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МЕД. навчання (майбутнім медичним працівникам) [Текст] :     

бібліографічний список літератури / уклад. В. Ф. Ганжеєва ; Комун. закл. 

культури «Донецька обласна бібліотека для дітей». – Маріуполь, 2021. –  

         12 с. 

 

 

 

  

 

Здоров’я людей – найцінніший скарб будь-якої країни. Пріоритетом для 

нашої держави є надання населенню доступних медичних послуг високої якості. 

Тому, професія медичного працівника в сучасних умовах набуває особливого 

значення. 

Донецька обласна бібліотека для дітей має нагоду ознайомити майбутніх 

працівників медичних закладів з навчальними посібниками, підручниками, 

науково-популярною літературою з медицини, що є у фондах нашої книгозбірні. 

Видання розраховане, в першу чергу, на студентів медичних закладів вищої 

освіти та медичних (фармацевтичних) училищ і коледжів. 
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МЕД. НАВЧАННЯ 

 

(майбутнім медичним працівникам) 
 

 

Алєксандровіч, Р. Малий атлас з анатомії [Текст] : навч. посіб. для 

студентів мед. коледжів, ін-тів медсестринства та мед. училищ / Р. 

Алєксандровіч. – 2-ге укр. вид., випр. – Київ : Медицина, 2017. – 136 с. 

 

Анестезіологія та інтенсивна терапія [Текст] : підруч. для студентів мед. 

закл. вищої освіти / за ред. проф. Ф. С. Глумчера. – 2-ге вид., перероб. і допов. – 

Київ : Медицина, 2019. – 360 с. 

 

Атлас дитячих інфекційних хвороб. Червона Книга [Текст] = [Red Book 

Atlas of Pediatric Infectious Diseases] : для студентів мед. закл. вищої освіти, 

лікарів-інтернів, клін. ординаторів, дит. інфекціоністів і лікарів-практиків / ред. 

д-р медицини, член америк. акад. педіатрії К. Дж. Бейкер ; наук. ред. пер. д-р 

мед. наук, проф., заслуж. лікар України, віце-президент Всеукр. асоц. 

інфекціоністів С. Крамарьов ; [пер. з англ. Л. В. Закордонець]. – пер. 3-го англ. 

вид. – Київ : Медицина, 2019. – 744 с. – Двомовне вид. 

 

Безпека життєдіяльності [Текст] : навч. посіб. для вищ. навч. закл. III-IV 

рівнів акредитації / Ю. С. Скобло [та ін.]. – Київ : Кондор, 2006. – 422 с. 

 

Безпека життєдіяльності [Текст] : підруч. для студентів вищ. навч. закл. / 

[за ред. І. Я. Коцана]. – Харків : Фоліо, 2014. – 462 с. 

 

Безпека життєдіяльності, основи охорони праці [Текст] : навч. посіб. / за 

ред. акад. НАМН України, проф. О. П. Яворовського. – 2-ге вид. – Київ : 

Медицина, 2018. – 288 с. 

 

Біологія людини [Текст] : навч. посіб. / за ред. О. І. Плиски. – 2-ге вид., 

змін. і допов. – Київ : Кондор, 2018. – 272 с. 

 

Бондарь, С. О. Гігєна та епідеміологія в системі військово-медичної 

підготовки та медицини надзвичайних ситуацій [Текст] : підруч. для студентів 

мед. училищ, коледжів та ін-тів медсестринства за спец. «Медсестринство», 

«Технологія медичної діагностики та лікування», «Фармація», «Стоматологія» 

підготовки «Бакалавр», «Молодший бакалавр» / С. О. Бондарь, Т. М. Гут, Р. П. 

Гут. – Київ : Медицина, 2018. – 344 с. 

 

Виноград, Н. О. Військова епідеміологія [Текст] : навч. посіб. / Н. О. 

Виноград, З. П. Василишин, Л. П. Козак. – Київ : Медицина, 2018. – 184 с. 
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Виноград, Н. О. Загальна епідеміологія [Текст] : навч. посіб. для студентів 

вищ. навч. закл. – мед. ун-тів, ін-тів й акад. / Н. О. Виноград, З. П. Василишин, 

Л. П. Козак. – 4-те вид., випр. – Київ : Медицина, 2017. – 200 с. 

