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№ Назва роботи  Рукопис чи 

друк. 
Назва видання чи журналу Стор Спiвавтори 

 
1 2 3 4 5 6 
1. Временные характеристики 

длиннолатентных  слуховых 
вызванных потенциалов при 
хронической фонастении 
 

Друк. ЖУНГБ. - № 5, 1990 - с.39-
42 

0,35 Тринос Л.А.,  
Покотиленко Е.А. 

2. Длиннолатентные слуховые 
вызванные потенциалы при 
хронической фонастении 

Друк. Тез. Докл. XVII Конгресса 
Союза Европейских фони-
атров. - М.: 1990- с. 132 

0,08 Тринос Л.А., 
Покотиленко Е.А. 

3. On the Value of slow Cortical 
Evoked Potentials in Patients with 
Phonastenia 

Друк. The VII-th ERA Symposium 
Abstracts.- Posnan, 1990 - p. 
60 

0,1 Trinos L. 

4. Коротколатентные слуховые 
вызванные потенциалы у боль-
ных с нарушениями голоса 

Друк. ЖУНГБ. - № 5/6. - 1992. - с. 
1-6. 

0,53 Заболотный Д.И. 

5. Исследование слуховых вы-
званных потенциалов у больных 
с нарушениями голоса 

 Сб.тез.научн.конф. "Акту-
альные вопросы клиничес-
кой диагностики" ВМА - С.-
Пб., 1993 - с.95-96 

0,24  

6. Временные характеристики 
коротколатентных cлуховых 
вызванных потенциалов у боль-
ных с нарушениями голоса 

Друк. Матер. научн. конф "Отече-
ственная ото риноларинго-
логия, вклад ученых акаде-
мии в ее становление (к 
100-летию первой кафедры 
отоларингологии)"-С.-Пб., 
1993.- c. 122-123. 

0,2 Заболотный Д.И. 

7. Изменения церебральной гемо-
динамики у больных с функцио-
нальными нарушениями голоса 

Друк. Сб. трудов "Сучаснi про-
блеми отола-рингологiї", 
посвященный 95-летию со 
дня рождения проф. 
А.И.Колом-ийченко - К., 
1993. - С. 180-184 

0,25 Заболотный Д.И. 

8. Характеристика слухових викли-
каних потенцiалiв у взаємо-
зв'язку з даними 
електроенцефалографiї у хво-
рих з функцiональними пору-
шеннями голосу 

Друк. Автореф. на здобуття вче-
ного ступеня канд. мед. 
Наук. - К., 1993-  
23 с. 

1,0  

9. Состояние центральной нерв-
ной системы у ликвидаторов 
аварии на ЧАЭС с нарушениями 
голоса  

Друк. Матер. V Конгресса Все-
мирной Федерации вра-
чебных обществ - Днепро-
петровск, 1994 - с. 41 

0,1 Покотиленко Е.А. 

10. Значення оцiнки стану 
центральної нервової системи у 
хворих з функцiональними по-
рушеннями голосу 

Друк. ЖУНГБ - № 6, 1994 - с. 55-
58 

0,35  

11. Корковi слуховi викликанi 
потенцiали при порушеннях 
голосу з рiзною давнiстю захво-
рювання 

Друк. ЖУНГБ - № 1, 1995 - с. 34-
38 

0,42  

12. Характеристика компонентов 
ДСВП во взаимосвязи с данны-
ми ЭЭГ при умеренной и выра-
женной профессиональной 
тугоухости 

Друк. ЖУНГБ- № 3, 1995 - с.19-25. 0,33 Гаевой В.П.,  
Котов А.И.,  
Кузьменко С.В. 

13. Временные показатели корот-
колатентных слуховых вызван-
ных потенциалов у ликвидато-
ров аварии на ЧАЭС с наруше-
ниями голоса 

Друк. ВОРЛ -№ 3, 1995 - с. 17-19 0,35  

14. Значение оценки амплитуды 
альфа-ритма ЭЭГ при обсле-

Друк. Материалы VIII Сьезда 
отоларингологов Украины 

0,26  



   
 

довании больных с хрониче-
скими функциональными нару-
шениями голоса 

(5-10 июня 1995) -К., 1995 - 
с. 153 -154. 

15. Динамика показателей сслухо-
вых вызванных потенциалов до 
и после лечения больных с 
функциональными нарушения-
ми голоса 

Друк. Материалы VIII Сьезда 
отоларингологов Украины 
(5-10 июня 1995) -К., 1995 - 
с. 404 -405. 

0,28 Заболотный Д.И. 

16. Временные характеристики 
компонентов ДСВП при сенсо-
невральной тугоухости шумо-
вого генеза с нормальным и 
замедленным нараста нием 
разборчивости речи 

Друк. Тез. Докл. Всероссийской 
конференции молодых уче-
ных-отоларингологов - С.-
Пб., 1995 - с. 22-23. 

