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6 вересня 2009 р. на 81-му році життя 

відійшов у вічність після тяжкої хвороби ві-
домий вчений України та колишнього СРСР 
Володимир Григорович Базаров, доктор ме-
дичних наук, професор, заслужений діяч нау-
ки та техніки, лауреат Державної премії Укра-
їни, який з 1972 року понад 35 років очолював 
лабораторію клінічної аудіології та вестибу-
лології ДУ «Інститут отоларингології ім. 
проф. О.С. Коломійченка АМН України». 

В.Г. Базаров народився 1 серпня 1929 р. 
на Луганщині. Після закінчення десятирічки у 
1948 р. він вступив до Львівського медичного 
інституту, а потім продовжив навчання у Ле-
нінградській військовій медичній академії, 
яку закінчив у 1954 р. 

З 1955 р. Володимир Григорович про-
ходив службу військовим хірургом, а потім 

отоларингологом у польовому госпіталі 
Крайньої Півночі. 

Клінічні спостереження під час служби 
на Крайній Півночі лягли в основу його пер-
шої наукової роботи “К вопросу о течении и 
лечении хронического тонзиллита в условиях 
Заполярья”, яка надрукована в “Журнале уш-
ных, носовых и горловых болезней” у 1962 р. 

В.Г. Базаров у 1959 р., пройшовши кур-
си в ЛОР-клініці, яку очолював один з видат-
них отоларингологів того часу проф. В.І. Воя-
чек, на факультеті удосконалення лікарів Ле-
нінградської військово-медичної академії, 
став проявляти інтерес до лабіринтології.  

Результати обстежень під керівництвом 
проф. К.Л. Хілова по вивченню об’єктивних 
методів досліджень вестибулярної функції 
були взяті за основу для роботи над кандидат-
ською дисертацією «Влияние некоторых экс-
трараздражителей на выраженность вестибу-
ло-вегетативных реакций», яку В.Г. Базаров 
успішно захистив у 1965 р. 

У 1961-1968 роках В.Г. Базаров вивчав 
питання фізіології слухового, вестибулярного 
та нюхового аналізаторів у лабораторії авіа-
ційної медицини та водночас проводив велику 
клінічну роботу у ЛОР-відділенні Київського 
військового госпіталю. За цей період ним бу-
ло виконано 40 наукових робіт з питань меди-
чного забезпечення безпеки льотчиків та сур-
доекспертизи. 

В.Г. Базаров, продовжуючи розвивати 
напрямок у галузі вестибулології, у 1970 р. бли-
скуче захистив докторську дисертацію на тему: 
«Особенности взаимодействия некоторых ана-
лизаторов и перспективы их использования в 
отоларингологии и авиационной медицине». 

В.Г. Базаровим розроблені та впрова-
джені у практику оториноларингології, авіації 
та космонавтики нові методи дослідження 
слухової та вестибулярної функцій, методики 
тренування льотчиків та космонавтів, методи 
для розпізнавання агравації та симуляції при-
глухуватості і глухоти. 
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Талановитого молодого доктора медич-
них наук з високою працездатністю та цілесп-
рямованістю помітив корифей української 
школи отоларингологів, засновник Київського 
науково-дослідного інституту отоларинголо-
гії, професор О.С. Коломійченка, який запро-
понував В.Г. Базарову посаду завідувача ла-
бораторії клінічної аудіології. 

Багато сил та енергії досвідчений вче-
ний приділив розвитку вестибулометричної 
служби в інституті та в Україні, розробивши 
для цього комплекс об’єктивних методик до-
слідження вестибулярного аналізатора відпо-
відно до потреб клінічної вестибулології, яка 
широко відома в Україні та за її межами як 
схема вестибулометричних досліджень В.Г. 
Базарова. 

Під його активним керівництвом почали 
успішно розвиватися об’єктивні електрофізіо-
логічні методи дослідження слухової та вес-
тибулярної функції (динамічна імпедансомет-
рія, яка включає тимпанометрію та акустичну 
рефлексометрію при іпсі- та контралатераль-
ній стимуляціях, а також реєстрація слухових 
викликаних потенціалів, електроністагмогра-
фія), що значно підвищило можливості топіч-
ної та диференціальної діагностики патологі-
чних порушень функцій органів слуху та рів-
новаги. 

