


Програма Дня кафедри

• мета проведення Дня кафедри

• книжково-інформаційна виставка “Дитячі

хвороби ПО”

• комплектування фонду бібліотеки ІФНМУ з 

тематики кафедри 

• інформаційні можливості бібліотеки ІФНМУ



Мета Дня кафедри

Бібліотека ІФНМУ пропонує мультимедійну

презентацію Дня кафедри дитячих хвороб ПО з метою

співпраці між бібліотекою та кафедрою задля

кращого забезпечення літературою дисципліни, яка 

вивчається на кафедрі та отримання дозволу на 

списання літератури застарілої в навчальному процесі. 



Книжково-інформаційна           

виставка “Дитячі хвороби ПО”

Розділ 1

На допомогу навчальному процесу та

науковим дослідженням



616-053.2(075.8)

М26

Маркданте, К. Д.

Основи педіатрії за Нельсоном. у 2 томах [Текст] = Nelson Essentials of Pediatrics : 

підручник. Т.1 / К.Дж. Маркданте, Р. М. Клігман. - переклад 8 - го англійського видання. 

- К. : ВСВ "Медицина", 2019. - 378 с. Всього:  11 прим. (абонемент – 7).

У підручнику висвітлено

особливості нормального росту й розвитку

дитини, діагностику, лікування та

профілактику поширених дитячих

захворювань і розладів. У кожному розділі

докладно розкрито окрему тему. Наведено

приклади з лікарської практики авторів,

які також працюють над програмами

субординатури. Для студентів – медиків,

резидентів і субординаторів із педіатрії,

медичних сестер, а також інтернів,

магістрів, які готуються для іспитів.



616-053.2(075.8)

М26

Маркданте, К. Д.

Основи педіатрії за Нельсоном. у 2 томах [Текст] = Nelson Essentials of Pediatrics : 

підручник. Т.2 / К.Дж. Маркданте, Р. М. Клігман. - переклад 8 - го англійського видання. 

- К. : ВСВ "Медицина", 2020. - 426 с.  Всього:  10 прим. (абонемент – 6).

У підручнику висвітлено

особливості нормального росту й

розвитку дитини, діагностику, лікування

та профілактику поширених дитячих

захворювань і розладів. У кожному

розділі докладно розкрито окрему тему.

Наведено приклади з лікарської практики

авторів, які також працюють над

програмами субординатури. Для

студентів – медиків, резидентів і

субординаторів із педіатрії, медичних

сестер, а також інтернів, магістрів, які

готуються для іспитів.



616.24-053.2(075.8)

Д49

Дитяча пульмонологія [Текст] : навч. посіб. для студентів, лікарів-інтернів і слухачів

закл. (ф-тів) післядиплом. освіти / за ред. О.Л. Цимбалістої /Цимбаліста О.Л., Вовк З.В., 

Митник Н.Я., Семкович М.Я., Семкович Я.В., Сем'янчук В.Б., Урбась О.В./. - 2 -е вид. 

перероб. та допов. - К. : ВСВ "Медицина", 2021. - 624 с. Всього:  50 прим. (абонемент –

45).

У посібнику наведено основні

методи діагностики, провідні симптоми і

синдроми у дітей із захворюваннями

дихальної системи. Висвітлено сучасні

погляди на етіологію, патогенетичні

механізми розвитку, клінічну картину,

особливості перебігу, діагностику і

принципи лікування від розвитку,

спадкових, інфекційних та інтерстиційних

захворювань органів дихання,

бронхіальної астми й уражень легень у

разі системних захворювань. Для

студентів і лікарів-інтернів медичних

закладів вищої освіти, педіатрів, дитячих

пульмонологів, лікарів інтенсивної терапії

та лікарів загальної практики.



616.24-053.2(075.8)

Д49

Дитяча пульмонологія [Текст] : навч. посіб. для студентів, лікарів-інтернів і слухачів

закл. (ф-тів) післядиплом. освіти / за ред. О.Л. Цимбалістої /Цимбаліста О.Л., Вовк З.В., 

Митник Н.Я., Семкович М.Я., Семкович Я.В., Сем'янчук В.Б., Урбась О.В./. - К. : ВСВ 

"Медицина", 2019. - 600 с. Всього:  100 прим. (абонемент – 94).

У посібнику наведено основні

методи діагностики, провідні симптоми і

синдроми у дітей із захворюваннями

дихальної системи. Висвітлено сучасні

погляди на етіологію, патогенетичні

механізми розвитку, клінічну картину,

особливості перебігу, діагностику і

принципи лікування від розвитку,

спадкових, інфекційних та

інтерстиційних захворювань органів

дихання, бронхіальної астми й уражень

легень у разі системних захворювань.

Для студентів і лікарів-інтернів медичних

закладів вищої освіти, педіатрів, дитячих

пульмонологів, лікарів інтенсивної

терапії та лікарів загальної практики.



616-053.2(075.8)

К49

Клінічна педіатрія [Текст] : підручн. для студ. 6 -го курсу закл. вищої мед. освіти / за 

ред. В.М. Дудника В.М. /Дудник В.М., Андрікевич І.І., Мантак Г.І., Вижга Ю.В., 

Зборовська О.О./. - Вінниця : Нова Книга, 2021. - 648 с.  Всього:  50 прим. (абонемент –

45).

Підручник розроблений відповідно

до навчальної програми з педіатрії як для

дипломного, так і для післядипломного

рівня підготовки лікарів різних

спеціальностей, особливо лікарів-

педіатрів, лікарів загальної практики

сімейної медицини. Рекомендовано для

студентів 6 курсу закладів вищої медичної

освіти, лікарів-інтернів, ординаторів,

викладачів.



616-053.2(075.8)

П24

Педіатрія [Текст] : підруч. для студ. вищ. мед. навч. закладів IV р. акред. / за ред. О. В. 

Тяжкої [Тяжка О.В., Горовенко Н.Г., Крамарєв С.О., Петренко В.І., Починок Т.В.]. - 5-те 

вид., виправл. і доповн. - Вінниця : Нова книга, 2018. - 1152 с. Всього:  3 прим.

У підручнику представлено
матеріали з пропедевтики педіатрії,
найбільш поширених дитячих
соматичних хвороб, дитячих інфекційних
хвороб та дитячого туберкульозу.
Тематика підручника викладена у межах
навчальної програми для студентів
медичного факультету, які вивчають
педіатрію на III-VI курсах. До кожної
представленої теми подані питання, які
мають бути засвоєні студентом при
вивченні даного матеріалу, і тестові
завдання з їх вирішенням для контролю
засвоєння теми. Підручник
рекомендуються для студентів вищих
медичних закладів III-IV рівнів
акредитації



618.9(02)

П24

Педіатрія [Текст] : Підруч. для студ. вищ. мед. навч. закладів ІІІ- IV р. акред. (рек. 

МОЗУ) / За ред. О. В. Тяжкої [Тяжка О.В., Горовенко Н.Г., Крамарєв С.О., Петренко В.І., 

Починок Т.В.]. - 4-тє вид., виправл. і доповн. - Вінниця : Нова книга, 2016. - 1152 с.

Всього:  100 прим. (абонемент – 91).

У підручнику представлено
матеріали з пропедевтики педіатрії,
найбільш поширених дитячих
соматичних хвороб, дитячих інфекційних
хвороб та дитячого туберкульозу.
Тематика підручника викладена у межах
навчальної програми для студентів
медичного факультету, які вивчають
педіатрію на III-VI курсах. До кожної
представленої теми подані питання, які
мають бути засвоєні студентом при
вивченні даного матеріалу, і тестові
завдання з їх вирішенням для контролю
засвоєння теми. Підручник
рекомендуються для студентів вищих
медичних закладів III-IV рівнів
акредитації, а також для інтернів і
лікарів.



618.2(075.8)

А44

Акушерство та гінекологія у 4 томах [Текст] : нац. підручник для студ. вищих навч. 

закладів - медичних університетів, інститутів й академій, а також лікарів- інтернів. Т.2 : 

Неонатологія / за ред. В.М. Запорожана. - 2 - ге вид. - К. : Медицина, 2018. - 928 с. Всього:  

20 прим. (абонемент – 16).

У підручнику висвітлено питання

організації медичної допомоги

новонародженим, фізіології та патології

плода і новонародженої дитини.

Систематизовано інформацію про

основні патологічні стани і

захворювання в неонатальний період.

