
В-8082 
Дитмар, С.  

Флюоресцентная ангиография в офтальмологии [Текст]: Атлас/ 
С. Дитмар, Ф.Г. Хольц; пер. с англ. Е.Н. Пономаревой, Е.И. 
Лоскутовой; под ред. М.М. Шишкина, А.А. Казарян. - М.: Гэотар-
медиа, 2011. 

В атласі у вигляді зображень представлені патологічні ознаки 
захворювань макули, сітківки та хориоідеї, які необхідні для 
встановлення діагнозу, диференційної діагностики та подальшого 
ведення офтальмологічного захворювання. 
 

 
В-9684 

Офтальмохирургия = Ophthalmic surgical procedures / П. С. 
Херш [и др.] ; под. ред. Т. А. Имшенецкой [и др.]; пер. с англ.: Т. А. 
Смотриковой [и др.]. - Москва: Мед. лит. Витебск: Чернин Б.И. и 
Плешков Ф.И., 2016. - 382 с. : ил. 

Видання містить великий перелік хірургічних операцій та 
маніпуляцій в офтальмології в зрозумілому форматі. Охоплені основні 
і найбільш часто виконувані офтальмологічні процедури. Інформація 
розрахована на хірургів – офтальмологів та студентів старших курсів. 

 
 
В-9277 
Сергиенко, Н. М.  

Офтальмологическая оптика / Н. М. Сергиенко. - Изд. 3-е, 
перераб. и доп. - Киев: НМАПО им. Шупика, 2015. - 255 с. : ил.  

Монографія дає академічну основу для розуміння клінічної 
оптики. Розділи видання присвячені критичному аналізу нових 
офтальмологічних технологій. У книзі просто і доступно викладаються 
складні аспекти фізіології зору та оптичні системи ока.  Монографія 
розрахована на студентів та лікарів-інтернів. 
 
 
Б-98216 

Актуальні питання офтальмології у практиці сімейного лікаря 
: навчально-методичний посібник для лікарів-інтернів і лікарів-
слухачів закладів (факультетів) післядипломної освіти / Ю. В. 
Вороненко [та ін.]; за ред. Ю. В. Вороненка [та ін.]; Нац. мед. акад. 
післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика, Ін-т сімейн. медицини. - Київ 
Заславский О.Ю., 2018. - 257 с. : табл., іл. - (Сімейна медицина). 

 
У посібнику розглядаються актуальні питання діагностики, 

надання невідкладної допомоги, сучасних методів лікування, 
профілактики хвороб ока та придаткового апарату для лікарів із 
спеціальності ″загальна практика - сімейна медицина″. Посібник 
складено відповідно до навчального плану і програми для інтернів та лікарів - слухачів 
закладів (факультетів) післядипломної освіти за фахом ″загальна практика - сімейна 
медицина″. Посібник буде корисним для лікарів загальної практики - сімейних лікарів, 
лікарів-офтальмологів та студентів вищих навчальних закладів IV рівня акредитації, 
підпорядкованих МОЗ України.  



В-9839 
Новицький, І. Я.  

Сучасна хірургія первинної відкритокутової глаукоми. Перехід 
до мініінвазивних операцій / І. Я. Новицький. - Львів: Літопис, 2018. 
- 119 с.: табл., іл.  

В монографії представлені дані про найбільш поширені 
антиглаукомні операції, їх техніку, ефективність, можливі 
ускладнення і боротьбу з ними. На основі аналізу літератури показано 
тенденції розвитку хірургії глаукоми. Особливу увагу приділено 
новому напрямку хірургії глаукоми – мініінвазивним операціям з 
підходом через кут передньої камери (ab interno). Описані нові 
операції з приводу відкритокутової глаукоми. Представлені 
результати власних досліджень. Висвітлено значення 
факоемульсифікації в сучасній хірургії глаукоми. Запропоновані 
уніфіковані критерії оцінки ефективності антиглаукомних операцій. Книга розрахована 
на лікарів-офтальмологів, офтальмохірургів, лікарів-інтернів. 
 
