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УДК 617 (092-Тринос) 

ЛЕОНІД АНДРІЙОВИЧ ТРИНОС 
(ДО 70-РІЧЧЯ З ДНЯ НАРОДЖЕННЯ) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Леонід Андрійович Тринос народився 

2 жовтня 1936 р. в місті Вінниця в робітни-
чій сім’ї. В 1959 р. він закінчив Київський 
медичний інститут, а в 1960 р. – Київську 
державну консерваторію по класу вокалу. 

В цей час видатний отоларинголог 
України проф. О.С. Коломійченко підбирав 
колектив майбутнього нового медичного 
закладу – Київського науково-дослідного 
інституту отоларингології (КНДІО) і, маю-
чи на увазі створити в ньому фоніатричний 
відділ, запросив на роботу Л.А. Триноса та 
його старшого брата В.А. Триноса, котрі 
отримали вищу медичну і музичну освіту. 

Працюючи з 1960 р. фоніатром у 
КНДІО, Л.А. Тринос під керівництвом 
проф. Л.А. Зарицького захистив у 1969 р. 

кандидатську дисертацію на тему: „Харак-
теристика голосової функції у співаків-
професіоналів у віковому аспекті”. 

Згодом в інституті було відкрито пер-
ший в Україні фоніатричний центр, який 
очолив доктор мед. наук В.А. Тринос, а 
канд. мед. наук Л.А. Тринос працював у 
ньому науковим співробітником. 

З 1985 року по 1990 р. Леонід Андрі-
йович був завідувачем лабораторії фоніатрії 
і членом Вченої Ради КНДІО. 

За час роботи в КНДІО він опубліку-
вав біля 75 наукових робіт, а також моно-
графію „Практична фоніатрія” (1984 р.) у 
співавторстві з проф. Л.А. Зарицьким та 
В.А. Триносом.  

Л.А. Тринос консультував багатьох 
митців світового рівня – А.Б. Солов’яненка, 
Д.М. Гнатюка, Є.М. Мірошниченко, Б.А. 
Руденко, Б.Р. Гмирю, М.С. Гришка, А. Кі-
котя, О. Басистюк, а також відомих естрад-
них співаків – Назарія Яремчука, Василя 
Зінкевича, Софію Ротару, Ірину Понаровсь-
ку, Іво Бобула, Лілію Сандулесу та багатьох 
інших. Консультуючи і лікуючи таких сла-
ветних діячів культури та мистецтва, він 
часто запрошував їх до участі у концертах, 
які відбувались в КНДІО, залучаючи таким 
чином і всіх співробітників до великого ми-
стецтва. Леонід Андрійович активно займа-
вся фізкультурою та спортом, мав І розряд з 
лігу, був членом футбольної команди меди-
чних працівників і завжди приймав участь у 
спортивних змаганнях від КНДІО. 

Л.А. Тринос – відмінник охорони здо-
ров’я, лауреат Міжнародної премії «Друж-
ба», у 1971 р. він разом з В.А. Триносом 
став лауреатом (І премія) Всеукраїнського 
фестивалю пісні. 

Окрім професіональних сольних кон-
цертів і участі у пісенних конкурсах та фес-
тивалях, Леонід Андрійович разом із стар-
шим братом Віктором Андрійовичем очо-
лювали вокальні колективи медичних пра-
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цівників Києва, а також створили музичний 
колектив в КНДІО і безпосередньо прийма-
ли участь під час його виступів на святко-
вих концертах в Інституті, на з’їздах та 
конференціях отоларингологів. Вони неод-
норазово завойовували призові місця на 
конкурсах самодіяльних колективів медич-
них працівників. 

За заслуги в області культури Л.А. 
Тринос представлений до нагороди „Заслу-
жений  працівник культури України”. 

З 1999 р. він працює в Інституті ото-
ларингології ім. проф. О.С. Коломійченка 
АМНУ на посаді провідного наукового 
співробітника у Лабораторії професійних 
порушень голосу і слуху, яку очолює проф. 
Т.В. Шидловська. 

Л.А. Тринос є провідним вченим в об-
ласті фоніатрії. Одночасно він працює та-
кож старшим викладачем вокалу в Київсь-
кому державному коледжі естрадного і цир-
кового мистецтва і за цей час вдосконалив 
техніку звукоутворення та збільшив діапа-
зон свого голосу. 

Подальший розвиток фоніатрії Леонід 
Андрійович вбачає у проведенні на базі но-

вих досягнень науки і техніки наступних 
клініко-фізіологічних досліджень: 

1) вивчення процесів втомлюваності 
голосового апарату людини при навчанні 
співу і сценічної мови; 

2) визначення залежності голосоутво-
рення від діяльності ендокринної системи; 

3) раціональне формування голосу та 
мови в дитячому віці; 

4) формування голосу у студентів се-
редніх та вищих музично-драматичних і пе-
дагогічних учбових закладів; 

5) збереження вокального і мовного 
голосу в похилому віці. 

Л.А. Тринос не тільки прекрасний фа-
хівець своєї справи, але він також має чут-
ливе і добре серце. Вражає його надзвичай-
но щира безпосередність, природна здат-
ність до доброго гумору. Загальновідома 
його доброзичливість до людей. Він любить 
молодих учених та лікарів і щиро ділиться з 
ними своїми знаннями та досвідом. 

Щиро вітаємо Л.А. Триноса з ювілеєм 
і зичимо йому здоров’я, довголіття, успіхів 
та творчого натхнення. 
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