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НЕВРОЛОГІЯ – наука досить молода. В самостійну медичну галузь вона сформувалась

у другій половині ХІХ сторіччя і на сьогоднішній день об’єднує групу медико-біологічних

дисциплін, які вивчають нервову систему як у нормі, так і в патології. Фахівці

відзначають, що останнім часом неврологія переживає стрімкий розвиток: щорічно

арсенал неврологів поповнюється новими лікарськими засобами та сучасними методами

діагностики, зростає потік свіжих даних доказової медицини, разробляються нові підходи

до діагностики, лікування та профілактики захворювань нервової системи.

Загальне старіння населення нашої планети призвело до того, що нервові хвороби

стають очевидною загрозою для здоров’я значної частини світовоі спільноти. Тому лікар-

невролог у сучасному світі – один із найзатребуваніших медичних фахівців.



Сиделковский А. Л. Прикладная неврология /
А. Л. Сиделковский, И. А. Дюдина. – Киев : Пабліш Про, 2019. –
542 с.

У виданні в доступній формі викладені найважливіші
аспекти етіології, патогенезу, клінічної картини,
діагностики основних нозологічних форм неврологічних
захворювань і синдромокомплекс, наведені короткі сучасні
схеми лікування з урахуванням вимог доказової медицини.
Окремі розділи присвячені основам сучасної нейрореабілітації
та невідкладних станів в неврології. Наведено часто

використовувані в практиці неврологів діагностичні шкали, референтні значення
показників загальноклінічних досліджень, термінологічний словник та короткий російсько-
англійський медичний розмовник.

Видання рекомендоване як настільний посібник для щоденної роботи неврологів, лікарів
загальної практики – сімейних лікарів, терапевтів, реабілітологів, нейрохірургів та інших
фахівців, що цікавляться проблемами неврології.
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Simon R. P. Clinical Neurology / R. P. Simon, M. J. Aminoff, D. A. Greenberg. –
10th ed., international ed. – New York ; Chicago : Mc-Graw-Hill, Education,
2018. – 447 p.

Видання представляє собою найбільш
чітке та ефективне введення в цю галузь
на сьогоднішній день. Збережено та
вдосконалено матеріал, який стосується
функції нервової системи і оновлено текст
даними про останні діагностичні та
терапевтичні досягнення. Приділено увагу
нещодавнім відкриттям в галузі
молекулярної біології та імунології.
Повнокольорове видання доповнено
конспектом розділів, що полегшує швидкий
огляд кожної теми, та акцентує увагу на
неврологічному обстеженні та анамнезі як
основі діагностики, а також на протоколах
лікування, що відображають найновітніші
досягнення в цій галузі.

Призначено для неврологів, науковців,
викладачів вищих медичних закладів освіти.

Applauded for its practice-oriented
approach to neurology based on the
patient’s presenting symptoms, this full-
color resource delivers the clearest and
most efficient introduction to the field
available today. As with each new edition,
the authors have retained and refined the
instructional material relating to the
function of the nervous system in health
and disease and have updated the text
with the latest diagnostic and therapeutic
advances. Clinical Neurology is enhanced
by chapter outlines that facilitate a quick
review of each topic, an emphasis on the
neurologic examination and history taking
as the cornerstone of diagnosis, and
treatment protocols that reflect the most
recent advances in the field.



Сиделковский А. Л. Этюды истории классической неврологии /
А. Л. Сиделковский, В. Д. Догузов ; Клиника современной
неврологии Аксимед. – Киев : АДЕФ-Украина, 2016. – 384 с. : цв.
ил.

У монографії представлено основні віхи розвитку неврології
шляхом опису досягнень вчених-класиків цього напряму в
медицині, їх послідовників, наукових шкіл і установ, в яких вони
працювали. Короткі біографічні та історичні есе в поєднанні з
унікальним ілюстративним матеріалом дозволяють зазирнути
в історію вивчення нервової системи. Неврологія постає в книзі
як древо з гілками взаємопов'язаних наукових шкіл, теорій і
навчань. Відображено найбільш значущі витоки розвитку
сучасної неврології в Україні.

