


Оториноларингологія – розділ клінічної медицини,
що вивчає фізіологію та патологію горла, носа, вуха і
прилеглих до них анатомічних областей, а також
розробляє методи профілактики, діагностики та
лікування захворювань цих органів.

Серед найбільш поширених захворювань порожнини
носа – аденоїди, риніти, гайморити, синусити, травми
носової перегородки, носові кровотечі. Із захворювань
вуха часто зустрічаються отити, тимпанити, евстахіїти,
пошкодження травматичного характеру. До поширених
захворювань горла відносяться ларингіти, фарингіти,
хронічні тонзиліти та ін. гострі і хронічні стани.
Мегаполіси з їх великою скупченістю і поганою екологією
є особливо сприятливим фоном для розвитку ЛОР-
захворювань.





616.21(075.8)

О-85

Оториноларингологія [Текст] : підруч. для студ. вищ. мед. навч. закл. - мед. 

університетів, інститутів й академій / Д. І. Заболотний, Ю. В. Мітін, С. Б. 

Безшапочний, Ю. В. Дєєва. - 3 - є- вид., виправ. - К. : Медицина, 2017. - 472 

с. + 32с. кольор. вкл. Всього:  50 прим.

У підручнику розглянуто питання з усіх

розділів клінічної оториноларингології.

Описано найновіші досягнення в

оториноларингології, відображено сучасні

погляди на етіологію, патогенез, клінічну

картину, класифікацію й лікування хвороб

ЛОР-органів. Підручник добре

ілюстровано. Для студентів вищих

навчальних закладів - медичних

університетів, інститутів й академій,

лікарів-інтернів, курсантів, клінічних

ординаторів, магістрів і практичних

лікарів-оториноларингологів.



616.21(02)

O-90

Otorhinolaryngology [Текст] : Textbook for students of higher medical 

education institutions of the 4th level of accreditation / Y. Mitin, Y. Deyeva, M. 

Zavaliy et al. - third edition, revised and expanded. - K. : Medicine, 2014. - 262 p.

Всього:  52 прим.

У підручнику висвітлено основні

питання захворювань вуха, горла і носа.

Особливу увагу приділено анатомії,

фізіології патології і лікуванню хвороб

ЛОР – органів, наведено дані класичних

і сучасних наукових досліджень у різних

галузях оториноларингології. Третє

видання доповнено текстами, додано

новий підсумковий матеріал з

оториноларингології, основний

ілюстрований матеріал підручника. Для

студентів вищих медичних навчальних

закладів IV рівня акредитації., що

опановують предмет англійською

мовою.



616.21-053(02)

Д49

Дитяча оториноларингологія [Текст] : підручник для лікарів-інтернів і лікарів-

слухачів закладів (факультетів) післядипломної освіти (наказ МОЗУ № 502 від

22.06.2010) / за ред. А.А. Лайка. - К. : Логос, 2013. - 576 с. Всього:  9 прим.

У Національному підручнику з
дитячої оториноларингології
розглядаються питання розглядаються
питання діагностики, сучасних методів
консервативного та хірургічного
лікування. Чільне місце відведено
маніпуляціям і операціям на ЛОР-
органах у дітей різного віку, можливим
ускладненням і тактиці їх лікування.
Підручник призначений для лікарів-
інтернів, практичним
оториноларинголам, лікарям загальної
практики – сімейної медицини, лікарям
служби швидкої та невідкладної
допомоги та студентам вищих
навчальнихзакладів IV рівня акредитації.



616.21-03(02)

К45

Кіцера, О.

Клінічна оториноларингологія [Текст] : підруч.для студ.та лікарів-інтернів

вищ.мед.навч.закл. / О. Кіцера. - Львів : Кварт, 2006. - 531с. Всього:  100 

прим.

У книзі викладено основні питання

клінічної оториноларингології. У низку

розділів додатково введено графічні схем,

що висвітлюють патогенез алергічного

риніту та синуїтів, таблиці диференційної

діагностики. Видання призначено для

студентів та лікарів-інтернів, воно буде

корисним і для лікарів на різних рівнях

післядипломної освіти.



616.21-053(02)

Л18

Лайко, А. А.

Дитяча оториноларингологія [Текст] : Підручник для лікарів-інтернів вищ. мед. 

навч. заклад. IV р. акред. (рек. ЦМК МОЗУ прот.№1 від 09.04.2003р.) / А. А. Лайко. - К. 

