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    Військова медицина України: історія і сучасність: 

Рекомендований анотований покажчик літератури 

(2005-2015 рр.) 

                    

м. Львів                                                                          2015 р. 

   

 

     1. Актуальні питання придатності до військової служби 

військовослужбовців рядового та офіцерського складу 

мобілізаційного резерву збройних сил України на етапі 

звільнення / В.В.Косарчук, Л.М.Чорна, В.В.Якимець та ін. // 

Вісн.соц.гіг.та організації  охорони здоров’я.-2014.-№2.-

С.65-68. 

        Невизначеність причин розвитку непридатності військово-

службовців мобілізаційного резерву заважає дієвому комплек-

туванню Збройних Сил України і вимагає подальшого дослід-

ження.У структурі захворювань перші місця посіли розлади 

психіки та поведінки ( 21,71%), хвороби органів травлення ( 18,88 

%), хвороби систем кровообігу ( 12,14%), інфекційні та парази-

тарні хвороби (10,4 %), хвороби кістково-м’язової системи 

(8,11%). 

     2. Актуальні проблеми надання стаціонарної медичної 

допомоги в лікувально-профілактичних закладах 

Міністерства оборони України // Наука і практика.-2013.-

№1.-С.171-174. 
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      Недостатнє фінансування лікувально-профілактичних закладів, 

неможливість надання багатьох видів послуг на безоплатній 

основі, поява новітніх медичних технологій призвели до ринку 

платних медичних послуг як додаткового джерела фінансування 

бюджетних закладів охорони здоров»я. Не є винятком лікувально-

профілактичні заклади МО України., де з 1996 р. надаються платні 

медичні послуги. У статті проведено аналіз обсягу, динаміки та 

структури ринку платних медичних послуг за 2005-2012 роки. 

 

     3. Бадюк М.І. Українська військова медицина: сучасний 

етап // Наука і практика.-2013.-№1.-С.180-189 

          У статті висвітлено питання становлення і розвитку 

української військової медицини. Вперше структуровано основні 

віхи сучасного етапу та виділено особливості реформування 

вітчизняної військової медицини. Проведено аналіз нормативно-

правового забезпечення заходів з реформування військової 

медицини. Вказано на окремі недоліки реформування військово-

медичної освіти. Виявлено основні перспективні напрями її 

розвитку. 

     4. Бойчак М.П. История Киевского военного госпиталя. 

Кн.1. Киевский военный госпиталь в XVIII-XIX веках.-

Становление и развитие военной медицины в Украине.-

К.:Пресса  Украины, 2006.-776 с.  

         Шифр   61:355/ Б-77 

         Історія КВГ тісно пов’язана з історією становлення та 

розвитку вітчизняної військової медицини, яка сформувалася у 

чітку систему з власною теорією та практикою саме в ті часи, 

що зображені у книзі. Докладно розглянуто дані про участь лікарів 

КВГ в усіх визначних війнах, що проводила Росія у Південно-

Західному регіоні імперії. 
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     5. Бойчак М.П. История Киевского военного госпиталя. 

Кн.2. Киевский военный госпиталь в первой половине XX 

века.-К.:Пресса  Украины, 2006.-776 с.  

        Шифр   61:355/ Б-77 

       Поряд з багатим фактичним матеріалом про життя і 

діяльність цього найстарішого лікувального закладу держави, у 

книзі подані маловідомі факти про становлення вітчизняної 

військово - медичної служби під час національно - визвольної 

боротьби українського народу в 1917-1920 рр., а також про 

розвиток радянської військової медицини в 20-40-х роках. Детально 

викладено матеріал про керівників цивільної та військової охорони 

здоров’я цього періоду. 

     6. Бойчак М.П. История Киевского военного госпиталя. 

Кн.3. Киевский военный госпиталь во второй половине XX 

века.-К.:Пресса  Украины, 2007.-960 с.  

         Шифр   61:355/ Б-77 

       Книга третя розповідає про діяльність КВГ у період від 

Великої Вітчизняної війни до наших днів. Суттєва увага приді-

ляється питанням реформування військово-медичної служби, 

становищу військового лікаря  у радянській, а пізніше і в україн-

ській армії. Детально викладений матеріал про науково-дослід-

ницьку, винахідницьку та раціоналізаторську діяльність, яку 

провадять співробітники КВГ. Особливо актуально звучать глави 

про участь лікарів і медичних сестер госпіталю у забезпеченні 

медичної допомоги під час різних військових конфліктів та 

миротворчих місій.      

 

     7. Бойчак М. П. Менеджмент у військовій медицині: 

теорія і практика / М. П. Бойчак, Л. А. Голик, Я. 

Ф. Радиш, В. О. Жаховський; Голов. військ.-мед. упр. М-ва  

 

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=REF&P21DBN=REF&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%91%D0%BE%D0%B9%D1%87%D0%B0%D0%BA%20%D0%9C$
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оборони України. - О. : Укрморінформ, 2003. - 280 c.  

