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ЮВІЛЕЇ 
 
УДК 617(092 Коломійченко) 

ОЛЕКСІЙ СИДОРОВИЧ КОЛОМІЙЧЕНКО  
(ДО 120-РІЧЧЯ З ДНЯ НАРОДЖЕННЯ) 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ім’я професора Олексія Сидоровича 

Коломійченка, видатного українського вче-
ного-отоларинголога, який створив велику 
школу фахівців у своїй галузі, засновника 
Київського науково-дослідного інституту 
отоларингології, члена-кореспондента АН 
УРСР, лауреата Ленінської премії, відоме не 
тільки в нашій державі, але й далеко за її 
межами. 

Понад 50 років віддав О.С. Коло-
мійченко служінню науці. Він зробив 
значний внесок у розробку тонзилярної 
проблеми, діагностики та лікування запа-
льних процесів середнього вуха та внут-
рішньочерепних ускладнень, консервати-
вної терапії основних захворювань вуха, 
горла й носа, лікування травматичних 
ушкоджень ЛОР-органів, склероми верх-
ніх дихальних шляхів, професійної пато-
логії органу слуху, діагностики й ліку-
вання приглухуватості. 

Багатогранні наукові інтереси вченого 
виходили далеко за межі отоларингології. 
Він належав до тих, хто, володіючи даром 
наукового передбачення, широким світогля-
дом, завжди прагнув до єдності науки та 
практики, був добре обізнаним з найновіши-
ми досягненнями біології, біохімії, рентген-
радіології та кібернетики. За його пропозиці-
єю в отоларингології почали використовува-
ти протеолітичні ферменти, ультразвук, ла-
зерне випромінювання. Під його керівницт-
вом було написано праці щодо застосування 
кібернетичних методів в отоларингології. 

На батьківщині вченого у Шполі Чер-
каської області ім’я братів Михайла Сидо-
ровича та Олексія Сидоровича Коломійчен-
ків присвоєно центральній районній лікарні 
– у її будівництві та організації обидва про-
фесори брали активну участь. Ім’я О.С. Ко-
ломійченка носить заснований ним Інститут 
отоларингології НАМН України. Отоларин-
гологія розвивається в Україні в напрямках, 
окреслених О.С. Коломійченком. Його чис-
ленні учні, нове покоління молодих фахів-
ців, успішно працюють над актуальними 
проблемами медицини на рівні сучасних 
досягнень світової науки. При Інституті 
організовано кабінет-музей ученого. 

А. Ейнштейн писав: «...існує лише 
один спосіб представити великого ученого 
широкій публіці: обговорити й пояснити 
загальнозрозумілою мовою і ті завдання, які 
він вирішував, і самі рішення». Ми також 
спробуємо розповісти про життя і діяль-
ність свого прекрасного вчителя, що воло-
дів гострим розумом, умінням бачити голо-
вне, постійно прагнув до наукового пошуку, 
спрямованого на полегшення страждань 
хворого, до звеличення своєї улюбленої 
отоларингології. 
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Олексій Сидорович Коломійченко на-
родився 30 березня 1898 р. в містечку Шпо-
ла у великій, багатодітній селянській сім'ї. 
Батько його, Сидір Лук’янович, був віднос-
но грамотним на той час чоловіком. Він 
закінчив двокласне училище (це прирівню-
валося до п'ятикласного навчання), умів 
читати, писати, знав і виконував роботу 
рахівника. Мати – Олена Авксентіївна – 
була неписьменною селянкою, дуже доб-
рою, роботящою жінкою. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Батько О.С. Коломійченка  
Сидір Лук’янович Коломієць та мати –  

Олена Авксентіївна Коломієць 
 
 
В сім’ї було 18 чоловік. З 13 дітей троє 

померли. Виросло 10, із них п’ятеро хлопчи-
ків і стільки ж дівчаток. Олексій був най-
меншим. Дитинство Олексія Сидоровича ми-
нуло серед прекрасної природи. Ріс він міц-
ним, допитливим, дуже товариським і весе-
лим хлопчиком, майже весь вільний час про-
водив у лісі чи на риболовлі (інтерес до неї 
він зберіг на все життя). Шполяни казали, що 
Олексій «народився в сорочці» – був щасли-
вим, розумним, добрим до людей і рідних...  

Батьки розуміли, що без навчання ді-
тям зі злиднів не вибитись. Згадуючи цей 
період, Олексій Сидорович говорив: «Ніко-
ли не забуду, як мати моя Олена Авксентії-
вна, проста, неграмотна селянка й разом з 
тим дбайлива, розумна, чуйна жінка, завжди 
твердила, а головне – розуміла, що нам тре-
ба вчитися, і постійно нас на це напучувала. 
Слова матері «хвилина час береже», «учен-
ня світ, а невчення – тьма» не в тоні докору, 
а в тоні ласкавого слова і поради глибоко 
западали в душу, і ми слухали порад матері 
– вчилися». 

Батько й мати Коломійченка доклали 
багато зусиль, щоб виховати дітей, дати їм 
освіту. Середню освіту дістали всі дівчата, 
крім Клавдії, яка замінила по господарству 
матір, що втратила зір. Хлопчики здобули 
вищу освіту, і згодом Конон став начальни-
ком залізничної станції, Лаврентій – інже-
нером, Іван – ветеринарним лікарем, профе-
сором, Михайло – відомим хірургом, також 
професором, а Олексій – видатним ученим-
отоларингологом. 

Старшого сина – Михайла, що здавна 
мріяв стати лікарем, спочатку не прийняли 
на медичний факультет Київського універ-
ситету: сім’я мала прізвище Коломієць, що 
означало тоді належність до нижчого стану. 
Наполегливий і цілеспрямований, Сидір 
Лук’янович знайшов вихід. Він звернувся 
до священика, який видав нові метричні 
довідки всім синам з прізвищем, що мало 
означати належність до вищого стану («із 
козачества»), – Коломійченко. Ця обставина 
допомогла всім хлопцям вступити до вищих 
навчальних закладів. 

У 1909 р. Олексій був зарахований до 
Шполянського вищого початкового учили-
ща, яке закінчив 1914 р., крім того, він на-
вчався співам, фізичним вправам і, як нео-
бов’язковим предметам, – французькій і 
німецькій мовам. На підставі положення 
про вищі навчальні училища йому було 
«присвоєно права службові, по воїнській 
повинності та по наданню чину, представ-
лені особам, що закінчили курси чотирьох 
класів чоловічих гімназій відомства Мініс-
терства Народної Освіти м. Шпола, Київсь-
кої губернії, 4 червня 1914 р.». 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Жага знань спонукала Олексія Сидо-

ровича вчитися далі, і він поїхав до Києва, 
де вступив до залізничного училища, яке 
закінчив 1916 р. Невдовзі в Україні розпо-
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чалися демократичні перетворення. Олексій 
Сидорович вирішив учитися далі. Екзамени 
на атестат зрілості, після дворічної підгото-
вки в Першій українській гімназії для доро-
слих, де він навчався без відриву від роботи, 
було здано успішно, і юнака прийняли 1919 
р. на юридичний факультет Київського уні-
верситету. Лекції не захопили його, і вже 
через місяць він перейшов на медичний 
факультет того самого університету, згодом 
перетвореного на Київський медичний ін-
ститут (зараз – Національний медичний 
університет ім. О.О. Богомольця).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

О.С. Коломійченко серед однокурсників (1921 р.) 
 
Роки навчання О.С. Коломійченка про-

ходили у важких умовах. Доводилося поєд-
нувати навчання з роботою провідника-фель-
дшера на Південно-Західній залізниці. Київ – 
Ростов, Київ – Одеса, Київ – Шепетівка – та-
кими були маршрути. Олексій Сидорович не 
втрачав жодної хвилини й тут: брав із собою 
підручники, конспекти і вчився, вчився… 

Після перших трьох курсів навчання 
Коломійченку дали стипендію. Сільський 
хлопець тішив викладачів світлим розумом, 
кмітливістю, наполегливістю. 

На медичному факультеті в той час 
працювала плеяда відомих учених-педа-
гогів. А.В. Старков, М.С. Спіров, М.М. Во-
лкович, О.П. Кримов, Ф.Г. Яновський, М.М. 
Губергріц, М.Д. Стражеско, В.М. Іванов, 
М.М. Сиротинін. Багато з них згодом стали 
академіками. 

Маємо підкреслити, що Микола Мар-
кіянович Волкович фактично спрямував 
професійну лінію О.С. Коломійченка. М.М. 
Волкович читав курс ларингології на меди-
чному факультеті з 1903 р. і вперше в Укра-

їні об’єднав отіатрію й ларингологію в єди-
ну клінічну дисципліну. 

