


Програма Дня кафедри

• мета проведення Дня кафедри

• книжково-інформаційна виставка “Дитячі

інфекційні хвороби”

• комплектування фонду бібліотеки ІФНМУ з 

тематики кафедри 

• інформаційні можливості бібліотеки ІФНМУ



Мета Дня кафедри

Бібліотека ІФНМУ пропонує мультимедійну

презентацію Дня кафедри дитячих інфекційних 

хвороб 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 інфекційні 

хвороби”

Розділ 1

На допомогу навчальному процесу та

науковим дослідженням



616-053.2(075.8)

А92

Атлас дитячих інфекційних хвороб. Червона Книга [Текст] = Red Book Atlas of 

Pediatric Infectious Diseases : для студентів медичних закладів вищої освіти, лікарів-

інтернів / ред. Бейкер К.Дж. - двомовне вид. - К. : ВСВ "Медицина", 2019. - 744 с. Всього:  

20 прим. (абонемент – 15).

У виданні подано основні відомості

щодо дитячих інфекційних захворювань.

Наведений багатий ілюстративний матеріал, що

стосується діагностики, оцінки та лікування

понад 100 дитячих хвороб. Описання хвороб

доповнено 1200 деталізованими фотографіями,

томограмами і рентгенограмами. У коротких

підписах висвітлено найважливіші аспекти

клінічної картини та перебігу захворювань, а

також надано цінну інформацію щодо

диференціальної діагностики. Стисло наведено

всі основні етапи – діагностику, оцінку й

тактику лікування кожної хвороби.



616.9-053(02)

І-74

Інфекційні хвороби в дітей [Текст] : національний підруч. для студ. вищ. мед. навч. 

закл. IV р. акр.(лист №1/11-10390 від 10.11.2010р., наказ МОЗУ № 502 від 22.06.2010) / С. 

О. Крамарьов, О. Б. Надрага, Л. В. Пипа та ін. ; за ред. С.О. Крамарьова, О.Б. Надраги. -

2 - е вид., виправлене. - К. : Медицина, 2016. - 392 . Всього:  102 прим. (абонемент – 93).

У підручнику представлено

класичні і нові дані про інфекційні

хвороби в дітей. Наведено сучасні

відомості про етіологію, епідеміологію,

патогенез, клінічну картину, методи

діагностики та лікування

найпоширеніших інфекційних

захворювань серед дітей в Україні. До

кожної теми подано перелік питань і

тестів для самоконтролю засвоєних знань.

Для студентів і лікарів-інтернів вищих

медичних навчальних закладів IV рівня

акредитації.



616.9-053(02)

І-74

Інфекційні хвороби у дітей [Текст] : національний підручник для студ. вищих

медичних навч. закл. ІVр. акредитації (МОЗУ, наказ № 502 від 22.06.2010) / Л. І. 

Чернишова, А. П. Волоха, А. В. Бондаренко та ін. ; За ред. Л.І. Чернишової. - К. : 

ВСВ"Медицина", 2016. - 1016 с. Всього:  101 прим. (абонемент – 92).

У національному підручнику

викладено основні симптоми та синдроми

інфекційних хвороб у дітей. Наведено

класичні й нові дані щодо етіології,

діагностики, лікування та профілактики

інфекцій, які можуть траплятися у

практичній діяльності лікаря-педіатра.

Висвітлено епідеміологічну ситуацію

щодо окремих інфекцій у світі і в Україні.

Для дитячих інфекціоністів, педіатрів,

сімейних лікарів, інтернів і лікарів усіх

педіатричних спеціальностей.



616.9(075.8)

І-55

Імунопрофілактика інфекційних хвороб [Текст] : навч.-метод. посібн. / за ред. Л.І. 

Чернишової, А.П. Волохи. - 2 -е вид., переробл. і доповн. - К. : ВСВ "Медицина", 2019. -

320 с. Всього:  10 прим. (абонемент - 6).

У навчально-методичому

посібнику викладено основні досягнення

в імунопрофілактиці, перспективи

розвитку нових вакцин, проблеми, які

трапляються в лікарській практиці.

Описані методи підвищення безпечності

щеплень та моніторингу проведення

вакцинації. Детально описано організацію

вакцинального процесу,

імунопрофілактику окремих інфекцій.