Викладено принципи медикаментозного

лікування й інтенсивної терапії в

новонароджених. Для студентів вищих

медичних навчальних закладів, лікарів-

інтернів, курсантів вищих медичних

навчальних закладів післядипломної

освіти ординаторів, аспірантів і

науковців.



616-053.31(075.8)

Н52

Неонатологія. У трьох томах [Текст] : підручник. Т.1 / за ред. Т.К. Знаменської. - Львів

: Видавець Марченко Т.В., 2020. - 408 с. Всього:  50 прим. (абонемент – 45).

У підручнику висвітлено питання

організації медичної допомоги

новонародженим, фізіології та патології

плода і новонародженої дитини.

Систематизовано інформацію про

основні патологічні стани і

захворювання в неонатальний період.

Викладено принципи медикаментозного

лікування й інтенсивної терапії в

новонароджених. Для студентів вищих

медичних навчальних закладів, лікарів-

інтернів, курсантів вищих медичних

навчальних закладів післядипломної

освіти ординаторів, аспірантів і

науковців.



616-053.31(075.8)

Н52

Неонатологія. У трьох томах [Текст] : підручник. Т.2 / за ред. Т.К. Знаменської. - Львів

: Видавець Марченко Т.В., 2020. - 456 с. Всього:  50 прим. (абонемент – 45).

У підручнику інтегровано

інформацію з основних питань

неонатології, зокрема, стосовно

анатомо –фізіологічних

особливостей новонароджених

різного гестаційного віку, новітні

дані щодо патогенезу, лікувально-

профілактичних та організаційних

заходів при патології періоду

новонароджених. Для лікарів-

неонатологів, педіатрів, студентів

вищих навчальних закладів, інтернів,

лікарів суміжних спеціальностей

різних рівнів підготовки.



616-053.31(075.8)

Н52

Неонатологія. У трьох томах [Текст] : підручник. Т.3 / за ред. Т.К. Знаменської. - Львів

: Видавець Марченко Т.В., 2020. - 380 с. Всього:  50 прим. (абонемент – 45).

У підручнику інтегровано

інформацію з основних питань

неонатології, зокрема, стосовно анатомо –

фізіологічних особливостей

новонароджених різного гестаційного

віку, новітні дані щодо патогенезу,

лікувально-профілактичних та

організаційних заходів при патології

періоду новонароджених. Для лікарів-

неонатологів, педіатрів, студентів вищих

навчальних закладів, інтернів, лікарів

суміжних спеціальностей різних рівнів

підготовки.



618.94-07(075.8)

К49

Клінічне обстеження дитини [Текст] : Навч. посібн. для студ. вищ. навч. закл. / О. В. 

Катілов, Д. В. Дмитрієв, К. Ю. Дмитрієва, С. Ю. Макаров. - Вінниця : Нова Книга, 2017. 

- 520 с. Всього:  50 прим.  (абонемент – 45).

У представленому навчальному

посібнику, з урахуванням аналізу

концепцій вітчизняних і зарубіжних

наукових шкіл, викладено основи і

принципи клінічного обстеження дитини.

Книга призначена для студентів

медичних університетів, лікарів-інтернів

та лікарів-педіатрів-початківців, а також

лікарів загальної практики.



618.9(02)

К20

Капітан, Т. В.

Пропедевтика дитячих хвороб з доглядом за дітьми [Текст] : підруч. для студ. вищ. 

мед. навч. закл. ІVр. акред. (затв. МОЗ України) / Т. В. Капітан. - 4-е вид., доповн. і

оновл. - Вінниця : Вінницька газета, 2010. - 868с. Всього:  17 прим. (абонемент – 13).

Підручник укладений на

підставі «Програми з

пропедевтичної, факультетської та

госпітальної педіатрії для студентів

вищих медичних навчальних

закладів ІІІ–IV рівнів акредитації»,

затвердженої МОЗ України.

Призначений студентам II–ІII курсів

вищих медичних навчальних

закладів для підготовки до

практичних занять з курсу

пропедевтики дитячих хвороб з

доглядом за дітьми.



618.9(02)

К20

Капітан, Т. В.

Пропедевтика дитячих хвороб з доглядом за дітьми [Текст] : підруч. для студ. вищ. 

мед. навч. закл. ІVр. акред. (Рек. МОЗ України прот. №1 від 28.02.2006) / Т. В. Капітан. -

Вінниця : ДП"ДКФ", 2006. - 792 с. Всього:  7 прим. (абонемент – 4).

Підручник укладений на підставі

«Програми з пропедевтичної,

факультетської та госпітальної педіатрії

для студентів вищих медичних

навчальних закладів ІІІ–IV рівнів

акредитації», затвердженої МОЗ України.

Призначений студентам II–ІII курсів

вищих медичних навчальних закладів для

підготовки до практичних занять з курсу

пропедевтики дитячих хвороб з доглядом

за дітьми.



618.9(02)

К20

Капітан, Т. В.

Пропедевтика дитячих хвороб з доглядом за дітьми [Текст] : Підручник для студ. вищ. 

мед. навч. закл. ІІІ-ІV р. акред.(МОЗУ) / Т. В. Капітан. - 2-е вид., ,доп. - Вінниця : 

ДП"ДКФ", 2003. - 768 с.  Всього:  114 прим. (абонемент – 106).

Підручник укладений на підставі

«Програми з пропедевтичної,

факультетської та госпітальної педіатрії

для студентів вищих медичних

навчальних закладів ІІІ–IV рівнів

акредитації», затвердженої МОЗ України.

Призначений студентам II–ІII курсів

вищих медичних навчальних закладів для

підготовки до практичних занять з курсу

пропедевтики дитячих хвороб з доглядом

за дітьми.



618.9(02)

К20

Капітан, Т. В.

Пропедевтика дитячих хвороб з доглядом за дітьми [Текст] : Підручник для студ. вищ. 

мед. навч. закл. ІІІ-ІV р. акред. (МОЗУ) / Т. В. Капітан. - Вінниця : Нова Книга, 2002. -

719 с. Всього:  90 прим. (абонемент – 75).

Підручник укладений на підставі

«Програми з пропедевтичної,

факультетської та госпітальної педіатрії

для студентів вищих медичних

навчальних закладів ІІІ–IV рівнів

акредитації», затвердженої МОЗ України.

Призначений студентам II–ІII курсів

вищих медичних навчальних закладів для

підготовки до практичних занять з курсу

пропедевтики дитячих хвороб з доглядом

за дітьми.



616-053.2(075.8)

Н40

Невідкладні стани в педіатричній практиці [Текст] : навч. посібн. для студ., лікарів-

інтернів мед. закл. вищ. освіти / Ю. В. Марушко, Г. Г. Шеф, Ф. С. Глумчер, С. М. 

Ярославська. - 2-е вид. переробл. та допов. - К. : ВСВ"Медицина", 2020. - 440 с. -

Всього:  50 прим. (абонемент – 45)

Навчальний посібник призначено

для засвоєння навчального матеріалу з

надання невідкладної допомоги дітям.

Розглянуто основні невідкладні стани в

педіатрії в аспекті етіопатогенезу,

клінічної картини, діагностики та

лікування. Для студентів старших курсів,

лікарів-інтернів медичних закладів вищої

освіти, педіатрів та лікарів загальної

практики — сімейних лікарів.



618.9(02)

Н40

Невідкладні стани в педіатричній практиці [Текст] : Навч. посібник для студ. вищ. 

мед. навч. закл. ІV рівня акред. (Рек. МОНУ лист №1/11-13383 від 20.08.2014) / Ю. В. 

Марушко, Г. Г. Шеф, Ф. С. Глумчер, С. М. Ярославська. - К. : ВСВ "Медицина", 2016. -

400 с. Всього:  30 прим. (абонемент – 23).

Навчальний посібник

призначений для засвоєння навчального

матеріалу з надання невідкладної

допомоги дітям. Розглянуто основні

невідкладні стани в педіатрії в аспекті

етіопатогенезу, клінічної картини,

діагностики та лікування. Наведено

довідниковий матеріал щодо

застосування лікарських препаратів. Для

студентів старших курсів вищих

медичних навчальних закладів IV рівня

акредитації і лікарів-інтернів, педіатрів та

лікарів загальної практики - сімейної

медицини.



616-053.2(075.8)

М25

Марушко, Ю. В.

