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ЮВІЛЕЇ

УДК 616.21(092С)

Доктор медичних наук, професор 
Крук Мирослав Богданович

(до 80-річчя з дня народження)

Мирослав Богданович Крук народився 
24 листопада 1940 року в місті Львові в сім’ї 
кравця. 1958 року вступив на лікувальний 
факультет Львівського державного медич-
ного інституту, який закінчив у 1964 році. З 
першого курсу працював у студентському на-
уковому гуртку на кафедрі оториноларинго-
логії (науковий керівник Н.А. Сахелашвілі), 
кафедрі органічної хімії (проф. С. Баранов), 
мікробіології (керівник доц. М.М. Музика, 
С. Ходорівська), патологічної анатомії (проф. 
Є. Пальчевський, доц. А. Рудницька), на 
яких проводив дослідження з експеримен-
тальної моделі склероми. Був членом ради 
студентського наукового товариства і одним 
із організаторів перших республіканських 
наукових студентських конференцій. Науко-
ву студентську працю (у співавторстві з Н. 
Черкашиною) “Експериментальна інфекція 
у білих мишей після введення їм капсульних 
бактерій” представлено на першій республі-
канській науковій студентській конференції 
(Київ, 1963 р.), нагороджений грамотою Мі-
ністерства вищої та середньої освіти УРСР, а 
за роботу “Гістохімічні дослідження при за-
тяжній експериментальній інфекції” (Львів, 
1964 рік) нагороджений другою премією 
Міністерства охорони здоров’я УРСР. В цьо-
му ж році завідуючим кафедрою мікробіоло-
гії Київського медичного інституту професо-
ром В. Дяченко, запропоновано навчання в 
аспірантурі, проте вирішив спеціалізуватися з 
отоларингології.

Після закінчення інституту (1964 р.) 
був скерований на роботу лікарем-отоларин-
гологом в Рудківську районну лікарню №2 
Городоцького району Львівської області, в 
якій працював хірургом та отоларингологом. 
В поліклініці організував роботу ЛОР кабіне-
ту та 5-ліжкового денного ЛОР-стаціонару. 

1965 року пройшов шестимісячну 
спеціалізацію з отоларингології на кафе-
дрі Львівського медичного інституту (ке-
рівники – К.М. Кирилова, Л.Я. Дудник). В 
травні 1967 р. наказом завідуючого облздо-
роввідділу був переведений на роботу 
лікарем отоларингологом і бронхологом у 
Львівський обласний шпиталь для хворих 
на туберкульоз інвалідів, в цьому ж році 
пройшов місячне стажування з бронхології 
в Московському інституті туберкульозу у 
проф. Н. Вознесенського. 
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 1965 року пройшов шестимісячну 
спеціалізацію з отоларингології на кафе-
дрі Львівського медичного інституту (ке-
рівники – К.М. Кирилова, Л.Я. Дудник). В 
травні 1967 р. наказом завідуючого облздо-
роввідділу був переведений на роботу лі-
карем отоларингологом і бронхологом у 
Львівський обласний шпиталь для хворих 
на туберкульоз інвалідів, в цьому ж році 
пройшов місячне стажування з бронхології 
в Московському інституті туберкульозу у 
проф. Н. Вознесенського. 

Від 1968 до 1971 року навчався в ас-
пірантурі при кафедрі оториноларингології 
(науковий керівник – професор Р. Бариляк). 
Вивчав причини та розробляв діагностичні 
методи при втраті слуху кондуктивного та 
перцептивного характеру. Вивчаючи стан 
слухової труби, за 3 роки, разом з інженера-
ми Львівщини, розробив та вперше викори-
став в тодішньому СРСР діагностичні при-
лади: імпедансний тимпанометр, звуковий 
тубоманометр, пневмофон. Вперше в Укра-
їні (разом з проф. Ю.О. Сушко та його учня-
ми) сконструював діагностичні прилади для 
визначення функції слухової труби (імпе-
дансний тимпанометр і звуковий тубомано-
метр). Актуальність визначення та лікування 
тубарної дисфункції, яка викликає знижен-
ня слуху, сприяючи розвитку секреторного 
і ателектатичного отиту, зберігається до те-
перішнього часу. Від 1969 року застосовував 
сеанси гіпербаричної оксигенації, рефлек-
сотерапію в комплексному лікуванні сен-

соневральної втрати слуху. В 1972 р. в Ки-
ївському НДІ оториноларингології захистив 
кандидатську дисертацію на тему “Деякі 
методики діагностики і лікування порушеної 
функції слухової труби”. 

