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ЮВІЛЕЇ

УДК 616.21(092С)

85 років!
Лайко Андрій Афанасійович

Професор кафедри дитячої оториноларингології, 
аудіології та фоніатрії Національної медичної академії 

післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, 
докт. мед. наук, професор, Заслужений лікар України

Андрій Афанасійович Лайко народив-
ся 4 квітня 1936 р. Доктор медичних наук 
(1988), професор (1992), Заслужений лікар 
України (2002), учень Заслуженого діяча 
науки і техніки України, професора Савелія 
Івановича Мостового.

Після закінчення Івано-Франківського 
національного медичного університету про-
йшов професійний шлях від головного ліка-
ря Багачівської дільничної лікарні Кривоо-
зерського району Миколаївської області до 
завідувача кафедри дитячої оториноларин-
гології, аудіології та фоніатрії Національної 
медичної академії післядипломної освіти 
імені П.Л. Шупика. З 1978 до 2004 р. вико-
нував обов’язки головного дитячого отори-
ноларинголога МОЗ України. 

В 1962-1964 рр. А.А. Лайко навчався 
в клінічній ординатурі на кафедрі оторино-
ларингології Київського інституту удоскона-
лення лікарів МОЗ СРСР (завідувач кафедри 
– заслужений діяч науки і техніки України, 
проф. С.І. Мостовий). Під керівництвом про-
фесора С.І. Мостового захистив кандидат-
ську дисертацію, а в 1988 р. – докторську 
дисертацію на тему “Рецидивуючий серед-
ній отит у дітей”.

У 1968 р. геніальний організатор охо-
рони здоров’я, видатний вчений, талано-
витий клініцист, неперевершений педагог, 
громадський діяч, завідувач кафедри отори-
ноларингології Київського інституту удоско-
налення лікарів професор Савелій Іванович 

Мостовий вперше в Україні на базі кафедри 
оториноларингології організував курс дитя-
чої оториноларингології. За конкурсом було 
обрано асистентом курсу дитячої оторино-
ларингології А.А. Лайка. За період керівни-
цтва кафедрою дитячої оториноларингології 
НМАПО імені П.Л. Шупика, співробітни-
ками опубліковано понад 400 друкованих 
наукових робіт, серед яких 11 монографій, 
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15 навчально-методичних посібників, 1 під-
ручник, розроблено 34 винаходи і понад 230 
раціоналізаторських пропозицій, захищено 4 
докторських і 5 кандидатських дисертацій.

А.А. Лайко – автор та співавтор 449 
друкованих наукових праць, у тому числі 38 
монографій, 35 навчальних посібників і 6 
підручників, 9 методичних рекомендацій та 
інформаційних листів, 9 патентів на винахід 
та корисну модель, понад 50 раціоналізатор-
ських пропозицій. 

Проф. А.А. Лайко вважає, що без су-
часного підручника неможливо підготувати 
на достойному рівні дитячого оторинола-
ринголога, тому в 2008 році він підготував 
друге оновлене видання підручника “Дитяча 
оториноларингологія”. Підручник рекомен-
довано МОЗ України для лікарів-інтернів 
закладів (факультетів) післядипломної осві-
ти (лист МОЗ України № 08-01-22/958 від 
18.06.2008) та затверджено Міністерством 
освіти і науки від 22.02.08 № 14/18-Г-496 як 
підручник для студентів вищих навчальних 
закладів.

Освітньо-методична і науково-техніч-
на новизна цього підручника полягає в тому, 
що автором на засадах світового досвіду та 
власних оригінальних навчальних і науко-
вих розробок, а також розробок співробіт-
ників кафедри було створено україномовний 
підручник “Дитяча оториноларингологія” 
на паперовому носії, присвячений пробле-
мам сучасної дитячої оториноларингології. 
Підручник є сучасним і практично орієнто-
ваним освітньо-методичним документом, 
призначеним для лікарів-інтернів вищих ме-
дичних навчальних закладів (факультетів) 
післядипломної освіти і підготовленим від-
повідно до типового навчального плану та 
програми інтернатури (спеціалізації) випус-
кників вищих медичних навчальних закладів 
освіти ІІІ-ІV рівнів акредитації за спеціаль-
ністю “Дитяча оториноларингологія”. 

