


Програма Дня кафедри

• мета проведення Дня кафедри

• книжково-інформаційна виставка 

“Оториноларингологія та офтальмологія з курсом 

хірургії голови та шиї”

• комплектування фонду бібліотеки ІФНМУ з тематики 

кафедри 

• інформаційні можливості бібліотеки ІФНМУ



Мета Дня кафедри

Бібліотека ІФНМУ пропонує мультимедійну

презентацію Дня кафедри оториноларингології

та офтальмології з курсом хірургії голови та 

шиї з метою

співпраці між бібліотекою та кафедрою задля

кращого забезпечення літературою дисципліни, 

яка вивчається на кафедрі та отримання 

дозволу на списання літератури застарілої в 

навчальному процесі. 



Книжково-інформаційна           виставка 

“Оториноларингологія та офтальмологія з курсом 

хірургії голови та шиї”

Розділ 1

На допомогу навчальному процесу та

науковим дослідженням



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:  51 прим. (абонемент – 44).

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. В окремих розділах

розповідається про такі види патології, як

інфекційні гранульоми верхніх дихальних

шляхів, пухлини вуха і верхніх дихальних

шляхів, сторонні тіла гортані, трахеї,

бронхів і стравоходу.

Підручник добре ілюстровано.

Для студентів медичних закладів вищої

освіти, лікарів-інтернів, курсантів, клінічних

ординаторів, магістрів і практичних лікарів-

оториноларингологів.



617.7(02)

О-91

Офтальмологія [Текст] : підруч. для студ. вищ. мед. навч. закл. IV р.акр. (МОНУ, 

МОЗУ) / за ред. Г.Д. Жабоєдова, Р.Л. Скрипник /Жабоєдов Г.Д., Скрипник Р.Л., Баран 

Т.В., Бєздітко П.А., Бірич Т.А., Венгер Л.В., Вітовська О.П., Жабоєдов Д.Г./. - К. : 

Медицина, 2011. - 424 с. Всього:  33 прим. (абонемент – 24).

У підручнику наведено
особливості будови органа зору, клінічні
методи дослідження зорових функцій,
аномалій рефракції, описано основні
офтальмологічні захворювання, їх
етіологію, патогенез, клінічну картину,
діагностику. Особливу увагу приділено
наданню медичної допомоги, оскільки
підручник передбачає обсяг матеріалу,
необхідний для повсякденної практики
сімейного лікаря, який не є
офтальмологом, але слугує форпостом
для пацієнтів, що страждають на очні
захворювання. Для студентів вищих
медичних навчальних закладів IV рівня
акредитації, лікарів загальної практики
— сімейної медицини, лікарів-інтернів,
слухачів курсів післядипломної освіти.



617.7(02)

Ж12

Жабоєдов, Г. Д.

Офтальмологія: практикум [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. мед. навч. закл. IV 

р.акр. (МОНУ, МОЗУ) / Г. Д. Жабоєдов, В. В. Кірєєв. - К. : Медицина, 2013. - 280 с. 

Всього:  101 прим. (абонемент – 94).

У навчальному посібнику
наведено основні методики
дослідження органа зору, які
застосовують у діагностичній роботі.
Структура видання, яке викладено
згідно із сучасними стандартами
освіти, дає змогу застосовувати його
як посібник під час проведення
практичних занять і самостійної
підготовки до них.
Практикум написаний відповідно до
вимог програми підготовки інтернів,
затвердженої Міністерством
охорони здоров'я України.
Для студентів вищих медичних
навчальних закладів IV рівня
акредитації, лікарів-інтернів,
курсантів, офтальмологів.



617.7(02)

Ж12

Жабоєдов, Г. Д.

Очні хвороби [Текст] : Підручник для студ. вищ. навч. мед. закл. III-IV р. акред. / Г. Д. 

Жабоєдов, М. М. Сергієнко ; За ред. Г.Д. Жабоєдова, М.М. Сергієнка. - К. : Здоров'я, 

1999. - 312 с.  Всього:  246 прим. (абонемент – 225).

Підручник підготовлено згідно
із програмою дисципліни
Офтальмологія для навчального
процесу за кредитно-модульною
системою. У підручнику наведено
особливості будови органа зору,
клінічні методи дослідження зорових
функцій, аномалій рефракції, описано
основні офтальмологічні
захворювання, їх етіологію, патогенез,
клінічну картину, діагностику. Для
студентів вищих медичних навчальних
закладів IV рівня акредитації, лікарів
загальної практики — сімейної
медицини, лікарів-інтернів, слухачів
курсів післядипломної освіти.



