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Оториноларингологія – відносно мо-
лода галузь медицини, розвиток якої по-
чався в середині XIX сторіччя. Однак за 
цей короткий час свого існування спеціа-
лісти-отоларингологи зробили значний 
внесок в скарбницю медичних знань. Іме-
на декотрих з них широко відомі, деякі ми 
пам’ятаємо за назвами маніпуляцій, нозо-
логічних форм або синдромів, інші – забу-
ті. 

До сьогоднішнього дня не існувало 
книги, яка б намагалася звести воєдино всю 
історію оториноларингології як науки в 
Україні, виправивши помилки історії та 
пригадавши несправедливо забуті імена. В 
свій час були надруковані окремі статті, 
присвячені видатним українським вченим – 
О.С. Коломійченко, М.М. Волковичу, О.М. 
Пучківському, І.А. Куриліну, але не було 
праці, яка б систематизувала всі ці відокре-
млені знання. З огляду на це, поява книги є 
досить закономірною, тому що час збігає і 
ми можемо втратити безцінну інформацію 
про виникнення, становлення та розвиток 
оториноларингології в Україні. Це перша 
робота значного об’єму, що присвячена іс-
торії даної спеціальності. Поява такої книги 
дозволяє зберегти та довести до відома ши-
рокого кола науковців та практичних отола-
рингологів інформацію, що буде для них 
цікавою та корисною, розширить їх знання 
про спеціальність, якій вони присвятили 
своє життя. 

Це колективна праця, в написанні якої 
приймали участь провідні науковці сього-
дення України, завідувачі всіх кафедр та 
курсів оториноларингології в Україні. Кож-
на кафедра, курс, інститут зберегли та доне-
сли до нашого часу надзвичайно цінну 
пам’ять про засновників, завідувачів і прос-

то фахівців, котрі працювали та створювали 
історію науки, про хірургічні та консерва-
тивні методи лікування, що були запропо-
новані та впроваджені в цих клініках, а за-
раз стали для нас звичайними, такими, які 
ми застосовуємо в нашій щоденній рутин-
ній праці. 

Історія кожної кафедри, відділів і ла-
бораторій Інституту отоларингології ім. 
проф. О.С. Коломійченка АМН України ви-
кладена окремо, іноді починаючи з науко-
вців, які не були отоларингологами, але 
зробили свій внесок в заснування курсів або 
клінік, з яких зародилися в подальшому ка-
федри ЛОР-хвороб, наприклад, в курсі хі-
рургії або терапії, з яких з часом народилася 
окрема спеціальність – оториноларинголо-
гія. В книзі наявна інформація про завідува-
чів всіх кафедр та курсів України різних ро-
ків, наведені дані не тільки про їх наукову, 
навчальну та клінічну діяльність, але і про 
їх життєві шляхи, що іноді складалися дуже 
непросто та навіть трагічно. Описана і ро-
бота кафедр на сучасному етапі: їх склад, 
напрямки лікувальної роботи, видатні нау-
кові досягнення, отримані нагороди та пла-
ни на майбутнє. Відмічено, що наукова, 
клінічна, навчальна діяльність різних нау-
кових шкіл оториноларингології в Україні 
має як загальнодержавне, так і міжнародне 
визнання. 

Книга широко ілюстрована надзви-
чайно цікавими фотографіями, серед яких є 
рідкісні портрети видатних вчених, котрі 
працювали на початку XX сторіччя, в роки 
Великої Вітчизняної війни, післявоєнні ро-
ки, а також фотографії колективів клінік, які 
можна назвати раритетами. Представлені 
також сучасні фотографії завідувачів та ко-
лективів кафедр і клінік, які, можливо, теж 

Журнал вушних, носових і горлових хвороб, №4, 2007 91



будуть представляти інтерес для прийдеш-
ніх поколінь.  

Впевнений, що книга щиро зацікавить 
всіх отоларингологів, незалежно від того, 
займаються вони лікувальною, науковою чи 

викладацькою діяльністю, і знайомство з 
нею пробудить найкращі людські почуття: 
співчуття, захоплення, пошану і безперечно 
глибоку вдячність тим, хто прокладав шлях 
нашій спеціальності – оториноларингології. 

 
 

Заслужений лікар України,  
доктор медичних наук, професор А.А. ЛАЙКО 
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