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Заходи до Міжнародного Дня Голосу (16.04.18) в Україні
1. 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" (13.04.18, 09.00) Шахтахтинська
Джаміля Бахшаліївна – лікар-фоніатр Української Національної академії
ім. П.І.Чайковського
2. 16.04.18 року о 17.15. в ефірі "Львівського радіо" (103,3 FM) в прямому

ефірі із ведучою Наталією Сохан ми обговоримо проблему порушень
голосу

та

їх

профілактика.

Відповідальний

доц. кафедри

-

оториноларингології Львівського національного медичного університету
ім. Данила Галицького, к.мед.н. доцент Москалик Оксана Євгенівна. З
повагою О.Москалик
3. Відкрите

засідання

медичного

Львівського

товариства

осередку

Українського

лікарів-оториноларингологів,

науковоприсвячене

Міжнародному Дню голосу "Дні фоніатрії та аудіології у Львові" 19.04.18
о 14.00 у конференційному залі готелю "Львів" (м. Львів,просп.
Чорновола,3).
Львівського

Відповідальний
національного

-

доц. кафедри

медичного

оториноларингології

університету

ім.

Данила

Галицького, к.мед.н. доцент Москалик Оксана Євгенівна.
4. Безкоштовні консультації хворих з порушеннями голосу у лабораторії

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

10, 13.04.18 (9.00-14.00) Волкова Тетяна Володимирівна,

Пойманова Олена Сергіївна
5. Безкоштовні

фоніатричному

консультації

пацієнтів

кабінеті

Української

з

порушеннями
Національної

голосу

академії

у
ім.

П.І.Чайковського (м.Київ, вул.Архiтектора Городецького 1-3/11) 12.04.18
(14.00-18.00) лікар-фоніатр Шахтахтинська Джаміля Бахшаліївна
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6. Інформування

студентів

та

співробітників

Інституту

музики

ім..

Р.М.Глієра щодо важливості підтримання нормальної голосової функції у
професіоналів голосу, Київський інститут музики ім.. Р.М.Глієра,

(м.

Київ, вул. Толстого, 31, Київський інститут музики ім.. Р.М.Глієра,
червоний зал, 12.04.18, 11-00) Відповідальний – вокальний педагог
Гвініашвілі Ірма Ревазівна
7. Лекція для лікарів-інтернів

Військово-медичної академії «Важливість

підтримання задовільної голосової функції у військовослужбовців
командного складу». 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, 11.04.18, 11-00
8. Лекція для лікарів циклу спеціалізація «Дитяча отоларингологія» НМАПО

ім.П.Л.Шупика «Порушення моторної функції гортані» 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, 16.04.18, 11-00
9. Прямий ефір телеканалу «UA-перший» (загальнонаціональний канал

України), в ході передачі «Доброго ранку, Країно!» плануєтся розмова про
роль голосу в житті людини, про те, як підтримувати хорошу голосову
функцію та багато інших питань, присвячена

до Міжнародного дня

голосу, 16.04.18, 8.30-9.30

Плануються також виступи фахівців та інформаційні блоки на
телебаченні та радіо
Інформація на сайті World-voice-day.org та audiovoice.kiev.ua