616.8(09)
С 34

Книга призначена для неврологів, фахівців загальної медицини, а також усіх, хто
цікавиться історією медицини.



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
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Експериментальна ішемія головного мозку / за ред.
Г. Г. Скибо. – Київ : Наукова думка, 2016. – 199 с.

Монографія присвячена аналізу фізіологічних і патологічних
механізмів, що лежать в основі уражень головного мозку
ішемічної природи. Наведено дані щодо розробки
експериментальних моделей ішемічного ураження гіпокампа,
який відіграє важливу роль в процесах навчання.
Проаналізовано структурні характеристики ішемізованої
нервової тканини сучасними методами дослідження. Виявлено
реакції різних типів клітин нервової тканини на коротко- та
довготривалу ішемію головного мозку. Наведені дані стануть
у нагоді при розробці методів терапевтичної корекції даної
патології.

616.831
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Для медиків-науковців, лікарів, викладачів і студентів вищих медичних закладів освіти.



Зозуля І. С. Шляхи оптимізації надання допомоги хворим з
геморагічним інсультом в умовах нейросудинного відділення
багатопрофільної лікарні : монографія / І. С. Зозуля, І. В. Кіт. –
Вінниця : ТОВ Меркьюрі-Поділля, 2015. – 112 с.

Представлено теоретичне обгрунтування та описано нове
вирішення наукового завдання з оптимізації надання
допомоги хворим з геморагічним інсультом в умовах
нейросудинного відділення багатопрофільної лікарні.

Видання розраховано на лікарів-неврологів, кардіологів,
терапевтів, лікарів сімейної медицини та медицини
невідкладних станів.

616.831
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Яковленко В. В. Миелоакупунктура / В. В. Яковленко,
В. Н. Сокрут, О. В. Синяченко ; Министерство
здравоохранения Украины ; Донецкий национальный
медицинский университет имени М. Горького. –
Краматорск : Каштан, 2015. – 224 с.

У книзі викладається 30-річний досвід застосування
мієлоакупунктури – розробленого одним з авторів книги
методу рефлексотерапії хворих з найрізноманітнішою
патологією. Представлені сторінки історії акупунктури,
будова спинного мозку, його світлова та електронна
мікроскопія, механізми лікувальної дії мієлоакупунктури,
найбільш раціональні підходи до її застосування.

615.857
Я 47

Книга призначена для лікарів загальної практики, терапевтів, неврологів,
рефлексотерапевтів, студентів старших курсів вищих медичних закладів.



ПСИХІАТРІЯ — це галузь медицини, відносно якої упродовж тривалого часу відбувались

запальні вчені дискусії: чи визнавати її наукою, чи краще вважати мистецтвом. І все через

те, що психіатрія цікавиться захворюваннями, які відносяться до абсолютно особливого

ряду відхилень: психічна хвороба має місце, навіть якщо мозок здоровий і в ньому немає

органічних порушень. Тому бурхливий розвиток психіатричної науки починається лише з

середини ХІХ сторіччя і продовжується по сьогоднішній день.

Від початку свого існування психіатрія пройшла складний, навіть драматичний шлях

спроб та помилок, породивши чимало професійних вчень та течій, і в наш час представляє

собою розгалужену, багатопрофільну сферу медичної діяльності, спрямовану на вивчення,

діагностику та лікування психічних патологій.



Гусова А. Б. Аутоимунные заболевания и синдромы в
психиатрии: современные итоги изучения
иммунопсихиатрии / А. Б. Гусова, А. П. Белозоров. – Харьков :
Коллегиум, 2018. – 316 с.

