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Ю.В. МІТІН, В.М. ВАСИЛЬЄВ, Ю.В. ДЄЄВА
ДО 170-РІЧЧЯ НАЦІОНАЛЬНОГО МЕДИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ
ІМЕНІ О.О. БОГОМОЛЬЦЯ – НА УКРАЇНІ Є НАЦІОНАЛЬНИЙ
ПІДРУЧНИК З ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГІЇ
Каф. оториноларингології (зав. – Засл. діяч науки і техніки України,
проф. Ю.В. Мітін) НМУ ім. О.О. Богомольця

23 листопада 2010 р. відбулася нарада
завідувачів ЛОР-кафедр та ЛОР-курсів
України, присвячена обговоренню питання
щодо єдиного національного підручника з
оториноларингології для студентів вищих
медичних закладів освіти ІV рівня акредитації. В нараді прийняли участь: директор
Інституту отоларингології ім. проф. О.С.
Коломійченка НАМНУ, академік Д.І. Заболотний, завідуючі ЛОР-кафедрами та ЛОРкурсами: проф. Ю.В. Мітін (м. Київ), доц.
А.Г. Балабанцев (м. Сімферополь), проф.
С.Б. Безшапочний (м. Полтава), проф. В.В.
Березнюк (м. Дніпропетровськ), проф. В.Р.
Деменков (м. Луганськ), проф. А.С. Журавльов (м. Харків), проф. В.В. Кіщук (м. Вінниця), проф. М.Б. Крук (м. Львів), доц. О.Г.
Плаксивий (м. Чернівці), проф. В.І. Попович (м. Івано-Франківськ), проф. С.М. Пухлик (м. Одеса), доц. Н.М. Рішко (м. Ужгород), проф. К.Г. Селезньов (м. Донецьк),
доц. В.А. Смєянов (м. Суми), проф. В.І.
Троян (м. Запоріжжя), проф. О.І. Яшан (м.
Тернопіль), проф. В.М. Васильєв (м. Київ),
доц. Ю.В. Дєєва (м. Київ).
Порядок денний засідання був наступним:
1. Інформація про наказ МОЗ України
від 22.06.2010 №502 «Про затвердження
робочих груп з питань підготовки національних підручників для студентів вищих навчальних закладів ІV рівня акредитації, підпорядкованих МОЗ України». Доповідач –
проф. Ю.В. Мітін.
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2. Обговорення питання про рекомендацію підручника Д.І. Заболотного, Ю.В.
Мітіна, С.Б. Безшапочного, Ю.В. Дєєвої
«Оториноларингологія» (Київ: Медицина,
2010) у якості єдиного національного підручника з оториноларингології для студентів вищих медичних навчальних закладів IV
рівня акредитації. Виступи завідувачів ЛОРкафедр.
3. Прийняття постанови.
З детальною інформацією про підготовку та забезпечення медвузів України навчальною літературою виступив завідувач
опорної ЛОР-кафедри НМУ ім. О.О. Богомольця Заслужений діяч науки і техніки
України, проф. Юрій Володимирович Мітін.
В своїй доповіді він повідомив про
наказ №502 від 22.06.2010 р. Міністерства
охорони здоров’я України «Про затвердження робочих груп з питань підготовки
національних підручників для студентів
вищих навчальних закладів ІV рівня акредитації, підпорядкованих МОЗ України».
Згідно з цим нормативним документом, по кожній медичній та фармакологічній спеціальності має бути підготовлений
єдиний національний підручник, а якщо такий підручник вже існує, то нарада завідувачів кафедр відповідного профілю повинна
його рекомендувати у якості єдиного національного підручника.
Кафедра ЛОР-хвороб НМУ ім. О.О.
Богомольця з того часу, як було прийнято
рішення МОЗ України про визнання її опо75

рною, повсякчасно виконує велику роботу
по забезпеченню мед. вузів України відповідною навчальною методичною літературою. Йдучи назустріч славному ювілею –
170-річчю національного медичного університету ім. О.О. Богомольця, кафедра
підводить підсумок тій значній роботі, яку
виконують співробітники опорної кафедри.
В травні цього року на нашій нараді заві-

дувачів ЛОР-кафедр, яка відбулася в м.
Судак під час ХІ з’їзду отоларингологів
України, були обговорені питання про методичне забезпечення педагогічного процесу. У доповіді Ю.В. Мітіна було наочно
продемонстровано доцільність поєднання
досвіду
провідних
фахівцівоториноларингологів України у створенні
методичної літератури.

Рис. 1. Учасники наради завідувачів кафедр оториноларингології (м. Судак, травень 2010 р.).