Найкращим наставником у контексті 
професійного поклику і найвищого зразку в 
обраній Олексієм Сидоровичем спеціальнос-
ті був фундатор сучасної отоларингології 
О.М. Пучківський – засновник і керівник 
першої кафедри отоларингології (1921-1937) 
у Київському медичному інституті, розробив 
першу навчальну програму з отоларинголо-
гії. Серед методик, розроблених О.М. Пуч-
ківським, – операції при ураженнях слухових 
кісточок (1909), екстирпація гортані (1924), 
ендоназальне втручання при атрезії сльозо-
вивідних шляхів (1925), «Ендоназальне роз-
криття слізного мішка» (1925). Видав пер-
ший підручник українською мовою «Хворо-
би вуха, носа та горлянки».  

О.С. Коломійченко з великою шано-
бою ставився до вчителя і багато часу про-
водив на кафедрі оториноларингології, 
якою керував професор О.М. Пучківський. 
Він охоче ділився знаннями з молодими 
лікарями. Багато зробив цей учений і для 
становлення Коломійченка як спеціаліста – 
він бачив у юнакові потяг до знань, задатки 
хірургічної майстерності. А в 1922 р. було 
підписано декрет про обов’язкове викла-
дання в медичних інститутах оторинолари-
нгології як окремої галузі медицини. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

О.С. Коломійченко серед співробітників  
ЛОР-кафедри Київського медичного інституту. 

У центрі – професор О.М. Пучківський,  
в другому ряду – О.С. Коломійченко. 

 
 
Значну роль у формуванні Коломійче-

нка як майбутнього вченого, безумовно, 
зіграв Микола Маркіянович Волкович, що 
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створив школи не лише хірургів загального 
профілю, а й окремих галузей хірургії. Се-
ред них М.Я. Харшак та О.С. Коломійченко 
стояли біля витоків становлення хірургічної 
оториноларингології. 

На своєму 75-річному ювілеї Олексій 
Сидорович говорив: «Найбільший вплив на 
мене справив М.М. Волкович – основопо-
ложник оториноларингології на Україні. 
Хірургічна клініка М.М. Волковича прище-
пила мені любов до хірургії, стала школою і 
хірургічної майстерності, і її недосяжних 
для мене висот. Його клініка стала й шко-
лою людяності, якою була пройнята робота 
в операційній, перев’язочній, на обходах, 
лекціях та практичних заняттях». 

Перед самим закінченням інституту з 
Олексієм Сидоровичем трапилася біда – він 
застудився, і в нього знизився слух. Це було 
трагедією – адже він лише починав свою 
лікарську діяльність. Консультації у відо-
мих спеціалістів  та лікування виявились 
неефективними. Слух не поліпшувався, хо-
ча залишався достатнім для продовження 
навчання. Ця обставина значною мірою 
вплинула на те, що Коломійченко вирішив 
обрати своєю спеціальністю оториноларин-
гологію й присвятити життя боротьбі з глу-
хотою. Це був важкий шлях, але саме О. 
Коломійченко став фактично українським 
Бетховеном отіатрії. 

Німецький художник Альбрехт Дю-
рер, що залишив помітний слід в історії 
точних наук, так радив художнику-почат-
ківцю: «Перед тобою різноманітні науки, 
обери собі одну, яка може бути тобі корис-
ною, вивчи її, не шкодуй праці, поки не до-
сягнеш того, що вона буде давати тобі ра-
дість...» 

О.С. Коломійченко обрав отоларинго-
логію й присвятив їй усе життя. Він не лише 
сам багато зробив для своєї спеціальності, а 
й захопив нею численних своїх учнів – і ця 
наука давала радість не лише йому, а й уч-
ням, як дає її й досі його послідовникам. 

Лікарська діяльність Коломійченка по-
чалася у 1924 р. в Ізяславській дільничній 
лікарні Шепетівського округу, де він працю-
вав лікарем-стажистом. Незабаром Коломій-
ченка перевели до Шепетівської окружної 
лікарні, де він працював ординатором хірур-
гічного відділення. Уже в той час Коломій-

ченко виявив інтерес до наукових дослі-
джень і у 1925 р. зробив доповідь про відда-
лені результати гастроентеростомії на 
об’єднаному засіданні спеціалістів хірургіч-
них і терапевтичних клінік Київського інсти-
туту вдосконалення лікарів. Одночасно він 
працював отоларингологом, оскільки в 
останній рік навчання систематично трудив-
ся в отоларингологічній клініці О.М. Пучків-
ського. Про цей період часто з теплотою 
згадував Олексій Сидорович. Адже саме тоді 
він отримав можливість стати повноцінним 
оперуючим отоларингологом широкого про-
філю. Він завжди вважав, що найправильні-
ший шлях до засвоєння вузької спеціальності 
– перехід від загальної хірургії до хірургії 
окремих органів і систем. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Олексія Сидоровича відрядили на ку-

рси вдосконалення лікарів у Києві. Завіду-
вав кафедрою в той час С.О. Ставракі – та-
лановитий хірург-отоларинголог, автор ба-
гатьох наукових праць, постійний співробі-
тник «Журнала ушных, носовых и горловых 
болезней». За час навчання на курсах Коло-
мійченко закріпив, поповнив свої знання, 
утвердився щодо обраної спеціальності. 
Першого ж дня після повернення в Шепеті-
вку йому довелося самостійно зробити тре-
панацію вуха в скарлатинозному відділенні. 
Операція пройшла благополучно, й автори-
тет молодого лікаря значно зріс.  

Під час перебування Олексія Сидоро-
вича на курсах удосконалення лікарів Стані-
слав Омелянович Ставракі звернув увагу на 
виняткову працездатність молодого фахівця, 
його допитливість, хірургічну майстерність, 
помітні здібності до науково-дослідної робо-
ти і згодом запросив його до Києва в клініку 
вуха, горла, носа Київського інституту вдос-
коналення лікарів на посаду асистента. Під 
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керівництвом Ставракі Коломійченко вдос-
коналював знання в галузі практичної ото-
риноларингології і почав наукову діяльність 
(одночасно він викладав на курсах). Значну 
роль у здобутті ним високої майстерності 
відіграв професор М.Я. Харшак, який був 
одним із перших отоларингологів країни, що 
почали застосовувати хірургічне лікування 
хворих на рак гортані. Досконало оволодів-
ши резекцією гортані, він у той же самий час 
був прибічником ощадливих втручань – а це 
можливо лише при ранній діагностиці. Та-
кий напрям став провідним і в працях його 
учнів. Олексій Сидорович багато зробив для 
подальшого розвитку методів лікування хво-
рих із злоякісними новоутвореннями вуха, 
горла і носа. 

Коломійченко працював молодшим 
асистентом, старшим приват-доцентом, а з 
1936 р. – доцентом клініки. Перейнявши 
досвід своїх учителів, Олексій Сидорович з 
самого початку виявив себе талановитим 
хірургом, оперував упевнено й красиво. Усі 
ці роки він активно займався також науко-
вою працею. Викладацька діяльність з ліка-
рями значно відрізнялася від роботи зі сту-
дентами, і Олексій Сидорович розробив 
оригінальну методику викладання, яка ляг-
ла в основу монографії. 

В складі кафедри отоларингології Ки-
ївського інституту вдосконалення лікарів 
О.С. Коломійченко очолив клініку й курс 
дитячої отоларингології, а згодом – і саму 
кафедру. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

У 1936 р. Коломійченка було призна-
чено завідуючим великим дитячим отори-
ноларингологічним відділенням, яке він 
організував уперше на Україні в районній 
лікарні імені М.І. Калініна м. Києва. На цій 
базі його самостійна педагогічна діяльність 

почалася з читання лікарям-курсантам Ки-
ївського інституту вдосконалення лікарів-
лекцій з отоларингологічних захворювань 
дитячого віку. Клініка стала центром розви-
тку нового на той час напряму оторинола-
рингології – дитячої хірургії вуха, горла, 
носа. 

У 1937-1940 рр. Олексій Сидорович 
детально розробляє актуальні на той час 
питання лікування грудних дітей із захво-
рюваннями вуха при токсичних диспепсіях. 
При цій патології в той час був високий 
відсоток смертності. Коломійченко запро-
понував і впровадив у практику антро- і 
тимпанопункцію, які виявилися дуже ефек-
тивними, сприяли зниженню смертності. 

Олексій Сидорович уперше в Києві і в 
Україні застосував видалення сторонніх тіл 
з гортані, трахеї та бронхів без трахеотомії і 
широко запровадив у практику метод пря-
мої ларингоскопії у дітей. Цій методиці на-
полегливо навчав і курсантів. 

Одночасно Коломійченко був консу-
льтантом Інституту охорони материнства та 
дитинства. 