616.21(02)

О-85

Оториноларингологія [Текст] : Підручник. для студ. вищ. навч. мед. ІІІ і ІV р. акред. 

(доп. МОЗУ) / В. Г. Базаров, С. Б. Безшапочний, В. Д. Драгомирецький та ін. ; За ред. Д.І. 

Заболотного. - К. : Здоров'я, 1999. - 368 с. Всього:  199 прим.  (абонемент – 180).

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. В окремих розділах
розповідається про такі види патології, як
інфекційні гранульоми верхніх
дихальних шляхів, пухлини вуха і
верхніх дихальних шляхів, сторонні тіла
гортані, трахеї, бронхів і стравоходу.
Підручник добре ілюстровано.
Для студентів медичних закладів вищої
освіти, лікарів-інтернів, курсантів,
клінічних ординаторів, магістрів і
практичних лікарів-оториноларингологів.



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. 

(абонемент – 88).

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.



617.7(02)

В29

Венгер, Г. Ю.

Очні хвороби: Курс лекцій [Текст] : Навч. посібник для студ. вищ. мед. закл. 

освіти / Г. Ю. Венгер, А. М. Солдатова. - Одеса : ОДМУ, 2003. - 176 с. 

Всього:  1 прим.

У посібнику, відповідно до

навчальної програми з очних хвороб,

викладено основні сучасні дані щодо

анатомії, фізіології, методів дослідження

органа зору, етіології, клініки та

лікування очних хвороб. Кожну лекцію

присвячено окремому розділу

офтальмології. В них розглянуто

найпоширеніші форми захворювань

придатків ока, орбіти, рогівки,

кришталика, судинної оболонки, сітківки,

зорового нерва. Окремі лекції присвячено

ушкодженням ока, рефракції та змінам

органа зору при загальних

захворюваннях. Для студентів вищих

навчальних закладів, інтернів.



617.7(02)

В29

Венгер, Г. Ю.

Офтальмологія. Курс лекцій [Текст] : навч. посіб.(рек. МОНУ лист №1/11-1393 від 5 

2010р.) / Г. Ю. Венгер, А. М. Солдатова, Л. В. Венгер. - Одеса : ОДМУ, 2010. - 180с. 

Всього:  6 прим. (абонемент – 5).

У курсі лекцій, відповідно до

навчальної програми з офтальмології,

викладено основні сучасні дані щодо

анатомії, фізіології, методів дослідження

органа зору, етіології, клініки та лікування

очних хвороб. Кожну лекцію присвячено

окремому розділу офтальмології.

Розглянуто найпоширеніші форми

захворювань придатків ока, орбіти,

рогівки, кришталика, судинної оболонки,

сітківки, зорового нерва. Окремі розділи

присвячені ушкодженням ока, рефракції

та змінам органа зору при загальних

захворюваннях. Для студентів вищих

навчальних закладів, інтернів.



617.7(075.8)

O-63

Ophthalmology [Текст] : textbook for students of higher education establishments - medical 

universities, institues and academies. / Edit. by O.P. Vitovska. - К. : AUS Medicine Publishing, 

2017. - 648 p. Всього:  20 прим.

Книга містить останню

інформацію про анатомію ока, через

офтальмологічне обстеження,

концепціїдіагностика та останні

досягнення у лікуванні найпоширеніших

очних розладів та надзвичайних

ситуацій. Більшість розділів

єілюстровані кольоровими клінічними

фотографіями або ілюстраціями. В кінці

кожного розділу, ключові моменти,

схеми, контрольні питання,тести з

множинним вибором, а також клінічні

випадки, щоб допомогти студентам

підготуватися до практичних занять та

майбутніх іспитів.



617.7(02)

V38

Venger, G. Y.

Eye diseases. Course of lectures [Òåêñò] : manual introduces the modern / G. Yu. Venger, A. 

M. Soldatova, L. V. Venger. - Odessa : The Odessa Stade Medical University, 2005. - 158 p. 

Всього:  12 прим. (абонемент – 7).

У посібнику, відповідно до

навчальної програми з очних хвороб,

викладено основні сучасні дані щодо

анатомії, фізіології, методів дослідження

органа зору, етіології, клініки та

лікування очних хвороб. Кожну лекцію

присвячено окремому розділу

офтальмології. В них розглянуто

найпоширеніші форми захворювань

придатків ока, орбіти, рогівки,

кришталика, судинної оболонки, сітківки,

зорового нерва. Окремі лекції присвячено

ушкодженням ока, рефракції та змінам

органа зору при загальних

захворюваннях. Для студентів вищих

навчальних закладів, інтернів.



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:  53 прим.  (абонемент –

48).

