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За висловом А.П.Чехова «Наука – самое 

важное, самое прекрасное и нужное в жизни 
человека, она всегда была и будет высшим 
проявлением любви, только ею одною чело-
век победит природу и себя». Наука лише для 
науки – це суто теоретично обґрунтовані 
знання. Найновітніші наукові здобутки зав-
жди повинні впроваджуватись у практику, 
чим вони і корисні. У кожну епоху існують 
люди, які цим живуть, серед них наш учитель 
і наставник – Безшапочний Сергій Борисович.  

У хронології сучасної оторинолариго-
логії іноді виникають події, на які не звернути 
увагу просто неможливо. У листопаді 2016 р. 
сталась знаменна подія – 70-річний ювілей 
Безшапочного Сергія Борисовича – доктора 
медичних наук, професора, дійсного члена 
Міжнародної академії оториноларингології – 
хірургії голови та шиї, дійсного члена Україн-
ської академії наук, Заслуженого діяча науки 

та техніки України, видатного оториноларин-
голога, громадського діяча та просто «Учите-
ля» з великої літери.  

С.Б. Безшапочний народився у післяво-
єнні роки, а саме – 26 листопада 1946 р. у м. 
Полтава. У 1964 р. вступив до Харківського 
медичного інституту, який закінчив з відзна-
кою. Згідно рішення Вченої ради, був зали-
шений для наукової праці та у подальшому 
працював на посаді асистента кафедри опера-
тивної хірургії та топографічної анатомії Пол-
тавського медичного стоматологічного інсти-
туту. 

З 1973 р. Сергій Борисович працював 
асистентом кафедри ЛОР-хвороб Полтавсько-
го медичного стоматологічного інституту, у 
1974 р. захистив дисертацію на здобуття нау-
кового ступеня кандидата медичних наук за 
темою «Хирургическая анатомия скуловой 
кости человека». У 1979 р. С.Б. Безшапочний 
працював на посаді доцента, а у 1984 р.  був 
призначений завідувачем курсу ЛОР-хвороб 
Полтавського медичного стоматологічного 
інституту, який у 1987 р. був реорганізований 
у кафедру. У 1984 р. С.Б. Безшапочний захис-
тив дисертацію на здобуття наукового ступе-
ня доктора медичних наук на тему: «Розробка 
і теоретичне обґрунтування методів діагнос-
тики та лікування при переломах кісток зов-
нішнього носа та стінок навколоносових па-
зух», а у 1986 р. йому було присвоєно вчене 
звання професора.  

Отримавши вчене звання професора, бі-
льшість, як правило, вже почиває на лаврах, 
проте Сергій Борисович у свої 40 років розу-
мів, що це лише початок, та в подальшому 
крок за кроком почав створювати свою школу 
оториноларингології. За його власними спо-
гадами, після захисту докторської дисертації 
він мав розмову з тодішнім головним отори-
ноларингологом СРСР, професором Пальчу-
ном Володимиром Тимофійовичем. Сергій 
Борисович спитав у нього: «Володимир Ти-
мофійович, я в даний час самий молодий док-
тор наук з оториноларингології, чим мені за-
йматись далі?». На це поважний професор 
відповів: «Це лише перший крок у твоїй нау-



 

Журнал вушних, носових і горлових хвороб, №2, 2017  91 

ковій діяльності, на який спромоглися кращі з 
кращих. Проте лише найкращі з них можуть 
створити свою наукову школу».  

Починати розвиток клініки практично з 
нуля у регіональному центрі – це не просте діло. 
Поступовий підбір і навчання науково-
педагогічних кадрів та систематичне вдоскона-
лення матеріально-технічного забезпечення 
сьогодні дозволили створити у ВДНЗ України 
«Українська медична стоматологічна академія» 
надсучасну оториноларингологічну клініку, 
якою керує саме професор Безшапочний С.Б.  