Рис. 2. Президія наради завідувачів кафедр
оториноларингології (м. Судак, травень 2010 р.).
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Протягом багатьох років базовим підручником з дисципліни був випущений під
редакцією Д.І. Заболотного, Ю.В. Мітіна та
В.Д. Драгомирецького підручник для вузів
«Оториноларингологія» (м. Київ, 1999р.).
Це був перший підручник з оториноларингології, який вийшов за часів отримання
Україною статусу незалежної держави.
В написанні окремих розділів цієї
книги, крім названих редакторів, брали
участь Заслужений діяч науки і техніки
України, проф. Сергій Борисович Безшапочний та Заслужений діяч науки і техніки
України, проф. Володимир Григорович Базаров. Цей підручник був створений у відЖурнал вушних, носових і горлових хвороб, №2, 2011

повідності до існуючої на той час програми
з оториноларингології, відповідав всім необхідним умовам і був визнаний МОЗ України підручником для студентів медичних
вузів України III-IV рівнів акредитації.

«Посібник до практичних занять з оториноларингології для викладання за кредитномодульною системою» (Київ, 2008, 164 с.);
по-третє, збірник задач для тестового контролю знань студентів (1996); по-четверте,
російсько-український термінологічний довідник (1994); по-п’яте, збірник лекцій для
студентів «Оториноларингологія» (Київ,
2000).

Рис. 3. Доцент А.Г. Балабанцев висвітлює
проблеми викладання у Кримському державному
медичному університеті ім. С.І. Георгієвського.

Рис. 4. Професор А.Л. Косаковський розповідає про особливості роботи кафедри як опорної в
дитячій оториноларингології (м. Судак, травень
2010 р.).

Слід зазначити, що з метою уніфікації
викладання дисципліни на всіх ЛОРкафедрах України був створений повний
навчально-методичний комплекс для достатнього забезпечення навчання державною
мовою. Цей комплекс включав не тільки
вказаний підручник, але й різні навчальнометодичні посібники: по-перше, було створено чотири варіанти програм з оториноларингології для студентів вузів; по-друге,
видано чотири навчально-методичних посібника для проведення практичних занять
(1986, 1992, 2002), в тому числі останній –
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Рис. 5. Професор А.С. Журавльов готується
до виступу з приводу інтерактивного читання лекцій.

Крім того, нами систематично випускались методичні розробки (посібники) для
поглибленого вивчення окремих розділів
дисципліни:
• «Клиническая физиология, методы
исследования и основные заболевания гортани» (Киев, 1988, 80 с. Ю.В. Митин,
Ф.А. Тышко, В.С. Черный, Л.Н. Власюк,
Л.П. Юрьев).
• «Заболевания ЛОР-органов в странах с жарким климатом» (Киев, 1990, 100с.
под редакцией Ю.В. Митина).
• «Передракові захворювання ЛОРорганів» (Київ, 1992, 48с. Ю.В. Мітін,
Л.П. Юр`єв, Ю.І. Гладуш).
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Були видані монографії:
• «Острый ларинготрахеит у детей»
(Москва, «Медицина», 1986, 208 с. Ю.В.
Митин).
• «Отогенные и риногенные внутричерепные осложнения» (Киев, 1993, 80с.
Ю.В. Митин, В.И. Цымбалюк, А.Н. Власюк,
Н. Фенниш).
• «Неионизирующие методы лучевой
диагностики заболеваний околоносовых
пазух» (Киев, 1994, 110 с. Ю.В. Митин, Л.Г.
Розенфельд, В.Н. Подворный).
• «Носовое кровотечение и эндоназальные хирургические методы его остановки» (Киев, 1995, 64 с. Ю.В. Митин, А.Н.
Власюк, В.М. Васильев, Н.Ф. Федун, Л.П.
Юрьев).
• «Болезни уха, горла и носа» (в кн.:
Энциклопедия семейного врача. Київ, Здоров`я, 1995, с. 411-438с. Ю.В. Митин, В.М.
Васильев).
• «Дифференциальный диагноз по
клиническим симптомам в оториноларингологии» (Киев, «Здоров’я», 2004, 272 с. под.
редакцией Ю.В. Митина).
• «Диагностика, лечение и профилактика воспалительных заболеваний органов
дыхания у детей» (К.: ООО «ИЦ Медпроминфо», 2006. – 288 с. В.Г. Майданник,
Ю.В. Митин).
• Розділ «Неотложные состояния в
оториноларингологии» в книзі «Неотложная
медицинская помощь» (К.: «Медицина»,
2008. – 663 с. под редакцией Ф.С. Глумчер,
В.Ф. Москаленко).
• Розділ «Невідкладні стани в оториноларингології» в книзі «Невідкладна медична допомога» під редакцією Ф.С. Глумчера, В.Ф. Москаленко.
Для навчання лікарів-інтернів, магістрів та клінічних ординаторів було випущено
керівництво – «Отоларингологія. Керівництво для лікарів-інтернів загальної практики
– сімейної медицини та медицини невідкладних станів». К.: Видавничий Дім «Фармацевт Практик», 2008. – 288 с. Ю.В. Мітін,
В.С.Чорний, В.М. Васильєв, Я.Ю. Гомза.
Не були забуті й навчальні заклади I-II
рівнів акредитації, для підготовки медичних
сестер і проведення навчання в медичних
коледжах та медичних училищах видано
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два спеціальних підручника (2001 і 2010
рр.) – «Основи хвороб вуха, горла, носа» та
«Хвороби вуха, горла, носа».
В 2010 р. у зв’язку з переходом на нові навчальні плани і у відповідності до вимог викладання дисципліни за кредитномодульною системою побачив світ новий
підручник «Оториноларингологія» Д.І. Заболотного, Ю.В. Мітіна, С.Б. Безшапочного,
Ю.В. Дєєвої.
Враховуючи сучасні особливості проведення педагогічного процесу у вузах, цей
підручник був перекладений на російську
мову, а також виданий англомовний підручник під редакцією Ю.В. Мітіна, Ю.В. Дєєвої
«Otorhinolaryngology»
(Kyiv
«MEDICINE», 2009, 232 p.). Таким чином,
нині ми маємо три сучасних підручника з
оториноларингології для проведення навчання українською, російською та англійською мовами.
Всі три підручника затверджені Міністерством освіти і науки та МОЗ України як
підручники для вищих навчальних закладів
IV рівня акредитації.
Таким чином, проф. Ю.В. Мітін висунув пропозицію обговорити і визначити, чи
відповідає підручник «Оториноларингологія» (Київ, «Медицина» 2010) Д.І. Заболотного, Ю.В. Мітіна, С.Б. Безшапочного, Ю.В.
Дєєвої вимогам до єдиного національного
підручника з хвороб вуха, горла, носа для
вищих медичних навчальних закладів ІV
рівня акредитації.
Під час наради її модератор проф.
Ю.В. Мітін звернувся з проханням до завідувачів кафедр висловитися з цієї надзвичайно важливої проблеми і у разі згоди відкритим голосуванням рекомендувати підручник як єдиний національний.
В обговоренні доповіді проф. Ю.В.
Мітіна приймали участь: проф. В.І. Попович
– завідувач кафедри оториноларингології з
курсом хірургії голови та шиї ІваноФранківського національного університету,
проф. С.М. Пухлик – завідувач ЛОРкафедри Одеського національного медичного університету: проф. А.С. Журавльов –
завідувач ЛОР-кафедри Харківського медичного університету; проф. О.І. Яшан – завідувач ЛОР-кафедри Тернопільського державного медичного університету.
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Рис. 6. Модератори on-line наради завідувачів кафедр оториноларингології: професор Ю.В. Мітін,
професор В.М. Васильєв, доцент Ю.В. Дєєва (23 листопада 2010 р.).

