


Програма Дня кафедри

• мета проведення Дня кафедри

• книжково-інформаційна виставка “Медицина 

катастроф та військова  медицина”

• комплектування фонду бібліотеки ІФНМУ з 

тематики кафедри 

• інформаційні можливості бібліотеки ІФНМУ



Мета Дня кафедри

Бібліотека ІФНМУ пропонує мультимедійну

презентацію Дня кафедри медицини катастроф 

та військової медицини з метою

співпраці між бібліотекою та кафедрою задля

кращого забезпечення літературою дисципліни, 

яка вивчається на кафедрі та отримання 

дозволу на списання літератури застарілої в 

навчальному процесі



Книжково-інформаційна           
виставка “Медицина катастроф та 

військова медицина”

Розділ 1

На допомогу навчальному процесу та

науковим дослідженням



614.88(075.8)

Н40

Невідкладна медична допомога на догоспітальному етапі [Текст] : навч. посібн. для 

студ. вищ. навч. заклад. IV р. акред. / В. А. Левченко, І. П. Вакалюк, М. В. Максим'як та 

ін. ; за ред. В.А. Левченка. - 4 вид., переробл. та доповн. - Івано-Франківськ : Петраш 

К.Т., 2020. - 612 с. Всього:  7 прим. (абонемент – 3).

Посібник буде корисним для

студентів вищих навчальних IV рівня

акредитації, які вивчають питання

екстреної та невідкладної медичної

допомоги, тактичної медицини, безпеки

життєдіяльності в осередках надзвичайних

ситуацій, для медиків бригад швидкої

допомоги, лікарів-інтернів, сімейних

лікарів, військових медиків. Посібник

можуть використовувати співробітники

поліції, військові, рятувальники державної

служби надзвичайних ситуацій, волонтери

при засвоєнні навичок домедичної

допомоги.



614.88(075.8)

Н40

Невідкладна медична допомога на догоспітальному етапі [Текст] : Навч. посібн. для 

студ. вищ. навч. закл. ІІІ-ІV р. акред. / В. А. Левченко, І. П. Вакалюк, І. І. Свистун та ін. ; 

за ред. В.А. Левченка. - 2 - ге вид., перероблене та доповнене. - Івано-Франківськ : 

Симфонія форте, 2018. - 516 с. Всього:  6 прим. (абонемент -1).   

Представлений посібник направлений

на поліпшення організації і тактики надання

догоспітальної невідкладної медичної допомоги в

осередках надзвичайних ситуацій мирного та

воєнного часу. Сучасна універсальна система

надання екстреної та невідкладної допомоги

пораненим і хворим, включає організацію базових

лікувальних невідкладних заходів для підтримки

життя потерпілих безпосередньо на місці

надзвичайної події.



614.88(075.8)

Н40

Невідкладна медична допомога на догоспітальному етапі [Текст] : Навч. посібн. для 

студ. вищ. навч. закл. ІV р. акред. / В. А. Левченко, І. П. Вакалюк, І. І. Свистун та ін. ; за 

ред. В.А. Левченка. - вид. 3 - є , переробл. та доповн. - Івано-Франківськ : ІФНМУ, 2019. -

572 с. Всього:  4 прим. (абонемент – 3).

Посібник буде корисним для

студентів вищих навчальних IV рівня

акредитації, які вивчають питання екстреної

та невідкладної медичної допомоги,

тактичної медицини, безпеки

життєдіяльності в осередках надзвичайних

ситуацій, для медиків бригад швидкої

допомоги, лікарів-інтернів, сімейних лікарів,

військових медиків. Посібник можуть

використовувати співробітники поліції,

військові, рятувальники державної служби

надзвичайних ситуацій, волонтери при

засвоєнні навичок домедичної допомоги.



616.082(02)

Н40

Невідкладна медична допомога на догоспітальному етапі [Текст] : Навч. посібник для 

студ. вищ. навч. закл. ІІІ-ІV р. акред. / В. А. Левченко, І. П. Вакалюк, І. І. Свистун та ін. -

Івано-Франківськ : Симфонія форте, 2017. - 420 с. Всього:  5 прим. 

Представлений посібник

направлений на поліпшення організації і

тактики надання догоспітальної

невідкладної медичної допомоги в

осередках надзвичайних ситуацій

мирного та воєнного часу. Сучасна

універсальна система надання екстреної

та невідкладної допомоги пораненим і

хворим, включає організацію базових

лікувальних невідкладних заходів для

підтримки життя потерпілих

безпосередньо на місці надзвичайної

події.



616.082(02)

Н40

Невідкладна медична допомога на догоспітальному етапі [Текст] : посібник для студ. 

навч. закл. ІІІ-ІV р. акред. (рек. Вченою радою ІФНМУ прот. №4 від 24. 03.2015) / В. А. 

Левченко, І. П. Вакалюк, Л. Д. Паращук та ін. ; за ред. В.А. Левченка. - Івано-

Франківськ : ІФНМУ, 2015. - 364 с. Всього:  7 прим. (абонемент – 3).

У посібнику викладені коротка
характеристика хімічної зброї, фізико-
хімічні токсичні властивості, патогенез,
клініка та перебіг уражень бойовими і
сильнодіючими отруйними речовинами,
компонентами ракетних палив, отруйними
технічними рідинами. Багато уваги
приділено принципам організації
медичного забезпечення і надання
невідкладної допомоги у вогнищі
ураження та на догоспітальних етапах
медичної евакуації. Призначений для
студентів вищих навчальних закладів,
громадян, які проходять військову
підготовку за програмою офіцерів запасу
медичної служби, військових медичних
працівників, лікарів медицини
невідкладних станів.



614.88(075.8)

М42

Медична допомога ураженим отруйними речовинами на догоспітальному етапі 

[Текст] : посібник для студ. вищ. мед. навч. закладів / за ред. Паращука Л-В. Д. 

/Паращук Л-В.Д., Левченко В.А., Грицик А.Р., Анохіна С.Л., Свистун І.І./. - Івано-

Франківськ : ІФНМУ, 2019. - 404 с. Всього:  5 прим. (абонемент – 1). 

У посібнику викладені коротка

характеристика хімічної зброї, фізико-хімічні

токсичні властивості, патогенез, клініка та

перебіг уражень бойовими і сильнодіючими

отруйними речовинами, компонентами

ракетних палив, отруйними технічними

рідинами. Багато уваги приділено принципам

організації медичного забезпечення і надання

невідкладної допомоги у вогнищі ураження та

на догоспітальних етапах медичної евакуації.

Призначений для студентів вищих навчальних

закладів, громадян, які проходять військову

підготовку за програмою офіцерів запасу

медичної служби, військових медичних

працівників, лікарів медицини невідкладних

станів.



614.88(075.8)

Ч-19

Чаплик, В. В.

Медицина надзвичайних ситуацій [Текст] : підруч. для студ. вищ. мед. навч. закл. ІVр. 

акред. / В. В. Чаплик, П. В. Олійник, С. Т. Омельчук ; 2-ге вид., доповн., переробл. -

Вінниця : Нова Книга, 2021. - 352 с. Всього:  20 прим. (абонемент – 15).

У підручнику висвітлено основні
положення з організації медичного
забезпечення населення в умовах ліквідації
наслідків надзвичайних ситуацій природного,
техногенного та соціально-політичного
походження. Розглянуто питання, які
стосуються основних положень міжнародного
гуманітарного права, організації та
функціонування Державної служби медицини
катастроф, основних принципів організації
лікувально-евакуаційного, санітарно-
гігієнічного і протиепідемічного забезпечення
населення в умовах ліквідації наслідків
надзвичайних ситуацій. Підручник призначений
для студентів вищих медичних навчальних
закладів та лікарів-інтернів факультетів
післядипломної освіти вищих медичних
навчальних закладів.



610.8(02)

Ч-19

Чаплик, В. В.

Медицина надзвичайних ситуацій [Текст] : Підруч. для студ. вищ. мед. навч. закл. IV 

р. акр. (протокол НМК з медицини МОНУ №2 від 26.10.2011 р.) / В. В. Чаплик, П. В. 

