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Закон України про охорону дитинства зі змінами від 17.06.2020 року 
Стаття 6. Право на життя та охорону здоров’я





Особливості розумової працездатності підлітків :
психо- і екофізіологічні аспекти / С. Н. Вадзюк ; за
ред. В. Г. Шевчука. – Тернопіль : Укрмедкнига, 2018. –
144 с.

У монографії описано психо- та екофізіологічні
особливості у підлітків, а також ряд методик їх
дослідження. Охарактеризовано стан сенсомоторної
реактивності, максимальної швидкості переробки
інформації, сприймання, уваги, короткотривалої зорової
пам’яті та мислення підлітків за різних типів погоди.

Книга призначена для фізіологів, психологів,
гігієністів, екологів, валеологів, студентів медичних
закладів освіти.

612.821-053
О 75



Панченко О. А. Информационная безопасность ребенка :
монография / О. А. Панченко. – Киев : КВИЦ, 2016. –
380 с. : ил.

Монографія розглядає фактори впливу на психіку дитини
сучасного інформаційного середовища та наводить методи її
інформаційно-психологічного захисту. Переглянуто
міжнародну та вітчизняну нормативно-законодавчу базу з
інформаційної безпеки дитини. Представлено методики
психотерапевтичної та психологічної допомоги дитині, яка
потерпіла від інформаційного впливу, а також підходи у
забезпеченні реабілітацйних заходів.

Видання буде у нагоді перш за все для науковців,
психотерапевтів, психологів та лікарів-педіатрів. Також воно буде цікавим для широкого
кола читачів, небайдужих до проблем інформаційної безпеки.

612.821-053
П 16



Майданник В. Г. Болезнь Кавасаки в детском возрасте /
В. Г. Майданник, И. А. Митюряева-Корнейко. – Киев :
Логос, 2015. – 375 с.

Монографія роглядає питання, які стосуються сучасних
даних про епідеміологію хвороби Кавасакі в різних
регіонах і країнах світу. Наведено результати дослідження
певних чинників, зокрема генетичних, та етіології
захворювання. Викладено гіпотези і механізми
патогенезу, а також клінічного перебігу, діагностики та
диференційної діагностики хвороби Кавасакі у дітей.
Описано діагностичний алгоритм при повному і
неповному варіантах хвороби Кавасакі. Викладені сучасні
підходи до лікування хворих і тактику ведення пацієнтів,
резистентних до терапії.

Книга буде корисною педіатрам, дитячим інфекціоністам, епідеміологам, терапевтам,
кардіологам, лікарям загальної практики, ревматологам і кардіохірургам.

616.11-053
М 14



Тахіаритмії у дітей : монографія / за ред. Г. С. Сенаторової. –
Харків : Харківський національний медичний університет,
2018. – 85 с.

У монографії викладено сучасні проблеми діагностики,
лікування та невідкладної допомоги дітям з тахіаритміями.
Представлено сучасні погляди на етіологію, патогенез,
клінічні прояви тахіаритмій, тактику ведення дітей на різних
етапах спостереження. Приділено увагу питанням
хірургічних втручань при тахіаритміях. Докладно розглянуто
лікарські засоби в лікуванні тахіаритмій, показання та
протипоказання при їхньому застосуванні, характеристика
їхньої дії. Розглянуті питання раптової смерті,
життєзагрозливих станів при тахіаритміях, надані
рекомендації щодо їх профілактики.

616.11-053
Т 24

Призначено для лікарів-педіатрів, лікарів загальної практики сімейної медицини,
дитячих кардіоревматологів, лікарів відділень анестезіології та інтенсивної терапії.



Монографію присвячено вивченню можливостей
пренатальної діагностики критичних вроджених вад серця,
які становлять основну проблему в дитячій кардіології. На
власному матеріалі проаналізована ефективність методу
діагностики критичних вад серця, вплив пренатального
діагнозу на зміни в перинатальній тактиці ведення та
кардіохірургічній допомозі новонародженим.
Обгрунтовано алгоритм перинатального ведення плодів з
діагностованими критичними вродженими вадами серця.

Куркевич А. К. Пренатальна ехокардіографія в
діагностиці критичних вроджених вад серця :
монографія / А. К. Куркевич ; за ред. І. М. Ємця. – Київ :
НПМЦДКК МОЗ України, 2015. – 180 с.

