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                       Департамент охорони здоров'я 

              Львівської обласної державної адміністрації 

                           КЗ Львівської обласної ради 

         "Львівська обласна наукова медична бібліотека" 

                   Відділ наукової медичної інформації 

                    

На допомогу ендокринологу: 

Рекомендований покажчик літератури                    

м. Львів                                                                          2016 р. 

    

     1. Бессесен Д.Г., Кушнер Р. Избыточный вес и ожирение: Про-

филактика, диагностика и лечение / Пер. с англ. И.М.Балкарова. - 

М.: Бином, 2006, 240 с. 

         Шифр 616.48 / Б-53 

      Монографію  присвячено діагностиці і лікуванню ожиріння., одного з 

найбільш розповсюджених захворювань, що погано піддається терапії. З 

позицій практичного лікаря розглянуто різні методи виявлення зайвої ваги 

тіла, організація амбулаторного  прийому хворих, рекомендації по дієтах, 

режиму фізичної активності, лікарняному та хірургічному лікуванню, пси-

хологічні принципи організації роботи з хворими ожирінням. Окрема глава 

написана  досвідченим педіатром, присвячена небезпеці ожиріння  у дітей, 

методам його діагностики і лікування. Приведені найбільш корисні для ліка-

ря англомовні ресурси інтернету з проблеми зайвої ваги. Вперше  наведено 

науковий аналіз комерційних програм і популярних дієт, призначених для зни-

ження масси тіла., показані результати сучасних наукових досліджень і 

епідеміологічних реєстрів хворих ожирінням в США. 

          

     2. Боднарчук  В.О.  Диференційна  діагностика найбільш поши-

рених  захворювань  органів  ендокринної системи у дітей : Навч.-

метод.посібник.-  Львів: ПАІС,2015.-128 с.  Шифр 616.4 /Б-75 

     Навчально-методичний посібник рекомендовано для студентів 

та  викладачів  вищих  медичних навчальних закладів 4-го рівня 

акредитації. Його розроблено відповідно до навчальної програми 

дисципліни «Педіатрія» (2014 р.) У посібнику висвітлено сучасні 

засади навчально-методичного проектування практичного  
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заняття. Він повинен допомогти студентові якісно самостійно 

підготуватися до практичного заняття, перевірити рівень засво-

єння теоретичного матеріалу, вирішивши наведені ситуаційні 

завдання та задачі різного рівня. 

     3. Власенко М.Е., Галицька В.В. Посібник для сімейних лікарів з 

ведення хворих на цукровий діабет.-К.,2016.-46 с. 

       Шифр 616.481 /В-58 

    У посібнику представлені загальні дані щодо визначення, класифікації, 

патогенезу, груп ризику розвитку, клінічних проявів і діагностики цукрового 

діабету. Головний акцент зроблено на особливостях лікування хворих на 

цукровий діабет 1-го і 2-го типів, контролю і самоконтролю цього 

захворювання. Висвітлені питання особливостей перебігу вагітності у 

хворих на цукровий діабет.   

     4. Гринь В.К., Миминошвили О.И., Михайличенко В.Ю. Хирур-

гические методы лечения сахарного диабета в эксперименте: Моно-

графия.-Донецк, 2004.-158 с. 

         Шифр 616.481 / Г-85 

     Монографія присвячена проблемам хірургічного лікування цукрового діа-

бету. В експерименті проведена порівняльна оцінка ефективності різних 

методів операції депорталізації, трансплантації культури клітин підшлун-

кової залози при аллоксановому цукровому діабеті. На основі клінічних, біо-

хімічних, гормональних і морфологічних даних доказана доцільність викори-

стання солідної трансплантації культури клітин підшлункової залози для 

лікування цукрового діабету. Книга призначена для хірургів, 

трансплантологів, ендокринологів. 

     5. Дедов И.И., Кураева Т.Л., Петеркова В.А. Сахарный диабет у 

детей и подростков: Руководство .-М.: ГЭОТАР-Медиа, 2007.-160 с. 