До 1936 р. вчений опублікував 14 ґру-
нтовних робіт з оториноларингології, і за 
сукупністю праць йому було присвоєно 
ступінь кандидата медичних наук (без захи-
сту дисертації). У 1938 р., після прочитання 
пробної лекції на тему «Радикальна трепа-
нація та її ускладнення», Олексій Сидоро-
вич отримав звання професора. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

У 1936 р. О.С. Коломійченко було присвоєно  
ступінь кандидата медичних наук 

 
Коло наукових інтересів О.С. Коло-

мійченка весь час розширювалося: травми 
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вуха, горла, носа, внутрішньочерепні ускла-
днення хронічних гнійних запалень серед-
нього вуха, абсцеси мозку, менінгіти, синус-
тромбози, лабіринтити, склерома верхніх 
дихальних шляхів тощо. Особливу увагу 
приділяв він лікуванню хворих з абсцесами 
мозку – надзвичайно важким ускладненням 
гнійних запалень середнього вуха, що стало 
основою для оформлення його багатого 
клінічного досвіду і численних спостере-
жень у вигляді докторської дисертації 
«Отогенні абсцеси мозку (анатомічні та 
клінічні спостереження)». Дисертацію Оле-
ксій Сидорович успішно захистив 17 грудня 
1940 p., затвердження в ученому ступені 
доктора медичних наук отримав 17 травня 
1941 p., напередодні Великої Вітчизняної 
війни.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Нам уявляється доречним навести тут 

спогади про докторську дисертацію  
О.С. Коломійченка одного з його учнів – 
О.К. Покотиленка. «У той час, як, мабуть, 
іще й зараз, отоларингологів цікавили чис-
ленні нерозв’язані проблеми важких ускла-
днень гострих і хронічних гнійних середніх 
отитів – отогенних абсцесів головного моз-
ку. Завжди цілеспрямований і глибоко мис-
лячий, Олексій Сидорович в анатомічній 
частині праці поставив за мету вивчити 
шляхи проникнення й поширення інфекцій-
ного начала з середнього вуха в порожнину 
черепа, оскільки наявні на той час відомості 
не задовольняли клініку в багатьох аспектах 
виникнення внутрішньочерепних усклад-
нень. Тому, після консультації із завідую-
чим кафедрою анатомії Київського медич-
ного інституту професором М.С. Спіровим, 

Олексій Сидорович зайнявся цим питанням, 
хоча добре розумів, що вивчення лімфатич-
ної системи скроневої кістки і її зв’язку з 
підпавутинним простором головного мозку 
становило великі труднощі. Ось що він пи-
сав пізніше: «Останні [труднощі] зумовлю-
ються самою суттю роботи, що вимагає ве-
ликої затрати часу й крайньої копіткості 
при виконанні її... Порівняно мало розроб-
лене питання вимагало затрат часу на виро-
блення методичних прийомів ін’єкції у кіс-
ткову тканину. Звідси невдачі, розчарування 
та настійна необхідність нескінченного збі-
льшення кількості дослідів і приготування 
препаратів. Немало ускладнень зустрілося й 
при доборі літератури. Нових робіт з цього 
питання майже нема». 

Всю технічну роботу по ін’єкції у 
скроневі кістки і тверду мозкову оболонку 
Олексій Сидорович проводив власноручно в 
неурочний, вечірній час. Кольоровими ма-
сами він ін’єктував 52 трупи, приготував 
більш як 140 наочних макропрепаратів і 
майже 80 гістологічних препаратів для мік-
роскопа, які вивчав і протоколював самос-
тійно. Повчальний і гідний наслідування 
приклад для молодих учених, вогник у ві-
концях лабораторій яких повинен гаснути 
далеко за північ! Адже протягом усього 
життя світло на своєму письмовому столі 
Олексій Сидорович справді гасив не раніш 
як опівночі. В межах цього часу в будь-який 
день можна було зайти до нього додому, 
порадитися про справи інститутські, науко-
ві, особисті. Він завжди був радий цьому, а 
відвідувач виносив з собою задоволення від 
спілкування з незвично привабливою люди-
ною. 

Незважаючи на методичні труднощі, а 
інколи й розчарування, Коломійченко по 
завершенні дисертації ніби з сумом за ми-
нулими днями роботи в анатомічному театрі 
зазначив, цитуючи висловлювання з подіб-
ного приводу Ч. Шерінгтона: «Проблема, 
якої я торкнувся, довго ще буде давати тим, 
хто працює над нею, ту втіху, що мандрівка 
краща, ніж прибуття». В цьому весь Олексій 
Сидорович: одвічний пошук, невдоволе-
ність досягнутим, прагнення збагнути нове, 
ще непізнане... 

Основним підсумком анатомічних ди-
сертаційних досліджень Коломійченка було 
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встановлення нових структур лімфатичних 
судин твердої мозкової оболонки й скроне-
вої кістки, їх анатомічного зв’язку і на ос-
нові цього – формулювання висновку про 
можливість ретроградного току лімфи в 
патологічних умовах з поширенням гнійної 
інфекції з середнього вуха в головний мозок 
і наступним формуванням абсцесу. Неаби-
яку роль у патогенезі отогенних внутріш-
ньочерепних ускладнень він відводив серо-
зному запаленню (пов’язаному з обмінною 
патологією лімфатичних капілярів) – як 
субстрату для розвитку нагноєння. Ці нау-
кові дані ще й досі становлять науково-
практичний інтерес. 

Крім анатомічних спостережень, вче-
ний провів велике патологоанатомічне дос-
лідження 42 отогенних абсцесів мозку, що 
закінчились летально. На основі зіставлення 
80 гістологічних зрізів і аналізу клінічного 
перебігу хвороби він виділив 3 патологоана-
томічні форми отогенних абсцесів мозку, які 
не втратили інтересу й зараз: поодинокі абс-
цеси (інкапсульовані та неінкапсульовані); 
абсцедуючий метастатичний енцефаліт (фле-
гмона мозку, обмежений, з множин фокуса-
ми); інфекційно-токсичний енцефаліт. 

Дослідник вважав, що визначення па-
тологоанатомічної форми захворювання у 
конкретному випадку має велике значення 
для вибору методики хірургічного втручан-
ня, післяопераційного лікування пацієнтів і 
прогнозу захворювання. Цей невеликий 
огляд матеріалів докторської дисертації 
О.С. Коломійченка, здійснений за спогада-
ми О.К. Покотиленка, висвітлює ті її сторо-
ни, які характеризують особистість автора, 
хід його наукової думки, логічність теоре-
тичних досліджень і, нарешті, широту клі-
нічних висновків. Епіграфом до дисертації 
Олексій Сидорович узяв вислів: «Нехай 
хірург розумом і оком діє раніше, ніж 
озброєною рукою». 

Під час Великої Вітчизняної війни ві-
дповідальні завдання постали перед медич-
ними працівниками країни. З самого почат-
ку у клініку Коломіченка почали надходити 
поранені з важкими травмами. Він докладав 
багато зусиль для врятування їхнього життя. 
У складних умовах, коли поранені надходи-
ли безперервно, Олексій Сидорович розроб-
ляв нові види операцій, адже нові типи 

зброї викликали особливо тяжкі, комбіно-
вані травми, зокрема голови та шиї. Нерідко 
йому доводилося цілу добу надавати висо-
кокваліфіковану хірургічну допомогу. Він 
не міг залишити хворих, потік яких не при-
пинявся до останнього дня оборони Києва. 
Потрібно було евакуюватися. Коли за Ко-
ломійченком прислали машину, по шосе до 
Києва вже рухались фашистські танки. Ма-
шина встигла доїхати лише до Дарниці. Да-
лі дорога виявилась відрізаною, і Олексію 
Сидоровичу довелося повернутись додому. 

В тимчасово окупованому Києві Ко-
ломійченко працював у ряді отоларинголо-
гічних закладів, здебільшого на території 
лікарні на Шулявці. Фактично він залишав-
ся єдиним лікарем в гнобленому й голодно-
му місті, що міг надати негайну отоларин-
гологічну допомогу. Патріот, вірний син 
Батьківщини, він брав активну участь у на-
данні допомоги партизанам і учасникам 
київської підпільної організації, що діяла в 
місті з жовтня 1941 до листопада 1943 р. 

Ця діяльність була високо оцінена Ра-
дянським урядом, що нагородив його меда-
лями «За перемогу над Німеччиною у Вели-
кій Вітчизняній війні 1941-1945 рр. та До-
блесну працю у Великій Вітчизняній війні 
1941-1945 рр.», «За бойові заслуги», «За 
оборону Києва», «Двадцять років перемоги 
у Великій Вітчизняній війні 1941-1945 рр.». 
Його також нагороджено медаллю «Парти-
занові Вітчизняної війни» I ступеня.  

В кінці Великої Вітчизняної війни 
Олексій Сидорович енергійно включився у 
роботу по організації й відбудові оторино-
ларингологічних клінік інститутів – медич-
ного, стоматологічного та охорони мате-
ринства і дитинства. З перших днів після 
визволення Києва Радянською Армією Ко-
ломійченко працював консультантом евако-
госпіталів, брав участь у відбудові отолари-
нгологічного відділення Київської міської 
лікарні імені Жовтневої революції. Набутий 
під час війни досвід сприяв вдосконаленню 
хірургічної вправності та наукової діяльно-
сті Коломійченка. Він широко вдавався до 
найскладніших втручань при отогенних  
внутрішньочерепних ускладненнях, розроб-
ляв нові методики лікування, публікації 
повідомлень про які допомагали успішному 
впровадженню їх в інших клініках. Так, 



78  Журнал вушних, носових і горлових хвороб, №2, 2018 

було успішно введено в практику застосу-
вання пеніциліну для лікування дітей і до-
рослих з гострими отитами та мастоїдитами. 