Маніпуляції в педіатрії (показання та техніка виконання) [Текст] : навч.посібник для 

студ.мед.закл.вищої освіти / Ю. В. Марушко, Т. В. Гищак, Ю. Ш. Тодика. - К. : 

Медицина, 2019. - 144с. Всього:  30 прим. (абонемент – 25).

У навчальному посібнику

розглянуто техніку виконання штучного

дихання і непрямого масажу серця,

плевральної пункції, проведення і

реєстрацію ЕКГ, промивання шлунка й

кишок, вимірювання артеріального тиску,

катетеризацію сечового міхура м’яким

зондом, пальцеве дослідження прямої

кишки, спинення зовнішніх кровотеч.

Посібник рекомендований для педіатрів,

курсантів циклів підвищення кваліфікації,

лікарів-інтернів та студентів старших

курсів медичних закладів вищої освіти.



618.2(075.8)

Щ64

Щербина, М. О.

Основи перинатальної медицини [Текст] : Навч. посібн. для студ. вищ. навч. заклад. -

мед. університетів, інститутів, й академій / М. О. Щербина, О. О. Кузьміна. - К. : ВСВ 

"Медицина", 2017. - 152 с. Всього:  20 прим. (абонемент – 15).

У навчальному посібнику описано

сучасні методи дослідження в акушерстві

та перинатології, тактику ведення

багатоплідної вагітності, новітні аспекти

діагностики й лікування перинатальних

інфекцій, плацентарнгої недостатності,

дистресу3 і затримки

внутрішньоутробного розвитку плода, а

також особливості ведення

новонародженого в ранній неонатальий

період при різнихб патологічних станах.

Для студентів вищих навчальних закладів

– медичних університетів, інститутів й

академій.



616-053.2(075.8)

П81

Пропедевтична педіатрія [Текст] : підручн. для студ. вищ. мед. навч. закл. ІVр. акред. / 

за ред. В.Г. Майданника /Майданник В.Г., Бурлай В.Г., Гнатейко О.З., Дука К.Д., 

Нечитайло Ю.М., Хайтович М.В./. - 2 - ге вид. випр. та допов. - Вінниця : Нова книга, 

2018. - 872 с. Всього:  51 прим. (абонемент – 46).

У підручнику викладені принципи

організації лікувально-профілактичної

допомоги дітям, стисла історія розвитку

педіатрії, дана характеристика періодів

дитячого віку, анатомо-фізіологічні

особливості органів та систем, а також

обміну речовин у дітей різних вікових

груп. Описані закономірності та сучасні

тенденції фізичного і нервово-психічного

розвитку дітей, їх оцінка і семіотика

порушень. Розглянуті основні принципи і

тактика раціонального вигодовування та

харчування здорових дітей раннього віку.



618.9(02)

Ч-34

Чеботарьова, В. Д.

Пропедевтична педіатрія [Текст] : підруч. для вищ. мед. закл. осв. ІІІ-ІVр. акред. / В. 

Д. Чеботарьова, В. Г. Майданник. - К., 1999. - 578 с. Всього:  97 прим. (абонемент – 77).

У підручнику викладені принципи

організації лікувально-профілактичної

допомоги дітям, історія розвитку

педіатрії. Дана характеристика періодів

дитячого віку, анатомо-фізіологічні

особливості органів та систем, а також

обмін речовин у дітей різних вікових

груп. Розглянуті основні принципи і

тактика раціонального вигодовування та

харчування здорових дітей раннього віку.

Підручник розрахований на студентів

вищих медичних закладів освіти III-IV

рівнів акредитації.



618.90(02)

О-75

Особливості і семіотика захворювань дитячого віку [Текст] : Навч.-метод. посібник

для студ. вищ. мед. заклад. освіти / За ред. І.С. Сміяна, В.Г. Майданника. - Тернопіль-

Київ, 1999. - 148 с. Всього:  86 прим. (абонемент – 69).

Навчально-методичний посібник

призначений для студентів вищих

медичних закладів освіти і покликаний

допомогти при підготовці до практичних

занять з пропедевтичної педіатрії.

Посібник повністю відповідає програмі з

пропедевтичної педіатрії, яка

затверджена Міністерством охорони

здоров’я України.



618.911(02)

А89

Аряєв, М. Л.

Неонатологія [Текст] : підруч. для студ. вищ. навч. закладів / М. Л. Аряєв. - К. : Адеф-

Україна, 2003. - 756 с. Всього:  5 прим. (абонемент - 3).

У підручнику висвітлені питання про

організацію неонатологічної допомоги,

історії неонатології, фізіології і патології

плода, особливостях перебігу періоду

адаптації до умов позаматкового життя

доношених і недоношених дітей.

Систематизовано інформацію про

основні патологічні стани і

захворювання у неонатальному періоді.

Дано опис маніпуляцій і практичних

навичок у неонатології. Підручник

призначений для додипломного

навчання і спеціалізації з неонатології

студентів V і VI курсів медичних і

педіатричних факультетів вищих

медичних навчальних закладів.



618.9(02)

П24

Педіатрія в практиці сімейного лікаря [Текст] : Навч. посібник для студ. вищ. мед. 

навч. заклад. / За ред. Н.В. Банадиги. - Тернопіль : Укрмедкнига, 2008. - 340 с. Всього:  1 

прим.

Навчальний посібник містить основні

розділи педіатрії, починаючи з періоду

новонародженості, раннього віку, а

закінчуючи до- та шкільним періодом

розвитку дитини. Висвітлені питання

провідної патології внутрішніх органів,

системи крові також значна увага приділена

фізіології та патології новонароджених, дітей

раннього віку, а саме: особливостям догляду,

адекватності харчового режиму, динаміці

психомоторного розвитку та його

гармонійності з фізичним. Посібник

рекомендований для студентів вищих

медичних навчальних закладів III-IV рівнів

акредитації, лікарів-інтернів, лікарів з фаху

“Педіатрія”, “Загальна практика – сімейна

медицина”



618.9(02)

С50

Сміян, І. С.

Лекції з педіатрії [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. мед. закл. осв. III-IV р. акр. / І. С. 

Сміян. - Тернопіль : Підручники і посібники, 2006. - 768 с. Всього:  33 прим. (абонемент –

26).

У книзі вперше один з визначних

вітчизняних педіатрів, узагальнюючи

всесвітні наукові досягнення і свій

багаторічний досвід, у зрозумілій,

доступній, ілюстрованій формі показав

актуальність найважливішої галузі

медицини – педіатрії. Дискусійність,

емоційність лекцій будуть слугувати

творчому оволодінню студентами наукою

про здорову і хвору дитину та

підвищенню кваліфікації лікарів-

курсантів.



618.911(02)

Н52

Неонатологія [Текст] : Навч. посібник для студ. і лік.-інтернів вищ. мед. навч. закл. 

III-IV р. акред., лік.-педіатрів, неонатологів / За ред. П.С. Мощича, О.Г. Суліми. - К. : 

Вища школа, 2004. - 408 с. Всього:  4 прим. (абонемент – 2).

У першому вітчизняному посібнику з
неонатології на сучасному рівні наведено
актуальні проблеми патології
новонародженого, нові підходи до
діагностики, профілактики, лікування,
зокрема інтенсивної терапії,
парентерального харчування
новонароджених. Особливої уваги надано
практичному аспекту ведення
новонароджених, що перебувають у
критичних станах. Для студентів і
лікарів-інтернів вищих медичних
навчальних закладів III-IV рівнів
акредитації, лікарів-педіатрів,
неонатологів. Може бути корисним для
анестезіологів та лікарів інших
спеціальностей.



618.9(02)

Д49

Дитячі хвороби [Текст] : Підручник для студ. вищ. мед. навч. закл. освіти III-IV 

р.акред., лікарів-інтернів, курсантів та аспірантів / За ред. В.М. Сідельникова, В.В. 

Бережного. - К. : Здоров'я, 1999. - 736 с. Всього:  19 прим. (абонемент – 1).

У підручнику викладено сучасні

відомості з організації амбулаторно-

поліклінічної допомоги дітям і підліткам.

Особливу увагу приділено неонатології.

Широко представлено сучасну

класифікацію, етіологію, патогенез,

клініку, діагностику, диференціальну

діагностику, невідкладну допомогу і

лікування захворювань дитячого віку.

Описано нові патологічні синдроми. Для

студентів, лікарів-інтернів, а також

практичних лікарів.