       Шифр 616.481 /Д-26  

    Представлені у виданні дані основані на багаторічному досвіді роботи 

відділення цукрового діабету Інституту дитячої ендокринології із врахуван-

ням досвіду і досягнень зарубіжних колег, аналізу літературних джерел. Всі 

дані з проблем цукрового діабету у дітей і підлітків є найбільш сталими і 

відповідними стандартам ВООЗ. Керівництво представлене для дитячих 

ендокринологів, педіатрів, лікарів-діабетологів. 
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     6. Діабетичні нейропатії / О.О.Сергієнко, А.С.Єфімов, Д.А.Єфі-

мов., Ю.Я.Кривко ; АМН України, ЛНМУ ім.Д.Галицького, Ін-т 

ендокринол. та обміну речовин АМН України.- К.; Львів,2003.-212 

с.     Шифр 616.481 / Д-44 

    В монографії   висвітлені   питання   етіології, патогенезу, діагностики, 

принципів лікування діабетичних нефропатій. Окрім аналізу стану проблеми 

на сучасному етапі наведені результати власних досліджень. Монографія 

розрахована на ендокринологів, терапевтів, невропатологів, хірургів. 

     7. Доказательная эндокринология : Руководство  для врачей / 

Пер.с англ.-2-е изд.-М.: ГЭОТАР-Медиа,2008.-640 с.  

         Шифр 616.4 /Д-63 

     Вся інформація викладена в книзі, присвячена методам діагностики та 

лікування, які ретельно перевірялись авторами. Однак, автори-редактори 

та  видавці не несуть відповідальності за можливі помилки, упущення, а 

також наслідки використання поданих методик на практиці. Практикую-

чий лікар повинен самостійно визначати доцільність застосування викладе-

ної у книзі інформації в кожній конкретній клінічній ситуації. Автори та 

редактори старалися максимально відслідковувати вибір та дози препара-

тів,  що згадуються, у відповідності з існуючими на момент публікації 

клінічними рекомендаціями і досвідом спеціалістів. Тим не менше, у зв’язку  з 

інформацією про препарати , що постійно оновлюється, читачеві варто 

кожного разу уточнювати інформацію про лікарські засоби, зокрема, про 

покази, протипокази, застереження , дози та ін.  Особливо це важливо у 

випадках використання нових та не часто застосовуваних препаратів. 

     8. Ендокринологія:  Навч.посіб. для студентів та лікарів / За 

ред.Я.Томашевського, О.Сергієнка.-Львів: НТШ,2009.-291 с. 

        Шифр 616.4 / Е-64 
      У навчальному посібнику узагальнено дані літератури та особистий до-

свід авторів з проблеми клінічної та профілактичної медицини, організації 

первинної медико-соціальної опіки населення, що охоплює заходи боротьби 

 із йододефіцитними захворюваннями, метаболічними порушеннями та цу-

кровим діабетом. З метою популяризації опрацьованої програми засновано 

„Український міжнародний інститут профілактичної медицини” та два 

його підрозділи: „Всеукраїнську міжнародну асоціацію здоров’я” і „Наукову 

комісію з проблем профілактичної медицини НТШ”.  Підсумовано багато-

річні дослідження у галузі ранньої діагностики та профілактики цукрового  
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діабету, патології щитовидної залози та інших ендокринопатій. Розглянуто 

механізми нейроендокринної регуляції циклу Корі на ранніх етапах формуван-

ня мітохондріальної інсулінової резистентності у людей із факторами ризи-

ку.  Описано нові методи виявлення осіб, генетично схильних до цукрового 

діабету – α-кетонуричний , α-кетонемічний та піруватдегідрогеназний 

тести. Навчальний посібник розрахований на студентів IV-VI курсів медич-

них факультетів ВНЗ III-IV рівнів акредитації, лікарів-інтернів, ендокри-

нологів та терапевтів. 

9. Ішемічна хвороба серця у пацієнтів із цукровим діабетом: 

Монографія / За заг.ред.А.В.Руденка, О.І.Мітченка.-К.:Агат-

Принт,2016.-181 с. 

      Шифр 616.12 /І-97 
       В монографії представлено патогенез, клініку та лікування ішемічної 

хвороби серця у пацієнтів із цукровим діабетом. Обгрунтовано сучасні 

методи медикаментозного, інтервенційного та хірургічного лікування у 

цієї категорії хворих. Основу публікації становить опис світових 

тенденцій поряд з аналізом власного досвіду та рекомендаціями для 

практикуючого лікаря. 

  Видання  призначене для фахіців в галузі кардіології, ендокринології, 

інтервенційної кардіології та кардіохірургії. 