616.12-053
К 93

Монографія призначена дитячим і дорослим неврологам, неонатологам, педіатрам, 
сімейним лікарям. 



Огнев В. А. Эпидемиология астмы и аллергии у детей : по
материалам международной программы по изучению
астмы и аллергии у детей (Internation Study of Asthma
and Allergies in Childhood (ISAAC)) / В. А. Огнев. – Харьков :
Щедра садиба плюс, 2015. – 336 с.

.

У монографії розглянуто епідеміологічні особливості
алергічних захворювань серед дитячого населення.
Узагальнені та проаналізовані багаторічні різноспрямовані
епідеміологічні дослідження автора в рамках міжнародної
медичної програми «ISAAC», відповідно до якої дослідження
проведено за уніфікованою методикою.

Книга призначена для організаторів охорони здоров'я, клініцистів, гігієністів та
медичних працівників, які цікавляться питаннями громадського здоров'я та екологічного
благополуччя.

616.23-053
О 38



Стан мікроелементного забезпечення при
негоспітальних пневмоніях у дітей : монографія /
О. І. Сміян, В. А. Горбась, Ю. Г. Резніченко та ін. – Суми :
Сумський державний університет, 2015. – 72 с.

У монографії викладені дані про стан мікроелементного
забезпечення при негоспітальних пневмоніях у дітей.
Широко подані огляд літературних даних про дисбаланс
мікроелементів у педіатричній практиці, сучасні погляди,
етіопатогенез та дискусійні питання клінічного перебігу і
терапії негоспітальних пневмоній. Описані дані власних
досліджень із зазначенням особливостей клінічних та
інструментальних даних у хворих із негоспітальними

Видання призначено для педіатрів, лікарів-пульмонологів, дитячих пульмонологів, 
студентам старших курсів вищих медичних закладів освіти.

пневмоніями. Викладено аналіз одержаних результатів і показано вплив дисбалансу
у мікроелементному забезпеченні дітей, хворих на негоспітальну пневмонію.

616.24-053
С 76



Караченцев Ю. И. Ожирение у детей : монография /
Ю. И. Караченцев, О. О. Хижняк, А. В. Казаков ; Институт
проблем эндокринной патологии им. В. Я. Данилевского
Национальной академии медицинских наук Украины. –
Харьков : С.А.М., 2015. – 239 с.

У монографії представлено сучасні літературні дані і
узагальнені результати багаторічних власних досліджень з
питань етіології, патогенезу, особливостей клінічного перебігу
у різні вікові періоди, а також лікування і профілактики одного
з найбільш поширених ендокринних захворювань дитячого
віку – ожиріння.

Видання призначене для дитячих ендокринологів, педіатрів, 
лікарів загальної практики, викладачів спеціалізованих кафедр 
медичних університетів. 

616.48-053
К 21



Альошина А. І. Профілактика й корекція порушень
опорно-рухового апарату в дошкільнят, школярів та
студентської молоді в процесі фізичного виховання :
монографія / А. І. Альошина. – Луцьк : Вежа-Друк, 2015. –
367 с.

Розкрито профілактику й корекцію порушень опорно-
рухового апарату в дошкільнят, учнів та студентської молоді.
Схарактеризовано стан опорно-рухового апарату та фізичної
підготовленості дітей і молоді. Розкрито упровадження й
оцінку ефективності концентрації технології профілактики та
корекції таких функціональних порушень.

Монографія призначена науковцям, викладачам,
реабілітологам, студентам і усім, хто цікавиться питаннями
здоров’я підростаючого покоління.

616.7
А 57



Патология тазобедренного сустава у детей :
теоретическое, экспериментальное и биомеханическое
моделирование / под. ред. А. И. Королькова и
З. М. Мителевой. – Харьков, 2016. – 276 с.

У даній роботі представлено науковий досвід,
накопичений співробітниками інституту ім. М.І. Ситенка.
Монографія об’єднує результати теоретичних, біомеханічних
та експериментальних досліджень тазостегнового суглобу у
дітей в нормі та при різноманітній його патології. Розглянуто
питання концептуального, математичного, біомеханічного та
експериментального моделювання патології тазостегнового
суглоба у дітей.

