
ДИТЯЧИЙ АЛКОГОЛІЗМ 

Рекомендований анотований список літератури 

1. Агибалова Т.В., Бузик О.Ж., Гуревич Г.Л. Значение 

личности больных алкоголизмом в психотерапевтическом 

процессе //Журнал неврологии и психиатрии им. С.С. 

Корсакова. – 2011. – Т. 111, № 11. – Вип. 2. Алкоголизм. – С. 

39-43. 

В статті приведені результати використання 

диференційованих психотерапевтичних методик при 

лікуванні 120 хворих на алкоголізм з врахуванням їх 

особистісних особливостей. Представлені 

психотерапевтичні програми, орієнтовані на вік та 

особливості характеру пацієнтів. 

2. Ваисов С.Б. Наркотическая и алкогольная зависимость. 

Практическое руководство по реабилитации детей и 

подростков. – СПб.: Наука и Техника, 2008. – 272 с. Шифр 

616.891-099.1 / В-14 

Книга присвячена надзвичайно актуальній у наш час проблемі 

наркоманії і алкоголізму серед дітей та підлітків: соціальним 

і психологічним аспектам розповсюдження наркотиків, 

питанням залежності та співзалежності, соціально-

психологічному портрету наркомана, шляхам 

перешкоджання зловживання наркотиками та алкоголем, 

корекції поведінки, моделям комплексної роботи спеціалістів 

як з наркозалежними, так і з їх соціальним оточенням. 

3. Виктор Морис, Аллан Х. Роппер. Руководство по 

неврологии по Адамсу и Виктору. – М.: ООО «Медицинское 

информационное агентство», 2006. – 680 с. Шифр 616.8 / В-43 



Розглядаються основні прояви неврологічних захворювань, їх 

діагностика та лікування, інфекційна, спадкова і онкологічна 

патологія нервової системи, захворювання спричинені 

наркотиками та алкоголем. В зручній формі викладені 

рекомендації по діагностиці та лікуванню в амбулаторних і 

стаціонарних умовах. 

4. Вісник асоціації психіатрів України. – К., 2003. - № 3-4. – 

276 с. Шифр 616.89 / В-38 

Більша частина даного випуску стосується питань прав 

пацієнтів і якості медичної допомоги.  

5. Вісник асоціації психіатрів України. – К., 2001. - № 3-4. – 

234 с. Шифр 616.89 / В-53 

Цей номер журналу являє собою збірник статей, 

присв’ячених кризовим станам в системі психіатричної 

допомоги. 

6. Вісник асоціації психіатрів України. – К., 2002. - № 3-4. – 

232 с. Шифр 616.89 / В-53 

Більшість робіт цього випуску присв’ячені питанням надання 

психіатричної допомоги, в тому числі допомоги в 

примусовому порядку, її організації і порядку проведення. 

7. Гамільтон Б. Початок в АА. Життя в тверезості. – Львів: 

Видавництво «Свічадо», 2005. – 222 с. Шифр 616.891-099.11 / 

Г-18 

Алкоголізм – хвороба тіла, розуму й душі. Від неї 

страждають не лише самі узалежнені, а й цілі їх родини. 

Книжка про АА – Спільноту Анонімних Алкоголіків – 



можливо, єдина й остання надія для Вас чи для когось із 

Ваших рідних або близьких. 

8. Диференційовано-діагностичні алгоритми в психіатрії: 

Метод. рекоменд. /Донецький нац. мед. ун-т. ім. М. Горького; 

Укл. Абрамов В.А., Рябополова Т.Л., Бурцев О.К. та ін. - К., 

2009. - 32 с. Шифр 616.89 / Д-50 

Найважливішим аспектом використання МКХ-10 в 

психіатричній практиці є необхідність узгодження 

діагностичних стратегій з вимогами ВООЗ. Ці вимоги 

передбачають певну послідовність і доказовість 

діагностичного процесу, що й перетворює діагностику 

психічних розладів в нормативний процес, який спирається на 

певні правила і принципи або на певний алгоритм. 

9. Илюк Р.Д., Рыбакова К.В., Киселев А.С., Крупницкий Е.М. 

Эпидемиология и медико-социальные особенности 

зависимости от пива и крепких алкогольных напитков. 

//Журнал неврологии и психиатрии им. С.С. Корсакова. –

2011. – Т. 111, № 11. – Вип. 2. Алкоголизм. – С. 3-13. 

Було проведено порівняльне дослідження залежності від 

міцних спиртних напоїв і від пива. Відмічається, що поряд із 

стійкою тенденцією збільшення споживання спиртних напоїв 

у РФ за період 1999-2009 рр., прослідковується зниження 

основних показників захворюваності на алкоголізм та 

алкогольні психози. 