Олійник, С. Т. Омельчук. - Вінниця : Нова книга, 2012. - 352 с. Всього:  56 прим. 

(абонемент – 51).

У підручнику висвітлено основні
положення з організації медичного
забезпечення населення в умовах ліквідації
наслідків надзвичайних ситуацій природного,
техногенного та соціально-політичного
походження. Розглянуто питання, які
стосуються основних положень міжнародного
гуманітарного права, організації та
функціонування Державної служби медицини
катастроф, основних принципів організації
лікувально-евакуаційного, санітарно-
гігієнічного і протиепідемічного забезпечення
населення в умовах ліквідації наслідків
надзвичайних ситуацій. Підручник призначений
для студентів вищих медичних навчальних
закладів та лікарів-інтернів факультетів
післядипломної освіти вищих медичних
навчальних закладів.



614.88(075.8)

М42

Медичний захист населення в надзвичайних ситуаціях в єдиній державній системі

цивільного захисту [Текст] : керівництво / В. П. Печиборщ, П. Б. Волянський, В. М. 

Якимець та ін. - К. : Видавництво Людмила, 2019. - 693 с. Всього:  2 прим.

Авторами представлено основні

завдання, принципи захисту населення,

лікувально-евакуаційне забезпечення

постраждалим, заходи щодо удосконалення

екстренної медичної допомоги при

надзвичайних ситуаціях у країні.

Проаналізовано світовий досвід організації

медичного захисту населення в різних

країнах. Також розглянуто орнганізацію

надання медичної допомоги при

надзвичайних ситуаціях:



613.67(075.8)

Х43

Хижняк, М. І.

Військова гігієна (гігієна праці в окремих видах та родах військ) [Текст] : підручник / 

М. І. Хижняк, Л. І. Біденко, В. М. Якимець ; за ред М.І. Хижняка. - К. : УВМА, 2019. -

402 с. Всього:  2 прим.

У підручнику систематизовано

сучасні дані з військової гігієни та гігієни

праці в окремих видах та родах військ.

Висвітлені основні проблеми гігієни

військової праці, основи організації

санітарно-гігієнічного контролю за умовами

військової праці в окремих видах збройних

сил та родах військ. Підручник призначений

для слухачів Українською військово-медичної

академії IV рівня, а також інших силових

міністерств та відомств.



356.33(075.8)

Е45

Екстрена медична допомога військовослужбовцям на догоспітальному етапі в умовах

збройних конфліктів [Текст] : Навчальний посібник / за ред. Бадюка М.І. - К. : СПД 

Чалчинська, 2018. - 204 с. Всього:  10 прим. (абонемент – 2).

В навчальному посібнику вперше

в Україні висвітлюються основні аспекти

надання екстреної медичної допомоги

військовослужбовцям в бойових умовах.

Наведено алгоритми і протоколи екстреної

медичної допомоги пораненим та хворим на

догоспітальному етапі в умовах збройного

конфлікту, для розробки яких використано

стандарти НАТО, зокрема АМеdP - 24

(STANAG 2549) та окремі медико-

технологічні документи Міністерства

охорони здоров'я України.



614.88(07)

О-64

Організація лікувально-евакуаційного забезпечення населення (військ) під час 

надзвичайних ситуацій (бойових дій) [Текст] : методичні рекомендації (76.15/201.15). - К. 

: Видавець Заславський О.Ю., 2015. - 56 с. Всього:  1 прим.

Запропоновані методичні

рекомендації мають на меті

інформувати різні категорії медичних

працівник Збройних Сил України та

Міністерства охорони здоров’я України

щодо порядку лікувально-

евакуаційного забезпечення військ і

населення під час бойових дій.



614.88(075.8)

П27

Перша екстрена і тактична медична допомога на догоспітальному етапі [Текст] : навч. 

посібн. для студ. мед. (фармац.) коледжів, училищ, інститутів медсестринства та 

університетів / за ред. В.С. Тарасюка. - 3 - є вид., преробл. та доповн. - К. : ВСВ 

"Медицина", 2019. - 504 с. Всього:  30 прим. (абонемент – 26).

У навчальному посібнику розкрито
питання надзвичайних ситуацій техногенного та
природного характеру, застосування вогнепальної
зброї, їх дії на організм людини. В окремому
розділі подано методики екстреної медичної
допомоги в період реформи медицини в Україні.

Детально висвітлено травми окремих органів і
частин тіла, питання медичної допомоги в
осередку ураження з особливостями в зоні
бойових дій, методи транспортування до
лікувального закладу. Посібник ілюстрований
малюнками до навичок, які виконуються за
певним алгоритмом. Для студентів медичних
(фармацевтичних) закладів фахової передвищої
та вищої освіти. Посібник також буде корисний
учням середніх шкіл, волонтерам, організованому
і неорганізованому населенню під час навчання
його навичок медичної допомоги.



61:355(02)

В42

Військово-медична підготовка [Текст] : Підручник для студ. вищ. мед. (фармац.) навч. 

закладів України І-ІV р. акред. / М. І. Бадюк, В. П. Токарчук, В. В. Солярик, Л. М. 

Бадюк ; За ред. Бадюка М.І. - 2-е вид., доп. - К. : "МП Леся", 2015. - 482 с. Всього:  30 

прим. (абонемент – 23).

У підручнику викладені форми і

методи організації медичного забезпечення

частини (підрозділу) у сучасних умовах, а також

розглянуті основи військово-польової хірургії і

військово-польової терапії, принципи надання

медичної допомоги пораненим і хворим в

умовах застосування противником сучасної

зброї, а також організація їх лікування на етапах

медичної евакуації. Викладені основні

положення санітарно-гігієнічного і

протиепідемічного забезпечення військ.

Наведені основи організації забезпечення

медичним майном і технікою.



61:355.1(02)

О-64

Організація медичного забезпечення військ [Текст] : підруч. для вищ. мед.( фармац.) 

навч. закл. України ІІІ-IVр. акред. (РЕК. МОЗУ прот. № від 16.03.2013) / під ред. Бадюка

М.І. - 2 - е вид., переробл. і доповнене. - К. : МП"Леся", 2014. - 492 с. Всього:  50 прим. 

(абонемент – 43).

У підручнику висвітлюються

основні питання організації медичного

забезпечення Збройних Сил України з

врахуванням сучасних досягнень військової та

військово-медичної науки. Окремі глави

присвячені організації лікувально-

евакуаційних, санітарно-гігієнічних і

протиепідемічних заходів у військах. Більш

детально розглянуті питання організації

розшуку, надання першої медичної допомоги

та евакуації поранених і хворих з поля бою;

організації роботи медичної роти

механізованої (танкової) бригади.



61:355.1(02)

О-64

Організація медичного забезпечення військ [Текст] : підруч. для вищ. мед.( фармац.) 

навч. закл. / під ред. В. В. Паська. - К. : МП"Леся", 2005. - 430 с. Всього:  191 прим. 

(абонемент – 177).

У підручнику висвітлюються

основні питання організації медичного

забезпечення Збройних Сил України з

врахуванням сучасних досягнень

військової та військово-медичної науки.

Окремі глави присвячені організації

лікувально-евакуаційних, санітарно-

гігієнічних і протиепідемічних заходів у

військах. Більш детально розглянуті

питання організації розшуку, надання

першої медичної допомоги та евакуації

поранених і хворих з поля бою;

організації роботи медичної роти

механізованої (танкової) бригади.



617-089(075.8)

В42

Військово-польова хірургія [Текст] : Підручник для студ. закл. вищої освіти

з медичними спеціальностями / за ред. Коріка В.Є. - К. : Центр учбової

літератури, 2018. - 352 с. Всього:  100 прим. (абонемент – 94).

Матеріали підручника
відображають досвід військових медиків у
воєнних конфліктах кінця ХХ і початку ХХІ
ст., а також при ліквідації різних катастроф і
стихійних лих. Підручник містить основні
відомості з воєнно-польової хірургії і цілком
відповідає програмі навчання студентів у
вищих медичних навчальних закладах і
програмі підготовки офіцерів медичної
служби запасу. Особливу увагу приділено
питанням сучасної бойової хірургічної
травми та її ускладненням. Подано
принципи діагностики і лікування
вогнепальних і мінно-вибухових поранень
різної локалізації. Організація надання
медичної допомоги пораненим і потерпілим
представлена відповідно до сучасної
структури медичної служби Збройних Сил.