0,19 Гайовий В.П. 

17. Коротколатентные слуховые 
вызванные по-тенциалы во 
взаимосвязи с данными элек-
троэнцефалографии при голо-
совых нарушениях 

Друк. Материалы XV Всероссий-
ского сьезда отоларинголо-
гов. - С.-Пб., 1995 - с. 184-
190. 

0,37 Заболотный Д.И. 

18. Состояние коркового отдела 
слухового анализатора по дан-
ным ДСВП у больных с функ-
циональными нарушениями 
голоса 

Друк. Тез.докл. 2-го Между-
народного симпозиу-ма 
«Современные проблемы 
физиологии и патологии 
слуха» М., 1995 - с. 39 

0,16 Заболотный Д.И. 
 
 
 

19. Характеристика СВП у "ликви-
даторов" аварии на ЧАЭС и 
жителей загрязненных терри-
торий с нарушениями голоса 
(Гл. 4) 

Друк. В кн. "Состояние ЛОР-
органов при радиационных 
авариях и катастрофах" Т.II. 
Состояние слуховой и вес-
тибулярной систем.  - С.-
Пб., 1996-с. 78-108 

2,0  

20. Показатели АРВМ и СВП у 
жителей загрязненных терри-
торий после Чернобыльской 
катастрофы в динамике 1992-
1994 гг. (Гл. 1) 

Друк. В кн. "Состояние ЛОР-
органов при радиационных 
авариях и катастрофах" Т.II. 
Состояние слуховой и вес-
тибулярной систем. - С.-Пб., 
1996-с. 43-51. 

0,6 Овсяник Е.В., 
Козак Н.С.,  
Котов А.И.,  
Кузьменко С.В. 

21. Состояние мозгового кровооб-
ращения в вертебробазиляр-
ной системе у больных с нару-
шениями голоса и жалобами на 
головокружение 

Друк. Тез. докл. Всероссийской 
научной конфер. "Теорети-
ческие и практические про-
блемы современной вести-
булологии" - С.-Пб., 1996.- 
с. 54-56 

0,14 Заболотный Д.И. 

22. Использование электрофизио-
логических методов исследо-
вания для обоснования ком-
плексного подхода в лечении 
больных с нарушениями голо-
са, пострадавших в результате 
аварии на ЧАЭС 

Друк. Актуальные проблемы фо-
ниатрии: тез. Докл. Между-
нар. Симпозиума 29-31 мая 
в г. Екатеринбурге. - М., 
1996 - с. 52-53. 

0,18 Заболотный Д.И. 

23. Целесообразность учета пока-
зателей електроэнцефалогра-
фии и слуховых вызванных 
потенциалов при лечении 
больных с хроническими функ-
циональными нарушениями 
голоса 

Друк. ЖУНГБ -№ 5, 1996 - с. 46-
51. 
 

0,54  

24. Данi про функцiональний стан 
центральної нервової системи 
та мозкового кровообiгу у осiб 
голосомовних професiй з по-
рушеннями голосу 

Друк. ЖУНГБ - № 2, 1996 - с. 28-
33. 

0,53  

25. Змiни в показниках коркових 
слухових викликаних 
потенцiалiв у хворих на 
хронiчний лaрингiт та 
дисфонiю, якi мали контакт з 
радiацiєю 

Друк. ЖУНГБ - № 6, 1996 - с. 1-6. 0,54  

26. Изучение реакций мозгового Друк. Сб. "Избранные вопросы 0,25  



   
 

ствола по данным короткола-
тентных слуховых вызванных 
потенциалов у лиц с наруше-
ниями голоса, имеющих кон-
такт с радиацией 

отоларингологии и логопа-
тологии" - С.-Пб., 1996 - с. 
39-41 

27. Cравнительная характеристика 
показателей слуховых вызван-
ных потенциалов у ликвидато-
ров Чернобыльской катастро-
фы, проживающих на чистых и 
загрязненных территориях 

Друк. Новости оториноларинголо-
гии и логопатологии - С.-
Пб., 1997 - № 1(9) - с. 24-28. 

0,42 Т.В.Шидловская, 
В.В.Римар 

28. 
 
 

Порiвняльний аналiз скарг та 
показникiв реоенцефалографiї 
хворих голосовими розладами 
з рiзною давнiстю захворюван-
ня 

Друк. В зб. "Актуальнi проблеми 
отола-рингологii" Ма-
тер.мiжнарод. наук.-практ. 
конфер.- Днiпропетр., 1997 - 
с. 94-96. 

0,24 Півняк А.Г. 
 
 
 
 
 
 

29. Комплексное лечение функ-
циональных нарушений голоса 
с учетом данных електрофи-
зиологических исследований 

Друк. Сб."Вопросы практической 
фониатрии"(Матер. между-
нар. симп.) - М., 1997- с. 
135-136. 

