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Національний медичний університет 
ім. О.О. Богомольця є наступним продов-
женням медичного факультету Київського 
університету Святого Володимира. Саме на 
медичному факультеті Університету заро-
джувалось викладання оториноларингології 
в Києві та на всій Україні і саме тут заляга-
ють витоки майбутньої кафедри оторинола-
рингології НМУ. 

На медичному факультеті Київського 
університету святого Володимира  вивчення 
захворювань ЛОР-органів відбувалося вибі-
рково в курсі лекцій з хірургії, терапії та 
інших дисциплін. Перші лекції, присвячені 
захворюванням гортані, читав доцент кафе-
дри акушерства доктор медицини І.П. Лаза-
ревич у 1860-1862 р. – “Болезни дыхатель-
ного горла и его ветвей и страдания горта-
ни”. Захворювання вуха в курсі теоретичної 
та оперативної хірургії викладав проф. Ю.К. 
Шимановський, котрий у 1861 р. видав по-
сібник з пластичної хірургії. 

Більш широкому залученню оторино-
ларингології в практичну діяльність та ме-
дичну освіту сприяло створення приват-
доцентських курсів в ряді університетів. 
Так, з 1864 по 1866 р. Л.А. Маровський чи-
тав приват-доцентський курс з рино- та ла-
рингології на медичному факультеті Київ-
ського університету святого Володимира. 
Він був автором низки наукових праць: 
“Про причини глухоти”, “Про лікування 
крупу”; переклав посібник Tobold’a з ла-
рингоскопії. З 1867 до 1871 р. цей курс не 
читався. У 1871-1880 р. М.В. Успенський 

викладав приват-доцентський курс з отіат-
рії. З 1882 по 1884 р. Н.Н. Жук читав “Хво-
роби горла”. 

Одним з найвизначніших імен фунда-
торів оториноларингології на Україні є ім’я 
Миколи Маркіяновича Волковича (1858-
1928 р.) – видатного хірурга і отоларинго-
лога, заслуженого професора і академіка, 
випускника медичного факультету Київсь-
кого університету святого Володимира 
(мал. 1). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Мал. 1. Професор Микола Маркіянович 
Волкович (1858-1928) 
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Микола Маркіянович одним з перших 
в Україні почав читати лекції по ЛОР-
захворюванням. З 1889 по 1903 р. він пер-
шим викладає студентам медичного факульте-
ту Університету св. Володимира систематичний, 
але необов'язковий курс з оториноларингології. 

Людина високої ерудиції, широкого сві-
тогляду, неперевершений хірург, М.М. Волко-
вич втілив в собі найкращі риси лікаря, педаго-
га, науковця. Він був гідним учнем та спадко-
ємцем славної плеяди видатних діячів медицини 
– М.І. Пирогова, С.П. Боткіна, Г.А. Захар'їна та 
інших. 

Микола Маркіянович Волкович наро-
дився, працював і прожив все життя в 
Україні. Він є справжнім представником 
української інтелігенції і заслуговує на те, щоб 
нащадки знали його і пам'ятали про нього. 

М.М. Волкович народився 9 грудня (27 
листопада) 1858 р. в невеличкому місті Го-
родні, Чернігівської губернії, в родині церко-
вного дячка. Всього дітей у батька було троє – 
двоє хлопчиків і дівчинка, Микола був стар-
шим. Він навчався грамоті в трикласному по-
вітовому училищі. Ще тоді на нього звернули 
увагу як на працьовитого і здібного учня. Піс-
ля закінчення міського училища, за порадою 
вчителів, хлопчика віддали до класичної Чер-
нігівської гімназії, куди він поступив відразу 
в другий клас. 

В Чернігові він жив у своїх дуже бідних 
родичів, і йому з четвертого класу гімназії до-
велося заробляти на життя та ще допомагати 
своїм рідним. Гімназію Микола Маркіянович 
закінчив у 1877 р. із срібною медаллю і в тому 
ж році вступив до медичного факультету Київ-
ського університету. 

Студент М.М. Волкович акуратно відві-
дував всі лекції і практичні заняття. Вдома він 
багато працював з підручниками і читав пері-
одичну медичну літературу, був ретельним і 
працьовитим студентом. На третьому курсі 
Микола Маркіянович почав захоплюватись 
хірургією. Загальну хірургію в той час у Київ-
ському університеті читав Олександр Христи-
анович Ринек, який дістав добру теоретичну і 
практичну підготовку в Медико-хірургічній 
академії і був видатним хірургом. Він першим 
на Україні ввів антисептику. Але остаточно у 
М.М. Волковича сформувався інтерес до хірур-
гії при переході на IV курс, коли він почав від-
відувати клініку Володимира Опанасовича 

Караваєва, сучасника і, до певної міри, учня 
М.І. Пирогова, під керівництвом  котрого В.О. 
Караваєв написав дисертацію на здобуття сту-
пеня доктора медицини. На IV курсі М.М. Во-
лкович остаточно обрав своєю спеціальністю 
хірургію і їй присвятив своє життя. 

Медичний факультет він закінчив у 1882 
р. із ступенем лікаря з відзнакою і відразу за-
йняв посаду штатного ординатора від універ-
ситету в госпітальній хірургічній клініці, якою 
завідував проф. Ф.К. Борнгаупт (учень та аси-
стент відомого хірурга Фолькмана). Це була 3-
річна ординатура. Після її закінчення М.М. Во-
лковича залишили в університеті стипендіатом 
у клініці ще на 2,5 роки для підготовки до про-
фесорського звання, і в той же час протягом 
півроку він виконував обов'язки прозектора 
на кафедрі фізіології. 

Склавши іспити на звання доктора ме-
дицини, в 1889 р. Микола Маркіянович захи-
стив дисертацію і отримав звання доктора ме-
дицини. Докторська дисертація, запропонова-
на Ф.К. Борнгауптом, а потім і монографія 
були присвячені риносклеромі. Ця монографія 
відразу ж поставила М.М. Волковича в ряди 
діячів науки. В ній він глибоко розробив пи-
тання з клінічного боку, навівши велику кіль-
кість випадків, які він спостерігав. Численні 
джерела літератури, розглянуті ним, дають 
чітке уявлення про цю хворобу з патологоана-
томічного і бактеріологічного боку. Моно-
графія має велику цінність, і усі  наступні до-
слідники риносклероми посилаються на цю 
працю. 

В 1889 р. М.М. Волкович був направле-
ний від університету у відрядження за кордон – 
в Німеччину для удосконалення з хірургії. Під 
час перебування там він пройшов курс горло-
вих, носових та вушних хвороб. 

Повернувшись до Києва, Микола Мар-
кіянович отримав звання приват-доцента і 
почав читати студентам курс десмургії з 
вченням про переломи та вивихи, курс діаг-
ностики хірургічних захворювань і окремо – 
курс горлових, носових і вушних хвороб. 16 
вересня 1889 р. М.М. Волкович став викладати 
систематичний, але необов'язковий курс лек-
цій з оториноларингології. Тема його вступної 
лекції: "О важности болезней носа в патологии 
организма". Ця остання спеціальність дала йому 
велику кількість пацієнтів, і вже на той час він 
здобув у Києві велику популярність серед насе-
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лення. В 1893 р. М.М. Волковичу доручають 
завідування досить великим хірургічним відді-
лом у Київській міській Олександрівській лікарні 
(потім — Жовтнева лікарня, а нині — Центра-
льна міська клінічна лікарня). 

За ініціативою М.М. Волковича, в Олек-
сандрівській лікарні були організовані систе-
матичні наукові засідання лікарів, що незаба-
ром перетворилися на школу для працюючої в 
лікарні молоді, яка дістала змогу виступати з 
науковими доповідями і слухати дискусії 
професорів та приват-доцентів лікарні з різ-
них спеціальностей. 

В Олександрівській лікарні Микола 
Маркіянович працював 10 років і отримав той 
великий хірургічний досвід, який допомагав 
йому як хірургові і викладачеві протягом 
всього подальшого життя. 

М.М. Волкович був одружений, мав 4 
доньок. Дружина рано померла від пухлинного 
захворювання, і він багато уваги приділяв ви-
хованню дітей. 

В 1903 р. після того, як Ф.К. Борнгаупт 
пішов у відставку, на кафедру госпітальної 
хірургії був обраний Микола Маркіянович. 
Курс хвороб вуха, носа і горла він в тому ж 
році передав професору М.П. Трофимову. 
М.М. Волкович читав цей курс протягом 14 
років. 

Для своєї вступної лекції на кафедрі гос-
пітальної хірургії Микола Маркіянович обрав 
тему: "Хірургія як наука і мистецтво і виховні 
завдання хірургії". Віддаючи належне майсте-
рності техніки хірурга, М.М. Волкович мис-
тецтво хірургії розумів у широкому значенні 
цього слова. Він підкреслював, що мистецтво 
полягає не тільки в регулюванні механічних 
дій. "Воно повинно претендувати на все, що 
стосується здоров'я і життя хворого. Тут я, 
наприклад, маю на увазі те мистецтво, яке дає 
право лікареві на звання умілого клініциста. 
Це і розпізнавання хвороби, і передбачливість 
щодо її перебігу, і вміння своєчасно втрутити-
ся або вичікувати і, нарешті, в самому втру-
чанні не діяти за певним шаблоном, а зміняти 
його згідно з умовами". Інакше кажучи, Ми-
кола Маркіянович дотримувався погляду сво-
го вчителя Ф.К. Борнгаупта, який говорив, що 
доля оперованого значно менше залежить від 
рук хірурга, ніж від його наукових знань. Треба 
зазначити, що і самого М.М. Волковича зав-
жди виручали досвід, знання і правильне хіру-

ргічне мислення. Як викладач клінічної дисци-
пліни,  він був на належній висоті, вчив чітко, 
просто і стисло передавав студентам усе, що 
стосується будь-якого захворювання, і вони 
охоче і з великою користю для себе відвідували 
його лекції. Микола Маркіянович вмів так 
продемонструвати студентам хворого, що це 
запам'ятовувалось на все життя. 

