РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА
з навчальної дисципліни з підготовки доктора філософії
на третьому (освітньо-науковому) рівні вищої освіти
(спеціалізації «КАРДІОЛОГІЯ»)
на 2019-2020 навчальний рік
Основна (Базова)
1. Серцево-судинні захворювання. Класифікація, стандарти діагностики та
лікування / Всеукр. асоц. кардіологів ; За ред. В. М. Коваленка [та ін.]. - 3те вид., переробл. і допов. - Киiв : Моріон, 2018. - 223 с.
2. Кардиология : нац. рук. / Ассоц. мед. о-в по качеству, Рос. кардиол.о-во ;
под ред. Е. В. Шляхто. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Гэотармедиа, 2019. – 796 с. – (Национальные руководства).
3. Денесюк В.І., Денесюк О.В. Внутрішня медицина. Підручник для
студентів закладів вищої освіти III-IV рівня акредитації та лікарів
післядипломної освіти на основі рекомендацій доказової медицини / За
ред. В.М. Коваленка. – К.: МОРІОН, 2019. – 960 с.
4. Денесюк В.І., Мороз В.М., Денесюк О.В. Аритмії та блокади серця: 30річний науково-практичний досвід вивчення порушень ритму серця з
урахуванням рекомендацій доказової медицини; Практичне керівництво /
Київ: Центр ДЗК, 2017 – 560 с.
5. 30 невідкладних станів у терапії: Навчальний посібник / За ред. проф.
Ю.М. Мостового. – Київ: Центр ДЗК, 2017 – 128 с.
6. Сучасні класифікації та стандарти лікування захворювань внутрішніх
органів. Невідкладні стани в терапії /За редакцією проф. Ю.М. Мостового.
– 23-те вид., доп. і перероб. – Київ: Центр ДЗК, 2018. - 791 с.
7. Клінічні протоколи надання медичної допомоги. Медицина невідкладних
станів : [зб. док.] / Департамент охорони здоров'я викон. органу Київ.
міськради (Київ. міськдержадмін.), Київ. міськ. наук. інформ.-аналіт. центр
мед. статистики ; [відп. ред. Т. В. Марухно]. - Київ : МНІАЦ мед.
статистики : Медінформ, 2015. - 273 с. : рис., табл. - (Нормативні
директивні правові документи)
8. Уніфікований клінічний протокол первинної, вторинної (спеціалізованої)
медичної допомоги при ТЕЛА. Наказ Міністерства охорони здоров’я 15
січня 2014 року № 34.
9. Уніфікований клінічний протокол екстреної, первинної, вторинної
(спеціалізованої), третиної (високоспеціалізованої) медичної допомоги та
медичної реабілітації при гострому коронарному синдромі без елевації
сегмента ST. Наказ Міністерства охорони здоров’я 3.03.2016 №164.
10.Клінічні рекомендації з діагностики та лікування гострої серцевої
недостатності: оновлення 2014 року. Спільні рекомендації Асоціації
кардіологів, Асоціації з невідкладної кардіології та Асоціації
анестезіологів-реаніматологів України.
11.Уніфікований клінічний протокол первинної і вторинної (спеціалізованої)
медичної допомоги при артеріальній гіпертензії. Наказ Міністерства
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охорони здоров'я 24.05.2012 № 384.
12.Уніфікований клінічний протокол первинної і вторинної (спеціалізованої)
медичної допомоги: профілактика серцево-судинних захворювань. Наказ
Міністерства охорони здоров'я України 13.06.2016 №564
13.Наказ Міністерства охорони здоров’я України 15.06.2016 №597
Уніфікований клінічний протокол первинної, вторинної (спеціалізованої)
та третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги при фібриляції
передсердь.
14.Діагностика та лікування фібриляції передсердь. Рекомендації Робочої
рупи з порушень ритму серця Асоціації кардіологів України. -Київ, 2014.
- 167с.
15.Уніфікований клінічний протокол екстренної, первинної, вторинної
(спеціалізованої) та третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги
та медичної реабілітації при гострому коронарному синдромі з елевацією
сегмента ST. Наказ Міністерства охорони здоров"я України від 02.07.2014
за № 455.
16.Рекомендації Асоціації кардіологів України щодо лікування пацієнтів з
гострим коронарним синдромом без стійкої елевації сегмента ST //
Український кардіологічний журнал. Додаток №2, 2013. - 50 с.
17.Наказ МОЗ України від 3.03.2016 р. № 164 «Про затвердження та
впровадження медико-технологічних документів зі стандартизації
медичної допомоги при гострому коронарному синдромі без елевації
сегмента ST».
