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ЮВІЛЕЙ 
 

УДК 617(092 Сквірська) 

ЗАСЛУЖЕНИЙ ПРАЦІВНИК ВИЩОЇ ШКОЛИ,  
ПРОФЕСОР АЛА ОЛЕКСАНДРІВНА СКВІРСЬКА 

(до 80-річчя від дня народження і 58-річчя лікувальної, 
педагогічної і наукової роботи) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
11 березня 2008 р. виповнилося 80 ро-

ків від дня народження і 58 років лікарської, 
педагогічної і наукової діяльності доктора 
медичних наук, професора Али Олександрі-
вни Сквірської. 

А.О. Сквірська з відзнакою закінчила 
лікувальний факультет Дніпропетровського 
медичного інституту у 1950 р. і відразу була 
зарахована до клінічної ординатури кафед-
ри оториноларингології, яку на той час очо-
лював проф. Л.А. Луковський. Під час про-
ходження ординатури виконала кандидат-
ську дисертацію на тему: “Зміни мікрофло-
ри лакун мигдаликів, фагоцитарної реакції 

крові і клітинного складу у відбитках з по-
верхні піднебінних мигдаликів при консер-
вативному лікуванні хронічного тонзиліту”, 
яку успішно захистила у 1953 р. і була об-
рана на посаду асистента кафедри оторино-
ларингології. 

Опановуючи нові для себе обов’язки і 
навички педагога вищої школи, Ала Олек-
сандрівна не припиняла копітку наукову 
роботу. В цей час пріоритетним напрямком 
її досліджень були проблеми тонзилярної 
патології. Підсумком цієї роботи стала до-
кторська дисертація “Порівняльна оцінка 
консервативних методів лікування хроніч-
ного тонзиліту”, яку вона блискуче захис-
тила у 1968 р. В цій науковій праці було 
висвітлено багато питань, які мають важ-
ливе значення для розкриття різних ланок 
патогенезу, клініки і лікування хворих на 
хронічний тонзиліт, зроблено акцент на 
збереженні і нормалізації функцій підне-
бінних мигдаликів. Отримані А.О. Сквір-
ською матеріали наукових досліджень були 
узагальнені у монографії “Консервативні 
методи лікування хронічного тонзиліту”, 
яка стала посібником не лише для отола-
рингологів, але і для лікарів інших спеціа-
льностей. 

У 1971 р. А.О. Сквірська була обрана 
на посаду професора, а з 1973 по 1995 роки 
очолювала кафедру оториноларингології 
Дніпропетровського медичного інституту. 
На посаді завідувача кафедри Ала Олексан-
дрівна виявила себе чудовим організатором, 
педагогом, лікарем і науковим фахівцем. 
Коло її наукових інтересів характеризує ба-
гатогранність напрямків, які охоплюють 
різні розділи оториноларингології. Вона до-
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сліджує ощадливі методи лікування пацієн-
тів при запальних, алергічних, онкологічних 
захворюваннях верхніх дихальних шляхів. 
Нею розробленні нові методи реконструк-
тивних операцій при злоякісних новоутво-
реннях гортані та навколоносових пазух, 
впроваджено кріохірургічні методи, апліка-
ційну та ентеросорбцію, лазеротерапію при 
запальних та алергічних захворюваннях 
ЛОР-органів. Вона розробила, випробувала 
та впровадила в практику комплекс органі-
заційних, санітарно-просвітних і лікуваль-
но-профілактичних заходів, спрямованих на 
зниження частоти захворювань верхніх ди-
хальних шляхів і вуха на промислових під-
приємствах. 

Під керівництвом А.О. Сквірської бу-
ло виконано 3 докторських та 9 кандидатсь-
ких дисертацій. Нею опубліковано понад 
250 наукових робіт з актуальних питань 
оториноларингології, в тому числі – 4 моно-
графії, отримано 14 авторських свідоцтв на 
винаходи та понад 30 посвідчень на раціо-
налізаторські пропозиції. 

А.О. Сквірська має великий досвід 
викладацької роботи. Її лекції, практичні 
заняття завжди викликали великий інтерес у 
студентів, лікарів-інтернів, молодших ко-
лег. За вагомий особистий внесок у підгото-
вку медичних кадрів А.О. Сквірській у  
1976 р. присвоєно звання “Заслужений пра-
цівник вищої школи УРСР”. Сьогодні учні 
А.О. Сквірської працюють в різних куточ-
ках України та далеко за її межами. 

Завдяки чудовим організаторським 
здібностям А.О. Сквірської була суттєво змі-
цнена матеріальна база кафедри оторинола-
рингології – у 1985 р. введено до ладу новий 
корпус, в якому розташовувалися учбові 
приміщення кафедри та 3 спеціалізованих 
відділення – запальних захворювань ЛОР-
органів, ЛОР-онкологічне та вперше засно-
ване відділення мікрохірургії вуха, яке очо-
лив В.В. Березнюк. Це дало змогу значно 
розширити діапазон та покращити результа-
ти хірургічного втручання при вушній пато-
логії, перш за все при хронічних отитах, які 
мали значне поширення в регіоні. 

За високі показники в педагогічній, 
лікувальній та громадській роботі проф. 
А.О. Сквірська неодноразово відмічалась в 
наказах ректора медичної академії, їй ого-
лошувалась подяка з занесенням на дошку 
пошани. Вона нагороджена медаллю «Вете-
ран труда», знаком «Відмінник охорони 
здоров’я», почесною грамотою Міністерст-
ва охорони здоров’я України. 

Протягом багатьох років А.О. Сквір-
ська очолювала Дніпропетровське обласне 
наукове товариство отоларингологів, оби-
ралась членом правління Українського нау-
кового товариства отоларингологів, членом 
редакційної ради «Журналу вушних, носо-
вих і горлових хвороб», а також журналу 
«Вестник оториноларингологии». 

Вітаючи Алу Олександрівну Сквірсь-
ку з ювілеєм, ми зичимо їй міцного здо-
ров’я, щастя, творчого довголіття. 

 
 

Правління Українського наукового товариства оториноларингологів 
Колектив кафедри та клініки оториноларингології 

Дніпропетровської державної медичної академії 
Редколегія “Журналу вушних, носових і горлових хвороб” 

 