У даній монографії розглядаються актуальні питання
аутоімунних захворювань в психіатрії: аутоімунна епілепсія,
аутоімунні енцефаліти, аутоімунна енцефалопатія
Хашимото, а також аутоімунні зрушення при інших психічних
розладах, що не відносяться до аутоімунних захворювань.
Вказані біомаркери даних захворювань, принципи діагностики,
приведена терапевтично ефективна тактика лікування цих
захворювань.

.

616.89
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Монографія буде цікавою психіатрам, невропатологам, сімейним лікарям, клініцистам-
імунологам.



.
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Oyebode F. Sims' Symptoms in the Mind: textbook of Descriptive Psychopathology / 
F. Oyebode. – 5th ed. – Edinburgh ; London : Saunders/Elsevier, 2015. – 388 p.

Дане видання слугує важливим
джерелом для практикуючих психіатрів
та надає неоціненну довідкову
інформацію для психіатрів усіх класів.
Видання також високо оцінили клінічні
психологи, суміжні фахівці з психічного
здоров'я та дослідники в цій галузі.
Основні характеристики: всебічний,
унікальний та доступний огляд клінічної
психопатології; відображення ключових
принципів психопатології на прикладах з
широкого кола джерел, включаючи
художню літературу, автобіографії та
клінічні підручники.

Для психіатрів, психотерапевтів,
клінічних психологів, науковців та
викладачів вищих медичних закладів.

Now fully revised and updated, it offers
essential reading for psychiatric trainees
and an invaluable reference for
psychiatrists of all grades. It has also come
to be widely appreciated by clinical
psychologists, allied mental health
professionals and researchers in this field.
Key Features: Comprehensive and
accessible overview of clinical
psychopathology not found anywhere else.
Illustrates key principles of
psychopathology with examples drawn
from a wide source, including fiction,
autobiography and clinical textbooks.



.
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Textbook of Disaster Psychiatry / ed. Robert J. Ursano [et al.]. – 2nd ed. – [S. l.] : 
Cambridge University Press, 2017. 

Видання є важливим міжнародним
довідником для медичних працівників,
лідерів громад та осіб, відповідальних за
реагування на стихійні лиха. Теми
варіюються від епідеміології реагування
на катастрофи, екології катастрофи,
нейробіології впливу катастроф, до
соціально-культурних питань, раннього
втручання та догляду за
постраждалими. Також розглядаються
такі питання, як роль неурядових
організацій, політика на робочому місці
та наслідки для планування охорони
здоров'я як на індивідуальному рівні, так
і на рівні громади.

Призначене для психіатрів, фахівців з
медицини катастроф та надзвичайних
станів, психологів, психотерапевтів.

Spanning a decade of advances in
disaster psychiatry, this new and updated
second edition brings together the views of
current international experts to offer a
cutting-edge comprehensive review of the
psychological, biological and social
responses to disaster, in order to help
prepare, react and aid effective recovery.
Topics range from the epidemiology of
disaster response, disaster ecology, the
neurobiology of disaster exposure, to socio-
cultural issues, early intervention and
consultation-liaison care for injured victims.
The role of non-governmental
organizations, workplace policies and the
implications for public health planning at
both an individual and community level are
also addressed.



.
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Повний огляд психіатрії для клініцистів,
резидентів, студентів та інших, хто
надає допомогу в галузі психічного
здоров'я. Надає детальний і всебічний
огляд методів лікування будь-якого
відомого психічного розладу. Містить
грунтовне обговорення як поведінкових
наук, так і клінічної психіатрії,
діагностичні таблиці DSM-5 з кожного
основного психічного розладу, дані про
найсучасніші методи лікування,
включаючи опис усіх нововведень
психотерапевтичних методів, широкий
розділ про дитячу психіатрію.

Для психіатрів, психотерапевтів,
педіатрів, науковців, викладачів,
студентів вищих закладів освіти.

Sadock B. J. Kaplan & Sadock's Synopsis of Psychiatry: Behavioral Sciences/Clinical 
Psychiatry / B. J. Sadock, V. A. Sadock, P. Ruiz. - 11th ed. – Philadelphia ; Baltimore : 
Wolters Kluwer, 2018. – 1008 p.