В 1908 р. 10 листопада здійснилась давня 
мрія М.М. Волковича – під його безпосереднім 
керівництвом було відкрито Київське хірургіч-
не товариство, головою якого він був обраний 
одностайно. Протягом 20 років він не залишав 
цього почесного поста, ретельно виконуючи 
свої обов'язки. Треба відмітити, що протягом 
перших 5 років, тобто до світової війни, щоро-
ку виходив об'ємний том праць Товариства, де 
друкувались доповіді, дебати і відбивалось все 
життя Товариства. 

У 1914 р. почалась I світова війна. Уні-
верситет відкрив для поранених лазарет у фа-
культетських клініках на 130-140 ліжок. М.М. 
Волкович став на чолі цього лазарету і завіду-
вав ним аж до закриття його в кінці 1915 р. На 
самому початку війни Миколу Маркіяновича 
запросили від Червоного Хреста консультан-
том-хірургом південно-західного фронту і пра-
цювати як на фронті, так і в тилу в госпіталях 
Червоного Хреста. 

Крім операцій і консультацій в госпіта-
лях, М.М. Волкович нерідко організовував на 
фронті збори лікарів і навчав їх воєнно-
польовій хірургії. Ці засідання завжди збирали 
велику кількість фахівців. Звіти про ці засідан-
ня друкувались у хірургічному архіві. Допо-
відачами були хірурги, що приїздили з фрон-
ту, і лікарі, які працювали в Київських гос-
піталях. Ці засідання часто були місцем для 
консультацій, тому лікарі приводили сюди по-
ранених і одержували роз'яснення від компе-
тентних хірургів. 

В період післяреволюційної реорганіза-
ції Київського університету на медичному фа-
культеті утворилось два відділи: російський і 
український. Микола Маркіянович викладав 
на російському відділі. В 1922 р. російський 
відділ було закрито. В числі звільнених викла-
дачів був і М.М. Волкович. Втрату клініки він 
переживав дуже гостро, але на початку 1923 р. 
Миколу Маркіяновича запросили на посаду 
завідуючого науково-дослідною кафедрою при 
Київському відділі Укрголовнауки. Надалі в 
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зв'язку з поділом кафедр з клінічної медицини 
він вже завідував хірургічним циклом. 

В 1927 р. Київське хірургічне товариство 
влаштувало святкування 45-річного ювілею 
лікарської діяльності Миколи Маркіяновича. 
Велика аудиторія факультетської хірургічної 
клініки не могла вмістити всіх бажаючих його 
вітати. 

М.М. Волкович захворів якось несподі-
вано і для себе, і для оточуючих в травні 1928 
р. Відчуваючи нестерпний біль, Микола Мар-
кіянович висловив одного разу припущення, 
що в нього, очевидно існує пухлина у хребті. 
Згодом у нього з'явилась параплегія, а за 3 дні 
до смерті він впав у непритомний стан і помер 
при явищах пневмонії 11 липня 1928 р. Роз-
тин його тіла виявив рак передміхурової зало-
зи і метастаз у спинний мозок. 

В день смерті Академія наук УРСР об-
рала його своїм дійсним членом. 13 липня 
1928 р. Микола Маркіянович був похований 
на Байковому кладовищі в м. Києві. 

М.М. Волкович залишив велику і цін-
ну наукову спадщину – 84 друкованих пра-
ці, багато з них було опубліковано за кор-
доном. Ці роботи надзвичайно різноманітні і 
стосуються різних питань  хірургії. Доктор-
ська дисертація Миколи Маркіяновича “Ри-
носклерома з клінічної, патологоанатоміч-
ної та бактеріологічної точок зору” (1888) 
стала однією з перших наукових праць, 
присвячених вивченню питань етіології, па-
тогенезу та лікування хворих на склерому 
верхніх дихальних шляхів.  

М.М. Волкович також розвивав хірур-
гічний напрямок в оториноларингології. 
Ним запропонований метод кістково-
пластичного висічення лобної пазухи, що 
був представлений у 1896 р. на VI Пирогов-
ському з’їзді, а у 1905 р. спосіб кістково-
пластичного видалення сосковидного відро-
стка у хворих на мастоїдит. У 1897 р. впер-
ше у Росії  він публікує повідомлення про 
два випадки екстирпації гортані у хворих на 
рак, а у 1902 р. оприлюднив матеріали про 
застосування ларингофісури та лариногос-
томії у пацієнтів з хронічними звуженнями 
гортані. Навіть пізніше, працюючи на кафе-
дрі загальної хірургії, М.М. Волкович не 
залишав свої дослідження в галузі оторино-
ларингології. Так, у 1909 р. опублікована 
велика праця, присвячена ринопластиці, а у 

роботі “Про вивихи і переломи” цілий роз-
діл був присвячений травмам гортані.  

Микола Маркіянович оперував на голо-
вному мозку, проводячи кістково-пластичне  
втручання з приводу його грижі. Стаття про це 
надрукована в "Летописи Русской хирургии" 
за 1905 р. В двох випадках він оперував на 
легенях з приводу їх змертвіння і отримав 
добрий результат. Стаття про це опублікована 
також в 1907 р. Обидві ці статті на той час були 
новинками. 

Микола Маркіянович на початку ниніш-
нього сторіччя одним з перших в Росії почав 
широко застосовувати хірургічне втручання 
при жовчно-кам'яній хворобі,  тоді як західні 
хірурги провели на той час велику кількість 
операцій на жовчних міхурах. М.М. Волкович 
при жовчно-кам'яній хворобі використовував 
розтин через прямий м'яз, жодного випадку 
післяопераційної грижі він не спостерігав. 

Якщо ретроспективно оцінювати діяль-
ність Миколи Маркіяновича, то важко сказати, в 
якій галузі медицини він проявив себе більше – в 
хірургії чи в  оториноларингології, в якій був піо-
нером. 

Велика заслуга М.М. Волковича полягає 
в тому, що він перший з'єднав на Україні отіа-
трію та ларингологію в єдину клінічну дисци-
пліну. Будучи хірургом широкого діапазону, 
Микола Маркіянович одним з перших увів в 
практику оториноларингології хірургічний 
метод лікування. 

Як педагог, як клініцист, як вчений в га-
лузі ЛОР-захворювань, М.М. Волкович отри-
мав широке світове визнання. 

У 1903 році після переходу Миколи 
Маркіяновича на хірургічну кафедру курс 
оториноларингології  в Київському універ-
ситеті святого Володимира очолив Микола 
Павлович Трофімов (1861-1918), який у 
цьому ж році отримав звання приват-
доцента (мал. 2).  

Початок його отоларингологічної дія-
льності відноситься до кінця ХІХ сторіччя, 
коли відбувалося об’єднання оториноларин-
гології в  єдину дисципліну та організовува-
лись перші ЛОР-клініки. 

М.П. Трофімов народився в 1861 р. в 
Московській губернії в родині механіка-
будівника. Потім в класичній гімназії міста 
Мінськ він отримав середню освіту, а з 1880 
р. протягом 3 років навчався в Петербурзь-
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кому університеті на природничому факу-
льтеті, звідки перевівся до Москви. Москов-
ський університет він закінчив в 1884 р., 
після чого вступив на 3-й курс медичного 
факультету в тому ж університеті. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 
Мал. 2. Професор Микола Павлович Тро-

фімов (1861-1918). 
 

  
 

З 1888 р. Микола Павлович працював 
в місті Чигирин Київської губернії міським 
лікарем, потім сільським лікарем в Мінсь-
кий губернії і міським лікарем міста Боб-
руйськ, де приймав участь в створенні і від-
критті лікарні. З  травня 1890 р. М.П. Тро-
фімов призваний в армію, де за 3 роки слу-
жби ним було опубліковано 9 наукових ро-
біт, жодна з яких не була присвячена отори-
ноларингології. Однак у якості медичної 
спеціальності він обрав оториноларинголо-
гію.  

З 1894 р. Микола Павлович в клініці 
проф. М.П. Симановського при Петербурзь-
кій Військово-медичній академії за 2 роки 

виконав та захистив дисертацію на здобуття 
ступеня доктора медицини на тему:  “К во-
просу об изменениях лимфатических желез 
при местном воспалении – скипидарном и 
бактерийном”. 

Після отримання диплому доктора 
медицини його направили на посаду моло-
дшого лікаря 132-го Бендерського піхотного 
полку, розташованого в Києві, та одночасно  
відрядили до Київського військового  госпі-
талю на посаду ординатора хірургічного 
відділення, де було виділено декілька ЛОР-
ліжок. Багато пацієнтів із захворюваннями 
ЛОР-органів, незначна кількість ліжок, ви-
ділених для їх лікування, хірургічна напра-
вленість роботи ускладнювали надання спе-
ціалізованої допомоги. Це спонукало М.П. 
Трофімова неодноразово звертатися до ко-
мандування про необхідність організації 
самостійного ЛОР- відділення. 

