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Шифр книги в ННМБУ: В - 9656 
Воєнно-польова терапія: підручник / за ред. Г. В. Осьодло, 
А.В. Верби. – К.: СПД Чалчинська Н. В. 2017. – 620 с. 

У підручнику, який підготовлено відповідно до навчальних 
програм з воєнно-польової терапії, висвітлено основні 
положення теорії та практичної діяльності лікаря-терапевта при 
бойовій терапевтичній патології внаслідок збройних конфліктів 
та надзвичайних ситуацій мирного часу. Особливу увагу 
приділено хворобам внутрішніх органів при пораненнях  та 
ураженнях (променевих, токсичних, біологічних). Наведено 
основні поняття бойової психічної травми. Описано види та 
рівні медичної допомоги при терапевтичній патології на етапах 
медичної евакуації з урахуванням їх реорганізації в умовах 
проведення АТО. Підручник відповідає програмі «Воєнно-
польова терапія» і навчально-методичним комплексам 
підготовки лікарів-інтернів і лікарів – слухачів закладів 
(факультетів) післядипломної освіти та слухачів Української 
військово-медичної академії. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
  



Шифр книги в ННМБУ  :  А – 3312 
Домедична допомога в умовах бойових дій : альбом  /В. Д. 
Юрченко, В. О. Кирилюк, А. А. Гудима [та ін.] – Тернопіль : 
ТДМУ, 2014. – 78 с. 

В альбомі наведено основні прийоми надання домедичної 
допомоги та транспортування поранених. Надання медичної 
допомоги на полі бою є основною запорукою врятування життя 
пораненому. Аналіз причин загибелі військовослужбовців під 
час ведення бойових дій вказує на те, що значну їх  частину 
можно було б врятувати при своєчасному та якісному наданні 
домедичної допомоги. Видання призначене для медичних 
працівників та військовослужбовців, які можуть брати участь у 
збройному протистоянні та слухачів курсу підготовки з надання 
домедичної допомоги в умовах бойових дій. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 



Шифр книги в ННМБУ : Б-90936.  
Ищенко П. В. Краткое руководство по военной 
ортопедической стоматологии / П. В. Ищенко, В. А. Клёмин, 
Р. Х. Камалов. – М.: ООО Медицинское информационное 
агентство, 2011. – 192 с. 

У посібнику по військовій ортопедичній стоматології висвітлені 
питання історії розвитку, становлення та організації 
стоматологічної допомоги в збройних силах, сучасні вимоги до 
організації ортопедичної стоматологічної допомоги у військах, 
догляд за хворими та воєнно-лікарська експертиза. Описані 
ортопедичні щелепо-лицеві апарати та прилади, які 
застосовуються для лікування та реабілітації 
військовослужбовців. Наведено використання індивідуальних 
засобів при наданні першої медичної допомоги у військах. Для 
стоматологів, військових хірургів, студентів старших курсів 
медичних університетів, інтернів.  Мал. 14. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 
 
  



Шифр книги у ННМБУ :  Б-90197. 
Москаленко В. Ф., Шекера О. Г. Медичне страхування – 
актуальна проблема військової медицини: стан і 
перспективи: інформаційно-аналітичний збірник / В. Ф. 
Москаленко, О. Г. Шекера. – К.: ЕКМО, 2008. – 330 с. 

Інформаційно-аналітичний збірник присвячений аналізу 
міжнародного досвіду сучасних інноваційних моделей 
організації охорони здоров`я, медичного страхування та 
визначення шляхів запровадження передового досвіду із 
зазначених питань, В Україні вживаються заходи щодо 
поліпшення соціального захисту військовослужбовців та членів 
їхніх сімей, проте у період інтенсифікації військової реформи і 
значного скорочення чисельності Збройних Сил України та 
інших структур сектора безпеки держави, питання соціального 
захисту військовослужбовців набуває пріоритетного значення. 
Саме тому розробка інноваційної моделі медичного 
страхування військовослужбовців у контексті євроатлантичної 
інтеграції та заходів її реалізації є однією з найпріоритетніших у 
зазначеній сфері. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 



Шифр книги у ННМБУ : Б-98143. 
Організація медичного забезпечення військ : підручник для 
студентів медичних ВНЗ/ Під ред. професора Бадюка М.І. – 
К.: МП Леся, 2017. – 492 с. 