       Шифр 61:355 /М-50 

     Проаналізовано сучасний теоретичний матеріал з питань 

управлінської діяльності та менеджменту останніх зарубіжних і 

вітчизняних видань. Висвітлено узагальнений досвід успішної 
роботи Головного військового клінічного госпіталю Міністерства 

оборони (МО) України за нових соціально-економічних умов.      

Подано відомості про реформування системи медичного забезпе-

чення військовослужбовців та пенсіонерів МО України в Київсько-

му гарнізоні, а також про ліцензування та акредитацію військових 
лікувально-профілактичних закладів. 

     8.  Військово-медична доктрина України (Проект) / 

О.І.Затинайко, Г.В.Мясников. // Therapia.-2014.-№11-12.-

С.20-23. 

         Україна чекає на реформи, й Україну очікують реформи. 

Однією з таких є оновлення військової науки і практики, яке має 

ґрунтуватись на сучасній Військово-медичній доктрині. На цей час 

їх існує декілька. У цьому числі журналу представлено проект , 

підготовлений тими, хто найбільше зацікавлений у проведенні 

реформування армії – військовими спеціалістами . 

 

     9.  Вызовы украинской реальности : особенности 

оказания экстренной медицинской помощи в условиях 

современного вооружённого конфликта / О.Фёдорова // 

Укр.мед часопис.-2014.-№5.-С.20-23. 

      2-3 жовтня 2014 р. в Києві відбулась наково-практична 

конференція з міжнародною участю  «Екстренна медична 

допомога в мирний та військовий час. Організаційно-методичні та 

клінічні аспекти». Серед основних науково-практичних напрямів 

роботи конференції – вивчення дослідів сучасних локальних воєн  в  
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організації надання медичної допомоги в ході військового 

конфлікту 

      10.  Гридасов В.І., Ковальов В.М., Катрич М.В. Прак-

тикум з військово-медичної і військово-спеціальної підго-

товки: Навч.посіб.для інтернів і курсантів вищ.фарм.навч. 

закладів.-Х.: Вид-во НФаУ: Золоті сторінки,2003.-96 с. 

            Шифр 61:35 / Г-83 

     Розділи практикуму складено згідно з вимогами навчальної 

програми. На кожну тему подано короткий теоретичний мате-

ріал, додаткову інформацію, а також питання та завдання для 

самоконтролю, що дає можливість студентам перевірити рівень 

засвоєних знань з відповідної теми. 

     Практикум призначений для підготовки курсантів та інтернів 

вищих фармацевтичних навчальних закладів з військово-медичної і 

військово-спеціальної підготовки. 

     11. Діагностика, терапія та профілактика медико-психо-

логічних наслідків бойових дій в сучасних умовах: Метод. 

рекоменд./ Ін-т неврол., психіатрії та наркології НАМН 

України; Укл. П.В.Волошин, Н.О.Марута, Л.Ф.Шестопалова 

та ін.- Харків,2014.-80 с. 

           Шифр 717.89 / Д-44 

    Сучасні трагічні події ( бойові дії в зоні АТО) призвели до великої 

кількості загиблих і поранених, а також осіб, які змушені були 

залишити свої домівки та стати біженцями.Результати науково-

дослідницьких робіт свідчать про негативні медико-психологічні 

та соціально-психологічні наслідки того, що відбувається. В 

посібнику коротко описано систему надання психологічної та 

психіатричної допомоги особам , які її потребують. 
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     12. Лапутіна Ю.А. Світовий досвід організації та 

правового забезпечення протидії біологічному тероризму // 

Наука і практика .-2014.-№1.-С.17-21. 

           Статтю присвячено проблемам організації, правового 

забезпечення та особливостям безпосереднього здійснення 

практичних заходів протидії  біологічному тероризму в провідних 

країнах світу.      

     13. Левченко О.Є., Курділь Н.В., Іващенко О.В. Бойові 

хімічні засоби несмертельної дії : Токсикологічні  та 

клінічні аспекти // Медицина неотложных состояний.-2014.-

№7.-С.24-34. 

     Метою роботи було обрано вивчення токсикологічних 

характеристик найбільш поширених військових та поліцейських 

засобів, особливостей клінічної картини гострої інтоксикації  та 

принципів надання невідкладної медичної допомоги. 

     14.  Левченко О.Є. Хімічна безпека як елемент націо-

нальної безпеки // Наука і практика.-2014.-№1.-С.38-49. 

         Висвітлено хімічну обстановку, джерела існуючих сучасних 

загроз, хімічного навантаження на населення України і світу 

наведено реальні приклади та причини надзвичайних ситуацій 

значного, іноді критичного хімічного впливу на здоров’я людей. 

     15. Матяш М.М., Худенко Л.І. Український синдром: 

особливості посттравматичного стресового розладу в 

учасників антитерористичної операції // Укр.мед.часопис.-

2014.-№6(104).-С.124-127. 

     У статті наведено результати дослідження особливостей 

посттравматичного стресового розладу в учасників 

антитерористичної операції  та вимушених переселенців. У 

представників дослідження відзначено такі психічні розлади:  
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астенічний, тривожно-фобічний,істероформний та депресивний 

синдроми. 

