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ЮВІЛЕЙ  
 
УДК 617(092-Плаксивий) 

ПЛАКСИВИЙ ОЛЕКСАНДР ГРИГОРОВИЧ 
(ДО 50-РІЧЧЯ ВІД ДНЯ НАРОДЖЕННЯ) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
О.Г. Плаксивий народився 4 грудня 

1957 р. в с. Малинці Хотинського району 
Чернівецької області. У 1980 р. він закінчив 
лікувальний факультет Чернівецького ме-
дичного інституту, а інтернатуру з оторино-
ларингології проходив на базі ЛОР-
відділення Житомирської обласної лікарні в 
1980-1981 рр., після закінчення якої атесто-
ваний на ІІІ кваліфікаційну категорію. З 
1981 по 1985 рік Олександр Григорович 
працював районним отоларингологом Лу-
гинської ЦРЛ Житомирської області. З 1985 
по 1987 р. він займав посади отоларинголо-
га, завідуючого поліклінічним ЛОР-
відділенням поліклініки №2 та головного 

отоларинголога м. Луцьк. В 1987 р. О.Г. 
Плаксивий атестований на ІІ кваліфікаційну 
категорію. З 1987 по 1989 р. він навчався в 
клінічній ординатурі з оториноларингології 
на кафедрі ЛОР та очних хвороб ЧМІ, а з 
1989 р. був ординатором ЛОР-відділення 2-ї 
міської лікарні м. Чернівці. З 1991 р. О.Г. 
Плаксивий по сумісництву на 0,5 ставки 
працював асистентом кафедри ЛОР та оч-
них хвороб ЧМІ. В 1992 р. він пройшов ку-
рси на циклі тематичного удосконалення з 
оториноларингології дитячого віку (атеста-
ційний цикл) Київського державного інсти-
туту удосконалення лікарів МОЗ України. В 
1992 р. Олександр Григорович атестований 
на І кваліфікаційну категорію, з 1995 р. він 
– завідувач ЛОР-відділення міської лікарні 
№2, а з 1.09.1995 р. – старший ординатор 
ЛОР-центру ОКЛ. 

В 1997 р. він був атестований на вищу 
кваліфікаційну категорію та захистив канди-
датську дисертацію на тему: “Клінічний пе-
ребіг, мікробіологічна характеристика та оп-
тимізація лікування хворих на гнійні синуїти 
з урахуванням хроноритму”. З 1.09.1997 р. 
О.Г. Плаксивий був асистентом кафедри фа-
культетської хірургії, ЛОР та очних хвороб 
по курсу оториноларингології, з 1999 р. він – 
доцент кафедри, завідувач курсу ЛОР-
хвороб. В 2000 р. Олександр Григорович 
пройшов курси з мікрохірургії вуха у відді-
ленні тимпанопластики Інституту отоларин-
гології ім. проф. О.С. Коломійченка АМН 
України, а в 2001 р. – спеціалізацію і ПАЦ в 
КМАПО та був атестований на вищу катего-
рію з дитячої оториноларингології. В 2003 р. 
атестаційною комісією МОЗ України йому 
підтверджено вищу категорію з оторинола-
рингології. В 2004 р. він проходив спеціалі-
зацію з “онкоотоларингології” з отриманням 
відповідного сертифікату на кафедрі отори-
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ноларингології КМАПО. З 2005 р. О.Г. Пла-
ксивий – доцент кафедри дитячої хірургії, 
ЛОР-хвороб та стоматології, зав. ЛОР-курсу 
в зв’язку із створенням нової кафедри. Він 
приймав участь в роботі VIII, ІХ і Х з’їздів 
отоларингологів України та в усіх конфере-
нціях Українського наукового товариства 
отоларингологів з 1994 р.; голова науково-
практичного товариства отоларингологів 
Чернівецької області, член обласного нау-
ково-практичного товариства дитячих ото-
ларингологів, був заступником голови орг. 
комітету науково-практичної конференції 
товариства отоларингологів України з між-
народною участю у травні 2002 р. в м. Чер-
нівці.  

