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1. Мета дисципліни – на основі глибоких наукових знань сформувати теоретичні знання та 

практичні навички необхідні у професійній медичній діяльності, демонструвати володіння 

алгоритмом діагностично-лікувального процесу в клінічній практиці, передбачає 

формування умінь застосувати знання з діагностики, лікування та профілактики 

захворювань ЛОР-органів, наданням долікарняної, лікувально-профілактичної та першої 

термінової медичної допомоги при гострих захворюваннях і нещасних випадках та 

навичками організації роботи медичного працівника в системі закладів охорони здоров’я. 

2. Попередні вимоги до опанування або вибору навчальної дисципліни: 

1. Успішне опанування навчальних дисциплін «Медична біологія», «Медична та 

біологічна фізика», «Медична інформатика», «Медична хімія», «Біологічна та 

біоорганічна хімія», «Анатомія людини», «Гістологія, цитологія та ембріологія», 

«Фізіологія», «Мікробіологія, вірусологія та імунологія», «Безпека життєдіяльності; 

основи біоетики та біобезпеки», «Патоморфологія», «Патофізіологія», 

«Фармакологія», «Пропедевтика внутрішньої медицини». 

2. Вміння самостійно застосовувати знання з медичної біології, Медичної та 

біологічної фізики, медичної інформатики, медичної хімії, біологічної та 

біоорганічної хімії, анатомії людини, гістології, цитології та ембріології, фізіології, 

мікробіології, вірусології та імунології, безпеки життєдіяльності; основи біоетики 

та біобезпеки, патоморфології, патофізіології, фармакології, пропедевтики 

внутрішньої медицини та ін. дисциплін для рішення конкретних науково-практичних 

задач; працювати з науковою та науково-методичною літературою. 

3. Володіння елементарними навичками системного аналізу.  

 

3. Анотація навчальної дисципліни 

Навчальна дисципліна «Актуальні питання ЛОР-патологій» є складовою циклу 

підготовки фахівців освітнього рівня «Магістр» за освітньою програмою «Медицина». 

«Актуальні питання ЛОР-патологій» є вибірковою дисципліною, яка охоплює 

вивчення понять, термінології, діагностичних та лікувальних прийомів в медичній 

діяльності пов’язаній із наданням кваліфікованої медичної допомоги хворим на весь 

спектр захворювань вуха, горла та носа з урахуванням індивідуальних особливостей 

пацієнта та його ставлення до хвороби.  

Предмет вчить складанню плану обстеження отоларингологічного хворого та 

інтерпретації результатів дослідження, наданню долікарняної лікувально-профілактичної 

та санітарно-профілактичної допомоги, першої термінової медичної допомоги при гострих 

захворюваннях і нещасних випадках.  

 

4. Завдання (навчальні цілі): 

1. Засвоєння алгоритму діагностичного процесу в клінічній практиці загалом, та в 
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умовах отоларингологічного стаціонару зокрема; 

2. Навчитись інтерпретувати результати аудіологічних, ендоскопічних та радіологічних 

досліджень в процесі діагностики гострих та хронічних захворювань вуха, горла та 

носа; 

3. Вивчення підходів до лікування гострих та хронічних захворювань вуха, горла та 

носа; 

4. Ознайомлення зі стандартами профілактики гострих та хронічних захворювань вуха, 

горла, носа та факторами ризику. 

5. Надання невідкладної допомоги із застосуванням правил професійної етики і 

деонтології,  

6. Формування активної позиції щодо здорового способу життя.  

Предмет «Актуальні питання ЛОР-патологій» формує засади для подальшого вивчення 

студентом клінічних дисциплін та вміння застосовувати клінічне мислення для проведення 

диференційної діагностики, призначення плану обстеження, інтерпретації результатів 

дослідження в процесі подальшого навчання та у професійній діяльності. 

 

Згідно вимог проекту Стандарту вищої освіти України (другий (магістерський) рівень вищої 

освіти, галузь знань 22 «Охорона здоров’я», спеціальність 222 «Медицина») дисципліна 

«Актуальні питання ЛОР-патологій» забезпечує набуття студентами наступних 

компетентностей:  

 

 інтегральна:  

Здатність розв’язувати типові та складні спеціалізовані задачі та практичні 

проблеми у професійній діяльності у галузі охорони здоров’я, або у процесі 

навчання, що передбачає проведення досліджень та/або здійснення інновацій та 

характеризується комплексністю та невизначеністю умов та вимог.  