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. Вперше подані основи 
організації медичного забезпечення українського миротворчого 
контингенту. Підручник відповідає Навчальній програмі, ща 
затверджена Міністерством охорони здоров`я України, 
Міністерством освіти та науки України та Міністерством 
оборони України і призначений для студентів вищих медичних  
(фармацевтичних) навчальних закладів України Ш-ІУ рівнів 
акредитації. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
  



Шифр книги у ННМБУ : Б-97600.  
Особливості управління повсякденною діяльністю 
медичної служби Військово-Морських Збройних Сил 
України : навчальний посібник / М. І. Балюк, С. М. 
Рудинська, Р. Д. Кальчук та ін. – К.: УВМА. 2015. – 140 с. 

Навчальний посібник подає інформацію щодо особливостей 
управління повсякденною діяльністю медичної служби 
Військово-Морських Сил Збройних Сил України. Особливу увагу 
в посібнику приділено питанням медичного забезпечення 
кораблів в залежності від періоду походу та участі медичної 
служби у збереженні придатності до життя корабля. Посібник 
підготовлений відповідно до навчальної програми з дисципліни 
«Управління повсякденною діяльністю медичної служби» з 
підготовки слухачів факультету підготовки військових лікарів 
Української військово-медичної академії зі спеціальності 
«Загальна практика-сімейна медицина для ВМС». 
Використання даного навчального посібника в процесі 
підготовки фахівців медичної служби дозволить значно 
підвищити ефективність викладання даної дисципліни. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
  



Шифр книги у ННМБУ : Б-80064.  
Проблемы военного здравоохранения и пути его 
реформирования. Сб. науч. тр. / под ред. проф. В. Я. 
Белого. – К.: Лоос, 1997. – 440 с.  

У матеріалах науково-практичної конференції висвітлені 
питання воєнної охорони здоров`я та шляхів його 
реформування, стану здоров`я військовослужбовців (офіцерів, 
військовослужбовців строкової служби), оцінці ефективності 
діяльності воєнно-медичної служби, санітарно-
епідеміологічного нагляду, деякі аспекти використання 
біотехнології з метою розробки нових препаратів для 
діагностики, профілактики та лікування. Для організаторів 
воєнної охорони здоров`я, начальників медичних служб, 
санітарно-епідеміологічних установ, наукових працівників та 
лікарів різних спеціальностей воєнно-медичної служби в ВСУ. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 



Шифр книги ННМБУ : Б – 95263. 
Психіатрія особливого періоду: навчальний посібник / 2-е 
вид., перероб. і доп. – К.: МП Леся, 2015. – 228 с. 

У посібнику викладені патогенетичні, клінічні 
психотерапевтичні та фармакотерапевтичні аспекти бойової 
психічної травми. Наводяться дані щодо організації 
психіатричної допомоги у ЗС України в особливий період, 
діагностики, лікування та реабілітації розладів адаптації, 
кризових, невідкладних станів, посттравматичних стресових 
розладів на етапах медичної евакуації та проведення військово-
психіатричної експертизи військовослужбовців.  Призначений 
для лікарів і психологів, для слухачів Української військово-
медичної академії, лікарів-інтернів і лікарів - слухачів закладів 
(факультетів) післядипломної освіти – психіатрів, терапевтів, 
лікарів загальної практики, фахівців суміжних спеціальностей. 
Бібліогр.: 57 назв. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
  



Шифр книги в ННМБУ : Б – 95255. 
Савицький В. Л. Інфекційні захворювання /навчальний 
посібник / В. Л. Савицький, В. І. Трихліб, Г. В. Осьодло. – К. : 
СПД  Чалчинська Н. В., 2014. – 452 с. 

У посібнику викладені сучасні уявлення щодо клінічного 
перебігу, програм обстеження і лікування актуальних 
інфекційних захворювань, які зустрічаються у повсякденній 
праці військових лікарів, лікарів-інфекціоністів. 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, фахівців суміжних спеціальностей.  
Бібліогр.: 164 назв. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 



Шифр книги у ННМБУ : Б-96442. 
Технологія лікарських засобів у польових умовах : 
підручник / за ред. проф. О. П. Шматенко  / О. П. Шматенко, 
П. С. Сирота, О.Ф. Кучмістова [та ін.]. К.: УВМА, 2015. – 316 с. 

У підручнику викладено загальні поняття стосовно 
технологічних аспектів виготовлення сучасних лікарських 
засобів у польових умовах. Посібник містить теоретичний 
матеріал до кожної теми, контрольні питання, перелік 
літератури, а також завдання для контролю рівня засвоєння  
матеріалу у вигляді тестових і ситуаційних завдань. Підручник 
відповідає навчальній програмі вивчення дисципліни 
«Технологія лікарських засобів у польових умовах» підготовки 
офіцерів медичної служби запасу у вищих медичних 
(фармацевтичних) навчальних закладах України III-IV рівнів 
акредитації. 

 


