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ЮВІЛЕЙ 
 
УДК 617(092 Борисенко) 

ДО СЛАВНОГО ЮВІЛЕЮ БОРИСЕНКА ОЛЕГА МИКОЛАЙОВИЧА 
(50-РІЧЧЯ З ДНЯ НАРОДЖЕННЯ ТА 27-РІЧЧЯ ЛІКАРСЬКОЇ  

ТА НАУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ) 
ДОКТОРА МЕДИЧНИХ НАУК, ПРОВІДНОГО НАУКОВОГО СПІВРОБІТНИКА ВІДДІЛУ 
МІКРОХІРУРГІЇ ВУХА ТА ОТОНЕЙРОХІРУРГІЇ ДУ «ІНСТИТУТ ОТОЛАРИНГОЛОГІЇ  

ІМ. ПРОФ. О.С. КОЛОМІЙЧЕНКА НАМН УКРАЇНИ» 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
О.М. Борисенко народився 8 серпня 

1961 р. в м. Черкаси у лікарській сім'ї. Він 
закінчив з відзнакою середню школу, а потім 
– лікувальний факультет Київського медично-
го інституту ім. акад. О.О.Богомольця у 1984 
р, був Ленінським стипендіатом, занесений у 
Книгу пошани інституту.  

З того ж року Олег Миколайович почав 
працювати в Інституті отоларингології ім. 
проф. О.С. Коломійченка з 1988 р. – у відділі 
тимпанопластики, який у 2004 р. був перей-
менований у відділ мікрохірургії вуха та ото-
нейрохірургії. 

За період роботи в інституті завдяки та-
ланту хірурга та великій працездатності він 
пройшов стрімкий та цікавий шлях до знаного 
фахівця у галузі оториноларингології та ото-
нейрохірургїї.  

Відкриття світу мікрохірургії вуха від-
булося під керівництвом проф. Ю.О. Сушка, 
одного з піонерів української отохірургії, 
який передав учневі свої знання при прове-
денні складних хірургічних втручань на вусі 
на найкращому світовому рівні. 

Разом вони у 1991 р. зробили першу на 
просторах колишнього СРСР кохлеарну ім-
плантацію дорослій глухій людині. 

У 1989 р. під керівництвом проф. Л.Г. 
Розенфельда та проф. Ю.О. Сушка він захис-
тив кандидатську дисертацію на тему: “Інф-
рачервона термографія в діагностиці і оцінці 
ефективності лікування середніх отитів”. 

У 2001 р. він захистив докторську дисе-
ртацію на тему: «Клініко-експериментальне 
обґрунтування методів хірургічного лікування 
хворих на хронічний гнійний середній отит». 
Науковим консультантом дисертації був 
проф. Ю.О.Сушко.  

О.М. Борисенко пройшов клінічне ста-
жування та спеціалізацію у всесвітньовідомо-
му Університеті Бордо II та Інституті Жоржа 
Портманна (м. Бордо, Франція, 1991-1994 рр). 
У 1994 р. він захистив диплом за фахом «Оті-
атрія і отонейрохірургія» у вищеназваному 
університеті. 

Олег Миколайович – ініціатор розвитку 
отонейрохірургії в Україні, що виникла на 
межі двох спеціальностей: оториноларинголо-
гії та нейрохірургії. Він успішно проводить 
наукові дослідження, розробляє та удоскона-
лює хірургічні втручання у цій галузі знань. 

Починаючи з 1996 р., О.М. Борисенком 
та співробітниками відділу разом з колегами 
Інституту нейрохірургії ім. акад. А.П. Рома-
данова вперше в Україні та на теренах коли-
шнього СРСР була створена отонейрохірургі-
чна бригада для надання висококваліфікова-
ної отонейрохірургічної допомоги населенню. 
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Разом з нею він вперше виконав операції ви-
далення гломусних пухлин з екстра- та інтра-
краніальним розповсюдженням (класів С та 
D) латеральним доступом до підвискової ямки 
й яремного отвору. 