0,28 Заболотній Д.И. 

30. Динамiка показникiв 
реоенцефалографiї у хворих з 
рiзними формами дисфонiї до i 
пiсля лiкування 

Друк. ЖУНГБ - № 1, 1997 - с. 21-
25. 

0,45  

31. 
 

Порiвняльна характеристика 
показникiв слухових викликаних 
потенцiалiв (СВП) при 
початковiй сенсоневральнiй 
приглухуватостi радiацiйного, 
шумового та судинного генезу 

Друк. ЖУНГБ - № 2, 1997 - с. 23-
27. 

0,45 Козак М.С. 
Овсяник К.В. 

32. Електрофiзiологiчнi показники 
стану рiзних вiддiлiв слухового 
аналiзатору в осiб з нормаль-
ним голосом та з 
функцiональними його пору-
шеннями 
 

Друк. Фiзiологiчний журнал - № 5-
6, 1997 - том 43 - 
c. 118-125 

0,73  

33. Высокочастоная аудиометрия у 
больных с функциональными 
нарушениями голосообразова-
ния 

Друк. ЖУНГБ -№ 5,  1997. - с. 53-
58 
 

0,62  

34. Клiнiчнi та електро-фiзiологiчнi 
прояви стану центральної 
нервової системи при 
функцiональних порушеннях 
голосу 

Друк. ЖУНГБ -№ 6, (ан) 1997. - с. 
56-57 
 

0,18  

35. Сравнительная характеристика 
показателей СВП у лиц с нор-
мальным голосом и его функ-
циональными нарушениями 

Друк. Новости оториноларинголо-
гии и логопатологии - С.-
Пб., 1998 - № 1 - с. 91-94. 

0,53  

36. Порiвняльний аналiз часових 
характеристик коркових слухо-
вих викликаних потенцiалiв при 
рiзних формах хронiчних 
функцiональних порушень го-
лосу 

Друк. ЖУНГБ -№ 1, 1998. - с. 22-
27. 
 

0,54 Заболотний Д.І. 

37. Часовi характеристики стовбу-
ромозкових i коркових слухових 
викликаних потенцiалiв у хво-
рих з хронiчними 
функцiональними порушеннями 
голосу 
 

Друк. Фiзiологiчний журнал - № 1-
2, 1998 - том 44 - 
с. 41-48 

0,72  

38. Стовбуромозковi слуховi 
викликанi потенцiали при рiзних 
формах хронiчних 

Друк. Матерiали ювiлейної науко-
во-практичної конференцiї, 
присвяченоi 100-рiччю з дня 

0,58 Заболотний Д.І. 



   
 

функцiональних порушень го-
лосу 

народження проф. 
О.С.Коло-мiйченка. - 
K.:Просвiта -1998 - с. 490-
503. 

39. Церебральнi гемодинамiчнi 
змiни при рiзних формах 
хронiчних функцiональних по-
рушень голосу 

Друк. Матерiали ювiлейної ауко-
во-практичної онференцiї, 
присвяченої 100-рiччю з дня 
народження проф. 
О.С.Коломiйченка. - K.: 
Просвiта -1998 - с. 158-166. 

0,54  

40. Сравнительная характеристика 
состояния сосудов головного 
мозга у больных хроническими 
функциональными нарушения-
ми голоса с учетом амплитуды 
альфа- ритма 

Друк. Новости оториноларинголо-
гии и логопатологии - С.-
Пб., 1998 - № 1 - с. 95-98. 

0,62  

41. Слуховые вызванные потен-
циалы у больных с нарушения-
ми голоса в зависимости от 
состояния слуха в расширен-
ном диапазоне частот 

Друк. Вестник отоларингологии - 
1998, № 2 - с. 12-15 

0,52 Заболотный Д.И. 

42. Діагностика, лікування та 
профілактика хро-нічних 
функціональних порушень го-
лосу (клі-ніко-електрофізіологіч-
не дослідження) 
 

Друк. Автореф.  на здобуття нау-
кового ступеня доктора 
медичних наук.- Київ, 1998. - 
32 с. 

2,0  

43. Гемодинамiчнi змiни на фонi 
зниженоi електричноi 
активностi головного мозку у 
хворих на хронiчну 
функцiональну дисфонiю 

Друк. ЖУНГБ -№ 1, 1998. - с. 45-
47 
 

0,23  

44. 
 

