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ЮВІЛЕЇ 
 
УДК 617(092 Курилін) 

ЖИТТЯ ТА ДІЯЛЬНІСТЬ І.А. КУРИЛІНА 
(ДО 100-РІЧЧЯ З ДНЯ НАРОДЖЕННЯ) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Минає століття від дня народження 

Людини зі світовим ім'ям – Івана Авксенті-
йовича Куриліна: вченого в галузі медици-
ни, лауреата Державної премії України, За-
служеного діяча науки і техніки України, 
Заслуженого винахідника СРСР, доктора 
медичних наук, професора, завідувача ка-
федри оториноларингології Київського ме-
дичного інституту імені О.О. Богомольця 
(1963-1984 рр.), Голови Правління Україн-
ського республіканського товариства отола-
рингологів, головного редактора «Журналу 
вушних, носових і горлових хвороб» (1974-
1984 рр.). 

Народився І.А. Курилін 6 березня 
1918 р. в мальовничій Білорусії. Навчався у 
Вітебському медичному інституті й закін-
чив (у зв’язку з війною) Алма-Атинський 
медінститут у 1941 р.  

З 1941 р., після закінчення медичного 
інституту, пройшов тяжкий і нелегкий шлях 
воїна-визволителя – від Сталінграда до Бер-
ліна – в якості військового лікаря. Нагоро-
джений двома орденами Червоної зірки й 
орденом Вітчизняної війни першого ступе-
ня, «Знаком пошани», медалями «За бойові 
заслуги».  

В післявоєнні роки (з 1947 р.) жив і 
працював в Україні, і служив вірою й прав-
дою українському народу. 

І.А. Курилін є учнем визначної особи-
стості – лауреата Ленінської премії, члена-
кореспондента АН УРСР, Заслуженого дія-
ча науки України, засновника й першого 
директора Інституту оториноларингології в 
місті Києві, доктора медичних наук, профе-
сора Олекси Сидоровича Коломійченка. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
Олекса Сидорович Коломійченко 
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І.А. Курилін, очолюючи кафедру ото-
риноларингології (1963-1984), створив мо-
гутню школу вчених. Кафедра стала Респу-
бліканським центром реконструктивно-
відновлювальної та пластичної хірургії 
ЛОР-органів. Особлива увага приділялася 
найскладнішій хірургії: гортані, трахеї та 
шийного відділу стравоходу. За розробку 
інноваційних технологій, а саме: застосу-
вання сітчастих алотрансплантатів для від-
новлення пошкоджених: гортані та трахеї  
Іван Авксентійович занесений в книгу Гла-
зера. 

Кафедра вирішувала актуальні про-
блеми: невідкладна допомога, онкологія, 
отогенні внутрішньочерепні ускладнення, 
патологія дитячого віку, в тому числі стено-
зи гортані, сторонні тіла дихальних шляхів, 
а також стравоходу. Під керівництвом про-
фесора І.А.Куриліна захищені 2 докторські 
та 32 кандидатські дисертації.  

Як визнання великих заслуг, професор 
І.А. Курилін, доцент, а нині професор Ф.О. 
Тишко, кандидат медичних наук М.Ф. Фе-
дун та доцент Дніпропетровського медич-
ного університету Г.М. Титар були відзна-

чені Державною премією України в галузі 
науки й техніки за 1979 р. 

І.А. Курилін після кончини свого вчи-
теля О.С. Коломійченка очолив Правління 
Українського наукового медичного товари-
ства оториноларингологів і плідно працю-
вав з 1974 по 1984 рр. Секретарем Товарис-
тва був на той час доцент Ф.О. Тишко. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Проф. І.А. Курилін та доц. Ф.О. Тишко об-

говорюють тематику з'їзду (1977 р.). 
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За 10 років організаційної роботи під 
керівництвом І.А. Куриліна наукове життя 
Українського наукового медичного товари-
ства оториноларингологів було інтенсивним 
і багатогранним. Щороку проводились нау-
кові конференції та пленуми товариства 
(двічі на рік). За цей час проведено 2 з’їзди 
оториноларингологів України: V з’їзд – у 
вересні 1977 р. у м. Донецьку; VI з’їзд – у 
жовтні 1983 р. у м. Львові. На всіх форумах 
згідно з планом роботи товариства розгля-
далися важливі питання: 

- невідкладна допомога; 
- рання діагностика пухлин ЛОР-

органів; 
- планування наукових праць; 
- впровадження наукових досягнень у 

практику; 
- налагодження співробітництва з Ін-

ститутом отоларингології, кафедрами, за-
кладами практичної охорони здоров'я, за-
кладами управлінь охорони здоров'я, МОЗ 
України та союзними республіками; 

- підготовка практичних і наукових 
кадрів; 

- міжнародні зв’язки; 
- пропаганда медичних і гігієнічних 

знань; 
- видавнича робота; 
- питання етики й деонтології. 
Вперше було затверджено Республі-

канську проблемну комісію (РПК) з плану-
вання та контролю дисертаційних робіт. В 
1979 р. на Пленумі в Ялті був затверджений 

новий Статут Республіканського Товарист-
ва оториноларингологів України українсь-
кою мовою (доповідав секретар Товариства 
Ф.О. Тишко). У 1981 р. за ініціативою То-
вариства було підготовлено проект наказу 
«Про покращення сурдологічної допомоги 
населенню України», який був затвердже-
ний МОЗ УРСР. Значно кращою стала ви-
нахідницька робота. У Держкомітет СРСР з 
питань винаходів подано 53 заявки на вина-
ходи, з них затверджено 20. Винаходи екс-
понувалися на ВДНХ СРСР, отримано 5 
дипломів, 1 – СЕВ, 4 дипломи другого сту-
пеня, а також на ВДНГ України отримано 
бронзову медаль (Ф.О. Тишко).  