618.9(02)

Н40

Невідкладні стани в педіатричній практиці [Текст] : Навч. посібник для студ. вищ. 

мед. навч. закл. ІV рівня акред. (Рек. МОНУ лист №1/11-13383 від 20.08.2014) / Ю. В. 

Марушко, Г. Г. Шеф, Ф. С. Глумчер, С. М. Ярославська. - К. : ВСВ "Медицина", 2016. -

400 с. Всього:  30 прим. (абонемент – 23).

Навчальний посібник призначений для

засвоєння навчального матеріалу з

надання невідкладної допомоги дітям.

Розглянуто основні невідкладні стани в

педіатрії в аспекті етіопатогенезу,

клінічної картини, діагностики та

лікування. Наведено довідниковий

матеріал щодо застосування лікарських

препаратів. Для студентів старших курсів

вищих медичних навчальних закладів IV

рівня акредитації і лікарів-інтернів,

педіатрів та лікарів загальної практики -

сімейної медицини.



618.9(02)

П69

Практикум з пропедевтичної педіатрії з доглядом за дітьми [Текст] : Навч.-метод. 

посібник для студ. вищ. мед. заклад. освіти / За ред. В.Г. Майданника, К.Д. Дуки. - К. : 

Знання України, 2002. - 356 с. Всього:  226 прим. (абонемент – 207).

У посібнику коротко викладені

основні питання теоретичної підготовки

студентів, представлені алгоритми

оволодіння практичним навичками

питання для самопідготовки ситуаційні

задачі та тестові питання, а також список

необхідної літератури. Підручник

розрахований на студентів вищих

медичних закладів освіти III-IV рівнів

акредитації



618.9(02)

П24

Педіатрія [Текст] : нац. підруч. для студ. вищ. мед. закл. IV р. акр. (лист МОНУ №1/11-

12053 від 29.07.2014 р., наказ МОЗУ №502 від 22.06.2010 р.) / за ред. Т.О. Крючко. - К. : 

Медицина, 2015. - 208 с. Всього:  100 прим. (абонемент – 95).

Національний підручник розроблено

відповідно до навчальної з педіатрії для

додипломної підготовки фахівців за

спеціальність “Стоматологія”.

Представлений матеріал охоплює сучасні

аспекти етіології, патогенезу,

діагностики, лікування та профілактики

найпоширеніших соматичних та

інфекційних захворювань дитячого віку, а

також фізіології і патології дітей

раннього віку. Містить матеріали для

самостійної роботи та тестові завдання.

Для студентів стоматологічних

факультетів вищих медичних навчальних

IV закладів рівня акредитації.



618.9(02)

П24

Педіатрія [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. мед. закл. IV р. акр. / за ред. О. В. 

Тяжкої. - К. : Медицина, 2005. - 552 с. Всього:  21 прим. (абонемент – 19).

У навчальному посібнику представлені

матеріали з пропедевтики педіатрії та

дитячих хвороб у межах навчальної

програми для студентів медичного

факультету, які вивчають педіатрію на III-

V курсах. У додатку подано перелік

практичних навичок, якими повинен

оволодіти студент, вивчаючи

пропедевтичну, факультетську та

госпітальну педіатрію. Для студентів

медичних факультетів вищих медичних

навчальних закладів III-IV рівнів

акредитації і викладачів.



618.9(02)

П24

Педиатрия [Текст] : учеб. пособ. для студ. выс. мед. уч. зав. ІV ур.акк. (рек.ЦМК МЗУ) 

/ под ред. А. В. Тяжкой. - К. : Медицина, 2008. - 552 с. Всього:  10 прим. (абонемент – 6).

У навчальному посібнику представлені

матеріали з пропедевтики педіатрії та

дитячих хвороб у межах навчальної

програми для студентів медичного

факультету, які вивчають педіатрію на III-

V курсах. У додатку подано перелік

практичних навичок, якими повинен

оволодіти студент, вивчаючи

пропедевтичну, факультетську та

госпітальну педіатрію. Для студентів

медичних факультетів вищих медичних

навчальних закладів III-IV рівнів

акредитації і викладачів.



618.9(02)

K20

Kapitan, T.

Propaedeutics of children's diseases and nursing of the child [Òåêñò] : Textbook for students 

/ T. Kapitan. - Fourth edition, updated and translated in English. - Vinnitsa : The State 

Cartographical Factory, 2010. - 816 p. Всього:  15 прим. (абонемент – 10).

Підручник укладений на

підставі «Програми з

пропедевтичної, факультетської та

госпітальної педіатрії для студентів

вищих медичних навчальних

закладів ІІІ–IV рівнів акредитації»,

затвердженої МОЗ України.

Призначений студентам II–ІII курсів

вищих медичних навчальних

закладів для підготовки до

практичних занять з курсу

пропедевтики дитячих хвороб з

доглядом за дітьми.



618.9(02)

К20

Капитан, Т. В.

Пропедевтика детских болезней с уходом за детьми [Текст] : Учебник для высш. мед. 

учрежд. / Т. В. Капитан. - М. : МЕДпресс-информ, 2006. - 704с. Всього:  1 прим. 

(абонемент – 1).

Підручник укладений на підставі

«Програми з пропедевтичної,

факультетської та госпітальної педіатрії

для студентів вищих медичних

навчальних закладів ІІІ–IV рівнів

акредитації», затвердженої МОЗ України.

Призначений студентам II–ІII курсів

вищих медичних навчальних закладів для

підготовки до практичних занять з курсу

пропедевтики дитячих хвороб з доглядом

за дітьми.



618.9(02)

К20

Капитан, Т. В.

Пропедевтика детских болезней с уходом за детьми [Текст] : учебник для высш. мед. 

учрежд. / Т. В. Капитан. - 3-е изд., доп. - М. : МЕДпресс-информ, 2007. - 704 с. Всього:  1 

прим.(абонемент -1).

Підручник укладений на підставі

«Програми з пропедевтичної,

факультетської та госпітальної педіатрії

для студентів вищих медичних

навчальних закладів ІІІ–IV рівнів

акредитації», затвердженої МОЗ України.

Призначений студентам II–ІII курсів

вищих медичних навчальних закладів для

підготовки до практичних занять з курсу

пропедевтики дитячих хвороб з доглядом

за дітьми.



618.9(02)

К20

Капитан, Т. В.

Пропедевтика детских болезней с уходом за детьми [Текст] : Учебник для вузов II- ІІІ 

курсов высш. учеб. заведений / Т. В. Капитан. - 5-е изд., доп. - М. : МЕДпресс-информ, 

2009. - 654 с. Всього:  2 прим. (абонемент -1).

Підручник укладений на

підставі «Програми з

пропедевтичної, факультетської та

госпітальної педіатрії для студентів

вищих медичних навчальних

закладів ІІІ–IV рівнів акредитації»,

затвердженої МОЗ України.

Призначений студентам II–ІII курсів

вищих медичних навчальних

закладів для підготовки до

практичних занять з курсу

пропедевтики дитячих хвороб з

доглядом за дітьми.



618.9(02)

K20

Kapitan, T.

Propaedeutics of children's diseases and nursing of the child [Текст] : Textbook for students 

/ T. Kapitan. - Fourth edition, updated and translated in English. - Vinnitsa : The State 

Cartographical Factory, 2010. - 816 p. Всього:  15 прим. (абонемент – 10).

Підручник укладений на підставі

«Програми з пропедевтичної,

факультетської та госпітальної педіатрії

для студентів вищих медичних

навчальних закладів ІІІ–IV рівнів

акредитації», затвердженої МОЗ України.

Призначений студентам II–ІII курсів

вищих медичних навчальних закладів для

підготовки до практичних занять з курсу

пропедевтики дитячих хвороб з доглядом

за дітьми.



616-053.2(075.8)

N38

Nelson [Текст] : Textbook of Pediatrics. vol.1 / R. Kliegman, Geme J.W. St, N. J. Blum, R. 

C. Tasker. - Edition 21. - Philadelphia : Elsevier, 2020. - 1900p.

Всього:  1 прим.

У підручнику висвітлено

особливості нормального росту й

розвитку дитини, діагностику, лікування

та профілактику поширених дитячих

захворювань і розладів. У кожному розділі

докладно розкрито окрему тему. Наведено

приклади з лікарської практики авторів,

які також працюють над програмами

субординатури. Для студентів – медиків,

резидентів і субординаторів із педіатрії,

медичних сестер, а також інтернів,

магістрів, які готуються для іспитів.