Вперше в Україні аспірантом М.Б. 
Круком для огляду глоткового вічка слухової 
труби та його бужування застосовано саль-
пінгоманіпулятор Зберовської-Хохлової, а 
для огляду простору носоглотки і вічка слу-
хової труби – панендоскоп Флятау з кутом 
огляду 105°, і сконструйованим для нього 
(М. Крук і інженер М. Бубен) відтягувачем 
язичка м’якого піднебіння.

Після закінчення аспірантури впро-
довж 1972-1973 рр. працював отоларинголо-
гом в 1-й міській лікарні, а також на 0,5 став-
ки асистентом кафедри оториноларингології 
ЛДМІ. З 1973 по 1977 рр. – асистент кафе-
дри. За цей період пройшов багаторазове 
стажування з отоларингології та педагогіки 
в НДІ оториноларингології імені професора 
О.О. Коломійченка (м. Київ) і в клініці ото-
ларингології ЦОЛІУл (м. Москва). 

З 1974 р. за пропозицією проф. В. По-
госова розпочав на кафедрах отоларинголо-
гії ЦОЛІУл та нормальної фізіології ЛДМІ 
науково-дослідницьку роботу (експери-
ментально-хірургічні досліди на собаках) з 
уточнення причин та удосконалення методів 
діагностики кондуктивної приглухуватості 
при хворобах верхніх дихальних шляхів.

У 1976 р. пройшов навчання на фа-
культеті міжнародної охорони здоров’я 
Центрального інституту удосконалення лі-
карів (м. Москва). З січня 1977 р. був ске-
рований МОЗ СРСР на роботу старшим 
викладачем кафедри отоларингології ме-
дичного інституту Оранського університету 
(Алжир), а також клінічним ординатором 
центрального шпиталю університету. За час 
роботи в цьому університеті створено між-
народну групу викладачів (Україна, Росія, 
Польща, Угорщина, Чехословаччина), якою 
керував професор Мохаммед Мансурі. За-
вданнями цієї групи були: підготовка ліка-
рів ОРЛ західного регіону Алжиру, навчан-
ня студентів, лікувальна допомога місце-
вому населенню. Викладання проводилось 
французькою мовою. 

Робота в університеті проводилась за 
європейською програмою, що включала лек-

Проф. Є. Пальчевський, доц. А. Рудницька, студен-
ти Н. Черкашина (Крук) і М. Крук при дослідженні 
гістохімічних препаратів, одержаних в результаті 
експерименту на мишах по вивченню експеримен-
тальної склероми.
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ції для студентів і лікарів, семінари для лі-
карів, амбулаторний прийом разом з інтерна-
ми, стаціонарне та хірургічне лікування (від-
діл на 100 ліжок в шпиталі університету). За 
3,5 роки підготував трьох лікарів-інтернів, 
прооперував понад 500 хворих (аденотомії, 
тонзилектомії, підслизові резекції переділки 
носа, гайморотомії, ощадливі операції на се-
редньому вусі). В медуніверситеті в співав-
торстві опублікував французькою мовою по-
сібник “Оториноларингологія в запитаннях і 
відповідях“ для інтернів. В Алжирі пропра-
цював до 1980 року.

 Після повернення з закордонного ві-
дрядження до 1988 р. працював асистентом 
кафедри оториноларингології ЛДМІ. В 1987 
р. в співавторстві з проф. В. Погосовим та 
проф. В. Антонівим опублікував навчальний 
посібник для лікарів “Методики обстеження 
функціонального стану слухової труби ”. В 
березні 1988 р. захистив докторську дисер-
тацію ”Функціональний стан слухової труби 
при хворобах вуха та верхніх дихальних шля-
хів” в Московському НДІ отоларингології. 

З 1988 р. М.Б. Крук – доцент кафедри 
оториноларингології, з 1989 по 1991 рр. – 
проректор з міжнародних зв’язків і навчаль-
ній роботі з іноземними студентами. З 1991 
р. – професор кафедри оториноларингології. 