Про ефективність роботи Правління 
Товариства можна судити хоча б за кількіс-
тю членів Товариства. У 70-х роках мину-
лого століття нараховувалось 2618 членів, з 
них заслужених діячів науки – 2, професо-
рів – 8, кандидатів наук – 179, а вже у 1980 
р. нараховувалося 3602 членів, з них докто-
рів наук – 24, кандидатів наук – 259, заслу-
жених діячів – 2, лауреатів Державної пре-
мії – 4.  

На превеликий жаль, у 1984 р. пішов з 
життя прекрасний організатор охорони здо-
ров'я, Великий Лікар і Вчений, талановитий 
Учитель, Людина зі світовим ім'ям – профе-
сор Іван Авксентійович Курилін. Це була 
Людина величезної сили волі, життєдайнос-
ті, порядності, неперевершений учитель.  

Вічна Вам пам'ять,  
дорогий  Вчителю! 
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УЧИТЕЛЬ 
(поема) 

 

ДО 100-РІЧЧЯ З ДНЯ НАРОДЖЕННЯ  
І.А. КУРИЛІНА 

 

Промчався вік. Сто літ минуло.  
Як перший раз дитя вдихнуло  
Повітря справжнього. На світ  
З’явився Ваня, щоби жить.  
 
Але тоді на кожнім кроці  
У вісімнадцятому році  
Нелегко вижити було:  
Війна палала, все гуло.  
 
І рушилось дотла. Здавалось  
Все гинуло, що збудувалось.  
Мов божевільний ураган  
Знущався над людським життям.  
 
А він все ж вижив, слава Богу,  
Бо він людина. Всю дорогу  
Боровся за своє життя,  
Щоб в ньому йшлося до пуття.  
 
І виріс він під небом синім – 
Відомий всім Іван Курилін  
На радість людям і собі,  
Загартувавшись в боротьбі.  
 
Ніколи він не падав духом  
І до мети не йшов завулком.  
На людях ніс своє життя,  
Йому не буде забуття.  
 
Пройшов життя велику школу,  
Пізнав її голодну й голу.  
І в Другій світовій війні,  
Він не згорів в її вогні.  
 
Його не гнули негаразди,  
Він був в строю, потрібний завжди.  
Життя, як звісно, непросте, 
Не поле перейти. Проте  

 

Він життєдайним був і дужим.  
І до людей був не байдужим.  
Добром широкої душі  
Ділився щедро, від душі.  
 
І величезне мав бажання  
Допомагать без жалкування – 
Своїм, знайомим і чужим,  
Бо від природи був таким.  
 
Крізь полум’я війни пройшов,  
Себе не втратив, а знайшов  
Пристойне місце у житті  
І вже не зраджував меті.  
 
Він лікарем від Бога був,  
Звання професора здобув.  
І плуга пер свого, як віл,  
Тягнув охоче з усіх сил.  
 
І вдень, і в ніч він був у ділі –  
Великий майстер хірургії.  
У ній, знайшовши свою долю,  
Любив професію до болю. 
 
І за собою учнів всюди 
Водив, щоб вивести у люди,  
А ми були ще молодими,  
Порою з примхами своїми.  
 
Здавалось нам тоді – життя  
Немовби вічне, без кінця.  
А він учив: «життя коротке, 
Хоч ще не виросли з сорочки,  
 
Але уже спішити треба,  
Бо є нагальна у вас потреба.  
І доки я живу – спішіть  
Навчитись людям рани шить.» 

 



 

96 Журнал вушних, носових і горлових хвороб, №2, 2018 

Таким він був, мабуть, з Сократів.  
У книгу Глазера потрапив.  
Ім'я своє навік прославив.  
Добру служив і нас не бавив.  
 
У добрій строгості тримав,  
Щоб кожен з нас в житті щось мав,  
Але щоб з жиру не бісились,  
На люд свій зверху не дивились.  
 
Таким він був Іван Курилін – 
Син Білорусії стожильний.  
І українець духом сильний,  
Професії й родині вірний.  
 
Він невмирущий. В кожнім серці.  
І в пам'яті, як символ честі,  
Живе і житиме повік  
Простий, доступний чоловік.  
 
Зі світовим ім'ям Курилін.  
Був нашим вчителем сумлінним.  

А ми, курилінці, його  
Шануєм, вчителя свого.  
 
Роки минають. Небесами  
Його душа вита над нами.  
На відстані життя людського  
І не засуджує нікого.  
 
Скрипить історії перо,  
Щоб сповістити про добро,  
Яким багаті вчителі  
З дарунком Божим на чолі.  
 
Вдивляючись в минуле наше,  
Живем з надією на краще,  
На нашій, стоптаній землі  
З батьками в череві її.  
 
У нашій сонячній системі,  
Лиш на Землі, – говорять вчені,  
Є люди – ми, і це наш дім.  
Хай сонячно живеться всім.  

 
   05.02.2018 р. 

 
Ось такі сто рядків присвячуються нашому вчителю – безсмертному І.А. Куриліну з 

нагоди 100-річчя від дня народження.  
 
 
З повагою, Ф.О. Тишко – професор,  
Заслужений діяч науки і техніки України,  
лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки.  

 