In this best-selling textbook in psychiatry
for over 40 years, the reader will find a
thorough discussion of both the behavioral
sciences and clinical psychiatry. The 11th
edition integrates all the DSM-5 criteria
and provides a detailed and comprehensive
overview of treatment methods for every
known mental disorder. The 11th edition is
set apart from any other reference you
have and includes: * DSM-5 diagnostic
tables on every major psychiatric disorder.
* A psychopharmacology section organized
according to mechanisms of action and
updated to include all of the new drugs
including those in preparation.



.

616.89(035)
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Sadock B. J. Kaplan & Sadock's Concise Textbook of Clinical Psychiatry: derived
from Kaplan&Sadock's Synopsis of Psychiatry, elevents ed. / B. J. Sadock,
V. A. Sadock, P. Ruiz. - 4th ed. – Philadelphia ; Baltimore : Wolters Kluwer, 2017. –
1472 p.

Видання містить вказівки щодо
клінічного обстеження, психіатричного
звіту, медичної оцінки пацієнта,
лабораторних досліджень, ознак та
симптомів, а також усіх психіатричних
розладів у спеціальних розділах про
дітей, підлітків та людей похилого віку.
Висвітлює нові питання та значно
переглянуті теми дитячих розладів,
гендерної дисфорії, питань, що
стосуються ЛГБТ-осіб, репродуктивної
медицини, евтаназії, ПТСР, наслідків
тероризму та тортур тощо. Включає
розділи про суспільну психіатрію та
світові аспекти психіатрії.

Для психіатрів, викладачів вищих
медичних закладів освіти і науковців.

Compact and easy to use, Kaplan &
Sadock's Concise Textbook of Clinical
Psychiatry, Fourth Edition is an authoritative,
affordable text that provides must-know
information in clinical psychiatry. Containing
the most relevant clinical material from the
best-selling Kaplan and Sadock’s Synopsis of
Psychiatry, Eleventh Edition, it offers step-by-
step guidance on the clinical examination, the
psychiatric report, medical assessment of the
psychiatric patient, laboratory tests, and signs
and symptoms, as well as all psychiatric and
substance-related disorders, with special
chapters on children, adolescents, and the
elderly. It also covers special topics such as
emergency psychiatry, forensic psychiatry,
ethics, and palliative and end-of-life care.



Раннє втручання в психоз: нові діагностичні та
терапевтичні парадигми : колективна монографія / за ред.
П. В. Волошина, Н. О. Марути. – Харків : Видавець
Строков Д. В., 2019. – 336 с.

Монографію присвячено найбільш перспективному методу
розв’язання актуальної на сьогоднішній день проблеми
психозів – концепції раннього втручання. Розглянуто
фактори, які впливають на розвиток психопатій з самого
раннього періоду життя. Представлено дані щодо сучасних
методів медико-психологічної допомоги дітям і жінкам із
психотичними розладами особистості, в тому числі,
надбаними в процесі розвитку параноїдної шизофренії.

Приділено увагу психотерапії і психосоціальній реабілітації пацієнтів із первинним
психотичним епізодом.

Видання призначено для психіатрів, психотерапевтів, педіатрів, лікарів сімейної
медицини, науковців, студентів старших курсів вищих медичних закладів освіти.

616.89
Р 22



Сучасні проблеми суїцидології : колективна монографія /
К. В. Аймедов [та ін.] ; за ред. П. В. Волошина, Н. О. Марути. –
Харків : Видавець Строков Д. В., 2017. – 328 с.

Колективна монографія містить результати проведених
авторами досліджень, які присвячені актуальним і сучасним
проблемам суїцидології. Представлено психоаналітичний підхід
розуміння феномену суїциду. Зроблено аналіз суїцидологічної
ситуації в армії України, запропоновано напрями запобігання
суїцидів серед військовослужбовців. Приділено увагу суїцидальній
поведінці при депресіях у хворих молодого та похилого віку.
Наведено дані з подальшим аналізом суїцидальної поведінки у

студентської молоді з соціальними фобіями і сформульовано засади психокорекції та
психопрофілактики соціальної дезадаптації у представників даної групи.