616-083.98(075.8)

Н40

Невідкладні стани [Текст] : підруч. для студ. вищ. мед. навч. закл. ІІІ-ІV р. акред. / за 

ред М.С. Регеди /М.С. Регеда, В.Й. Кресюн, І.Г. Гайдучок, В.М. Фрайт, І.Р. Трутяк/. - 4 - е 

вид., доповн. та переробл. - Львів : Магнолія 2006, 2019. - 847 с.  Всього:  20 прим. 

(абонемент – 15).

У підручнику на сучасному рівні

описано невідкладні стани в терапії, хірургії,

педіатрії, акушерстві та гінекології,

стоматології, оториноларингології,

офтальмології. Окремо висвітлено отруєння,

нещасні випадки, термінальні стани. Особливу

увагу звернуто на діагностику, невідкладну

допомогу та принципи лікування хворих на

невідкладні стани.Для студентів вищих

медичних навчальних закладів III-IV рівнів

акредитації, лікарів, фельдшерів, медсестер.



616.082(02)

Н40

Невідкладні стани [Текст] : Підруч. для вищ. мед. навч. закл. ІІІ-ІV р. акред. / За ред. 

М.С. Регеди, В.Й. Кресюна. - Львів : Магнолія 2006, 2008. - 844 с. Всього:  243 прим. 

(абонемент – 223).

У підручнику на сучасному рівні

описано невідкладні стани в терапії, хірургії,

педіатрії, акушерстві та гінекології,

стоматології, оториноларингології,

офтальмології. Окремо висвітлено отруєння,

нещасні випадки, термінальні стани. Особливу

увагу звернуто на діагностику, невідкладну

допомогу та принципи лікування хворих на

невідкладні стани. Для студентів вищих

медичних навчальних закладів III-IV рівнів

акредитації, лікарів, фельдшерів, медсестер.



616-085(075.8)

М42

Медицина невідкладних станів. Екстрена (швидка) медична допомога [Текст] : нац. 

підручн. для лікарів-інтернів і студ. вищ. мед. навч. закл. ІV р акред. / за ред. І.С. Зозулі. 

- 3 - є вид., переробл. та доповн. - К. : ВСВ "Медицина", 2017. - 960 с. Всього:  20 прим. 

(абонемент – 16).

У підручник включено всі основні
розділи невідкладних станів, які трапляються в
медичній науці і практиці при різних
захворюваннях. Висвітлено нові методи, способи
і технології в діагностиці й наданні екстреної
медичної допомоги в хірургії, кардіології,
неврології, стоматології, нейрохірургії,
оториноларингології, травматології, при
опікових захворюваннях, отруєннях, в
офтальмології та фтизіатрії. Для лікарів-
інтернів, лікарів — слухачів курсів
післядипломної освіти, лікарів усіх
спеціальностей, що вивчають медицину
невідкладних станів докторантів, аспірантів,
клінічних ординаторів, лікарів екстреної
медичної допомоги, сімейних лікарів, студентів
вищих медичних навчальних закладів IV рівня
акредитації.



614.8(075.8)

Х17

Халмурадов, Б. Д.

Медицина надзвичайних ситуацій [Текст] : Підручник / Б. Д. Халмурадов, П. 

Б. Волянський. - К. : Центр учбової літератури, 2018. - іл. Всього:  21 прим. 

(абонемент – 17).

У підручнику наведено загально
прийняті підходи, що застосовуються при
наданні домедичної допомоги в надзвичайних
ситуаціях. Виствітлено медико-тактичну
характеристику надзвичайних ситуацій.
Представлено стислий опис анатомии та
фізіології людини, що сприяє кращому
опановуванню дисципліни «Медицина
надзвичайних ситуацій». Підручник
призначено для студентів вищих навчальних
закладів, напряму підготовки «Цивільна
безпека», «Пожежна безпека», а також для
викладачів цієї дисципліни. Може бути
корсний керівному та командно-
начальницькому складу аварійно-рятувальних
служб об'єктів економіки при підготовці та
проведенні відповідних зайняти з підлеглими.



614.88(075.8)

Е45

Екстрена та невідкладна медична допомога [Текст] : Навчальний посібник 

для студ.вищ. навч. закл. / За заг. ред. Шкурупія Д.А. /Бодулєв О.Ю., Дикий 

О.М., Могильник А.І., Сонник Є.Г., Шумейко О.Г., Шкурупій Д.А. - Вінниця : 

Нова Книга, 2017. - 240 с. Всього:  30 прим. (абонемент – 23).

Посібник складається з 5 розділів,

які відповідають вимогам програми з

дисципліни “Екстренна та невідкладна

медична допомога”, містить додатки з

алгоритмами виконання дій з надання

невідкладної допомоги на догоспитальному

етапі. До кожного розділу розроблено

контрольні питання, ситуаційні задачі і

наведено перелік інформаційних посилань.

Посібник підготовлений відповідно до вимог

освітньо-професійної програми та освітньо-

кваліфікаційної характеристики випускників

спеціальності “Медицина”. Посібник може

бути корисний студентам спеціальностей

“Педіатрія”, Стоматологія”.



610.8(02)

М42

Медицина надзвичайних ситуацій. Організація надання першої медичної

допомоги [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. мед. навч. закл. II-IV р. акр. / за 

ред. В. С. Тарасюка. - третє вид., виправлене. - К. : Медицина, 2015. - 528 с. 

Всього:  39 прим. (абонемент – 32).

У посібнику розкрито питання

надзвичайних ситуацій, їх походження,

причини виникнення та медико-санітарні

наслідки при них. Описано загальні принципи

надання медичної допомоги потерпілим при

надзвичайних ситуаціях, організації

лікувально-евакуаційного забезпечення.

Надано алгоритми виконання практичних

навичок. Розкрито питання організації

санітарно-гігієнічного і протиепідемічного

забезпечення населення, проведення його

захисту в умовах надзвичайних ситуацій

Для студентів вищих медичних навчальних

закладів ІІ—IV рівнів акредитації.



61:355(02)

Б15

Історія військової медицини [Текст] : Підручник для слухачів оперативно-тактичного 

рівня (Рек. вч. радою Укр. військ.-мед. академії прот. від 15.06.2015р. №157) / під ред. 

М.І. Бадюка [Бадюк М.І., Бадюк Л.М., Паращук Л.Д.]. - К. : "МП Леся", 2016. - 304 с. 

Всього:  2 прим.

Підручник містить основні сучасні

відомості щодо історії медицини та військової

медицини України. Розглянуто медико-

історичні праці інонаціональних лікарів за

панування Російської та Австро-Угорської

імперій, праці українських військових лікарів

та істориків медицини в період «українського

відродження», за радянської доби, у діаспорі та

у сучасній незалежній Україні.



61:355.2(02)

З-14

Загальновійськова підготовка [Текст] : підруч. для студ. вищ. мед. навч. закл. / O. Г. 

Корнієнко, Я. Т. Андрейко, О. В. Слободянюк, М. Б. Ярошенко. - Тернопіль : 

Укрмедкнига, 2002. - 538 с. Всього:  124 прим. (абонемент – 104).

У підручнику висвітлюються

основні положення військових статутів

Збройних Сил України, які регламентують

повсякденну діяльність військовослужбовців;

військової топографії, які дозволяють

орієнтуватися військовослужбовцям на

місцевості, оцінювати її властивості,

правильно вести робочу карту; загальної

тактики, які дають можливість освоїти

організацію медичного забезпечення військ на

основі вивчення структури Збройних Сил

України, основ ведення загальновійськового

бою, організації управління військами та їх

всебічного забезпечення.



617-089(075.8)

В63

Воєнно-польова хірургія [Текст] : Підруч. для студентів, лікарів-інтернів і 

лікарів - слухачів закладів післядипломної освіти МОЗ України / за ред. Я.Л. 