616-053.2(075.8)

N38

Nelson [Текст] : Textbook of Pediatrics. vol.2 / R. Kliegman, Geme J.W. St, N. J. 

Blum, R. C. Tasker. - Edition 21. - Philadelphia : Elsevier, 2020. - 3827p. Всього:  1 

прим.

У підручнику висвітлено

особливості нормального росту й

розвитку дитини, діагностику, лікування

та профілактику поширених дитячих

захворювань і розладів. У кожному

розділі докладно розкрито окрему тему.

Наведено приклади з лікарської

практики авторів, які також працюють

над програмами субординатури. Для

студентів – медиків, резидентів і

субординаторів із педіатрії, медичних

сестер, а також інтернів, магістрів, які

готуються для іспитів.



616-053.2(075.8)

P36

Pediatrics [Текст] = Педіатрія : textbook for students of medical faculties of higher medical 

educational establishments of the III-IV levels of accreditation and teachers / edited by O. 

Tiazhka /Tiazhka O. V., Pochinok T. V., Antoshkina A. M., Yashchenko A. M./. - 3 - nd edition, 

reprint. - Vinnytsia : Nova Knyha, 2018. - 544 p. Всього:  33 прим. (абонемент – 29).

Підручник містить матеріали з

педіатрії в рамках навчальної програми

для студентів IV, V, VI курсів медичного

факультету. До кожної представленої теми

подані питання, які мають бути засвоєні

студентом при вивченні даного матеріалу,

та тестові завдання з їх вирішенням для

контролю засвоєння теми. Для студентів

медичних факультетів вищих медичних

навчальних закладів III-IV рівнів

акредитації та викладачів.



618.9(02)

P36

Pediatrics [Текст] : textbook (рек. МОЗУ як підручник для англ. студ. вищ. мед. навч. 

закл. ІVр. акред. прот. №5 від 28.12.2010 р) / O. V. Tiazhka, T. V. Pochinok, A. M. 

Antoshkina, A. M. Yashchenko ; edited by O. Tiazhka. - 2 nd edition, reprint. - Vinnytsia : 

Nova Knyha, 2016. - 544 p. Всього:  50 прим. (абонемент – 41).

Підручник містить матеріали з

педіатрії в рамках навчальної програми

для студентів IV, V, VI курсів медичного

факультету. До кожної представленої

теми подані питання, які мають бути

засвоєні студентом при вивченні даного

матеріалу, та тестові завдання з їх

вирішенням для контролю засвоєння

теми. Для студентів медичних

факультетів вищих медичних навчальних

закладів III-IV рівнів акредитації та

викладачів.



616-053.2(075.8)

V87

Volosyanko, A.

Common diseases in neonatology and paediatrics [Текст] : texbook for medical students of 

the 4-6 years of study / A. Volosyanko, R. Pryymak, A. Stefanyshyn. - Ivano-Frankivsk, 2020. -

360 s. Всього:  65 прим. (абонемент – 61).

Цей посібник забезпечує

швидкий огляд важливої інформації

медичним студентам більш виняткових

результатів для діагностики і

управлінням широким спектром

проблем і захворювань в неонатології та

педіатрії.



616-053.2(075.8)

P36

Pediatric physical examination [Текст] = Клінічне обстеження дитини : texbook for 

students of higher educational institutions / O. V. Katilov, D. V. Dmytriev, K. Yu. Dmytrieva, S. 

Yu. Makarov. - 2nd. ed.up. - Vinnytsia : Nova Knyha, 2019. - 504 p. Всього:  50 прим. 

(абонемент -48).

У представленому навчальному

посібнику, з урахуванням аналізу

концепцій вітчизняних і зарубіжних

наукових шкіл, викладено основи і

принципи клінічного обстеження дитини.

Книга призначена для студентів

медичних університетів, лікарів-інтернів

та лікарів-педіатрів-початківців, а також

лікарів загальної практики.



616-053.2(075.8)

P36

Pediatric physical examination [Текст] = Клінічне обстеження дитини : texbook for students 

of higher educational institutions / O. V. Katilov, D. V. Dmytriev, K. Yu. Dmytrieva, S. Yu. 

Makarov. - Vinnytsia : Nova Knyha, 2018. - 514 p. Всього:  30 прим. (абонемент – 25).

У представленому навчальному

посібнику, з урахуванням аналізу

концепцій вітчизняних і зарубіжних

наукових шкіл, викладено основи і

принципи клінічного обстеження дитини.

Книга призначена для студентів медичних

університетів, лікарів-інтернів та лікарів-

педіатрів-початківців, а також лікарів

загальної практики.



617.053(02)

F71

Fofanov, O. D.

Fundamentals of pediatric surgery [Текст] : study guide for high school students of IV level 

of acc. / O. D. Fofanov, A. P. Yurtseva, T. V. Lotovska. - Ivano-Frankivsk : Publisher IFNMU, 

2014. - 268 p. Всього:  86 прим. (абонемент – 79).

У посібнику висвітлюються

етіологію, патогенез у, тератогенезу,

діагностика та лікування вроджених там

набутих хірургічних захворювання у

дітей. Призначена для іноземних студентів

5-го та 6-го курсів. У посібнику увага

приділяється клініці та діагностиці

найпоширеніших хірургічних

захворювань у дітей,. Книга може

використовуватися інтернами та

молодими лікарями – хірургами та

педіатрами.



616-053.2(075.8)

P36

Pediatric Surgery [Текст] : Textbook for foreign students of the higher medical education 

establishments, master’s degree and postgraduate students. / Dihtiar V.A. edited by. - K. : AUS 

Medicine Publishing, 2019. - 368 p. Всього:  30 прим. (абонемент – 25).

У підручнику на сучасному рівні
описана клінічна картина
нозологічних одиниць. Запропоновано
методи діагностики та лікування.
Показано основні вади розвитку та
захворювання у дітей, описано їх
причини, клінічний перебіг,
диференціальну діагностику, методи
обстеження та лікування. Підручник
був зосереджений на питаннях гнійно-
запальних захворювань, травматичних
ушкоджень черевної порожнини та
заочеревинного простору,
доброякісних та злоякісних пухлин у
дітей. Для іноземних студентів вищих
медичних навчальних закладів,
магістрів та аспірантів.



618.9(02)

M26

Manual of propaedeutic pediatrics [Текст] : for the second- and third- year students / S. O. 

Nykytyuk, N. I. Balatska, N. B. Galiyash et al. - Ternopil : Ukrmedknyga, 2005. - 468 p. 

Всього:  26 прим. (абонемент – 22).

У посібнику коротко викладені

основні питання теоретичної підготовки

студентів, представлені алгоритми

оволодіння практичним навичками

питання для самопідготовки ситуаційні

задачі та тестові питання, а також список

необхідної літератури.



618.9(02)

P36

Pediatry [Текст] : Guidance aid for the students (ЦМК МОЗУ) / Edited by pr. O.Tiazhka. -

K. : Medicine, 2007. - 160 p. Всього:  30 прим. (абонемент – 26).

У навчальному посібнику представлені

матеріали з пропедевтики педіатрії у

межах навчальної програми для

студентів медичного факультету, які

вивчають педіатрію на III-V курсах. До

кожного заняття наведено тему, мету

заняття, вказано перелік практичних

навичок, якими студент повинен

оволодіти після вивчення теми. Окрім

переліку необхідної для засвоєння теми

літератури, наведено допоміжні

матеріали, навчальні тести і ситуаційні

задачі. У додаток подано перелік

практичних навичок, якими повинен

оволодіти студент.



Література, яка не 

користується попитом



618.9(02)

Ш12

Шабалов, Н. П.

Детские болезни [Текст] : учебник. Т. 2 / Н. П. Шабалов. - 6-е изд, перер. и 

доп., в 6-х т. - С.-Петербург : Питер, 2008. - 928с. Всього:  1 прим. 

У книзі викладені розділи, присвячені

історії вітчизняної педіатрії, дефіциту

мікроелементів, імуномодулюючим

засобам. Відомості з основних розділів

педіатрії наведені за логічною

послідовністю: визначення

захворювання, етіологія, патогенез,

клініка, діагноз, диференціальний

діагноз, лікування, прогноз, профілактика

і диспансерне спостереження.