18.Уніфікований клінічний протокол первинної, вторинної (спеціалізованої)
та третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги при стабільній
ішемічній хворобі серця. Наказ Міністерства охорони здоров'я 2.03.2016
№ 152.
19.Уніфікований клінічний протокол первинної, вторинної (спеціалізованої)
та третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги при легеневій
гіпертензії у дорослих. Наказ Міністерства охорони здоров'я України
21.06.2016 № 614
20.Ендокринологія. Підручник / За ред. проф. П.М. Боднара. – Вінниця: Нова
Книга, 2010. – 464 с.
21.American Diabetes Association (2019) Cardiovascular Disease and Risk
Management: Standards of Medical Care in Diabetes – Diabetes Care, 42
(Suppl. 1): S103–S123.
Допоміжна
1. Иоселиани Д. Г. Коронарное стентирование и стенты / Д. Г. Иоселиани, Д.
А. Асадов, А. М. Бабунашвили. – Москва : Гэотар-Медиа, 2019. – 247 с.
2. Фармакотерапія: У 2 кн. – Кн. 1: Підручник // За ред. Б.А.Самури,
А.С.Свінціцького. - К.: ВСВ «Медицина», 2012. – 952 с.
3. Жебель В.Н., Старжинская О.Л. , Гуменюк А.Ф. , Шевчук А.К. - Руководство
по клинической лабораторная и функциональной диагностики заболеваний
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внутренних органов: Учебное пособие (под общей редакцией профессора
Жебель В.М.) – Винница.- 2013
4. Діагностичні, лікувальні та профілактичні алгоритми з внутрішньої
медицини: навчально-методичний посібник. // За редакцією проф. В.І.
Денесюка. - Київ:Центр ДЗК, 2015 – 152 с.
5. Впровадження діагностичних, прогностичних та лікувальних шкал з
внутрішньої медицини у навчальний процес підготовки студентів та лікарів
післядипломної освіти. Навчальний посібник // За редакцією проф. В.І.
Денесюка, проф. Р.Г. Процюка. - Київ:Центр ДЗК, 2017 – 168 с.
6. Вороненко Ю.В. Еталони практичних навиків для лікарів загальної практики
– сімейної медицини. – 2013. – 624 с
7. Инзель Т.Н. Дифференциальный диагноз. Трудности в клинической практике
и алгоритмы их решения. – 2012. – 616 с
8. .Клюзко Л. В. Атлас ЕКГ. Електрокардіографічні зміни при гострому
коронарному синдромі (ГКС) : навч. посіб. : рек. для лікарів-інтернів, лікарів
заг. практики, курсантів, практ. лікарів і студентів мед. ун-тів / Л. В. Клюзко
; Вінниц. НМУ ім. М.І. Пирогова, Хмельниц. фак. післядипломної освіти,
каф. внутрішніх хвороб. - Хмельницький, 2014. - 102 с.
9. Рой С. Гарднер. Сердечная недостаточность. – 2014. - 360с.
10. Превентивна кардіологія : імплементація міжнародних рекомендацій в
Україні.- К.: МОРІОН, 2015. – 104 с.
11. Беленкова Ю.Н., Оганова Р.Г. Кардиология. Национальное руководство:
краткое издание.. 2012. – 864 с
12. Тюрин В.П. Инфекционные эндокардиты. 2-е издание.. – 2012. – 368 с.
13. Серцево-судинні захворювання. Класифікація, стандарти, діагностика та
лікування / За ред. проф. В.М. Коваленка, проф. М.І. Лутая, проф. Ю.М.
Сіренка. - К., 2011. –128с.
14. Серцево-судинні захворювання. Рекомендації з діагностики, профілактики
та лікування / За ред. В.М.Коваленка, М.І.Лутая. – К.: Моріон, 2011. – 408 с.
16. Інформаційні ресурси
1. http://www.escardio.org/
2. http://www.escardio.org/guidelines
3. http://www.straghesko.kiev.ua/
4. http://www.ukrcardio.org
5. http://www.rheumatology.kiev.ua
6. http://ukrmed.org.ua/
7. http://www.webcardio.org/
8. http://www.rql.kiev.ua/cardio_j/index.htm
9. http://www.health-ua.com/
10.http://www.morion.kiev.ua
11.http://www.thrombolysis.org.ua/
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12.http://www.cor-viv.kiev.ws/ru/index.htm
13.http://www.icfcst.kiev.ua/amosov/
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