Стан слухової функції, мозково-
го кровообігу та ЦНС у хворих з 
осередковою патологією 
щитовидної залози 

Друк. ЖУНГБ.- № 6, 1998. - с. 12-
16 

0,47 С.М.Черенько 

45. Взаємозв'язок між станом цен-
тральних відділів слухового 
налізатора та біоелектричною 
активністю головномозку у 
жителів "забруднених" 
територій внаслідок катастро-
фи на Чорнобильській АЕС  

Друк. Український науково-
медичний молодіжний жур-
нал. - № 1-2, 1999.- С. 40-42 

0,38 Козак М.С.,  
Котов О.І. 

46. Сравнительная характеристика 
временных параметров КСВП 
при начальной сенсоневраль-
ной тугоухости разного генеза 
 

Друк. Новости оториноларинголо-
гии и логопатологии. - 1999. 
-№ 2 (18) - С. 54-57 

0,53 Куренева Е.Ю., 
Одинцов Ю.В. 

47. Временные характеристики 
КСВП при начальной сенсо-
невральной тугоухости у лик-
видаторов последствий аварии 
на ЧАЭС, рабочих шумовых 
профессий и у лиц с сосуди-
стыми нарушениями с учетом 
состояния биоэлектрической 
активности головного мозга 

Друк. Ліки України. -    
№ 4, 1999. - С. 70-72 

0,41 Козак Н.С.,  
Овсяник Е.В. 
 
 
 
 
 
 
 

48. Функциональные изменения 
стволомозговых структур слу-
хового анализатора у людей, 
пострадавших в результате 
Чернобыльской катастрофы 

Друк. Нейрофизиология 
(Neurophysiology) -1999. -№ 
4 - С. 289-294 

0,64 Козак Н.С. 

49. Порушення голосу і слуху в 
осіб, що зазнали дії іонізуючого 
випромінювання після 
Чорнобильської катастрофи 

Друк. Науковий вісник Академії 
наук вищої школи України. - 
1999. -№ 21. - С. 64-72 

0,79 Заболотний Д.І., 
Козак М.С. 

50. 
 

Реакція різних відділів слухової 
системи на вплив виробничого 

Друк. Ліки України. - 1999. - №7. - 
С. 52-54 

0,39 Козак М.С. 



   
 

 шуму 
51. Кореляція між показниками 

КСВП та реоенцефалографії 
при початкових порушеннях 
функції звукосприйняття 
радіаційного генезу 

Друк. ЖУНГБ. - 1999. -№ 6. - С. 
19-25 

0,58 Римар В.В. 

52. Характеристика часових 
показників ДСВП при 
початковій сенсоневралній 
приглухуватості різного генезу 
та у хворих з хронічними 
функціональними порушеннями 
голосу 

Друк. ЖУНГБ. - 1999. -№ 6. - С. 
58-61 

0,34 Куреньова К.Ю., 
Шевцова Т.В. 

53. Реакція стовбуромоз-кових 
структур слухового аналізатора 
у осіб, постраждалих внаслідок 
чорнобиль-ської катастрофи 
через 10 і більше років. 

Друк. Матеріали VIII Конгресу 
світової федерайії 
українських лікарських то-
вариств - Львів, 2000 р. -С. 
316-317 

0,2 Заболотний Д.І., 
Шидловська Т.В. 

54. Взаимосвязь между состояни-
ем стволомозговых отделов 
слухового анализатора и дан-
ными реоэнцефалографии у 
лиц, принимавших участие в 
ликвидации аварии на ЧАЕС" 

Друк. Вестник оториноларинголо-
гии. -№4, 2000. - с. 43-46 

 Рымар В.В. 

55 Лікування хворих з нейросен-
сорною приглухуватістю з ура-
хуванням стану у них сер-цево-
судинної системи 
(І повідомлення) 
 

Друк. ЖУНГБ. - № 4, 2000 - С. 1-
14 

 Заболотний Д.І., 
Шидловська Т.В. 

56 "Больезнь Меньера" 
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Ясенок І.А. 

143 Характеристика стану різних 
відділів слухового аналізатора 
при цукровому діабеті типу 1 і 2 

 Матеріали Х з’їзду 
оториноларингологів 
України (22-25 травня 
2005р., м. Судак).-Київ, 
2005- с. 374-375 

 Бобрик М.І.,  
Малкович Л.Д., 
Шевцова Т.В. 

144 Загальні принципи діагностики і 
лікування хворих з сенсонев-
ральною приглухуватістю 

Друк ЖВНГХ. - №4, 2005. – с. 2-
16 

 Шидловська Т.В. 

145 Характеристика показників 
вестибулометрії до і після 
лікування у хворих з порушен-
нями голосу і слуху, що виник-
ли на фоні 
вертебральнобазилярної 
недостатності 

Друк ЖВНГХ. - №4, 2005. – с. 42-
47 

 Кардаш С.І.,  
Ясенок І.А. 



   
 

146 Порушення у різних відділах 
слухового аналізатора при 
акутравмі 

Друк.  ЖВНГХ. - №6, 2005. – с. 40-
46 

 Шидловська Т.В.,  
Косаковський 
А.Л.,  
Прима В.А. 