Вся подальша діяльність М.П. Трофі-
мова проходила у Києві, де протягом майже 
20 років він очолював оториноларингологі-
чну клініку, працюючи у військовому госпі-
талі, ряді лікувальних закладів, на медич-
ному факультеті університету. Вже в 1899 р. 
Микола Павлович вперше організує в Київ-
ському військовому госпіталі відділення 
хвороб вуха, горла і носа, котре було пер-
шим окремим ЛОР-стаціонаром у Києві. 
Рішення прийнято головним лікарем госпі-
талю – лейб-хірургом Н.В. Соломко. 

Окрім госпіталю, М.П. Трофімов кон-
сультував в Покровській лікарні, безкошто-
вній лікарні для амбулаторних хворих, де 
він амбулаторно виконував аденотомії, 
тонзилектомії, поліпотомії та інші операції,  
та в лікарні Товариства лікарів-спеціалістів.  

ЛОР-відділення, котре очолює Мико-
ла Павлович, має велике значення в роботі 
госпіталю.  Він систематично виступає з 
рядом наукових доповідей на медичних 
конференціях лікарів госпіталю, засіданнях 
фізико-хімічного, хірургічного, військово-
санітарного Київських товариств, де, окрім 
лікувально-діагностичних питань, викладає 
суспільні та кадрові проблеми.  В 1902 р. 
М.П. Трофімов знайомиться з роботою ряду 
зарубіжних клінік. 

В 1903 р. після прочитаної публічної 
лекції в Київському Університеті Святого 
Володимира “Об успехах современной оти-
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атрии” він був затверджений на посаді при-
ват-доцента курсу оториноларингології ме-
дичного факультету, з якої за власним про-
ханням  пішов М.М. Волкович. 

В жовтні 1904 р. Микола Павлович 
піднімає питання перед керівництвом уні-
верситету про необхідність відкриття спеці-
альної клініки хвороб вуха, горла та носа. В 
1906 р. на базі ЛОР-відділення Київського 
військового госпіталю відкрита оторинола-
рингологічна клініка з правом лікування 
також цивільних хворих. М.П. Трофімов 
затверджується завідуючим клінікою. Та-
ким чином, йому належить честь організації 
та завідування першою отоларингологічною 
клінікою в Києві та на Україні. 

На базі цього відділення було викона-
но 261 операцію вже на протязі першого 
року, з них було 86 антротомій та 5 радика-
льних операцій на вусі. Смертність в клініці 
не перевищувала 0,4%.  

Необхідно зауважити, що до цього ще 
в Києві у 1900 р. було відкрите ЛОР-
відділення на 20 О.С. Деленсом – одним з 
перших бронхоскопістів.  

З 1906 р. курс оториноларингології із 
факультативного стає обов’язковим. 

На початку ΧΧ сторіччя країна гост-
ро потребувала кваліфікованих отоларин-
гологів. В зв’язку з цим в грудні 1906 р. 
М.П. Трофімов організував «Повтори-
тельные курсы», на яких вперше в Україні 
почалася планова підготовка отоларинго-
логів. На протязі першого року навчання 
пройшли спеціалізацію 18 лікарів, протя-
гом другого року – 16, в тому числі 6 вій-
ськових. 

Поряд з клінічною та педагогічною 
роботою, Микола Павлович активно займа-
ється громадською діяльністю. Він приймає 
участь в організації другого та третього 
Всеросійського з’їздів отоларингологів, 
входить до складу бюро Російського отори-
ноларингологічного товариства. Так, в 1914 
р., будучи головою оргбюро, він відкрив у 
Києві ІІІ Всеросійський з’їзд отоларинголо-
гів, де продемонстрував колекцію нових 
винаходів з ЛОР-спеціальності та патолого-
анатомічні препарати. Ці нововведення бу-
ли високо оцінені делегатами з’їзду. За іні-
ціативою Н.П. Трофімова, 11.12.1906 р. бу-
ла організована оториноларингологічна се-

кція Київського наукового лікарського то-
вариства, головою якого  його було обрано. 

З перших днів світової війни Микола 
Павлович разом зі своїми соратниками на-
давав допомогу пораненим та хворим, які 
надходили в госпіталь з фронту. Оскільки в 
1915 р. клініка не працювала (її приміщення 
були зайняті під військові потреби), лекції 
читалися на базі Олександрівської лікарні. 
Наприкінці 1915 р. М.П. Трофімов знову 
повернувся в своє відділення, де викладав 
студентам. В 1918 р.  він обирається профе-
сором вищих жіночих медичних курсів в 
Києві, де сам читав лекції, а практичні за-
няття проводив доц. Л.І. Гіренко. 

Микола Павлович мав 40 надрукова-
них науково-практичних робіт з різних пи-
тань оториноларингології. Визначна заслуга 
М.П. Трофімова полягає ще і в тому, що він  
зміг об’єднати навколо себе лікарів і органі-
зував у Києві ЛОР-секцію місцевого лікар-
ського товариства. 

Після смерті М.П. Трофімова у 1918 р. 
приват-доцентський курс до 1921 р. продо-
вжував читати доктор медицини Олександр 
Васильович Бєляєв, учень М.М. Волковича 
та М.П. Симановського. У 1907 р. ним була 
захищена докторська дисертація на тему: 
“Про вплив штучної барабанної перетинки 
на поліпшення слуху”. Ця тема не залишає 
осторонь і отоларингологів сьогодення. На 
жаль, відомості, які ми маємо про О.В. Бє-
ляєва, надзвичайно обмежені. 

Прямим продовженням приват-
доцентського курсу оториноларингології 
медичного факультету університету Свято-
го Володимира, тобто оториноларингологі-
чної школи М.М. Волковича – М.П. Трофі-
мова – О.В.Бєляєва, стала кафедра оторино-
ларингології Київського медичного інститу-
ту. 

Кафедра оториноларингології 1-го 
Київського медичного інституту розпоча-
ла свою діяльність у 1921 р. Професор Оле-
ксандр Митрофанович Пучківський (1881-
1937 р.) став першим її завідувачем (мал. 3). 
О.М. Пучківський народився 18 червня 1981 
р. у с. Красне біля Батурина, що на Чернігі-
вщині, у родині військового. Період з 1921 
по 1937 р., коли Олександр Митрофанович 
очолював цю кафедру, став найбільш плідним 
в його житті. 
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Мал. 3. Професор Олександр Митрофано-

вич Пучківський (1881-1937). Засновник кафедри. 
 

О.М. Пучківський в 1905 р. закінчив 
Петербурзьку Військово-медичну акаде-
мію, а дещо раніше – Петербурзький Архе-
ологічний інститут. Будучи студентом ака-
демії, він під час канікул працював у вуш-
них відділеннях Ташкентського та Абасту-
манського шпиталів.  

По закінченні академії О.М. Пучків-
ський був направлений на роботу до вуш-
ного відділення Московського військового 
госпіталю. В 1907-1911 рр. він завідував 
вушними відділеннями 7-го Вільного Хар-
бінського госпіталю, Смоленського лазаре-
ту та Владикавказського військового госпі-
талю.  

В 1911 р. Олександр Митрофанович 
захистив докторську дисертацію. В 1918 р. 
його вибрали на посаду головного лікаря 
Одеського клінічного військового госпіта-
лю, потім асистентом Одеських жіночих 
курсів. За ініціативою О.М. Пучківського, 
була організована перша в Одесі ЛОР-
клініка. З 1920 р. він – професор ЛОР-
кафедри Одеського медичного інституту. У 
1921 р. О.М. Пучківський переходить на 

роботу до Київського медичного інституту, 
де очолює кафедру ЛОР-хвороб. Він очо-
лив ЛОР-кафедру та клініку КМІ уже бу-
дучи визначним організатором, доктором 
медичних наук, професором, видатним 
вченим-отоларингологом. З цього часу 
практично і почала свою роботу кафедра 
оториноларингології Київського медичного 
інституту, штат котрої складався з одного 
професора (О.М. Пучківський), двох асис-
тентів (Л.І. Гіренко та А.М. Кекало) та од-
ного ординатора (А.З. Дубровский). 

Не маючи ще власної клінічної бази, 
кафедра організувала амбулаторію для 
прийому пацієнтів із захворюваннями вуха, 
горла і носа в приміщенні колишньої офта-
льмологічної клініки (бульвар Т. Шевчен-
ка, 17, нині – 18-та лікарня). На цій базі й 
відбувалися практичні заняття з оторино-
ларингології зі студентами медичного ін-
ституту. Оскільки студентських груп було 
багато, то на допомогу штатним співробіт-
никам кафедри для проведення практичних 
занять зі студентами залучалися отоларин-
гологи, котрі також працювали позаштат-
но: І.Б. Богоявленський, М.Ф. Пітенко, 
М.С. Онопрієнко, Я.Л. Гуменюк, С.В. Ми-
хайловський, А.Т. Уманська, І.С. Френ-
кель, Б.С. Шендер та інші. 

Лише в кінці 1926 р. в тій самій буді-
влі, де знаходилась амбулаторія для осіб із 
захворюваннями вуха, носа та горла, було 
виділено приміщення з двох палат на 12 
ліжок для організації оториноларингологі-
чної клініки медичного інституту. 