Всі виступаючі зазначили, що згаданий підручник «Оториноларингологія»
(2010) створений згідно з існуючими навчальними планом і програмою та висвітлює
всі розділи з хвороб вуха, горла та носа і
відповідає вимогам викладання дисципліни
за кредитно-модульною системою, а отже
може бути представлений в якості єдиного
національного підручника з оториноларингології.
Зокрема, проф. В.І. Попович у своєму
виступі відмітив, що цей підручник написаний гарною українською мовою, достатньо
ілюстрований сучасними фотоматеріалами і
охоплює всі розділи дисципліни.
Проф. С.М. Пухлик підкреслив чітку
послідовність викладення в підручнику матеріалу в повній відповідності до існуючих
програм та навчального плану з оториноларингології у доступній формі, на високому
науково-методичному рівні, з тісними міжпредметними зв’язками. В кінці кожного
розділу даються питання для самопідготовки, тестові завдання по темі, наведені питання для визначення початкового рівня
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знань, питання для підготовки студентів до
іспиту, для підсумкового модульного контролю і заліку, план обстеження ЛОРхворого, схема історії хвороби, іменний та
предметний покажчики.
Проф. А.С. Журавльов охарактеризував підручник як один з кращих зразків для
навчання студентів. Крім глибоко викладеного матеріалу в підручнику є інші розділи,
що стосуються проведення педагогічного
процесу, додатки та предметний покажчик.
Проф. О.І. Яшан звернув увагу на те,
що в підручнику представлені всі компоненти, які входять до складу навчальнометодичного забезпечення для викладання
дисципліни у вузі, є в наявності тести для
контролю знань та самопідготовки, схема
написання історії хвороби, предметний покажчик спеціальних термінів.
Обговоривши питання про рекомендацію підручника Д.І. Заболотного, Ю.В.
Мітіна, С.Б. Безшапочного, Ю.В. Дєєвої
«Оториноларингологія» (Київ, «Медицина»,
2010, 471 с.) у якості єдиного національного
підручника з оториноларингології для сту79

дентів медичних вузів IV рівня акредитації,
нарада завідувачів кафедр прийняла наступне рішення:
Визнати підручник Д.І. Заболотного,
Ю.В. Мітіна, С.Б. Безшапочного, Ю.В. Дєє-

вої «Оториноларингологія» (Київ, «Медицина» 2010, 471 с.) у якості єдиного національного підручника з оториноларингології
для студентів вищих медичних навчальних
закладів IV рівня акредитації.

Надійшла до редакції 04.03.11.
© Ю.В. Мітін, В.М. Васильєв, Ю.В. Дєєва, 2011
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