Для лікарів-інтернів, слухачів

післядипломної освіти, педіатрів,

сімейних лікарів, дитячих імунологів,

дитячих інфекціоністів і лікарів вузьких

педіатричних спеціальностей, а також

студентів медичних закладів вищої освіти.



616.9-053.2(075.8)

M26

Manual of Children's Infectious Diseases [Текст] = Дитячі інфекційні хвороби : навч. 

посібникдля студ вищ. мед. навч. закл. / O.Ye. Fedortsiv, I. L. Horishna, H. A. Pavlyshyn, I. 

M. Horishniy. - Vinnitsia : Nova Knyha, 2020. - 440 c. Всього:  20 прим. (абонемент – 16).

У посібнику базовий рівень знань

та питання для підготовки подаються до

кожної теми, наповнений детальними

диференціальними таблицями, а також

клінічними прикладами діагнозів для

кожної нозології. Посібник допоможе

студентам опанувати навичками

обстеження, діагностики , планування

лікування та профілактики при

інфекційних захворюваннях у дітей.

Посібник призначений для студентів

вищих медичних навчальних закладів.



616.9-053(02)

P36

Pediatric infectious diseases [Текст] : textbook for students of higher medical education 

iesteblishments of the 4th level of accred. (MPHU №502 of 22.06.2010) / S. O. Kramarov, O. B. 

Nadraga, L. V. Pypa et al. ; ed. by S.O. Kramarov. - Third edition, corrected. - K. : AUS 

Medicine Publishing, 2016. - 240 p. Всього:  50 прим. (абонемент – 43).

У підручнику представлено

класичні і нові дані про інфекційні

хвороби в дітей. Наведено сучасні

відомості про етіологію, епідеміологію,

патогенез, клінічну картину, методи

діагностики та лікування

найпоширеніших інфекційних

захворювань серед дітей в Україні. До

кожної теми подано перелік питань і

тестів для самоконтролю засвоєних

знань. Для студентів і лікарів-інтернів

вищих медичних навчальних закладів IV

рівня акредитації.



616.9-053(02)

P36

Pediatric infectious diseases [Текст] : textbook for students of higher medical education 

institutions of the 4th level of acc. (MPHU) / ed. by S.O. Kramarev /Kramarev S.O., Nadraga

O.B., Pipa L. V., Kharchenko Y. P., Livinenko N. G. - 2 - edition, corrected. - Kyev : AUS 

Medicine Publishing, 2015. - 240 p. Всього:  53 прим. (абонемент – 46).

У підручнику представлено

класичні і нові дані про інфекційні

хвороби в дітей. Наведено сучасні

відомості про етіологію, епідеміологію,

патогенез, клінічну картину, методи

діагностики та лікування

найпоширеніших інфекційних

захворювань серед дітей в Україні. До

кожної теми подано перелік питань і

тестів для самоконтролю засвоєних знань.

Для студентів і лікарів-інтернів вищих

медичних навчальних закладів IV рівня

акредитації.



616.9-053(02)

P36

Pediatric infectious diseases [Текст] : textbook for students of higher medical education 

institutions of the 4th level of acc. (MPHU) / ed. by S.O. Kramarev. - Kyev : AUS Medicine 

Publishing, 2014. - 240 p. Всього:  18 прим. (абонемент – 13).

У підручнику представлено

класичні і нові дані про інфекційні

хвороби в дітей. Наведено сучасні

відомості про етіологію, епідеміологію,

патогенез, клінічну картину, методи

діагностики та лікування

найпоширеніших інфекційних

захворювань серед дітей в Україні. До

кожної теми подано перелік питань і

тестів для самоконтролю засвоєних

знань. Для студентів і лікарів-інтернів

вищих медичних навчальних закладів IV

рівня акредитації.



616.9(075.8)

І-74

Інфекційні хвороби [Текст] : підруч. для студ. мед. закл. вищ. освіти освітньо-кваліф. 

рівнів "Бакалавр" і "Магістр зі спец. "Медсестринство" напр. підготовки "Охорона

здоров'я" / за ред. В.М. Козька. - К. : ВСВ "Медицина", 2019. - 312 с. Всього:  10 прим. 

(абонемент – 5).

У підручнику нозологічні форми

викладено за однотипною схемою:

визначення, етіологія, епідеміологія,

патогенез, клінічна картина, ускладнення,

діагностика, лікування, профілактика.

