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Шифр книги в ННМБУ : Б – 98465 
Гостра бойова контузійна черепно- мозкова травма : 

патогенез, діагностика, лікування / за ред. В. О. Коршняка. – 
Харків : ФОП Лібуркіна Л. М., 2018 – 156 с. 

У монографії викладено сучасні уявлення про патогенез, клініку 
й особливості порушення сну у хворих з гострою бойовою черепно- 
мозковою травмою, методи лікування. Показано особливості 
клінічної картини залежно від вектора вибухової хвилі та виявлено, 
що у хворих з повторними вибуховими травмами перебіг і 
відновлення неврологічних синдромів проходить важче, ніж з 
однією травмою. Запропоновано запровадити в лікувальний 
комплекс ( особливо для нормалізації сну ) метод програмованої 
сенсорної депривації, мікрохвильової резонансної терапії. 
Монографію призначено для неврологів і наукових співробітників, 
які займаються проблемами закритої черепно- мозкової травми. 

 
 

  



  



Шифр книги в ННМБУ : В – 9794 
Єкстрена медична допомога військовослужбовцям на 

догоспітальному етапі в умовах збройних конфліктів : навч. 
посібник. / М. І. Бадюк, Д. В. Ковида, О. О. Микита [ та ін. ]. – К. : 
СПД Чалчинська Н. В., 2018. – 204 с. 

У навчальному посібнику вперше в Україні висвітлюються 
основні, найбільш актуальні питання щодо надання 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 АМеdР - 
24 (STFNAG 2549) та окремі медико-технологічні документи 
Міністерства охорони здоров’я України. Навчальний посібник 
призначений для громадян України, які вивчають військову 
підготовку за програмою офіцерів запасу медичної служби на 
кафедрах Української військово-медичної академії і кафедрах 
медицини катастроф та військової медицини вищих медичних 
навчальних закладів України. 

 

 

  



 



Шифр книги в ННМБУ – Б – 98428 
Медична та фізична терапія при бойових ушкодженнях 

кінцівок на етапах відновного лікування / Б. А. Пустовойт,  
С. А. Калмиков, Ю. С. Калмикова [ та ін. ]. – Х., : ТОВ «Планета-
прінт», 2019. – 304 с. 

У книзі визначено особливості сучасної балістики; механогенез і 
патогенез вогнепальних поранень кінцівок, вибухової травми та 
мінно- вибухового поранення; розкрито основні підходи до 
долікарської, кваліфікованої і спеціалізованої хірургічної допомоги 
пораненим та застосування фізичної терапії при поліструктурних 
ушкодженнях кінцівок. Надані методи оцінки ефективності 
застосування програм фізичної терапії. Матеріали підготовлені на 
підставі вивчення літературних джерел та особистих досліджень. 
Книга розрахована на фахівців з фізичної терапії, лікувальної 
фізичної культури, ортопедії та травматології та студентів закладів 
вищої освіти 

 

 
  



  



Шифр книги в ННМБУ : Б – 98149 
Особливості медичного забезпечення Високомобільних 

десантних військ Збройних Сил України : навч. посібник /  
М. І. Бадюк, В. В. Солярик. В. Ю. Козачок [ та ін. ]. – К. : СПД 
Чалчинська Н. В., 2017. – 84 с. 

У навчальному посібнику висвітлюються основні принципи 
медичного забезпечення Високомобільних десантних військ у 
мирний час та особливий період, показані форми і методи 
організації і проведення лікувально-евакуаційних заходів. Детально 
викладені особливості медичного забезпечення Високомообільних 
десантних військ в різних бойових умовах. Принципові положення 
посібника можуть бути використані в практичній роботі лікарями 
військових частин Високомобільних десантних військ Збройних Сил 
України. 

Книга віповідає програмам навчальних дисциплін, 
затверженим директором Військово-медичного департаменту 
Міністерством оборони України і призначений для слухачів 
Української військово-медичної академії. 

  



 
  



Шифр книги в ННМБУ : Б – 95254 
Осьодло Г. В.  
Військово-прикладні аспекти сучасної гастроентерології : 

навч. посібник для лікарів-інтернів і лікарів-слухачів закладів 
післядипломної освіти / Г. В. Осьодло. – Вінниця : Консоль, 
2015. – 391 с. 

У посібнику викладені сучасні уявлення щодо клінічного 
перебігу, Програм обстеження й лікування актуальних захворювань 
органів травлення з позицій стандартизованих підходів до 
діагностики і раціональної фармакотерапії. За наведеними 
нозологіями представлені загальні принципи диференційної 
діагностики, проведення військово-лікарської експертизи, 
дієтотерапії, фізіотерапії та санаторно-курортної реабілітації. 
Приведені алгоритми надання медичної допомоги при невідкладних 
станах в гастроентерології, підходи до лікування травматичних, 
променевих, токсичних та інфекційних уражень органів травлення. 
Для слухачів Української військово-медичної академії, лікарів-
інтернів і лікарів-слухачів закладів післядипломної освіти – 
гастроентерологів, терапевтів, лікарів загальної практики, фахівців 
суміжних спеціальностей.  