Заруцького. - Одеса : Одеський медуніверситет, 2016. - 416 с. Всього:  3 прим. 

(абонемент – 2).

Підручник містить відомості з

діагностики та лікування бойової хірургічної

травми і ушкоджень мирного часу згідно з

сучасними поглядами на ранову і

травматичну хворобу та відповідає програмі

"Воєнно-польова хірургія" і завданням

підготовки студентів вищих медичних

навчальних закладів, лікарів-інтернів

закладів післядипломної освіти МОЗ

України, а також слухачів Української

військово-медичної академії.



61:355.3(02)

Д66

Домедична допомога пораненим в умовах бойових дій [Текст] : Навчальний посібник

(Рек. Вченою радою Укр. військ.-мед. академії МОУ, прот. №180 від 04.02.2016) / під ред.

Савицького В.Л. /Бадюк М.І., Рудинська С.М., Ковида Д.В., Середа І.К., Козачок В.Ю. -

К. : "МП Леся", 2016. - 56 с. Всього: 50 прим. (абонемент – 41).

У посібнику викладені основні

принципи надання домедичної допомоги в

умовах бойових дій, перелік засобів

індивідуального медичного оснащення –

аптечка загальновійськова медична

індивідуальна, а також надання домедичиної

допомоги у секторі обстрілу, переміщення

пораненого в сектор укриття і надання

допомоги у секторі укриття.



61:355.6(02)

І-74

Інфекційні захворювання [Текст] : навчальний посібник (МО України, Вчена Рада 

Укр. військово-мед. академії прот. №164 від 12.07.2014). - К. : СПД Чалчинська Н.В., 

2014. - 452 с. - (Бібліотека військового лікаря). Всього:  30 прим. (абонемент – 23).

У посібнику викладені сучасні уявлення

щодо клінічного перебігу, програм

обстеження і лікування актуальних

інфекційних захворювань. Наводяться дані

щодо організації надання медичної

допомоги інфекційним хворим за окремими

нозологіями у ЗС України у мирний період;

клініки, діагностики, диференційної

діагностики, лікування та профілактики

інфекційних захворювань.

Призначений для слухачів Української

військово-медичної академії, лікарів-

інтернів і лікарів-слухачів закладів

(факультетів) післядипломної освіти -

інфекціоністів, терапевтів, лікарів загальної

практики, фахівців суміжних

спеціальностей



68.69я73

Ц58

Цивільний захист [Текст] : підручн. для студентів медичних і фармацевтичних ВНЗ 

ІVр. акред.(затвердж.МОЗУ прот. комісії з медицини МОНУ№2 від 01.06 2012р) / П. В. 

Олійник, С. Т. Омельчук, В. В. Чаплик та ін. - ВІнниця : Нова Книга, 2013. - 328 с. 

Всього:  20 прим. (абонемент – 13).

У підручнику висвітлені основні

положення з організації цивільного захисту

лікувальних, лікувально-профілактичних,

фармацевтичних та інших закладів і установ

медичної галузі України. Розглянуті

питання, які стосуються основних положень

міжнародного гуманітарного права,

планування заходів цивільного захисту

лікувальних та фармацевтичних закладів.

Підручник призначений для студентів

медичних і фармацевтичних ВНЗ, лікарів-

інтернів та провізорів-інтернів факультетів

післядипломної освіти медичних ВНЗ.



610.8

К75

Кочін, І. В.

Медицина катастроф [Текст] : Виробниче видання / І. В. Кочін, Г. О. Черняков, П. І. 

Cидоренко. - К. : Здоров'я, 2008. - 724с. Всього:  149 прим. (абонемент – 137).

У книзі викладено норми поведінки

та засоби захисту і виживання людей у

надзвичайних ситуаціях, висвітлено випадки

виникнення, розвиток і уражаючі чинники

різних катастроф. Окремі розділи книги

присвячені питанням надання першої медичної

допомоги при різних ураженнях, можливих в

умовах природних і техногенних аварій і

катастроф. Для організаторів охорони здоров’я,

лікарів різних спеціальностей, студентів.



610.8(023)

М42

Медицина катастроф [Текст] : Навч. посібник для студ. вищ. мед. навч. 

закладів I-II р. акред. / Г. О. Черняков, І. В. Кочін, П. І. Сидоренко та ін. ; За 

ред. І.В. Кочіна. - К. : Здоров'я, 2001. - 352 c. Всього:  445 прим. (абонемент –

418).

У підручнику висвітлено

основи організації, теорії та практичної

діяльності державної служби катастроф.

Подано медико-тактичну характеристику

різноманітних видів надзвичайних

ситуацій, роботи закладів та формувань

служби в осередках аварій та катастроф.

Для студентів вищих медичних

навчальних закладів I-II рівнів

акредитації, середнього медичного

персоналу.



615.995(02)

В68

Волошинський, О. В.

Посібник з військової токсикології [Текст] : навч. посіб. для токсикологів, терапевтів, 

лікар. стан. і відділ. швидкої доп. та мед. навч. закл. / О. В. Волошинський, Л. Д. 

Паращук. - Івано-Франківськ, 1999. - 176 с. Всього:  66 прим. (абонемент – 48).

В посібнику викладена коротка

характеристика хімічної зброї, фізико-хімічні,

токсичні властивості, патогенез, клініка та

перебіг уражень бойовими і сильнодіючими

отруйними речовинами, компонентами

ракетних палив, технічними рідинами. Багато

уваги приділено принципам надання медичної

допомоги у вогнищах ураження та на етапах

медичної евакуації, а також сучасним

методикам лікування ―хімічної травми‖. Для

токсикологів, терапевтів, лікарів станцій і

відділень швидкої та невідкладної допомоги,

студентів вищих медичних навчальних

закладів.



61:355(023)

П22

Пашко, К. О.

Військово-медична підготовка [Текст] : Підручник для студ. вищ. мед. заклад. освіти І-

ІІ р. акред. (Зат. ЦМК МОЗУ) / К. О. Пашко, І. М. Герасимів. - Тернопіль : Укрмедкнига, 

1999. - 324с. Всього:  221 прим. (абонемент – 195).

Військово-медична підготовка –

підручник для студентів вищих медичних

закладів І-ІІ рівнів акредитації. У ньому

включені дані про розвиток вітчизняної

військової медицини. У книзі викладено

основи військово-польової хірургії, терапії,

основи організації надання медичної

допомоги на полі бої, організації роботи

медичного пункту полку, організації

постачання медичного майна і техніки. Для

студентів



61:355(02)

С34

Сидоренко, П. І.

Військово-медична підготовка [Текст] : підруч. для студ. вищ. мед. закл. осв. І-ІІІ р. 

акр. / П. І. Сидоренко, Т. М. Гут, Г. А. Чернишенко. - К. : Медицина, 2008. - 432 с. 

Всього:  16 прим. (абонемент – 13).

Системно викладено засади

провідних розділів військової

медицини: організації медичного

забезпечення військ, військово-

польової хірургії, військово-польової

терапії з основами токсикології і

радіології, військової гігієни,

військової епідеміології і медичного

постачання з урахуванням сучасних

досягнень військово-медичної науки.

Для студентів вищих медичних

закладів I-III рівнів акредитації.



355/359(075.3)

З-38

Захист Вітчизни (рівень стандарту) [Текст] : підручник для 10 кл. закл. заг. серед. 

освіти / І. М. Гарасимів, К. О. Пашко, М. М. Фука, Ю. П. Щирба. - Тернопіль : Астон, 

2018. - 256 с. Всього:  7 прим. (абонемент – 3).

Підручник містить навчальний

матеріал, передбачений чинною програмою МОН

України з предмета «Захист Вітчизни» для 10

класу закладів загальної середньої освіти.

Відомості, подані в підручнику, сприятимуть

підготовці молоді до служби в ЗСУ, а також —

захисту життя та здоров’я як власного, так й

інших людей під час надзвичайних ситуацій.

Видання призначено для навчання юнаків і дівчат

за їх власним бажанням (у разі згоди батьків,

опікунів або піклувальників); для студентства

педагогічних навчальних закладів, а також для

педагогів, які викладають предмет «Захист

Вітчизни».



