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АНАТОЛІЙ ЛУК’ЯНОВИЧ КОСАКОВСЬКИЙ
ЗАВІДУВАЧ КАФЕДРИ ДИТЯЧОЇ ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГІЇ, АУДІОЛОГІЇ
ТА ФОНІАТРІЇ, ПРОРЕКТОР З МІЖНАРОДНИХ ЗВ'ЯЗКІВ ТА НАУКОВОПЕДАГОГІЧНОЇ РОБОТИ З ІНОЗЕМНИМИ ГРОМАДЯНАМИ НАЦІОНАЛЬНОЇ МЕДИЧНОЇ АКАДЕМІЇ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ ІМ. П.Л. ШУПИКА,
ПРЕЗИДЕНТ АСОЦІАЦІЇ ДИТЯЧИХ ОТОЛАРИНГОЛОГІВ УКРАЇНИ,
ПРОФЕСОР, ДОКТ. МЕД. НАУК, ЗАСЛУЖЕНИЙ РАЦІОНАЛІЗАТОР УРСР

Косаковський Анатолій Лук’янович
народився 8 жовтня 1952 р. в с. Нетреба
Володимирецького району Ровенської (нині
Рівненської) області в сім'ї службовця. Після закінчення Великоцепцевицької середньої школи в 1969 р. А.Л. Косаковський
поступив на лікувальний факультет Чернівецького медичного інституту. Ще будучи
студентом, він цікавився оториноларингологією і на протязі 3 останніх років навчання активно займався в студентському науковому гуртку, проводив наукову роботу,
вивчаючи порушення слуху після прийому
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аміноглікозидних антибіотиків та віддалені
наслідки отогенних внутрішньочерепних
ускладнень. На 6-му курсі інституту він
часто приймав участь в якості асистента в
операціях професора О.О. Гладкова. Його
перші наукові доповіді були відмічені грамотами інституту.
Після закінчення інституту в 1975 р.
А.Л. Косаковський з 1975 по 1976 р. навчався в інтернатурі в ЛОР-відділенні Ровенської обласної лікарні. З 1976 по 1980 р. він
працював районним отоларингологом у
Володимирецькій центральній районній
лікарні Ровенської області.
Навчаючись в інтернатурі, він розпочав раціоналізаторську діяльність. Працюючи практичним лікарем, А.Л. Косаковський активно цікавився науковими досягненнями в оториноларингології. За ці роки
він опублікував 7 наукових робіт в республіканських та союзних журналах, вніс 34
раціоналізаторські пропозиції.
З 1980 по 1982 р. А.Л. Косаковський
навчався в клінічній ординатурі, а з 1982 по
1985 р. – в аспірантурі на кафедрі оториноларингології Київського державного інституту удосконалення лікарів МОЗ СРСР, яку
очолювала проф. Олена Андріївна Євдощенко. З того часу Олена Андріївна була вчителем, керівником та наставником Анатолія
Лук’яновича.
В 1985 р. А.Л. Косаковський достроково захистив кандидатську дисертацію на
тему: ”Комплексне лікування нейросенсорної приглухуватості з урахуванням стану
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церебральної гемодинаміки”, за матеріалами якої була надрукована монографія “Нейросенсорная тугоухость” (К.: Здоровье, 1989
г.), яка і в даний час лишається актуальною
для практичних отоларингологів.
Дуже актуальною проблемою дитячої
оториноларингології є хронічні рубцеві стенози гортані і трахеї у дітей. А.Л. Косаковському було запропоновано всебічне вивчення
даної проблеми. Наукові розробки А.Л. Косаковського, присвячені діагностиці та лікуванню хворих на хронічний рубцевий стеноз
гортані і трахеї, ефективне впровадження їх
результатів в практику логічно завершилися
написанням докторської дисертації на тему:
“Хірургічне лікування хронічного рубцевого
стенозу гортані і шийного відділу трахеї у
дітей”, яку він успішно захистив у 1994 р. За
матеріалами дисертації була видана перша в
Україні книга, присвячена хронічному рубцевому стенозу гортані і трахеї, – “Етіологія,
клініка, діагностика, лікування і профілактика хронічного рубцевого стенозу гортані і
трахеї у дітей” (К., 1998 р.). Книга є актуальною як для отоларингологів, так і для анестезіологів, реаніматологів, сімейних лікарів,
педіатрів. Внаслідок впровадження наукових
розробок А.Л. Косаковського та активного
пропагування профілактичних заходів серед
практичних лікарів, особливо анестезіологів
та реаніматологів, захворюваність на рубцевий стеноз гортані і трахеї у дітей України
значно знизилась.
З 1985 по 1995 р. Анатолій
Лук’янович працював асистентом, з 1995 по
1996 р. – доцентом кафедри дитячої оториноларингології Київського інституту удосконалення лікарів. З 1996 по 2001 р. він
працював професором кафедри, а з 2002 р.
очолює кафедру дитячої оториноларингології, аудіології та фоніатрії Національної медичної академії післядипломної освіти ім.
П.Л. Шупика.
В 1996 р. йому присвоєно звання доцента, а в 2001 р. – звання професора.
Основні наукові розробки проф. А.Л.
Косаковського: проблеми патології середнього та внутрішнього вуха, гострі та хронічні стенози гортані і шийного відділу трахеї у дітей, ринологія, фізіотерапія, розробка нових оториноларингологічних інструментів, нових методів діагностики ЛОР86

