
Хвороба, що вразила 

весь світ – рак 



Рак — злоякісна пухлина з епітеліальної

тканини.

За даними істориків, перші згадки про рак знайшли у

манускриптах Стародавнього Єгипту. Вони датуються

1500-3000 роками до нашої ери. Там описані вісім типів

злоякісних пухлин молочної залози, які видалили за

допомогою припікання ракової тканини.

Однак навіть після операції пухлина поверталась

знову, а лікування не давало ніякого позитивного ефекту.

Тому вердикт стародавніх медиків був один: “Неможливо

вилікувати”.

Назву “карцинома” для цієї злоякісної пухлини у V cт.

до нашої ери ввів Гіппократ. Від неї походить назва “рак” –

від грецького carcinos. Гіппократ також вперше вжив слово,

від якого походить сучасний термін “онкологія”.



Фактори ризику раку:

1. Спадковість: ретинобластома, рак молочної залози.

2. Вік: із віком шанси розвитку раку зростають – рак легень

розвивається, наприклад, після кількох десятиліть куріння, а не в

юності.

3. Вага: суттєве збільшення індексу маси тіла, збільшує ймовірність

раку підшлункової залози та прямої кишки.

4. Довкілля та виробничі фактори: ультрафіолет, радіаційне

випромінювання, важкі метали чи бензопірени в середовищі.

5. Спосіб життя: куріння, споживання алкоголю.

6. Виробничі: постійний вплив канцерогенів, хімікатів та

радіоактивних матеріалів на робочому місці.

7. Віруси: вірус папіломи людини, вірус гепатиту.





616-006(075.8)

О-58

Онкологія [Текст] : нац. підруч. для студ. мед. закл. вищ. освіти, лікарів-

інтернів. / за ред. Г.В. Бондаря / Думанський Ю.В., Шевченко А.І., Галайчук

І. Й., Розуменко В.Д., Крижанівська А.Є./. - 2 - ге вид., переробл. та 

доповнене. - К. : ВСВ "Медицина", 2019. - 520 с. Всього:  90 прим.

У другому виданні підручника

особливу увагу приділено

найважливішим та актуальним питанням

вітчизняної і світової онкології, сучасним

методам ранньої та доклінічної

діагностики злоякісних пухлин основних

локалізацій, методи комбінованої терапії

з урахуванням сучасних досягнень,

методи реабілітації хворих онкологічного

профілю і профілактики раку. Для

студентів медичних закладів вищої

освіти, лікарів-інтернів, сімейних лікарів,

онкологів.



616-006

К19

Канцерогенні сполуки повітряного середовища та рак щитоподібної залози [Текст] : 

Монографія / І. О. Черниченко, О. М. Литвиченко, Н. В. Баленко, Л. С. Соверткова. -

К.-Кам'янець- Подільський : Фірма "Деркул", 2018. - 224 с. Всього:  1 прим.

Монографія присвячена

проблемі первинної профілактики раку

щитоподібної залози в Україні.

Представлено сучасну ситуацію щодо

поширення раку щитоподібної залози на

теренах України, визначено темпи

зростання за 20-річний період і

проаналізовано зміни по 5 регіонах

залежно від характеру а профілю

промислового розвитку. Монографія

призначена для науковців та лікарів

медико - профілактичного профілю,

організаторів охорони здоров’я,

екологів, студентів навчальних закладів

медичного та екологічного спрямування.



616-006(084.4)

М99

Мягков, О. П.

Атлас променевої діагностики пухлин кісток і м'яких тканин [Текст] : Навч. посібн. 

для лікарів-інтернів і лікарів-інтернів і лікарів-слухачів закладів (факультетів) 

післядипломної освіти МОЗ України / О. П. Мягков, С. О. Мягков. - Запоріжжя : 

"Шамрай Г.С.", 2017. - 296 с. Всього:  1 прим.

Атлас є першим вітчизняним

виданням, у якому представлені

зображення майже всіх пухлин опорно-

рухового апарата, отримані

променевими методами, та можливості

їхньої диференціальної діагностики з

іншими новоутвореннями й не

пухлинними захворюваннями м’яких

тканин. Книга призначена для фахівців

із променевої діагностики, онкологів,

лікарів інших спеціальностей,

студентів медичних навчальних

закладів.



616.006(02)

Г61

Голотюк, В. В.

Діагностика візуальних форм раку [Текст] : навч. посібник для студ. вищ. мед. навч. 

закл. IV р. акр. (МОНУ) / В. В. Голотюк, А. Є. Крижанівська. - Івано-Франківськ : 

Вид-во ІФНМУ, 2014. Всього:  150 прим.