Призначений для студентів 4-6 курсів

педіатричних факультетів медичних

вузів.



Ш12

Шабалов, Н. П.

Детские болезни [Текст] : учебник. Т. 2 / Н. П. Шабалов. - 6-е изд, перер. и 

доп., в 6-х т. - С.-Петербург : Питер, 2008. - 928с. Всього:  1 прим.

У книзі викладені розділи,

присвячені історії вітчизняної педіатрії,

дефіциту мікроелементів,

імуномодулюючим засобам. Відомості з

основних розділів педіатрії наведені за

логічною послідовністю: визначення

захворювання, етіологія, патогенез,

клініка, діагноз, диференціальний

діагноз, лікування, прогноз, профілактика

і диспансерне спостереження.

Призначений для студентів 4-6 курсів

педіатричних факультетів медичних

вузів.



618.9(02)

М13

Мазурин, А. В.

Пропедевтика детских болезней [Текст] : Учебник для студ. педиатр. ф-тов мед. ин-тов

/ А. В. Мазурин, И. М. Воронцов. - М. : Медицина, 1986. - 432 с. Всього:  198 

прим.(абонемент – 188).

У підручнику коротко викладена

історія розвитку педіатрії. Особливу увагу

приділено анатомо-фізіологічним

особливостям дітей різного віку, проблеми

фізичного, нервово-психологічного

розвитку дітей у зв’язку з акселерацією.

Семіотика захворювань дитини

викладається у вигляді синдромів,

особливо проявів декомпенсації різних

систем організмів. Підручник

призначений для студентів медичних

інститутів.



618.90(02)

М42

Медицина дитинства [Текст] : Навч. посібник для інтернів мед. вузів, курсантів ін-тів

і ф-тів удосконалення лікарів: У 4-х т. Т.I. / За ред. П.С. Мощича. - К. : Здоров'я, 1994. -

704 с. Всього:  265 прим. (абонемент – 250).

Перший том навчального посібника

висвітлює окремі питання історії

розвитку педіатрії в Україні, організації

лікувально-профілактичної допомоги

дітям. Викладено гігієнічні основи

охорони та зміцнення здоров’я дітей.

Охарактеризовано методи фізичного

виховання та загартування дітей. Для

інтернів медичних вузів, курсантів

інститутів та факультетів удосконалення

лікарів, лікарів різного профілю, які

обслуговують дитяче населення, а також

може бути корисним для студентів

медичних вузів.



618.90(02)

М42

Медицина дитинства [Текст] : Навч. посібник для інтернів мед. вузів, курсантів ін-тів

і ф-тів удосконалення лікарів: У 4-х т. Т.II. / За ред. П.С. Мощича. - К. : Здоров'я, 1994. -

760 с. Всього:  271прим. (абонемент - 251).

У другому томі навчального посібника

описано захворювання вуха, горла, носа і

органів дихання. Стоматологічні

захворювання, патологію органів

травлення, зокрема хірургічні

захворювання травної системи. Досить

широко викладені відомості про хвороби

нирок і сечовивідних шляхів, а також

статевих органів у хлопчиків і дівчаток.

Окремі розділи присвячені

дерматовенерологічним, психіатричним

хворобам та лікувальному харчуванню.

Для інтернів медичних вузів і курсантів

інститутів та факультетів удосконалення

лікарів. Може також використовуватися

педіатрами, фахівцями вузького профілю,

які обслуговують дитяче населення.



618.90(02)

М42

Медицина дитинства [Текст] : Навчальний посібник. У 4-х т. Т.III. / За ред. П.С. 

Мощича. - К. : Здоров'я, 1999. - 768 с. Всього:  207 прим. (абонемент – 186).

У третьому томі навчального посібника
найбільше місце відведено інфекційним
захворюванням. Викладені відомості про
особливості мікробної флори у дітей,
епідемічну роль гризунів та
членистоногих у передачі захворювань.
Описані перинатальні інфекції та
особливості їх перебігу. Багато уваги
приділено вірусним, бактеріальним,
протозойним і кишковим інфекціям, а
також завізним інфекційним
захворюванням. Для інтернів медичних
вузів і курсантів інститутів та факультетів
удосконалення лікарів. Може також
використовуватися педіатрами,фахівцями
вузького профілю, які обслуговують
дитяче населення, а також студентами
медичних вузів.



618.90(02)

М42

Медицина дитинства [Текст] : Навч. посібник. У 4-х т. Т.IV. У 2-х кн. Кн. 1 / За ред. П. 

С. Мощича. - К. : Здоров'я, 1999. - 712с. Всього: 49прим. (абонемент – 24).

У четвертому томі навчального посібника
найбільше уваги приділено висвітленню
питань кардіології та захворюванню
судин. Окремі розділи присвячено
проблемам дитячої онкології, дифузним

захворюванням сполучної тканини,
дисмікроелементозам, впливу
екологічних чинників на здоров’я
дитячого населення. Деякі викладені тут
питання педіатрії розглядаються в
українській навчальній літературі
вперше. Для інтернів медичних вузів,
курсантів інститутів і факультетів,
курсантів інститутів і факультетів
удосконалення лікарів. Посібник має
бути корисним і для студентів старших
курсів.



618.90(02)

М42

Медицина дитинства [Текст] : Навч. посібник для інтерн. вищ. мед. навч. закл. у 4-х т. 

Т.4. у 3-х кн. Кн. 2. / За ред. П. С. Мощича. - К. : Вища школа, 2001. - 438 с. Всього:  

105прим. (абонемент – 85).

Висвітлено проблеми здоров’я аварії на

ЧАЕС, та особливості їхнього харчування

в умовах тривалого впливу малих доз

йонізуючого випромінювання. Розглянуто

критичні стани у дітей, сучасні методи

інтенсивної терапії та реанімації. Окремий

розділ присвячено патології органу зору.

Охарактеризовано вплив мікросоціальних

чинників на розвиток дітей, проблеми

жорстокого поводження з дітьми та їх

занедбаності. Для інтернів вищих

медичних навчальних закладів

післядипломної освіти. Може бути

корисним для студентів вищих медичних

навчальних закладів і всіх лікарів, які

обслуговують дитяче населення.



618.90(02)

М42

Медицина дитинства [Текст] : Навч. посібник для інтерн. вищ. навч. закл. у 4-х т. Т.4. 

у 3-х кн. Кн. 3. / За ред. П. С. Мощича. - К. : Вища школа, 2001. - 476 с. Всього:  58 прим. 

(абонемент – 38).

Детально охарактеризовано особливості
застосування і дії лікарських засобів
педіатрії. Наведено фітотерапевтичні і
гомеопатичні засоби, які застосовують у
педіатричній практиці. Окремий розділ
присвячено методам аерозольтерапії при
хворобах органів дихання. Розглянуто
застосування у дітей методів рефлексо- і
фізіотерапії, інформаційно-хвильової
терапії та прийомів лікувального
масажу. Висвітлено проблему фізичного
здоров’я дітей і підлітків, діагностику та
оздоровлення їх засобами фізичної
культури. Для інтернів вищих медичних
навчальних закладів а також для
слухачів вищих медичних закладів
післядипломної освіти.



618.90(02)

П18

Параклінічні дослідження в педіатрії [Текст] : навч. посіб. для студ. і лікарів-інтернів

вищ. мед. навч. закл.(ЦМК) / Р. П. Волосянко, А. О. Клименко, Г. І. Магуряк та ін. -

Тернопіль : Укрмедкнига, 2003. - 144 с. Всього:  310 прим. (абонемент – 291).

В посібнику охарактеризовані основні
методи додаткового обстеження дитини,
необхідні як для встановлення діагнозу,
так і для моніторування стану дитини в
процесі лікування та спостереження за
нею. Наведені критерії оцінки
периферичної крові, спинномозкової
рідини, сечі, калу, дуоденального вмісту,
особливості імунного статусу,
електрокардіографії, ультразвукового
дослідження, спінографії, умови їх
виконання, обговорюються їх відхилення
та інформативна цінність для лікаря на
різних етапах роботи з дитиною.
Посібник для лікарів-інтернів вищих
медичних навчальних закладів, педіатрів
та лікарів загальної практики.



618.9(02)

П69

Практична педіатрія [Текст] : Навч. метод. посібник для самостійної підготовки

студентів / За ред. І. С. Сміяна. - К : Здоров'я, 1993. - 240 с. Всього:  26 прим. (абонемент –

6).