 

  загальні: 

ЗК.03.Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

ЗК.05.Здатність до адаптації та дії в новій ситуації. 

ЗК.11. Визначеність і наполегливість щодо поставлених завдань і взятих 

обов’язків. 

 

 спеціальні (фахові, предметні): 

ФК.01. Спроможність збирати медичну інформацію про пацієнта і аналізувати 

клінічні данні.  

ФК.02. Здатність до визначення необхідного переліку лабораторних та 

інструментальних досліджень та оцінки їх результатів.  

ФК.06. Здатність до визначення принципів та характеру лікування захворювань.  
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5. Результати навчання за дисципліною: 
 

Результат навчання 
(1 - знати; 2 - вміти; 3 – комунікація; 4 - 

автономність та відповідальність) 

Форми (та/або 

методи і 

технології) 

викладання і 

навчання 

Методи оцінювання  

Відсоток у 

підсумковій 

оцінці з 

дисципліни Код Результат навчання 

 Знати 

1.1. Найбільш поширені клінічні 

симптоми і синдроми в клініці 

отоларингологічних хвороб  

Лекція, 

самостійна 

робота 

Проміжний контроль 1, 

2; оцінювання 
презентації /доповіді; 

усних відповідей / 

доповнень 

5 

1.2. Класифікувати і аналізувати типову 

клінічну картину найбільш 

поширених захворювань вуха, горла 

та носа 

Практичне 

заняття,  

самостійна 

робота 

Проміжний контроль 1, 
2; оцінювання 

презентації /доповіді; 

усних відповідей / 
доповнень 

5 

1.3. Складати план обстеження та 

аналізувати дані лабораторних та 

інструментальних обстежень при 

типовому перебігу найбільш 

поширених захворювань вуха, горла 

та носа 

Лекція, 

практичне 

заняття, 

самостійна 

робота 

Проміжний контроль 1, 2; 

оцінювання презентації 

/доповіді; усних 
відповідей / доповнень 

5 

1.4. Здійснювати прогноз життя та 

працездатності при найбільш 

поширених захворювань вуха, горла 

та носа 

Лекція, 

практичне 

заняття, 

самостійна 

робота 

Проміжний контроль 1, 2; 

оцінювання презентації 

/доповіді; усних відповідей 
/ доповнень 

5 

1.5. Визначати основні етіологічні та 

патогенетичні фактори найбільш 

поширених захворювань вуха, горла 

та носа 

Практичне 

заняття, 

самостійна 

робота 

Проміжний контроль 1, 2; 

оцінювання презентації 
/доповіді; усних відповідей 

/ доповнень 

5 

 Вміти 

2.1. Демонструвати володіння морально-

деонтологічними принципами 

медичного фахівця та принципами 

фахової субординації в 

отоларингологічній клініці 

Самостійна 

робота 

Оцінювання презентації / 
доповіді 

5 

2.2. Трактувати загальні принципи 

лікування, реабілітації і профілактики 

найбільш поширених захворювань 

вуха, горла та носа 

Практичне 

заняття 

Проміжний контроль 1, 2; 
оцінювання презентації 

/доповіді; усних відповідей 

/ доповнень 

5 

2.3. Складати план обстеження пацієнта 

при типовому перебігу найбільш 

поширених захворювань вуха, горла 

та носа  

Практичне 

заняття, 

самостійна 

робота 

Проміжний контроль 1, 2; 

оцінювання презентації 

/доповіді; усних відповідей 
/ доповнень 

10 

2.4. Аналізувати результати основних Практичне 

заняття, 

Проміжний контроль 1, 2; 
оцінювання презентації 

10 
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лабораторних і інструментальних 

методів дослідження в 

оториноларингології 

 

самостійна 

робота 

/доповіді; усних відповідей 
/ доповнень 

2.5. Визначати провідні симптоми та 

синдроми в отоларингологічній 

клініці  

Практичне 

заняття 

Проміжний контроль 1, 2; 