Знаменною подією для розвитку клініки 
став майстер-клас від основоположника фун-
кціональної ендоназальної хірургії H. 
Stammberger, який у 1993 р. відвідав Сергій 
Борисович у місті Грац. Досить скоро, завдя-
ки появі ендоскопічної апаратури у Полтаві 
почали впроваджувати найновітніші функціо-
нальні операції.  

Професор Безшапочний С.Б. є автором 
близько 400 праць, у яких відображені його 
наукові, клінічні та педагогічні напрацюван-
ня. Він є співавтором підручника «Оторино-
ларингологія», рекомендованого для студен-
тів медичних вузів на українській та російсь-
кій мовах. Під його керівництвом видано 8 
навчальних посібників для студентів, інтернів 
з фаху «оториноларингологія», клінічних ор-
динаторів та слухачів курсів підвищення ква-
ліфікації. Під керівництвом професора Без-
шапочного С.Б. опубліковано 6 монографій, 
які є результатом його багаторічного науково-
го і клінічного досвіду. Він має 4 авторські 
посвідчення на винаходи та більше ніж 60 
раціоналізаторських пропозицій. Під його 
керівництвом підготовлено та захищено 2 
докторські та 13 кандидатських дисертацій. 
Професор Безшапочний С.Б. – прекрасний 
лектор. На його лекціях завжди аншлаг, а сту-
денти та лікарі, які їх відвідують, завжди ап-
лодують стоячи. Лише цей красномовний 
факт свідчить про надзвичайно високий педа-
гогічний професіоналізм нашого «Учителя».  

Свою наукову, клінічну і педагогічну 
роботу Сергій Борисович завжди поєднує з 
адміністративною та суспільною діяльністю. 

Протягом багатьох років він є членом президії 
Українського наукового медичного товарист-
ва лікарів-оториноларингологів та головою 
Полтавського обласного наукового товарист-
ва оториноларингологів.  

У 1996 р. Указом Президента України 
йому присвоєно почесне звання «Заслужений 
діяч науки і техніки України». Він нагоро-
джений золотою медаллю і Почесним знаком 
Української академії наук, а також почесним 
значком «Відмінникові охорони здоров'я». 
Визначні заслуги Сергія Борисовича були 
відмічені Патріархатом УПЦ-КП, в знак чого 
він був нагороджений орденом «Хреста Спа-
сителя». 

Досить тривалий час Сергій Борисович 
був депутатом міської ради, де відстоював 
інтереси Полтавської громади.  

Професор Безшапочний С.Б. – член 
спеціалізованої вченої ради по захисту канди-
датських та докторських дисертацій 
Д.26.611.01 при ДУ «Інститут отоларингології 
ім. проф. О.С. Коломійченка НАМН Украї-
ни». Він є членом редколегій журналів «Жур-
нал вушних, носових і горлових хвороб» та 
«Ринологія» (Україна), «Российская риноло-
гия» (Росія), «Folia Otorhinolaryngologica» 
(Росія), «Оториноларингология. Восточная 
Европа» (Білорусь), «Оториноларингология – 
Бас, Мойын, Хирургиясы» (Казахстан).  

Сергій Борисович – це високо ерудова-
на і культурна людина, скромна, доброзичли-
ва і чуйна до колег та пацієнтів. Він має за-
служений авторитет серед студентів, клініч-
них ординаторів, аспірантів та співробітників 
клініки.  

Своє 70-річчя Сергій Борисович зустрів 
у розквіті сил, повний творчих задумів та на-
тхнення.  

Колектив кафедри оториноларингології, 
науково-педагогічний склад співробітників 
ВДНЗ України «Українська медична стомато-
логічна академія», усі учні, які успішно впро-
ваджують здобутки нашої клінічної школи 
навіть у далекому зарубіжжі бажають Вам, 
шановний Сергій Борисович, здоров’я, твор-
чої наснаги та здійснення усіх Ваших задумів!  

 
 

З повагою,  
Ваші учні, колектив клініки та чисельна кількість вдячних пацієнтів 
Українське наукове медичне товариство лікарів-оториноларингологів 

Редакційна колегія «Журналу вушних, носових і горлових хвороб» 


