
Заходи до Міжнародного Дня Голосу (16.04.17) в Україні 

 

1. Лекція для лікарів отоларингологів  "Екстраларингеальні прояви при 

захворюваннях системи голосоутворення» лабораторія професійних порушень 

голосу та слуху ДУ «Інститут отоларингології НАМНУ», м.Київ, вул. Зоологічна, 

3, 6 пов, 5 каб. д.мед.н., професор Шидловська Тетяна Анатоліївна, 04.04.17, 11-00 

2. Лекція для лікарів отоларингологів  "Методи лікування порушень голосу", 

лабораторія професійних порушень голосу та слуху ДУ «Інститут отоларингології 

НАМНУ», м.Київ, вул. Зоологічна, 3, 6 пов, 5 каб, к.мед.н. Куреньова Катерина 

Юріївна, 05.04.17, 11-00 

3. Лекція для студентів вокального відділення Університету ім. Б.Гринченка (м.Київ, 

пр-т. П.Тичини 17, комп'ютерна аудиторія) "Основи гігієни голосу у вокалістів-

професіоналів" (13.04.17, 09.00) Шахтахтинська Джаміля Бахшаліївна – лікар-

фоніатр Української Національної академії ім. П.І.Чайковського  

4. Лекція для лікарів загальної практики-сімейної медицини «Важливість оцінки 

голосової функції у практиці сімейного лікаря» (.04.17, 9-00) Київська міська 

клінічна дитяча лікарня №1 (м.Київ, вул. Богатырская,  30) канд.мед.н. Кононов 

Олександр Євгенович, асистент кафедр сімейної медицини та амбулаторно-

поліклінічної допомоги та дитячої отоларингології, аудіології та фоніатрії НМАПО 

ім. П.Л.Шупика  

5. Відкрите засідання Львівського осередку Українського науково-медичного 

товариства лікарів-оториноларингологів з міжнародною участю, присвячене 

Міжнародному Дню голосу "Дні фоніатрії та аудіології у Львові"     20.04.17 о 

13.00 у конференційному залі готелю "Євроготель" (м. Львів, вул. Тершаковців 6а). 

Відповідальний - доц. кафедри оториноларингології Львівського національного 

медичного університету ім. Данила Галицького, к.мед.н. Москалик Оксана 

Євгенівна 

6. Відкрита лекція для лікарів отоларингологів  "Обєктивні методи дослідження 

голосового апарату», конференцзал готелю "Євроготель" (м. Львів, вул. 

Тершаковців 6а), 20.04.17, 13-30. Керівник групи фоніатрії лабораторії 

професійних порушень голосу та слуху ДУ «Інститут отоларингології НАМНУ», 

д.мед.н., професор Шидловська Тетяна Анатоліївна  

7. Безкоштовні консультації хворих з порушеннями голосу у лабораторії професійних 

порушень голосу і слуху ДУ «Інститут отоларингології ім. проф. О.С.Коломійченка 
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НАМНУ» (м.Київ, вул. Зоологічна, 3, 6 поверх, каб. 6, 7)  10, 13.04.16 (9.00-14.00) 

Волкова Тетяна Володимирівна, Пойманова Олена Сергіївна 

8.  Безкоштовні консультації дітей з порушеннями голосу у Київській міській 

клінічній дитячій лікарні №1, м. Київ, вул. Богатырская,  30,  06.04.16  (9.00-14.00) 

к.м.н., ас. Кононов Олександр Євгенович 

9. Безкоштовні консультації пацієнтів з порушеннями голосу на кафедрі 

оториноларингології Львівського національного медичного університету ім. 

Данила Галицького (м. Львів, вул. Чернігівська, 3) 18-19.04.17 (9.00-14.00) к.мед.н., 

доцент Москалик Оксана Євгенівна 

10. Безкоштовні консультації пацієнтів з порушеннями голосу у фоніатричному 

кабінеті Української Національної академії ім. П.І.Чайковського (м.Київ, 

вул.Архiтектора Городецького 1-3/11) 12.04.16 (14.00-18.00) лікар-фоніатр 

Шахтахтинська Джаміля Бахшаліївна   

11. Лекція  для вокалістів - учасників хорових колективів та лікарів медцентру 

"Адастра" "Профілактика професійних порушень голосоутворення" (м.Маріуполь, 

Донецької області, вул. Італійська 140-а, медичний центр "Адастра", конференц-

зал) 12.04.2017, 16-00. Фоніатр медцентру "Адастра"  Коваленко Вікторія 

Олексіївна  

12. Конференція  для логопедів и фонопедов міста "Профілактика голосових голосових 

порушень у професіоналів голосу", КУ "Криворізька міська лікарня №1", м. 