Впродовж 1998 р. Олег Миколайович 
пройшов клінічне стажування у всесвітньові-
домому Інституті вуха Г. Хауза (Лос-
Анджелес, США), а пізніше у клініці отології 
проф. М.Санна (Італія) та у ЛОР-клініці проф. 
Д. Ессера (Німеччина).  

 О.М.Борисенко виконує надскладні 
операції на вусі, при пухлинах основи черепа 
(пухлинах яремного гломусу, пухлинах кауда-
льної групи черепних нервів), вушній ліквореї, 
мозкових грижах, доброякісних та злоякісних 
новоутвореннях вискової кістки, при інших 
оториноларингологічних захворюваннях.  

 Він впровадив та удосконалив техніку 
хірургічних втручань при ушкодженнях лице-
вого нерва, зокрема розробив нову модифіка-
цію нейрорафії VII-XII черепних нервів. 

Олег Миколайович одним з перших в 
Україні застосував транслабіринтний доступ 
для видалення акустичної невриноми та впе-
рше в Україні використав доступ до верхньої 
площини піраміди вискової кістки через сере-
дню черепну ямку. 

 З 2006 р. О.М. Борисенко запрошений 
приймати участь при проведенні курсів з мік-
рохірургії вуха у клініці Геліос (Німеччина, м. 
Ерфурт) разом з німецькими колегами під 
керівництвом проф. Д. Ессера.  

О.М. Борисенко – автор понад 250 нау-
кових робіт, 2 монографій, 16 винаходів. 

Він проводить велику громадську робо-
ту: є членом апробаційної ради із захисту ди-
сертацій, членом двох проблемних комісій 
інституту, членом Спец. ради Інституту коре-
кційної педагогіки. Впродовж 15 років О.М. 
Борисенко був головою ради молодих вчених 
інституту. 

Олег Миколайович – віце-президент 
Української асоціації отіатрів, отоневрологів і 
отонейрохірургів, один з організаторів щоріч-
них міжнародних семінарів з мікрохірургії 

вуха, що проводяться у Києві за участю про-
відних отохірургів світу. 

О.М. Борисенко є членом багатьох між-
народних організацій: Президії Європейської 
академії отології і отоневрології, CORLAS, 
Міжнародної академії отоларингології – хіру-
ргії голови та шиї, Інституту Ж. Портманна 
(Франція), міжнародного та Російського това-
риства аудіологів, а також являється асоційо-
ваним професором Державного Молдовського 
медичного і фармацевтичного університету 
«Ніколає Тестеміцану». 

О.М. Борисенко достойно представляє 
вітчизняну оториноларингологічну та отоней-
рохірургічну школу за кордоном (у різних 
країнах Європи, Азії та Америки), де він про-
водить показові хірургічні втручання та читає 
змістовні лекції. 

Олег Миколайович готує свою школу 
фахівців, його учні та аспіранти успішно до-
повідають на міжнародних конгресах, отри-
мують призові місця у наукових конкурсах. 

О.М. Борисенко наділений від природи 
багатогранним талантом. 

Він вільно володіє рідною, французь-
кою, англійською літературною мовою. 

У часи рідкого дозвілля Олег Микола-
йович любить мандрувати та фотографувати 
цікаві краєвиди, історичні місця, займається 
підводним плаванням, відвідує художні ви-
ставки, любить музику,  поезію, ціка-
виться художньою та історичною літерату-
рою. 

Його шанують колеги за високий про-
фесіоналізм, готовність прийти на допомогу, а 
також люблять хворі за шляхетність та душе-
вність.  

Своєю відданістю справі, який присвя-
тив життя, він вселяє пацієнтам надію на 
одужання. 

 Своє 50-річчя Олег Миколайович зу-
стрічає у розквіті творчих сил. Щиро вітаємо з 
ювілеєм та сердечно бажаємо нашому доро-
гому ювіляру міцного здоров’я, подальших 
нових досягнень в оториноларингології та 
отонейрохірургії. 

 
 Н.С. Міщанчук 

Адміністрація, колектив відділу мікрохірургії вуха та отонейрохірургії, співробітники ДУ «Інститу-
ту отоларингології ім. проф. О.С. Коломійченка НАМН України», 
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