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1. Амосов М. Записки из будущего // 
http://royallib.com/book/amosov_nikolay/zapiski_iz_budu
shchego.html 
    Видатний вчений, медик, хворіє лейкозом. Єдина надія 
– увійти в анабіоз і дочекатися, щоби наука змогла 
перемогти це захворювання. Але анабіоз – це 
фантастика, в реальності ще ніхто не спробував його 
на собі. 

2. Бєляев А.Р. Голова професора Доуеля // 
http://royallib.com/book/belyaev_aleksandr/golova_profes
sora_douelya.html 
    Чи є можливим  функціонування людського розуму поза 
тілом ?! Якщо так, то що чекає цей розум під владою 
морально нечистоплотної людини? Проводячи 
експерименти, професор Доуель і не очікував , що одного 
разу  в  ролі піддослідної тварини опиниться він сам, а 
його колишній  ученик дістане в повну власність голову 
свого вчителя, аби безкарно розпоряджатися його 
геніальними думками. 

3. Беляев А.Р. Человек-амфибия // 

https://bookmate.com/books/TNOv2ab0 

    Доктор Сальваторе – геніальний хірург, який своєю 

благородною працею допомогає бідним селянам та 

рибакам. Але доктор не тільки лікує, виправляє помилки 

та несправедливості природи, але ще й творить, 
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подібно до бога. Завдяки найновішим досягненням науки 

та власному таланту Сальваторе створив людину, що 

може існувати у двох стихіях, але зовсім не 

пристосована до реалій суспільства. 

4. Булгаков М. Собачье серце //  
http://book-online.com.ua/read.php?book=3268 

      Світило  науки, професор Філіп Філіпич спасає від 

смерті бездомного собаку  Шаріка, щоби провести на 

ньому експеримент з виявлення функцій гіпофізу. 

Всупереч очікуванням, виявляється: гіпофіз дає не 

прогнозоване вченими омолодження,а  повне  олюднення. 

У поведінці Шаріка  скоро проявляються риси донора, 

п’янички-боягуза та хулігана Кліма Чугункіна. «Нова 

людська одиниця» ставить квартиру професора на вуха, 

проявляючи  найгидкіші сторони людської натури. В той 

же час соціалістична дійсність охоче приймає Поліграфа 

Поліграфича Шарікова, лише потураючи його деградації 

та порочній  натурі.  

5. Гакслі О. Прекрасний новий світ // 

http://javalibre.com.ua/java-book/book/2917225 

   Суспільство року 632-го гармонійне, щасливе, гуманне 

й засноване на досягненнях науки й техніки.Людей 

вирощують у пробірках, ретельно відбираючи 

генетичний матеріал для створення як працівників полів 

і заводів, так і керівників держави. Шляхом генетики та 

виховання у людей формують повне сприйняття 

призначеного для них статусу в суспільстві. У 

суспільстві панує абсолютна сексуальна свобода — 

кожен належить всім однаково, от лише народжувати 

дітей не можна, але нікому таке й на думку б не спало. 

Сім'ї, звісно, немає, тож немає дурних сімейних 

свар.Отже маємо штучно створену гармонію для людини 

та суспільства. За наявності хоча б мінімального 

дискомфорту особа мусить прийняти сому — наркотик  
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щастя  без побічних ефектів на ранок. Є щастя та 

немає свободи, свободи вибору, свободи думки. 

Автор-  онук видатного біолога Томаса Генрі Гакслі 

6. Гібсон В. Нейромант // 

http://royallib.com/book/gibson_uilyam/neyromantik.html 

    В цьому творі розглянуто такі поняття як штучний 

інтелект, віртуальна реальність, генна інженерія, 

транснаціональні  корпорації, кіберпростір ще задовго до 

того, як ці поняття стали популярними в масовій 

культурі. 

Проза Гібсона має яскраво виражений соціально-

психологічний і соціально-філософський характер, він 

вважається одним з найкращих стилістів сучасної 

американської літератури. Акцент зміщується на тему 

того, що описані раніше «фантастичні» речі вже 

непомітно увійшли в повсякденне життя людей.  

7.  Глязер Г. Автомобиль, самолёт и медицина.- 

М.: Медицина,1972.-174 с. Шифр 617.3 / Г-55 

     У книзі відомого австралійського вченого Гуго Глязера 

в живій та привабливій  формі викладені питання 

медицини, пов’язані з автомобільним, повітряним 

транспортом та космонавтикою. Особливо велику увагу 

автор приділяє аналізу причин нещасних випадків ( 

алкогольне сп’яніння, прийом деяких ліків, перевтома 

водія ). У зв’язку з бурним розвитком автомо-більного 

транспорту і ростом дорожнього травматизму книга 

буде надзвичайно корисною для широкого кола читачів, 

особливо для тих, хто управляє або збирається 

управляти автомобілем.    