10. Кемпінські А. Пізнання хворого. – Львів: Видавництво 

Мс, 2004. – 122 с. Шифр 616.89 / К-34 

Книга присв’ячена висвітленню проблем, пов’язаних з 

дослідженням медичної психології та етики стосунків 



«лікар-пацієнт» і можливостей пізнання пацієнта, 

підкреслюється значення контакту «лікар-пацієнт» і 

емоційного зв’язку, котрий виникає між ними в процесі 

лікування. 

11. Кирик Ю. Алкоголь: Як вирватися із зачаркованого кола. 

– Львів: Свічадо, 2006. – 128 с. Шифр 616.891-099.11 

В Україні узалежнених алкоголем – близько мільйона осіб. У 

кожного узалежненого є рідні, близькі, знайомі, 

співробітники. На жаль, ці люди у переважній більшості не 

усвідомлюють, з якою важкою й підступною хворобою 

мають справу. Їм теж потрібна підтримка і допомога, 

адже вони - співузалежнені. Мета книги – допомогти 

розпізнати у близькій людині важку недугу. Порадити, як 

діяти у тій чи іншій ситуації, бо алкоголізм є хворобою тіла, 

розуму й душі. 

12. Критерий качества жизни в психиатрической практике. / 

Марута Н.А., Панько Т.В., Явдак И.А и др. – Харьков: РИФ 

Арсис, 2004. – 240 с. Шифр 616.89 / К-82 

Дана монографія представляє собою виклад результатів 

наукових досліджень якості життя при різних формах 

психічної патології, які проводились в Інституті неврології, 

психіатрії та наркології АМН України. 

13. Емоційні порушення при пограничних психічних 

розладах та алкогольній залежності (діагностика та принципи 

лікування): Метод. рекоменд. /АМН України, МОЗ України, 

Укр. центр наук. мед. інформ. та патент.-ліценз. роботи; Укл. 

Марута Н.О., Мінко О.І. - Харків, 2003. - 20 с. Шифр 616.891-

099.1 / М-29 



У сучасному світі кожна третя людина страждає тією або 

іншою формою психічної патології з очевидним 

переважанням пограничних психічних розладів. Аналогічна 

тенденція спостерігається і у наркології. У даній методичній 

розробці наведені клініко-психопатологічні, клініко-

феноменологічні характеристики емоційних порушень при 

пограничних розладах та алкогольній залежності, а також 

критерії діагностики та принципи терапії даної патології. 

14. Менделевич В.Д. Психиатрическая пропедевтика. – М.: 

МЕДпресс информ, 2004. – 528 с. Шифр 616.89 / М-50 

В керівництві розглянуті такі основоположні розділи 

психіатричної пропедевтики, як психіатрична і 

феноменологічна діагностика, психічна і поведінкова норма, 

патологія, девіація, методи дослідження в психіатрії, 

психопатологія. 

15. Метод мембранного плазмаферезу в комплексному 

лікуванні невідкладних станів в наркології: Метод. рекоменд. 

/МОЗ України, Укр. центр наук. мед. інформ. та патент.-

ліценз. роботи; Укл. Сосін І.К., Чуєв Ю.Ф., Гончарова О.Ю., 

Куренков А.М. - К., 2009. - 27 с. Шифр 616.891-099.1 / М-54 

Досвід наукової й практичної наркології останніх років 

переконливо свідчить про істотне ускладнення клінічної 

картини гострої та хронічної інтоксикації і синдрому 

відміни у хворих з наркотичною та алкогольною залежністю. 

Дані методичні рекомендації укладені з метою поширення 

позитивного досвіду купірування невідкладних наркологічних 

станів з використанням методу мембранного плазмаферезу. 



16. Надання допомоги лікарям загальної практики психічно 

хворим /За ред. В.М. Козідубової, І.С. Вітенко. – Харків: 

Прапор, 2004. – 248 с.Шифр 616.89 / Н-17 

У посібнику містяться сучасні уявлення про надання 

лікарями загальної практики допомоги психічно хворим, а 

також організація такої допомоги, важливі особливості 

діагностики, лікування, нагляду за пацієнтами з різними 

психічними та поведінковими розладами.  

17. Немцов А.В., Орлов А.В. Количественная характеристика 

течения алкоголизма: возрастной аспект //Журнал неврологии 

и психиатрии им. С.С. Корсакова. – 2011. – Т. 111, № 5. – С. 

60-68. 

В останні роки вивчення проблеми алкоголізму, зокрема в осіб 

молодого віку, є надзвичайно актуальним. Стаття 

присв’ячена темі алкоголізму у різних вікових категоріях, 

розглядається протікання захворювання, типи та фазність 

перебігу алкоголізму. 