З 1927 р. в зв’язку з відкриттям само-
стійної оториноларингологічної клініки 
почався швидкий ріст клініки та кафедри. 
В 1935 р., наприклад, клініка вже мала 45 
ліжок, власну лабораторію, аудиторію і т. 
ін. Одночасно з розширенням клініки та  
зростанням кількості ліжок збільшилось 
число хворих, а також проведених опера-
цій. 

З організацією клініки значно покра-
щилась практична і теоретична підготовка 
студентів з оториноларингології. До 1935 
р. штат кафедри ЛОР-хвороб 1-го Київсь-
кого медичного інституту поповнився: до-
центи Л.І. Гіренко, А.М. Кекало; асистенти 
І.Я. Деражне, І.А. Майзеліс, Д.С. Каган 
(мал. 4).  
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Мал. 4. Оториноларингологічна клініка 1-го КМІ, 1936/37 н.р. Професор О.М. Пучківський і доцент 

Л.Л. Гіренко серед співробітників кафедри і клініки 
 
 
О.М. Пучківський заклав початок 

планового викладання хвороб вуха, горла і 
носа як самостійної клінічної дисципліни, а 
також підготовки кадрів і науково-
дослідницької діяльності з оториноларинго-
логії в Київському медичному інституті. Він 
зайняв одне з лідуючих місць в країні по 
вивченню склероми, котра в той час явля-
лась ендемічним захворюванням в деяких 
областях України. Він був обраний головою 
Всесоюзного та Всеукраїнського комітетів по 
вивченню та боротьбі зі склеромою, а також 
членом міжнародного комітету по склеромі. 

Перу Олександра Митрофановича на-
лежить понад 100 наукових робіт з різнома-
нітних питань оториноларингології. Він є ав-
тором двох підручників: "Хвороби вуха, носа 
та горлянки":  підручник для лікарів та сту-
дентів. – Київ, 1926. – 240 с; "Хвороби вуха, 
носа та горлянки в дітей та підлітків": підруч-
ник. – Київ, Укрмедвидав, 1932. 

О.М. Пучківським написано 3 моногра-
фії: "Склерома". – Киев, 1930. – 187 с. (в спі-
авт. з Г.С. Махулько-Горбацевичем, В.Г. 
Дроботько); "Отосклероз", 4 друкованих лис-
та; "Материалы к истории развития оторино-

ларингологии в России и СССР", 9 друкова-
них листів. 

До монографічної роботи можна прирів-
няти написаний ним розділ: "Основные даты 
развития оториноларингологии (ЛОР) в б. Рос-
сии и СССР" (108 с. великого формату з портре-
тами вчених), що являє собою 2-гу главу I тому 
керівництва "Болезни уха, горла и носа", під 
редакцією заслуженого професора С.М. Ком-
панейця та професора А.А. Скрипта (Государ-
ственное медицинское издательство УССР, Ки-
ев, 1936. – С. 12-120). 

О.М. Пучківським опубліковані також 
окремі статті, присвячені популяризації та 
методиці викладання оториноларингологиії, 
історії медицини. Він створив школу, котра 
розвивала науково-практичні направлення у 
вивченні туберкульозу верхніх дихальних 
шляхів, новоутворень ЛОР-органів, отоскле-
розу, патології ЛОР-органів у дітей, в розробці 
реконструктивно-відновлювальних операцій. 

В 1937 р. Олександра Митрофановича 
незаконно репресували.  На той час він був 
надзвичайно хворою людиною, бо переніс 2 
тяжкі операції з приводу раку нирок. Похо-
ваний О.М. Пучківський на Лук’янівському 
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кладовищі м. Києва в загальній могилі репре-
сованих громадян. В 1957 р. його посмертно 
реабілітовано. 

Співробітники кафедри та клініки ото-
риноларингології НМУ глибоко шанують 
пам’ять про видатного вченого та громадянина 
Олександра Митрофановича Пучківського. 

З 1938 до 1939 року кафедру тимчасо-
во очолив доцент Леонід Ларіонович Гірен-
ко (мал. 5), а з 1939 до 1944 року кафедрою 
завідував професор Абрам Львович Гінз-
бург (мал. 6). Найбільшу увагу він приділяв 
питанням хірургічного лікування хворих на 
озену. В роки Великої Вітчизняної війни 
кафедра була евакуйована до Челябінська, 
де продовжувала свою роботу.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
Мал. 5. Доцент  Леонід Іларіонович Гіре-

нко (1882-1972) 
 

У 1944 р. посаду завідувача кафедри 
ЛОР-хвороб отримав заслужений діяч науки 
проф. Яків Олександрович Шварцберг (мал. 
7).  Одночасно він був призначений голо-
вним отоларингологом МОЗ України і за-
лишався на цій посаді до 1955 р. Також Я.О. 
Шварцберг відновив діяльність Київського 
наукового ЛОР-товариства. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Мал. 6. Професор Абрам Львович Гінз-

бург (1889-1963) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Мал.7. Професор Яків Олександрович Шва-

рцберг (1886-1969), Заслужений діяч науки УРСР. 
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Я.О. Шварцберг народився 30 жовтня 
1885 р. в м. Старий Оскол, в минулому Курсь-
ка губернія, у бідній родині. У 1914 р. він за-
кінчив медичний факультет Харківського уні-
верситету і був мобілізований у діючу армію. 

Ще будучи студентом ІV курсу уні-
верситету, Яків Олександрович почав ви-
вчати оториноларингологію у кабінеті по 
хворобам вуха, горла і носа на базі факуль-
тетської терапевтичної клініки. У той час 
оториноларингологія як самостійна дисцип-
ліна не існувала і викладання її в медичних 
вузах не було обов’язковим. Окремі ентузі-
асти, яким був професор С.Г. Сурукчі, на-
магались прищепити своїм учням любов до 
оториноларингології. Одним з перших його 
учнів був Яків Олександрович Шварцберг, 

який свою діяльність присвятив клінічній 
оториноларингології. 

Здобутий у клініці досвід  Я.О. Швар-
цберг використовував і на фронті, по закін-
ченні імперіалістичної війни він служив у 
Червоній Гвардії, а потім - у Червоній Ар-
мії. 

У 1923 р. Яків Олександрович був 
призначений начальником ЛОР-відділення 
Київськоо окружного військового госпіталю 
і головним отоларингологом Київського 
особового військового округу. У його відді-
ленні отримали підготовку десятки лікарів. 
Багато з них стали видатними спеціаліста-
ми: О.О. Маньковський, І.М. Соболь, Б.Л. 
Французов, П.І. Трифонов, О.Д. Гурков  та 
інші (мал. 8). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Мал. 8. Оториноларингологічна клініка КМІ, 1951 р. Професор Я.О. Шварцберг і доцент Л.Л. Гіре-

нко  з колективом кафедри і клініки. 
 
У 1932 р. Я.О. Шварцберг був обра-

ний приват-доцентом Київського інституту 
удосконалення лікарів, а у 1935 р. - завіду-
ючим ЛОР-кафедрою Київського медичного 
стоматологічного інституту з присудженням 
йому звання професора. 

Колосальна працездатність дозволила 
вченому проводити велику і різнобічну ро-
боту. Він постійно удосконалював свої 
знання і досвід. Нема такої області в отори-

ноларингології, якій би Яків Олександрович 
не приділяв уваги. Він займався вивченням 
туберкульозу верхніх дихальних шляхів, 
онкологією, дитячою оториноларингологі-
єю. У березні 1941 р.  наказом Президії 
Верховної Ради УРСР Якову Олександро-
вичу Шварцбергу було присвоєне почесне 
звання заслуженого діяча науки УРСР. 

Під час Великої Вітчизняної Війни Я.О. 
Шварцберг був консультантом  у фронтових 
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госпіталях Червоної Армії, організатором 
першого в країні з’їзду по травматизму ЛОР-
органів, учасником всіх пленумів Госпіталь-
ної ради Наркомздраву. Ним була запропоно-
вана класифікація поранень навколоносових 
пазух і тактика лікування при них. 

По закінченні Великої Вітчизняної 
війни Якова Олександровича  призначено 
на посаду завідувача ЛОР-кафедри Київсь-
кого медичного інституту ім. акад. О.О. Бо-
гомольця, де він працював до 1963 р. Одно-
часно Я.О. Шварцберг був консультантом 
госпіталю Київського військового округу. З 
1944 по 1955 р.  він був головним спеціаліс-
том Міністерсва   охорони здоров’я  УРСР. 

 У 1948 р. в Києві відбувся ΙΙ з’їзд 
отоларингологів України, в роботі якого 
взяли участь такі видатні науковці, як Б.С. 
Преображенський, В.Г. Воячек, Я.С. Тьом-
кін. На цьому з’їзді Я.О. Шварцберга було 
обрано  головою Правління Республікансь-
кого ЛОР-товариства.  

ЛОР-кафедра в той час займається ви-
вченням проблеми склероми, тонзиліту, діа-
гностикою сторонніх тіл у стравоході та лі-
куванням, методами консервативного та хі-
рургічного лікування при захворюваннях 
верхніх дихальних шляхів та вуха. 