     16. Пасько В.В. Звання – слухач. Нотатки лікаря-гене-

рала.-Львів:ВМС,2011.-406 с.   

           Шифр 61:355/П-19      

    У своїй новій книзі професор, генерал і письменник Володимир 

Пасько звертається до періоду свого навчання у Військово-

медичній академії в Санкт-Петербурзі в 1965-71х роках. Авторові 

належною мірою вдалося відобразити високий науковий і духовно-

інтелектуальний рівень, властивий Академії тих часів, яскраво і 

барвисто описати життя її слухачів другої половини ХХ століт-

тя. Уміле використання автором колоритних деталей робить 

оповідання досить захоплюючим. 

    Безумовно, адресними читачами даного твору є , насамперед, 

лікарі, зокрема військові, незалежно від віку і звань. Проте, і в 

цьому її відмінна риса, книга є цікавою для набагато ширшого кола 

читачів: тих, хто навчається, і викладачів вищих військово-нав-

чальних закладів, офіцерського складу Збройних Сил, а також 

аматорів і шанувальників військової історії. 

     17. Пінчук І. Як вберегти психічне здоров’я в умовах 

інформаційної війни // Укр.мед.часопис.-2014.-№2.-С.45-46. 

           Про тенденції щодо можливого розвитку порушення 

психічного здоров’я в зв’язку з подіями в Україні розповідає 

головний позаштатний спеціаліст МОЗ України за спеціальністю  

« Психіатрія та наркологія». 

     18.  Професійний відбір основного особового складу 

державної воєнізованої гірничорятувальної служби та 

членів допоміжних гірничорятувальних команд вугільних 

шахт: Метод.рекоменд./ НДІ мед.-екол.проблем Донбасу та  
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вуг.пром-ті; Укл.В.М.Валуцина В.М. та ін.-К.,2013.-68 с.   

     Шифр 61:35 / П-84 

     Методичні рекомендації за даною темою видаються в Україні 

вперше і призначені для медичних працівників ДВГРС, лікарів-

профпатологів, фахівців медико-соціальних експертних комісій ( 

МСЕК) та лікарів, які здійснюють професійний відбір, медичні 

огляди, лікування та реабілітацію рятувальників ДВРГС та членів 

ДГК. 

     19. Сусло С.Т., Заплатинський В.М., Харамда Г.М. 

Цивільний захист: Навч. посібник/ За ред.М.О.Біляковича.-

К.: Арістей,2007.-368 с. 

            Шифр 68.9 /С-90 

    У посібнику висвітлюються питання міжнародного гуманітар-

ного права, організації цивільної оборони (ЦО) у державі та на 

підприємствах, розглядаються питання оцінки надзвичайних 

ситуацій, забезпечення захисту населення, проведення невідкладних 

робіт з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій. Висвітлено 

питання стійкості роботи підприємств при виникненні 

надзвичайних ситуацій техногенного, природного та воєнного 

характеру. 

     20. Сучасні аспекти військової медицини: Зб.наук.праць 

Головного військового клінічного госпіталю МО України/ 

МО України, ГВКГ ; Ред.М.П.Бойчак та ін.-К.,2005.-

Вип.10.-550 с. 

             Шифр 61:355 / С-90 

     У збірнику подано науково-практичні праці лікарів Головного 

військового клінічного госпіталю, Української військово-медичної 

академії, НДІ проблем військової медицини, Національного 

університету, Київської медичної академії після дипломної освіти, 

АМН України. У п’яти главах викладено матеріали по організації  
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військової медицини, лікувально- профілактичного забезпечення 

військ Збройних Сил України, сучасній діагностиці та лікуванню 

різних захворювань хірургічного і терапевтичного профілів, 

результати клінічних випробувань нових лікарських засобів, 

розробки нових способів хірургічних втручань і методів 

консервативної терапії. 

     21. Тимошок О.І. Піонер військової медицини : до 263-

річчя з дня народження Й.К.Каменецького // Наука та 

практика.-2013.-№1.-С.176-179. 

     Статтю присвячено 263-й річниці з дня народження першого 

вітчизняного лейб-медика Йосипа Кириловича Каменецького. 

Висвітлено його роль у становленні й розвитку військової 

медицини. У публікації викладено маловідомі біографічні дані. 

 

     22. Турченко Г., Турченко Ф. Проект «Новоросія» 1764 -

2014 рр. Ювілей на крові.- Запоріжжя: ЗНУ,2015.-116 с. 

       Автори розглядають історичні передумови появи 1764 року 

російського імперського проекту «Новоросія» і спроби його 

реалізації царською Росією і сучасною Росією. В контексті цього 

проекту простежується 250-річна еволюція українсько-російських 

відносин. Наводяться історичні факти, статистичні і 

картографічні матеріали, характеризуються особливості і спільні 

риси політики російських режимів щодо України. 

    Для всіх, хто цікавиться витоками «гібридної» війни на Сході 

України і хоче мати матеріал для прогнозу його можливого 

розвитку. 
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