18. Орнитокс в комплексном лечении состояния отмены 

алкоголя. / Бачериков А.Н., Кузьминов В.Н., Юрченко Н.П. и 

др. // Медицина неотложных состояний. – 2011. – № 7-8. – С. 

69-91. 

Комплексний підхід у лікуванні абстинентного синдрому є 

надзвичайно важливим. Він визначає весь подальший хід 

лікувального процесу. Також у статті приведена клініко-

статистична характеристика алкогольних психозів в 

підлітково-юнацькому віці. 

19. Первинний психотичний епізод: діагностика, 

фармакотерапія та психосоціальна реабілітація: Метод. 



рекоменд. /МОЗ України, АМН України, Укр. центр наук. 

мед. інф.-ї та пат.-ліценз. роботи; Укл. Марута Н.О., Юр’єва 

Л.М., Панько Т.В. та ін. – Харків, 2009. – 31 с. Шифр 616.892 

/ П-26 

Проблема надання допомоги хворим з першим психотичним 

епізодом (ППЕ) має величезне медико-соціальне значення. 

Раннє втручання призводить до зниження тяжкості 

захворювання, забезпечує прискорення настання ремісії, 

знижує ризик розвитку когнітивного дефіциту та 

суїцидальної поведінки, запобігає хронізації патології, 

зменшує кількість госпіталізацій та їх тривалість. 

20. Применение Цитофлавина в терапии абстинентного 

синдрома у больных алкоголизмом  / Бохан Н.А., Иванова 

С.А., Теровский С.С. и др. – Санкт-Петербург, Томск, 2006. – 

32 с. Шифр 616.891-099.11 / П-76 

У посібнику, на прикладі абстинентного синдрому у хворих 

на алкоголізм, викладений метод удосконалення терапії 

шляхом застосування нейрометаболічного протектора з 

антиоксидантними властивостями – «Цитофлавін», який 

дозволяє суттєво знизити ступінь неспецифічних змін при 

хронічній алкогольній інтоксикації. 

21. Пятницкий И.Н., Найденова Н.Г. Подростковая 

наркология. – М.: ООО «Медицинское информационное 

агентство», 2008. – 256 с. Шифр 616.891-099.1 / П-99 

Дане керівництво детально висвітлює основні симптоми, 

особливості клінічного перебігу та терапії наркоманій та 

алкоголізму у підлітків. Розглянуто особливості підліткового 

віку, передумови, форми, наслідки, лікування та 

профілактику підліткових наркоманій та алкоголізму. 



22. Реабілітаційна діагностична тактика в психіатричній 

практиці: Метод. рекоменд. /МОЗ України, Укр. центр наук. 

мед. інф.-ї та пат.-ліценз. роботи; Укл. Абрамов В.А., 

Ряполова Т.Л., Жигуліна І.В. і ін. – К., 2009. – 26 с. Шифр 

616.89 / Р-31 

Є різниця у меті, процесі та засобах постановки клінічного і 

реабілітаційного діагнозів. Клінічний діагноз відображає 

психічний стан хворого, симптоми й синдроми захворювання, 

але не містить у собі будь-яких інших характеристик 

пацієнта. Реабілітаційний діагноз, навпаки, містить 

інформацію про індивідуальний рівень функціонального стану 

пацієнта, його особистість й можливості його підтримки в 

макро- і мікросоціальному оточенні. Виходячи з цього 

визначається кінцева мета реабілітації конкретного 

пацієнта, розробляється індивідуальна реабілітаційна 

програма, здійснюється підбір методів психосоціальної 

терапії. 

23. Сайков Д.В., Сосин И.К. Алкогольная депрессия. – 

Харьков: Коллегиум, 2004. – 336 с. Шифр 616.891-099.11 / С-

14 

На основі багатофакторного дослідження контингенту 

хворих на алкогольну залежність, узагальнення 

багаторічного власного клінічного досвіду, а також 

інтегрального аналізу джерел літератури приведені наукові 

дані, що характеризують клініко-психопатологічні, 

патопсихологічні і електрофізіологічні особливості 

алкогольної депресії. 

24. Сидоров П.И. Наркологическая превентология. – М.: 

МЕДпресс-информ, 2006. – 720 с. Шифр 616.891-099.1 / С-34 



Керівництво є фундаментальною міждисциплінарною 

роботою, в якій узагальнено дані про причини і умови 

розвитку залежності, про діагностику та семіотику, 

скринінг та прогнозування алкоголізму і наркотизму. В 

монографії обґрунтовані цілі і принципи політики 

стримування соціальних недугів, розглянута методологія 

побудови і алгоритми реалізації профілактичних програм. 

