

 

В основу цього посібника покладені адаптовані 

переклади відповідних розділів книги "Let's talk about stroke. 

An information guide for survivors and their families", яку 

Канадський Фонд серця та інсульту (Heart & Stroke 

Foundation) люб'язно надав Українській асоціації боротьби з 

інсультом для відтворення українською мовою. 

 
 