 

  



  



Шифр книги в ННМБУ : В – 9649 
Охорона психічного здоров’я в умовах війни : у 2 т. /  

Амер. – укр. мед. фундація; пер. з англ. Т. Семигіна [ та ін. ]. – 
К., : Наш формат , 2017. – 1 т. – 568 с. 

Ця книга містить статті військових лікарів, науковців і 
соціальних працівників, які докладно окреслюють усі аспекти 
охорони психічного здоров’я військовослужбовців в умовах бойових 
дій і в пост бойовий адаптивний період. У виданні описано 
потенційні причини бойового стресу та види емоційних травм; 
методики діагностики й лікування психологічних травм; підготовку 
до демобілізації і тренування здатності швидко відновлювати 
фізичні й душевні сили; надання допомоги в зоні бойових дій. Також 
розглянуто процес одужання після фізичних та емоційних травм, 
возз’єднання із сім’єю та реінтеграцію, оперативну психіатрію, 
методи запобігання самогубствам. Видання буде корисним для 
військових лікарів і психіатрів, викладачів та студентів медичних і 
юридичних факультетів. 

 

 

  



 
  



Шифр книги в ННМБУ : Г – 1328 
Патоморфоз вогнепальних ран м’яких тканин / під 

загальною ред. В. І. Цимбалюка, І. П. Хоменка, І. А. Луріна [ та 
ін. ]. – Харків. : Колегіум, 2018. – 176 с. 

Монографія присвячена актуальній проблемі клінічної 
медицини, а саме хірургії ушкоджень – патоморфологічним змінам 
м'яких тканин при сучасних вогнепальних пораненнях у процесі 
хірургічних обробок, місцевого досвіду участі в бойових діях під час 
надання хірургічної допомоги бійцям Збройних Сил України. 
Ілюстрації відображають зіставлені макроскопічні та мікроскопічні 
зміни процесів репарації та регенерації в м'яких тканинах, 
продемонстровані зміни в динаміці ранового процесу. Монографія 
рекомендована для лікарів-фахівців: хірургів, травматологів, 
патологоанатомів, судово-медичних експертів, лікарів-інтернів, 
студентів медичних закладів. 

 

 

  



 



Шифр книги в ННМБУ : - Б 98458 
Реабілітація постраждалих в умовах надзвичайних 

ситуацій та бойових дій. Посттравматичний стресовий розлад 
/за ред. К. Д. Бабова, І. Я. Пінчука, В. В. Стеблюка. – Одеса, 
«ПОЛІГРАФ», 2015. – 240 с. 

Книгу присвячено актуальній проблемі сьогодення –медико- 
психологічній реабілітації постраждалих внаслідок надзвичайних 
ситуацій та бойових дій з посттравматичним стресовим розладом 
(ПТСР), зокрема санаторно- курортному етапу відновлювального 
лікування. Розглянуто питання організації, діагностики та лікування 
ПТСР, використання природних лікувальних ресурсів, методів 
апаратної фізіотерапії та засобів фізичної реабілітації, психотерапії 
в відновлювальному лікуванні хворих. Призначена для лікарів 
санаторно- курортних закладів та реабілітаційних центрів, лікарів- 
фізіотерапевтів, психіатрів та психотерапевтів, сімейних лікарів та 
терапевтів. 

 

  



  



Шифр книги в ННМБУ : Б – 98626.  
Стрес-асоційовані розлади здоров’я  в умовах  збройного 

конфлікту в умовах збройного конфлікту : монографія / В. С. 
Гічун, А. Г. Кириченко, В. М. Корнацький [ та ін. ]. – Дніпро : 
Акцент ПП, 2019. – 324 с. 

Монографія присвячена сучасним аспектам профілактики та 
зниження розвитку стрес-асоційованих розладів військових в 
умовах збройного конфлікту, та має безпосередньо теоретичне і 
практичне значення. В ній висвітлено питання епідеміології, 
діагностики, запобігання та реабілітації населення України. 
Виділено психологічні особливості людини в умовах збройного 
конфлікту. Показано важливе значення впливу різноманітних 
стресорів на формування особистісних змін та процеси їх 
відновлення. Книга призначена для лікарів різних спеціальностей, 
психологів, соціальних працівників. 

  



 
  



Шифр книги в ННМБУ : Б – 98144 
Управління повсякденною діяльністю медичної служби / 

під ред. професора М. І. Бадюка. – К. : «МП Леся», 2017. – 382 с. 
У підручнику подані усі основні напрямки діяльності медичної 

служби військової ланки у мирний час : завдання і організація 
діяльності медичної служби військової частини, організація та 
проведення лікувально-профілактичних заходів, завдання 
обладнання та облаштування функціональних підрозділів 
медичного пункту (медичної роти) полку (бригади), організація 
бойової підготовки особового складу медичної служби, організація 
санаторно-курортного лікування та військово-лікарської експертизи, 
організація та зміст роботи військового госпіталю, як центру 
профілактичної і лікувально-діагностичної роботи в 
адміністративно-територіальній зоні відповідальності, порядок 
ведення службової документації та ін. Підручник укладений 
відповідно до програм навчальних дисциплін слухачів Української 
військово-медичної академії. 

 