147 Сравнительный анализ показа-
телей тональной аудиометрии 
в конвен-циональном и расши-
ренном диапазонах частот у 
пациентов с хронической функ-
циональной гипотонусной дис-
фонией и сенсоневральной 
тугоухостью сосудистого, шу-
мового и радиационного генеза 

Друк. Российская оториноларин-
гология. - № 5 (18), 2005. –
с.61-65  

 Куренева Е.Ю. 

148 Состояние сердечной деятель-
ности по данным электрокар-
диографии у больных с нару-
шениями голоса, слуха и соче-
танной патологией на фоне 
вертебрально-базилярной 
недостаточности 

Друк. Российская оториноларин-
гология. - № 5 (18), 2005. -–
с.72-75  

 Малежик О.И., 
Ясенок И.А. 

149 Сравнительная характеристика 
слуха в конвенциональном 
диапазоне частот у болных 
сахарным диабетом в зависи-
мисти от его типа и тяжести 
течения 

Друк. Российская оториноларин-
гология. - № 5 (18), 2005. -–
с.98-101  

 Малкович Л.Д., 
Бобрик М.И. 

150 Показники довго латентних 
слухових викликаних 
потенціалів у взаємозв’язку з 
даними ЕЕГ при прогресуючій 
сенсоневральній 
приглухуватості шумового та 
радіаційного ґенезу 

Друк. ЖВНГХ. - №1, 2006. – с. 2-5  Шидловська Т.В.,  
Козак М.С.,  
Шевцова Т.В., 
Прима В.А. 

151 До питання про оцінку 
ефективності лікування хворих 
з сенсоневральною 
приглухуватістю 

Друк. ЖВНГХ. - №2, 2006. – с. 22-
35 

 Шидловська Т.В.,  
Сербін Г.С. 

152 Дитяча оториноларингологія 
(довідник) 

Друк. К: «Логос». – 2006 -350 с.  20,5 Заболотний Д.І., 
Лайко А.А.,  
Заболотна Д.Д., 
Шух Л.А. 

153 Амплітудні показники 
електроенцефалографії при 
прогресуючій сенсоневральній 
приглухуватості. 

Друк. ЖВНГХ. - №3, 2006. – с.2-6  Козак М.С.,  
Герасименко С.І. 

154 Клинико-аудиологическая ха-
рактеристика рабочих тек-
стильной промышленности с 
сенсоневральной тугоухостью 

Друк Український журнал з про-
блем медицини праці - № 
3(7), 2006 – с. 51-57 

 Мухіна І.В.,  
Куреньова К.Ю., 
Іщенко О.Д. 

155 Порівняльна характеристика 
церебральної геодинаміки при 
цукровому діабеті І та ІІ  типу у 
хворих з сенсоневральною 
приглухуватістю 

Друк ЖВНГХ. - №4, 2006. – с.2-5  Малкович Л.Д. 

156 Показники реоенцефалографії 
у стажованих робітників тек-
стильного виробництва з 
професійною сенсоневральною 
приглухуватістю 

Друк ЖВНГХ. - №5, 2006. – с.6-8  Мухіна І.В.,  
Шевцова Т.В., 
Шидловський 
А.Ю. 

157 Наші спостереження при 
лікуванні хворих з початковою 
сенсонев-ральною приглухува-
тістю 

 ЖВНГХ. - №6, 2006. – с.69-
75 

 Шидловська Т.В.,  
Сербін Г.С. 

158 Сенсоневральна 
приглухуватість 

 К.: «Логос». -2006. -779 с. 68,8 Шидловська Т.В.,  
Заболотний Д.І. 

159 Підготовка лікарів за 
спеціальністю «Сурдологія» на 
кафедрі дитячої 

 «Проблеми безперервного 
професійного розвитку 
лікарів» (збірник праць). –К., 

 Косаковський 
А.Л.,  
Синяченко В.В., 



   
 

оториноларингології, аудіології 
та фоніатрії 

2007 –  с.189-191 Куреньова К.Ю. 

160 Доцільність підвищення якості 
викладання питань фоні атрії 
на різних рівнях фахової 
підготовки лікарів-
отоларингологів 

 «Проблеми безперервного 
професійного розвитку 
лікарів» (збірник праць). –К., 
2007 –  с.191-193  

 Косаковський 
А.Л.,  
Куреньова К.Ю. 

161 Показатели корковых слуховых 
вызванных потенциалов при 
патологии голосообразующей 
системы и у здоровых лиц 

Печ. Российская оториноларин-
гология. - №2 (27), 2007 – с. 
117-121 

 Прима В.А.,  
Куренева Е.Ю., 
Шевцова Т.В. 