25. Смулевич А.Б. Депрессии в общей медицине. – М.: 

Медицинское информационное агентство, 2007. – 256 с. 

Шифр 616.898.1 / С-52 

Представлені новітні дані про біологічні основи, 

епідеміологію, психопатологію, клініку та діагностику 

депресій, які спостерігаються у загальномедичній практиці. 

Розглянуто розвиток уявлень про типологічну побудову 

депресій, їх нозологію, зв’язок з преципітуючими факторами, 

що має принципове значення для вибору адекватної терапії.  

26. Соловьева С.Л. Методологические принципы 

психологического изучения пациентов с зависимостью от 

алкоголя //Журнал неврологии и психиатрии им. С.С. 

Корсакова. – 2011. – Т. 111, № 11. – Вип. 2. Алкоголизм. – С. 

73-75. 

У статті розглянуті основні принципи методології 

психологічних досліджень хворих на алкогольну залежність, 

клініко-фізіологічні основи психосоматичних співвідношень, 

патопсихологія поведінки при алкогольній залежності. 

27. Тумак І. Улюблені напої – пити чи не пити? //Медицина 

світу. – 2009. - № 1. – С. 27-37. 



Стаття висвітлює питання алкоголізму у різному віці, його 

дії на організм. Значенню вживання алкоголю в розвитку 

різноманітних хронічних захворювань. Зокрема 

висвітлюється аспект поміркованого вживання алкоголю. 

28. Фармакотерапия в неврологи и психиатрии. / Под ред. 

С.Д. Єнна, Дж.Т. Койла. – М.: ООО «Медицинское 

информационное агентство», 2007. – 800 с. Шифр 616.8 / Ф-

24 

Книга висвітлює найновіші досягнення в діагностиці і 

фармакотерапії неврологічних та психічних захворювань, 

допомагає краще зрозуміти специфіку застосування 

лікарських засобів в неврології та психіатрії і стратегію 

пошуку нових методів лікування. Також наведені дані про 

механізми дії препаратів і нюанси їх клінічного 

застосування.  

29. Фармацевтичне право в наркологи. / Под ред. 

Шаповаловой В.А., Сосина И.К., Шаповалова В.В. и др. – 

Харьков: Факт, 2004. – 798 с. Шифр 615 / Ф-24 

Монографія представляє собою наукове и навчально-

методичне видання, в якому викладені з позиції 

фармацевтичного права питання застосування лікарських 

засобів в клініці, діагностиці та фармакотерапії лікування 

наркоманій, ВІЛ/СНІД, тютюнопаління і алкоголізму. У 

виданні розглянуті питання юридичної опіки в ланцюжку: 

лікар-пацієнт-провізор з метою попередження причин і умов, 

що сприяють здійсненню правопорушень та злочинів, 

пов’язаних з незаконним обігом психоактивних речовин. 



30. Чабан О.С., Несторович Я.М. Невідкладна допомога при 

психічних розладах і наркоманія. – К.: Бібліотека 

практичного лікаря, 2006. – 108 с. Шифр 616.89 / Ч-12 

У виданні узагальнено та систематизовано досвід останніх 

років лікарів-практиків та науковців у лікуванні психічних 

розладів, наркоманій та інших станів залежності. Особливий 

акцент зроблено на наданні невідкладної допомоги при цих 

станах. 

31. Шестопалова Л.Ф., Лесная Н.Н. Особенности 

комплайенса больных с алкогольной зависимостью и система 

его психокоррекции //Международный медицинский журнал. 

– 2011. - № 3. – С. 6-12. 

На основі динамічного психодіагностичного дослідження 90 

осіб з алкогольною залежністю описується феномен 

комплайєнсу, визначені його основні характеристики, 

структура та роль у терапевтичному процесі. Виділені різіні 

рівні комплайєнсу – повний, частковий, низький. Створена 

його типологія, яка складається з конструктивного, 

формального, пасивного, симбіотичного, нестабільного, 

негативістичного і дефіцитарного типів. Розроблена, 

апробована і впроваджена система психокорекції, 

спрямована на підвищення мотивації до лікування та 

дотримання терапевтичного режиму. 

32. Экономическая оценка психиатрической помощи. / Под 

ред. М. Кнаппа. – К.: Сфера, 2002. – 353 с. Шифр 616.89 / Э-

40 

Як при наявності обмежених ресурсів забезпечити найбільш 

адекватне надання психіатричної допомоги якомога більшій 

кількості людей, що її потребують? У даній монографії 



описано форми та методи економічних оцінок у галузі 

охорони психічного здоров’я, розглянуто відповідні показники 

та інструменти. 

Відповід. за випуск: Лозинська С.С. 

 