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(02)

O-90

Otorhinolaryngology [Текст] : textbook / ed. by Y. Mitin, Y. Deyeva. - K. : 

Medicine, 2009. - 232 p. Всього:  27 прим. (абонемент – 15).

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.



617.7(075.8)

О-91

Офтальмологія [Текст] : підручник для студ. мед. коледжів, училищ та інститутів

медсестринства за спец. "Медсестринство" / за ред. Г.Д. Жабоєдова, Р.Л. Скрипник. - К. : 

ВСВ "Медицина", 2018. - 296 с.  Всього:  33 прим.  (абонемент – 28).

У підручнику наведено
особливості будови органа зору,
клінічні методи дослідження зорових
функцій, аномалій рефракції, описано
основні офтальмологічні
захворювання, їх етіологію, патогенез,
клінічну картину, діагностику.
Підручник містить логічні схеми,
таблиці, оригінальні фотографії, що
сприяє наочному поданню матеріалу.
Для студентів медичних коледжів,
училищ та інститутів медсестринства
за спеціальністю «Медсестринство».



617.7-083(02)

К66

Корконішко, О. М.

Медсестринство в офтальмології [Текст] : підруч. для студ. вищ. мед. навч. закл. I-III 

р. акр. за спец.: "Сестринська справа", "Лікувальна справа", "Акушерська справа" 

(МОЗУ) / О. М. Корконішко. - 3-є вид., перероб. та допов. - К. : Медицина, 2015. - 216 с. 

Всього:  98 прим. (абонемент – 91).

У підручнику послідовно

викладено теоретичний матеріал щодо

зорових функцій, рефрекції ока та очних

хвороб. Основну увагу в засвоєнні

теоретичних знань приділено самостійній

роботі студентів. Обсяг матеріалу,

передбачений новою навчальною

програмою, забезпечує рівень знань,

необхідний студентам вищих медичних

навчальних закладів І-ІІІ рівнів

акредитації.



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. (абонемент – 25).

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.



616.21-083(023)

М42

Медсестринство в оториноларингології [Текст] : Підручник для мед. заклад. освіти І-ІІ 

р. акред. / І. А. Яшан, Д. І. Заболотний, О. І. Яшан та ін. ; За ред. І. А. Яшана. - Тернопіль

: Укрмедкнига, 1999. - 236 с.  Всього:  160 прим. (абонемент – 140).

У підручнику подано основним

матеріал з анатомії, фізіології, методик

дослідження вуха, горла та носа, а також

відомості про найчастіші захворювання

ЛОР-органів і способи їх лікування.

Особлива увага звертається на функції

медичної сестри при обслуговуванні

оториноларинголічних хворих у

поліклініці, стаціонарі, під час операцій

та маніпуляцій. Підручник розрахований

на студентів вищих медичних закладів І-

ІІ рівнів акредитації.



Література, яка не 

користується попитом



617.70(02)

Т35

Терапевтична офтальмологія [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. мед. навч. закл. III-

IV р. акр. та лікарів-інтернів (МОЗУ) / за ред. Г. Д. Жабоєдова. - К. : Здоров'я, 2003. - 134 

с. Всього:  41 прим. (абонемент – 31).

У посібнику представлено сучасні
відомості з окремих питань офтальмології,
зокрема фізіології зорового аналізатора,
патології судинної оболонки, увеопатій,
патології сітківки та зорового нерва,
глаукоми, офтальмогерпесу та ін. Докладно
описано етіологію наведених захворювань,
подано новітні відомості про розвиток
патологічних процесів в оці, детально
розглянуто варіанти перебігу основних
захворювань ока та методи їх діагностики,
наведено існуючі класифікаційні схеми.
Велику увагу приділено сучасним методам
консервативного та оперативного
лікування. Посібник розраховано на
лікарів-офтальмологів та інтернів-
офтальмологів.



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:  32прим. (абонемент – 24).

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.



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.  (абонемент –

3).

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 оториноларингологам,

лікарям загальної практики – сімейної

медицини, лікарям служби швидкої та

невідкладної допомоги та студентам вищих

навчальних закладів IV рівня 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. (абонемент – 129).

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.



616.21-089(02)

О-85

Отоларингологія і хірургія голови та шиї [Текст] : Навч. посібник для студ., лікарів-

інтернів мед. вузів. У 2-х т. Т.I. / За ред. К.Дж. Лі. - К. : Здоров'я, 1995. - 400 с.  

Всього:  18 прим. (абонемент – 4).