Особливу увагу приділено питанням

загальної інфектології, догляду за

хворими, наданню невідкладної допомоги.

Для студентів медичних закладів вищої

освіти освітньо-кваліфікаційних рівнів

“Бакалавр” і “Магістр” зі спеціальності

“Медсестринство” напряму підготовки

“Охорона здоров’я”



616.9-083(023)

А65

Андрейчин, М. А.

Медсестринство при інфекційних хворобах [Текст] : підр. для вищ. мед. навч. закл. І-

ІІ р. акр. / М. А. Андрейчин, О. Л. Івахів. - Тернопіль : Укрмедкнига, 2002. - 385 с. 

Всього:  162 прим. (абонемент – 142).

Підручник складається з двох
частин. У загальній частині викладено
специфіку інфекційних хвороб їх
класифікацію, принципи діагностики,
лікування та профілактики. У спеціальній
частині висвітлено низку важливих
інфекційних хвороб. З урахуванням
особливостей нозологічної форми описано
участь медичної сестри в обстеженні
пацієнта, догляді за ним, організації
харчування, надання лікувальної допомоги,
забезпеченні протиепідемічного режиму.
Підручник адресується студентам медичних
навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації за
спеціальністю “Медсестринство при
інфекційних хворобах”, також буде корисним
для післядипломної освіти медичних
працівників.



616.9(02)

Ч-75

Чорновіл, А. В.

Клінічне медсестринство в інфектології з елементами епідеміології [Текст] : 

Підручник для студ. сестр. ф-тів вищ. мед. навч. заклад. II-IV р. акред. / А. В. Чорновіл, 

Р. Ю. Грицко. - К. : Здоров'я, 2002. - 576 с.  Всього:  99 прим. (абонемент – 79). 

У підручнику наведено близько

50 основних інфекційних нозологічних

форм, що найчастіше трапляється в

Україні. Опис інфекційних хвороб подано

в такій послідовності: визначення,

етіологія, епідеміологія, клініка,

специфічна діагностика, лікування,

профілактика. Особливої уваги надано

деталізації питань догляду і дієтотерапії

та найважливішим заходам в епідемічних

осередках при кожній нозологічній

формі. Для студентів факультетів вищої

сестринської освіти вищих медичних

закладів освіти II-IV рівнів акредитації.



Література, яка не 

користується попитом



616.9-053(02)

І-74

Інфекційні хвороби у дітей [Текст] : Підручник для студ. вищ. мед навч. заклад. освіти

III-IV р. акред. та лікарів-інтернів / А. М. Михайлова, Л. О. Трішкова, С. О. Крамарєв, 

О. М. Кочеткова. - К. : Здоров'я, 1998. - 418 с. Всього:  86 прим. (абонемент – 69).

Підручник складається з двох

частин: загальної та спеціальної. У

загальній частині подано характеристику

інфекційної хвороби та її суть у дитячому

віці. Спеціальна частина включає

інфекційні хвороби дихальних шляхів як

гострі респіраторні вірусні інфекції,

грип, парагрип, мікоплазмозна,

герпевірусна інфекція, кір,

скарлатина,дифтерія. У цій частині

розглядаються кишкові інфекційні

хвороби, трансмісивні хвороби та

хвороби зовнішніх покривів. Для лікарів-

інтернів, студентів вищих медичних

закладів.



616.9-07-053(02)

Б73

Богадельников, И. В.

Дифференциальный диагноз инфекционных болезней у детей [Текст] : Руководство 

для врачей и студентов / И. В. Богадельников ; МОЗУ, АТНУ. - Симферополь, 2007. - 690 

с.  Всього:  101 прим. (абонемент – 95).

У книзі викладено
диференціальна діагностика основних
інфекційних захворювань, що
зустрічаються в педіатричній практиці.
Важливе місце виділено анатомо-
фізіологічним особливостям дитячого
організму, що передбачає розвиток
інфекційного процесу. Основні
нозологічні форми викладені з коротким
описом етіології, патогенезу і клініки,
знання яких необхідно для поставлення
діагнозу. Книга розрахована на педіатрів-
інфекціоністів, а також лікарів загальної
практики, сімейних лікарів. Може бути
використана студентами ІІІ-IV рівня
акредитації, інтернами, клінічними
ординаторами.



