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А.А. ЛАЙКО, А.Л. КОСАКОВСЬКИЙ, Д.Д. ЗАБОЛОТНА ТА СПІВАВТ.  

«ДИТЯЧА ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГІЯ:  
НАЦІОНАЛЬНИЙ ПІДРУЧНИК»  

 
Незважаючи на бурхливий розвиток 

книговидавництва, у розпорядженні студен-
тів медичних вузів та практикуючих отола-
рингологів спостерігається очевидний брак 
сучасних підручників з оториноларингології. 
Після переходу на викладання в медичних 
вузах українською мовою було видано ряд 
україномовних підручників. У 2008 р. вида-
но підручник «Дитяча оториноларингологія» 
/ Під редакцією А.А. Лайка. - К.: Логос, 2008. 
– 703 с. Але життя рухається вперед, і назрі-
ла необхідність в переробці згаданого посіб-
ника, згідно з сучасними вимогами. Ство-
рення підручника – це колосальна праця, яка 
під силу лише найбільш авторитетним кафе-
драм і науково-дослідним установам. 

Рецензований підручник є плодом 
праці авторського колективу з провідних 
українських вчених-отоларингологів під 
редакцією проф. А.А. Лайка, представника 
загальновизнаної української школи дитячої 
оториноларингології. 

При ознайомленні з підручником від-
чувається єдина ідеологія, чітко визначений 
підхід до викладення матеріалу. В логічній 
послідовності представлені всі розділи су-
часної клінічної дитячої оториноларинголо-
гії, орієнтовані на сучасні стандарти діагно-
стики та лікування. 

Основний об’єм підручника – понад 
550 сторінок займає описання окремих но-
зологічних одиниць ЛОР-патології. Викла-
дення клінічної симптоматики, етіології, 
патогенезу, діагностики базується на найно-
вітніших даних вітчизняної і світової літе-
ратури, докладно представлено, описано в 
гарному стилі і тому легко читається. Ори-
гінальним і дуже важливим є розділ, прис-

вячений аномаліям розвитку ЛОР-органів, 
тому що вперше з цією патологією зустрі-
чаються якраз дитячі отоларингологи. Та-
кож оригінальний і необхідний для студен-
тів і практикуючих лікарів є розділ, присвя-
чений суміжній, але тісно пов’язаній з ото-
риноларингологією патології: найбільш 
поширеним інфекціям дихальних шляхів.  

Слід зауважити, що кожний розділ пі-
дручника закінчується великою кількістю 
тестів для самоконтролю. Це має неабияке 
значення в плані контролю за вихідним рів-
нем знань спеціалістів. 

Підручник А.А. Лайка відзначається 
захоплюючим викладенням матеріалу. Осо-
бливу увагу привертає нарис з історії розви-
тку оториноларингології на Україні. Цей 
розділ пронизаний повагою до української 
медицини, прагненням зберегти пам'ять про 
визначних корифеїв української оторинола-
рингологічної школи. Дуже вдало просте-
жується шлях розвитку сучасних наукових 
шкіл в різних регіонах України. Автор 
окремо згадує про розвиток кафедри дитя-
чої оториноларингології, про важливу роль 
вчителів і соратників в процесі її станов-
лення як найавторитетнішої школи. 

Поява підручника «Дитяча оторино-
ларингологія» – чудова новина для ЛОР- 
спеціалістів і не тільки дитячих. Хочеться 
привітати авторський колектив, який прий-
мав безпосередньо участь в його створенні, 
а також студентів-медиків, лікарів-отола-
рингологів, у яких з’явився сучасний, кори-
сний і необхідний підручник. Зважаючи на 
невеликий тираж – 500 примірників, є всі 
підстави вважати, що через короткий час 
він стане бібліографічною рідкістю. 

 
Зав. кафедри оториноларингології з курсом хірургії голови та шиї ІФНМУ 

             – проф.  В.І. ПОПОВИЧ 