Монографія буде корисною ортопедам-травматологам, рентгенологам, педіатрам,
науковим співробітникам , студентам медичних закладів освіти.

616.7-053
П 20



Неврология раннего детского возраста / С. К. Евтушенко и
др. ; под ред. С. К. Евтушенко. – Киев : Издатель
Заславский, 2016. – 288 с.

Монографія висвітлює неврологічні проблеми раннього
дитячого віку з урахуванням сучасних літературних даних, з
використанням власного клінічного матеріалу, включаючи
лікування. Представлені сучасні матеріали, засновані на
роботах провідних міжнародних груп, які займаються даною
проблемою. Для зручності сприйняття у багатьох розділах є
табличні матеріали з генетичною класифікацією.

Видання призначено дитячим і дорослим неврологам,
неонатологам, педіатрам, сімейним лікарям.

616.8-053
Н 40



Веселый С. В. Опухоли и опухолеподобные образования
грудной полости у детей / С. В. Веселый. – Краматорск :
Друкарський дім, 2015. – 230 с. : ил.

В монографії представлено дані про клінічну картину
різноманітних новоутворень грудної порожнини у дітей, а
також про сучасні методи діагностики пухлин та
пухлиноподібних захворювань торакальної локалізації.
Приділено увагу комплексному лікуванню злоякісних пухлин,
який вміщує до себе хірургічний метод, лікарську та
променеву терапію. Розглянуто підходи у лікуванні дітей із
тяжкою стадією онкології, в тому числі методи фіто- та
дієтотерапії.

Видання призначено для педіатрів, онкологів, хірургів, сімейних лікарів, а також буде
корисним для лікарів-інтернів та студентів-старшокурсників вищих медичних навчальних
закладів.

617.541-053
О-60



У монографії представлено результати багаторічних
клінічних спостережень авторів за рідкісними нозологічними
формами в педіатрії, які складно діагностуються. З позиції
досягнень сучасної медицини представлено сучасний погляд
на етіологію, патогенез, клініку, діагностику, диференційну
діагностику та лікування описаної патології.

Книга призначена для широкого кола лікарів різноманітної
спеціалізації: лікарям-педіатрам, генетикам, анестезіологам-
реаніматологам, лікарям сімейної медицини, лікарям-
інтернам та студентам вищих медичних закладів освіти.

Сложный пациент в педиатрии. Кн. 2. / под. ред.
А. С. Сенаторовой. – Харьков, 2016. – 256 с.

618.9
С 31



Nelson Textbook of Pediatrics: in 2 vol. / R. M. Kliegman [et al]. –
Philadelphia : Elsevier, 2016. – 3473 p.

618.9
N 39

У даному довіднику, що охоплює
нові досягнення науки і мистецтво
педіатричної практики, міститься
важлива інформація, яку повинні знати
практикуючі лікарі та інші медичні
працівники педіатрічного профілю. Ці
дані стануть їм у нагоді для
ефективного вирішення величезного
спектру біологічних, психологічних і
соціальних проблем, з якими можуть
зіткнутися наші діти і молодь. За
допомогою видання лікарі-педіатри
зможуть оволодіти новітньою
інформацією щодо діагностики та
лікування дитячих захворювань на
основі останніх рекомендацій і
методологій.

Embracing the new advances in
science as well as the time-honored
art of pediatric practice, this classic
reference provides the essential
information that practitioners and
other care providers involved in
pediatric health care throughout the
world need to understand to
effectively address the enormous
range of biologic, psychologic, and
social problems that our children and
youth may face. You have the most
recent information on diagnosis and
treatment of pediatric diseases based
on the latest recommendations and
methodologies.



Netter's Pediatrics : [textbook] / ed. T. A. Florin [et al.] ; ill.
F. H. Netter ; contributing ill. C. A. G. Machado [et al.]. –
Philadelphia : Elsevier/Saunders, 2011. – 835 p. : il. ; tabl.

