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    Рак шкіри  : 

Рекомендований анотований покажчик літератури 

(2000-2014 рр) 

                    

м. Львів                                                                                        2014 р. 
 

     1. Алпатова И.А. Диагностика и профилактика экологически 

зависимых заболеваний кожи.-Днепропетровск: Пороги,2003.-132 с. 

     Шифр 616.5 /А-51     

      В посібнику розглядаються фактори впливу зовнішнього середовища на 

здоров’я людини і виникнення шкірних хвороб зокрема. 

     2. Анисимов В.В., Вагнер Р.И., Барчук А.С. Меланома кожи. Ч.1. 

Эпидемиология, этиология, патогенез, профилактика.-СПб: 

Наука,1995.-152 с. Шифр 616.006 /А-67 

     Посібник  створено на  основі власного досвіду автора  з розробки 

проблеми меланоми  шкіри в Санкт-Петербурзькому НДІ онкології 

ім.проф.Петрова  більш ніж за 30-річний період роботи. 

     3. Бакстон П.К. Дерматология / Пер.с англ.-М.:Бином,2006.- 

176 с.  Шифр 616.5 /Б-19 
     Книга є результатом роботи групи авторів – провідних  дермато-

венерологів з різних країн. Оригінальна  англомовна версія перевидавалась 4 

рази, що свідчить про її популярність у медичному світі. Видання по суті є 

абеткою дерматовенерології  і рекомендоване як довідник для всіх 

практикуючих спеціалістів. 
   

     4. Білинський Б.Т. Медичні помилки в онкології: Монографія/ 

Б.Т.Білинський ; Відп.ред.Я.В.Шпарик.-Львів:Афіша,2013.-324 с. 

       Шифр 616.006 /Б-61 
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     У монографії  розглядаються загальні питання:  історичний, етично-

моральний, юридичний та організаційні аспекти діяльності лікаря-онколога і 

можливі помилки в процесі діагностики та лікування. 

    Презентована книга призначена для лікарів –онкологів, однак може бути 

корисною для медиків усіх фахів, які у процесі своєї діяльності стикаються  з 

пухлинними процесами 

 

     5. Бурлака А.П., Сидорик Є.П. Радикальні форми кисню та 

оксиду азоту при пухлинному процесі.-К.:Наук.думка,2006.-228 с. 

     Шифр 616.006 /Б-91 

     У монографії наведено матеріали власних досліджень та літературні 

дані, що розкривають молекулярні механізми канцерогенезу, пов’язані з 

порушеннями в електротранспортних ланцюгах  мембран клітин, 

формуванням метаболічного синдрому. 

 

     6. Володько Н.А. Метастазування злоякісних пухлин. Роль 

факторів пухлинного мікроотечення.-Львів:Медицина світу,2002.-

194 с.  Шифр 616.006 /В-68 
     У монографії  окреслено  загальні  закономірності  розвитку 

метастазування. Особливу  увагу надано  впливу факторів  пухлинного 

мікрооточення на активність метастатичного процесу. Компоненти 

пухлинного мікродовкілля  розглянуто  як взаємопов’язані елементи, що 

формують  мікроекосистему, в якій відбувається ініціація інвазії та 

метастазування. Книжка  розрахована на  онкологів - клініцистів та 

експериментаторів, імунологів, патофізіологів, на читачів, небайдужих до 

проблеми раку. 
 

     7. Гоулер Я. Ви можете перемогти рак / Перекл.з рос.-К.: 

Здоров’я,2004.-180 с.  Шифр 616.006 /Г-74. 

     Книга створена для тих, хто хоче  перемогти рак. Автор книги був 

хворий на цю патологію, але знайшов спосіб одужання. Тому він ділиться 

досвідом боротьби з цією важкою хворобою. Він дає оригінальні поради 

щодо використання методики комплексного лікування раку, які доступні 

кожному. 
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     8. Гриневич Ю.А. Новообразовательный процесс и стрессовая 

патология /ЮА.Гриневич.-К.:Лотос,2010.-155 с. 