162 Порівняльна харак-теристика 
показників ЕЕГ у  хворих з сен-
соневральною приглухуватістю, 
які страждають на цукровий 
діабет І або ІІ типу 

Друк.  ЖВНГХ - №2, 2007 – с. 9-13  Малкович Л.Д.   

163 Необходимость комплексного 
подхода в диагностике и лече-
нии хронической функциональ-
ной гипотонусной дисфонии 

Печ. Материалы IV международ-
ной белорусско-польской 
конференции оторинола-
рингологов «Актуальные 
вопросы фармакотерапии в 
отриноларингологии» (25-26 
мая 2007) – Гродно, 2007. – 
с. 150 -153 

 Куренева Е.Ю., 
Шевцова Т.В. 

164 Диагностика и лечение хрони-
ческих функции-ональных на-
рушений голоса, характери-
зующихся гипотонусным со-
стоянием мышц гортани (про-
токол обследования и лечения) 

Печ. Российская отриноларинго-
логи. Приложение. «Стан-
дартизация в оторинола-
рингологии» - 2007 – с. 563-
566 

 Куренева Е.Ю. 

165 Комплексное лечение сенсо-
невральной тугоухости 

Печ. Российская отриноларинго-
логия. Приложение. «Стан-
дартизация в оторинола-
рингологии» - 2007 – с. 700-
705 

 Шидловская Т.В. 

166 Характеристика цереб-ральної 
гемодинаміки у хворих з пору-
шеннями слуху, які страждають 
на цукровий діабет 

Друк.. ЖВНГХ - № 3-с, 2007. – с. 
283-284 

2/0,5 Малкович Л.Д., 
Скіпіна Н.Є., 
Гінгуляк М.О.  

167 Распространенность и выра-
женность нарушений  в ство-
ломозговом отделе слухового 
анализатора по данным аку-
стической импедансометрии 
при различном клиническом 
течении хронической функцио-
нальной гипотонусной дисфо-
нии у пациентов с нормальным 
слухом 

Печ. Российская отриноларинго-
логия - № 3 (28), 2007 – с. 
109-112 

 Куренева Е.Ю. 

168 Підготовка сурдологів, 
невроотологів, отохі-рургів та 
дитячих оториноларингологів 
на кафедрі дитячої 
оториноларингології, аудіології 
та фоніатрії НМАПО імені 
П.Л.Шупика 

Друк.  ЖВНГХ - №3-с, 2007. – с. 
145 

1/0,1 Косаковський 
А.Л., 
Лайко А.А.,  
Синяченко В.В., 
Молочек Ю.А., 
Бредун О.Ю., 
Шкорботун Я.В. 

169 Стан церебральної 
гемодинаміки до і після 
лікування  у хворих з порушен-
нями голосу та слуху на фоні 
вертебрально-базилярної 
недостатності. 

Друк. ЖВНГХ – 5-с, 2007. – с. 73-
74 

 Козак М.С.,  
Овсяник К.В. 

 
170 

Початкова сенсонев-ральна 
приглухуватість у осіб зі скар-
гами на головний біль та 
періодичне підвищення 
артеріального тиску. 

Друк.  ЖВНГХ – 5-с, 2007. – с. 75-
76 

 Шидловська Т.В.,  
Герасименко С.І. 

171 Актуальні питання фоніатрії Друк Навчально-мето-дичний  Косаковський А.Л. 



   
 

посібник, рекомендований 
Міністерством освіти і науки 
України. – Ві-ниця, 2007. -
244 с. 

172 Характеристика картины ЭЭГ у 
больных с сенсоневральной 
тугоухостью и сахарным диабе-
том 1-го или3-го типа. 

Печ. Материалы 2-го Нацио-
нального конгресса аудіо-
логов,  VI Между-народного 
симпо-зиума  «Современ-
ные проблемы физиологии 
и патологии слуха» - Моск-
ва, 2007. –с. 287-288 

2/0,5 Малкович Л.Д., 
Мищишина Н.И. 

173 Динамика показателей акусти-
ческой импедансометрии у 
пациентов с нарушениями 
голоса и слуха на фоне вер-
тебрально-базилярной недос-
таточности в процессе лечения 

Печ. Материалы 2-го Нацио-
нального конгресса аудіо-
логов,  VI Между-народного 
симпо-зиума  «Современ-
ные проблемы физиологии 
и патологии слуха» - Моск-
ва, 2007. –с. 284-286 

 Куренева Е.Ю., 
Шевцова Т.В. 

174 Порушення функції слухового 
аналізатора при акутравмі 

Друк. ЖВНГХ- №6, 2007.(Матер. 
Пер-шої конф. Україн-ської 
асоціації отіатрів, отонейро-
хірургів та отонев-рологів)- 
с.75 

 Шидловська Т.В.,  
Косаковський А.Л. 