Завдяки фундаментальним знанням, ве-
ликому науковому досвіду проф. В.Г. Базаро-
ву вдалося підняти на якісно новий рівень в 
Україні проблему слухопротезування.  

У складі наукових делегацій Володимир 
Григорович успішно представляв Україну за 
кордоном, виступав з науковими доповідями 
на міжнародних конференціях, з’їздах у Данії, 
Фінляндії, Болгарії, Німеччині, Югославії. 

Властива проф. В.Г. Базарову велика 
працездатність, широка ерудиція, організова-
ність та дисципліна дозволяли, поряд з науко-
вою, лікувальною та педагогічною роботами, 
активно займатися громадською діяльністю. 

Проф. В.Г. Базаров впродовж багатьох 
років був членом Наукової ради при Президії 
АМН СРСР, заступником Всесоюзного нау-
кового медико-технічного товариства, голо-
вою Українського наукового медико-
технічного товариства, головою Всесоюзної 
Комісії з координації наукових досліджень з 
вестибулології. 

Проф. В.Г. Базаров був членом редколе-
гії «Журналу вушних, носових і горлових 
хвороб», членом редколегії журналу «Вестник 

оториноларингологии», членом спеціалізова-
ної Вченої ради при ДУ “Інститут отоларин-
гології ім. проф. О.С. Коломійченка АМН 
України” по захисту докторських та канди-
датських дисертацій за спеціальністю “Отола-
рингологія” та головою апробаційної ради, 
заступником голови Українського науково-
медичного товариства отоларингологів, голо-
вою проблемної комісії “Фізіологія та патоло-
гія органа слуху та вестибулярного апарата”.  

За комплексне вивчення фізіології і па-
тології слухового та вестибулярного аналіза-
торів, розробку та впровадження у медичну 
практику методів і засобів діагностики та реа-
білітації функцій слухової системи у 1978 р. 
В.Г. Базарову разом з групою авторів була 
присуджена Державна премія України. 

Проф. В.Г. Базаров приділяв велику 
увагу підготовці наукових кадрів та спеціаліс-
тів практичної охорони здоров’я, під його ке-
рівництвом створена школа вітчизняних нау-
кових кадрів з лабіринтології та аудіології, 
організовано і проведено понад 30 різних се-
мінарів та конференцій, у тому числі вітчиз-
няних: «Новое в слухопротезировании» – 
1981 р., «Актуальные вопросы физиологии, 
диагностики и электроакустической коррек-
ции дефектов слуха» – 1985 р., «Актуальные 
вопросы клинической лабиринтологии» – 
1987 г.  

Проф. В.Г. Базаров – автор понад 350 
наукових робіт з аудіології, вестибулології та 
слухопротезування, автор 4 монографій: «Ос-
новы аудиологии и слухопротезирования» – 
1984 р., «Клиническая вестибулометрия» – 
1988 р., «Вестибулярные и слуховые наруше-
ния при шейном остеохондрозе» – 1990 р. та 
«Клиническая вестибулология» (руководство 
для врачей) – 1996 р.  

Проф. В.Г. Базаров плідно співпрацю-
вав з науково-технічними установами України 
– Інститутом фізіології АН України, Інститу-
том кібернетики АН України ім. Глушкова, 
Науковим центром радіаційної медицини 
АМН України. Впродовж 12 років активно 
співробітничав з Українським товариством 
глухих (УТОГ) з питань організації та удо-
сконалення сурдодопомоги глухим, видав ряд 
науково-методичних рекомендацій, направле-
них на якісне покращання слухопротезування 
приглухуватих. 

Проф. В.Г. Базаров приймав активну 
участь в організації кохлео-вестибуло-
метричних досліджень по проблемі реабіліта-
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ції глухих за допомогою кохлеарних імплан-
тів. Разом з відділом тимпанопластики нашо-
го Інституту (зав. – проф. Ю.О. Сушко) у 
1991-1992 рр. були вперше впроваджені у 
клінічну практику отохірургії в Україні кох-
леарні імпланти для глухих. 