З 1943 р. Коломійченко завідує кафе-
дрою отоларингології стоматологічного 
факультету Київського медичного інститу-
ту, а в 1944 р. його обирають завідуючим 
кафедрою отоларингології Київського дер-
жавного інституту вдосконалення лікарів. 
Базою кафедри була організована вченим 
клініка на 60 ліжок. Одночасно Коломійче-
нка призначили заступником директора з 
науково-навчальної роботи. Доводилося 
заново створювати інститут, оснащувати 
кафедри й клініки, добирати кадри. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Він був чудовим педагогом, причому 
вважав за необхідне, щоб лікарі постійно 
вивчали не тільки оториноларингологію, а й 
поповнювали знання з інших галузей, 
обов’язково знали хоча б одну іноземну 
мову, цікавився тим, що вони читають. 
Вчив передовсім власним імперативним 
прикладом ставлення до науки. Саме про 
Олексія Сидоровича можна сказати латин-
ською – «Fidelis et fortis» – «Перший і смі-
ливий». 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Коломійченко вважав, що для підго-

товки лікарів недостатньо лише прослуху-

вання лекцій і проведення практичних за-
нять. З метою удосконалення знань лікарів 
він з невеликою бригадою співробітників 
виїжджав у деякі обласні та районні центри, 
де працювали колишні курсанти. Обхід 
хворих, аналіз роботи відділення, хірургічні 
операції, під час яких асистував професор 
або його співробітники, – такими були фор-
ми допомоги на місцях. Тут, мабуть, дореч-
на думка К.С. Станіславського, яку можна 
назвати й порадою О.С. Коломійченка: «Го-
воріть оку, а не вуху. Око – найбільш чут-
ливий стимулятор мислення». 

Олексій Сидорович Коломійченко 
опікувався отоларингологічними курсами, 
часто приїздив у різні міста України з лек-
ціями та демонстраціями хірургічних мето-
дів лікування. В 1960-х роках професор 
О.С. Коломійченко зі своїми учнями профе-
сором В.А. Гукович та к.м.н. В.В. Щуровсь-
ким демонстрував успішно розроблені ним 
операції при отосклерозі. В 1961 молодий 
спеціаліст, нині професор Т.В. Шидловська 
проходила курси спеціалізації по оторино-
ларингології при Полтавській обласній лі-
карні. Олекса Сидорович Коломійченко 
якраз тоді проводив у Полтаві показові опе-
рації, демонструючи справді ювелірні втру-
чання при отосклерозі, відновлюючи людям 
слух.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
«Під час навчання на курсах в м. Пол-

тава мені пощастило спостерігати блискучу 
хірургічну роботу знаменитого професора, 
слухати його поради, знаходитися поряд з 
такою непересічною, надзвичайно обдаро-
ваною і сильною особистістю. Ця зустріч 
визначила всю мою подальшу професійну 
долю» – згадує Тамара Василівна Шидлов-
ська, учениця Олекси Сидоровича. Великий 
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учений і хірург відзначив молодого спеціа-
ліста і запросив на роботу до щойно створе-
ного Інституту отоларингології. Професор 
Т.В. Шидловська, нині керівник створеної 
нею лабораторії професійних порушень 
голосу і слуху, Заслужений діяч науки і те-
хніки України, працює в Інституті, що но-
сить ім’я проф. О.С. Коломійченка, з того 
часу вже понад 50 років… 

«Навчання прикладом,» – так характе-
ризує суть процесу виховання Олексієм 
Сидоровичем молодих кадрів професор 
О.А. Євдощенко, на той час завідуюча ка-
федри оториноларингології Київського ін-
ституту вдосконалення лікарів, головним 
редактором «Журнала ушных, носовых и 
горловых болезней». 

Великою школою подання теоретич-
ного матеріалу зі спеціальності були його 
лекції. Залучення останніх досягнень зі спе-
ціальності, конкретний, з використанням 
прикладів з клінічної практики виклад, де-
монстрація «тематичних» хворих... Дуже 
чутливо ставився Олексій Сидорович до 
всього нового, прогресивного, наполегливо 
впроваджував його в роботу клініки, в педа-
гогічний процес. У клініці систематично 
проводилися науково-практичні конферен-
ції. 

 Школу блискучого клінічного мис-
лення, манеру чіткого викладу матеріалу, 
обґрунтованість діагнозу і строго індивідуа-
льний підхід до кожного пацієнта демон-
стрували розгляди хворих. Пропустити та-
кий розгляд вважалося великою втратою, 
тому аудиторія ледве вміщувала бажаючих 
бути присутніми. Щоразу хворому призна-
чалося суворо індивідуальне лікування. 

 Олексій Сидорович був блискучим 
хірургом – оперував дуже «анатомічно» й 
красиво. Присутнім навіть здавалося, що 
здійснення найскладнішої операції просте й 
доступне кожному, хто забажає її повтори-
ти. Але насправді така чіткість та простота 
дій хірурга ґрунтувались на глибокому 
знанні анатомії, топографії, характеру пато-
логічного процесу. До речі, професор роз-
раховував на те, що під час операції асис-
тент мислить синхронно з ним і тому пови-
нен передбачати всі дії хірурга. 

Кафедра отоларингології Київського 
інституту вдосконалення лікарів протягом 

багатьох років працювала над проблемою 
діагностики та лікування злоякісних пух-
лин, що локалізуються в області носа і на-
вколоносових пазух, решітчастого лабірин-
ту, верхньої щелепи, глотки, гортані і ший-
ного відділу стравоходу. Але основним бу-
ло вивчення раку гортані, шийного відділу 
стравоходу та метастазів у регіонарні лім-
фатичні вузли шиї. Значним є внесок Олек-
сія Сидоровича в методику і техніку вико-
нання операцій на гортані, зокрема ларин-
гектомії. В основу її проведення  він поклав 
ощадливий принцип.  

Хірург запропонував, розробив і 
впровадив у клінічну практику метод на-
кладання кисетного шва на глотково-
стравохідне сполучення при ларингектомії.  

Коломійченко значно спростив опера-
цію повного видалення гортані, зробив її 
доступною широкому колу лікарів. До речі, 
розроблена ним методика накладання кисе-
тного шва застосовується й за кордоном. 

 У клініці широко вивчалось метаста-
зування ракових пухлин гортані в регіонар-
ні лімфатичні вузли шиї. О. С. Коломійчен-
ко запропонував оригінальний метод «роз-
дягання» загальної сонної артерії при вида-
ленні регіонарних метастазів у ділянці шиї, 
спаяних з адвентицієм магістральних судин. 

 Велика заслуга Олексія Сидоровича в 
розробці реконструктивних операцій на 
гортані. Проведення їх стало можливим в 
останні роки його життя завдяки вдоскона-
ленню хірургічної техніки, розвитку науко-
во-технічного прогресу взагалі і в отоларин-
гології, зокрема. 

Особливо великі заслуги Коломійчен-
ка в галузі розробки нових операцій при 
отосклерозі, що поліпшують слух. З 50-х 
років Олексія Сидоровича не полишала ду-
мка про хірургічне лікування хворих на 
отосклероз – консервативні методи не дава-
ли бажаних результатів. 

 Втрата слуху – велика трагедія. Глу-
хота нерідко примушує залишати улюблену 
справу, змінювати професію, часом робить 
людей інвалідами. Одна з найчастіших при-
чин глухоти – отосклероз. Термін цей упе-
рше запропонував у кінці XIX ст. А. Політ-
цер – основоположник оториноларингології 
в Західній Європі. Учений дійшов висновку: 
якщо видалити кістковий наріст, повернути 
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стремінцю рухливість, слух повинен повер-
нутися. Політцер досконало розробив техні-
ку операції на препаратах. Але оперативні 
втручання, здійснені отохірургами кількох 
країн з 1876 р., дали настільки низький ре-
зультат і разом з тим таку велику кількість 
важких ускладнень (аж до менінгіту з лета-
льним кінцем), що сам автор операції почав 
переконувати лікарів відмовитися від неї. 
Причинами невдач були низький рівень 
розвитку анестезії, відсутність антибіотиків, 
сульфаніламідних препаратів, інструментів, 
мікроскопів. Увага хірургів переключилась 
на фенестрацію лабіринту, створення ново-
го вікна присінка. Протягом 60 років опера-
цію вдосконалювали за кордоном і в Радян-
ському Союзі. Але більшість радянських 
спеціалістів незабаром відмовилися від цьо-
го виду хірургічного втручання як недоста-
тньо ефективного. 