: Логос, 2004. - 900 с. Всього:  40 прим.

У підручнику розглядається

широке коло питань з усіх розділів

клінічної оториноларингології. Особливу

увагу приділено сучасному висвітленню

питань етіології та патогенезу

захворювань ЛОР-органів у дітей, а

також сучасним методам обстеження і

лікування. Підручник складено

відповідно до навчального плану і

програми для лікарів-інтернів і

курсантів інститутів удосконалення

лікарів та медичних академій

післядипломної освіти.



617.9(02)

О-60

Оперативна хірургія і топографічна анатомія голови та шиї [Текст] : національний

(базовий) підручник для студ. стомат ф-ів вищ. навч. закл. МОЗ України ІVр. акред. 

(наказ МОЗУ від 22. 06. 2010р. №502.,зат. МОЗУ прот. №3 від 28.10.2015р., ) / за ред. 

Півторака В.І.[Півторак В.І., Проніна О.М., Вовк Ю.М., Гнатюк М.С., Антіпов М.В., 

Ахтемійчук Ю.Т.]. - Вінниця : Нова книга, 2016. - 310 с. Всього:  80 прим.

Підручник створено у

відповідності з новою навчальною

програмою для стоматологічних

факультетів з урахуванням рекомендацій

МОН та МОЗ України. У підручнику

особливу увагу звернуто на щелепно-

лицеву хірургію та оперативну

стоматологію. Для студентів-

стоматологів вищих медичних

навчальних закладів IV рівня

акредитації, інтернів і молодих

спеціалістів, що приступають до

самостійної роботи та підвищують

класифіацію.



616.21(023)

М66

Мітін, Ю. В.

Хвороби вуха, горла, носа [Текст] : підруч. для студ. вищ. мед. навч. закл. І-ІІ р. 

акред. (МОЗ України) / Ю. В. Мітін. - 2-ге вид, виправлене. - К. : ВСВ "Медицина", 

2015. - 192 с. Всього:  31 прим.

У підручнику розглянуто
захворювання вуха, горла і носа. Стисло
викладено питання анатомії, фізіології
цих органів, методи дослідження,
патологію та лікування захворювань вуха,
носа, глотки і гортані. Наведено класичні
дані і результати сучасних досягнень
оториноларингології. Окремі розділи
присвячено інфекційним гранульомам
верхніх дихальних шляхів, пухлинам
вуха і верхніх дихальних шляхів,
стороннім тілам гортані, трахеї, бронхів і
стравоходу. Для студентів вищих
медичних навчальних закладів І-ІІ рівнів
акредитації.



616.21(02)

П61

Посібник до практичних занять з оториноларингології [Текст] : навч.-метод. посіб. 

для вищ. мед. навч. закл. / за ред. Ю. В. Мітіна. - К. : Здоров'я, 2002. - 168 с. Всього:  

149 прим.

У навчально-методичному

посібнику висвітлено методичні

розробки практичних занять і методичні

розробки для самостійного вивчення

студентом оториноларингології.

Розроблено ситуаційні задачі до кожного

практичного заняття, а також контрольні

запитання. Посібник містить план

обстеження оториноларингологічного

хворого, схему історію хвороби, перелік

практичних навичок та питання для

диференційного заліку та іспиту. Для

викладачів і студентів вищих

навчальних медичних закладів III-IV

рівня акредитації.



616.214

А29

Аденоїдні вегетації та аденоїдити [Текст] : Монографія / А. А. Лайко, Д. І. 

Заболотний, А. Л. Косаковський та ін. - К. : Логос, 2006. - 172 с.  

Всього:  2 прим.

У монографії розглянуті сучасні

питання етіології, патогенезу,

діагностики, клініки, диференціальної

діагностики, лікування і профілактики

аденоїдних вегетацій, гострого та

хронічного аденоїдиту. Розраховано на

оториноларингологів, педіатрів,

сімейних лікарів, а також для студентів

вищих медичних вузів.



616.218.5(02)

Л18

Лайко, А. А.

Хронічний середній отит [Текст] : Навч. посібн. для лікарів-інтернів (Рек. ЦМК 

МОЗ України прот. №3 від 04.07.2003) / А. А. Лайко, Т. С. Мостова, Л. І. Літвіненко. -

К. : Логос, 2003. - 238 с.

