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ЮВІЛЕЇ 
 
УДК 617(092-Плаксивий) 

ПЛАКСИВИЙ ОЛЕКСАНДР ГРИГОРОВИЧ 
(ДО 60-РІЧЧЯ ВІД ДНЯ НАРОДЖЕННЯ) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4 грудня 2017 р. відзначив своє 60-

річчя завідувач курсу отоларингології ВДНЗ 
України «Буковинський державний медич-
ний університет», Голова обласного медич-
ного товариства отоларингологів, доцент 
Плаксивий Олександр Григорович, який 
народився 1957 р. в с. Малинці Хотинського 
району Чернівецької області. У 1980 р. за-
кінчив лікувальний факультет Чернівецько-
го медичного інституту, в 1980-1981 рр. 
проходив інтернатуру з отоларингології на 
базі ЛОР-відділення Житомирської обласної 
лікарні, після закінчення якої отримав сер-
тифікат та ІІІ кваліфікаційну категорію із 
спеціальності «Отоларингологія». З 1981 по 
1985 р. Олександр Григорович працював 
районним отоларингологом Лугинської 
ЦРЛ Житомирської області. З 1985 по  

1987 р. він займав посади отоларинголога, 
завідувача поліклінічного ЛОР-відділення 
поліклініки №2 та головного отоларинголо-
га м. Луцьк. З 1987 по 1989 р. навчався в 
клінічній ординатурі з оториноларингології 
на кафедрі ЛОР та очних хвороб Чернівець-
кого медичного інституту, а з 1989 р. – ор-
динатор ЛОР-відділення 2-ї міської лікарні 
м. Чернівці. З 1991 р. О.Г. Плаксивий по 
сумісництву на 0,5 ставки працював асисте-
нтом кафедри ЛОР та очних хвороб Черні-
вецького медичного інституту. В 1992 р. він 
пройшов курси на циклі тематичного удо-
сконалення з оториноларингології дитячого 
віку (атестаційний цикл) Київського держа-
вного інституту удосконалення лікарів МОЗ 
України. З 1995 р. – завідувач ЛОР-
відділення міської лікарні №2, а з вересня 
1995 р. – старший ординатор ЛОР-центру 
ДУ «Обласна клінічна лікарня».  

В 1997 р. він був атестований на вищу 
кваліфікаційну категорію та захистив кан-
дидатську дисертацію на тему: «Клінічний 
перебіг, мікробіологічна характеристика та 
оптимізація лікування хворих на гнійні си-
нуїти з урахуванням хроноритму». З верес-
ня 1997 р. О.Г. Плаксивий працює в Черні-
вецькому медичному інституті на посаді 
асистента кафедри факультетської хірургії, 
ЛОР та очних хвороб по курсу оторинола-
рингології, з 1999 р. – доцента кафедри, 
завідувача курсу ЛОР-хвороб. В 2000 р. 
Олександр Григорович пройшов курси з 
мікрохірургії вуха у відділенні тимпанопла-
стики ДУ «Інститут отоларингології ім. 
проф. О.С. Коломійченка НАМН України», 
а в 2001 р. – спеціалізацію і ПАЦ в НМАПО 
ім. П.Л. Шупика та був атестований на ви-
щу категорію з дитячої оториноларинголо-
гії. В 2004 р. він проходив спеціалізацію з 
«Онкоотоларингології» з отриманням від-
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повідного сертифікату на кафедрі оторино-
ларингології НМАПО ім. П.Л. Шупика. З 
2009 р. О.Г. Плаксивий – доцент кафедри 
дитячої хірургії та отоларингології, зав. 
ЛОР-курсу в зв’язку зі створенням нової 
кафедри.  

О.Г. Плаксивий брав участь в роботі 
VIII, ІХ, Х, ХІ, ХІІ з’їздів отоларингологів 
України та в усіх конференціях Українсько-
го наукового товариства отоларингологів з 
1994 р. Він є Головою наукового медичного 
товариства отоларингологів Чернівецької 
області, членом обласного товариства дитя-
чих отоларингологів, був заступником го-
лови орг. комітету науково-практичної кон-
ференції товариства отоларингологів Украї-
ни з міжнародною участю у травні 2002 р. в 
м. Чернівці.  

Олександр Григорович – член Прав-
ління ГО «Українське науково-медичне 
товариство лікарів-оториноларингологів», 
головний консультант та член атестаційної 
комісії з отоларингології Департаменту 
охорони здоров’я Чернівецької ОДА. Він – 
автор 113 наукових праць, 19 рац. пропози-
цій, 4 патентів на винахід; співавтор 13 на-
вчальних посібників та 1 науково-
публіцистичного нарису.  