Посібник містить дані щодо
основних принципів і прийомів
первинної фізикальної,
інструментальної та лабораторної
діагностики візуальних форм раку
людини у відповідності до стандартів
діагностики й лікування онкологічних
хворих, прийнятих МОЗ України на
момент написання книги. Розглядаються
основні передракові захворювання,
фактори ризику виникнення злоякісної
патології, описані методи скринінгу
пухлин візуальних локалізацій. Для
студентів медичних вищих навчальних
закладів освіти IV рівня акредитації та
широкого кола медичних працівників



616.006(02)

О-58

Онкологія [Текст] : Підручн. для студ. вищ. мед. навч. закладів ІV р. 

акред. / Г. В. Бондар, Ю. В. Думанський, О. Ю. Попович та ін. ; за ред. Г.В. 

Бондаря. - К. : ВСВ "Медицина", 2013. - 544 с. Всього:  102 прим.

Національний підручник відповідає

вимогам навчальної програми з онкології.

Особливу увагу приділено найважливішим і

актуальним питанням вітчизняної та

світової онкології, сучасним методам

ранньої і доклінічної діагностики

онкозахворювань. Розглянуто питання

патогенезу клінічних проявів пухлин

основних локалізацій, методи комбінованої

терапії з урахуванням сучасних досягнень,

методики реабілітації онкологічних хворих

і профілактики раку. Для студентів вищих

медичних навчальних закладів IV рівня

акредитації, студентів-інтернів, лікарів-

онкологів, сімейних лікарів.



616.006(02)

О-58

Онкологія. Вибрані лекції для студентів і лікарів [Текст] : Навчальний посібник

для студентів вищ. навч. закладів III-IV рівня акредитації / За ред. академіка НАН 

України В.Ф. Чехуна. - К. : Здоров'я України, 2010. - 768 с. Всього:  4 прим.

У посібнику представлені

сучасні відомості з основних питань

експериментальної та клінічної

онкології. Розглянуті клітинні і

молекулярні механізми хімічного,

вірусного, радіаційного і

гормонального канцерогенезу.

Детально розглянуті генетичні і

епігенетичні механізми злоякісної

трансформації клітин і вплив на цей

процес різних екзо- та ендогенних

чинників. Розраховано на лікарів,

студентів, аспірантів і викладачів

медичних вузів.



616.006(02)

О-58

Онкологія [Текст] : підруч.для студ.вищ.навч.закл. / Б. Т. Білінський, Н. А. 

Володько, А. І. Гнатишак та ін. ; за ред.Б.Т.Білинського. - К. : Здоров'я, 2007. 

- 532 с. Всього:  80 прим.

У підручнику вміщено відомості
із загальної та спеціальної онкології.
Наведено дані, що стосується сучасного
розуміння етіології та патогенезу
злоякісних пухлин, а також
взаємозв’язків організму і пухлини.
Наведено статистичні дані про
захворюваність в Україні. Висвітлено
принципи лікування та реабілітації
онкологічних хворих з урахуванням
сучасних досягнень онкохірургії
променевої і хіміотерапії пухлин, а також
можливостей гормоно-, імуно- і таргетної
терапії. Для студентів вищих медичних
навчальних закладів III-IV рівнів
акредитації, лікарів-інтернів, практичних
лікарів.



616.006-089(02)

О-75

Основи загальної онкології в хірургії [Текст] : Навч. посібн. для студ. вищ. мед. 

закл. освіти ІІІ-ІV р. акред. / І. Д. Дужий, В. П. Шевченко, М. Г. Кононенко та ін. -

Суми : СумДу, 2004. - 94 с. Всього:  1 прим.

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, дільничних

терапевтів та спеціалістів інших

галузей, що стикаються з

новоутвореннями.



616.006(02)

Г15

Галайчук, І. Й.

Клінічна онкологія [Текст] : Навч. посібн. для студ. вищ. мед. навч. закл. ІІІ-ІV р. 

акред. Ч.1 / І. Й. Галайчук. - Тернопіль : Укрмедкнига, 2003. - 276 с. Всього:  2 прим.

У посібнику подано клінічну

характеристику, методи лікування і

статистику злоякісних захворювань

основних локалізацій. У розділах книги

відтворено алгоритм практичних кроків

лікаря для встановлення діагнозу й

коротко описано сучасні принципи

лікування онкохворих на основі

досягнень клінічної онкології за останні

роки. Посібник розрахований на

онкологів, хірургів, інтернів, сімейних

лікарів, студентів медичного факультету.



616.006(083)

Д58

Довідник онколога [Текст] / упор. Я. В. Шпарик, І. В. Ковальчук, Б. Т. Білинський. -

Львів : Галицька видавнича спілка, 2000. - 108 с. Всього:  1 прим.

У довіднику онколога

висвітлена Міжнародна класифікація

хвороб, МКХ-10 (онкологічна

патологія), морфологічні коди пухлин,

Класифікація TNM, основні схеми

хіміотерапії, що включають

антрацикліни та паклітаксел.