Педагогічна і організаторська діяль-
ність Якова Олександровича багатогранна  і 
плідна. Він очолював підготовку кандидатів  
і докторів медичних наук, а також великої 
кількості практичних отоларингологів. Його 
лекції  охоче відвідували студенти та лікарі. 

Я.О. Шварцбергом опубліковано по-
над 100 наукових статей і доповідей, які 
присвячені широкому колу питань: 1) бойо-
ві травми, експертиза при них; 2) тонзиляр-
на проблема (вивчення впливу хронічного 
тонзиліту на серцево-судинну систему, діа-
гностика хронічного тонзиліту, тонзилекто-
мія); 3) лікування стрептоміцином хворих 
на склерому; 4) трахеобронхоезофагоскопія 
при сторонніх тілах і у діагностиці різних 
захворювань; 5) історія розвитку оторино-
ларингології в УРСР. Запропонований ним 
набір гортанних розширювачів з універса-
льною ручкою демонструвався на Виставці 
досягнень народного господарства у Моск-
ві. 

Понад 25 років Яків Олександрович 
був членом редакційної ради журналу „Вес-

тник  оториноларингологии”, редколегії 
„Журнала ушных, носовых и горловых бо-
лезней”, президіуму  Республіканського то-
вариства отоларингологів з дня його органі-
зації. Починаючи з 1927 р., Я.О. Шварцберг 
постійно обирався членом правління Київ-
ського наукового товариства отоларинголо-
гів, з 1939 по 1963р. був його головою, а з 
1948 по 1955 р. - головою Українського 
ЛОР-товариства. 

Посаду завідувача кафедри Я.О. Шва-
рцберг звільнив у 1963 р., але до 1969 р. за-
лишався її консультантом. Помер Я.О. Шва-
рцберг 28 січня 1969 р., на 84-му році 
життя. Радянська влада високо оцінила за-
слуги Якова Олександровича Шварцберга, 
нагородивши його орденами Леніна, Бойо-
вого Червоного Прапора, Трудового Черво-
ного Прапора і багатьма іншими. 

В одній із шкіл м. Рильськ, де вчився  
Я.О. Шварцберг, при музеї історії, який 
створили учні, відкритий кабінет, присвяче-
ний життю і діяльності видатного отоларин-
голога  Якова Олександровича Шварцберга. 

 З 1963 р. на протязі 21 року кафедру 
ЛОР-хвороб очолював Лауреат Державної 
премії України, Заслужений діяч науки, 
професор Іван Авксентійович Курилін (мал. 
9). За час його роботи клініка набула стату-
су республіканського центру реконструкти-
вно-відновлювальної хірургії. В клініці на-
давалася різноманітна допомога хворим, в 
тому числі з внутрішньочерепними усклад-
неннями, сторонніми тілами в стравоході та 
верхніх дихальних шляхах. Кафедра ЛОР-
хвороб стала науковим, навчально-
методичним та клінічним центром для ка-
федр оториноларингології медичних ВНЗ 
України.  

І.А. Курилін народився 6 березня 1918 
р. у с. Огородня, Добружського р-ну, Го-
мельської області, у родині селянина. Там 
він закінчив середню школу і в 1937 р. по-
ступив у Вітебський медичний інститут. В 
зв’язку з евакуацією інституту в 1941 р.  у 
м. Алма-Ату Іван Авксентійович був пере-
ведений у Алма-Атинський медичний ін-
ститут, який закінчив в кінці 1941 р. 

З 1941 по 1945 р. І.А. Курилін – учасник 
Великої Вітчизняної війни. Він був команди-
ром санітарної роти, старшим лікарем піхот-
ного полку Сталінградського та Донського 
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фронтів, а потім – ординатором хірургічного 
госпіталю №5217 7-ої Гвардійської Армії і 
був двічі поранений. Його нагороджено двома 
орденами „Червона зірка”, орденами „Вітчиз-
няної війни” 1-го ст., „Знак пошани”, сімома 
медалями, в тому числі „За бойові заслуги”, 
„За оборону Сталінграду”, „За участь у Вели-
кій Вітчизняній війні”, значком „Відмінника 
охорони здоров’я”. 

Після демобілізації він з 1947 по 1949 
р. навчався в клінічній ординатурі на кафе-
дрі оториноларингології Київського інсти-
туту удосконалення лікарів під керівницт-
вом проф. О.С. Коломійченка. На протязі 2 
років (1948-1950 рр.) І. А. Курилін працю-
вав начальником відділу кадрів МЗ УРСР. У 
1950 р. він захистив кандидатську дисерта-
цію на тему: „Рак гортані” і з 1950 по 1955 
р. працював асистентом кафедри оторино-
ларингології Київського інституту удоско-
налення лікарів.  

У 1955 р. Іван Авксентійович за кон-
курсом обирається доцентом кафедри ото-
риноларингології Київського медичного ін-
ституту і протягом 7 років завідує філіалом 
ЛОР-кафедри на базі 3-ї міської дитячої лі-
карні, де навчались студенти педіатричного 
факультету  медичного інституту. 

У березні 1961 р. І.А. Курилін захис-
тив дисертацію на вчений ступень доктора 
медичних наук: „Современные методы ди-
агностики и хирургического лечения скле-
ромы с применением стрептомицина” .    

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Мал. 9. Професор Іван Авксентійович Ку-

рилін (1918-1984), Заслужений діяч науки УРСР, 
Лауреат Державної премії УРСР. 

 
 

У червні 1962 р. його затвердили у 
званні професора кафедри оториноларинголо-
гії Київського медичного інституту, а в 1963 
р. обрали її завідувачем (мал. 10). 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Мал. 10. Професор І.А. Курілін з колективом кафедри і клініки, жовтень 1973 р. 
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З цього часу почався розквіт багато-
гранної наукової, педагогічної та лікарської 
діяльності проф. І.А. Куриліна. Він - автор 
168 наукових праць (з яких 6 монографій), 
14 винаходів і 26 раціоналізаторських про-
позицій, які мають велике теоретичне і 
практичне значення для охорони здоров’я. 
Дослідження Івана Авксентійовича стосу-
ються питань діагностики і лікування осіб з 
доброякісними та злоякісними  новоутво-
реннями гортані, глотки, носа і навколоно-
сових пазух. Основне спрямування цих 
праць – можлива рання діагностика пух-
линних процесів.  З цією метою І.А. Кури-
ліним в практику введена методика цитоло-
гічної діагностики пухлин ЛОР-органів. З 
його участю разом з учнем – канд. мед. наук 
Л.П. Юр’євим розроблялась методика мік-
роларингоскопії, яка відкрила широкі мож-
ливості для ранньої діагностики початкових 
форм злоякісних новоутворень. Ним внесені 
також елементи нового у техніку оператив-
них втручань на гортані при її раковому 
ураженні.  

Великий внесок у практичну оторино-
ларингологію Іван Авксентійович зробив 
своєю докторською дисертацією, в якій 
описані розроблені ним методи ранньої діа-
гностики склероми дихальних шляхів і 
окремо – цитологічний метод отримання і 
дослідження пунктатів склеромних інфільт-
ратів при різній їх локалізації. І.А. Курилі-
ним  у 1955 р. сконструйований набір ін-
струментів для видалення склеромних інфі-
льтратів з  будь-якого відділу дихальних 
шляхів без попереднього розтину гортані і 
трахеї. Іван Авксентьєвич запропонував в 
якості шовного матеріалу для оторинолари-
нгологічних операцій використовувати по-
ліамідну нитку. 

Значне місце в наукових працях проф. 
І.А. Куриліна займають питання симптома-
тології, діагностики, клініки та лікування 
дітей, які страждають  на хронічний тонзи-
літ. В цілій низці робіт отримали широке 
відображення проблеми профілактики, ра-
ціонального лікування і диспансеризації 
цього контингенту хворих. У монографії 
„Хронический тонзиллит у детей, больных 
туберкулёзом” Іваном Авксентійовичем та 
співавторами (Т.С. Качан і Б.М. Некудовсь-
кий), а також в ряді інших наукових праць 

на основі великого клінічного матеріалу 
широко представлені різні методи дослі-
дження, дана їх порівняльна оцінка у хво-
рих на туберкульоз і хронічний тонзиліт, а 
також науково обґрунтовані показання до 
консервативного і хірургічного лікування. 

Окремі наукові роботи І.А. Куриліна 
присвячені історії становлення вітчизняної 
оториноларингології, в яких, поряд з істо-
ричними відомостями, висвітлені питання 
організації оториноларингологічної служби 
в Україні, а також підкреслюється пріоритет 
вітчизняних вчених у розвитку оторинола-
рингології. 

Проф. І.А. Куриліним та його учнями 
опубліковано ряд монографій і з інших роз-
ділів оториноларингології, зокрема, по лі-
куванню хворих на папіломатоз гортані (ра-
зом із співробітником кафедри В.Н. Горба-
чевським), по особливостям перебігу отитів 
і антритів у дітей (доц. К.Н. Козицька), по 
клініці і лікуванню пацієнтів з сторонніми 
тілами у стравоході і пов’язаними з ними 
ускладненнями (разом із співробітником 
кафедри Л.П. Юр’євим). Методика зупинки 
носових кровотеч, їх етіологія і профілакти-
ка, як і в керівництві для практичної охоро-
ни здоров’я, викладені в монографії „Носо-
вые кровотечения” (у співавторстві з О.М. 
Власюком і  співробітниками Донецького 
медичного інституту – проф. Б.О. Шапарен-
ком і В.Д. Пушкарьовим), де відображений 
багатий досвід двох самих великих ЛОР-
клінік за  понад 25-річний період. 