     Шифр 616.006 /Г-85 
     В монографії  аналізується  взаємозв’язок  пухлинного процесу з клі-

тинним  стресом, що позначений дистресом. Описані стадії  онтогенезу із 

розгляданням ролі молекулярно-генетичних механізмів, що супроводжують 

клітинний стрес при виникненні пухлини та її метастазуванні. Підкреслена 

роль  глюкокортикоїдних  гормонів імунної системи з тимусом в стресових 

реакціях у зв’язку з розвитком пухлини. 
 

     9. Грушина Т.И. Реабилитация в онкологии: Физиотерапия: 

Руководство для врачей.-М.: ГЭОТАР-Медиа,2006.-240 с.  

     Шифр 616.006 /Г-91 
     В книзі представлені  програми реабілітації онкологічних хворих, що 

включають фізичні фактори, масаж і лікувальну фізкультуру, показана їх 

висока ефективність. Автором доказана безпечність використаних 

фізичних факторів для онкологічних хворих. Визначені покази і протипокази 

до фізіотерапії, ЛФК і санаторно-курортному лікуванню онкологічних 

хворих. 

 

     10. Диагностическая иммуноцитохимия опухолей / Д.Ф.Глузман, 

Л.М.Скляренко, В.А.Нагорная, И.А.Крячок; Под.ред.Д.Ф.Глуз-

мана.-К.:Морион,2003.-156 с.  Шифр 616.006 /Д-44 

    В монографії  відображені етапи розвитку імуноцитохімії , в т.ч. 

гібрідомної  технології отримання моноклональних антитіл до 

диференційованих антигенів лейкоцитів, білків проміжних філаментів, 

онкофетальних, тканево- та органоспецифічних маркерів, а також 

особливості розробки високочутливих систем візуалізації продуктів реакції 

антиген-антитіло. Представлені теоретичні основи і принципи 

використання імуноферментних цитохімічних методів в діагностиці пухлин 

різного походження, гострих лейкозів та злоякісних лімфом. 

  

     11. Довідник онколога / Уп. Я.В.Шпарик, І.В.Шпарик, Т.Б. 

Качмар, Б.Т. Білинський .-Львів: Галич.видав.спілка,2001.-128 с. 

     Шифр 616.006 /Д-58 



   

                                                           - 4 - 

     12. Дядькин В.Ю. Справочник по кожным и венерическим 

болезням для врачей общей практики / В.Ю.Дядькин.-

Казань:Медлитература,2006.-320 с. 

     Шифр 616.5 /Д-99 

   У довіднику наводиться перелік знань та вмінь , а також на сучасному 

рівні представлені етіологія, патогенез, клінічна картина, лікування та 

профілактика хвороб, що найчастіше зустрічаються. Проведена адаптація 

нозології захворювань до «Міжнародної статистичної класифікації хвороб і 

проблем, пов’язаних із здоров’ям». 

 

     13. Иванкова В.С., Дёмина Э.А. Проблемы резистентности 

опухолей в радиационной онкологии.Клинические и 

радиобиологические аспекты.-К.:Здоров’я,2012.-192 с. 

Шифр 616.006 /И-19 

    В монографії  велика увага приділяється питанню співвідношення 

індивідуальної  радіочутливості/радіорезистентності організму  хворого 

(пухлино носія) та пухлин до і після терапевтичного опромінення. 

Розглянуто основні парадигми  радіаційної онкології і клінічної радіобіології  

з урахуванням стану онкологічної захворюваності населення після  аварії  на 

ЧАЕС. 