оцінювання презентації 
/доповіді; усних відповідей 

/ доповнень 

10 

2.6. Методично вірно викласти 

результати обстеження хворого у 

вигляді історії хвороби з 

обґрунтуванням діагнозу 

Практичне 

заняття 

Проміжний контроль 1, 2; 
оцінювання презентації 

/доповіді; усних відповідей 

/ доповнень 

10 

2.7. Діагностувати та надавати медичну 

допомогу при невідкладних станах в 

клініці захворювань вуха, горла та 

носа 

Практичне 

заняття 

Проміжний контроль 1, 2; 

оцінювання презентації 

/доповіді; усних відповідей 
/ доповнень 

5 

2.8. Призначення лікування хворим при 

захворюваннях вуха, горла та носа, 

згідно сучасних протоколів 

Практичне 

заняття 

Проміжний контроль 1, 2; 

оцінювання презентації 
/доповіді; усних відповідей 

/ доповнень 

10 

 Комунікація 

3.1 Використовувати при фаховому та 

діловому спілкуванні та при 

підготовці документів державну 

мову; іноземну мову у професійній 

діяльності; встановлювати 

міжособистісні зв’язки для ефек-

тивного виконання завдань та 

обов’язків 

Практичне 

заняття, 

самостійна 

робота 

Оцінювання презентації 

/доповіді; усних 

відповідей / доповнень 

5 

 Автономність та відповідальність 

4.1. Дотримуючись етичних та юри-

дичних норм, нести відповідальність 

за прийняття обґрунтованих рішень і 

дій щодо правильності встановленого 

синдромного діагнозу захворювання 

Самостійна 

робота 

Оцінювання презентації / 

доповіді 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 

 

 

6. Співвідношення результатів навчання дисципліни із програмними результатами 

навчання  
                                  Результати  навчання  

                                      дисципліни  (код) 

Програмні результати  

навчання (назва) 

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 3.1 4.1 

ПР.03. Призначати та аналізувати 

додаткові (обов’язкові та за 

вибором) методи обстеження 

(лабораторні, рентгенологічні, 

функціональні та/або 

інструментальні ), пацієнтів із 

захворюваннями органів і систем 

організму для проведення 

диференційної діагностики 

захворювань. 

  +     + +  +   +  

ПР.04. Встановлювати остаточний 

клінічний діагноз шляхом 

прийняття обґрунтованого рішення 

та логічного аналізу отриманих 

суб’єктивних і об’єктивних даних 

клінічного, додаткового 

обстеження, проведення 

диференційної діагностики), 

дотримуючись відповідних етичних 

і юридичних норм, під контролем 

лікаря-керівника в умовах 

лікувальної установи  

+ +   + + +  +  +    + 

ПР.06. Визначати характер та 

принципи лікування хворих 

(консервативне, оперативне) із 

захворюваннями в умовах закладу 

охорони здоров’я, на підставі 

попереднього клінічного діагнозу, 

дотримуючись відповідних етичних 

та юридичних норм, шляхом 

прийняття обґрунтованого рішення 

за існуючими алгоритмами та 

стандартними схемами, у разі 

необхідності розширення 

стандартної схеми вміти 

обґрунтувати персоніфіковані 

рекомендації під контролем лікаря-

керівника в умовах лікувальної 

установи 

 +  + +  +  + + + + + + + 

 



8 

 

7. Схема формування оцінки. 

7.1. Форми оцінювання студентів (форми контролю):  

- поточне оцінювання (поточний контроль):  

1. Проміжний контроль 1 – РН 1.1–1.5, 2.2–2.8  – 20 балів / 10 балів 

2. Проміжний контроль 2 – РН 1.1–1.5, 2.2–2.8  – 20 балів / 10 балів 

3. Презентації / доповіді – РН 1.1–1.5, 3.1, 4.1 – 10 балів / 5 балів 

4. Усні відповіді / доповнення – РН 1.1–1.4, 2.2–2.8, 3.1 – 10 балів / 5 балів 

5. Оцінювання виконання практичних завдань - РН 2.2–2.8 – 40 балів / 20 балів. 

 

- підсумкове оцінювання: у формі заліку 

Підсумкова оцінка з освітнього компонента, підсумковою формою контролю за яким 

встановлено залік, визначається як сума оцінок (балів) за всіма успішно оціненими 

результатами навчання. Оцінки нижче мінімального порогового рівня до підсумкової 

оцінки не додаються. 