8. Глязер Г. О мышлении в медицине.-

М.:Медицина,1969.-266 с. Шифр 61(09) / Г-55 

    Ще одна книга видатного австралійського вченого 

Гуго Глязера «Про мислення у медицині» викладає 
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розвиток наукової думки на різних етапах історії 

медицини та надає логічний аналіз специфіки лікарського 

мислення. Автор приділяє особливу увагу стилю 

мислення клініциста, принципам профілактики і 

соціальної гігієни, етиці лікаря та іншим численним 

проблемам, з якими лікар стикається у своєму  повсяк-

денному житті.  

9. Дік Ф. Чи мріють андроїди про електроовець ? // 

http://www.e-reading.club/book.php?book=19578 

    Сьогодні ми фактично стоїмо на порозі створення 

«органу настрою». Медикаментами можна  

«придушити» депресію. Точковою мікростимуляцією 

мозку можна викликати  такі складні та конкретні емоції, 

як, наприклад, рішучість .Простим  електродом можно 

покращити пам’ять та  увагу. Ми поступово покриваємо 

себе пристроями, які реєструють, а в майбутньому, 

напевне, зможуть модифікувати усі наші фізіологічні 

показники. На якому етапі ми станемо більше 

андроїдами, аніж людьми ?І чи взагалі є зміст в такому 

розподілі, або наше «я» - виключно віртуальне поняття ? 

10. Ефремов И.А. Лезвие бритвы // 

http://royallib.com/book/efremov_ivan/lezvie_britvi_ill_ngri

shin.html 

    Пригодницький роман ставить проблеми вивчення 

можливостей людини, резервів психіки, використання 

знань, добутих  тисячолітньою практикою різних наук, 

зокрема хатха-йогою. Динамічний сюжет, неймовірна 

насиченість науковим матеріалом, фактами та  

теоретичними положеннями, гіпотезами і точними 

даними характерні для цього твору. Це роман про 

духовну велич людини, про торжество розуму, про 

пошуки краси, любові та справедливості. 
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11. Кінг С. Довгий джонт // 

http://www.litmir.co/bd/?b=14069 

    Дія відбувається в майбутньому після винаходу 

телепортації – джонта, важливою особливістю якого є 

той факт, що сутності з достатньо розвинутою віщою 

нервовою діяльністю (люди, миші, риби) не можуть 

здійснювати джонт у стані бодрості – такий джонт 

веде до безумства та швидкої смерті. 

12. Крайф П. Ловці мікробів.- К.:Веселка, 1965.-260 

с. 

    Про великих подвижників науки,що  ризикуючи власним 

життям, невтомно полювали мікроскопічних убивць – 

мікробів розповідає ця захоплююча книжка. Поль де Крайф 

– сучасний американський письменник змолоду сам був 

лікарем-мікробіологом, провадив наукові дослідження, 

згодом зацікавився історією медицини і написав чимало 

науково-популярних книжок, серед яких Ловці мікробів, 

Борці з голодом, Чи варто їм жити, Боротьба з 

божевіллям та ін. перекладені багатьма мовами і 

користуються всесвітньою славою. 

13. Саймак К . Місто // 

http://www.fenzin.org/book/4207 

   Оповідання циклу розповідають про створення одним 

родом людей, незадовго до переселення, розумних собак. 

Собаки внаслідок хірургічних та генетичних змін 

отримали можливість розмовляти, також для них було  

створено індивідуальних роботів, які замінювали собакам 

руки. Останні оповідання містять легенди про те як 

собаки здійснювали перші кроки на шляху створення 

Братства Життя, плекаючи розум та взаємну повагу у 

всіх тварин, та почали колонізовувати паралельні світи. 
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14. Стругацький А., Стругацький Б. Хижі речі віку // 

http://www.e-reading.club/book.php?book=55075 

    Просякнута ідеями антиутопія переосмислює « дивний 

світ» Хакслі і пророкує субкультури з описом 

наркотичних досвідів та роздумами про злиття людини з 

технікою. Життя заради задоволення - не обов'язково 

задурювання на примітивних інстинктах, гамма кайфу 

широка - наркотики, харчі, психологічний комфорт, 

екстрім, драйв. З реальності особливо гарно вгадані 

"салони хорошого настрою" - теперішні кушетки 

психологів.  

15. Шеклі Р. Чотири стихії //  

https://fantlab.ru/work35031 

    Роман присвячений загадкам людської психіки. 

Медицина майбутнього лікує важкі форми шизофренії 

«розщепленням» особистості на окремі складові. 

Домінуюча частина залишається в тілі пацієнта, а 

решта розподіляються по штучних тілах, в яких може  

жити до 35 років. Повне одужання пацієнта можливе 

лише в результаті «реінтеграції» на певному етапі 

декількох «неповноцінних» особистостей в одну 

повноцінну. 
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