 

    14. Использование циклоферона в терапии папилломавирусной 

инфекции: Рекомендации для врачей/ В.А.Исаков и др.-СПб,2007.-

64 с.     Шифр 616.5 /И-88 

 

     15. Ковальчук М. Хвороби шкіри. Кольоровий атлас.-Тернопіль: 

ТДМУ,2008.-208 с.     Шифр 616.5 /К-56 

    В атласі зібрані та систематизовані кольорові фотографії патологій, які 

найчастіше зустрічаються у практиці лікаря-дерматолога. Усі кольорові 

ілюстрації згруповані у розділи згідно із класифікацією дерматологічних 

захворювань. Атлас буде корисним для викладачів, лікарів-інтернів та 

студентів медичних навчальних закладів, а також для практичних лікарів. 
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     16. Корман Д.Б. Основы противоопухолевой терапии.-М.: 

Практ.медицина,2006.-512 с.   Шифр 616.006 /К-66 

    В монографії   описані  усі існуючі групи хіміопрепаратів – алкіруючі 

засоби, антиметаболіти,  протипухлинні антибіотики та ін. Окрема глава 

присвячена таргетним препаратам. Для кожної групи розглядаються 

основні механізми дії, проявів протипухлинної активності і токсичності.  

    

     17. Ламоткин И.А. Опухоли и опухолеподобные поражения 

кожи: Атлас / Н.А.Ламоткин.-М.:Бином,2006.-166 с. 

     Шифр 616.5 /Л-21 

    Книга містить інформацію про більшість відомих доброякісних та 

злоякісних новоутворів  шкірного покрову, які систематизовані за 

тканинним походженням. Наводяться як розповсюджені, так і рідкісні 

шкірні ураження. Розглянута клініка, клінічна диференційна діагностика, 

прогноз і лікування пухлин та пухлиноподібних уражень шкіри. 

   Книга ілюстрована оригінальними фотографіями з власної практики 

автора. 

 

    18. Лечение болевого синдрома в онкологии: Учебно-

метод.пособие / Под ред. И.П.Шлапака, Е.Яроша.-

Петрозаводск:ИнтеТек,2004.-160 с. Шифр 616.006 /Л-53 

     У посібнику розглянуто питання патогенезу та методи лікування 

больового  синдрому в онкологічних хворих. Проаналізовано досвід, 

накопичений при лікуванні хворих в медичних закладах України, Польщі та 

країн СНГ, описані найбільш розповсюджені лікарські засоби, наведені схеми 

протибольової терапії. 

 

    19. Олийниченко П.И., Булкина З.П., Синиборова Т.И. 

Справочник по полихимиотерапии опухолей.-К.: Здоров’я,2000.-

300 с.  Шифр 616.006 /О-54 

    В довіднику представлена найбільш повна характеристика 

антибластичних препаратів вітчизняного та зарубіжного виробництва на 

той час. 
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    20. Онкологія / За ред.Б.Т.Білинського,Ю.М.Стернюка, 

Я.В.Шпарика: Підручник для студ.вищих мед.закладів.-

К.:Здоров’я,2004.-528 с.    Шифр 616.006 / О-58 

    У підручнику вміщено відомості із загальної та спеціальної онкології. 

Наведено дані, що стосуються сучасного розуміння етіології і патогенезу 

злоякісних пухлин, а також взаємозв’язків організму та пухлини. 

Наведено статистичні дані про захворюваність в Україні. Розглянуто 

епідеміологію, етіологію, патологічну анатомію, передпухлинні стани, 

клініку та діагностику окремих пухлин. 

 

     21. Онкологічні захворювання в Україні. Проблеми та шляхи 

подолання: Матеріали Парламентських слухань у Верховній Раді 

України 17 березня 2004 р.-К.:Парламентське вид-во,2004.-87 с. 

    Шифр 616.006 /О-58 

    05.02.2004 р. ВР України постановила провести парламентські слухання з 

порядком денним «Онкологічні захворювання в Україні» з метою виявлення 

ключових проблем та шляхів подолання онкологічних захворювань в Україні. 

     

    22.  Опухолевые маркеры в клинической практике: Пособие для 

врачей / МОЗ Украины.-Днепропетровск: АРТ-Пресс,2003.-42 с. 

