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РЕЦЕНЗІЇ  
 

УДК 616.21 

ПІДРУЧНИК «ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГІЯ».  
Д.І. Заболотний, Ю.В. Мітін, С.Б. Безшапочний, Ю.В. Дєєва. –  

Київ: Медицина, 2010. – 472 с. 

 
Чим швидше змінюється світ, тим 

вищими стають вимоги до підручників. 
Адже саме книга не тільки дає новому по-
колінню прикладні знання про сучасний 
стан тієї чи іншої спеціальності, але й має 
змогу закласти фундамент, на який можна 
буде спиратися завтра. Крім того, спряму-
вання сучасної вищої школи до міжнарод-
ної інтеграції та перехід медичних вузів 
країни на викладання за кредитно-
модульною системою обумовлюють необ-
хідність створення повного оновленого 
комплексу навчально-методичного забезпе-
чення. Тому видання сучасного підручника 
українською та російською мовою, який, 
поряд з узагальненням багаторічного досві-
ду вітчизняної отоларингологічної школи, 
містить новітні дані щодо етіології, патоге-
незу, діагностики і лікування хворих, є дуже 
своєчасним.  

Саме таким є підручник «Оторинола-
рингологія» Д.І. Заболотного, Ю.В. Мітіна, 
С.Б. Безшапочного, Ю.В. Дєєвої, який, ви-
йшов у видавництві «Медицина» у 2010 р. 
(мал. 1). Це базисне видання, на 472 сторін-
ках якого вміщена найсучасніша, повна ін-
формація стосовно захворювань ЛОР-
органів. Підручник, підготовлений 
у відповідності з новою типовою програ-
мою та сучасним начальним планом з дис-
ципліни для навчання за кредитно-
модульною системою, орієнтований на ви-
вчення дисципліни студентами 4-го курсу 
медичних вузів України і затверджений Мі-
ністерством освіти і науки України та реко-
мендований Міністерством охорони здо-
ров’я України як підручник для студентів 
вищих медичних навчальних закладів ІV 
рівня акредитації МОЗ України.  

За своєю формою та змістом «Отори-
ноларингологія» повністю відповідає всім 
сучасним вимогам щодо підручника з цієї 
дисципліни. Під час наради завідувачів ка-
федр та курсів оториноларингології Украї-
ни, яка відбулася 23 листопада 2010 р., він 
був одностайно рекомендований у якості 
єдиного національного підручника з отори-
ноларингології. Cтворення такої книги рег-
ламентовано наказом МОЗ України № 502 
від 22.06.2010 «Про затвердження робочих 
груп з питань підготовки національних під-
ручників для студентів вищих навчальних 
закладів ІV рівня акредитації, підпорядко-
ваних МОЗ України».  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Мал 1. Підручник «Оториноларингологія», 

виданий українською та російською мовами 
 
 

Підручник написаний висококваліфі-
кованим колективом авторів, до складу яко-
го увійшли провідні фахівці різних галузей 
оториноларингології, які постійно займа-
ються науковою та педагогічною діяльніс-
тю. Це, з одного боку, забезпечило відпові-
дність підручника сучасному рівню розвит-
ку науки, а з іншого – відповідність сучас-
ним вимогам до навчально-методичної літе-
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ратури, призначеної для викладання за кре-
дитно-модульною системою. У той же час в 
ньому збережений традиційний для медич-
них видань академічний стиль викладення 
матеріалу, наведені сучасні методи лікуван-
ня та фармацевтичні засоби, що зареєстро-
вані фармкомітетом України. 

Видання складається з 11 розділів, які 
висвітлюють всі основні питання оторинола-
рингології: загальну характеристику та істо-
рію оториноларингології; клінічну анатомію, 
фізіологію і методи дослідження слухового і 
вестибулярного аналізаторів; клінічну ана-
томію, фізіологію, методи дослідження вер-
хніх дихальних шляхів; захворювання вуха, 
носа і навколоносових пазух, глотки та гор-
тані; інфекційні гранульоми верхніх дихаль-
них шляхів; пухлини вуха і верхніх дихаль-
них шляхів; сторонні тіла в гортані, трахеї, 
бронхах та стравоході; опіки стравоходу.  

Всі розділи підручника містять інфо-
рмацію стосовно нових поглядів на етіоло-
гію і патогенез ЛОР-хвороб, підходів до ді-
агностики, клінічного перебігу ЛОР-
захворювань, консервативних та хірургіч-
них методів лікування. Автори створили всі 
розділи підручника з урахуванням практич-
ноорієнтованої концепції викладання у ме-
дичних вузах. Після розділів підручника, 
що відповідають змістовим модулям циклу 
«Оториноларингологія», представлено пи-
тання для визначення початкового рівня 
знань та ситуаційні задачі у форматі А, які 
дають можливість студентам краще опану-
вати матеріал та підготуватись до практич-

ного заняття з відповідної теми. У додатку 
подані всі необхідні матеріали для підгото-
вки студентів до курації хворих, написання 
історії хвороби та складання підсумкового 
модульного контролю. Численні схеми, ко-
льорові і чорно-білі ілюстрації полегшують 
засвоєння матеріалу. Підручних гарно ілюс-
трований, більшість фотографій виконана 
авторами особисто.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Мал. 2. Підручник «Otorhinolaryngology», 

виданий англійською мовою, та україномовний 
підручник «Хвороби вуха, горла, носа» для медич-
них коледжів 

 
 
Отже, підручник «Оториноларинголо-

гія» Д.І. Заболотного, Ю.В. Мітіна, С.Б. 
Безшапочного, Ю.В. Дєєвої є своєчасним та 
необхідним поповненням навчальної літе-
ратури в умовах сучасної концепції практи-
чно орієнтованого навчання студентів ме-
дичних вузів.  

 
 

Професор кафедри оториноларингології  Львівського Національного  
медичного університету ім. Данили Галицького, професор М.Б. Крук 

 
Рецензований підручник можна придбати у видавництві «Медицина» 
(01034, м. Київ, вул. Стрілецька, 28; ст. М «Золоті ворота», тел. 581-15-68; 238-86-66; е-mail: 

med@society.kiev.ua). 
У видавництві «Медицина» також можна придбати (мал. 2):  
1. «Otorhinolaryngology»: підручник / За ред. Ю.В. Мітіна. – К.: Медицина, 2009. – 232 с. + 40 с. ко-

льор. вкл., для студентів вищих медичних закладів ІУ рівня акредитації, що опановують предмет англійсь-
кою мовою.  

2. Мітін Ю.В. Хвороби вуха, горла, носа: підручник. – К.: Медицина, 2010. – 192 с.+ 32 с. вкл , для 
студентів вищих медичних закладів І-ІІ рівнів акредитації. 
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