175 Значение комплексного подхо-
да к диагностике и лечению 
функцион-альных нарушений 
голосообразования на примере 
рецидивирую-щей  гипотонус-
ной дисфонии 

Печ. Сб. трудов первого между-
народного междисципли-
нарного конгресса «Голос». 
– Москва, 2007. – с. 116-122 

 Куренева Е.Ю., 
Тринос Л.А. 

176 Стан стовбуромозкових струк-
тур слухового аналізатора у 
пацієнтів з сенсоневральними 
порушеннями при початкових 
стадіях розвитку гіпертонічної 
хвороби 

Друк. ЖВНГХ - №1,2008. – с. 51-
56 

 Шидловська Т.В.,  
Герасименко С.І. 

177 Аналіз скарг та анамнестичних 
даних у  хворих з вузликами 
голосових складок та передву-
зликовим станом  

Друк. ЖВНГХ - №1,2008. – с. 15-
21 

 Волкова Т.В. 

178 Діагностика та ліку-вання 
сенсоневральної 
приглухуватості судин-ного 
генезу (методичні 
рекомендації) 

Друк. Методичні рекомендації, 
затверджені МОЗ та АМН 
України. – К.: 2008 – 36 с. 

 Шидловська Т.В.,  
Заболотний Д.І., 
Розкладка А.І., 
Козак М.С. 

179 Діагнстика та лікуван-ня 
сенсоневральної 
приглухуватості  

Друк. Навчальний посіб-ник, ре-
комендова-ний 
Міністерством 
 освіти і науки України. – 
Київ, 2008. - 430 с. 

 Шидловська Т.В.,  
Косаковський А.Л. 

180 

Целесообразность исследова-
ния слуховой функции в обыч-
ном и расширенном диа-пазоне 
частот у пациентов с функци-
ональными нарушени-ями го-
лосообразования 

Печ. 

Российская оториноларин-
гология. – 2008. – №1.- с. 
25-28 
 

 
Т.А.Шидловская 
Е.Ю.Куренева 
 

181 

Сравнительная харак-
теристика показателей слуха 
на тоны в конвенциональном и 
расширенном диапа-онах час-
тот при начинающейся гипер-
тонической болезни 

Печ. 

Российская оториноларин-
гология. – 2008. – №1, при-
ложение- с. 402-405 
 

 
Шидловская Т.В.,  
Шевцова Т.В., 
Герасименко С.И. 

182 

Характеристика качественніх и 
количественніх показателей 
реоєнцефалографии у пациен-
тов с узелками иголосовіх скла-
док и с предузелковім состоя-
нием 

Печ. 

Российская оториноларин-
гология. – 2008. – №3, при-
ложение- с. 463-467 
 

 Волкова Т.В. 

183 Распределение основных рит- Печ. Вестник оториноларинголо-  Козак Н.С., Гера-



   
 

мов ЭЭГ у больных с начи-
нающимися сенсоневральными 
нарушениями слуха сосудисто-
го генеза 

гии - № 3, 2008. -  с. 18-21 сименко С.И. 

184 

Характеристика слуха на тоны 
в конвенциональном и расши-
ренном диапазонах частот у 
стажированных рабочих «шу-
мовых» профессий 

Печ. 
Российская оториноларин-
гология. - №2 (45), 2009. – с. 
144-148 

 Шевцова Т.В. 

185 

Характеристика корко-вих 
структур слухового аналізатора  
на фоні початкових проявів 
гіпертонічної хвороби 

Друк. ЖВНГХ - №3-с, 2009. – с. 
167.  Герасименко С.І. 

186 

Роль комплексного подхода 
при диагнос-тике и лечении 
функци-ональных нарушений 
голосообразования на примере  
функциональ-ной гипотонусной 
дисфонии 

Печ.  ЖВНГХ - №3-с, 2009. – с. 
168.  Куренева Е.Ю. 

187 Раннє виявлення слухових 
розладів при дії шуму Друк. ЖВНГХ - №3-с, 2009. – с. 

167.  Шевцова Т.В. 

188 
Impairments in various parts of 
the auditory analyzer cauzed by 
acoutrauma 

 Neurootology Newsletter. – 
Vol. 8, №1, 2008. – p. 40-44  Shydlovska T.V., 

Kosakovskyi A.L. 

189 

Часові показники дов-
голатентних слухових виклика-
них потенціалів у робітників з 
малим стажем роботи в шумі 

Друк. ЖВНГХ - №3, 2009. – с. 39-
43  Шевцова Т.В. 

190 

Часові показники ко-
ротколатентних слухо-вих вик-
ликаних потен-ціалів у 
робітників «шумових» професій 
з початковими сенсо-
невральними проявами 

Друк. ЖВНГХ - №4, 2009. – с. 15-
19  Шевцова Т.В. 