Згодом Олексій Сидорович звернув 
увагу на статтю американського спеціаліста 
С. Розена, який описав випадок з практики, 
коли під час визначення ступеня фіксації 
стременця у хворого на отосклероз зондом 
ненавмисне зрушили підніжну пластинку 
стременця і він став добре чути одразу ж на 
операційному столі. 

В кінці 1956 р. Розен приїхав до Ра-
дянського Союзу й демонстрував у кількох 
містах свої операції. Результати були не 
завжди задовільними. Але сам принцип хі-
рургічного втручання зацікавив Коломійче-
нка, і він почав інтенсивно готуватися до 
такої операції, залучаючи до роботи весь 
колектив кафедри. 

Необхідно було почати з інструментів, 
обміркувати хід операції. Олексій Сидоро-
вич знову й знову вдосконалював свої знан-
ня з морфології і патоморфології вуха, ви-
вчав і створював схеми хірургічних втру-
чань, оперував на препаратах. Через кілька 
місяців він значно модернізував техніку 
операції Розена й повністю розробив оригі-
нальний підхід до барабанної перетинки, а 
також видалення задньої стінки слухового 
проходу, ввів новий принцип розхитування 
стремінця. 

Необхідні були спеціальні інструмен-
ти, оптичні прилади, яких до того часу не 
знала отоларингологія. На допомогу при-
йшли інженери та робітники київських за-

водів. За кресленням Коломійченка і при 
його безпосередній участі було виготовлено 
мобілізатори, скальпелі, зонди, долітця, 
щипці-гострозуби для видалення най-
менших осколків кісток, гачечки для розхи-
тування стремінця та багато інших присто-
сувань. 

Заслуга створення першого набору ін-
струментів (у кінці 1965 р.) належить Коло-
мійченку та слюсарю-лекальнику, майстрові 
«Золоті руки» П.О. Всеволодському (завод 
«Арсенал»). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

О.С. Коломійченко та народний умілець –  
слюсар П.О. Всеволодський виготовляють  

унікальні хірургічні інструменти 
 
 

Першу операцію при отосклерозі за 
методом Розена Олексій Сидорович успіш-
но провів хворому Миколі Живалую 14 лю-
того 1957 р. 

Отже, першим лікарем у нашій країні, 
якому пощастило повернути хворому ра-
дість чути чудовий світ звуків, втрачений 
при отосклерозі, був О.С. Коломійченко.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

О.С. Коломійченко, В.О. Гукович, М.В. Тарасюк 
та пацієнт М. Живалуй 
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Незабаром операції щодо мобілізації 
стремінця почали проводити і в клініках 
інших міст країни. Це був справжній тріумф 
оториноларингології XX ст., відновної хіру-
ргії. Операція повертала слух більш як 70 % 
хворих, і він залишався стабільним навіть у 
віддалений час. Це досягнення уславило 
українську оториноларингологію та її вида-
тного керівника. 

Щоденно на ім’я професора почали 
надходити численні листи. Часто на конвер-
тах замість адреси було написано: «Київ. 
Людині, яка повертає слух», «Головному 
вушному професору». А з Алма-Ати надій-
шов лист з таким написом: «Київ. Філатову 
слуху».  

Після того, як у журналі «Огонек» бу-
ло опубліковано статтю, а портрет Олексія 
Сидоровича розміщено на першій сторінці, 
у вестибюлі клініки завжди був величезний 
натовп людей, що приїжджали з усіх кінців 
країни. Кафедра тоді мала в своєму розпо-
рядженні лише 15 ліжок для хворих на ото-
склероз.  

Необхідність розв’язання таких актуа-
льних проблем, як глухота та приглухува-
тість, онкологія в оториноларингології, тон-
зилярна патологія, розробка і впровадження 
в практику нових методів діагностики та 
лікування, організаційно-методичного кері-
вництва кафедрами оториноларингології й 
лікувально-профілактичними закладами 
отоларингологічного профілю, ставала все 
настійнішою. Потік хворих зростав. Олексій 
Сидорович переконливо аргументував не-
обхідність створення науково-дослідного 
інституту отоларингології в Києві. Його 
незвичне за пристрасністю викладу звер-
нення в офіційні органи закінчувалося сло-
вами: «Україні потрібен такий інститут!» 
Влітку 1960 р. було прийнято рішення про 
організацію в Києві науково-дослідного 
інституту отоларингології Міністерства 
охорони здоров’я УРСР, директором якого 
було призначено Коломійченка. Це відпові-
дальне і нелегке завдання стало початком 
нового етапу на життєвому шляху вченого. 

Спочатку інститут функціонував на 
базі кафедри хвороб вуха, горла і носа Київ-
ського інституту вдосконалення лікарів, 
розташованої в Київській обласній лікарні. 
Проектування і будівництво всіх споруд 

інституту проходило під керівництвом і при 
активній участі Коломійченка – він буква-
льно жив усім, що стосувалося будівництва.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
«У нього було дуже розвинене почут-

тя особистої відповідальності, – згадував 
Е.В. Гюллінг – тоді ще молодий науковець. 
– Буквально вражало прагнення відомого 
вченого особисто брати участь у розв’язанні 
навіть другорядних завдань, на перший пог-
ляд дрібних. Коли інститут будувався, про-
фесор особисто перевіряв – і не раз! – якість 
будівельних робіт, годинами міг обговорю-
вати проекти розміщення підрозділів, навіть 
вибирав місце для приладів та різного уста-
ткування. Коли я чую, що причиною бага-
тьох наших бід є відсутність реального гос-
подаря, господаря з великої літери, готового 
все життя до останнього дня віддати обра-
ній справі, я завжди згадую Олексія Сидо-
ровича Коломійченка»... 

У 1961 р. було закінчено будівництво 
клінічного, в 1974 р. – спеціалізованого ла-
бораторного корпусів, а в 1978 р. – слухові-
дновного центру. 

Олексій Сидорович особисто керував 
також оснащенням інституту, визначенням 
його структури та основних напрямів нау-
кових досліджень, підбором і розстановкою 
кадрів. Офіційне відкриття закладу відбуло-
ся в листопаді 1961 р. Ще напередодні цієї 
події Коломійченко підкреслював необхід-
ність створення багатосторонньої комплек-
сної установи, де лікувальна, наукова, учбо-
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ва й практична діяльність поєднувалися б. 
Це буде сприяти підвищенню результатів 
досліджень, об’єднанню вчених і лікарів 
для розв’язання найважливіших проблем. А 
їх було немало. Це, зокрема, повернення 
слуху не лише при отосклерозі, а й при ін-
ших захворюваннях, при яких контингент 
хворих значно більший (з’явився новий на-
прям медичної науки – отіатрія, наука про 
збереженість органів слуху); вдосконалення 
форм лікувально-профілактичних заходів, 
адже оториноларингологічні недуги займа-
ють велике місце в структурі захворюванос-
ті населення. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Київський науково-дослідний інститут 
отоларингології, очолений О.С. Коломійчен-
ком, з самого початку, було укомплектовано 
переважно молоддю. Але всі його відділення 
й підрозділи очолювали досвідчені спеціалі-
сти. Таке поєднання наукових кадрів сприя-
ло тому, що вже протягом найближчих 5-7 
років інститут завоював великий авторитет у 
колі науковців-отоларингологів. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Спочатку тут було 11 лабораторій і 
чотири клінічних відділення на 140 ліжок. 
Інститут отримав сучасне обладнання. Ото-
ларингологи одержали можливість працю-
вати в тісному контакті з рентгенорадіоло-
гами, біохіміками, морфологами, гістохімі-
ками, патофізіологами, мікробіологами, 
імунологами. 

Здібності лідера, талановитого вчено-
го і організатора найкраще проявилися в 
діяльності новоствореного інституту. Так 
під керівництвом О.С. Коломійченка були 
сформульовані головні напрямки наукових 
досліджень, що вдало включали фундамен-
тальні, прикладні розробки та організацію 
ЛОР-служби: 

1. Експериментальне та клінічне ви-
вчення ґенезу запальних хвороб лімфо глот-
кового кільця та верхніх дихальних дихаль-
них шляхів. 

2. Вивчення етіології, патогенезу глу-
хоти, приглухуватості і вестибулярних по-
рушень, удосконалення методів їх профіла-
ктики, діагностики і лікування. 

3. Удосконалення методів ранньої діа-
гностики та лікування злоякісних новоутво-
рень ЛОР-органів. 

4. Науково-методичне керівництво 
оториноларингологічною службою в Украї-
ні. 

Сформульовані напрямки залишають-
ся актуальними і сьогодні, хоча у відповід-
ності з часом удосконалюються та розвива-
ються. 

Важливою ланкою в діяльності інсти-
туту була науково-дослідна робота. Адже 
нерозв’язаних проблем у галузі оторинола-
рингології залишалося багато. Це були про-
блема ангін, хронічного тонзиліту та їх 
ускладнень – ревматизму, уражень серцево-
судинної системи, нирок та інших органів і 
систем; проблема глухоти і приглухуватос-
ті, пов'язана не лише з отосклерозом, а й з 
адгезивним та рубцевим середнім отитами, 
ураженням слухового нерва та завитки; вдо-
сконалення методів діагностики й лікування 
злоякісних пухлин вуха, горла, носа; про-
блема професійних захворювань цих орга-
нів у різних галузях промисловості та сіль-
ського господарства. 