Свої знання О.Г. Плаксивий передає в 
лекціях лікарям-інтернам за спеціальністю 
«Отоларингологія» та студентам медичних 
факультетів зі спеціальностей «Педіатрія», 
«Лікувальна справа», «Стоматологія». З 
2002 р. він був керівником планових науко-
вих робіт кафедри та неодноразово прохо-
див курси підвищення педагогічної майсте-
рності на ФПК НМАПО ім. П.Л. Шупика.  

З 2007 р. на курсі отоларингології під 
його керівництвом організовані і щорічно 
проводяться курси ТУ «Невідкладні стани в 
отоларингології» і «Питання клінічної ото-
логії» та ПАЦ зі спеціальностей «Отоларин-
гологія» і «Дитяча отоларингологія». 

За роки лікарської діяльності  
О.Г. Плаксивим виконано понад 11 тис. 
планових та ургентних хірургічних втру-
чань у дорослих та дітей з патологією 
ЛОР-органів, з них більше 250 – онкологі-
чних.  

У 2009-2010 рр. проходив курси на ба-
зі ЛОР-відділеня головного військового 
госпіталю МО України та ДУ «Інститут 

отоларингології НАМН України ім. проф. 
О.С. Коломійченка» з питань ендоскопії 
носа, носоглотки і навколоносових пазух, а 
також курси функціональної та естетичної 
ринохірургії.  

На сьогоднішній день Олександр Гри-
горович – лікар вищої категорії зі спеціаль-
ностей «Отоларингологія», «Дитяча отола-
рингологія», «Онкоотоларингологія». Лау-
реат премії Чернівецької міської ради ім. 
Б.Л. Радзіховського (2013 р.). Нагородже-
ний Почесною грамотою Міністерства охо-
рони здоров’я України (2016 р.). 

Головними напрямками науково прак-
тичної діяльності доцента О.Г. Плаксивого є 
запальні захворювання носа і навколоносо-
вих пазух, хронотерапія хворих на гнійний 
синусит; ринопластика; риногенні орбіталь-
ні ускладнення; отогенні та риногенні внут-
рішньочерепні ускладнення; ЛОР-
онкологія; флегмонозні процеси глотки, 
кісти та флегмони шиї; хімічні опіки та сте-
нози стравоходу; фізіотерапія ЛОР-органів з 
використанням внутрішньотканинного еле-
ктрофорезу; ендоларингеальні операції при 
прямій піднаркозній ларингоскопії; синдром 
сонного апное.  

Доц. О.Г. Плаксивий – досвідчений 
педагог, ЛОР-хірург, мудрий клініцист-
отоларинголог. Його характеризують висо-
ка теоретична та практична підготовка, він 
має значний інтелектуальний потенціал, 
професіонал своєї справи, але основними 
характерологічними рисами є його добрози-
чливість, людяність, висока працездатність, 
колегіальність, неупереджене об’єктивне 
ставлення до колег, готовність завжди підт-
римати і допомогти. Він користується за-
служеним авторитетом серед колег, медич-
ної громадськості, студентів. Його шанують 
і поважають хворі. Його донька обрала спе-
ціальність отоларинголога і працює асисте-
нтом кафедри дитячої хірургії та отоларин-
гології (по курсу отоларингології). 

Вчителями і наставниками ювіляра 
були і є канд. мед. наук Р.А. Бех (Житомир); 
З.С. Щурук (Луцьк); доц. Й.М. Попко і М.Д. 
Воєвідка (Чернівці); професор А.А. Лайко 
(Київ); професор А.І. Розкладка (Київ); ака-
демік, віце-президент НАМН України, про-
фесор Д.І. Заболотний (Київ) – науковий 
керівник дисертаційної роботи.  



 

94 Журнал вушних, носових і горлових хвороб, №1, 2018 

Олександр Григорович – кандидат в 
майстри спорту з волейболу, то ж у вільний 
час намагається частіше бути у спортзалі з 
ветеранською волейбольною командою, з 
якою неодноразово брав участь у кубку 
України та міжнародних турнірах серед 
ветеранів.  

Своє 60-річчя він зустрів на висоті ін-
телектуальних, професійних здібностей та 
найщиріших людських якостей.  

Бажаємо ювіляру міцного здоров’я, 
наснаги в праці, благополуччя, достатку  
і здійснення найзаповітніших мрій та 
бажань!

 

 
Від імені обласного науково-медичного товариства отоларингологів  

та співробітників курсу отоларингології ВЗНД України  
«Буковинський державний медичний університет»:  

 
доцент кафедри дитячої хірургії та отоларингології  

(по курсу отоларингології) Калуцький І.В. 
 

асистент кафедри дитячої хірургії та отоларингології  
(по курсу отоларингології) Мазур О.О. 