 

Внутренняя медицина [Текст] : учеб. для студентов высш. мед. учеб. 

заведений III-IV уровня аккредитации. В 3 т. Т. 1. [Болезни системы 

кровообращения. Болезни органов пищеварения. Болезни крови и кроветворных 

органов] / Е. Н. Амосова [и др.] ; отв. ред. чл.-кор. АМН Украины, лауреат гос. 

премии Украины, заслуж. деят. науки Украины, д-р мед. наук, проф. Е. Н. 

Амосова. – Киев : Медицина, 2008 – 1064 с. 

 

Внутренняя медицина [Текст] : учеб. для студентов высш. мед. учеб. 

заведений III-IV уровня аккредитации. В 3 т. Т. 2. [Болезни органов дыхания. 

Болезни почек. Ревматические болезни] / А. С. Свинцицкий [и др.] ; отв. ред. чл.-

кор. АМН Украины, лауреат гос. премии Украины, заслуж. деят. науки Украины, 

д-р мед. наук, проф. Е. Н. Амосова. – Киев : Медицина, 2010. – 1128 с. 

 

Габбард, Дж. Перша невідкладна допомога своїми руками [Текст] : що 

робити, якщо швидка не поспішає / Дж. Габбард ; [пер. з англ. Я. Лебеденка]. – 

Харків : Клуб сімейного дозвілля, 2019. – 336 с. 

 

Гавріш, О. В. Медсестринство в оториноларингології [Текст] : підруч. для 

студентів мед. (фармацевтичних) коледжів, училищ та ін-тів медсестринства / 

О. В. Гавріш, С. А. Ніколаєнко. – Київ : Медицина, 2015. – 416 с. 

 

Грегер М. Як не померти передчасно. Їжа, яка відвертає та лікує хвороби 

[Текст] / М. Грегер. – Київ : КМ-Букс, 2018. – 512 с. 

 

Догляд за хворими (практика) [Текст] : підруч. для студентів вищ. мед. 

навч. закл. III-IV рівнів акредитації / за ред. О. М. Ковальової [та ін.]. – 3-тє вид., 

випр. – Київ : Медицина, 2015. – 488 с. 

 

Зубар, Н. М. Основи фізіології та гігієни харчування [Текст] : підруч. / 

Н. М. Зубар. – Київ : Кондор, 2018. – 444 с. 

 

Ільїна, С. І. Здоров’я на вашому столі [Текст] : пер. 6-го рос. вид. / С. І. 

Ільїна. – Київ : Медицина, 2018. – 336 с. 

 

Ілько, А. А. Анестезіологія, інтенсивна терапія і реаніматологія [Текст] : 

навч. посіб. для студентів мед. (фармацевтичних) училищ, коледжів, акад. та ін-

тів медсестринства / А. А. Ілько. – 2-ге вид., перероб. і допов. – Київ : Медицина, 

2018. – 256 с. 

 

Інфекційні хвороби [Текст] : підруч. для студентів вищ. мед. навч. закл. / 

О. А. Голубовська [та ін.] ; за ред. О. А. Голубовської. – 2-ге вид., перероб. і 

допов. – Київ : Медицина, 2018. – 688 с. 

 



5 

 

Історія медицини і медсестринства [Текст] : навч. посіб. для студентів 

мед. (фармацевтичних) коледжів, училищ та ін-тів медсестринства МОЗ України 

/ Л. Ф. Луцик [та ін.] – Київ : Медицина, 2018. – 376 с. 

 

Казмирчук, В. Е. Клиническая иммунология и аллергология с 

возрастными особенностями [Текст] : учеб. для студентов высш. мед. учеб. 

заведений IV уровня аккредитации / В. Е. Казмирчук, Л. В. Ковальчук, Д. В. 

Мальцев. – Киев : Медицина, 2012. – 520 с. 