У 1994 році запрошений професорм 
М. Портманном (зав. кафедрою отоларин-
гології медуніверситету в Бордо і директо-
ра міжнародного інституту післядиплом-

ної освіти ім. Ж. Портманна, Франція) на 
конференції “Politzer Socіety. Іnternatіonal 
Conference “New methods of Іnvestegatіons 
and treatment іn Otology and Otoneurosurgery, 
Results and Perspectіves”, - Bordeaux, - France, 
- 16-18 June 1994”, де зробив доповідь “Діа-
гностика і лікування туботимпаніту” (анг-
лійською мовою). Після закінчення роботи 
конференції, за згодою проф. М. Портманна, 
пройшов стажування в цьому ж інституті, де 
вивчив основні методики тимпанопластики, 
стапедопластики, підвісної ларингоскопії і 
лазерного лікування папілом гортані (під час 
операцій і на відеозаписах та монографіях). 
Міжнародним відділом цього інституту був 
вибраний дійсним членом інституту. Там же 
познайомився з проф. Б. Арсом (Бельгія), 
який згодом багаторазово приїздив на науко-
во-практичні конференції до Львова. 

Професор М. Крук виступав з допові-
дями по проблемі лікування слухової тру-
би і секреторного отиту на конференції в 
м. Бордо “Transplants et Implants in otologie. 
III International Symposium (10-14 червень, 
1995 рік), та на ІІІ Європейському конгресі 
федерації товариств отоларингологів в м. Бу-
дапешті 1996 р.

В 1999 р. проф. М.Крук пройшов ста-
жування з ринохірургії та мікрохірургії гор-
тані в ЛОР клініці медичного університету 
імені Земельвайса у проф. О. Рібарі та проф. 
Г. Репеші, де вперше був присутній на опе-
рації вживлення вушного імпланту з приво-
ду глухоти.

В діагностичній кімнаті. Огляд М. Круком під мі-
кроскопом стану барабанної перетинки разом з 
алжирськими резиданами-інтернами пацієнтки з 
патологією вуха (Оран, Алжир, 1977).

Делегація отоларингологів України на ІІІ-му кон-
гресі Європейської федерації товариств оторино-
ларингологів (EUFOS), 9-14 червня 1996 р., Буда-
пешт (М. Б. Крук – перший зліва).
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З 2002 по 2010 р. Мирослав Богдано-
вич Крук – завідувач кафедри оториноларин-
гології Львівського національного медично-
го університету імені Данила Галицького.

Був учасником навчальних семіна-
рів: “Сучасна фізіотерапія в оторинола-
рингології” (Німеччина, 2005 р.); “Діа-
гностика та лікування алергічних риноси-
нуситів” (США, 2006 р.); “Протизапальна 
терапія верхніх і нижніх дихальних шля-
хів” (Франція, 2007 р.); “Антибіотикотера-
пія верхніх дихальних шляхів” (Словенія, 
2008 р.); “Діагностика хвороб верхніх ди-
хальних шляхів; діагностика та лікування 
алергії; лікування аденоїдитів; місцеві кор-
тикостероїди” (Берлін, 2009 р.); учасником 
2-го міжнародного симпозіуму товариства 
Політцера (Франція, 2008 р.); 8-го міжна-
родного з’їзду отоларингологів по пробле-

мі холестеатоми (Туреччина, 2008 р.); 24-го 
конгресу Європейського товариства риноло-
гів і 31-го міжнародного симпозіуму з інфек-
цій і алергії носа (Тулуза, Франція, 2012 р.); 
2-ї міжнародної конференції Європейської 
академії товариств отоларингологів (Ніца, 
Франція, 2013 р.).

Успішно налагоджував та впроваджу-
вав співпрацю з отоларингологами Польщі. 
Регулярно відвідував науково-практичні кон-
ференції та з’їзди отоларингологів Польщі у 
містах Білосток (2001 р.), Люблін (2003 р.), 
Познань (2005 р.), Лодзь (2008, 2012 рр.). З 
метою покращання педагогічного процесу 
для лікарів та інтернів факультету післяди-
пломної освіти, удосконалення діагностич-
них та лікувальних методик ЛОР-патології 
з 2002 р. розширено міжнародну співпра-
цю кафедри з кафедрою отоларингології 
і курсом післядипломної освіти, клінікою 
отоларингології і ЛОР-онкології Медично-
го університету в Любліні (Польща, проф. 
В. Голомбек); кафедрою дитячої отола-
рингології, фоніатрії і аудіології Медично-
го університету в Любліні (Польща, проф. 
Г. Недзельська); з ЛОР-кафедрою Вар-
шавського медичного університету (проф. 
К. Нємчик); з Міжнародним центром слуху 
і мови Інституту фізіології і патології слу-
ху у Варшаві (проф. Г. Скаржинський); з 
Інститутом медицини праці в Лодзі (проф. 
М. Слівінська); кафедрою отоларинголо-
гії Ягеллонського університету в Кракові 
(проф. Я. Складзень).