З самого початку організації інституту 
в його структурі було передбачено теорети-
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чні лабораторії – біохімії, фізіології, мікро-
біології, патоморфології, гістології. 

Приділялось багато уваги вивченню 
біохімії при отосклерозі, зокрема з’ясу-
ванню ролі гормонів, вітамінів, мікроелеме-
нтів у патогенезі цього захворювання. Дослі-
джувалась роль статевих гормонів, гормонів 
кори надниркової залози, нікотинової кисло-
ти, різних медіаторів у розвитку отосклерозу, 
що стало передумовою використання ряду 
біоактивних речовин для консервативного 
лікування хворих. Крім того, в цей період 
вивчалася роль гормонів кори надниркової 
залози, мікроелементів, вітамінів і сироват-
кових білків у хворих на рак гортані. 

У лабораторії біохімії вперше в країні 
було одержано препарати кристалічного 
трипсину і альфа-хімотрипсину, які знайш-
ли широке застосування не лише в оторино-
ларингології, а й в інших галузях медицини 
– хірургії, стоматології, офтальмології, ор-
топедії, травматології. Ферментні препарати 
виявилися ефективними засобами при слу-
хополіпшувальних операціях, гайморитах, 
адгезивних та гнійних отитах, а також при 
лікуванні післяопераційних ран. 

З ініціативи й при безпосередній учас-
ті Олексія Сидоровича розроблено й широ-
ко впроваджено в практику метод ультраз-
вукової терапії, створено спеціальну апара-
туру; вивчався вплив низьких температур i 
лазерного променя на живі тканини, а потім 
(після клінічної апробації сконструйованої 
апаратури) ці методи з успіхом застосову-
вались при лікуванні пацієнтів з різними 
отоларингологічними захворюваннями. Під 
його керівництвом було написано роботи по 
впровадженню кібернетичних методів в 
оториноларингології, що стали одними з 
перших у цій галузі. 

Фундаментальні дослідження в теоре-
тичних лабораторіях інституту здійснюва-
лись завдяки особистій підтримці їх Коло-
мійченком, оскільки деякі клініцисти схи-
льні були розширити лікувальні відділення 
за рахунок суттєвого скорочення лаборато-
рій. Олексій Сидорович, який часто голову-
вав на наукових конференціях інституту, 
вимагав включати до їх програми праці тео-
ретичних лабораторій.  

Олексій Сидорович прекрасно розу-
мів, що інститут – це не тільки лабораторія 

й устаткування. Це ідеї, це колектив ініціа-
тивних, діяльних i талановитих однодумців. 
Тільки їм під силу ставити й розв’язувати 
значні наукові завдання, цінні для теорії та 
практики охорони здоров’я. О.С. Коломій-
ченко був здібним керівником, здатним до-
могтися сумлінної роботи підлеглих. Він 
умів добирати людей, ставити перед ними 
завдання, довіряв їм i надавав широке поле 
діяльності для виявлення власної ініціативи. 
Він часто говорив: «Мої учні оперують 
краще за мене». Так могла сказати сильна 
людина, загальновизнаний майстер своєї 
справи. А вчителем Олексій Сидорович був 
чудовим: вимогливим, суворим, але справе-
дливим. Складні операції він часто доручав 
своїм численним учням і помічникам, в 
яких вірив. «Кожен день закінчується вечо-
ром, – полюбляв говорити О.С. Коломійче-
нко. – Поспішай, переймай від свого вчите-
ля все, що можеш, бо буде пізно – настане 
вечір життя...» 

За ініціативою О.С. Коломійченка, в 
січні 1965 р. при інституті було організова-
но факультет підвищення кваліфікації ото-
ларингологів Києва (на громадських заса-
дах) без відриву від основної роботи. Щорі-
чно факультет підвищення кваліфікації ото-
ларингологів у Києві закінчували 20-30 лі-
карів. Протягом 1965-1980 рр. цей курс 
пройшли всі отоларингологи Києва, що 
працювали в амбулаторно-поліклінічних 
умовах, а деякі – навіть по 2-3 рази. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Лекції Коломійченка завжди користу-
вались великим успіхом – вони відзначали-
ся не лише науковою новизною, а й емоцій-
ністю викладу. Читав їх професор образно, 
підкреслював окремі місця інтонаційно, 
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намагався виховувати у своїх учнів самос-
тійність мислення, спостережливість, аналі-
тичний підхід до встановлення діагнозу й 
лікування хворого. 

Протягом понад 13 років Коломійчен-
ко був незмінним керівником Київського 
науково-дослідного інституту отоларинго-
логії.  

У 1966 р. Коломійченко залишає кафе-
дру – працювати там i одночасно керувати 
інститутом було дуже важко. Але Олексій 
Сидорович залишався професором кафедри i 
читав курс отіатрії. Він одержував велике 
задоволення від спілкування з вихованцями, 
особливо лікарями, які приїжджали вдоско-
налювати професійну майстерність. 

У 70-тi роки Коломійченко поставив 
за мету створення республіканського слухо-
відновного центру на базі Інституту. Це 
зробило б доступнішою висококваліфікова-
ну допомогу людям, які страждають глухо-
тою й приглухуватістю. Кілька років він 
займався проектуванням центру. Його було 
збудовано на кошти УТОГ – Українського 
товариства глухих i відкрито вже після сме-
рті вченого – 1978 р. (це зробив його учень і 
наступник О.I. Циганов). 

Наукова, педагогічна та громадська 
робота була для Олексія Сидоровича дже-
релом радості й задоволення протягом усьо-
го його життя. Не уявляв собі відпочинку 
без творчої діяльності. I під час відпустки, й 
у вихідні дні працював він над рукописами 
дисертацій своїх учнів, над монографіями, 
статтями. З повним правом він міг би по-
вторити висловлювання I.П. Павлова відно-
сно науки: «Спасибі науці. Вона не лише 
наповнює життя інтересом i радістю, а й дає 
опору й почуття власної гідності». 

Ще один важливий аспект роботи О.С. 
Коломійченка: він був ініціатором віднов-
лення видання «Журнала ушных, носовых и 
горловых болезней», перерваного в роки 
Великої Вітчизняної війни, і до останніх 
днів життя залишався його головнім редак-
тором (потім журнал очолювали його учні – 
професори І.А. Курилін та О.А. Євдощенко, 
а нині — академік Д.І. Заболотний). Олексій 
Сидорович вважав, що відродження журна-
лу вкрай необхідне для прискорення підго-
товки висококваліфікованих кадрів. Пер-
ший номер журналу вийшов в 1951 р. Голо-

вний редактор велику увагу приділяв фор-
муванню монотематичних і напівмонотема-
тичних номерів. Це давало можливість ви-
світлювати питання більш глибоко і різно-
бічно. Друкувалися статті, написані відо-
мими вченими на замовлення редколегії. З 
ініціативи Олексія Сидоровича новим ціка-
вим матеріалом комплектувалися розділи 
«На допомогу практичному лікареві», «Об-
мін досвідом». Це сприяло залученню прак-
тичних лікарів-ларингологів до регулярного 
читання журналу і, безумовно, позитивно 
впливало на ефективність лікування хворих.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Засідання редколегії  
«Журналу вушних, носових і горлових хвороб» 

 
Напружену наукову діяльність Олек-

сія Сидорович поєднував з великою громад-
ською роботою. Член Президії вченої ради 
Міністерства охорони здоров’я УРСР, Го-
лова наукового товариства отоларингологів 
України та Київської області, редактор роз-
ділу «Оториноларингологія» Великої меди-
чної енциклопедії другого видання, член 
редакційної ради журналу «Вестник отори-
ноларингологии», член проблемної комісії 
Академії медичних наук СРСР, головний 
редактор «Журнала ушных, носовых и гор-
ловых болезней»... Тричі обирався депута-
том Київської Mіcької Ради, вів велику осві-
тню роботу у товаристві «Знания». На гро-
мадських засадах протягом 20 років з вели-
ким натхненням виконував обов’язки голо-
вного отоларинголога Міністерства охорони 
здоров’я УРСР, був активним учасником 
з’їздів i пленумів правлінь отоларингологі-
чних товариств. 

Уряд країни високо оцінив багатог-
ранну діяльність вченого, нагородивши йо-
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го орденом Леніна, двома орденами Трудо-
вого Червоного Прапора, п’ятьма медалями, 
Почесною Грамотою Президії Верховної 
Ради УРСР. Крім того, Коломійченко наго-
роджений значком «Відмінник охорони 
здоров’я», дипломом i срібною медаллю 
ВДНГ СРСР, премією Виставки передового 
досвіду в народному господарстві УРСР, 
дипломом i заохочувальною грамотою Все-
союзного товариства «Знання». 