 
Б-96770 
Лекішвілі, С. Е.  

Практична офтальмологія : навчальний посібник для студентів 
вищих медичних навчальних закладів IV рівня акредитації / С. Е. 
Лекішвілі ; Сум. держ. ун-т МОН України. - Суми : Сум.держ. ун-т, 
2016. - 233 с. : іл. 

 
У посібнику розглядаються анатомо-фізіологічні особливості 

органа зору, найбільш поширені захворювання ока та придаткового 
апарату, надання невідкладної допомоги в офтальмології. 
Навчальний посібник розрахований для підготовки студентів вищих 
медичних навчальних закладів ІV рівня акредитації зі спеціальності 
″Лікувальна справа″, лікарів-інтернів, клінічних ординаторів та магістрів. 

 
 
В-9088 
Маланчук, В. О.  

Травматичні пошкодження орбіти і сльoзовідвідних шляхів : 
навч. посіб. / В.О. Маланчук, Ю.В. Чепурний ; Нац. мед. ун-т ім. О.О. 
Богомольця. - Біла Церква : Білоцерк. книжк. ф-ка, 2014. - 173 с. : 
табл., іл. 

 
В даному посібнику наведено сучасний погляд на проблему 

травматичних пошкоджень орбіти. Описано основні підходи до 
діагностики, систематизації та лікування переломів орбіти, що 
супроводжуються порушенням сльозовідведення та шляхи 
попередження їх виникнення при лікуванні пацієнтів з переломами 
середньої зони обличчя. Наведено нові методики хірургічного лікування тотальних 
пошкоджень сльозовідвідних шляхів. Посібник призначений для спеціалістів щелепно-
лицевої хірургії, хірургів-стоматологів та офтальмологів. 

 
 



В-9633 
Офтальмологія: підручник для студентів медичних 

коледжів, училищ та інститутів медсестринства за спеціальністю 
"Медсестринство" / Г. Д. Жабоєдов [та ін.]; за ред.: Г. Д. Жабоєдова, 
Р. Л. Скрипник. - Київ: Медицина, 2018. - 294 с.: іл, табл., дод. 279-
293.  

 
У підручнику наведено особливості будови органа зору, 

клінічні методи дослідження 
зорових функцій, аномалій рефракції, описано 

офтальмологічні захворювання, їх етіологію, патогенез, клінічну 
картину, діагностику. Особливу увагу приділено наданню долікарської медичної 
допомоги, оскільки підручник передбачає обсяг матеріалу, необхідний для повсякденної 
практики середнього медичного персоналу. Підручник містить логічні схеми, таблиці, 
оригінальні фотографії. 

 
 
В-9518 

Медицина невідкладних станів. Екстрена (швидка) медична 
допомога : національний підручник для лікарів-слухачів 
післядипломної освіти, лікарів-інтернів і студентів вищих медичних 
навчальних закладів IV рівня акредитації / І. С. Зозуля [та ін.]; за ред. 
І.С. Зозулі. - 3-є вид., переробл. і допов. - Київ : Медицина, 2017. - 958 
с. : іл, табл.  

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 та наданні екстреної медичної допомоги в хірургії, 
кардіології, неврології, стоматології, нейрохірургії, оториноларингології, травматології, 
при опікових захворюваннях, отруєннях, в офтальмології та фтизіатрії. Відповідно до 
вимог доказової медицини стисло викладено етіологію, патогенез, діагностику і 
лікування різних нозологічних захворювань на догоспітальному і ранньому 
госпітальному етапах. Наведені сучасні препарати. 

 
 

Б-93408 
Красновид, Т. А.  

Травмы глаза [Текст]: атлас/ Т.А. Красновид, В.С. Асланова, 
К.Г. Драченко. - Одесса: Астропринт, 2013. - 216 с. : ил.  