Обов’язковим для отримання позитивної підсумкової оцінки (60 балів і вище та 

«зараховано») є відпрацювання всіх практичних занять. 

Перескладання семестрового контролю з метою покращення позитивної оцінки не 

допускається. 

 

7.2. Організація оцінювання: 
Проміжні контролі 1 і 2 проводяться після завершення лекцій з розділів 1 і 2 

відповідно. Оцінювання практичних завдань здійснюється по закінченні курсу лекцій. 

Оцінювання підготовлених презентацій / доповідей та їхнього захисту, усних відповідей / 

доповнень проводиться упродовж семестру.  

 

7.3. Шкала відповідності оцінок 

 

Зараховано / Passed 60-100 

Не зараховано / Fail 0-59 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 

 

 

8. Структура  навчальної  дисципліни. Тематичний план   

 

№ 

п/п 
Назва  тем 

Кількість годин 

Л
е
к

ц
ії

 

 

П
р

а
к

т
и

ч
н

і 

за
н

я
т
т
я

 

К
о
н

с
у
л

ь
т
а
ц

ії
  

С
а
м

о
ст

ій
н

а
 

р
о
б
о
т
а
*
 

Змістовий модуль 1    

Симптоми захворювань ЛОР-органів. План обстеження отоларингологічного 

хворого. 

1.  

Лекція 1. Введення у спеціальність. Ендоскопічні методи 

дослідження ЛОР-органів. Клінічна анатомія, фізіологія та 

методи дослідження зовнішнього та середнього вуха. 

2    

2.  

Практичне заняття 1. Ендоскопічні методи дослідження 

ЛОР-органів. Клінічна анатомія, фізіологія та методи 

дослідження зовнішнього та середнього вуха. 

 2   

3.  
Самостійна робота. Симптоми захворювань ЛОР-органів. 

План обстеження отоларингологічного хворого 
   3 

4.  Лекція 2. Клінічна анатомія, фізіологія внутрішнього вуха, 

методи дослідження слухового та вестибулярного 

аналізаторів. 

2    

5.  Практичне заняття 2. Клінічна анатомія, фізіологія 

внутрішнього вуха, методи дослідження слухового та 

вестибулярного аналізаторів. 

 2   

6.  

Самостійна робота. Аудіологічне обстеження пацієнта, 

аналіз та інтерпретація аудіограм та тимпанограм 

результатів, камертональні методи дослідження слуху. 

   3 

7.  Практичне заняття 3. Клінічна анатомія, фізіологія та 

методи дослідження внутрішнього вуха, носа, глотки, 

гортані. 

 2   

8.  Практичне заняття 4. Методи обстеження хворих з 

патологією ЛОР-органів 
 2   

9.  

Самостійна робота. Методи обстеження зовнішнього і 

середнього вуха. Відеоендоотоскопія та мікроотоскопія. 

Методи дослідження звукового аналізатора. Методи 

дослідження вестибулярного аналізатора. Методи 

обстеження носа і параназальних синусів. Методи 

обстеження глотки . Методи обстеження гортані. Сучасні 

променеві методи обстеження ЛОР - органів 

   3 

10.  Проміжний контроль 1  1   

Змістовий модуль 2 

Діагностика та лікування гострих патологічних станів в отоларингології.  

Діагностика та лікування хронічних патологічних станів в отоларингології. 
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11.  Лекція 3. Гострі та хронічні середні отити.  Клініка. 

Етіологія. Патогенез. Діагностика. Лікування. 

Профілактика. 

2    

12.  Практичне заняття 5. Клінічна анатомія, фізіологія та 

методи дослідження носа, глотки, гортані, трахеї, бронхів, 

стравоходу та приносових порожнин. 

 2   

13.  Самостійна робота. Гострі та хронічні запальні 

захворювання ЛОР-органів. Діагностика, інтерпретація 

результатів дослідження, лікування, профілактика. 

   3 

14.  Лекція 4. Гострий та хронічний риніти. Синусити, 

орбітальні та внутрішньочерепні ускладнення.  
2    

15.  Практичне заняття 6. Захворювання зовнішнього та 

середнього вуха. Гострий гнійний середній отит. 

Мастоїдит. Отогенні внутрішньочерепні ускладнення.  