 За заслуги в науковій роботі, ефекти-
вне впровадження її результатів у практику 
охорони здоров’я та активну педагогічну 
діяльність Коломійченку 1955 р. було прис-
воєно звання заслуженого діяча науки 
УРСР, а 1964 р. його працю по успішному 
розв’язанню завдань у галузі слуховіднов-
них операцій при отосклерозі було відзна-
чено Ленінською премією. В 1967 р. його 
було обрано членом-кореспондентом АН 
УРСР. 

Олексій Сидорович продовжував плі-
дно працювати до останніх років життя, у 
нього було багато нових задумів. 

Розуміючи значення наукового ви-
вчення та осмислення теоретичних і прак-
тичних надбань вчених інституту, а також 
потребу проведення просвітницької та осві-
тньої роботи з молодими спеціалістами, у 
1974 р. Олексій Сидорович на одному із 
засідань ученої ради поставив питання про 
організацію музею. Ще 1972 р. на Всесоюз-
ному семінарі-симпозіумі з актуальних пи-
тань історії медицини й організації охорони 
здоров'я у Вінниці та в наступному році на  
І Всесоюзному з'їзді істориків медицини в 
Кишиневі організації музеїв у навчальних 
медичних та науково-дослідних інститутах 
– було присвячено спеціальні засідання. У 
деяких медичних інститутах такі музеї вже 
були, а в науково-дослідних – їх ще й не 
починали створювати. 

На той час Київський науково-
дослідний інститут отоларингології перес-
тупив поріг свого першого десятиріччя. Вже 
чимало було зроблено у розв'язанні і най-
більш актуальних проблем цієї галузі меди-
цини, у лікувально-профілактичній діяльно-
сті, організації допомоги населенню. 

На вченій раді О.С. Коломійченко ви-
словив думку про необхідність узагальнити 
досягнення інституту, показати їх у худож-

ньому оформленні в музеї. Він вважав за 
доцільне відобразити десятирічний період 
роботи колективу, а потім кожні наступні 
п'ять років поновлювати експозиції. 

Професор дав конкретні й слушні 
пропозиції щодо форм висвітлення в музеї 
наукової, лікувально-профілактичної та 
громадської роботи інституту (монографії, 
розроблені чи вдосконалені методи, інстру-
менти, препарати, винаходи, раціоналіза-
торські пропозиції, магнітофонні записи 
виступів провідних учених тощо). 

Наочні матеріали, приміщення, види 
експозицій повинні бути сучасними, змісто-
вними, привабливо оформленими — підк-
реслював Олексій Сидорович. Жодна деталь 
не лишалась поза його увагою. «Бажано 
щоб кожен відділ продемонстрував підгото-
влені матеріали в оригінальній формі, але 
зберіг загальний стиль майбутнього музею» 
– говорив професор. В організації музею – а 
це трудомістка справа – проявилося його 
вміння бачити головне й у той самий час 
виділити окремі, особливо важливі й крас-
номовні факти і деталі. 

Над створенням музею працювали уч-
ні професора – О.І. Циганов, М.О. Переба-
това, В.Г. Крижанова та ін. Офіційне відк-
риття відбулося лише через десять років 
після смерті О.С. Коломійченка, 2 квітня 
1985 р., і було приурочене до дня його на-
родження. У музеї, який розміщено у коли-
шньому кабінеті О.С. Коломійченка, збере-
жено той самий стиль і розміщення меблів, 
які були за життя Олексія Сидоровича. В 
експозиціях відображено основні етапи його 
життя і діяльності, тут бачимо портрети 
вчителів майбутнього професора, фотогра-
фії його учнів та фундаторів інституту. Тут 
проводяться екскурсії для лікарів і всіх ба-
жаючих. Крім отоларингологів України, 
музей відвідують зарубіжні гості. Сотні 
відгуків залишилося у книзі відвідувань. В 
них – вдячність засновникам та працівни-
кам музею за увічнення пам'яті вченого, 
спогади про лікаря, його увагу та чуйність, 
його чудодійні руки. 

В 1973 р. у колі своїх колег О.С. Ко-
ломійченко відзначив 75-річчя з дня наро-
дження та 50-річчя лікарської діяльності. 
Він виголосив промову, в якій коротко 
окреслив основні віхи свого життєвого 
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шляху й діяльності, висловив напутні поба-
жання учням: «Машину заведено, працюйте 
далі!». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Відкриття кабінету-музею О.С. Коломійченка 
 

30 березня 1974 р. Коломійченку ви-
повнилось 76 років. Це був особливо хви-
люючий день: Олексій Сидорович переда-
вав керівництво інститутом своєму талано-
витому учневі й наступнику професору О.І. 
Циганову, а сам переходив на посаду нау-
кового консультанта. Вдячні учні вручили 
дорогому вчителеві пам’ятний подарунок — 
золотий рефлектор (копія його зберігається 
в музеї) з дарчим написом: «Видатному 
вченому і лікареві, основоположнику украї-
нської радянської отоларингології, творцеві 
Київського інституту отоларингології, лау-
реату Ленінської премії, члену-корес-
понденту АН УРСР, професору Олексію 
Сидоровичу Коломійченку з любов’ю – 
співробітники КНДІОЛ. 30 березня 1974 р.» 

Нині у вестибюлі слуховідновного 
центру Інституту отоларингології – портрет 

Олексія Сидоровича на повний зріст, з зо-
лотим рефлектором... 

З червня 1978 р. ім'я О.С. Коломійче-
нка присвоєно Інституту отоларингології. 
Біля входу до Інституту встановлено мемо-
ріальну дошку з барельєфом ученого. 

В наш непростий час О.С. Коломійче-
нко є взірцем високої творчої наснаги, жит-
тєлюбства, прагнення зробити все для роз-
витку нової України. О.С. Коломійченко 
був сильною, доброзичливою людиною, 
безмежно закоханою в свою професію. Ве-
лика трудова активність, всепоглинаюча 
любов до праці, велика вимогливість до 
себе і співробітників зробили його видат-
ним ученим. Таємниця визнання відомого 
вченого-клініциста, секрет авторитету – в 
його чуйності, душевній щедрості, в при-
вабливості його характеру, багатогранності 
інтересів при дивовижній цілісності натури. 

Мічурін говорив, що людина не марно 
прожила життя, якщо посадила бодай одне 
дерево. Але виростити спеціаліста не менш 
важливо. А Олексій Сидорович, який підго-
тував не одну тисячу фахівців, виростив 
великий життєдайний гай! 

Отакою непересічною особистістю 
був засновник нашого такого важливого для 
України Інституту отоларингології, який 
почесно носить його ім’я – Державна уста-
нова «Інститут отоларингології ім. проф. 
О.С. Коломійченка Національної академії 
медичних наук України». 

Ідеї О.С. Коломійченка живуть і нади-
хають всіх, кому пощастило працювати в 
створеному ним Інституті отоларингології. 

 
 
 