 
В атласі представлені фотоілюстрації механічних пошкоджень 

очей та їх придатків, що найчастіше зустрічаються у практиці 
офтальмолога. До кожного розділу демонстраційних матеріалів 
подано вступ. Атлас розрахований на лікарів-офтальмологів, 
офтальмохірургів, лікарів-інтернів. 

 
 
 

 
 



Б-95995 
Коваленко, В. В.  

Практическая оптометрия для офтальмологов /В. В. Коваленко. 
- Киев: Медкнига, 2015. - 123 с. : ил. 

 
 У виданні розглядаються сучасні проблеми зорової 

системи людини з позиції ергономічної фізіології зору та оптометрії. 
Узагальнено багаторічний досвід автора, щодо охорони і збереження 
зору, діагностицки та лікування зорових розладів. Книга розрахована 
на лікарів-офтальмологів, офтальмохірургів, лікарів-інтернів. 

 
 
 
Б-97342 
Чаланова, Р. И.  

Реабилитация при тяжелых ожогах глаз / Р. И. Чаланова; под 
ред. Дегтяренко Т.В. - Киев: Талком, 2017. - 310 с. : табл., ил.  

 
 У монографії розглянуті результати  наукових робіт 

офтальмокомбустиологів минулих років та сучасні напрвцювання 
спеціалістами, у тому числі особистий досвід з практики автора, 
стосовно  реабілітації при тяжких опіках  очей.  

 
 

Б-97338 
Сердюченко, В. И.  

Рефрактогенез у школьников, проживающих на радиационно 
загрязненной территории / В. И. Сердюченко, Е. И. Ностопырева; Ин-
т глаз. болезней и тканевой терапии им. В.П. Филатова НАМН 
Украины, Житомир. обл. дет. больница. - Одесса: Астропринт, 2015. - 
103 с. : табл.  

 Монографія присвячена формуванню рефракції у дітей 
шкільного віку, що проживають на території забрудненій 
радіонуклідами. Розглядаються питання діагностики та корекції 
аномалій рефракції у дітей. Видання буде корисним для 
офтальмологів широкої практики, гігієністів, спеціалістів з 
радіаційної медицини.  

 
 

В-9735 
Профессиональные болезни: руководство / Н. А. Мухин [и 

др.]; под ред. Н. А. Мухина, С. А. Бабанова. - Москва: Гэотар-медиа, 
2018. - 575 с.: табл., ил. - (Библиотека врача-специалиста. Медико-
профилактическое дело. Лечебное дело). 

У виданні розглянуті питання діагностики, лікування та 
профілактики професійних захворювань, зокрема зорового  
аналізатора.  

 
 
 

 



В-9131 
Руководство по клинической офтальмологии: для 

практикующих врачей-офтальмологов, специалистов, повышающих 
квалификацию по офтальмологии, и студентов высших медицинских 
учебных заведений / под ред. А.Ф. Бровкиной, Ю.С. Астахова. - 
Москва: МИА, 2014. - 955 с. : ил.  

У виданні викладена інформація щодо сучасних методів 
дослідження в клінічній офтальмології. Докладно розглянуті питання 
патогенезу, критерії діагностики, медикаментозного лікування та 
профілактики захворювань органів зору.  

 
 

  
 
Z 2931 

Okulistyka Vaughana i Asbury’ego / red. P. Riordan-Eva. - na 
podstawie 17. wydania oryginalnego. - Lublin : Wyd. Czelej Sp. z o.o., 
2011. - VII, 458 s. : граф., рис., табл., фот. 
Переклад назви: Офтальмологія Вогана і Ешбері  

 
 
 
 
 
 
  Z 3038 
Kanski, Jack.  

Clinical diagnosis in ophthalmology / J. J. Kanski ; Honorary 
Consultant Ophthalmic Surgeon, Prince Charles Eye Unit, King Edward 
VII Hospital, dar. Elsevier Urban & Partner Sp. z o.o. (Wrocław). - 
Philadelphia : Elsevir Mosby, 2006. - XI, 601 p . : col. ill. 

 Англійська мова. 
Переклад назви: Клінічна діагностика в офтальмології.  
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