У посібнику висвітлено широке

коло питань з клінічної

оториноларингології. Подано матеріали з

отології. Особливу увагу приділено

висвітленню захворювань носа,

приносових пазух і горла. Описано

нейрологію, онкологію, радіологію та

хірургію ротової порожнини. У спеціальні

розділи вміщено дані про лицеву і

ліпотрансплантантну хірургію. Для

студентів старших курсів, лікарів-інтернів

медичних вузів, курсантів інститутів

удосконалення лікарів.



616.21-089(02)

О-85

Отоларингологія і хірургія голови та шиї [Текст] : Навч. посібник для студ., 

лікарів-інтернів мед. вузів. У 2-х т. Т.II. / За ред. К.Дж. Лі. - К. : Здоров'я, 1996. -

472 с.  Всього:  18 прим. (абонемент – 4).

У посібнику з отіологію,

особливу увагу приділено

захворюванням та лікуванню носа,

горла, ротової порожнини, шиї. У

спеціальних розділах посібника

описуються природжені, доброякісні та

злоякісні захворювання стравоходу. В

окремих розділах розглядають питання

діагностики та лікування професійних

розладів голосу, уражень легень,

щитовидної, прищитовидних залоз,

гіпофізу. . Для студентів старших курсів,

лікарів-інтернів медичних вузів,

курсантів інститутів удосконалення

лікарів.



616.21(02)

Б79

Болезни уха, горла и носа. Атлас [Текст] : Учеб. пособие для студ. мед. ин-тов / Под ред. 

В.Т. Пальчуна. - М. : Медицина, 1991. - 240 с. Всього:  96 прим. (абонемент – 82).

Атлас являє собою ілюстроване

навчальний посібник для проведення

практичних занять. У ньому із сучасних

позицій викладено анатомо-фізіологічні

особливості ЛОР-органів. Особливу

увагу приділено сучасним методам

огляду і дослідження ЛОР-органів і

патологічної картині захворювань вуха,

носа, глотки і гортані. Поряд з сучасними

видами консервативного лікування

викладені і ілюстровані різні модифікації

хірургічних втручань.



617.7(02)

Г52

Глазные болезни [Текст] : Учебник для студ. мед. ин-тов / Под ред. Т.И. Ерошевского, 

А.А. Бочкаревой. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Медицина, 1983. - 448 с. Всього:  269 

прим. (абонемент – 266).

У другому виданні підручника

наводяться сучасні дані з анатомії,

ембріології і фізіології зорового

аналізатора. Висвітлюються методики

дослідження органу зору, а також клініка,

діагностика та лікування основних

захворювань століття, сполучної і роговий

оболонок, слізних органів, склери,

судинного тракту, кришталика,

склоподібного тіла, сітківки, зорового

нерва. Підручник призначний для

студентів медичних інститутів.



617.7(02)

Г52

Глазные болезни [Текст] : Учебник для студ. мед. ин-тов / Под ред. А.А. Бочкаревой. -

3-е изд., перераб. и доп. - М. : Медицина, 1989. - 416 с. Всього:  45 прим. (абонемент – 39).

У підручникаунаводяться сучасні

дані з анатомії, ембріології і фізіології

зорового аналізатора. Висвітлюються

методики дослідження органу зору, а

також клініка, діагностика та лікування

основних захворювань століття, сполучної

і роговий оболонок, слізних органів,

склери, судинного тракту, кришталика,

склоподібного тіла, сітківки, зорового

нерва. Підручник призначний для

студентів медичних інститутів.



616.21(02)

П14

Пальчун, В. Т.

Болезни уха, горла, носа [Текст] : Учебник для студ. мед. ин-тов / В. Т. 

Пальчун, Н. А. Преображенский. - 2-е изд., стереотип. - М. : Медицина, 1980. -

488 с. Всього:  16 прим. (абонемент – 15).

У підручнику наводяться

відомості про основні етапи розвитку

вітчизняної оториноларингології,

систематично викладені матеріали по

клінічної та хірургічної анатомії і

фізіології ЛОР-органів, хвороб вуха, носа

і горла (етіологія, патогенез,

симптоматика, методи дослідження,

діагностика, консервативне і хірургічне

лікування і профілактика) у дорослих і

дітей, а також дана рецептура по

основним оториноларингологічний

захворювань.



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.



616.21-053(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. (абонемент -1).

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.



Книгозабезпеченість

навчальної дисципліни 

“Оториноларингологія та 

офтальмологія з курсом 

хірургії голови та шиї”

за 2016 – 2021 рр.
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У, ДУЦМК з 

ВМО МОЗ 

України)
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видання: 

підручник, 

посібник, 

атлас

Автор Назва Рік,

місце 

видання

Тира

ж

МОЗУ 

№8.01-

47/675 

14.04.10

Підручник Заболотни

й Д.І.