Навчально-методичний посібник

призначений для самостійної

позаудиторної підготовки студентів до

практичних занять з педіатрії. Посібник

допоможе студентам ще до практичних

занять навчитись використовувати набуті

теоретичні знання для вирішення

практичних питань, пов’язаних з

обстеженням хворого і інтерпритацією

отриманих результатів, прийняти

правильне рішення у тій чи тій ситуації,

які зустрічаються в практиці лікаря

загального профілю. Для студентів

медичних вузів.



618.916(02)

Ф18

Факультетська педіатрія [Текст] : навч.-метод. посібн. для студ. вищ. мед. закл. освіти

/ І. С. Сміян, В. Г. Майданник, І. О. Багірян та ін. ; за ред. І.С. Сміяна. - Тернопіль-Київ, 

1998. - 178 с. Всього:  100 прим. (абонемент – 80).

Навчально-методичний посібник

призначений студентам для самостійної

підготовки до практичних занять з

факультетської педіатрії і направлений

для полегшення засвоєння теоретичного

матеріалу, практичних питань

діагностики, диференціальної

діагностики та лікування найбільш

частих захворювань дитячого віку.



618.916(02)

Ф18

Госпітальна педіатрія [Текст] : навч.-метод. посібн. для студ. вищ. мед. закл. освіти / І. 

С. Сміян, В. Г. Майданник, О. І. Лугова та ін. ; за ред. І.С. Сміяна. - Тернопіль-Київ, 

1997. - 176 с. Всього:  98 прим. (абонемент – 79).

Навчально-методичний посібник

покликаний допомогти студентам у

підготовці до практичних занять з курсу

госпітальної педіатрії, полегшити

засвоєння теоретичного матеріалу,

навчити майбутніх лікарів вирішувати

практичні питання діагностики,

диференціальної діагностики та

лікування найбільш частих захворювань

дитячого віку.



618.9(02)

М14

Майданник, В. Г.

Педиатрия [Текст] : Учебник для студ. высших мед. учеб. заведений III-IV ур. аккред. 

[Письмо №260-1/182 от 20.01.1999р.] / В. Г. Майданник. - К. : А.С.К., 1999. - 832 с. Всього:  

3 прим. (абонемент – 1).

У підручнику викладені важливі аспекти

епідеміології, етіології, патогенезу,

клініці, діагностиці, диференціальній

діагностиці і лікуванню практично всіх

захворювань, що зустрічаються у дітей.

Книга призначена для студентів вищих

медичних закладів. Рекомендації та

сучасні методи лікування розраховані на

лікарів-педіатрів будь-якого профілю.

Запитання щодо правильного розвитку і

харчування дитини, проведення

профілактичних щеплень будуть цікавими

всім батькам.



618.9(02)

Ш12

Шабалов, Н. П.

Детские болезни [Текст] : учебник для студ. педиат. ф-тов мед ин-тов / Н. П. Шабалов. 

- 3-е изд., перер. и доп. - С.-Петербург : СОТИС, 1997. - 566 с. Всього:  3 прим. (абонемент 

– 1).

У підручнику відображено сучасний

рівень знань про найбільш поширені

хвороби у дітей. Відомості з основних

розділів викладені в певній

послідовності: визначення захворювання,

його етіологія, патогенез, клінічна

картина, діагноз, диференціальний

діагноз, лікування, прогноз. Деякі розділи

присвячені психології хворої дитини,

СПІДУ у дітей. Підручник призначений

для студентів педіатричних факультетів

медичних інститутів.



618.9(02)

С91

Сушко, Е. П.

Детские болезни [Текст] : Учебник для студ. мед. ин-тов / Е. П. Сушко, Л. М. Тупкова, 

В. А. Селезнева. - Минск : Вышейшая школа, 1988. - 448 с. Всього:  91 прим. (абонемент

– 80).

Підручник складається з таких розділів:

історія розвитку педіатрії, лікувально-

профілактична допомога дітям;

пропедевтика дитячих хвороб; патологія

неонатального періоду; патологія

постнатального і раннього віку;

особливості патології у дітей

дошкільного і шкільного віку; інфекційні

захворювання; організація поліклінічного

обслуговування дітей. Для студентів

лікувальних факультетів медичних

інститутів.



618.9(02)

Д38

Детские болезни [Текст] : Учебник для студ. лечебных,санитарно-гигиенических и 

стомат.ф-ту. / Под ред. Л.А.Исаевой. - М. : Медицина, 1987. - 592 с. Всього:  69 прим. 

(абонемент – 68).

Підручник складається з 4 розділів:

пропедевтики, патології раннього і

старшого віку та інфекційних хвороб. Із

сучасних позицій коротко освітлені

питання етіології, патогенезу, клініки,

діагностики і диференціальної

діагностики, лікування і профілактики

захворювань, що найчастіше

зустрічаються у дитячому віці. Деякі

розділи присвячені гінекологічним

захворюванням дівчаток-підліток і

хворобам жарких країн. Призначений для

студентів лікувальних, санітарно-

гігієнічних і стоматологічних факультетів

медичних інститутів.



Список наукової літератури, 

яка є в бібліотеці



618.1

А 66 Андронески А.

Анатомия ребенка. Бухарест “Меридиане”,1970. 360 с. Прим. 5.

618.91

З 50 Зельцер А.

Причины и формы проявления ускоренного роста детей. [Пер. с нем.
М.,»Медицина», - «Народ и здоровье», ГДР,1968]. 236 с. Прим. 4.

618.916.1

Е 27 Евтодьева М.Я.

Атлас клеток крови у детей при фазовоконтрастной микроскопии.
М.,»Медицина», 1967. 119с. Прим.4.

618.916.8

Ф 50 Физиология высшей нервной деятельности ребенка. Под ред. Проф. З.И.
Коларовой (Бирюковой). М., «Медицина»,1968. 235 с. Прим. 4.

618.94

А 14 Абезгауз А.М.

Редкие заболевание в детском возрасте. Л., «Медицина», Ленингр. От-
ние,1975. 200 с. Прим. 6.



618.94.006

В 67          Волков М,В.

Первчные опухоли костей у детей. (Распознаваие и хирург. 

Лечение). М.,Медгиз, 1962. 248 с. Прим. 5.



Книгозабезпеченість

навчальної дисципліни 

“Дитячі хвороби ПО”

за 2016 – 2021рр.



Наявність 

грифа 

(МОНУ,МО

ЗУ, ДУЦМК 

з ВМО МОЗ 

України)

Вид

видання: 

підручник, 

посібник, 

атлас

Автор Назва Рік, місце 

видання

Тираж

Вч.рада ДУ 

ПАГ №10 

18.12.2019

Підручник Знаменська

Т.К. 

Неонатологія Львів:

Марченко,2

020

50

Вч.рада ДУ 

ПАГ №10 

18.12.2020

Підручник Знаменська

Т.К. 

Неонатологія Львів:

Марченко,2

020

50

Вч.рада ДУ 

ПАГ №10 

18.12.2021

Підручник Знаменська

Т.К.

Неонатологія Львів: 

Марченко,2

020

50

Підручник Маркданте

К.Дж.

Основи 

педіатрії за 

Нельсоном т.2

Київ: 

Медицина,

2020

10



Підручник Маркданте

К.Дж.

Основи педіатрії 

за Нельсоном т.1

Київ: 

Медицина,

2020

11

МОЗУ 

України №3 

18.10.2007

Підручник Тяжка О.В. Педіатрія Вінниця: 

НК,2018

3

МОНУ Підручник Тяжка О.В. Педіатрія Вінниця: 

НК,2016

130

Вч. Рада  

НМА 

Шупика №2 

12.02.2020

Навч.-

метод. 

посібник

Лайко А.А. Діагностика 

лікуання хрон. 

хвороб

К.: 

Логос,2020

1

Вч. Рада  

НМА 

Шупика №7 

09.09.20

Монографія Лайко А.А. Роль патології 

слухової труби

Вінниця: 

Твори,2020

1



Вч.рада

Він. НМУ 

№9 

26.06.20

Підручник Дудник В.М. Клінічна 

педіатрія

Вінниця: 

НК,2021

50

Вч.рада

ІФНМУ №4 

26.03.2019

Підручник Цимбаліста 

О.Л.