68.4я72

З-38

Захист Вітчизни. Основи медичних знань 10 [Текст] : підруч. для 

загальноосв. навч. закл. для дівчат (лист МОНУ №1/11-7102 від 02.08.2010 р.) / 

І. М. Герасимів, А. А. Гудима, К. О. Пашко, М. М. Фука. - Тернопіль : Астон, 

2011. - 352 с. Всього:  77 прим.(абонемент – 66).

Підручник містить навчальний

матеріал, передбачений чинною

програмою Міністерства освіти і науки,

молоді та спорту України. Для учнів

десятих класів, учителів, студентів

педагогічних навчальних закладів.



68.4я72

З-38

Захист Вітчизни 11 [Текст] : підруч. для загальноосв. навч. закл. для хлопців (наказ 

МОНУ №235 від 16.03.2011 р.) / К. О. Пашко, І. М. Герасимів, М. М. Фука, Ю. П. Щирба. 

- Тернопіль : Астон, 2011. - 280 с. Всього:  80 прим. (абонемент – 69).

Підручник містить навчальний

матеріал, передбачений чинною

програмою Міністерства освіти і науки,

молоді та спорту України. Для учнів

десятих класів, учителів, студентів

педагогічних навчальних закладів.

Поданий у підручнику матеріал

сприятиме підготовці молоді до служби в

Збройних силах України, а також захисту

життя і здоров’я, забезпечення власної

безпеки учнів і безпеки людей у

надзвичайних ситуаціях мирного і

воєнного часу.



68.4я72

З-38

Захист Вітчизни 10 [Текст] : підруч. для загальноосв. навч. закл. для хлопців (лист 

МОНУ №1/11-7102 від 02.08.2010 р.) / І. М. Герасимів, К. О. Пашко, М. М. Фука, Ю. П. 

Щирба. - Тернопіль : Астон, 2011. - 280 с. Всього:  80 прим. (абонемент – 69).

Підручник містить навчальний

матеріал, передбачений чинною програмою

Міністерства освіти і науки України з

предмета «Захист Вітчизни» для 11 класу

загальноосвітніх навчальних закладів. Для

учнів одинадцятих класів, учителів,

студентів педагогічних навчальних закладів.



68.4я72

З-38

Захист Вітчизни. Основи медичних знань 11 [Текст] : підруч. для загальноосв. навч. 

закл. для дівчат (наказ МОНУ №235 від 16.03.2011 р.) / А. А. Гудима, К. О. Пашко, І. М. 

Герасимів, М. М. Фука. - Тернопіль : Астон, 2011. - 280 с. Всього:  80 прим. (абонемент –

69).

Підручник містить навчальний

матеріал, передбачений чинною програмою

Міністерства освіти і науки України з

предмета «Захист Вітчизни» для 11 класу

загальноосвітніх навчальних закладів. Для

учнів одинадцятих класів, учителів, студентів

педагогічних навчальних закладів.



614.88(075.8)

E50

Emergency and Urgent medical care [Текст] = Екстрена та невідкладна медична 

допомога : навч. посібн. для студ. вищ. навч. закл. МОЗ України / за ред.Шкурупія Д.А. 

/Бодулев О. Ю., Дикий О.М., Могильник А.І./. - Вінниця : Нова книга, 2019. - 200 p.

Всього:  20 прим. (абонемент – 16).

Посібник складається з 5 розділів,

які відповідають вимогам програми з

дисципліни “Екстрена та невідкладна

медична допомога”, містить додатки з

алгоритмами виконання дій з надання

невідкладної допомоги на догоспітальному

етапі. До кожного розділу розроблено

контрольні питання, ситуаційні задачі і

наведено перелік інформаційних посилань



614.88(075.8)

L70

Life protection in emergency situation [Текст] : Textbook for students of higher medical 

educational establishments of III-IV accreditation / edited by Levchenko V.A./Levchenko V.A., 

Vakalyuk I.P., Ovchar A.I., Levchenko L.V., Baliy N.V., Skydonenko S.V., Zarivna I.V., 

Hordiychuk I.I., Kozak I.I. - Ivano-Frankivsk : Symfoniya forte, 2018. - 224 p. Всього:  5 

прим. (абонемент – 1).

Представлений посібник

направлений на поліпшення організації і

тактики надання догоспітальної

невідкладної медичної допомоги в

осередках надзвичайних ситуацій

мирного та воєнного часу. Сучасна

універсальна система надання екстреної

та невідкладної допомоги пораненим і

хворим, включає організацію базових

лікувальних невідкладних заходів для

підтримки життя потерпілих

безпосередньо на місці надзвичайної

події.



614.8(075.8)

M46

Medicine of emergency situations [Текст] = Медицина надзвичайних ситуацій : textbook 

for students of higher medical educational establishments of IV level of accreditation / V. V. 

Chaplyk, P. V. Oliynyk, S. T. Omelchuk, V. V. Humenyuk. - 2nd ed. - Vinnytsia : Nova Knyha, 

2020. - 376 p. Всього:  15 прим. (абонемент – 10).

У підручнику висвітлено основні
положення з організації медичного
забезпечення населення в умовах ліквідації
наслідків надзвичайних ситуацій природного,
техногенного та соціально-політичного
походження. Розглянуто питання, які
стосуються основних положень міжнародного
гуманітарного права, організації та
функціонування Державної служби медицини
катастроф, основних принципів організації
лікувально-евакуаційного, санітарно-
гігієнічного і протиепідемічного забезпечення
населення в умовах ліквідації наслідків
надзвичайних ситуацій. Підручник призначений
для студентів вищих медичних навчальних
закладів та лікарів-інтернів факультетів
післядипломної освіти вищих медичних
навчальних закладів.



610.8(02)

M46

Medicine of emergency situations [Текст] : texbook for students of higher med. educational 

establishments of IV lev. of acc. (протокол МОЗУ №2 від 26.10.2011 р.) / V. V. Chaplyk, P. V. 

Oliynyk, S. T. Omelchuk, V. V. Humenyuk. - Vinnytsia : Nova Knyha, 2012. - 344 p.

Всього:  29 прим. (абонемент – 24).

У підручнику висвітлено основні

положення з організації медичного забезпечення

населення в умовах ліквідації наслідків

надзвичайних ситуацій природного, техногенного

та соціально-політичного походження.

Розглянуто питання, які стосуються основних

положень міжнародного гуманітарного права,

організації та функціонування Державної служби

медицини катастроф, основних принципів

організації лікувально-евакуаційного, санітарно-

гігієнічного і протиепідемічного забезпечення

населення в умовах ліквідації наслідків

надзвичайних ситуацій. Підручник призначений

для студентів вищих медичних навчальних

закладів та лікарів-інтернів факультетів

післядипломної освіти вищих медичних

навчальних закладів.



Література, яка не 

користується попитом



61:355.5(02)

С76

Стандарт підготовки. Фахова підготовка санітарного інструктора роти (батареї) 

(видання 1) [Текст]. - К. : "МП Леся", 2015. - 416 с.  Всього:  30 прим. (абонемент – 23).

Цей стандарт підготовки передбачено

для застосування Міністерством оборони України

та Збройними Силами України, іншими

військовими формуваннями. Він може бути

застосований в установах, закладах та

організаціях усіх форм власності, що здійснюють

підготовку (навчання) військовозобов’язаних та

допризовників. Цей стандарт підготовки

погоджено структурними підрозділами

Міністерства оборони України та органами

військового управління Збройних Сил України.



61:355.1

С76

Стандарт підготовки І-СТ-3 (видання 2). Підготовка військоволужбовця з тактичної

медицини [Текст]. - К. : МП"Леся", 2015. - 148 с. Всього:  200 прим. (абонемент – 193)

Цей стандарт підготовки

передбачено для застосування

Міністерством оборони України та

Збройними Силами України, іншими

військовими формуваннями. Він може бути

застосований в установах, закладах та

організаціях усіх форм власності, що

здійснюють підготовку (навчання)

військовозобов’язаних та допризовників.

Цей стандарт підготовки погоджено

структурними підрозділами Міністерства

оборони України та органами військового

управління Збройних Сил України.