Проф. Г. Репеші розповідає проф. М. Круку історію 
ЛОР кафедри в Будапешті.

Делегація українських отоларингологів в м. Ніца на 
Європейській конференції ОРЛ, 27.04.2013

Учасники конференції професори: М. Крук (Львів), 
А. Ольдреховський (Познань), 
М. Слівінська-Ковальська, С. Ходиніцький під час 
перерви.



Оториноларингологія, №5-6 (3), 2020110

Ним вперше на Україні організовано 
та проведено одно- та дводенні позапланові 
тематичні навчальні курси, міжнародні на-
вчальні семінари для лікарів оториноларин-
гологів Західного регіону за участю відомих 
професорів України (акад. НАМН України, 
проф. Д. Заболотний; чл.-кор. НАМНУ, проф. 
Г. Тімен; проф. Ю. Мітін; проф. А. Розкладка; 
проф. Ю. Сушко; проф. О. Борисенко; проф. 
С. Безшапочний; проф. В. Мамчур та ін.), 
Бельгії (проф. Б. Арс, голова товариства 
ЛОР в Бельгії), Польщі (проф. В. Голомбек, 
проф. Г. Недзельська, проф. К. Нємчик, проф. 
Г. Скаржинський, проф. М. Слівінська, проф. 
Е. Гасман).

За рахунок коштів швейцарського бла-
годійного фонду допомоги Львову, органі-
зованого і керованому о. Робертом Готцем, 
було, окрім реконструкції операційного 
блоку, палат, господарських приміщень 
ЛОР-відділення, відремонтовано двоповер-
ховий корпус, в якому влаштовано 4 студент-
ські аудиторії та 2 кімнати для асистентів. 

На кафедрі організовано сучасну ауді-
ологічну навчально-дослідницьку лаборато-
рію (доц. О. Кіцера), кабінет фоніатрії (доц. 
О. Москалик).

Проф. М.Б. Крук був ініціатором під-
писанням угоди з лікарем Ірою Нодь, органі-
затором баварського благодійного фонду до-
помоги кафедрі оториноларингології ЛНМУ 
та її базам у Львові, в результаті якої одер-
жано деяке діагностичне обладнання.

Професор М.Б. Крук є дійсним чле-
ном інституту післядипломної освіти 

ім. Ж. Портманна, міжнародного товариства 
отологів ім. А. Політцера, член правління 
Українського науково-медичного товариства 
оториноларингологів, член Всеукраїнської 
асоціації пластичних, реконструктивних 
та естетичних хірургів (ВАПРЕХ), Україн-
ської асоціації отіатрів, отонейрохірургів та 
отоневрологів, заступник голови правління 
Львівського обласного відділення Україн-
ського науково-медичного товариства отори-
ноларингологів, член наукового товариства 
ім. Т.Г. Шевченка. 

За багаторічну, сумлінну і плідну пра-
цю проф. М. Крук одержав подяку від рек-
тора Львівського національного медично-
го університету імені Данила Галицького 
(2009 р). За активну участь в організації і 
проведенні науково-практичної співпраці 
між львівськими і польськими отоларин-
гологами в 2015 р. його було нагороджено 
медаллю засновника польського товариства 
отоларингологів Пшемислава Пеньожека. 

Автор понад 300 наукових друкованих 
робіт (в тому числі 3-х навчальних посіб-
ників), 30 раціоналізаторських пропозицій, 
підготував 2 кандидатів наук.

Мирослав Богданович – батько 4 дітей. 
А кількість пацієнтів, яким він допоміг за 
своє життя, годі й порахувати.

Щиро вітаємо Мирослава Богданови-
ча з 80-літтям і бажаємо йому міцного здо-
ров’я, довголіття і радості від життя.

Співробітники, колеги, учні, друзі

Освячення навчального корпусу кафедри після ре-
монту; почесний громадянин Львова о. Готц від-
криває навчальний корпус.

В. Портманн, М. Крук, Д. Портманн, О. Борисенко 
на одній з конференцій.