Проф. В.Г. Базаров вперше в Україні 
організував та розробив методи кохлео-
вестибулометричного обстеження, відбору та 
тренувань кандидатів у космонавти. Всі кан-
дидати у космонавти України пройшли об-
стеження в очолюваній ним лабораторії ауді-
ології та вестибулології, у тому числі перший 
космонавт України Л. Каденюк. 

Під керівництвом проф. В.Г. Базарова 
виконана низка робіт, присвячених вивченню 
порушень функціонального стану слухового 
та вестибулярного аналізаторів в осіб, які за-
знали радіаційного опромінення внаслідок 
аварії на ЧАЕС. Результати комплексних до-
сліджень особливостей радіаційних порушень 
слухового та вестибулярного аналізатора, а 
також оцінка їх ступеня лягли в основу публі-
кацій для практичного використання у робо-
тах медико-соціальних та експертних комісій. 

У 1989 р. проф. В.Г. Базарову прису-
джено звання Заслуженого діяча науки та 
техніки України за великі наукові досягнення 
в авіа-космічній, спортивній, клініко-
експериментальній та експертній медицині, 
підготовці наукових кадрів (під його керівни-
цтвом виконано та захищено 22 кандидатсь-
ких та 3 докторських дисертації), створенні 
наукової школи з аудіології, вестибулології та 
сурдологічної служби в Україні. 

У 1994 р. В.Г. Базаров став дійсним 
членом Української Академії наук національ-
ного прогресу.  

Основні напрямки наукової та практичної 
діяльності В.Г. Базарова: фізіологія та патологія 
слухової і вестибулярної систем, вирішення ни-
зки теоретичних та практичних питань клінічної 
і експериментальної оториноларингології, роз-
робка комплексу методів та приладів для дослі-

дження органа слуху і рівноваги, розробка реф-
лекторного пригнічення збудженості і оцінки 
вестибулярної системи при хворобі руху, при 
експертизі стану вестибулярної системи у льот-
чиків і космонавтів. Вивчення взаємодії вести-
булярного та нюхового аналізаторів, визначення 
шляхів і перспектив практичного застосування 
виявлених закономірностей, створення наукової 
школи України з клінічної лабіринтології та су-
рдології.  

Наукові роботи Володимира Григоро-
вича виконані на міжнародному рівні. Вони 
сприяють подальшому розвитку фундамента-
льних медичних та медико-технічних наук 
для вдосконалення і розвитку наукового про-
гресу в ім’я всього людства.   

У 1995 р. проф. В.Г. Базаров визнаний 
“Людиною досягнень” з опублікуванням його 
заслуг у XVII томі видання “Хто є хто” (Між-
народний бібліографічний центр, Кембридж, 
Англія). 

Багатогранна діяльність Володимира 
Григоровича Базарова відзначена Федерацією 
космонавтики СРСР неодноразовими почес-
ними дипломами та медаллю ім.  
Ю.О. Гагаріна. 

Указом Президента України проф. Во-
лодимира Григоровича Базарова за вагомий 
внесок у розвиток вітчизняної оториноларин-
гології, підготовку медичних та наукових ка-
дрів, удосконаленню спеціалізованої допомо-
ги населенню нагороджено орденом “За за-
слуги ІІІ ступеня”.  

Як висококваліфікований спеціаліст, 
хороший організатор, доброзичлива, благоро-
дна, красива та душевно щедра людина Воло-
димир Григорович Базаров викликав глибоку 
пошану та любов його учнів, колег, пацієнтів. 

Світла та добра пам'ять про Володими-
ра Григоровича Базарова назавжди залишить-
ся у серцях тих, хто творив разом з ним, пра-
цював поруч, спілкувався та отримував меди-
чну допомогу, котрим він відкривав дорогу у 
цікаву царину знань. 

  
 

 Н.С. Міщанчук 
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