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Шифр книги в ННМБУ :  Б - 97473  

Актуальні питання серцево-судинних хвороб у практиці 

сімейного лікаря : навч. посібн. для лікарів-інтернів і 

лікарів – слухачів закладів  (факультетів) післядипломної 

освіти / Ю. В. Вороненко, О. Г. Шекера, М. М. Долженко та 

ін. - К. : Видавець Заславський О. Ю., 2017. – 414 с. (Сімейна 

медицина). 

У посібнику розглядаються питання діагностики та  

лікування серцево-судинних хвороб у практиці сімейного лікаря 

з позицій сучасної медицини та згідно з останніми настановами 

та рекомендаціями МОЗ України, Асоціації  кардіологів України , 

рекомендаціями Європейського та Американського товариств 

кардіологів. Посібник складено відповідно до навчального 

плану і уніфікованої програми циклу спеціалізації з кардіології 

для підготовки лікарів – слухачів у закладах післядипломної 

освіти. Посібник буде корисним лікарям загальної практики – 

сімейної медицини та студентам вищих навчальних закладів IV 

рівня акредитації, підпорядкованих МОЗ України. 

 

 

  



  



Шифр книги в ННМБУ : Б - 96298 

Ішемічна хвороба серця у пацієнтів із цукровим 

діабетом : монографія / А. В. Руденко, О. І. Мітченко, В. В. 

Гутовський та ін.; за заг. ред д.м.н., проф., чл.-кор. НАН 

України А. В. Руденко та д.м.н. проф О. І. Мітченко. – К. : 

Агат-Принт, 2016. – 181 с. 

В монографії представлено патогенез, клініку та лікування 

ішемічної хвороби серця у пацієнтів із цукровим діабетом. 

Обгрунтовані сучасні методи медикаментозного, 

інтервенційного та хірургічного лікування цієї категорії хворих. 

Основу публікації становить опис світових тенденцій поряд з  

аналізом власного досвіду  та рекомендаціями для 

практикуючого лікаря. Для фахівців у галузі кардіології, 

ендокринології, інтервенційної кардіології та кардіохірургії. 

 

  



 



Шифр книги в ННМБУ : Б - 95145 

Ігрунова К. М. Механізми розвитку пошкоджень серця 

при стресі та їх корекція : монографія / К. М. Ігрунова, – 

Вінниця  : Меркьюрі-Поділля, 2014. – 239 с. 

В монографії описані механізми розвитку пошкоджень серця 

при стресі та їх корекція. Вивчені нейроендокринноімунні 

механізми розвитку серцево-судинної патології. Висвітлені 

результати дослідження клітинних та біохімічних механізмів 

впливу стресу на морфофункціональний стан та енергообмін 

клітин серцево-судинної системи, встановлення ролі цитокінів у 

ініціації апоптозу та гіпокінезії міокарда при стресі. Визначено 

ефективність антиоксидантної та мембранопротективної 

корекції порушеного при стресі енергообміну клітин міокарду. 

Монографія розрахована на лікарів-терапевтів, кардіологів, 

імунологів, геронтологів, сімейних лікарів. 

 

 

 

 

  



  



Шифр книги в ННМБУ : Б - 92368 

Кардіологія дитячого та підліткового віку (вибрані 

питання) : під ред. проф. С. С. Казак. – Донецьк, 2004. - 224 

с.  

У посібнику викладені обрані питання дитячої та підліткової 

кардіології – анатомо-фізіологічні особливості серцево-судинної 

системи дітей та підлітків, семіотика захворювань серця та 

судин , клінічні та інструментальні методи обстеження хворого і 

їх інтерпретація, наведені найбільш поширені групи 

фармакологічних засобів, нормативні документи та МКХ-10. 

Книга призначена для лікарів-інтернів, педіатрів, дитячих 

кардіоревматологів, фахівців з сімейної медицини, а також 

лікарів інших спеціальностей  та студентів медичних ВУЗів  III - 

IV рівнів акредитації. 

 

  



  



Шифр книги в ННМБУ : Б - 96689  

Катеренчук І. П. Інфаркт міокарда – не вирок! 

(практичний порадник для лікарів, пацієнтів та їхніх 

родичів і тих, хто переніс інфаркт міокарда або хоче його 

уникнути) /І. П. Катеренчук. – К. : Медкнига, 2016. – 120 с. 

У книзі читач знайде відповіді на запитання, пов`язані з 

факторами ризику та причинами розвитку ішемічної хвороби 

серця (стенокардії та інфаркту міокарда), першими клінічними 

ознаками. Даються поради з надання першої медичної 

допомоги в домашніх умовах, обгрунтовується доцільність 

виклику лікаря невідкладної допомоги. Містяться сучасні 

уявлення про коронарографію та інтервенційні методи 

лікування інфаркту міокарду (стентування  коронарних артерій  

та аортокоронарне шунтування). Наведено особливості 

перебування хворого в кардіореанімаційному відділенні та 

відділенні реанімації. Детально викладені аспекти всіх сторін 

життя пацієнта в післяінфарктному періоді. Видання 

завершується відповідями на можливі запитання пацієнтів, які 

перенесли інфаркт міокарда. Книга розрахована на кардіологів,  

як допоміжний  матеріал для проведення освітньої роботи з 

пацієнтами та на масового читача. 

 

  



 

  



Шифр книги в ННМБУ : Б - 84380 

Сердюк Н. М. Нариси практичної кардіології. Книга 1. 