Особливо великий внесок зробив Іва-
на Авксентійович та його школа в розвиток 
реконструктивно-відновлювальної хірургії 
верхніх дихальних шляхів, глотки і страво-
ходу. Клініка, яку очолював проф. І.А. Ку-
рилін, стала центром реконструктивної хі-
рургії ЛОР-органів в Україні. Тут під його 
керівництвом розроблялися і вдосконалю-
вались самі важкі питання техніки реконст-
руктивно-відновлювальних операцій на 
ЛОР-органах. Вперше у світовій оторинола-
рингологічній практиці він застосував полі-
мерні матеріали (тефлон, лавсан) для замі-
щення дефектів кісткового та хрящового 
скелету носа, гортані і трахеї.  Реконструк-
тивно-відновлювальні операції на носі, гор-
тані і трахеї з використанням алотрансплан-
татів в ЛОР-клініці робились І.А. Курилі-
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ним та співробітниками з 1960 р. Базуючись 
на особливостях сітчастих полімерних ма-
теріалів і місцевих тканин та враховуючи 
місце і розмір стенозу чи дефекту гортані та 
трахеї, а також глибину ураження і стан мі-
сцевих тканин, І.А. Курилін із співробітни-
ками у клініці розробили 4 основних варіан-
ти реконструктивно-відновлювальних опе-
рацій. Іваном Авксентійовичем запропоно-
вано також метод корекції стійких стенозів 
гортані при серединному положенні голосо-
вих складок та рубцевому зрощенні просві-
ту серединного відділу гортані, на який ви-
дано авторське свідоцтво. Представлена  
класифікація стійких стенозів гортані і тра-
хеї, яку слід визнати вдалою для орієнтиро-
вки у виборі методу хірургічного втручання 
при відновлюванні просвіту гортані та тра-
хеї при стійких їх стенозах і дефектах. Роз-
роблені при стійких стенозах гортані і тра-
хеї шляхи лікування, які застосовувались у 
хворих, котрі були канюленосіями   на про-
тязі від 3 до 30 років. Багато з них зазнали 
багаторазових операцій в інших ЛОР-
клініках країни. Використання проф. І.А. 
Куриліним сітчастих алотрансплантатів у 
пластичній ЛОР-хірургії поклало початок 
новому розділу алопластики ЛОР-органів. 
Винаходи і раціоналізаторські пропозиції, 
які вніс Іван Авксентійович, дали можли-
вість скоротити час виконання операції, а 
також строки лікування. 

Благоприємні наслідки лікування па-
цієнтів з різними деформаціями гортані і 
трахеї дозволили широко впровадити ці ме-
тоди у практику й інших ЛОР-клінік, а у 
Київському медичному інституті ЛОР-
клініка стала центром реконструктивно-
відновлювальної хірургії ЛОР-органів в 
Україні. 

Як визнання великих заслуг проф. І.А. 
Куриліна у розвитку реконструктивно-
відновлювальної хірургії носа, гортані і 
трахеї йому та його учням Ф.О. Тишку і 
М.Ф. Федуну, а також доц. Дніпропетровсь-
кого медінституту Г.М. Титарю Владою 
України була присвоєна Державна премія в 
області науки і техніки за 1979 р., а у 1983 
р. за багатогранну науково-педагогічну дія-
льність Івану Авксентійовичу присвоєно 
почесне звання „Заслужений діяч науки і 
техніки України”. 

Підводячи підсумки лікувальної і нау-
ково-дослідницької роботи проф. І.А. Кури-
ліна, слід відмітити, що вона охоплює бага-
то розділів оториноларингології і вносить 
багато нового як у теорію, так і у практику 
охорони здоров’я: нові діагностичні прийо-
ми, цілий ряд методів і шляхів лікування 
пацієнтів з багатьма захворюваннями ЛОР-
органів. 

Велику науково-дослідну і педагогіч-
ну діяльність Іван Авксентійович успішно 
поєднував в житті інституту. Протягом 2 
років (1962-1963 рр.) він був деканом педіа-
тричного факультету, багаторазово призна-
чався головою виборчих комісій у виборах 
до Верховної Ради і місцевих Рад.   

Проф. І.А. Курилін був консультан-
том-отоларингологом 4-го Головного 
управління МЗ УССР, поліклінік і стаціона-
рів м. Києва, членом атестаційної комісії 
при Київському міському відділі охорони 
здоров”я і МОЗ УРСР, головним редакто-
ром „Журналу вушних, носових та горлових 
хвороб” і членом редакційної Ради журналу 
„Вестник оториноларингологии”. Він неод-
норазово обирався головою правління Рес-
публіканського наукового товариства ото-
ларингологів, понад 10 років очолював нау-
ково-методичну секцію з оториноларинго-
логії при МОЗ УРСР, був членом редакцій-
ної Ради видавництва „Здоров’я”.      

І.А. Курилін відомий як активний уча-
сник багатьох конференцій і з’їздів отола-
рингологів у нас в країні і за кордоном, де 
він неодноразово виступав з цікавими допо-
відями, ділився досвідом праці своєї кліні-
ки. 

Талановитий вчений і педагог, проф. 
І.А. Курилін виховав велику кількість учнів. 
Під його керівництвом виконана 31 канди-
датська і 2 докторські дисертації. З них ав-
торами 6 кандидатських дисертацій були 
клінічні ординатори і аспіранти з розвину-
тих країн Азії, Африки, Ближнього Сходу, а 
3 кандидатських дисертацій - практичні лі-
карі. Співробітниками його клініки опублі-
ковано понад 350 наукових робіт з різних 
питань оториноларингології. 

За час праці у Київському медичному 
інституті лауреат Державної премії України, 
заслужений діяч науки України, доктор ме-
дичних наук, професор І.А. Курилін про-
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явив себе як талановитий вчений, високо-
кваліфікований хірург-отоларинголог, чу-
довий педагог, який має велике почуття 
відповідальності. 

Доповнює образ Івана Авксентійовича 
Куриліна, як лікаря і вченого, його дружнє і 
доброзичливе відношення до хворих, учнів і 
студентів. Де б не працювали учні проф. 
І.А. Куриліна, вони завжди залишаються 
його послідовниками.  

Отоларингологи  України щиро вдячні 
Івану Авксентьєвичу Куриліну – Вченому, 
Лікарю, Педагогу, праці якого ще довго бу-
дуть служити прогресу медичної науки. 

 27 червня 1985 р. на посаду завідую-
чого кафедрою за конкурсом був обраний 
Заслужений діяч науки і техніки України, 
професор Юрій Володимирович Мітін (мал. 
11). До виконання своїх обов’язків він при-
ступив 26 серпня 1985 р. 

Юрій Володимирович Мітін народив-
ся 15 червня 1941 р. в м. Севастополі в сім’ї 
військово-морського офіцера, командира 
корабля. Його дитинство та юність пройш-
ли в тяжкі часи військового лихоліття, у важ-
кі послявоєнні роки. Після закінчення школи 
в 1958 р. Ю.В. Мітін вступив на лікувальний 
факультет Куйбишевського медичного інсти-
туту. Ще будучи студентом, він проявив жва-
вий інтерес до оториноларингології й активно 
займався в студентському науковому гуртку, 
а після закінчення інституту в 1964 р. був 
зразу ж прийнятий в клінічну ординатуру на 
кафедру хвороб вуха, горла і носа, котрою 
керував професор, а в майбутньому акаде-
мік АМН СРСР, Герой Соціалістичної Пра-
ці, всесвітньо відомий вчений Ігор Борисо-
вич Солдатов. С того часу і протягом бага-
тьох років Ігор Борисович був вчителем, 
керівником, наставником і другом Юрія 
Володимировича. 

Закінчивши клінічну ординатуру, 
Ю.В. Мітін працював отоларингологом в 
Куйбишевській обласній лікарні і одночас-
но продовжував навчання в заочній аспі-
рантурі, удосконалювався як лікар і працю-
вав над кандидатською дисертацією. 

В 1970 р. він успішно захистив кан-
дидатську дисертацію на тему: "Вплив 
продуктів виробництва ізопренового кау-
чука на верхні дихальні шляхи", за матері-
алами якої була опублікована перша моно-

графія Ю.В. Мітіна "Професійна патологія 
верхніх дихальних шляхів в хімічній про-
мисловості". 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Мал. 11. Професор Юрій Володимирович 

Мітін (1941 р. н.), Заслужений діяч науки і техніки 
України. 

 
 
В той час була дуже актуальною про-

блема ларинготрахеїтів та стенозів гортані 
у дітей при гострих респіраторних вірус-
них інфекціях. Ю.В. Мітіну, як уже досві-
дченому спеціалісту, була доручена орга-
нізація при міській дитячій лікарні ЛОР-
відділення і спеціалізованого відділення 
для лікування хворих на гострий ларинго-
трахеїт. 