     10. Очерки клинической эндокринологии / Под ред.Ю.И.Кара-

ченцева, А.В.Казакова, Н.А.Кравчун, И.М.Ильиной.- Х.: 2011.-608 

с.       Шифр 616.4 /О-94 

    Представлені клінічні спостереження щодо складних у діагностичному, 

терапевтичному та хірургічному сенсі випадків із практики. У написанні 

високо інформованих «клінічних ілюстрацій» для колег брали участь пред-

ставники різних шкіл ендокринологічної науки і практики з України, РФ і 

Азербайджану, які спеціалізуються у певних напрямках експериментальної 

та клінічної ендокринології та працюють в умовах різного рівня оснащення. 

    Читачам – практикуючим лікарям-ендокринологам, терапевтам, педіат-

рам, невропатологам, хірургам, сімейним лікарям та іншим спеціалістам – 

буде цікаво й повчально ознайомитися із досвідом різних клінічних шкіл та 

використати його у своїй повсякденній праці. 

     11. Паєнок О.С. Порушення функціонування системи мати-

плацента із тиреопатіями .-Львів: Світ,2011.-240 с. 

          Шифр 618.3 / П-12 
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У монографії висвітлені сучасні відомості про стан функціонування системи 

матиплацентаплід у жінок з патологією щитоподібної залози за умов 

прородної йодної недостатності. Наведені результати власних 

епідеміологічних та клінічних досліджень щодо вивчення особливостей 

перебігу вагітності, пологів, стану здоров"я новонароджених. Представлені 

питання стану різних органів і систем при морфофункціональних 

порушеннях щитоподібної залози. Вміщено дані щодо лікування та 

профілактики тиреопатій у вагітних жінок за умов йодного дефіциту. 

 

12. Паєнок О.С., Паньків В.І. Перебіг вагітності та стан 

новонароджених при ендемічній тиреопатії: Навч.-метод.посібник.- 

Львів,2011.-110 с. 

           Шифр 618.3 / П-12 

         На основі отриманих результатів розроблено нові методи 

прогнозування, профілактики та лікування ускладнень із включенням 

адекватної прегравідарної підготовки, корекції йодного дефіциту, 

психоемоційного паттерну, нормалізації тиреоїдного гомеостазу, 

фетоплацентарного комплексу, обміну оксиду азоту та диспансерного 

спостереження за дітьми. Доведено, що дана система організаційних та 

лікувально-профілактичних заходів дозволяє значно знизити частоту 

акушерських та перинатальних ускладнень у жінок із тиреопатіями. 

     13. Раціональна діагностика та лікування ендокринних захворю-

вань у дітей та підлітків / За ред.М.Д.Тронька, О.В.Большової.-

К.,2008.-380 с.  

         Шифр 616.4 / Р-28 

     Довідково-методичне видання з серії « Бібліотека «Здоров»я України» 

надає інформацію з погляду доказової медицини щодо сучасних методів 

діагностики та лікування ендокринної патології в дитячому та підлітко-

вому віці. У виданні подаються методичні рекомендації щодо діагностики 

та лікування основних нозологічних форм ендокринної патології у дітей та 

підлітків, довідкова інформація про лікарські засоби. Видання призначене для 

дитячих ендокринологів, ендокринологів, педіатрів та лікарів інших спеціаль-

ностей, буде також корисним для студентів медичних вузів. 
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     14. Розробка та впровадження уніфікованого і  локального  про-

токолів з надання медичної допомоги при цукровому діабеті 2-го 

типу на етапі первинної медичної допомоги : Метод.рекоменд. / 

Нац.мед.академ.ім.П.Л.Шупика ; Укл. В.І.Ткаченко.- К.,2014.-96 с. 

          Шифр 616.481 / Р-65 

     Методичні рекомендації є фрагментом впровадження результатів 

науково-дослідної роботи « Наукове обґрунтування та шляхи оптимізації 

ведення пацієнтів з ЦД 2-го типу на етапі первинної медичної допомоги» ( 

державний р.н. 0113U004467, термін виконання 2013-2018 рр), за 

результатами якої створено і впроваджено УКПМД, типовий ЛПМД, 

методику оцінювання якості діабетологічної допомоги на основі анкету-

вання лікарів, форму моніторингу якості діабетологічної допомоги. 

     15. Сахарный диабет. Эффективные методы лечения / 

Н.А.Кравчун, А.В.Казаков, Ю.И.Караченцев и др. –Харьков ; 

Белгород,2012.-384 с. 

       Шифр 616.481 /С-32 
      У книзі зібрано вичерпну інформацію про цукровий діабет 1-го і 2-го 

типів: особливості перебігу захворювання у дорослих, дітей та вагітних, 

гостра і хронічна форми, ускладнення. І, саме головне, ви відкриєте для себе 

профілактичні заходи та дієві методи лікування, адже легку форму діабету 

можна подолати за допомогою народних засобів. 
 