618.9
N 46

The book provides you with all the
at-a-glance information you need for a
quick overview of common issues from
nutrition, allergy, infectious disease,
and adolescent medicine, to cancer
and heart disease. The superb,
accurate artwork accompanies up-to-
date text contributed by physicians at
the prestigious Children’s Hospital of
Philadelphia. Is a rich visual aid with
more than 500 images by Dr. Frank
Netter and other artists working in his
style that will help you diagnose and
care for children with common clinical
conditions. This user-friendly, clinical
reference is also a great tool for
patient and staff education.

У книзі представлена вся
необхідна інформація для фахівців з
педіатрії: від харчування, алергії,
інфекційних захворювань і
медицини підлітків до раку і хвороб
серця. Детальні у книзі зображення
супроводжуються актуальним
текстом, наданим лікарями
престижної дитячої лікарні
Філадельфії. Видання містить більш
ніж 500 зображень, які допоможуть
у діагностиці і догляді за дітьми з
поширеними клінічними станами.
Цей зручний клінічний довідник
також є відмінним інструментом для
навчання пацієнтів і персоналу.



Oxford Handbook of Paediatrics / ed. : R. C. Tasker, R. J. McClure,
C. L. Acerini. – 2nd ed. – Oxford : Oxford University Press, 2013. –
1072 p.

Дане видання – це компактний
посібник з усіх аспектів гострої і
хронічної педіатрії. Використовуючи
адаптований до організму дитини
підхід, автори в зручній і лаконічній
формі представили всебічний огляд
таких галузей, як неонатологія,
хірургія, генетика та вроджені вади
розвитку. Деякі розділи книги
присвячені суспільним проблемам
лікуваня дітей і психологічним
наслідкам хвороби як для дитини, так
і для родини.

Для всіх, хто займається доглядом
за маленькими пацієнтами.

618.9
O-98

Now fully revised and updated with
the latest guidelines, this new edition of
the Oxford Handbook of Paediatrics is a
compact guide to all aspects of acute
and chronic pediatrics. Taking a child-
centred approach to the subject, the
authors have provided comprehensive
coverage of areas such as neonatology,
surgery, genetics and congenital

malformations, and child protection in a user-friendly and
succinct style.

Sections are also devoted to covering the treatment of
children in the community, and the psychological effects of illness
on both the child and their family. This handbook will be
invaluable to all those involved in the care of the younger patient.



Мальцев Д. В. Расстройства спектра аутизма у
детей с дефицитом фолатного цикла : монография /
Д. В. Мальцев ; Национальный медицинский
университет им. А. А. Богомольца ; Институт
эксеприментальной и клинической медицины НМАПО
им. П. Л. Шупика. – Киев : Центр учебной
литературы, 2016. – 136 с.

Монографія розглядає результати наукових робіт,
присвячених вивченню імунологічних аспектів розладів
спектра аутизму у дітей, асоційованих з генетичним
дефіцитом циклу фолієвої кислоти. Представлено оцінку
імунного статусу у дітей із даною проблемою. Поетапно
розглянуто технологію лікування розладів аутистичного
спектру, асоційованих із генетичним дефіцитом фолатного
цикла.

Для лікарів-педiатрів, дитячих психіатрів, психіатрів, ендокринологів, науковців.

616.89-053
М 21



Проблемні питання діагностики та лікування дітей з
соматичною патологією : матеріали української науково-
практичної конференції лікарів-педіатрів з міжнародною
участю, Харків, 19-20 березня 2019 р. / Міністерство
охорони здоров’я України ; Національна академія медичних
наук України ; Харківський національний медичний
університет ; Департамент охорони здоров’я Харківської
обласної державної адміністрації ; Департамент охорони
здоров’я Харківської міської ради ; Харківська обласна
асоціація педіатрів України. – Харків : [б.в.], 2019. – 268 с.

Видання містить тези доповідей Української науково-
практичної конференції лікарів-педіатрів, яка відбулась у

Видання призначено для широкого кола лікарів-педіатрів, медиків-науковців, студентів 
старших курсів вищих медичних закладів освіти.

березні 2019 року. Розглянуто актуальні питання сучасної педіатричної практики
стосовно профілактики, діагностики та лікування дитячих патологій, пропедевтики дитячих
хвороб, неонатології та акушерства.

618.9(063)
П 78



Підготували:

Озеркіна О.
Чеховська К.

Матеріали з фонду Наукової бібліотеки

НБ ХНМУ, 2020