Кривий Ріг, вул.Рязанова, 8а, доповідач Давоян Людмила Андріївна,  05.04.2017, 9-

00-11-00. 

13.  Профілактичні огляди робітників Академичного театру ім. Шевченка, проспект 

Карла Маркса, 23,  31.03.2017, з 12-00 до 16-00 лікар фоніатричного кабінету 

комунальної установи «Криворізька міська лікарня №1» Котова Ірина Олексіївна 

14. Загальний проект фоніатричного центру и ТРК "Рудана" "Голос в нашей жизни", 

КУ "Криворізька міська лікарня №1", м. Кривий Ріг, вул.Рязанова, 8а, 

телепрограмма "Консилиум" 17.04.2017, 18-30 лікар фоніатричного кабінету 

комунальної установи «Криворізька міська лікарня №1» Котова Ірина Олексіївна 

15. Безкоштовні консультації в фониітричному центрі пациентів по направленнню 

ЛОРі сімейних лікарів, КУ "Криворізька міська лікарня №1", м. Кривий Ріг, 

вул.Рязанова, 8а, фоніатричний центр, 10-14 и 18-20.04.17, з 09-00 до 14-00; лікар 

фоніатричного кабінету комунальної установи «Криворізька міська лікарня №1» 

Котова Ірина Олексіївна 
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16. Інформування студентів та співробітників Інституту музики ім.. Р.М.Глієра щодо 

важливості підтримання нормальної голосової функції у професіоналів голосу, 

ознайомлення з препаратом «Ісла». Спільно лабораторія професійних порушень 

голосу і слуху  ДУ «Інститут отоларингології НАМНУ», Київський інститут 

музики ім.. Р.М.Глієра,  Аlpen Pharmа.  (м. Київ, вул. Толстого, 31, Київський 

інститут музики ім.. Р.М.Глієра, червоний зал, 12.04.17, 11-00) Відповідальний – 

вокальний педагог Гвініашвілі Ірма Ревазівна 

 

Плануються також виступи фахівців та інформаційні блоки на телебаченні та радіо 

 

Інформація на сайті World-voice-day.org  та audiovoice.kiev.ua 

 

 

1. А lecture for doctors otolaryngologists "Ekstralarynheal manifestations of disorders of 

phonation" laboratory professional voice and hearing disorders SI "Institute of 

Otolaryngology NAMS" Str. Zoological, 3, 6 floor, 5 room. MD, Professor Shydlovska 

Tatiana, 04.04.17, 11:00 

2. A lecture for doctors otolaryngologists "Methods of treatment of voice" laboratory 

professional voice and hearing disorders SI "Institute of Otolaryngology NAMS" Str. 

Zoological, 3, 6 floor, 5 cab, Ph.D. Kurenova Кatherine Y., 05.04.17, 11:00 

3. Lecture for students of vocal department of the University. B.Hrynchenka (Kiev, Pr. 

P.Tychyna 17 computer audience) "Fundamentals of singers voice hygiene professionals" 

(13/04/17, 09:00) Shahtahtynska Jameel Bahshaliyivna - doctor foniatr Ukrainian National 

Academy. Tchaikovsky 

4. Lecture for general practitioners and family medicine "importance of assessing voice 

function in practice, family doctor" (.04.17, 9-00) Kyiv City Children's Hospital №1 (Str. 

Bohatыrskaya, 30) kand.med. N. Kononov Alexander E., assistant department of family 

medicine and outpatient care and child Otolaryngology, Audiology and Phoniatrics NMAPO 

them. PLShupyk 

5. Joint meeting of the Lviv office of Ukrainian Scientific Medical Society of ENT doctors 

with international participation dedicated to the International Day vote "Days Phoniatrics and 

Audiology in Ukraine" 20.4.17 at 13:00 in the conference hall of the hotel "Eurohotel" (m. 