     16. Сергієнко В.О., Сергієнко О.О. Діабетична кардіоваскулярна 

автономна нейропатія .-Львів,2016.-264 с. 

        Шифр 616.12 /С-32 
      Матеріали монографії доцента Вікторії Олександрівни Сергієнко і 

доктора медичних наук, професора Олександра Олексійовича Сергієнка, що 

вийшла у світ у січні 2016 р., викладено на 264 сторінках тексту, покажчик 

літератури містить 639 джерел вітчизняної та англомовної літератури. 

    У вступі автори висвітлюють основні передумови написання монографії. 

У першому розділі «Основні гіпотези патогенезу кардіоваскулярної 

автономної нейропатії (КАН) у хворих на цукровий діабет (ЦД) 2-го типу» 

висвітлені сучасні уявлення про значення глікемічного контролю, 

гіперінсулінемії і/або інсулінової резистентності та дисліпопротеїнемії в 

патогенезі КАН у хворих на ЦД 2-го типу. 
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     17. Скачко Б.Г., Орещук Г.О. Цукровий діабет: хвороба століття, 

чи розплата за легковажність ?- К.: Здоров»я,2012.-96 с. 

           Шифр 616.481 / С-42 

     Цукровий діабет – грізне своїми ускладненнями захворювання. Проте 

цукровому діабету можна запобігти. Грамотне лікування інфекцій та 

інтоксикацій дозволяє запобігти цукровому діабету 1-го типу, розповсюд-

женість якого сягає 15% у людей віком до 40 років. А раціональне харчуван-

ня і відновлення печінки дозволяє запобігти цукровому діабету 2-го типу, що 

вражає кожного п»ятого віком понад 40 років. Профілактика лікування 

цукрового діабету дозволить зберегти трудові ресурси та продовжити 

середню тривалість життя. Інформація в книзі викладена популярно і 

базується на сучасних знаннях з використанням багаторічного досвіду в 

галузі народної медицини.  

      18. 100 избранных лекций по эндокринологии / Под ред.Ю.И. 

Караченцева, А.В.Казакова, Н.А.Кравчун, И.М.Ильиной ; Ин-т 

пробл.эндокринной патол.им.В.Я.Данилевского.-Харькова,2014.-

1000 с.  

           Шифр 616.4 / С-81 

      У дане видання включені лекції, прочитані видатними вченими на основі 

досвіду ендокринологічних школ України, РФ та інших країн СНГ за період 

2009-2013 рр. на учбових зборах, які щорічно більше 50-и років проводились у 

Харкові, в Інституті проблем ендокринної патології ім.В.Я.Данилевського 

НАМН України. В книгу також включені лекції, спеціально підготовлені 

вченими, що досягли значних успіхів у вирішенні окремих проблем ендокри-

нології.Представлені дані відображають сучасні досягнення у розумінні 

актуальних проблем, що стоять перед ендокринологічною наукою , рішення 

яких може стати основою для удосконалення надання спеціалізованої ендо-

кринологічної допомоги населенню. Лекціїї адресовано насамперед ендокри-

нологам, терапевтам, педіатрам, невропатологам, хірургам, сімейним лі-

карям. Крім того, можуть бути цікавими аспірантам, докторантам та 

практикуючим лікарям різних спеціальностей. 
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       19. Шідловський В.О., Дейкало І.М., Шідловський О.В. Йодний 

дефіцит і йододефіцитні захворювання: Посібник для лікарів.-

К.,2004.- 68 с. 

          Шифр 616.441 / Ш-56 

     У посібнику на підставі даних літератури та власного досвіду діагности-

ки і лікування йододефіцитної патології щитоподібної залози розглянуто 

питання фізіологічного значення йоду, висвітлено сучасні погляди на пато-

генез розвитку йододефіцитних тиреопатій. Окремі розділи присвячено 

йододефіцитним захворюванням у перинатальний період, діагностиці й 

оцінці ступеня важкості йодного дефіциту Із сучасних позицій висвітлено 

питання діагностики, лікувальні тактики і лікування йододефіцитних захво-

рювань щитоподібної залози. Значну увагу в посібнику приділено профілак-

тиці йододефіцитних захворювань та замісній терапії при нестачі тирео-

їдних гормонів. Книга розрахована на лікарів-ендокринологів, сімейних 

лікарів, студентів старших курсів медвузів. 