    Шифр 616.006 /О-62 

 

     23. Основи загальної онкології в хірургії.-Суми:Вид-во 

СумДУ,2004.-93 с.      Шифр 616.006 /О-75 

     У роботі стисло, але максимально повно висвітлюються питання 

загальної онкології. Навчальний посібник призначений для студентів 

старших курсів медичних вузів. Книга може бути корисною для лікарів –

інтернів, сімейних лікарів, дільничих терапевтів та спеціалістів інших 

галузей, що стикаються з новоутвореннями. 

 

    24. Основні принципи розробки індикаторів якості надання 

медичної допомоги хворим онкологічного профілю в 

Україні:Метод.рекоменд./Укл.А.В.Гайсенко,Ю.Й.Михайлович,А.В.

Журбекно.-К.,2010.-30 с.          Шифр 616.006 /О-75 
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 Індикатори якості ( ІЯ ) медичної допомоги (МД) – це кількісні показники, 

відносно яких  існують докази,  чи консенсус щодо їх безпосереднього впливу 

на ЯМД, вони визначаються ретроспективно . Ключові параметри виміру : 

структура, процес, результат. 

 

     25. Препараты , методы и схемы иммунотерапии опухолей: 

Справочник /В.И.Новиков, А.А.Власов,В.И.Карандашов, 

И.Г.Сидорович.-М.:Медицина,2006.-152 с.  Шифр 616.006 /П-72 

    Автори довідника пропонують класифікацію препаратів і методів 

імунотерапії злоякісних пухлин, представляють практично всі сучасні 

імунотропні препарати, їх біологічні, фармакологічні властивості, 

механізми дії, дози та способи введення, покази до застосування , проти 

покази, побічні ефекти. Проаналізовані методи та схеми імунотерапії. Для 

онкологів, лікарів-імунологів. 

 

    26. Радиочастотная аблация опухолей с использованием апарата 

ЭХВЧ-150 «Фотек» : Учебное пособие для врачей/Д.Н.Панченко, 

Ю.В.Иванов,Р.Б.Алиханов и др.-М.,2010.-38 с.  Шифр 616.006 /Р-15 

 

    27. Рациональная фармакотерапия заболеваний кожи и 

инфекций, передаваемых половым путём: Руководство для 

практикующих врачей/ Под об.ред.А.А.Кубановой,В.И.Кисиной.-

Т.8.-М.:Литтера,2005.-882 с.Шифр 616.5 /Р-27 

    В керівництві наведено класифікацію і клінічну фармакологію лікарських 

засобів , що використовуються для лікування захворювань шкіри і інфекцій, 

що передаються статевим шляхом. Описані типові клінічні прояви, критерії 

діагностики, основні принципи і схеми лікування з рівнями доказовості, 

надані алгоритми лікування окремих нозологічних форм. Для практикуючих 

лікарів, студентів та слухачів курсів підвищення кваліфікації. 

 

    28. Савчак В., Галникіна С. Хвороби шкіри: Хвороби, що 

передаються статевим шляхом.-Тернопіль: Укрмедкнига,2001.- 

504 с.     Шифр 661.5 /С-13 
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    У підручнику стисло викладено відомості про розвиток дерматології  та 

венерології в Україні, медичну деонтологію, питання організації 

дерматовенерологічної  допомоги. Велику увагу приділено  методам 

обстеження дерматовенерологічних хворих, висвітлено питання клініки, 

діагностики, лікування та профілактики найважливішої дерматологічної 

патології, яка найчастіше трапляється у лікарській практиці. 

 

    29. Скачко Б.Г. Рак. Профілактика.  Лікування. Реабілітація.-

К.:Медицина,2006.-100 с.   Шифр 616.006 /С-43 

    Представлено систему оцінювання вірогідності розвитку як 

онкозахворювання взагалі, так і схильності до окремих  локалізацій раку. 

Запропоновано засоби і методи активної  профілактики. Показано 

можливість визначення стану організму, коли розвиток онкозахворювання 

дуже ймовірний, а також ранньої діагностики його на доклінічному етапі. 

Матеріал викладено оригінально -  у формі рекомендацій, порад, 

застережень. 