 2   

16.  Самостійна робота. Основні методи інструментальної 

діагностики. Сучасні ендоскопічні методи діагностики 

захворювань вуха, горла та носа. 

   3 

17.  Практичне заняття 7. Хронічний гнійний середній отит, 

лабіринтит. Сануючі та слуховідновлюючі операції вуха. 
 2   

18.  Самостійна робота. Нові методи діагностики та лікування 

сенсоневральної приглухуватості.    
   3 

19.  Практичне заняття 8. Негнійні захворювання вуха. 
Етіологія. Патогенез. Класифікація. Клініка. Діагностика. 

Лікування. 
 2   

20.  Самостійна робота. Дифтерія ЛОР-органів. Етіологія. 

Патогенез. Методи діагностики. Інтерпретація результатів 

дослідження. Методи лікування. 

   3 

21.  Практичне заняття 9. Гострі та хронічні захворювання 

носа. Етіологія. Патогенез. Клініка. Діагностика. 

Лікування.  

 2   

22.  Самостійна робота. Атипові форми мастоїдиту.  

 Клініка. Діагностика. Лікування. 
   3 

23.  Практичне заняття 10. Гострі і хронічні захворювання 

приносових пазух. Риногенні орбітальні і 

внутрішньочерепні  ускладнення. Етіологія. Патогенез. 

Класифікація. Клініка. Діагностика. Лікування. 

 2   

24.  Самостійна робота. Пухлини та інфекційні гранульоми 

ЛОР-органів. Діагностика. Лікування.  
   4 

25.  
Лекція 5. Гострі та хронічні захворювання глотки 2    

26.  Практичне заняття 11. Гострі та хронічні захворювання 

глотки. Етіологія. Патогенез. Класифікація. Клініка. 

Діагностика. Лікування. 

 2   

27.  Самостійна робота. Діючі протоколи надання медичної 

допомоги хворим отоларингологічного профілю 
   4 

28.  Практичне заняття 12. Гострі та хронічні захворювання 

гортані. Класифікація. Клініка. Діагностика. Лікування. 
 2   
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29.  Самостійна робота. Функціональні захворювання 

голосового апарату. 
   3 

30.  Лекція 5. Невідкладна допомога при захворюваннях ЛОР-

органів 
2    

31.  Практичне заняття 13. Невідкладна допомога при 

захворюваннях ЛОР-органів 
 2   

32.  Самостійна робота. Травми глотки. Внутрішня травма 

глотки: механічна, опікова (термічна, хімічна, променева). 

Зовнішня травма глотки та шиї. Травми гортані. Закрита 

травма гортані. Травматичні пошкодження шиї, 

особливості лікування.. Кровотечі із глотки, гортані. 

Диференційна діагностика кровотеч з ВДШ. Методи 

зупинки кровотечі з глотки і гортані. Ятрогенні травми 

ЛОР-органів. Сторонні тіла ЛОР - органів. Сторонні тіла 

вуха. Сторонні тіла носа і приносових синусів. Сторонні 

тіла глотки. Сторонні тіла гортані. Методи видалення 

сторонніх тіл з вуха, носа, глотки, гортані. 

   5 

33.  
Практичне заняття 14. Травми носа, носові кровотечі.   2   

34.  Самостійна робота. Травми вуха Травми вушної 

раковини, зовнішнього слухового ходу і барабанної 

перетинки. Лікувальна тактика. Поєднані травми вуха і 

скроневої кістки внаслідок ЗЧМТ. Баро- та акутравма вуха. 

Травматичне пошкодження лицевого нерва в межах 

скроневої кістки. Травми носа і приносових синусів 

Перелом кісток носа. Репозиція та редресація кісток носа. 

Травми носа та приносових синусів: класифікація, 

діагностика, лікувальна тактика. Поєднані травми носа, 

приносових синусів, орбіти і черепа. 

   5 

35.  Практичне заняття 15. Невідкладна медична допомога 

при травмах глотки і гортані, показання до трахеотомії. 

Сторонні тіла ЛОР-органів, дихальних шляхів та 

стравоходу. 

 2   

36.  Проміжний контроль 2  1   

 
Всього 12 32 0 45 

  * За наявності змін до графіку навчального процесу див. додаток 1 

 

Загальний обсяг 90 год., в тому числі: 

Лекції – 12 год. 