В результаті застосування сучасних 
засобів лікування пацієнтів з цією тяжкою 
патологією, розробки нової ефективної тех-
нології (інгаляції під тентом, продовжена 
інтубація, реабілітація дітей після трахеос-
томії та продовженої інтубації) була зни-
жена летальність при гострих ларинготра-
хеїтах у дітей по м. Куйбишеву в 10 разів.  
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Вже в ці молоді роки розкрився талант 
Ю.В. Мітіна як умілого організатора, хірурга, 
перспективного вченого і спеціаліста. Він 
один з перших в країні впровадив дихальну 
трахеобронхоскопію для видалення сторонніх 
тіл з дихальних шляхів, застосував загальне 
знеболювання при операціях на лімфаденоїд-
ному глотковому кільці у дітей. 

Численні дослідження та розробки, 
присвячені лікуванню хворих на гострий 
ларинготрахеїт, широке та ефективне впро-
вадження їх в практику охорони здоров’я 
лягли в основу докторської дисертації Ю.В. 
Мітіна на тему: "Синдром ларинготрахеїта 
при гострих респіраторних вірусних інфек-
ціях у дітей", котра була захищена в 1980 р. 
За матеріалами цієї дисертації була видана 
перша в Радянському Союзі монографія з 
проблеми гострих ларинготрахеїтів  "Гост-
рий ларинготрахеїт у дітей" (М.: "Медици-
на", 1986), котра й в теперішній час зберег-

ла свою актуальність і є настільною книж-
кою педіатрів, отоларингологів, інфекціо-
ністів. 

Виконуючи докторську дисертацію, 
Юрій Володимирович вже працював асис-
тентом, а з 1981 р. – професором ЛОР-
кафедри Куйбишевського медінституту. 

В 1985 р. проф. Ю.В. Мітін був за-
прошений в м. Київ і обраний за конкур-
сом на посаду завідуючого кафедрою Ки-
ївського медичного інституту ім. О.О. Бо-
гомольця (мал. 12). На цій посаді в повній 
мірі проявились і розкрились різносторонні 
здібності та обдарування Юрія Володими-
ровича. Тут він виявив себе як прекрасний 
педагог, талановитий організатор, чудовий 
спеціаліст, як відомий вчений з широким 
колом наукових та практичних інтересів, 
добрий і мудрий наставник та вихователь, 
надзвичайно працездатний та цілеспрямо-
ваний керівник. 

 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Мал. 12. Академік І.Б. Солдатов та професор Ю.В. Мітін з колективом кафедри і клініки, листопад 

1986 р. 
 
 
Прийшовши на відому і авторитетну 

кафедру оториноларингології КМІ, проф. 
Ю.В. Мітін, вміло зберігаючи й продовжу-
ючи попередні традиції цієї кафедри, розви-
ває нові науково-практичні напрямки. Ро-
зумно поєднуючи досвід та знання старших 

співробітників клініки з енергією і творчим 
запалом молоді, Юрій Володимирович сфо-
рмував цілісний дієздатний дружній коле-
ктив кафедри оториноларингології, кот-
рим він успішно та плідно керує протягом 
20 років (мал. 13).  
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Мал. 13. Професор Ю.В. Мітін з колективом кафедри,  2001 р. 
 
 
 
 
Окрім вже відмічених наукових дослі-

джень, основними напрямками робіт проф. 
Ю.В. Мітіна та його учнів стали наступні: 1) 
ото- и риногенні внутрішньочерепні ускла-
днення; 2) діагностика і лікування патоло-
гії середнього та внутрішнього вуха; 3) не-
відкладна ЛОР-допомога; 4) тонзилярна 
проблема; 5) хронічні риніти; 6) непромене-
ві методи діагностики захворювань навко-
лоносових пазух; 7) ендоскопічна ринохі-
рургія. 

Слід зазначити, що проф. Ю.В. Мітін, 
будучи корінним росіянином, зробив все 
необхідне для сучасного забезпечення ви-
кладання оториноларингології у вузах 
України державною українською мовою. 

Майбутні надії та перспективи Юрій 
Володимирович пов’язує з успіхами своїх 
учнів та молоді, котра постійно оточує 
його. Студенти, інтерни, магістри, аспіра-
нти, молоді викладачі – ось об’єкт його 
постійної уваги, радощів і тривог. Уважний 
вихователь, добрий і умілий наставник, ви-
могливий і принциповий керівник – він 
постійно спрямований в майбутнє, невто-
мно шукає нове, швидко схоплює перспек-
тивні наукові напрямки, завжди турбуєть-

ся про підготовку педагогічних, наукових 
та лікувальних кадрів. Він ціленаправлено 
добивається подальшого розвитку кафедри, 
процвітання нашої спеціальності – отори-
ноларингології.  

  За часи його керівництва кафедрою 
було захищено 2 докторські та 17 кандидат-
ських дисертацій. Ю.В. Мітін є автором по-
над 500 друкованих наукових робіт, серед 
яких 6 монографій, три підручники (в тому 
числі клінічні лекції), 15 авторських сві-
доцтв та більш як 20 навчальних та методи-
чних посібників. Він є співавтором таких 
фундаментальних видань, як „Руководство 
по оториноларингології” для лікарів, Моск-
ва, 1994 р.; „Энциклопедия семейного вра-
ча”, Київ, 1995 р.; „Рецептурный справоч-
ник врача”, Київ, 2003 р. В 2000 р. проф. 
Ю.В. Мітіну присвоєно звання Заслуженого 
діяча науки і техніки України. Юрій  Воло-
димирович – відмінник охорони здоров'я 
СРСР, академік АН України.  

На сьогоднішній день професорсько-
викладацький склад кафедри нараховує 11,5 
ставок. Середній вік викладачів становить 
46 років. Всі 100% співробітників кафедри 
мають вчений ступінь.  До складу кафедри 
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входять завідуючий кафедрою, 2 професо-
ри, 4 доценти та 7 асистентів (не всі асисте-
нти працюють на повну ставку). 

 Федір Олексійович Тишко (мал. 14) – 
відомий вчений-отоларинголог, професор 
кафедри, доктор медичних наук, відмінник 
охорони здоров'я СРСР (1973 р.), Винахід-
ник СРСР, Лауреат Державної премії УРСР 
(1979 р.), Заслужений діяч науки і техніки 
(1997 р.), академік АН вищої школи Украї-
ни, її віце-президент (1994-1999 та з 2001 
р.), відповідальний за роботу кафедри в лі-
карні №12. Також Ф.О. Тишко є деканом з 
виробничої практики з 1986 р.  У 1969 р. він 
захистив кандидатську, а в 1981 р. – доктор-
ську дисертацію на тему: „Хірургічне ліку-
вання хворих на післятравматичні стенози 
гортані і трахеї”.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Мал. 14. Професор Федір Олексійович Ти-

шко, Заслужений діяч науки і техніки України, 
Лауреат Державної премії УРСР. 

 
 

Він є автором 250 наукових праць, в 
тому числі співавтором 2 монографій та 16 
винаходів, присвячених проблемам віднов-
лювальної та пластичної хірургії органів 
дихання (носа, гортані, трахеї), горла та 

шийного відділу стравоходу, вуха, питан-
ням сторонніх тіл у дихальних шляхах та 
стравоході, гнійної хірургії голови, шиї та 
середостіння, патології навколоносових па-
зух, хронічних отитів та отогенних внутрі-
шньочерепних ускладнень, регенерації тка-
нин. Федір Олексійович першим з отолари-
нгологів розробив і застосував хірургічне 
лікування при рубцевих стенозах і дефектах 
гортані та трахеї шляхом циркулярної резе-
кції стенозуючої діафрагми трахеї та гортані 
з утворенням міжтрахеального та гортанно-
трахеального анастомозів за рахунок мобі-
лізації грудного відділу трахеї та часткової  
мобілізації гортані.  Він один з основопо-
ложників пластики гортані та мікроендохі-
рургії гортані в СРСР при паралітичних 
стенозах. Федір Олексійович – талановитий 
поет-пісняр, лауреат Всеукраїнських пісен-
них фестивалів, автор Гімну Національного 
медичного університету імені О.О. Богомо-
льця та Гімну Українського медичного то-
вариства отоларингологів. 

Науменко Олександр Миколайович – 
професор кафедри. Він активно працює в 
ректораті і є помічником ректора з питань 
переводу та повернення студентів на на-
вчання, а також відповідальним секретарем 
приймальної комісії. О.М. Науменко трива-
лий час відповідав за роботу студентського 
наукового гуртка. В 1998 р. він захистив 
дисертацію на здобуття ступеня кандидата 
медичних наук на тему “Стан мінерального 
обміну та методи його корекції при деяких 
формах риніту”, а у 2002 р. – докторську 
дисертацію, що присвячена питанням спон-
танного та індукованого патоморфозу хро-
нічного риніту у мешканців київської обла-
сті. Це перша дисертація в Україні з отори-
ноларингології, що присвячена наслідкам 
Чорнобильської катастрофи, і тому її актуа-
льність є незаперечною. 

Доцент Валерій Михайлович Васильєв 
– відповідальний за навчальну та методичну 
роботу кафедри, підготовку інтернів та клі-
нічних ординаторів, роботу на факультеті 
підвищення кваліфікації. Він є секретарем 
опорної кафедри. Кандидатська дисертація, 
що була захищена в 1970 р., присвячена ви-
вченню питань  патогенезу озени – теорія 
“інфікованого гіпосидероза”. В цій роботі 
був запропонований новий комплексний 
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метод лікування хворих на озену, який не 
втратив актуальності і  на сучасному етапі. 

