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ЮВІЛЕЙ  
 

УДК 617(092 Крук) 

КРУК МИРОСЛАВ БОГДАНОВИЧ  
(ДО 70-РІЧЧЯ З ДНЯ НАРОДЖЕННЯ) 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
М.Б. Крук народився 24 листопада 

1940 р. в місті Львові в сім’ї кравця. 
В 1958 р. він поступив на лікувальний 

факультет Львівського державного медич-
ного інституту, який закінчив у 1964 р. З 
першого курсу Мирослав Богданович пра-
цював у студентському науковому гуртку 
на кафедрі оториноларингології, кафедрі 
органічної хімії, мікробіології, патологічної 
анатомії, на яких проводив дослідження з 
проблем експериментальної склероми; був 
членом ради студентського наукового това-
риства, одним з організаторів перших рес-
публіканських наукових студентських кон-

ференцій. За наукову студентську роботу, 
представлену на першій республіканській 
науковій студентській конференції, він на-
городжений грамотою міністерства вищої 
та середньої освіти УРСР, за роботу «Гісто-
хімічні дослідження при затяжній експери-
ментальній інфекції» отримав другу премію 
міністерства охорони здоров’я УРСР. 

З 1964 р. М.Б. Крук – отоларинголог в 
Рудківській райлікарні № 2. 

В травні 1967 р. він був переведений 
на роботу отоларингологом та бронхологом 
у Львівський обласний госпіталь туберку-
льозу інвалідів вітчизняної війни і в цьому 
ж році пройшов місячне стажування по 
бронхології в Московському інституті тубе-
ркульозу у проф. Н. Вознесенського, а по 
отології – у проф. Н Зберовської, де оволо-
дів піднаркозною бронхоскопією, бронхог-
рафією, оптичним дослідженням слухової 
труби, основами тимпанопластики й аудіо-
логії. 

У вересні 1968-1971 р.р. Мирослав 
Богданович – аспірант з оториноларинголо-
гії у ЛДМІ. Проф. Р.О. Бариляк дав йому 
тему, пов’язану з патологією слуху, бо всі 
дисертаційні роботи на протязі 30 років на 
кафедрі були присвячені проблемі склеро-
ми. Вивчаючи функціональний стан слухо-
вої труби, він розробив діагностичні прила-
ди: імпедансний тимпанометр, звуковий ту-
боманометр, пневмофон. А з 1969 р. при 
комплексному лікуванні хворих з втратою 
слуху сенсоневрального типу і при початко-
вих стадіях тубарної дисфункції застосова-
но сеанси гіпербаричної оксигенації і реф-
лексотерапія. 

В 1972 р. М.Б. Крук захистив канди-
датську дисертацію в Київському НДІ ото-
ларингології на тему: «Деякі методики діаг-
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ностики і лікування порушеної функції слу-
хової труби». 

В 1972-1973 р.р. він працював отола-
рингологом в 1-й міській лікарні, а також на 
0,5 ставки асистентом кафедри оторинола-
рингології ЛДМІ, а з 1973 по 1977 р. – асис-
тентом цієї кафедри. За цей період Мирос-
лав Богданович пройшов багаторазове ста-
жування з оториноларингології та педагогі-
ки в Київському НДІ отоларингології ім. 
проф. О.С. Коломійченка і в клініці отори-
ноларингології ЦОЛІУл (Москва). 

З 1974 р. він, за пропозицією 
проф. В. Погосова і проф. В. Антоніва (Мо-
сква), а також проф. Є. Панасюка, почав на-
уково-дослідну та експерементальну роботу 
з уточнення причин та методів діагностики 
втрати слуху кондуктивного типу при хво-
робах верхніх дихальних шляхів на кафед-
рах оториноларингології, нормальної фізіо-
логії ЛДМІ та ЦОЛІУл. 

За наказом МОЗ СРСР в 1976 р. М.Б. 
Крук пройшов навчання на факультеті між-
народної охорони здоров’я Центрального 
ордена Леніна інституту удосконалення лі-
карів (ЦОЛІУл). Окрім цього, вивчаючи 
вплив патології верхніх дихальних шляхів 
на слухову трубу та середнє вухо (аудіоло-
гічні, імунологічні, експериментальні дослі-
дження), у вечірній період він проводив на-
уково-клінічне обстеження хворих на кафе-
дрі оториноларингології ЦОЛІУл під керів-
ництвом проф. В.С. Погосова. 

З 1977 р., згідно з міждержавним кон-
трактом, Мирослав Богданович працював 
старшим викладачем кафедри оторинолари-
нгології медичного інституту Оранського 
університету (Алжир), а також клінічним 
ординатором оториноларингологічного від-
ділення центрального госпіталю універси-
тету. В цьому університеті була створена 
міжнародна група викладачів (СРСР, Фран-
ція, Польща, Угорщина, Чехословаччина), 
якою керував алжирець проф. М. Мансурі. 
Завданнями цієї групи були: підготовка 
отоларингологів західного регіону Алжиру, 
навчання студентів, лікувальна допомога 
місцевому населенню. Викладання прово-
дилось французькою мовою. 

Після повернення із закордонного від-
рядження він до 1988 р. працював асистен-
том кафедри ЛОР ЛДМІ. 

В березні 1988 р. М.Б. Крук захистив 
докторську дисертацію на тему: «Функціо-
нальний стан слухової труби при хворобах 
вуха та верхніх дихальних шляхів» в Мос-
ковському НДІ оториноларингології (нау-
кові консультанти – проф. В.С. Погосов і 
проф. Є. Панасюк). 