    30. Соколов О.Д. Онкология: Клинические лекции.-Одесса,2001.-

191 с.  Шифр 616.006 /С-59 

 

    31. Сосин И.Н., Буявых А.Г. Физиотерапия кожных и 

венерических болезней: Практическое руководство.-Симфе-

рополь,2001.-333 с.  Шифр 616.5 /С-66 

    Монографія присвячена практичній фізіотерапії – раціональному 

використанню фізичних методів в лікуванні та профілактиці шкірних 

хвороб.   Книга написана на основі власного досвіду авторів, педагогічної 

практики, даних вітчизняної та зарубіжної літератури. 

    32.  Специфічна імунотерапія в онкології: Матер.наук.-практ. 

конф.» Актуальні питання специфічної імунотерапії хворих на 

злоякісні новоутворення», м.Умань,2007 р./За ред.Ю.Я.Гриневича.-

К.:Здоров»я,2008.-417 с.   Шифр 616.006 /С-71 

     У книзі вперше описані експериментальні та клінічні дослідження, які 

проведені в останнє десятиріччя в Україні та присвячені розробленню нових , 

удосконаленню та використанню існуючих методів специфічної активної та 

пасивної імунотерапії у лікуванні злоякісних новоутворень . Окреме місце  
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посідають роботи, виконані із застосуванням таргетної терапії 

препаратами, створеними на основі моноклональних антитіл. 

 

    33. Сучасні проблеми експериментальної та клінічної онкології: 

Тези 9-ої Міжнар. конф.молодих онкологів,м.Київ,23-24 квітня2008 

р.-К.,2008.-126 с. Шифр 616.006 /С-91 

    Збірник містить наукові праці провідних спеціалістів різних галузей: 

організаторів охорони здоров’я, дерматовенерологів , косметологів, 

епідеміологів, акушерів-гінекологів, педіатрів, терапевтів, хірургів, 

управлінців охорони здоров’я, а також для епідеміологів та фахівців різних 

галузей. 

    34. Справочник по онкологи / Ред.С.А.Шалимова. -

К.:Здоров’я,2000.- 558 с. Шифр 616.006 /С-74 

    У довіднику окремий розділ присвячений пухлинам шкіри. 

    35. Циклоферон в клинической онкологии: Реферативный 

сборник / Сост. А.Д.Лавлинский; НТФ «Полисан».-СПб,2009.-52 с. 

Шифр 616.006/Ц-59 

   Дані клінічних спостережень показують  доцільність використання 

таблетованої форми циклоферону в післяопераційній терапії  при меланомі 

шкіри з метастазами в лімфовузли. 

 

    36. Шкірні та венеричні хвороби: Підручник /За 

ред..М.О.Дудченка.-Вінниця:Нова книга,2007.-240 с.   

Шифр 616.5/Ш-66 

   Навчальний посібник містить дані щодо особливостей надання медичної 

допомоги, профілактики і лікування захворювань шкіри та сексуально-

трасміссивних хвороб в умовах війскової частини, матеріали  військово –

лікарської  експертизи за фахом. Робота містить  також історію 

української  дерматовенерології, здобутки Київської  дерматовенерологічної 

школи, опис фахових практичних навичок. 

 

    37. Шпарик Я.В. Рак: переможці і жертви.-Львів: Афіша,2008.- 
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628 с.    Шифр 616.006 /Ш-83 

    У книзі зібрано біографічні довідки відомих людей, долі яких пов’язані з 

онкологією ( майже 170 довідок ). Книга призначена для широкого кола 

читачів. 

 

 

    38. NSC 631570(Україн): Ефективність, безпечність,якість 

/Укр.ін-т подолання пістряка.-Відень,2011.-96 с. 

Шифр 616.006/У-45 

   Препарат випускає фірма Nowicky Pharma. « Україн»  інколи використо-

вують як альтернативний засіб для лікування раку в країнах ЄС ,хоча 

офіційно він там не є зареєстрований. 
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