 

Касевич, Н. М. Медсестринська етика і деонтологія [Текст] : підруч. для 

студентів вищ. мед. навч. закл. I-III рівнів акредитації / Н. М. Касевич. – 3-тє 

вид., випр. – Київ : Медицина, 2013. – 200 с. 

 

Козько, В. М. Клінічне медсестринство в інфекційних хворобах [Текст] : 

навч. посіб. для студентів мед. закл. вищої освіти освітньо-кваліфікац. рівней 

«Бакалавр» і «Магістр» зі спец. «Медсестринство» спеціалізації «Сестринська 

справа» напряму підгот. «Охорона здоров’я» / В. М. Козько, Г. О. Соломенник, 

К. В. Юрко. – Київ : Медицина, 2018. – 256 с. 

 

Крючко, Т. А. Педиатрия [Текст] : учеб. для студентов стоматолог. фак. 

высш. учеб. заведений – мед. ун-тов, ин-тов и акад. / Т. А. Крючко, А. Е. 

Абатуров, Т. В. Кушнерева ; под. ред. проф. Т. А. Крючко, проф. А. Е. 

Абатурова. – Киев : Медицина, 2017. – 224 с. 

 

Кумар, Віней. Основи патології за Роббінсом [Текст]. У 2 т. Т. 1 : для 

лікарів-практиків, науковців, а також студентів і лікарів-інтернів : пер. 10-го 

англ. вид. / В. Кумар, Абул К. Аббас, Джон К. Астер ; наук. ред. пер. І. Сорокіна, 

С. Гичка, І. Давиденко ; худож. Д. Перкінс. – Київ : Медицина, 2019. – 420 с. – 

Пер. вид.: Robbins Basic Pathology / Vinay Kumar, Abul K. Abbas, Jon C. Aster. 

 

Лисенюк, В. П. Основи рефлексотерапії, фітотерапії та гомеопатії [Текст] : 

підруч. для студентів вищ. мед. навч. закл. IV рівня акредитації / В. П. Лисенюк. 

– Київ : Медицина, 2010. – 424 с. 

 

Лісовий, В. М. Основи медсестринства [Текст] : підруч. для студентів мед. 

(фармацевтичних) училищ, коледжів, акад. та ін-тів медсестринства / 

В. М. Лісовий, Л. П. Ольховська, В. А. Капустник. – 3-тє вид., перероб. і допов. – 

Київ : Медицина, 2018. – 912 с. 

 

Медична паразитологія з ентомологією [Текст] : навч. посіб. для студентів 

вищ. навч. закл. – мед. ун-тів, ін-тів й акад., лікарів-інтернів і лікарів-слухачів 

закл. (ф-тів) післядиплом. освіти / В. М. Козько [та ін.] ; за ред. проф. В. М. 

Козька, проф. В. В. М’ясоєдова. – 2-ге вид., випр. – Київ : Медицина, 2017. – 336 

с. 
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Медична та соціальна реабілітація [Текст] : навч.-метод. посіб. для 

студентів та викладачів мед. (фармацевтичних) закл. вищої освіти, закл. (ф-тів) 

післядипломної освіти, інструкторів з лікувальної фізкультури та масажу, 

практикуючих мед. сестер / С. С. Сапункова [та ін.]. – Київ : Медицина, 2018. – 

280 с. 

 

Медична хімія [Текст]: підруч. для студентів мед. закл. вищої освіти / 

В. О. Калібабчук [та ін.] ; за ред. проф. В. О. Калібабчук. – 4-те вид. – Київ : 

Медицина, 2019. – 336 с. 

 

Медсестринство в педіатрії [Текст] : підруч. для студентів вищ. навч. закл. 

I-III рівнів акредитації / за ред. проф. В. С. Тарасюка. – Київ : Медицина, 2014. – 

336 с. 

 

Медсестринство в стоматології [Текст] : навч. посіб. для мед. сестер зі 

стоматології, гігієністів зубних, помічників лікаря-стоматолога та зубних лікарів 

/ І. П. Мазур [та ін.] ; за ред. проф. І. П. Мазур. – Київ : Медицина, 2017. – 160 с. 