616.073(02)

О-93

Оцінка радіаційної і хімічної обстановки [Текст] : навчальний посібник для студ. вищ. 

мед. навч. закладів (Надано Міністерством освіти і науки України гриф № 1/11-3997 від 

21.03.2014р.) / за ред. О.Є. Левченка /Левченко О.Є., Савицький В.Л., Торбін В.Ф., Сагло

В.І., Барасій М.І. - К. : СПД Чалчинська Н.В., 2015. - 256 с. Всього:  15 прим. (абонемент 

– 8).

У посібнику розглянуті

послідовність та методики оцінки

хімічної обстановки при застосуванні

хімічної зброї або в ситуаціях

виникнення аварій на хімічно

небезпечних об’єктах та радіаційної

обстановки та радіаційної обстановки в

разі застосування ядерних боєприпасів

або в умовах радіаційних аварій.

Охарактеризовані типи хімічних та

радіаційних вогнищ з урахуванням

масштабів зараження, властивостей

факторів масового ураження,

особливостей формування, величини та

структури санітарних витрат.



61:355.1(02)

О-64

Організація роботи медичного пункту військової частини на мирний час [Текст] : 

навчальний посібн. (Рек. Вчен. Радою Укр. військ.-мед. академії прот. від 28.04.2014 

№161) / Бадюк М.І., Солярик, В.В., Хоменко І.П., Майданюк В.П., Жупан Б.Б. - К. : СПД 

Чалчинська Н.В., 2015. - 108 с.

Підготовка даного навчального

посібника обумовлена відсутністю достатньої

кількості положень та настанов щодо

особливостей функціонування та організації

роботи медичного пункту військової частини на

мирний час. Навчальний посібник може також

успішно використовуватись в системі

професійної підготовки офіцерів медичної

служби Збройних сил України.



68я73

З-14

Загальна тактика [Текст] : Навч. посібник для студ. мед. акад., ун-тів (рек. МОЗУ) /

/Корнієнко О.Г., Слободянюк О.В., Герасимів І.М., Ярошенко М.Б. - Тернопіль :

Укрмедкнига, 1999. - 152 с. Всього: 179 прим. (абонемент – 160).

У навчальному посібнику
викладені принципи організації Збройних
сил України, основні положення щодо
підготовки і ведення сучасного
загальновійськового бою механізованими
(танковими) підрозділами, а також основи
їхнього бойового, технічного і тилового
забезпечення. Навчальний посібник
призначений для студентів вищих
медичних навчальних закладів.



617.99(02)

Т77

Трубніков, В. П.

Військово-польова хірургія. Практичні заняття [Текст] : Навч. пос. для 

стут.мед. вузів / В. П. Трубніков. - Х. : Основа, 1995. - 376 с. Всього:  88 прим. 

(абонемент – 66).

У навчальному посібнику

викладено питання військово-польової

хірургії для студентів лікувального,

педіатричного, санітарно-гігієнічного,

стоматологічного факультетів, яка

передбачає проведення практичних

занять. Основна увага приділяється змісту

заняття, а також практичним навичкам,

якими повинні оволодіти студенти за

темою кожного заняття. Для студентів

медичних вузів.



615.99-085(02)

С71

Спеціальна обробка [Текст] : Навчальний посібник для студ. вищ. мед. навч. закл.

(Рек. вченою радою УВМА прот. №123 від 26.10.2009р.) / за ред. О.Є. Левченка /Левченко

О.Є., Дмитренко І.П., Євтодьєв О.А., Савицький В.І. - К. : УВМА, 2015. - 184 с.

Всього: 20 прим. (абонемент – 13).

У посібнику розглянуто основні

принципи, види, способи і прийоми санітарної

обробки людей, дезактивації, дегазації і

дезінфекції озброєння, бойової техніки,

транспорту, обмундирування, спорядження,

води, харчових продуктів та інших об’єктів.

Значне місце надано практичним питанням

організації спеціальної обробки військ.

Посібник розрахований на студентів, лікарів-

інтернів та слухачів вищих медичних

навчальних закладів і закладів післядипломної

освіти.



610.8(02)

Б74

Богомольний, Б. Р.

Медицина екстремальних ситуацій [Текст] : навч. посіб. для вищ. мед. закл. осв. / Б. Р. 

Богомольний, В. В. Кононенко, П. М. Чуєв. - Одеса : ОДМУ, 2001. - 412 с. Всього:  2 прим. 

(абонемент -2).

В посібнику дані поняття про ядерні

реакції, радіоактивність, її дозиметрію, коротка

характеристика ядерної зброї, аварій на атомних

електростанціях, приведені методики оцінки

радіаційної обстановки, описані біологічна дія

іонізуючого випромінювання, патогенез, клініка,

діагностика патологічних синдромів, які

виникають внаслідок впливу проникаючої

радіації на організм. Для радіологів,

рентгенологів, терапевтів, лікарів станцій та

відділень швидкої допомоги, військових медиків,

спеціалістів медицини катастроф і студентів

медичних навчальних закладів.



61:355.2(023)

Г97

Гут, Т. М.

Практикум з військово-медичної підготовки [Текст] : Навч.-метод. посібник для студ. 

вищ. мед. заклад. освіти I-II р. акред. / Т. М. Гут. - К. : Здоров'я, 2001. - 92 с. 

Всього:  2 прим. (абонемент -2).

Практикум підготовлено відповідно

до діючої програми з військово-медичної

підготовки для студентів вищих медичних

навчальних закладів І—II рівнів акредитації.У

практикум включено питання з основ

організації і тактики медичної служби Збройних

сил України, військово-польової хірургії,

терапії, військової гігієни та епідеміології для

повторення теоретичних знань з означеного

предмету; тематичні плани практичних занять,

тести, задачі й завдання для самопідготовки

студентів, а також контролю рівня набутих

знань, умінь та практичних навичок з кожної

теми.



610.8(02)

М42

Медицина надзвичайних ситуацій.Збірник законодавчих і нормативних актів [Текст] : 

Навч. посібник для студ. вищ. мед. і фарм. навч. закладів III-IV р. акред. (Рек. ЦМК 

МОЗ України прот. №2 від 12.10.2009р.) / Упорядники: В.В. Чаплик, П.В. Олійник, Я.І. 

Пилипів, В.Ф. Кузьменко. - К. : Медицина, 2010. - 376 с. Всього:  8 прим. (абонемент – 3).

У навчальному посібнику зібрано

основні законодавчі та нормативні акти України

у сфері цивільного захисту населення і

територій від надзвичайних ситуацій, щодо

організації надання медичної допомоги

населенню в умовах ліквідації наслідків

надзвичайних ситуацій природного,

техногенного і соціально-політичного

походження. Для самостійної підготовки

студентів медичних і фармацевтичних ВНЗ III-

IV акредитації, фармацевтичних факультетів

медичних ВНЗ, лікарів-інтернів, провізорів-

інтернів факультетів післядипломної освіти.



68.51я73

З-14

Загальна тактика "Механізований (танковий) батальйон в загальновійськовому бою" 

[Текст] : Курс лекцій з навчальної дисципліни для військової підготовки студ. вищ. мед. 

навч. закл. / Є. П. Шугалій, О. І. Мусієнко, Ю. В. Слєтков, О. О. Шугалій. - К. : "МП 

Леся", 2016. - 187 с. Всього:  30 прим. (абонемент – 23).

Курс лекцій розроблений на основі

навчальної програми військової підготовки

студентів вищих медичних навчальних

закладів, слухачів Української військово-

медичної академії з дисципліни ―Загальна

тактика‖. У роботі розглядаються основні

положення по підготовці батальйону до бою

і ведення його в різних умовах обстановки,

зміст роботи командира і штабу по

підготовці бою і управлінню підрозділами в

бою.



68.9я73

Я77

Ярошенко, М. Б.

Військова топографія [Текст] : Навч. посіб. для студ. мед. академій, унів-ів (реком. 

МОЗУ) / М. Б. Ярошенко, І. М. Герасимів, В. В. Лотоцький. - Тернопіль : 

"Укрмедкнига", 1999. - 84 с. Всього:  189 прим. (абонемент – 169).