Lviv, vul. Tershakovciv 6a). Responsible - Assoc. Department of Otorhinolaryngology Lviv 

National Medical University. Daniel Galician, Ph.D. Moskalyk Oksana Y. 
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6. Open lecture for doctors otolaryngologists "objectively methods vocal apparatus", 

conference hotel "Eurohotel" (m. Lviv, vul. Tershakovciv 6a) 20/04/17, 13-30. Leader 

phoniatrics groupe of the laboratory professional voice and hearing disorders SI " 

Otolaryngology Institute NAMS ", MD, Professor Tatiana Shydlovska 

7. Free advice patients with impaired voice in the laboratory professional voice and hearing 

disorders SI "Institute of Otolaryngology named. prof. O.S.Kolomiychenka NAMS "(Str. 

Zoologicheskaya 3, 6th floor, office. 6, 7) 10 13/04/16 (9.00-14.00) Tatyana Volkova, Elena 

Poymanova 

8. Free advice children with a voice disorders in the Kyiv City Children's Clinical Hospital 

№1, m. Kyiv, vul. Bohatirskaya, 30, 04/06/16 (9.00-14.00) MD, Al. Kononov Alexander E. 

9. Free advice patients with impaired voice at the Department of Otolaryngology Lviv 

National Medical University. Daniel Galician (m. Lviv, vul. Chernigivska, 3) 18-19.04.17 

(9.00-14.00) PhD, assistant professor Oksana E. Moskalyk 

10. Free advice patients with impaired voice in foniatrychnomu office of the Ukrainian 

National Academy. Tchaikovsky (Kiev, Gorodetsky str.1-3 / 11) 4.12.16 (14.00-18.00) 

doctor phoniatr Shahtahtynska Jameel Bahshaliyivna 

11. Lecture for singers - members of choirs medical center and doctors' Adastra '' Prevention 

of professional phonation disorders "(Mariupol, Donetsk region, str. Italian 140th Medical 

Center" Adastra "conference hall) 12.04.2017, 16-00. Foniatr medical center "Adastra" 

Victoria A. Kovalenko 

12. The Conference for speech theraputists and phonopeds "Prevention voice vocal disorders 

in voice professionals" CG "of city hospital №1", c. Kryvyi Rih, vul.Ryazanova, 8a, speaker 

Davoyan Lyudmila A., 05.04.2017, 9-00 -11-00. 

13. Prophylactic examinations of workers Akademychnoho Theater. Shevchenko boulevard 

Karl Marx, 23, 31/03/2017, from 12-00 to 16-00 foniatrychnoho doctor cabinet municipal 

institution "of city hospital №1» Irina Kotova 

14. The overall design of phoniatric Center and TRC "Rudana" "voice in our life," CG "of 

city hospital №1", c. Kryvyi Rih, vul.Ryazanova, 8a, teleprogramm "Konsylyum" 4/17/2017, 

18-30 Doctor of foniatric cabinet municipal institution " city hospital №1» Irina Kotova 

15. Free advice center in phoniatric patients KU "city hospital №1", c. Kryvyi Rih, 

vul.Ryazanova, 8a, foniatric center and 10-14 18-20.04.17, with 09- 00 to 14-00; physician 

phoniatr"of city hospital №1» Irina Kotova 

16. Informing students and staff of the Institute of Music .. R.Glier on the importance of 

maintaining a normal voice, voice professionals, familiarity with the drug "Islam". Together 

laboratory professional voice and hearing disorders SI "Institute of Otolaryngology NAMS" 
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Kyiv Institute of Music .. R.Glier, Alpen Pharm. (M. Kyiv, Tolstogo str., 31, Kyiv Institute 

of Music .. R.Glier red room, 12.04.17, 11:00) Responsible - vocal teacher Irma Hviniashvili 

Revazivna 

 

 

 

 

 

Planned presentations of experts and information blocks on television and radio 

 

Information on the site and World-voice-day.org audiovoice.kiev.ua 