     20. Шикаєва Ф.В., Єфіменко Ч.Ф. Лабораторний аналіз в 

дослідженні функції щитоподібної залози : Метод.рекоменд.-

К.,2006.-26 с. 

         Шифр 616.441 / Ш-57       
     Упродовж останніх двох десятиліть суттєво удосконалені лабораторні 

методи, які застосовуються для діагностики захворювань ЩЗ. Якщо до 

середини 70-х років минулого століття практично єдиними лабораторними 

методами оцінки функціонального стану ЩЗ були визначення білково-

зв’язаного йоду й рівня холестерину в крові, то протягом наступних 20 років 

змінилося вже кілька поколінь тестів для діагностики тиреоїдних 

захворювань in vitro: від класичних радіоімунологічних до сучасних 

високочутливих імунохемілюмінесцентних методів визначення рівня гормонів 

ЩЗ і ТТГ у крові. 

     Змінилися і підходи до вибору оптимальних методів діагностики 

порушень функції ЩЗ. На сьогодні тестом першого рівня, який 

застосовують на початковому етапі діагностичного пошуку і при скринінгу 

вродженого гіпотиреозу в новонароджених, вважається визначення 

концентрації ТТГ чутливим методом, а не аналіз рівня гормонів ЩЗ. Без 

визначення рівня ТТГ, за сучасними уявленнями, оцінка функції ЩЗ в 

більшості випадків некоректна. 

    Лабораторні методи займають одне з провідних місць у діагностиці 

захворювань . 
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     21. Шустов С.В, Халимов Ю.П. Функциональная и топическая 

диагностика в эндокринологии: Руководство для врачей.-

СПб,2001.-230 с. 

        Шифр 616.4 /Ш-97 
    В книзі розглядаються основні принципи і методи функціональної 

діагностики ендокринних захворювань. Представлені сучасні дані про 

лабораторні методи, що використовуються для оцінки функції залоз 

внутрішньої секреції в нормі та патології. Особлива увага – до клінічної 

трактовки лабораторних показників і результатів функціональних тестів. 

Досить детально розглядаються питання клінічної оцінки даних 

рентгенологічних , радіонуклідних та інших сучасних методів візуалізації в 

ендокринології. Матеріал включає короткі анатомо-фізіологічні дані про 

будову і функції різних відділів ендокринної системи. Книга може бути 

цікавою для лікарів різних спеціальностей : ендокринологів, терапевтів, 

лікарів загальної практики, хірургів, рентгенологів, а також 

використовуватися при підготовці лікарів-інтернів і клінічних ординаторів. 
 

         22. Эндокринология / Под ред.Н.Лавина ; пер.с англ.В.И.Кан-

дрора, Э.А.Антуха,Т.Г.Горлиной.-М.: Практика,1999.-1128 с. 

           Шифр 616.4 / Є-64 

     Книга написана ведучими ендокринологами США, Європи та Азії, і являє 

собою збірку тогочасних уявлень про діагностику і лікування ендокринних і 

метаболічних розладів у дітей та дорослих. Поряд з практичними рекомен-

даціями книга містить теоретичні дані про етіологію, патогенез і спадко-

вості ендокринних і метаболічних порушень. 

 

      23. Эпштейн Е.В., Матящук С.И. Ультразвуковое исследование 

щитовидной железы: Атлас-руководство.- К: КВІ,2004.-2-е изд.- 

382 с.    

            Шифр 616.441 / Э-73 

     В атласі детально представлений матеріал з різних аспектів досліджен-

ня щитоподібної залози. Розглядаються анатомічна і гістологічна будови 

щитоподібної залози, паращитовидні залози і лімфатичні вузли шиї. Описа-

но методику УЗД, нормальну ехоанатомія, а також складові елементи 

ехоструктури при різній тиреоїдній патології.  

       Представлені УЗД-ознаки дифузної і вузлової патології, розглянуто їх 

морфологічна основа. На більшому фактичному матеріалі приведені  
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комплексні УЗД моделі всіх типів доброякісних і злоякісних тиреоїдних пух-

лин, а також ехографічні критерії їх диференційної діагностики. Розгля-

нуто матеріали перспективної оцінки новоутворень ультразвукового, ци-

тологічного ( ТАПБ) та експресс-гістологічного досліджень., новоутворів 

ультразвукового, цитологічного і експресс-гістологічного досліджень. 

    До уваги лікарів УЗД, ендокринологів, хірургів та інших спеціалістів. 
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