Для психіатрів, психологів, науковців, викладачів, студентів вищих медичних навчальних
закладів.

616.89
С 91



Феноменология и психотерапия в психиатрии / отв. ред.
Г. Дамман. – Харьков, 2016. – 290 с.

Збірник статей присвячений феноменологічному методу і
феноменологічній психіатрії в цілому. Представлена діяльність
видатних психіатрів, які працювали в цій галузі, розглянуто
найбільш значущі їх досягнення. Наведені у виданні концепції є
основою розширення біопсихосоціальної моделі психіатрії
персоніфікованого підходу і нових класифікацій психічних і
поведінкових розладів (DSM-5, МКБ-11).

Видання буде цікавим лікарям-психіатрам,
психотерапевтам, медичним і практичним психологам,
науковцям.

616.89
Ф 42



Клінічна наркологія : підручник безперервного професійного
розвитку / за ред. В. Г. Марченко ; Міністерство охорони
здоров’я України ; Харківська медична академія післядипломної
освіти ; Кафедра наркології. – Харків : Колегіум, 2020. – 1080 с.

Підручник для фахівців містить актуальні енциклопедичні
знання, асоційовані з системою безперервного професійного
розвитку, дистанційною та самостійною післядипломною
підготовкою лікарів-наркологів на циклах спеціалізації,
тематичного удосконалення та ін. Викладено дані стосовно
патогенезу, клініки, діагностики, лікування, профілактики,
експертизи та реабілітації при станах патологічної

залежності від психоактивних речовин. Представлено сучасні погляди на епідеміологічні
тенденції поширення, клінічний патоморфоз аддиктивної патології, нові форми
залежності, а також перспективні наукові напрямки наркології майбутнього.

Для лікарів-наркологів, психіатрів, психотерапевтів, медичних психологів, стоматологів,
реабілітологів, викладачів, науковців, студентів-старшокурсників вищих медичних закладів
освіти.

616.891.1(07)
К 49



Соціально-стресові розлади: клініка, діагностика,
профілактика : колективна монографія / К. А. Аймедов [та
ін.] ; за ред П. В. Волошина та Н. О. Марути. – Харків :
Видавець Строков Д. В., 2016. – 336 с.

Колективна монографія містить результати сучасних
досліджень щодо медико-психологічних наслідків соціального
стресу, основними причинами якого є збройні конфлікти, зміна
суспільних пріоритетів, безробіття тощо. Наведено наслідки
соціально-стресових впливів у учасників АТО, співробітників
органів внутрішніх справ, студентів, емігрантів та колишніх
військовослужбовців. Також викладені критерії діагностики та
принципи лікування цих розладів.

616.897
С 69

Видання розраховано на психіатрів, психотерапевтів, соціальних психологів, фахівців в
галузі екстремальної медицини, науковців, студентів вищих медичних закладів освіти.



Попередження залежності від психоактивних речовин як
основа психічного здоров'я молоді (Довженківські читання) :
матеріали XVII Української науково-практичної конференції в
межах Державної цільової програми «Молодь України» на
2016–2020 роки, присвяченої 98-й річниці з дня народження
Заслуженого лікаря України, Народного лікаря СРСР
О. Р. Довженка, 26–27 квітня 2016 р. / Національна академія
медичних наук України [та ін.]. – Харків, 2016. – 264 с.

Збірка містить доповіді українських науковців – фахівців у
галузі психіатрії, зроблені ними на XVII Українській науково-
практичній конференції в межах Державної цільової програми
«Молодь України», що відбулась у 2016 році. Основні теми

доповідей: лікування і профілактика алкогольної залежності та наркоманії, психічні
розлади у дітей і молоді, вивчення різноманітних проявів шизофренії, лікування наслідків
зловживання психоактивними речовинами тощо.