Віталій Семенович Чорний є доцен-
том кафедри і відповідає за лікувальну ро-
боту та написання звіту кафедри за рік. В 
1974 р. ним була захищена кандидатська 
дисертація, в якій вивчались питання засто-
сування нових на той час препаратів – про-
теолітичних ферментів  у дітей з гострими 
стенозуючими ларинготрахеїтами. Цей ме-
тод знайшов широке застосування в отори-
ноларингології. 

Юрій Іванович Гладуш – доцент ка-
федри. Він протягом тривалого часу відпо-
відав за наукову роботу на кафедрі та напи-
сання річного звіту, за роботу студентсько-
го наукового гуртка, роботу з інтернами.  
Дисертація Ю.І. Гладуша, присвячена пи-
танням клініки та лікування хворих на ексу-
дативний етмоїдит, захищена в 1985 р., і  ця 
тема стала провідною у його подальшій клі-
нічній та науковій роботі. На сучасному 
етапі Ю.І. Гладуш займає посаду генераль-
ного директора УДСЛ „ОХМАТДИТ”. 

Доцент Юлія Валеріївна Дєєва – відпо-
відальна за наукову роботу на кафедрі, готує 
щорічні звіти, відповідає також за лаборатор-
ний комплекс кафедри. В 2001 р. нею захи-
щена кандидатська дисертація на тему: “Пи-
тання порушення циркуляції внутрішньолабі-
ринтної рідини при нейросенсорній приглу-
хуватості різного ґенезу та методи її корек-
ції”. В подальшому Ю.В. Дєєва в своїй кліні-
чній та науковій діяльності найбільшу увагу 
також приділяє питанням отіатрії. 

Асистент Ольга Петрівна Дядченко – 
відповідальна за роботу в студентському 
гуртожитку та з іноземними студентами, є 
профгрупоргом кафедри. Тривалий час вона 
була відповідальною за патентно-ліцензійне 
забезпечення НДР кафедри. В 1988 р. О.П. 
Дядченко захистила кандидатську дисерта-
цію, яку присвятила клініко-антропо-
метричній характеристиці та лікувальній 
тактиці при хронічному аденоїдиті та гіпер-
трофії глоткового мигдалика  у дітей.  

Асистент В’ячеслав Леонідович Дід-
ковський захистив кандидатську дисертацію 
в 2000 р. на тему: “Вестибулярна дисфунк-
ція при нейросенсорній приглухуватості”. 
На сьогоднішній день він відповідає за ро-
боту наукового гуртка на кафедрі та за ку-

рацію студентів, працює в ректораті – є по-
мічником проректора з лікувальної роботи. 

Яна Юріївна Гомза – асистент кафед-
ри, котра відповідальна за проведення робо-
ти в студентському гуртожитку, а також за 
роботу цивільної оборони на кафедрі. Я.Ю. 
Гомза є заступником декана з інтернатури. 
Кандидатську дисертацію на тему: “Стан 
внутрішнього вуха у хворих на гострий се-
редній отит” вона захистила в 2000 р. і про-
довжує глибше вивчати дані питання. 

Лілія Романівна Криничко – асистент 
кафедри, вона є секретарем кафедри та від-
повідає за ведення журналів навчально-
методичних засідань кафедри і контрольних 
відвідувань занять. Свою дисертацію Лілія 
Романівна присвятила ролі порушення фун-
кції носового клапана у виникненні та пере-
бігу захворювань носа і навколоносових па-
зух. Дисертація захищена в 2003 р., і її тема 
була обрана не випадково, а вивчення даних 
питань стало пріоритетом в науковій та клі-
нічній діяльності Л.Р. Криничко. 

Жанна Анатоліївна Терещенко – асис-
тент кафедри, яка відповідає за виховну ро-
боту серед студентів на кафедрі, веде жур-
нал роботи кафедри, є відповідальною за 
патентно-ліцензійне забезпечення науково-
дослідної роботи. Дисертація на отримання 
наукового ступеня кандидата медичних на-
ук, присвячена питанням слухових та вес-
тибулярних розладів у  пацієнтів з систем-
ними аутоімунними захворюваннями, була 
захищена в 2004 р. 

Юрій Вікторович Шевчук  є асистен-
том кафедри та відповідає за її роботу на 
базі в дитячій клінічній лікарні №2. Свою 
кандидатську дисертацію він присвятив ви-
вченню питань патогенезу та лікування 
хворих на хронічний тонзиліт. Дисертація 
захищена в 2004 р. 

Олексій Володимирович Мотайло – 
асистент кафедри. Дисертаційна робота 
“Травматичний розрив барабанної перетин-
ки (патогенез, клініка, лікування)” захищена 
ним у 2004 р. Науковим покликанням  
О.В. Мотайла є отохірургія. 

На кафедрі працюють 4 старших ла-
боранта та 2 лаборанта. В даний час навча-
ються 1 очний  та 1 заочний аспіранти, 2 
клінічних ординатора, до 180 лікарів-
інтернів загальної практики – сімейної ме-
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дицини та невідкладних станів протягом 
року. 

Кафедра має три бази: основна – у 
ЦМКЛ, КМКЛ № 12, міська дитяча клінічна 
лікарня №2. Всього на цих базах є 160 лі-
жок. Крім того, як база кафедри використо-
вується онкологічний відділ Інституту ото-
ларингології АМН України. Нині це най-
кращі ЛОР-відділення міста Києва, які мо-
жна використовувати для навчального про-
цесу. Така кількість баз дозволяє повністю 
забезпечити навчальний процес не тільки 
студентів, але й інтернів, магістрів, клініч-
них ординаторів, аспірантів. Основна база 
отримала нове приміщення у колишніх уро-
логічних корпусах (корпуси 6 та 6-а): два 
поверхи під клініку, окремий учбовий блок, 
окремий лабораторний комплекс, а також 
бібліотека. Особливо зручним є те, що ка-
федра має постійну аудиторію для читання 
лекцій. На кафедрі створені наступні лабо-
раторії: аудіометрична, вестибулометрична, 
кабінети імпедансометрії та ендоскопії. Всі 
кабінети оснащені сучасною комп’ютерною 
та множильною технікою. Загалом на кафе-
дрі є 5 комп`ютерів, частина  з них приєд-
нана до Інтернету та об’єднана в загальну 
мережу. Всі перелічені діагностичні кабіне-
ти широко використовуються для наукових 
досліджень, проведення практичних занять 
зі студентами, а також для обстеження хво-
рих, що лікуються в клініці.  

Кафедра здійснює викладання на 8 
медичних факультетах на IV та V  курсах, в 
Чернігівському філіалі медичного факуль-
тету №4, стоматологічному, медико-
психологічному факультеті, факультеті під-
готовки лікарів для збройних сил України, 
проводить підготовку лікарів-інтернів за 
фахом «загальна практика – сімейна меди-
цина і медицина невідкладних станів» та 
цикли підвищення кваліфікації викладачів. 

Протягом багатьох років кафедра ото-
риноларингології НМУ є опорною для всіх 
ЛОР-кафедр країни  і щорічно проводить 
наради завідуючих ЛОР-кафедрами та ЛОР-
курсами України, на котрих узагальнюється 
колективний досвід, обговорюються різно-
манітні питання, що стосуються всіх аспек-
тів життя та діяльності кафедр. В останні ро-
ки видані також нові методичні рекоменда-
ції, в підготовці яких приймали участь май-

же всі керівники ЛОР-кафедр, та підручник з 
оториноларингології для середнього медич-
ного персоналу і керівництво з диференціа-
льної діагностики в оториноларингології. 

Під керівництвом та за безпосеред-
ньою участю нашої кафедри проведено по-
вне методичне забезпечення навчального 
процесу на кафедрах оториноларингології 
медичних ВНЗ України. До цієї роботи ми 
широко залучаємо співробітників практич-
но всіх кафедр оториноларингології медич-
них ВНЗ України. Розроблені наступні най-
важливіші компоненти методичного забез-
печення: 

1. Програми з оториноларингології 
для студентів, інтернів, магістрів (декілька 
видань). 

2. Навчально-методичний посібник 
до практичних занять з оториноларингології 
(декілька видань). 

3. Навчальний посібник „Тестові за-
вдання для контролю знань студентів з ото-
риноларингології”, на основі якого спільно 
з кафедрою Дніпропетровського медичного 
університету створена комп’ютерна про-
грама у навчаючому та контролюючому ре-
жимах. 

4. Посібник для студентів, інтернів, 
викладачів та практичних лікарів „Російсь-
ко-український термінологічний довідник з 
хвороб вуха, носа і горла”. 

5. Підручник з оториноларингології 
для студентів медичних вузів. 

6. Лекції з оториноларингології для 
студентів медичних вузів та лікарів-
інтернів. 

7. Виданий, згідно з замовленням 
МОЗ України, підручник з оториноларинго-
логії для студентів медичних училищ. 

Через бази кафедри щорічно прохо-
дить близько 6800 хворих, виконується біля 
4350 хірургічних втручань та 200 езофаго-
скопій, співробітниками кафедри прово-
диться понад 2000 консультацій. 

Кафедра оториноларингології посіла 3 
місце серед кафедр НМУ за показниками 
кадрової, навчально-методичної та наукової 
роботи у 2002/2004 навчальних роках. 

На сучасному етапі на кафедрі прово-
дяться роботи у багатьох напрямках, реалі-
зується багато проектів, які ми присвячуємо 
165-річчю нашого університету. 
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