Олександр Григорович – головний 
консультант з оториноларингології голо-
вного управління охорони здоров’я Черні-
вецької ОДА. 

Він – автор 53 наукових праць, 5 рац. 
пропозицій, 2 патентів на винахід; співавтор 
5 навчальних посібників та 1 науково-
публіцистичного нарису. 

Свої знання О.Г. Плаксивий передає в 
лекціях лікарям-інтернам за спеціальністю 
“оториноларингологія” та студентам меди-
чних факультетів із спеціальностей “педіат-
рія”, “лікувальна справа”, “медична психо-
логія”. 

З 2002 р. він був керівником планової 
наукової роботи кафедри на тему: “Оптимі-
зація діагностики та лікування хронічних 
синуїтів у дітей з урахуванням мікроеколо-
гії слизової оболонки та місцевого імуніте-
ту”, а тепер є керівником планової НДР ку-
рсу ЛОР-хвороб “Оптимізація діагностики 
та лікування хронічних синуїтів у дітей”, 
що запланована у 2005 р.  

За роки лікарської діяльності ним 
проліковано понад 20000 пацієнтів, викона-
но близько 7000 планових та ургентних хі-
рургічних втручань у дорослих та дітей з 
патологією ЛОР-органів. 

В 2007 р. вищою атестаційною комісі-
єю МОЗ України Олександр Григорович 
переатестований на вищу категорію з дитя-

чої оториноларингології, а в 2008 р. – на 
вищу категорію з оториноларингології.  

Головними напрямками науково-
практичної діяльності доц. О.Г. Плаксивого 
є запальні захворювання носа і навколоно-
сових пазух, хронотерапія таких хворих; 
ринопластика; риногенні орбітальні усклад-
нення; отогенні та риногенні внутрішньоче-
репні ускладнення; ЛОР-онкологія; флег-
монозні процеси у глотці, кісти та флегмони 
шиї; хімічні опіки та стенози стравоходу; 
фізіотерапія ЛОР-органів з використанням 
внутрішньотканинного електрофорезу. 

Доц. О.Г. Плаксивий – провідний фа-
хівець, досвідчений педагог, ЛОР-хірург, 
мудрий клініцист-отоларинголог. Його ха-
рактеризують висока теоретична та практи-
чна підготовка, він має значний інтелектуа-
льний потенціал, професіонал своєї справи, 
але основними характерологічними рисами 
є його доброзичливість, людяність, висока 
працездатність, колегіальність, неупере-
джене об’єктивне ставлення до колег, гото-
вність завжди підтримати і допомогти. 

Він користується заслуженим автори-
тетом серед колег, медичної громадськості, 
студентів. Його шанують і поважають хворі. 
Донька Ольга обрала спеціальність отола-
ринголога і в цьому році закінчує навчання 
в інтернатурі, а в перспективі планує за рів-
нем професіоналізму перевершити батька. 

Вчителями і наставниками ювіляра 
були і є канд. мед. наук Р.А. Бех (Житомир), 
З.С. Щурук (Луцьк), доц. Й.М. Попко і М.Д. 
Воєвідка (Чернівці), чл.-кор. АМН України, 
професор Д.І. Заболотний (Київ) – науковий 
керівник дисертаційної роботи.  

Олександр Григорович – кандидат в 
майстри спорту з волейболу, то ж у вільний 
час намагається частіше бути у спортзалі з 
ветеранською волейбольною командою. 

Своє 50-річчя він зустрів на висоті ін-
телектуальних, професійних здібностей та 
найщиріших людських якостей. 

Бажаємо ювіляру міцного здоров’я, 
наснаги в праці, благополуччя, достатку і 
здійснення найзаповітніших мрій та бажань. 
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