Видання буде цікавим для психіатрів, наркологів, токсикологів, педіатрів, лікарів
загальної практики, науковців.

616.89(063)
П 57



МЕДИЧНА ПСИХОЛОГІЯ — це розділ психології, який вивчає психічні явища з точки

зору їхнього взаємозв’язку із хворобами. Сфера медичної (клінічної) психології вміщує до

себе діагностику психічного здоров’я, організацію і проведення наукових дослідів для

розуміння психофізіологічних проблем і розробку, проведення та оцінку психологічної

корекції.

Вперше психологію в медичній практиці було задіяно ще у XVIII сторіччі, а вже у ХІХ-му

вона нерідко застосовується в роботі психіатрів. У другій половині XX сторіччя, завдяки

чисельним науковим працям, сфера діяльності медичної психології значно поширилась та

надалі відокремилась. Сьогодні в усьому світі клінічна психологія – це перспективна галузь

медицини, яка займає гідне місце в системі наукового пізнання та активно задіяна у

комплексному лікуванні різноманітних порушень фізичного здоров’я людини.



Медицина граничних станів: 30-річний досвід психогігієнічних
досліджень : монографія / О. С. Богачова [та ін.] за ред.
В. М. Лісового, В. О. Коробчанського. – Харків, 2016. – 520 с.

У монографії узагальнено багаторічний досвід
психогігієнічних досліджень різних категорій молоді учнівського
віку. На підставі аналізу результатів планових натурних
психогігієнічних експериментів знайшли практичне
підтвердження теоретичні засади концепції медицини
граничних станів, в основі яких лежить поняття гігієнічної
донозологічної діагностики.

612.821
М 42

Для медичних психологів, науковців, викладачів вищих навчальних закладів, фахівців у 
галузі медицини.



Особливості розумової працездатності підлітків: психо- і
екофізіологічні аспекти / 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.

Видання може бути корисним для фізіологів, психологів,
гігієністів, екологів, валеологів, викладачів, студентів
старших курсів вищих навчальних закладів освіти.

612.821-053
О 75



612.821-053
П 16
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 реабілітаційних заходів.

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



Медико-психологические вызовы современности : сборник
тезисов докладов участников научно-практической
конференции с международным участием (Харьков, 2 ноября
2017 г.) / Научно-практический медицинский
реабилитационно-диагностический центр МЗ Украины ;
Всеукраинская профессиональная психиатрическая лига ; под
общ. ред. О. А. Панченко. – Харьков : Контраст, 2017. – 160 с.

Збірник містить матеріали, подані на науково-практичну
конференцію з міжнародною участю «Медико-психологічні
виклики сучасності». Розглянуто багатоаспектні питання
організації медико-психологічної роботи серед різних верств
населення.

612.821(063)
М 42

Для психологів, психотерапевтів, викладачів, науковців, студентів старших курсів
вищих медичних закладів освіти.



Медицинский и психологический контроль состояния человека :
материалы научно-практической конференции с
международным участием / Министерство здравоохранения
Украины ; Научно-практический медицинский
реабилитационно-диагностический центр МЗ Украины ; под
общ. ред. О. А. Панченко. – Харьков : Контраст, 2016. – 288 с.

У збірнику подано праці за напрямками: сучасні методи
діагностики стану психічного і соматичного здоров’я людини;
функціональний стан людини і методи його корекції та
оптимізації; проблеми медико-психологічного супроводу осіб з
особливими, екстремальними, шкідливими й стресовими

умовами праці; проблеми в галузі клінічної психології; актуальні дослідження в галузі
психології праці та інженерної психології.

Збірник призначений для професіоналів різних спеціальностей: психіатрів, психологів,
неврологів, терапевтів, психотерапевтів, психофізіологів, біологів, викладачів і студентів
медичних вузів.

621.821(063)
М 42
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