Оториноларинго

логія

К.: 

Медицина

,2017

51

МОЗ 

України

Навчальний 

посібник

Лайко 

А.А.

Обсяг і 

методики 

обстеження 

об’єкивного

статусу дітей з 

лор-патологією

К.: 

Логос,201

8

1

МОНУ 

№1/11-2899

14.04.10

Навч.-метод. 

посібник

Лайко

А.А.

Хронічні 

хвороби 

середнього вуха

К.: 

Логогс,20

18

1



МОЗ 

України №3 

27.10.2016

Навчальний 

посібик

Науменко 

О.М.

Невідкладна 

допомога в 

оториноларинго

логії

К.: 

Медицина

,2017

1

MHU 8.01-

47/675 

14.04.2010

Textbook Mitin Y. Otorhinolaryngol

ogy

K.: 

Medicine,

2017

1

MESU

N1/11-6779 

15.05.2012

Textbook Vitovska

O.P.

Oftalmology K.:

Medicine,

2017

20

МОЗУ 

№08.01-

45/36

14.01.10

Підручник Жабоєдов

Г.Д.

Офтальмологія К.: 

Медицина

,2018

33



Список наукової літератури, 

яка є в бібліотеці



617.07

Б 43 Беликов В.Г.

Дифференциальная фотометрия. Под ред. П.Л. Сенова. Ставроп.

Книжное изд-во,1970. 135с. Прим. 10.

61617.7-07

Н 76 Новохатский А.С.

Клиническая периметрия. М., «Медицина»,1973, 131 с. Прим. 4.

616.21-07

К 61 Коломийченко А.И., Харшак Е.М.

Программированное пособие по аудиометрии. К, «Вища школа»,1970.

187с. Прим. 5.

616.212-006.46-073

Л 65 Лихтенштейн Е.А.

Рентгенодигностика злокачественных опухолей полости носа,

гайморовых пазух и носоглотки. М., Медгиз,1962. 179с. Прим. 4.



616.215-006

Ц 96           Цыганов А.И.

Функциональные резекции гортани при раке.- Киев: «Здоров’я», 1976. – 120с. 
Прим. 6.

616.215.089

А 79           Арапов Д.А., Исаков Ю.В.

Трахеостомия в современной клинике. Изд. 2-е, М., «Медицина»,1974. 207с. 
Прим. 5.

616.215.089

П 27           Перельман М.И.

Хирургия трахеи. М., «Медицина»,1972. 208 с. Прим. 4.

616.215-089

Р 15            Радугин К.Б.

Инородные тела гортаноглотки и пищевода. М., «Медицина».,1973. 160 с. 
Прим. 4.

616.218.1

В 14             Вайнштейн  А.М.

Вспомагательные средства слуха. Л., «Медицина», Ленингр. отд-ние,1972. 
127 с. Прим. 4.         



616.218.1

П 72       Преображенский Ю.Б., Годин Л.С.

Основы слухового протезировани ядетей. М., «Медицина»,1973. 176с. Прим. 4.

616.218.5

Р 15        Радугин К.Б.и Овчиников Ю.М.

Адгезивный средний отит. Клинич., аудиол. характеристика и хирург. Лечение. 

М., «Медицина», 1972. 140 с. Прим. 4.

616.218.53

П 72        Преображенский Н.А. и Патякина О.К.

Стапедэктомия стапедопластика при отосклерозе. М., «Медицина», 1973. 272 с. 

Прим. 5.

616.23

Ф 62        Фирсова П.П.

Бронхоспирометрия. Л., «Медицина», Ленингр. Отд-ние, 1969. 216 с. Прим.5.



Розділ 2

Наукові статті  працівників       

кафедри за 2016-2021рр.



 Александрук, Н. В.

Роль системних деконгестантів у комплексному лікуванні та профілактиці
гострих вірусних, поствірусних і бактеріальних риносинуситів [Текст]
/ Н. В. Александрук // Здоровье ребенка.— 2017.— т.12,№ 8.—С.87-90.

 Ситуаційна задача,як метод активного навчання і розвитку професійної
компетентності студентів [Текст] / Д. Т. Оріщак, В. І. Попович,
Н. В. Василюк та ін. // Галицький лікарський вісник. — 2016. — т.23, №
1.—С.100-101.

 З досвіду проведення ОСКІ,як складової підсумкової атестації лікарів-
інтернів за спеціальністю офтальмологія [Текст] / В. В. Капечук,
О. Б. Кощинець, О. М. Панько та ін. // Актуальні питання підвищення
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