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НЕКРОЛОГ 
 
УДК 616.092(Розкладка) 

 

ПАМ’ЯТІ РОЗКЛАДКИ АНАТОЛІЯ ІВАНОВИЧА 
ДОКТОРА МЕДИЧНИХ НАУК, ПРОФЕСОРА 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
16 серпня 2014 р. після тривалої хво-

роби помер відомий вчений Розкладка Ана-
толій Іванович – доктор медичних наук, 
професор, заступник директора з наукової 
роботи ДУ «Інститут отоларингології ім. 
проф. О.С. Коломійченка НАМН України». 

Анатолій Іванович Розкладка народи-
вся 23 серпня 1938 р. в селі Красногорівка, 
що на Полтавщині. Після закінчення серед-
ньої школи в 1954 році він вступив на пер-
ший курс лікувального факультету Київсь-
кого медичного інституту, який закінчив в 
1960 р. 

 На роботу А.І. Розкладка був направ-
лений в м. Кременчук Полтавської області, 
де був зарахований на посаду отоларинго-
лога Кременчуцької першої міської лікарні. 
У жовтні 1962 р. він зарахований на посаду 
лікаря-наукового співробітника лабораторії 
професійної патології Київського науково-
дослідного інституту отоларингології, якою 
керував на той час видатний вчений проф. 
Микола Фалалійович Пітенко. 

В подальшому Анатолій Іванович 
працював на посаді молодшого наукового 
співробітника відділу запальних захворю-
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вань ЛОР-органів, потім був переведений на 
таку ж посаду в онкологічний відділ, а в 
1973 р. – на посаду молодшого наукового 
співробітника лабораторії клінічної аудіо-
логії, яку тільки-но очолив доктор медич-
них наук В.Г. Базаров. На новій посаді А.І. 
Розкладка глибоко вникає в проблеми пси-
хоакустики і цікавиться надпороговою ауді-
ометрією, в трактовці результатів якої був 
великий різнобій. 

В 1978 р. А.І. Розкладка, ерудований в 
кількох галузях оториноларингології, був 
обраний на посаду старшого наукового 
співробітника, а в 1980 р. йому присвоєно 
звання старшого наукового співробітника.  

В 1986 р. Анатолій Іванович був обра-
ний на посаду завідувача лабораторії епіде-
міології ЛОР-захворювань та впровадження 
результатів НДР.  В 1994 р. він був призна-
чений на посаду заступника директора з 
наукової роботи, і на цій посаді пропрацю-
вав останні 20 років. 

В 2002 р. А.І. Розкладка успішно за-
хистив докторську дисертацію на тему: 
"Надпорогова аудіометрія в діагностиці 
порушень слухової системи людини”, яка 
по-новому розв’язувала одну з найскладні-
ших проблем сурдології – топічну та дифе-
ренціальну діагностику порушень слуху, 
відкрила новий напрямок наукових дослі-
джень в аудіології, що сприяло поліпшенню 
медичної та соціальної реабілітації глухих 
та приглухуватих людей. З того  часу він 
виконував також обов’язки завідувача лабо-
раторії клінічної аудіології та вестибулоло-
гії. В 2009 р.  Анатолію Івановичу присвоє-
но звання професора. 

За особливі заслуги перед українсь-
ким народом в 2005 р. А.І. Розкладка наго-
роджений Почесною грамотою Верховної 
Ради України. 

Будучи заступником Голови Пробле-
мної комісії «Оториноларингологія» МОЗ 
та НАМН України, проф. А.І. Розкладка 
брав активну участь в атестації наукових та 
науково-педагогічних кадрів, в розгляді та 
затвердженні на Проблемній комісії тем 
докторських і кандидатських дисертацій.  

Протягом 30 років він виконував 
обов’язки вченого секретаря, а з 2004 р. – 
Голови Спеціалізованої вченої ради Інститу-
ту отоларингології по присудженню науко-
вих ступенів доктора та кандидата наук. На-
уковий доробок, який вилився у понад 200 
наукових публікацій, присвячених актуаль-
ним питанням професійної патології верхніх 
дихальних шляхів та органа слуху, вестибу-
лології та аудіології, широко відомий.  

А.І. Розкладка брав активну участь у 
громадському та науковому житті країни; 
він був членом Проблемної комісії «Отори-
ноларингологія», «Авіаційна та космічна 
медицина» МОЗ і НАМН України, членом 
редколегії «Журналу вушних, носових і 
горлових хвороб» і журналу «Ринологія», 
заступником Голови Правління Українсько-
го та Київського наукових медичних това-
риств отоларингологів.  

А.І. Розкладка завжди користувався 
великою повагою як в рідному колективі, 
так і серед медичних працівників України.  

У ньому дивовижним чином поєдну-
валася не тільки висока ерудиція, глибокі 
знання, велика обізнаність у напрямках роз-
витку медичної науки, а й людська здат-
ність до співчуття і бажання допомогти сво-
їм колегам у вирішенні особистих і життє-
вих проблем. Він був особисто знайомий 
практично з усіма отоларингологами Украї-
ни і більшість з них пам'ятав на ім'я та по-
батькові.  

Анатолій Іванович поєднував у собі 
якості чарівного співрозмовника з тонким 
почуттям гумору, мудрого вчителя, відда-
ного друга, кропіткого дослідника, талано-
витого організатора і керівника. При цьому 
він завжди залишався строгим і об'єктивним 
опонентом в професійних питаннях.  

Ми глибоко сумуємо разом з рідними 
і близькими Анатолія Івановича. Світлу 
пам'ять про Анатолія Івановича ми збе-
режемо назавжди в наших серцях і душах, 
він назавжди залишиться для нас добрим 
ангелом хранителем, прикладом для на-
слідування нинішньому і майбутнім поко-
лінням отоларингологів. 
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