Зміст підручника розкриває

теоретичні та практичні аспекти роботи

медичної сестри онкологічної служби

відповідно до загальноприйнятої в

Україні медсестринської моделі

Вірджинії Хендерсон та етапів

медсестринського процесу в різні

періоди ведення онкологічного хворого:

діагностики, лікування, реабілітації,

паліативної допомоги при різних

локалізаціях злоякісних пухлин. Для

студентів вищих медичних навчальних

закладів I-III рівнів акредитації та

медсестер-фахівців.

616.006-083(02)

М42

Медсестринство в онкології [Текст] : Підруч. для студ. вищ. мед. навч. 

закл. І-ІІІ р. акр. / за ред. Л.М. Ковальчука. - К. : Медицина, 2011. - 512 с. 

Всього:  2 прим.



616.006(02)

С28

Севідов, В. В.

Онкологія [Текст] : Підручник для студ. вищ. мед. навч. закладів I-III р. акред. / В. 

В. Севідов, Н. М. Касевич ; За ред. В.П. Баштана. - К. : Медицина, 2011. - 232 с. Всього:  

6 прим. 

У підручнику викладено питання

онкологічної допомоги в Україні, методи

обстеження онкологічних хворих і

принципи діагностики новоутворень.

Описано епідеміологію, етіологію,

патогенез, клінічні ознаки онкологічних

захворювань, їх діагностику, лікування,

особливості спостереження і догляду за

пацієнтами, прогноз, диспансерне

спостереження, скринінг. Для студентів

вищих медичних навчальних закладів I-

III рівнів акредитації.



616.006-083(023)

Д74

Дрижак, В. І.

Медсестринство в онкології [Текст] : Підручник для студ. вищ. мед. навч. закл. І-ІІ 

р. акред. / В. І. Дрижак, М. І. Домбрович. - Тернопіль : Укрмедкнига, 2001. - 224 с. 

Всього:  197 прим.

Підручник складається з
чотирьох розділів. У першому розділі
наведені основні сучасні дані про
епідеміологію, етіологію і патогенез і
злоякісних пухлин, принципи
діагностики та лікування хворих. У
розділі спеціальної онкології розглянуті
основні локалізації пухлин, особливості
клінічного перебігу, діагностики,
лікування пухлин та ускладнень, догляду
за хворими. У третьому розділі описані
невідкладні стани, спричинені
пухлиною. У розділі “контролююча
програма” вміщені тестові питання та
ситуаційні задачі з метою перевірки
знань студентів.



616.006(02)

О-58

Онкология [Текст] : нац. учеб. для студ. высш. мед. учеб. завед. ІV ур. 

аккр. / под ред. Г.В. Бондаря. - К. : ВСИ "Медицина", 2015. - 576 с. Всього:  

10 прим.

Національний підручник
відповідає вимогам навчальної програми
з онкології. Особливу увагу приділено
найважливішим і актуальним питанням
вітчизняної та світової онкології,
сучасним методам ранньої і доклінічної
діагностики онкозахворювань.
Розглянуто питання патогенезу
клінічних проявів пухлин основних
локалізацій, методи комбінованої терапії
з урахуванням сучасних досягнень,
методики реабілітації онкологічних
хворих і профілактики раку. Для
студентів вищих медичних навчальних
закладів IV рівня акредитації, студентів-
інтернів, лікарів-онкологів, сімейних
лікарів.



616-006(075.8)

S81

Starikov, V. I.

Oncology [Текст] : textbook is intended for English-speaking fifth- and sixth-year 

students of Ukrainian higher medical education establishments / V. I. Starikov, A. S. 

Khodak, I. Y. Galaychuk. - K. : AUS Medicine Publishing, 2019. - 216 p. Всього:  50 прим.

У першій частині підручника

розглядаються питання загальної

онкології, етіології, патогенезу

злоякісних пухлин, а також основні

принципи діагностики та лікування

онкологічних хворих. У другій частині

розглядаються 16 локалізацій раку,

фактори ризику, діагностика,

класифікація та лікування. Підручник

призначений для англомовних студентів

п'ятого та шостого курсу українських

вищих медичних навчальних закладів.



616.006(02)

O-56

Oncology [Текст] : Textbook for students of institutions of higher medical educ/ of the IV 

level of acc. (MPHU) / I.B. Shchepotin, R.T. Evans. - K. : Medicine, 2008. - 216 p.

Всього:  31 прим. (абонемент – 19).

У підручнику викладено

загальні принципи діагностики та

лікування злоякісних пухлин,

зокрема раку легень, стравоходу,

шлунка, підшлункової залози,

кишківника, жіночих статевих

органів, сечостатевої системи,

кісток, м’яких тканин. Для

студентів вищих медичних

навчальних закладів IV рівня

акредитації.