191 

Характеристика корко-вих слу-
ховых вызван-ных потенциалов 
у лиц с эпизодически повы-
шающимся артериаль-ным 
давлением. 

Печ. 
Российская оториноларин-
гология. - № 4 (41), 2009. – 
с. 144-147 

 Герасименко С.И. 

192 
Показатели субьектив-ной 
аудиометрии у рабочих с ма-
лым стажем работы в шуме 

Печ. 
Российская оториноларин-
гология. - № 4 (41), 2009. – 
с. 148-152 

 Шевцова Т.В. 

193 

Порівняльна характеристика 
скарг хворих і даних 
суб’єктивної аудіометрії при 
початковій сенсоневральній 
приглухуватості, пов’язаній з 
різними судинними чинниками 

Друк. ЖВНГХ - №5, 2009. – с. 2-7  Герасименко С.І. 

194 

Показники суб’єктив-ної 
аудіометрії  та скарги хворих 
при початковій сенсонев-
ральній приглухуватос-ті, 
пов’язаній з різними судинними 
чинниками  

Друк. ЖВНГХ - №5-с, 2009. – с. 
201-202.  Герасименко С.І. 

195 

Роль судинних розладів у 
виникненні і розвитку 
сенсоневральної при-
глухуватості шумового генезу 

Друк ЖВНГХ - №5-с, 2009. – с. 
203.  Овсяник К.В., 

Козак М.С. 

196 

Доцільність комплекс-ного 
підходу до лікування хворих з 
вузликами голосових складок 
та передвуз-ликовим станом 

Друк ЖВНГХ - №5-с, 2009. – с. 
200-201.  Волкова Т.В. 

197 

Часові характеристики довго-
латентних слухо-вих виклика-
них потен-ціалів при початковій 
сенсоневральній при-
глухуватості, пов’яза-ній з 
різними судин-ними чинниками 

Друк. ЖВНГХ - №6, 2009. – с. 68-
73.  Герасименко С.І. 



   
 

198 
До питання про класи-фікацію 
функцональ-них порушень 
голосо-утворення 

Друк. ЖВНГХ - №2,2010. – с. 77-
79  Куреньова К,Ю., 

Торинос Л.А. 

199 

Про важливість дослідження 
слуху на тони в розширеному 
діапазоні частот у «стажова-
нимх» робітників «шумових» 
професій 

Друк. 

Матеріали ХІ з’їзду 
оториноларингологів 
України (Судак, 2010) – 
2010. – с. 323 

 Шевцова Т.В. 

200 

Значення даних 
реоенцефалографії при 
лікуванні хворих з сенсонев-
ральною приглухуватістю су-
динного походження 

Друк.  

Матеріали ХІ з’їзду 
оториноларингологів 
України (Судак, 2010) – 
2010. – с.324-325 

 Шидловська Т.В. 

201 

Спостереження випадків ком-
плексного лікування 
сенсоневральної 
приглухуватості із застосуван-
ням фізіотерапевтичних 
методів 

Друк. 

Матеріали ХІ з’їзду 
оториноларингологів 
України (Судак, 2010) – 
2010. – с.325-326 

 

Шидловська Т.В.,  
Запорощенко 
Н.П.,  
Куреньова К.Ю., 
Козак М.С., 
Сербін Г.С. 

 
 

Деклараційні патенти, винаходи 
 

 2 3 4 5 6 
 
1 

Спосіб лікування порушень 
мозкового кровообігу  вертеб-
рально-базилярного басейну, 
поєднаних з патологічними 
змінами хребта у хворих на 
сенсоневральну 
приглухуватість  

 Деклараційний патент на 
винахід № 47857А від. 
15.07.02 Бюл. № 7 

 Заболотний Д.І., 
Шидловська Т.В.,  
Козак М.С.,  
Горбач В.В. 

2 Спосіб виявлення вертебраль-
но-базилярної недостатності у 
хворих з кохлеовестибулярни-
ми порушеннями 

 Деклараційний патент на 
винахід № 70196А від. 
15.09.04 Бюл. №9 

 Заболотний Д.І., 
Зозуля Ю.П., 
Шидловська Т.В.,  
Яковенко Л.М., 
Козак М.С., 
Куреньова К.Ю., 
Кисельова І.Г., 
Шевцова Т.В., 
Руденко Ю.А. 

3 Спосіб виявлення вертебраль-
но-базилярної недостатності у 
хворих з сенсоневральною 
приглухуватістю 

 Патент на корисну модель 
№ 20476 від 15.01.07  
Бюл. №1 

 Заболотний Д.І., 
Нетяженко В.З., 
Шидловська Т.В.,  
Козак М.С.,  
Куреньова К.Ю., 
Гайовий В.П., 
Шевцова Т.В., 
Осадчук О.Л. 

 
 
 


