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ЮВІЛЕЙ 
 
УДК 617(092-Титар) 

ГРИГОРІЙ МАКСИМОВИЧ ТИТАР 
(до 90-річчя від дня народження) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 березня 2010 р. виповнилось 90 ро-

ків відомому українському отоларингологу, 
лауреату Державної премії УРСР, Заслуже-
ному лікарю УРСР, доценту Григорію Мак-
симовичу Титарю. 

Г.М. Титар народився у сім’ї селянина 
в с. Млинок, що на Кіровоградщині. Після 
закінчення семирічної школи у 1936 р. він 
вступає до рабфаку при Дніпропетровсько-
му медичному інституті. Проте, закінчивши 
його у 1939 році, вважає, що його покли-
канням є професія військового. Того ж року 
Григорій Максимович вступає до Пермсь-
кого військово-морського авіатехнічного 
училища. Завершення навчання у 1941 р. 
співпало з початком Великої Вітчизняної 
Війни. Вже з перших місяців перед країною 

виникла реальна загроза війни на два фрон-
ти: коли на величезному протязі західного 
кордону від Балтійського до Чорного моря 
відбувалось вторгнення німецько-
фашистських загарбників, на Далекому 
Сході чекала слушної нагоди мілітаристська 
Японія. Саме туди отримав призначення 
молодший лейтенант Г.М. Титар для служ-
би в полку морської авіації, який базувався 
у м. Владивосток. Війна для нього заверши-
лась на Південному Сахаліні у вересні 1945 
р., коли Японією було підписано акт про 
беззастережну капітуляцію. 

У 1946 р. Г.М. Титар вступає Дніпро-
петровського медичного інституту на ліку-
вальний факультет. Після закінчення інсти-
туту у 1951 р. він починає працювати орди-
натором оториноларингологічного відді-
лення обласної клінічної лікарні ім. І. Меч-
нікова. Тут відбулась його перша зустріч з 
проф. Л.А. Луковським, який на той час за-
відував кафедрою отриноларингології ДМІ. 
Досвідчений професор помітив у молодого 
лікаря здібності хірурга і відверто сказав 
йому про це. І учень сповна виправдав дові-
ру свого вчителя. Всього через 2 роки – у 
1953 р. Г.М.Титар призначається завідую-
чим ЛОР-відділенням обласної клінічної 
лікарні ім. І. Мечнікова. Одночасно на ньо-
го покладено обов’язки позаштатного голо-
вного отоларинголога обласного відділу 
охорони здоров’я , які він сумлінно викону-
вав понад 20 років. У 1958 р. Григорій Мак-
симович обирається за конкурсом на посаду 
асистента кафедри оториноларингології. 

Наступні роки були роками станов-
лення Г.М. Титаря як визнаного хірурга–
отоларинголога. Він досконало оволодів 
технікою всього діапазону хірургічних 
втручань на ЛОР-органах. Та найбільшу йо-
го увагу привертало лікування пацієнтів з 
онкологічними захворюваннями. Перше 
стажування з ЛОР-онкології Г.М. Титар 
пройшов у Київському науково-дослідному 



Журнал вушних, носових і горлових хвороб, №2, 2010 81

інституті отоларингології під керівництвом 
проф. О.С.Коломійченка, наступні – в ін-
ших провідних клініках у Москві і Ленін-
граді. Постійна робота в операційній сприя-
ла відточуванню хірургічної техніки, виро-
бленню професійної прозорливості, завдяки 
якій інколи приймалось єдине вірне рішен-
ня. Саме в операційній розкрився його бли-
скучий талант хірурга. Найбільш вагомим 
був внесок Г.М. Титаря в розробку методів 
хірургічного лікування хворих на рак гор-
тані. У 1965 р. він блискуче захистив кан-
дидатську дисертацію на тему: «Нові мето-
ди первинної пластики глотково-
стравохідного шляху при розширеній лари-
нгектомії з приводу раку». 

Г.М. Тиртарю притаманний дух нова-
торства. Невпинний пошук більш ефектив-
них методів хірургічного втручання у вина-
хід та удосконалення медичного інструмен-
тарію. Його пристрої для операцій на ЛОР-
органах відзначені трьома дипломами I сту-
пеня, золотою медаллю ВДНГ УРСР та 
бронзовою медаллю ВДНГ СРСР. А за ком-
плексну роботу «Відновлювальна хірургія 
органів дихання, глотки та шийного відділу 
стравоходу» у 1979 р. Г.М. Титарю разом з 
київськими вченими І.А. Куриліним, Ф.О. 
Тишком та М.Ф. Федуном присуджено 

Державну премію УРСР в галузі науки і 
техніки. Одним з перших у ДДМА Григорій 
Максимович був удостоєний почесного 
звання «Заслужений лікар УРСР». 

Г.М. Титар є автором понад 200 нау-
кових публікацій, які охоплюють майже усі 
розділи оториноларингології. Починаючи з 
60-х років, він був учасником усіх всесоюз-
них та республіканських з`їздів отоларинго-
логів, на яких неодноразово виступав з до-
повідями. 

Після виходу на пенсію Г.М. Титар 
продовжував активну лікарську діяльність, 
щедро ділився своїм досвідом з молодими 
колегами. Він працював консультантом 
оториноларингологічного відділення Украї-
нського НДІ медико-соціальних проблем 
інвалідів, а з липня 2004 р. його було при-
значено начальником медичної служби не-
державного проекту «Чорнобильський 
дзвін», ініційованого міжнародною громад-
ською організацією «Врятуймо дітей Євро-
пи». Такий невгамовний характер і таке до-
бре серце має ця людина. Зараз Г.М. Титар 
перебуває на заслуженому відпочинку. 

В день ювілею ми щиро вітаємо Гри-
горія Максимовича, бажаємо йому доброго 
здоров`я, натхнення в його благородних 
справах, щастя і благополуччя! 
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