Кардіологія на роздоріжжі /Н.М. Сердюк. – Івано-

Франківськ: ІФДМА, 2004. – 352 с. 

В монографії узагальнені результати власних клінічних 

спостережень, дані літератури щодо атипового перебігу деяких 

захворювань серцево-судинної системи, а також інших хвороб з 

кардіологічними масками. При цьому подаються також сучасні 

стандарти якості діагностики та лікування  ускладнень серцево-

судинних захворювань. Особлива увага надається випадкам 

захворювань серцево-судинної системи з фатальним 

перебігом, наводяться найбільш характерні клінічні, 

лабораторні та інші допоміжні діагностичні критерії, знання яких 

допоможе лікарям у їх повсякденній практичній діяльності.  

Монографія рекомендується лікарям загальної практики – 

сімейної медицини, терапевтам, кардіологам, лікарям-інтернам, 

студентам старших курсів вищих  навчальних медичних 

закладів I - IV рівнів акредитації. 

 

  



  



Шифр книги в ННМБУ : Б- 98221 

Серцево-судинні захворювання. Класифікація, 

стандарти діагностики та лікування / За ред.  

В. М. Коваленка, М. І. Лутая, Ю. М., Сіренка, О. С. Сичова. - 

3-тє вид., перероб. і доповн. – К. : МОРІОН, 2018. – 224 с. 

Стандарти Всеукраїнської асоціації  кардіологів створені з 

метою вдосконалення діагностики та лікування хворих на 

серцево-судинні хвороби і відповідають вимогам Міжнародних 

рекомендацій. У стандарти включено  сучасні положення , які 

довели свою ефективність протягом тривалого періоду їх 

застосування у світовій клінічній практиці. Видання включає 

міжнародну термінологію та класифікації хвороб органів 

кровообігу, приклади формулювання діагнозу та спадкоємність 

діагностики і лікування поміж первинною ланкою та 

спеціалізованими технологіями надання медичної допомоги. 

Стандарти призначені для широкого кола фахівців: кардіологів, 

кардіохірургів, реаніматологів, терапевтів, сімейних лікарів, 

наукових співробітників, викладачів вищих медичних 

навчальних закладів та закладів післядипломної освіти, 

лікарів. 

 

  



Шифр книги в ННМБУ : Б – 96772 

Серцево-судинні захворювання. Методичні 

рекомендації з діагностики та лікування / За ред. чл. кор. 

АМН України, проф. В. М. Коваленка та проф. М. І. Лутая . - 

К., 2005. - 542 с.  ( бібліотека « Здоров`я України») 

Методичне видання «Серцево-судинні захворювання» серії 

«VADEMECUM info ДОКТОР» надає інформацію з точки зору 

доказової медицини щодо діагностики та лікування 

кардіологічних захворювань. У виданні розміщено методичні 

рекомендації, алгоритми діагностики та лікування деяких 

нозологічних форм, довідкова інформація про лікарські засоби. 

Видання призначене для кардіологів, терапевтів і лікарів інших 

спеціальностей, також буде корисним для студентів медичних 

вузів. 

 

  



 



Шифр книги в ННМБУ : Б - 97617 

Фітотерапія в кардіології : навч. посібник /  

Ю. І. Корнієвський, О. В. Крайдашенко, М. П. Красько та ін. - 

Запоріжжя : ЗДМУ, 2017. – 469 с. 

У запропонованому навчальному посібнику «Фітотерапія в 

кардіології» автори крім традиційного опису лікарських рослин  , 

основних принципів фітотерапії , сконцентрували свою увагу на 

фітотерапії в кардіології. Головна мета видання – допомога 

практичним лікарям первинної ланки охорони здоров`я  у 

вивченні лікарських рослин, їх біологічно активних речовин,  

препаратів із них, показань  та протипоказань при їх 

застосуванні в наданні необхідного комплексу лікувальної 

допомоги кардіологічним хворим, а також у здійсненні 

профілактичних заходів, спрямованих на покращення стану 

здоров`я і якості життя громадян  України. Посібник 

«Фітотерапія в кардіології»  рекомендовано як додатковий  

матеріал для самостійної роботи  або факультативного 

навчання до розділу програми  «Немедикаментозні методи 

лікування», а також використання під час тематичного 

удосконалення лікарів загальної практики сімейної медицини. 

  



  



Шифр книги в ННМБУ: В - 9862 

Хемптон Джон Р. ЕКГ у практиці = The ECG in Practice = 

ЕК в практике: навч. посіб. / Джон Р. Хемптон ; пер. з англ. – 

К. : Медицина, 2018. – 560 с. 

У клінічно-орієнтованому посібнику «ЕКГ у практиці» 

висвітлено особливості використання  ЕКГ для діагностики та 

лікування пацієнтів із симптомами серцево-судинних 

захворювань. Враховано особливості діагностики хворих з 

імплантованими електрокардіостимуляторами та 

дефібриляторами. Глави посібника містять інформацію 

стосовно електрофізіології та призначення електричних 

пристроїв, що дасть змогу лікарям провести попередню 

діагностику стану пацієнтів із різноманітними функціональними 

розладами. Детально подано ЕКГ у 12 відведеннях. Для 

кардіологів, лікарів загальної практики, лікарів функціональної 

діагностики, терапевтів, ревматологів,  студентів, а також 

лікарів-інтернів. 

 