захворювань. Анатолієм Лук’яновичем вперше були запропоновані і науково обгрунтовані внутрішньотканинний ультрафонофорез лікарських речовин при різних захворюваннях, пневмографія, ультразвукове
дослідження гортані, лікування сенсоневральної приглухуватості за допомогою ультрафонофорезу лікарських речовин, нові
способи септопластики і оригінальні пристрої та інструменти. Ним розроблені та
запроваджені в практику способи хірургічних втручань на ЛОР-органах з використанням електрозварювальної технології (аденотомія, тонзилотомія, тонзилектомія, септопластика, видалення синехій носа, електротермоадгезія носових раковин, видалення
рубців та мембран глотки та гортані, тимпанопластика, трахеостомія, видалення серединної кісти шиї, електротермоадгезія судин перегородки носа та інші) та біполярні
електроінструменти (біполярні аденотоми,
скальпелі, распатор, пристрій для електрозварювання біологічних тканин, пристрій
для операцій на носових раковинах, пристрої для коагуляції, електропристрій для
септопластики, електропристрій для видалення синехій носа та ін.).
Одночасно з науковою, педагогічною,
лікувальною роботою проф. А.Л. Косаковський проводить велику адміністративну та
громадську діяльність. З 1994 по 1998 р. він
працював завідувачем відділу міжнародних
зв’язків та зовнішньо-економічної діяльності, а з 1998 по 2000 р. - проректором з міжнародних зв’язків Київської медичної академії післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика МОЗ України. З 2000 р. Анатолій Лук'янович працює проректором з міжнародних
зв'язків та науково-педагогічної роботи з
іноземними громадянами Національної медичної академії післядипломної освіти ім.
П.Л. Шупика. Він є також членом ректорату
та профкому академії. Проф. А.Л. Косаковський є членом редколегії наукових журналів “Український медичний часопис”, “Сімейна медицина”, “Хірургія дитячого віку”,
“Современная педиатрия”, “Збірник наукових праць співробітників НМАПО ім. П.Л.
Шупика”, науковим редактором міжнародного наукового журналу “Детская оториноларингология”, почесним членом Консультативної Ради Міжнародного біографічного
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центру (Кембрідж, Великобританія), членом
Ради наукових консультантів Американського біографічного інституту. Він є дійсним
членом Нью-Йоркської академії наук
(1998), Міжнародної кадрової академії
(ЮНЕСКО, 2000), Європейської асоціації
медичної освіти (AMEE, 2011), головним
дитячим отоларингологом МОЗ України
(2004), членом медичної комісії НОК України (2003), президентом асоціації дитячих
отоларингологов України (2005).
Проф. А.Л. Косаковський – заступник
голови спеціалізованої ради Д 26.613.10 із
захисту докторських та кандидатських дисертацій.
Розробки проф. А.Л. Косаковського
неодноразово експонувалися на міських та
республіканських виставках. Він був лауреатом міських виставок НТТМ-84, НТТМ-87,
республіканської виставки НТТМ-89. За
розробки нових інструментів Анатолій
Лук’янович був нагороджений дипломом I
ступеня і золотою медаллю ВДНГ УРСР
(1989 р.), дипломами та золотими медалями
ІУ, У, УІ та УІІ Міжнародного салону винаходів та нових технологій «Новий час»
(2008, 2009, 2010, 2011), призами Державного департаменту інтелектуальної власності України, Ради Міністрів АР Крим, кубком президента міжнародної федерації асоціацій винахідників, Товариства винахідників Тайваню, багатьма дипломами і грамотами Управління охорони здоров’я Київської міської Ради народних депутатів, Київської міської Ради профспілок, Київської
міської Ради ВТВР, Севастопольської міської державної адміністрації, Фонду розвитку фундаментальних наук Росії, оргкомітету
міських та міжнародних виставок.
За підсумками Всеукраїнського конкурсу «Винахід-2011» А.Л. Косаковський
нагороджений дипломом та призом Державної служби інтелектуальної власності

України «За ефективне рішення в галузі
медицини».
В 1984 р. йому було присвоєно звання “Кращий молодий раціоналізатор м. Києва”, в 1990 р. Указом Президії Верховної
Ради УРСР присвоєно почесне звання “Заслужений раціоналізатор УРСР”, в 1995 р. –
звання “Кращий винахідник м. Києва”. В
1991 р. він був нагороджений нагрудним
знаком “Відмінник винахідництва та раціоналізації 1990 р.”, а також нагороджений
почесними грамотами МОЗ України та Міністерства надзвичайних ситуацій України,
Президії Академії медичних наук України.
Він має подяки ректора НМАПО ім. П.Л.
Шупика та міністра охорони здоров’я України, за наукові розробки та винахідницьку
діяльність нагороджений орденами Шевальє
(Бельгія, 2008), Офіцера (Бельгія, 2009),
Командора (Бельгія, 2010), Ніколая Пирогова (Німеччина, 2012).
Проф. А.Л. Косаковський опублікував понад 470 наукових робіт у вітчизняних
і зарубіжних виданнях, в тому числі 2 підручники, 1 атлас, 1 збірку лекцій, 10 монографій, 27 посібників. Він є автором понад
70 винаходів та 155 раціоналізаторських
пропозицій. Під його керівництвом захищено 3 кандидатські дисертації.
Проф. А.Л. Косаковський – активний
учасник багатьох республіканських та міжнародних з’їздів, конгресів, симпозіумів,
конференцій отоларингологів, анестезіологів, педіатрів в Україні та за кордоном.
А.Л. Косаковський разом з дружиною
Надією Василівною виховали доньку Ілону,
яка закінчила Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця і обрала спеціальність – оториноларингологію, захистила кандидатську дисертацію, працює в
НМАПО ім. П.Л. Шупика. В 2011 р. її наукові розробки відзначені премією Президента України для молодих вчених.

Колектив кафедри дитячої оториноларингології, аудіології та фоніатрії
Національної медичної академії післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика,
Асоціація дитячих отоларингологів України,
Українське наукове медичне товариство лікарів оториноларингологів
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