Навчальний посібник розкриває

основні навчальні питання розділу –

―Військова топографія‖ дисципліни

―Загальновійськова підготовка‖. Згідно з

програми підготовки офіцерів запасу з числа

студентів вищих медичних навчальних

закладів. Військова топографія озброює

майбутніх офіцерів медичної служби запасу

необхідними топографічними знаннями і

навичками, вміле застосування яких сприяє

підвищенню бойової активності військ і

досягнення успіху у бою.



61:355.5(02)

В42

Військова гігієна з гігієною при надзвичайних ситуаціях [Текст] : Підруч. для студ. 

вищ. мед. навч. закл. ІVр. акред. / за ред. К.О. Пашка. - Тернопіль : Укрмедкнига, 2005. -

312 с. Всього:  4 прим. (абонемент - 4).

У підручнику систематизовані

сучасні дані з військової гігієни та гігієни

при надзвичайних ситуаціях. Висвітлено

основні положення теорії і практики

діяльності органів і установ санітарно-

епідеміологічної служби МО України у

воєнний час та при надзвичайних станах

мирного часу; основи організації санітарно-

гігієнічних заходів при надзвичайних

ситуаціях мирного часу та у воєнний час;

гігієну польового розміщення військ,

формувань ліквідаторів наслідків

надзвичайних ситуацій та потерпілого

населення; основи організації та проведення

санітарного нагляду і медичного контролю.



610.8(02)

Д79

Дубицкий, А. Е.

Медицина катастроф [Текст] : Учеб. пособие для студ., интернов мед. вузов и 

курсантов ин-тов усовершенствования врачей / А. Е. Дубицкий, И. А. Семёнов, Л. П. 

Чепкий. - К. : Здоров'я, 1993. - 464 с. Всього:  20 прим. (абонемент – 15).

У навчальному посібнику, який

підготовлено відповідно до програм циклів

спеціалізації і тематичного удосконалення з

медицини катастроф, висвітлено основні

положення теорії та практики діяльності

служби екстреної медичної допомоги у

надзвичайних ситуаціях, які виникають під час

технологічних та природних катастроф. Для

студентів, інтернів медичних вузів, курсантів

інститутів удосконалення лікарів, організаторів

охорони здоров’я, анастезіологів-

реаніматологів, хірургів, спеціалістів інших

клінічних дисциплін, гігієністів, епідеміологів.



617.99(02)

Т77

Трубников, В. Ф.

Военно-полевая хирургия: практические занятия [Текст] : Учеб. пособие для студ. 

мед. ин-тов / В. Ф. Трубников, В. А. Лихачев ; Под ред. В.Ф. Трубникова. - Х. : Основа, 

1990. - 296 с. Всього:  38 прим. (абонемент – 25).

У навчальному посібнику
викладаються питання військово-польової
хірургії для студентів лікувального,
педіатричного, санітарно-гігієнічного і
стоматологічного факультетів. Кожне
практичне заняття включає ціль заняття,
основні навчальні питання, методику
проведення заняття . Для студентів медичних
інститутів і медичних факультетів
університетів.



Список наукової літератури, 

яка є в бібліотеці



61:355

Н47    Некоторые вопросы организации оказания медицинской помощи      

пораженным и больным. Сборник науч. Трудов воен. Кафедры. Под 

ред. М.Ф.Войтенко. Л.,1968. 176с. Прим. 5. 

61:355

С50        Смирнов Е.И.

Война и военная медицина: Мысли и воспоминания, 1939-1945. – М.:

―Медицина‖,1976. – 463с. Прим. 4.

61:35(09С) 

О 95        Очерки истории советской военной медицины. Л.,‖Медицина‖,1968.   526с. 

Прим. 4.

61:355.1

М 31     Массовые радиационные поражения и вопросы организации медицинской 

помощи /Под ред. А.И. Бурназяна, А.К. Гуськовой. – М.: Медицина,1987. 

– 81с. Прим. 5.

61:355.1

О75      Основы организации медицинского обеспечения войск. Под ред. Н.И. 

Завалишина. М., Медгих,1961. 220с. Прим. 4.

61:355.1

Ф75       Фломьѐв Г.Г.

Во имя жизни героев., Медицинская служба 4-й ударной армии в годы 

Великой

Отечественой войны. Под ред. А.И. Бурназяна. М., ―Медицина‖,1973. 176с. 

Прим. 4.



61:355.6

Б25      Бароян О.В.

Судьба конвенционных болезней. (Прошлое, настоящее, будущее).    

М.,«Медицина»,1971. 327с. Прим.4.

61:355.6(02)

В63        Военная эпидемиология. Учебник для мед. Ин-тов. Л., Медгиз,1962. 

136с. Прим. 4.

61:355.8(02)

М77        Молчанов Н.С. Военно-полевая терапия (Рук-во для студентов мед.  

Вузов и врачей). Учебник для студентов мед. Ин-тов. М., 

Медгиз,1961. 235с. Прим. 7.



Книгозабезпеченість

навчальної дисципліни 

“Медицина катастроф та 

військова медицина” 2017 –

2022рр.



Наявність грифа 

(МОНУ,МОЗУ, 

ДУЦМК з ВМО 

МОЗ України)

Вид

видання: 

підручни

к, 

посібник, 

атлас

Автор Назва Рік, місце 

видання

Ти

ра

ж

МОЗУ №23-01-

9/420 03.11.2016

Навчальн

ий

посібник

Левченко 

В.А.

Невідкладна 

допомога на 

догосп. етапі

Івано-

Франківськ,202

0

5

МОНУ №2 

16.06.2015

Посібник Вакалюк

І.П.

Алгоритми

вирішення

проблем 

Івано-

Франківськ,201

9

31

МОЗУ №23-01-

9/420 03.11.2016

Навчальн

ий

посібник

Левченко 

В.А.

Невідкладна

допомога на 

догосп. етапі

Івано-

Франківськ,201

9

3

Вч.рада ІДУУ 
№7 01.10.2019

Керівницт

во

Печиборщ

В.П.

Мед. захист

населення

К.: 

Людмила,2019

2



Наявність грифа 

(МОНУ,МОЗУ, 

ДУЦМК з ВМО 

МОЗ України)

Вид

видання: 

підручник, 

посібник, 

атлас

Автор Назва Рік, місце 

видання

Ти

ра

ж

МОЗУ України

№4 16.12.2016

Навч. 

посібник

Шкурупій

Д.А.

Екстрена та 

невідкл. 

допомога

Вінниця:НК, 

2018

10

Вч. Рада УВМА 

№192 07.11.17

Навч. 

посібник

Бадюк

М.І.

Екстрена мед. 

доп. 

військовослу

жб.

К.: Чалчинська 10

МОЗУ України

№502 22.06.10

Підручник Зозуля І.С. Мед. невідкл. 

станів

К.: 

Медицина,2017

30

МОЗ України 
№4 16.12.2016

Навчальний

посібник

Шкурупій

Д.А.

Екстрена та 

невідкл. Доп.

Вінниця: 

НК,2017

30



Наявність 

грифа 

(МОНУ,МО

ЗУ, ДУЦМК 

з ВМО 

МОЗ 

України)

Вид

видання: 

підручник, 

посібник, 

атлас

Автор Назва Рік, місце 

видання

Тира

ж

Вчена рада 

УВМА 

№129 

29.06.19

Підручник Хижняк 

М.І.

Військова гігієна

(гігієна праці в 

окремах видах та 

родах військ)

К.:УВМА,201

9

2

ЦМК №23-

01-9/420з 

03.11.2016

Навчальний

посібник

Левченко 

В.А.

Невідкладна

медична

допомога на  

догосп. етапі

Івано-

Франківськ: 

Петраш 

К.Т.,2020

7

Вчена рада 

УВМА 

№207 

30.08.19

Навчальний

посібник

Бадюк М.І. Організація мед. 

забезп. механ. 

бригади

К.: 

Людмила,201

9

8

УВМА Навчальний

посібник

Нікітюк

О.В.