 

Медсестринство у внутрішній медицині [Текст] : підруч. для студентів 

мед. училищ, коледжів та ін-тів медсестринства / О. С. Сташинин [та ін.]. – 5-те 

вид., перероб. і допов. – Київ : Медицина, 2019. – 496 с. 

 

Мотузюк, О. П. Практикум з фізіології людини [Текст] : навч. посіб. для 

студентів вищ. мед. (фармацевтичних) навч. закл. I-III рівнів акредитації / 

О. П. Мотузюк, А. І. Хмелькова, І. В. Міщенко. – 2-ге вид., випр. – Київ : 

Медицина, 2017. – 160 с. 

 

Музиченко, В. П. Медична хімія [Текст] : підруч. для студентів мед. 

(фармацевтичних) училищ, коледжів, акад. та ін-тів медсестринства / 

В. П. Музиченко, Д. Д. Луцевич, Л. П. Яворська ; за ред. акад. АНВШ України 

Б. С. Зіменковського. – 3-тє вид., випр. – Київ : Медицина, 2018. – 496 с. 

 

Неврология [Текст] : учеб. / И. А. Григорова [и др.] ; под ред. проф. 

И. А. Григоровой, проф. Л. И. Соколовой. – Киев : Медицина, 2016. – 680 с. 

 

Онкологія [Текст] : нац. підруч. для студентів мед. закл. вищої освіти / за 

ред. акад. НАМН України Г. В. Бондаря, проф. А. І. Шевченка, проф. І. Й. 

Галайчука. – 2-ге вид., перероб. та допов. – Київ : Медицина, 2019. – 520 с. 

 

Організація роботи і обсяг невідкладної медичної допомоги на 

фельдшерсько-акушерському пункті [Текст] : навч. посіб. для студентів вищ. 

навч. закл. I-III рівнів акредитації / Л. Т. Белінкіна [та ін.] ; за ред. Р. І. Поцюрка. 

– 2-ге вид., перероб. і допов. – Київ : Медицина, 2015. – 152 с. 

  



7 

 

Основы ухода за детьми. Техника лечебных процедур и манипуляций 

[Текст] : учеб. пособие для студентов высш. мед. учеб. заведений III-IV уровня 

аккредитации / А. В. Тяжкая [и др.] ; под ред. проф. А. В. Тяжкой. – Киев : 

Медицина, 2014. – 184 с. 

 

Перша екстрена і тактична медична допомога на догоспітальному етапі 

[Текст] : навч. посіб. для студентів мед. (фармацевтичних) коледжів, училищ та 

ін-тів медсестринства / В. С. Тарасюк [та ін.] ; за ред. проф. В. С. Тарасюка. – 3-

тє вид., перероб. та допов. – Київ : Медицина, 2019. – 504 с. 

 

Погорєлов, І. І. Медсестринство в психіатрії і наркології [Текст] : підруч. 

для студентів мед. (фармацевтичних) училищ, коледжів, акад. та ін-тів 

медсестринства / І. І. Погорєлов, С. Ю. Сезін. – 3-тє вид., випр. – Київ : 

Медицина, 2018. – 352 с. 

 

Погорєлов, І. І. Психіатрія і наркологія [Текст] : підруч. для студентів мед. 

(фармацевтичних) коледжів, училищ, акад. та ін-тів медсестринства / 

І. І. Погорєлов, О. Д. Манаєнкова. – 2-ге вид., випр. – Київ : Медицина, 2018. – 

320 с. 

 

Про схвалення Стратегії забезпечення біологічної безпеки та біологічного 

захисту за принципом «єдине здоров’я» на період до 2025 року та затвердження 

плану заходів щодо її реалізації [Електрон. ресурс] : розпорядження Кабінету 

міністрів України від 27.11.2019 р. № 1416-р. – // Верховна Рада України. 

Законодавство України [сайт]. – Текст. дані. – Київ. – Режим доступу: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1416-2019-%D1%80#top (дата звернення 

10.04.2021). – Заголовок з екрана. 

 

Професійні хвороби [Текст] : нац. підруч. для студентів вищ. мед. навч. 