Дитяча

пульмонологія

Київ: 

Медицина,

2021

50

МОНУ 

№1/11-

13383 

20.08.2014

Навчальний 

посібник

Марушко

Ю.В.

Невідкладні 

стани в 

педіатричній

практиці

Київ: 

Медицина,

2020

50

НМУ 

Богомольця 

№5 13.11.17

Навчальний 

посібник

Марушко

Ю.В.

Маніпуляції в 

педіатрії

Київ: 

Медицина,

2019

30

Вч.рада

ІФНМУ №4 

26.03.2019

02.06.2016 Цимбаліста 

О.Л.

Дитяча 

пульмонологія

Київ: 

Медицина,

2019

100



МОЗ 

України №2 

02.06.2016

Навчальний 

посібник

Фофанов

О.Д.

Природжена

обструктивна 

патологія 

травного

ІФНМУ,201

7

120

МОЗУ №2 

02.06.2016

Навчальний 

посібник

Щербина 

М.О.

Основи 

перинатальної

медицини

Київ:

Медицина,

2017

20

МОЗУ 

№23-01-

9/306

24.06.2015

Посібник Марушко

Ю.В.

Невідкладні 

стани в 

педіатричній 

практиці

Київ:

Медицина,

2016

30

МОНУ 

№1/11-

13383 

20.08.2014

Посібник Волосянко 

А.Б.

Практично-

орієнтований 

випускний 

іспит

ІФНМУ,201

6

35

Методичні 

рекомендаці

ї

Антипкін

Ю.Г.

Комплекс 

діагностичних, 

лік.-проф. 

заходів

К.,2021 1



МОЗУ Клінічна 

настанова

Катілов О.В. Харчування 

дітей перших 

років життя

Вінниця: 

НК,2019

30

Textbook Kliegman R. Nelson. 

Textbook of 

Pediatrics V.1

Philadelphia

, 2020

1

Textbook СR. Nelson. 

Textbook of 

Pediatrics V.2

Philadelphia

, 2020

1

IFNMU №5 Textbook Volosyanko Common 

diseases in 

neonatology

IFNMU,202

0

65

МОЗУ 

3528.12.201

0

Textbook Tiazhka O. Pediatrics Vinnytsia:N

K,2018

33



МОЗУ 

3528.12.201

0

Textbook Tiazhka O. Pediatrics Vinnytsia:N

K,2018

50

MNU №6 

17.01.2019

Study guide Ilchenko S.I. Patient Care and 

Technigues for 

Medical 

Manipulationin

Pediatrics

Lviv: 

NS,2021

10

MNU  of 

Ukraine

Study guide Tiazhka O. Princeples

pediatric nursing

K.:

Medicine,20

16

2

MNU  of 

Ukraine

recomendeti

ons

Katilov O.V. Infant& Young 

Child Nutrition

K.:

Medicine,20

19

10



Розділ 2

Наукові статті  працівників       

кафедри за 2016-2021рр.



 Interns' Participation in the Work in "Children's Health School" as a Method

of Teaching and Educational Process [Текст] / O. S. Bobrykovych,

O. B. Synoverska, O. L. Tsymbalista et al. // Галицький лікарський вісник. —

2019. — т.26, № 1. — С.48-49.

 Рекурентні респіраторні захворювання в дітей: нові можливості

профілактики [Текст] / О. Б. Синоверська, Т. Г. Березна, З. В. Вовк та ін.
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акушерства і гінекології. — 2017. — т.11, № 3. — С.62. — Матеріали XII

Конгресу педіатрів України "Актуальні проблеми педіатрії" [10-12 жовтня

2017 року, м. Київ].



 Генетичні аспекти аномалій статевої диференціації [Текст]

/ Н. М. Фоменко, О. Б. иноверська, Н. В. Чорна та ін. // Український

журнал дитячої ендокринології. — 2016. — № 2. — С.76-77. — матеріали

науково-практичної конференції"Сучасна дитяча ендокринологія"[22-23

квітня 2016р.,м.Івано-Франківськ];.

 Хронічний атрофічний акродерматит : клінічні випадки [Текст]

/ В. Є. Ткач, Н. П. Маляр, М. С. Волошинович, Б. А. Зубик // Український

журнал дерматології венерології косметології. — 2018. — № 2. — С.103-

107.

 Аналіз мікробного пейзажу бронхіального дерева і

антибіотикорезистентності при ускладненій пневмонії у дітей [Текст]

/ О. Л. Цимбаліста, О. Б. Синоверська, Ю. Г. Чоп'як та ін. // Міжнародний

журнал педіатрії, акушерства і гінекології. — 2016. — т.10, № 1. — С.106-

107. — Актуальні проблеми педіатрії.Матеріали XIII з'їзду педіатрів

України [11-13 жовтня 2016 року,м.Київ].

 Рекурентні респіраторні захворювання в дітей: нові можливості

профілактики [Текст] / О. Б. Синоверська, Т. Г. Березна, З. В. Вовк та ін.

// Здоровье ребенка. — 2020. — т.15, № 4. — С.21-26.



 Гостра коронарна недостатність у дітей: від теорії до практики [Текст]
/ О. Б. Синоверська, З. В. Вовк, Н. М. Фоменко та ін. // Міжнародний
журнал педіатрії, акушерства і гінекології. — 2017. — т.11, № 3. — С.59. —
Матеріали XII Конгресу педіатрів України "Актуальні проблеми
педіатрії" [10-12 жовтня 2017 року, м. Київ].

 Цимбаліста, О. Л.

Внутрішньогрудні форми саркоїдозу у підлітків [Текст] / О. Л. Цимбаліста
// Перинатология и педиатрия. — 2018. — № 2. — С.89-94.

 Цимбаліста, О. Л.

Гіперчутливий пневмоніт у дітей (лекція) [Текст] / О. Л. Цимбаліста
// Современная педиатрия. — 2017. — № 6. — С.125-129.

 Цимбаліста, О. Л.
Легеневий синдром при гранулематозі з поліангіїтом (гранулематозі
Вегенера) (лекція) [Текст] / О. Л. Цимбаліста // Современная 
педиатрия. — 2017. — № 8. — С.120-124.

 Цимбаліста, О. Л.
Позалегеневі прояви саркоїдозу у дітей (лекція) [Текст] / О. Л. Цимбаліста
// Перинатология и педиатрия. — 2017. — № 4. — С.119-124.

 Цимбаліста, О. Л.
Синдром внутрішньоальвеолярної кровотечі при окремих орфанних
захворюваннях з ураженням легень у дітей ( лекція ) [Текст] 
/ О. Л. Цимбаліста // Современная педиатрия. — 2020. — № 7. — С.72-80.



 Цимбаліста, О. Л.

Ураження бронхолегеневої системи при ревматичних захворюваннях у 

дітей (лекція) [Текст] / О. Л. Цимбаліста // Перинатология и педиатрия. —

2017. — № 3. — С.120-125.



Розділ 3

Поточні державні інформатори про 

оперативне відображення змісту  

друкованих в Україні видань





• Літопис авторефератів дисертацій

• Літопис журнальних статей

• Український реферативний журнал.

Серія 4. Медицина. Медичні науки



Інформаційні можливості

бібліотеки ІФНМУ

 Із придбанням АБІС “УФД/Бібліотека” почалося

поетапне впровадження автоматизації бібліотечно-

бібліографічних процесів.

 На бібліотечному сайті користувачі мають

можливість ознайомитись з новими надходженнями до

бібліотеки, з переліком дисертацій, захищених в

ІФНМУ, з передплатою періодичних видань.

 Електронний каталог бібліотеки ІФНМУ підключено

до інтернету. Це дає змогу користувачам мати вільний

доступ до перегляду та замовлення літератури.

Електронний каталог: http://lib.ifnmu.edu.ua/elekt-kat



• Студенти та викладачі університету мають

можливість безкоштовно користуватись

повнотекстовим пошуком по системі HINARI

(http://hinarilogin.research4life.org).

• На комп’ютерах читального залу

запропоновано доступ до РБД PubMed, котра

дозволяє проводити пошук за реферативними

статтями: (www.nebi.nlm.nih.gov/PubMed).



Дякуємо за участь у перегляді 

матеріалів, підготовлених

працівниками бібліотеки ІФНМУ. 

Свої пропозиції просимо надсилати 

електронною   поштою.

Наша адреса:

library@ifnmu.edu.ua