Д.І. Заболотний 
Т.В. Шидловська 
Т.Ю. Холоденко 
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30 березня 2018 р. в ДУ «Інститут 
отоларингології ім. проф. О.С. Коломійчен-
ка Національної академії медичних наук 
України» з нагоди ювілейної дати –  
120-річчя з дня народження засновника Ін-
ституту – видатного вченого, лікаря-отола-
ринголога, члена-кореспондента АН УРСР, 
лауреата Ленінської премії, професора  
Олексія Сидоровича Коломійченка відбу-
лись урочистості, які відкрив Президент 
НАМН України, академік НАМН України, 
професор, доктор медичних наук, Заслуже-
ний діяч науки і техніки України, двічі лау-
реат Державної премії України в галузі нау-
ки і техніки В.І. Цимбалюк. З розповіддю 
про життєвий, професійний та науковий 
шлях Олексія Сидоровича Коломійченка, 
його визначний внесок в розвиток світової 
та вітчизняної оториноларингології висту-
пив доктор медичних наук, професор, ака-
демік НАМН України, віце-президент НА-
МН України, Заслужений діяч науки і тех-
ніки України, лауреат Державної премії 
України в галузі науки і техніки, директор 
Інституту Д.І. Заболотний. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Спогадами про зустрічі з чудовою 
людиною, видатним лікарем та вченим О.С. 
Коломійченком поділились академік-
секретар Відділення біохімії, фізіології і 
молекулярної біології НАН України, дирек-
тор Інституту біохімії ім. О.В. Палладіна 
НАН України, академік НАН та НАМН 
України,  доктор біологічних наук  С.В. 
Комісаренко; доктор медичних наук, про-
фесор, академік НАМН України, Заслуже-
ний діяч науки і техніки України, лауреат 
Державної премії України в галузі науки і 
техніки, ректор Національної медичної ака-
демії післядипломної освіти імені 
П.Л. Шупика Ю.В. Вороненко та учениця 
О.С. Коломійченка, нині – зав. лабораторі-
єю професійних порушень голосу та слуху 
ДУ «Інститут отоларингології ім. проф. 
О.С. Коломійченка НАМН України», док-
тор медичних наук, професор, Заслужений 
діяч науки і техніки України Т.В. Шидлов-
ська. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%90%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D1%96%D0%BA-%D1%81%D0%B5%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B0%D1%80&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%90%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D1%96%D0%BA-%D1%81%D0%B5%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B0%D1%80&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%B4%D0%B4%D1%96%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%B1%D1%96%D0%BE%D1%85%D1%96%D0%BC%D1%96%D1%97,_%D1%84%D1%96%D0%B7%D1%96%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%97_%D1%96_%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%80%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%B1%D1%96%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%97_%D0%9D%D0%90%D0%9D_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%B4%D0%B4%D1%96%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%B1%D1%96%D0%BE%D1%85%D1%96%D0%BC%D1%96%D1%97,_%D1%84%D1%96%D0%B7%D1%96%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%97_%D1%96_%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%80%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%B1%D1%96%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%97_%D0%9D%D0%90%D0%9D_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%B4%D0%B4%D1%96%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%B1%D1%96%D0%BE%D1%85%D1%96%D0%BC%D1%96%D1%97,_%D1%84%D1%96%D0%B7%D1%96%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%97_%D1%96_%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%80%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%B1%D1%96%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%97_%D0%9D%D0%90%D0%9D_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82_%D0%B1%D1%96%D0%BE%D1%85%D1%96%D0%BC%D1%96%D1%97_%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D0%9E._%D0%92._%D0%9F%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D1%96%D0%BD%D0%B0_%D0%9D%D0%90%D0%9D_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82_%D0%B1%D1%96%D0%BE%D1%85%D1%96%D0%BC%D1%96%D1%97_%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D0%9E._%D0%92._%D0%9F%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D1%96%D0%BD%D0%B0_%D0%9D%D0%90%D0%9D_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D1%96%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%90%D0%9D%D0%A3
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%90%D0%9D%D0%A3
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%B1%D1%96%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA
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Великий інтерес та увага аудиторії 
були привернуті до нової книги, присвяче-
ної життю та трудовій діяльності професора 
О.С. Коломійченка – «Жизнь на фоне эпо-
хи». Книгу видано в 2018 р. під загальною 
редакцією акад. Д.І. Заболотного, презенту-
вав її на урочистому засіданні доктор меди-
чних наук, професор, чл.-кор. НАН України, 
академік НАМН України, лауреат Держав-
ної премії України в галузі науки і техніки 
та премії ім. акад. О.О. Богомольця – І.М. 
Трахтенберг.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
120-річний ювілей – не перший юві-

лей О.С. Коломійченка, який урочисто від-
значався в Україні, і книга про нього теж не 
перша. Однак попереднє видання 1998 року 
було орієнтовано в першу чергу на лікарів, 
фахівців. Більшу її частину займали суто 
наукові тексти, описи деталей роботи, дос-
ліджень, відкриттів Олексія Сидоровича. 
Нова книга розрахована на широке коло 
читачів. Це портрет чудової людини на тлі 
картин бурхливого важкого часу, доля на 
тлі змін епох. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Хотілося б сподіватися, що книга спо-
нукає читача до роздумів про сторінки да-
лекого і близького минулого, пам'яті тих, 
кого вже немає з нами 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ідеї О.С. Коломійченка – великого 
вченого, обдарованої особистості, який від-
різнявся широким діапазоном наукових і 
практичних інтересів, умів ставити, органі-
зовувати та успішно розв’язувати складні в 
теоретичному та практичному відношенні 
завдання, був талановитим хірургом і прек-
расною непересічною Людиною, що щиро 
вболівала за справу, якій присвятила все 
своє життя, продовжують жити і надихають 
всіх, кому пощастило працювати в створе-
ному ним Інституті отоларингології. 
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З нагоди святкування 120-річчя з дня 

народження унікального українця, лікаря-
оториноларинголога, доктора медичних 
наук, професора, члена-кореспондента АН 
УРСР, заслуженого діяча науки УРСР – 
Олексія Сидоровича Коломійченка, у 
центральній читальній залі бібліотеки Ви-
щого державного навчального закладу 
України «Українська медична стоматологі-
чна академія» відбувся вечір-присвята «На-
родний професор – Олексій Сидорович Ко-
ломійченко».  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Організатори заходу – співробітники 

бібліотеки та колектив кафедри оторинола-
рингології з офтальмологією на чолі із заві-
дувачем кафедри, доктором медичних наук, 
Заслуженим діячем науки і техніки України, 
академіком Міжнародної академії оторино-
ларингології, професором Сергієм Борисо-
вичем Безшапочним своїми виступами на-
магалися сформувати у всіх присутніх у залі 
уявлення про визначного українського вче-
ного, який зробив неймовірний внесок у 
світову медицину, створив цілу епоху в 
оториноларингологічній науці та практиці. 

Спогадами про видатного лікаря-
оториноларинголога ділився один із докто-
рів, професорів, хто продовжує справу Оле-
ксія Коломійченка, і є одним із небагатьох 
живих свідків створення й утвердження 
отоларингологічної школи в Україні – за-
служений діяч науки і техніки України, док-
тор медичних наук, професор Григорій Елі-
азарович Тімен. Професором Сергієм Без-
шапочним, було зроблено унікальний аудіо-
запис телефонної розмови, де Григорій Елі-
азарович звернувся до студентів-медиків з 
промовою про свого вчителя, наставника – 
Олексія Сидоровича Коломійченка. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Приємним сюрпризом на заході стала 

подарована бібліотеці ВДНЗУ «УМСА» 
завідувачем отоларингологічним відділен-
ням Полтавської обласної клінічної лікарні 
ім. М.В. Скліфосовського Безегою Михай-
лом Івановичем книга «Жизнь на фоне эпо-
хи», видана до 120-річчя з дня народження 
Олексія Сидоровича Коломійченка з підпи-
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сом онучки Олексія Сидоровича – Олени 
Коломійченко.  

Минають роки, але образ О.С. Коло-
мійченка – без будь-яких перебільшень! – 
залишається в пам’яті людей. Відомий вче-

ний О.С. Коломійченко завжди вважав, що 
його щастя – це щастя людей, їх горе, гово-
рив учений – це моє горе.  

Тож не випадково його називали на-
родним професором! 

 
 

 
Ф.О. Тишко – Заслужений діяч науки і техніки України,  

Лауреат Державної премії України, професор 

МУДРІСТЬ ВЧИТЕЛЯ 
 

Від вчителів до вчителів  
Передається мудрість. 
І що б там хто не говорив, 
То є людинолюбність! 
 

І наш був прикладом живим 
І це нам душі гріло 
Навчав примудрощам своїм, 
Щоб нам в житті щастило 
 

Він добрим був, і в доброті 
Він бачив свою сутність. 
Я пам’ятаю, як тоді 
Його любили учні. 
 

Від нього благосні думки, 
Немов благословіння, 
Пересилаю залюбки 
Наступним поколінням. 
 

В словах, які нам говорив, 
Є доброти розгадка. 
Я їх у вірші перевів, 
Послухайте, будь-ласка. 
 

«Я добрим був з людьми завжди, 
Але немарно знати: 
Від доброти, як від біди, 
Неважко й постраждати.  

 

Я ж доброту свою ношу 
На радість людям в серці, 
І їм роздать її спішу 
Ще до своєї смерті. 
 

Хай люди вірять в доброту 
І знають її сутність. 
Таку красиву і просту 
І бажану насущність 
 

Її не переборе зло, 
Це просто не логічно. 
Добро завжди добром було 
І буде в людях вічно. 
 

І скільки б не старалось зло  
Добро вважать за глупство, 
Добро ставало на крило, 
І окриляло людство. 
 

Я добрим був, і є, й лишусь, 
Бо вже таким вродився. 
І людям дякую й горжусь, 
Що зі шляху не збився». 
 

Так вчитель учням говорив 
Такі слова доречні 
Про доброту, яку носив 
Повік в своєму серці. 

 
Прообразом Учителя учителів в сюжеті поезії «Мудрість вчителя» є засновник і директор 

Інституту отоларингології, Лауреат Ленінської премії, Заслужений діяч науки України, член-
кореспондент АН України, доктор медичних наук, професор О.С. Коломійченко, іменем якого 
названо створений ним, відомий та шанований у всьому світі Інститут. 

Його учнями були і є високодостойні люди, які вселяли свої знання, сили, здоров’я і життя 
в розвиток і прогрес української медичної науки: професори І.А. Курилін, С.І. Мостовий, О.А. 
Євдощенко, О.І. Циганов, Д.І. Заболотний, Г.Е. Тімен, Г.А. Опанащенко, В.О. Гукович, Т.В. 
Шидловська, В.В. Щуровський, Ю.О.Сушко і багато, багато прекрасних вчених та практичних 
лікарів.  

Саме Учителю та його учням-учителям присвячується представлений вірш «Мудрість вчи-
теля».  

Слава незабутнім Учителям! 