закл. – ун-тів, ін-тів та акад. / за ред. проф. В. А. Капустника, проф. І. Ф. Костюк. 

– 5-те вид., випр. – Київ : Медицина, 2017. – 536 с. 

 

Савка, Л. С. Догляд за хворими і медична маніпуляційна техніка [Текст] : 

навч. посіб. для студентів мед. училищ, коледжів та ін-тів медсестринства / 

Л. С. Савка, Л. І. Разінкова, О. І. Коцар ; за ред. д-ра філософії Л. М. Ковальчука, 

заслуж. працівника освіти України О. В. Кононова. – 4-те вид. – Київ : 

Медицина, 2018. – 600 с. 

 

Самойленко, В. Б. Репродуктивне здоров’я та планування сім’ї [Текст] : 

підруч. для студентів мед. училищ, коледжів, акад. та ін-тів медсестринства / 

В. Б. Самойленко, Г. Г. Рой, В. В. Мисік ; за заг. ред. заслуж. лікаря України 

В. І. Литвиненка. – Київ : Медицина, 2018. – 216 с. 

 

Семейная медицина [Текст] : учеб. для студентов высш. мед. учеб. 

заведений IV уровня аккредитации. В 3 кн. Кн. 1. Общие вопросы семейной 

медицины / О. Н. Гирина [и др.] ; под ред. проф. О. Н. Гириной, проф. Л. М. 

Пасиешвили, проф. Г. С. Попик. – Киев : Медицина, 2015. – 672 с. 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1416-2019-%D1%80#top
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Семейная медицина [Текст] : учеб. для студентов высш. мед. учеб. 

заведений IV уровня аккредитации. В 3 кн. Кн. 2. Симптомы и синдромы в 

клинике внутренних болезней / Л. С. Бабинец [и др.] ; под ред. проф. О. Н. 

Гириной, проф. Л. М. Пасиешвили. – Киев : Медицина, 2016. – 488 с. 

 

Семейная медицина [Текст] : учеб. для студентов высш. мед. учеб. 

заведений IV уровня аккредитации. В 3 кн. Кн. 3. Специальная часть. 

Полипрофильность общей врачебной практики / М. Ю. Бабанина [и др.] ; под 

ред. проф. О. Н. Гириной, проф. Л. М. Пасиешвили. – Киев : Медицина, 2019. – 

744 с. 

 

Сестринська справа [Текст] : підруч. для студентів вищ. мед. навч. закл. I-

III рівнів акредитації / за ред. В. І. Литвиненка, Н. М. Касевич. – 3-тє вид., випр. 

– Київ : Медицина, 2017. – 816 с. 

 

Смірнов, О. Ю. Медична біологія [Текст] : енциклопед. довідник / 

О. Ю. Смірнов. – Київ : Ліра-К, 2017. – 508 с. – В надзаг.: М-во освіти і науки 

України, М-во охорони здоров’я України, Сумський держ. ун-т. 

 

Степаненко, В. І. Медсестринство в дерматології і венерології [Текст] : 

навч.-метод. посіб. для студентів мед. училищ, коледжів, ін-тів медсестринства і 

лаб. медицини / В. І. Степаненко, А. І. Чоботар, С. О. Бондарь. – Київ : 

Медицина, 2018. – 416 с. 

 

Філімонов, В. І. Клінічна фізіологія [Текст] : підруч. для студентів вищ. 

мед. навч. закл. IV рівня акредитації / В. І. Філімонов. – Київ : Медицина, 2013. – 

736 с. 

 

Шевага, В. М. Невропатологія [Текст] : підруч. для студентів, лікарів-

інтернів вищ. мед. навч. закл. III-IV рівнів акредитації / В. М. Шевага, А. В. 

Паєнок, Б. В. Задорожна. – 2-ге вид., перероб. та допов. – Київ : Медицина, 2009. 

– 656 с. 

 

Якобчук, А. В. Основи медичної валеології [Текст] : навч. посіб. / 

А. В. Якобчук, О. Г. Курик. – 2-ге вид. – Київ : Ліра-К, 2017. – 244 с. 
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