Підручник є базовим еталоном знань 
та вмінь, якими оволодіватиме лікар-інтерн. 
Матеріал, що поданий у підручнику, забезпе-
чує послідовне накопичення знань та вмінь, 
а його алгоритмічна структура дає можли-
вість опанувати єдиний алгоритм обстежен-
ня хворої дитини, формування попереднього 
діагнозу, проведення диференціації симпто-
мів та синдромів і даних об’єктивних дослі-

джень із формуванням клінічного діагнозу 
та визначенням принципів лікування. Прак-
тична цінність підручника полягає в тому, 
що він дозволяє лікарям-інтернам оволоді-
ти необхідними практичними навичками, 
оскільки в кожному розділі чітко викладена 
техніка маніпуляцій та операцій при різних 
хворобах ЛОР-органів.

У 2013 р. співробітниками кафедри 
дитячої оториноларингології, аудіології та 
фоніатрії НМАПО імені П.Л. Шупика та ДУ 
“Інститут отоларингології ім. проф. О.С. Ко-
ломійченка НАМН України” за редакцією 
професора А.А. Лайка видано Національний 
підручник “Дитяча оториноларингологія”. У 
ньому розглядаються питання діагностики, 
сучасних методів консервативного та хірур-
гічного лікування. Чільне місце відведено 
маніпуляціям і операціям на ЛОР-органах у 
дітей різного віку, можливим ускладненням 
і тактиці їх лікування. Дотримано вимог су-
часної міжнародної анатомічної номенклату-
ри. Національний підручник складено відпо-
відно до навчального плану та програми для 
лікарів-інтернів, лікарів-слухачів циклів те-
матичного удосконалення медичних акаде-
мій післядипломної освіти. Підручник буде 
корисний практичним оториноларинголо-
гам, лікарям загальної практики – сімейної 
медицини, лікарям служби швидкої і невід-
кладної медичної допомоги та студентам ви-
щих навчальних закладів ІV рівня акредита-
ції, підпорядкованих МОЗ України.

Проф. А.А. Лайко поєднує висококва-
ліфіковану педагогічну та лікувальну ді-
яльність з науково-дослідною роботою та 
громадською діяльністю. Основні напрям-
ки діяльності – розробка нових методів ді-
агностики і комплексного консервативного 
та хірургічного лікування хворих з ЛОР-па-
тологією, в тому числі ЛОР-онкологією. 
А.А. Лайко володіє сучасними методиками 
складних хірургічних втручань, передає свій 
досвід оториноларингологам. 

Проф. А.А. Лайко – відмінник охоро-
ни здоров’я, лікар вищої кваліфікаційної 
категорії, нагороджений медалями, грамо-
тами МОЗ України за тривалу добросовіс-
ну роботу. 26 років був республіканським 
дитячим оториноларингологом, займався 
організацією дитячої оториноларинголо-
гічної служби України. Мережа дитячих 
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оториноларингологічних кабінетів і ста-
ціонарів безперервно вдосконалювалась. 
Слід зауважити, що в кожній області Укра-
їни функціонувало ЛОР-відділення на 30-
40-60 ліжок, а завідувач відділення вико-
нував обов’язки обласного дитячого ото-
риноларинголога. Професор А. А. Лайко 
був членом Спеціалізованої вченої ради 
Д 26.611.01 по захисту дисертацій на здо-
буття наукового ступеня доктора та кан-
дидата медичних наук за спеціальністю 
14.01.09 – “оториноларингологія”, голо-

вою профкому, а потім членом профкому 
Національної медичної академії післяди-
пломної освіти імені П.Л. Шупика. 

Андрій Афанасійович Лайко користу-
ється заслуженим авторитетом серед колег, 
лікарів-інтернів та лікарів-слухачів циклів 
тематичного удосконалення та співробіт-
ників Національної дитячої спеціалізованої 
лікарні “Охматдит”. Він є мудрим клініци-
стом-оториноларингологом, досвідченим пе-
дагогом, має високу теоретичну та практич-
ну підготовку, яскрава особистість. 

Щиро вітаємо ювіляра та бажаємо йому міцного здоров’я, щасливого довголіття, 
благополуччя й натхнення! 

Колектив кафедри дитячої оториноларингології, аудіології та фоніатрії 
Національної медичної академії післядипломної освіти імені П.Л. Шупика  

Колектив ЛОР-відділення 
Національної дитячої спеціалізованої лікарні “Охматдит” 

МОЗ України

Асоціація дитячих оториноларингологів України

 Українське науково-медичне товариство лікарів-оториноларингологів