З 1988 р. Мирослава Богдановича об-
рано доцентом кафедри оториноларинголо-
гії, у 1989-1991 р.р. він – проректор з між-
народних зв’язків і навчальної роботи з іно-
земними студентами. В цей час, за пропози-
цією проф. М.С. Плужнікова (Ленінград) – 
президента Міжнародної академії оторино-
ларингології, хірургії голови та шиї, було 
організовано міжнародну англомовну сту-
дентську конференцію з оториноларинголо-
гії, в якій взяли участь студенти більше ніж 
з 10 країн. В 1991 р. М.Б. Крук – професор 
кафедри оториноларингології, з 2002 р. – 
завідувач кафедри оториноларингології 
Львівського національного медичного уні-
верситету ім. Данила Галицького. 

Мирослав Богданович – отоларинго-
лог вищої категорії. 

Проф. М.Б. Крук постійно підвищує 
кваліфікацію отоларинголога, пройшов 
стажування з мікроотохірургії, стажування 
в міжнародному інституті оториноларинго-
логії післядипломної освіти ім. Ж. Порт-
манна, з ринохірургії та мікрохірургії гор-
тані в ЛОР-клініці медичного університету 
ім. Земмельвейса (Будапешт), приймав 
участь в майстер-класі з естетичної пласти-
чної ринохірургії – риносептопластики 
(Москва, Київ, Одеса), стажування з алерго-
логії, ендоназальної оптичної хірургії (Київ, 
2010). 

Ним визначено етіологічні фактори 
розвитку алектатичного отиту, розроблено 
комплексний метод діагностики та лікуван-
ня хворих із запальними процесами у на-
вколоносових пазухах, хронічним фарингі-
том і тонзилітом, алергією верхніх дихаль-
них шляхів. 

Мирослав Богданович брав активну 
участь у міжнародних та щорічних тради-
ційних оториноларингологічних конферен-
ціях. 

Він автор понад 250 наукових друко-
ваних робіт (в тому числі 3 учбових посіб-
ників), 30 раціоналізаторських пропозицій. 
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Проф. М.Б. Крук обраний академіком 
Української Академії наук, міжнародного 
інституту післядипломної освіти з оторино-
ларингології ім. Ж. Портманна (м. Бордо, 
Франція), міжнародного товариства отоло-
гів ім. А. Політцера, він член Правління 
Українського наукового медичного товари-
ства оториноларингологів, член Всеукраїн-
ської асоціації пластичних, реконструктив-
них та естетичних хірургів (ВАПРЕХ), го-
лова Львівського відділення Української 
асоціації отіатрів, отонейрохірургів та ото-
неврологів, заступник голови правління 
Львівського обласного відділення Українсь-
кого наукового медичного товариства ото-
риноларингологів, член наукового товарис-
тва ім. Т. Г. Шевченка, член редакційної 
ради «Журналу вушних, носових і горлових 
хвороб» та редколегії журналу «Polska 
otolaryngologia». 

Мирослав Богданович підготував двох 
кандидатів медичних наук. 

З метою покращання педагогічного 
процесу для лікарів та інтернів факультету 
післядипломної освіти і удосконалення діа-
гностичних та лікувальних методик при 
ЛОР-захворюваннях з 2002 р. розширено 
міжнародну співпрацю кафедри, а саме: з 
кафедрою оториноларингології і курсом пі-
слядипломної освіти, клінікою отоларинго-
логії і ЛОР-онкології Медичного універси-
тету в Любліні (Польща, проф. В. Голо-
мбек), кафедрою дитячої оториноларинго-
логії, фоніатрії і аудіології Медичного уні-
верситету в Любліні (Польща, проф. Г. Не-

дзельська), з ЛОР-кафедрою Варшавського 
медичного університету (проф. К. Нємчик), 
з Міжнародним центром слуху і мови Ін-
ституту фізіології і патології слуху у Вар-
шаві (проф. Г. Скаржинський), з Інститутом 
медицини праці в Лодзі (проф. М. Слівінсь-
ка), кафедрою оториноларингології Ягел-
лонського університету в Кракові (проф. Я. 
Складзень). 

Проф. М.Б. Крук проводить одно-
дводенні позапланові тематичні навчальні 
курси, міжнародні навчальні семінари для 
отоларингологів Західного регіону за учас-
тю відомих професорів з України (академік 
АМНУ, проф. Д.І. Заболотний, чл.-кор. 
АМНУ, проф. Г.Е. Тімен, проф. О.Ф. Мель-
ников, проф. Ю.В. Мітін, проф. А.І. Розкла-
дка, проф. Ю.О. Сушко, проф. О.М. Бори-
сенко, проф. С.Б. Безшапочний, проф. В.Й. 
Мамчур та ін.), з Бельгії (проф. Б. Арс, го-
лова ЛОР-товариства в Бельгії) та Польщі 
(проф. В. Голомбек, проф. Г. Недзельська, 
проф. К. Нємчик, проф. Г. Скаржинський, 
проф. М. Слівінська, проф. Е. Гасман). 

Мирослав Богданович – батько 4 ді-
тей. 

Колектив отоларингологів Львівської 
області цінує проф. М.Б. Крук за скром-
ність, надзвичайну працьовитість, цілесп-
рямованість, поєднання високого професіо-
налізму з дружнім відношенням до оточую-
чих. 

Щиро вітаємо Мирослава Богданови-
ча з 70-річям і бажаємо йому здоров’я, дов-
голіття та нових творчих успіхів. 

 

 
Співробітники кафедри і оториноларингологічних відділень  

Львівської обласної клінічної лікарні, обласного шпиталю інвалідів війни  
та репресованих ім. Ю. Липи, 1-ї клінічної міської лікарні ім. Князя Лева 
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