616.9-053(083)

С74

Справочник по инфекционным болезням у детей (для семейных и школьных врачей, 

участковых педиатров и врачей скорой помощи) [Текст] / под ред. И. В. Богадельникова, 

М. В. Лободы. - 4-е изд., допол. и перер. - Симферополь-К. : "Престиж-Люкс", 2005. - 390 

с. Всього:  99 прим. (абонемент – 87).

Довідник включає основні
нозологічні форми хвороб, що
визначають інфекційну захворювань в
Україні. Виклад кожного захворювання з
визначення, наведені основні відомості
про етіологію, епідеміологію і патогенез.
Докладно висвітлені клініка
захворювання і основні діагностичні
критерії. Обумовлені принципи
проведення диференціального діагнозу і
лікування. Визначена тактика лікаря у
відношенні до хворих і контактних осіб.
Призначений для сімейних лікарів,
дільничних педіатрів, лікарів швидкої
допомоги, студентів старших курсів, а
також медичних і педагогічних
працівників.



Список наукової літератури, 

яка є в бібліотеці



Книгозабезпеченість

навчальної дисципліни 

“Дитячі інфекційні 

хвороби” за 2016 – 2021рр.



Наявність 

грифа 

(МОНУ,МО

ЗУ, ДУЦМК 

з ВМО МОЗ 

України)

Вид

видання: 

підручник, 

посібник, 

атлас

Автор Назва Рік, місце 

видання

Тираж

МОЗУ

№502 

22.06.2010

Підручник 

національн

ий

Крамарьов

С.О.

Інфекційні

хвороби в дітей

К.: 

Медицина,

2016

102

МОЗУ

№502 

22.06.2010

Підручник 

національн

ий

Чернишова 

Л.І.

Інфекційні

хвороби в дітей

К.: 

Медицина,

2016

101

МОЗУ Навчальний 

посібник

Чернишова 

Л.І.

Імунопрофілакти

ка інфекційних 

хвороб

К.: 

Медицина,

2019

10

Всеукраїнсь

ка  

асоціація  

інфекціоніс

тів № 188 

12.12.18

Атлас Бейкер

К.Дж.

Атлас дитячих 

інфекційних 

хвороб. Червона 

книга

К.: 

Медицина,

2019

10



Вч. Рада 

ТНМУ №9 

24.06.2019

Навчальний 

посібник

Fedortsiv

O.Ye.

Manual of 

Children’s 

Infectious 

Diseases

Vinnitsia:

NK,2020

20

MPHU  

№502 

22.06.2010

Textbook Kramarev

S.O.

Pediatric 

infectious 

diseases

K.:

Medicine, 

2016

50

Вч. Рада 

ХНМУ №6 

14.06.18

Підручник Козько

В.М.

Інфекційні 

хвороби

К.: 

Медицина,

2019

71

Вч. Рада 

ХНМУ №5 

17.05.2018

Навчальний 

посібник

Козько

В.М.

Клінічне

медсестринство

в інф.

К.: 

Медицина,

2018

32

МОЗУ Навч. 

метод. 

посібник

Рябоконь

С.В.

Надання послуг 

з тестування 

К.: 

КіМ,2018
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Розділ 2

Наукові статті  працівників       

кафедри за 2016-2021рр.



 Матейко, Г. Б.

Патогенетичні механізми розвитку хронічного гепатиту С у дітей з

метаболічним синдромом та раціональні підходи до їх лікування [Текст]

/ Г. Б. Матейко // Архів клінічної медицини ( дар). — 2016. — № 2. — С.11-

14.

 Матейко, Г. Б.

Синдром вигорання у практиці лікаря-дитячого інфекціоніста [Текст]

/ Г. Б. Матейко, Л. В. Антонюк // Галицький лікарський вісник. — 2017. —

т.24, № 2. — С.67-69.

 Матейко, Г. Б.

Лікування пацієнтів із герпетичною інфекцією за принципами доказової

медицини [Текст] / Г. Б. Матейко, Т. В. Веприк, Н. Б. Горбаль

// Запорожский медицинский журнал. — 2020. — т.22, № 3. — С.420-430.

 Матейко, Г. Б.

Захворювання людей, зумовлене Bordetella bronchiseptica, - сучасна

реальність [Текст] / Г. Б. Матейко, У. А. Глушко // Дитячий лікар. —

2018. — № 2. — С.31-35.



 Матейко, Г. Б.