Практичні заняття – 32 год. 

Самостійна робота – 45 год. 

Консультація – 1 год 

 

 



12 

 

9. РЕКОМЕНДОВАНА  ЛІТЕРАТУРА: 

 

Основна:  

1. Клінічна анатомія, фізіологія органу слуху і рівноваги та методи дослідження носа, 

приносових пазух, глотки, стравоходу, гортані, трахеї та бронхів: Навчальний посібник / 

О.Г.Плаксивий, С.А.Левицька, І.В.Калуцький, О.О.Мазур, О.Л.Геруш, О.Д.Сапунков, 

К.І.Яковець. – Чернівці: ВДНЗ України «БДМУ», 2019. – 126 с. 

2. Клінічна анатомія, фізіологія та методи дослідження в отології: Навчальний посібник / 

О.Г.Плаксивий, С.А.Левицька, І.В.Калуцький, О.Л.Геруш, О.Д.Сапунков, К.І.Яковець. – 

Чернівці: ВДНЗ України «БДМУ», 2019. – 150 с. 

3. Косаковський  А. Л., Лайко А. А., Косаківська І. А., Синяченко В. В., Бредун О. Ю., 

Гавриленко Ю. В., Сапунков О. Д., Мощич О. П. Дитяча оториноларингологія. Збірник 

тестових завдань: навчальний посібник. -К.: НМАПО імені П. Л. Шупика, 2019. -272 с. 

4. Мітін Ю.В., Науменко О.М., Дєєва Ю.В. та ін. Посібник до практичних занять з 

оториноларингології для викладання за кредитно-модульною системою К.: «Медицина», 

2013. — 136 с. 

5. Посібник «Ургентная оториноларингология»  Науменко А.Н., Васильев В.М., Деева Ю.В. 

Київ, 2013 р. 

6. Otorhinolaryngology: підручник /  Yu.V.Mitin,Yu.V.Deeva, M.M. Zavaliy. — К.: ВСВ 

«Медицина», 2010. – 472 с. 

7. ENT: anatomy, physiology and examination: Textbook / S.A.Levitskaya, O.G.Plaksyvi, 

I.V.Kalutskyi, O.O.Mazur, O.L.Gerush, O.D.Sapunkov, K.I.Yakovets. - Chernivtsi: HSEE of 

Ukrainy "BSMU", 2020. - 96 p. 

 

Додаткова: 

1. Дитяча отологія / під ред. А. Косаковського, Ф. Юрочка. – Львів: Мс, 2017. – 288 с. 

2. Дитяча оториноларингологія: Національний підручник/   А. А. Лайко, А. Л. Косаковський, Д. 

Д. Заболотна [та ін.]; за ред. проф. А. А. Лайка. – К.: Логос, 2013. – 576 с. 

3. Дитяча ринологія. Навч.-метод. посібник / під ред. Ф. Юрочка, А. Коса- ковського, В. 

Шкорботуна. — Львів: Мс, 2020. — 288 с.  

4. Косаківська І.А., Косаковський А.Л., Лайко А.А. Деформація перегородки носа у дітей. К.: 

НМАПО імені П. Л. Шупика, 2010. – 160 с. 

5. Косаковський А., Юрочко Ф., Копанська Д. «Комп’ютерна томографія носа та приносових 

пазух. Практика оториноларинголога. : Львів.: Видавництво «МС», 2019. – 72 с. 

6. Косаковський А.Л., Юрочко Ф.Б., Копанська Д. Б. Середній отит. Атлас. Видання друге, 

доповнене. - К.: НМАПО імені П.Л. Шупика, 2020. – 76 с. 

7. Оториноларингологія: підручник / Д. І. Заболотний, Ю.В. Мітін, С.Б.Безшапочний, Ю. В. 

Дєєва. – К.: ВСВ « Медицина», 2011. – 496 с. 

8. Оториноларингология: учебник / Д.И. Заболотный, Ю.В. Митин, С.Б. Безшапочний, Ю.В. 

Деева. — К.: ВСВ «Медицина», 2010. – 472 с. 

9. Оториноларингология. Национальное руководство / За ред. В.Т Пальчуна. – «ГЭОТАР-

Медиа», 2008. – 960 с. 

 

 