У монографії висвітлені сучасні

питання етіології патогенезу хронічного

середнього отиту в дітей, деякі

особливості перебігу залежно від різних

форм хронічного отиту, діагностику

мезотимпаніту, епітимпаніту. На

сучасному рівні висвітлюються питання

консервативного та хірургічного

лікування хронічного середнього отиту,

показання оперативних втручань різних

типів.



616.21-053(02)

Л18

Лайко, А. А.

Обсяг і методики обстеження об'єктивного статусу дітей з ЛОР-патологією [Текст] : 

Навч. посібник для студ. вищ. мед. заклад. освіти III-IV р. акред. та лікарів-інтернів / 

А. А. Лайко, Д. І. Заболотний, В. В. Синяченко. - К. : Логос, 2000. - 140 с. Всього:  2 

прим.

У навчальному посібнику

розглядаються обсяг та методики

обстеження об’єктивного статусу

хворого з дитячою ЛОР-патологією,

зокрема центральної нервової,

дихальної, серцево-судинної,

сечостатевої систем, носа, приносових

пазух, глотки, гортані, трахеї, бронхів,

органів слуху. Посібник розрахований

для підготовки лікарів-інтернів з

оториноларингології та студентів вищих

навчальних медичних закладів.



616.215-053

П17

Папіломатоз гортані та трахеї у дітей [Текст] / А. А. Лайко, Д. І. 

Заболотний, В. В. Дячук та ін. - К. : Логос, 2010. - 104 с. - Бібліогр. с. 84-100. 

Всього:  2 прим.

У монографії розглянуті сучасні

питання етіології, патогенезу, клініки,

діагностики та лікування папіломатозу

гортані та трахеї у дитячому віці.

Основою монографії є багатий досвід

авторів з цієї проблеми, а також

систематизовані дані літератури.

Матеріал ілюстрований таблицями,

рисунками.



616.214.2

Х94

Хронічний фарингіт: катаральний, гіпертрофічний, атрофічний [Текст] : 

монографія / А. А. Лайко, О. Ф. Мельникова, А. С. Журавльов та ін. - К. : Логос, 2011. -

140 с. Всього:  1 прим.

У монографії розглянуті сучасні

питання етіології, патогенезу,

діагностики, клініки, диференціальної

діагностики, лікування, і профілактики

різних форм хронічного фарингіту.

Основою монографії є багатий досвід

наукової розробки авторів з цієї

проблеми, а також систематизовані дані

літератури. Розрахована на лікарів-

інтернів вищих медичних закладів,

клінічних ординаторів, аспірантів,

сімейних лікарів, педіатрів, терапевтів та

студентів вищих медичних навчальних

закладів.



616.212-085-053

Ф91

Фронтит [Текст] : монографія / А. А. Лайко, Д. І. Заболотний, А. Л. Косаковський та 

ін. - К. : Логос, 2012. - 156 с.  Всього:  1 прим.

У монографії розглянуті сучасні

питання етіології, патогенезу, діагностики,

клініки, диференціальної діагностики та

лікування фронтіту. Основою монографії є

багатий досвід авторів з цієї проблеми, а

також систематизовані дані літератури.

Розрахована на дитячих і дорослих

оториноларингологів, лікарів-інтернів,

клінічних ординаторів, аспірантів,

курсантів циклів тематичного

удосконалення, педіатрів, терапевтів,

сімейних лікарів, а також студентів вищих

медичних навчальних закладів.



616.21-053(02)

Л18

Лайко, А. А.

Невідкладна допомога в дитячій оториноларингології [Текст] : Навч. 

посібник для лікарів-інтернів, курсантів ін-тів удосконалення лікарів / А. А. 

Лайко. - К. : Здоров'я, 1998. - 256 с. Всього:  5 прим.

У навчальному посібнику
наведено короткі відомості про етіологію,
патогенез, клініку ЛОР - захворювань у
дітей. Особливу увагу приділено
сучасним методам лікування
невідкладних станів у дітей, показанням
до невідкладних оперативних втручань на
ЛОР – органах, зокрема при травмах,
носових кровотечах та захворюваннях
гортані. Для лікарів-інтернів вищих
медичних навчальних закладів, лікарів-
курсантів інститутів удосконалення
лікарів. Посібник буде корисним
фахівцям інших галузей медицини,
особливо лікарям, які працюють у
сільській місцевості.