Хвороба,спричинена вірусом Зіка як материнська-плодова інфекція
[Текст] / Г. Б. Матейко, У. А. Глушко // Міжнародний журнал педіатрії,
акушерства і гінекології. — 2017. — т.11, № 4. — С.78-87.

 Матвісів, М. В.
Перебіг і наслідки вагітності у ВІЛ-позитивних жінок з HCV-інфекцією
[Текст] / М. В. Матвісів // Інфекційні хвороби. — 2019. — № 1. — С.26-34.

 Матейко, Г. Б.
Перебіг HBV-інфекції у вагітних жінок, інфікованих та неінфікованих ВІЛ 
[Текст] / Г. Б. Матейко, М. В. Матвісів // Галицький лікарський вісник. —
2018. — т.25, № 4. — С.15-20.

 Матейко, Г. Б.

HBV-інфекція і вагітність [Текст] / Г. Б. Матейко, М. В. Матвісів
// Галицький лікарський вісник. — 2017. — т.24, № 3. — С.20-22.

 Матейко, Г. Б.

Ризик інфікування плода і новонародженого у вагітних жінок з HBV і
HCV-інфекцією [Текст] / Г. Б. Матейко, М. В. Матвісів // Інфекційні
хвороби. — 2017. — № 2. — С.9-14.



 Матейко, Г. Б.
Патогенетичні механізми розвитку хронічного гепатиту С у дітей з
метаболічним синдромом та раціональні підходи до їх лікування [Текст] 
/ Г. Б. Матейко // Архів клінічної медицини ( дар). — 2016. — № 2. — С.11-
14.

 Матейко, Г. Б.
Оптимізація патогенетичного лікування дітей із секреторними діареями
[Текст] / Г. Б. Матейко, Т. В. Нестерова // Дитячий лікар. — 2018. — № 
2. — С.36-40.

 Матейко, Г. Б.

Інформативність цитотесту в діагностиці малярії [Текст] / Г. Б. Матейко,
Р. Ю. Приймак, Т. В. Нестерова // Актуальная инфектология. — 2019. —
№ 5. — С.97-98. — Тези доповідей науково-практичної конференці з
міжнародною участю "Актуальні інфекційні захворювання. Сучасні
аспекти клініки, діагностики, лікування та профілактики" [28-29
листопада 2019 року, М.Київ].

 Матейко, Г. Б.

Захворювання, викликані Moraxella catarrhalis, та її роль у патології дітей
[Текст] / Г. Б. Матейко, Н. В. Чуйко // Дитячий лікар. — 2018. — № 2. —
С.16-22.



 Матейко, Г. Б.

Синдром вигорання у практиці лікаря-дитячого інфекціоніста [Текст] 

/ Г. Б. Матейко, Л. В. Антонюк // Галицький лікарський вісник. — 2017. —

т.24, № 2. — С.67-69.

 Матейко, Г. Б.

Захворювання.викликані Moraxella catarrhalis,та її роль у патології дітей

[Текст] / Г. Б. Матейко, Н. В. Чуйко // Дитячий лікар. — 2019. — № 1. —

С.40-44.

 Мельник, Х. В.

Моніторинг стійкості бактеріальної мікрофлори до антибактеріальних

препаратів у дітей із гострими респіраторними інфекціями [Текст] 

/ Х. В. Мельник, Г. Б. Матейко // Актуальная инфектология. — 2018. — т.6, 

№ 5. — С.45-48.

 Федяк, І. О.

Фокус на вакцинацію:погляд лікарів та батьків,аналіз фармацевтичного

забезпечення імунопрофілактики керованих дитячих бактерійних

інфекцій [Текст] / І. О. Федяк, І. П. Білик, Г. Б. Матейко

// Фармацевтичний часопис. — 2018. — № 1. — С.139-151.



 Обгрунтування шляхів подолання дитячих вірусних інфекцій в Україні

[Текст] / І. О. Федяк, І. І. Іванюлик, Г. Б. Матейко та ін. // Здобутки

клінічної і експериментальної медицини. — 2016. — № 4. — С.112-117.

 Матейко, Г. Б.

Захворювання.викликані Moraxella catarrhalis,та її роль у патології дітей

[Текст] / Г. Б. Матейко, Н. В. Чуйко // Дитячий лікар. — 2019. — № 1. —

С.40-44.



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