Види бойового

забезп. дій

військ

К.: 

Людмила,201

9

1



Наявність 

грифа 

(МОНУ,МО

ЗУ, ДУЦМК 

з ВМО 

МОЗ 

України)

Вид

видання: 

підручник, 

посібник, 

атлас

Автор Назва Рік,

місце 

видання

Тира

ж

УВМА 

Вчена рада 

№208 

17.10.19

Навчальний

посібник

Бадюк М.І. Військово-медична

географія

К.: 

Людмила, 

2019

1

УВМА 

Вчена рада 

№300 

13.12.18 

Навчальний

посібник

Бадюк М.І. Організ. мед. забезп. 

механ. бригади в 

наступ. бою

К.: 

Людмила, 

2019

2

Вчена рада 

ІФНМУ 

№19 

20.12.18

Посібник Паращук 

Л.Д.

Мед. допомога ураж. 

отр. речовинами

К.: 

Чалчинсь

ка,2019

5

Вчена 
рада 
Українськ
ої ВМА

Навчальний

посібник

Баркевич Гігієна військової

праці

К.: 

Людмила, 

2018

2



Наявність 

грифа 

(МОНУ,МО

ЗУ, ДУЦМК 

з ВМО 

МОЗ 

України)

Вид

видання: 

підручник, 

посібник, 

атлас

Автор Назва Рік,

місце 

видання

Тира

ж

Вчена рада 

УВМА 

№196 

29.03.18

Навчальний

посібник

Бадюк М.І. Організація мед. 

забезп. механ. 

бригади

К.: МП 

Леся,201

8

5

Вчена рада 

Українсько

ї ВМА

Монографія Маркович 

І.Г.

Біобезпека та інтегр. 

оцінка

К.:Чалчи

нська,201

8

5

МОЗУ №5 

26.04.2018

Жаховськи

й В.О.

Єдиний мед. простір К.:Елюдм

ила,2018

1

УВМА 

№19.01.20

18

Практикум Бадюк М.І. Організація мед. 

забезп. військ

К.:МП 

Леся,201

8

10



Наявність 

грифа 

(МОНУ,МО

ЗУ, ДУЦМК 

з ВМО 

МОЗ 

України)

Вид

видання: 

підручник, 

посібник, 

атлас

Автор Назва Рік, місце 

видання

Тира

ж

Українська

ВМА

Навчальний

посібник

Шугалій

Є.П.

Види бойового

забезп. військ

К..: 

Чалчинськ

а,2018

1

Українська

ВМА №36 

12.12.16

Методичні

вказівки

Галан О.В. Керів-во орган. 

постачання мед. т 

ехнікою

К.: 

УВМА,201

8

2

МОЗУ 

№23-01-

25/378 

11.10.2017

Навчальний

посібник

Тарасюк 

В.С.

МНС. Орган. 

надання першої

мед. доп.

К.: 

Медицина,

2017

1

Вч. Рада 

УВМА 

№187 

07.02.2017

Навчальний

посібник

Бадюк М.І. Планування мед. 

забезп. мех. 

батальйону

К.: 

УВМА,201

7

5



Наявність 

грифа 

(МОНУ,МО

ЗУ, ДУЦМК 

з ВМО 

МОЗ 

України)

Вид

видання: 

підручник, 

посібник, 

атлас

Автор Назва Рік, місце 

видання

Тира

ж

Вч. Рада 

УВМА 

№№185 

26.10.2016

Наукове

видання

Верба А.В. Мед. Забезп. 

Збройних сил 

України

К.: 

Чалчинськ

а, 2017

1

Вч. Рада 

ЛНМУ №5 

24.05.2019

Textbook Chaplyk

V.V.

Medicine of 

emergency situations

Vinnytsia

NK,2020

15

МОЗУ №4 

16.12.2016

Textbook Бодулев О. Emergency and 

Urgent Medical Care

Vinnytsia

NK,2019

20

Вч. рада 

ІФНМУ№6 

30.05.18

Textbook Levchenko 

V.

Life protection in 

emergence situation

Iv-

Frankivsk,2

018

5



Розділ 2

Наукові статті  працівників       

кафедри за 2017-2022рр.



 State of comorbidity in patients with hypertension under conditions of industrial

production [Текст] / V. A. Levchenko, I. P. Vakaliuk, L. I. Hordiichuk et al. //

Галицький лікарський вісник. — 2020. — т.27, № 2. — С.10-13.

 Вплив метеорологічних чинників у передгір'ї Карпат на частоту виникнення

гіпертонічних кризів у різні сезони року [Текст] / В. А. Левченко, Л. І.

Гордійчук, Л. В. Левченко та ін. // Art of Medicine. — 2019. — № 1. — С.70-75.

 Зарівна, І. В.

Об'єктивізація гіпервентиляційного синдрому у хворих на гіпертонічну          

хворобу [Текст] / І. В. Зарівна // Прикарпатський вісник НТШ ( в дар ). — 2018. 

— № 7-8. — С.23-32.

 Оцінка активності вегетативної нервової системи у хворих на гіпертонічну

хворобу з проявами гіпервентиляційного синдрому [Текст] / І. В. Зарівна, В. А.

Левченко, І. І. Свистун та ін. // Art of Medicine. — 2019. — № 2. — С.42-47.

 Академічна культура педагога вищої школи:принципи та цінності

життєдіяльності [Текст] / М. О. Іванців, В. В. Капечук, С. В. Костюк та ін. //

Актуальні питання підвищення якості освітнього процесу : Збірник тез

Науково-практичної конференції з міжнародною участю 17 травня 2019 року.

— Івано-Франківськ : ІФНМУ, 2019. — С.175-176.



 Освітній процес і система управління якістю освіти в підготовці медичних

фахівців [Текст] / М. М. Рожко, Г. М. Ерстенюк, В. В. Капечук, М. О. Іванців //

Медична освіта. — 2017. — № 3. — С.68-71. — Матеріали XIV Всеукраїнської

науково-практичної конференції з міжнародною участю, присвяченої 60-річчю

ТДМУ, "Сучасні підходи до вищої медичної освіти в Україні" [18-19 травня

2017 року, м. Тернопіль].

 Сучасні підходи до формування високопрофесійного викладача в Івано-

Франківському національному медичному університеті [Текст] / М. М. Рожко,

Г. М. Ерстенюк, В. В. Капечук та ін. // Медична освіта. — 2018. — № 2. —

С.65-68.

 Галюк, Н. М.

Захворюваність на туберкульоз медичних працівників Івано-Франківської

області в 2012-2017 роках [Текст] / Н. М. Галюк, І. І. Свистун //

Прикарпатський вісник НТШ ( в дар ). — 2018. — № 7-8. — С.42-49.



Розділ 3

Поточні державні інформатори про 

оперативне відображення змісту  

друкованих в Україні видань





• Літопис авторефератів дисертацій

• Літопис журнальних статей

• Український реферативний журнал.

Серія 4. Медицина. Медичні науки



Інформаційні можливості

бібліотеки ІФНМУ

 Із придбанням АБІС “УФД/Бібліотека” почалося

поетапне впровадження автоматизації бібліотечно-

бібліографічних процесів.

 На бібліотечному сайті користувачі мають

можливість ознайомитись з новими надходженнями до

бібліотеки, з переліком дисертацій, захищених в

ІФНМУ, з передплатою періодичних видань.

 Електронний каталог бібліотеки ІФНМУ підключено

до інтернету. Це дає змогу користувачам мати вільний

доступ до перегляду та замовлення літератури.

Електронний каталог: http://lib.ifnmu.edu.ua/elekt-kat



• Студенти та викладачі університету мають

можливість безкоштовно користуватись

повнотекстовим пошуком по системі HINARI

(http://hinarilogin.research4life.org).

• На комп’ютерах читального залу

запропоновано доступ до РБД PubMed, котра

дозволяє проводити пошук за реферативними

статтями: (www.nebi.nlm.nih.gov/PubMed).



Дякуємо за участь у перегляді 

матеріалів, підготовлених

працівниками бібліотеки ІФНМУ. 

Свої пропозиції просимо надсилати 

електронною   поштою.

Наша адреса:

library@ifnmu.edu.ua


