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ЮВІЛЕЇ 
 
УДК 617(092 Іськів) 

ІСЬКІВ БОГДАН ГРИГОРОВИЧ  
(ДО 80-РІЧЧЯ З ДНЯ НАРОДЖЕННЯ) 

 
 

Богдану Григоровичу Іськіву – докто-
ру медичних наук, професору, заслуженому 
працівнику народної освіти України, тала-
новитому вченому, досвідченому педагогу, 
14 серпня 2016 р. виповнилося 80 років. 

Після закінчення в 1960 р. медичного 
інституту у Львові, розпочав свою трудову 
діяльність на Волині, а потім – у рідному 
місті Броди, Львівської області. Вступивши 
в 1965 р. в аспірантуру, молодий лікар звер-
нув на себе увагу професора Л.А. Зарицько-
го та корифея української оториноларинго-
логії, директора інституту, професора  
О.С. Коломійченка За рекомендацією про-
фесора О.А. Євдощенко молодому аспіран-
ту була затверджена тема дисертації.   

Враховуючи те, що саме в ці роки ро-
зпочався розвиток нового хірургічного на-
прямку в лікуванні хронічних отитів, дослі-
дження, проведені молодим ученим з експе-
риментальної тимпанопластики, отримали 
високу оцінку спеціалістів, а успішний за-
хист дисертації був затверджений Москов-
ським ВАКом в рекордно короткий термін – 
2 тижні.  

Після успішного захисту дисертації 
Б.Г. Іськів був обраний асистентом новост-
вореної кафедри дитячої оториноларинго-
логії КДІУЛ. Працюючи на кафедрі, моло-
дий вчений приклав чимало зусиль в стано-
вленні нової кафедри, організації навчаль-
ного процесу та наукової роботи. Продов-
жуючи педагогічну та наукову роботу, під 
керівництвом проф. О.А. Євдощенко ним 
були розроблені нові методики кріохірургі-
чного лікування ЛОР-захворювань, дренаж-
ні методи лікування отоантриту, синуситів 
та ін. 

В своїй науковій та практичній діяль-
ності Богдан Григорович продовжував ак-
тивне вивчення проблеми хронічного отиту. 
В результаті копіткої багаторічної роботи, 

проведеної на кафедрі оториноларингології 
КДІУЛ, ним були розроблені різноманітні 
варіанти меатотимпанопластики, показання 
до проведення тих чи інших методик хірур-
гічних втручань. Закономірним результатом 
визнання наукових досягнень Богдана Гри-
горовича став успішний захист у 1988 р. 
докторської дисертації на тему «Меатотим-
панопластика у хворих на хронічний гній-
ний середній отит» .  

За роки роботи в Національній медич-
ній академії післядипломної освіти ім. П.Л. 
Шупика (Інституті удосконалення лікарів), 
ним проведено більше 2000 мікрохірургіч-
них операцій на вусі, тисячам хворих пове-
рнуто слух, сотням врятовано життя.  

Професором Б.Г. Іськівим розроблена 
і втілена в життя цілісна система, напрямок, 
в якому мікрохірургічне втручання є одним 
з компонентів комплексного лікування хро-
нічних отитів. 

Богдан Григорович є автором більш 
ніж 120 друкованих праць, 50 раціоналіза-
торських пропозицій, 3 винаходів, моног-
рафії «Меатотимпанопластика», він є спів-
автором збірника тестових питань і довід-
ника з невідкладної медичної допомоги.  

Очоливши в 1991 р. кафедру оторино-
ларингології НМАПО ім. П.Л. Шупика, 
якою в минулому керували такі видатні 
українські оториноларингологи, як академік 
О.С. Коломійченко, проф. С.І. Мостовий, 
проф. О.А. Євдощенко, професор Іськів Б.Г. 
продовжив традиції своїх вчителів, втілив-
ши в життя застосування багатьох нових 
методик лікування при захворюваннях вуха, 
горла та носа. В цей період ним в співавтор-
стві з провідними спеціалістами випущено 
«Типовий учбовий план і програма спеціа-
лізації (інтернатури) випускників медичних 
інститутів і медичних факультетів універси-
тетів із спеціальності «Оториноларинголо-
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гія»», «Навчальні плани та уніфікована про-
грама з передатестаційних циклів із спеціа-
лізації «Оториноларингологія», «Учбові 
плани та уніфікована програма з передатес-
таційних циклів із спеціальності «Онкоото-

риноларингологія», створено тестові 
комп’ютерні програми.  

Щиро вітаємо ювіляра і бажаємо йому 
міцного здоров’я, щастя, подальших успі-
хів. 

 

 Ярослав Шкоба 
 

Співробітники кафедри оториноларингології НМАПО ім. П.Л. Шупика 
щиро вітають Богдана Григоровича з Ювілеєм, зичать міцного здоров’я 

 


