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ДО 90-РІЧЧЯ ВОЛОДИМИРА ГРИГОРОВИЧА БАЗАРОВА, 
ДОКТОРА МЕДИЧНИХ НАУК, ПРОФЕСОРА 

ЗАСЛУЖЕНОГО ДІЯЧА НАУКИ ТА ТЕХНІКИ УКРАЇНИ,  
ЛАУРЕАТА ДЕРЖАВНОЇ ПРЕМІЇ УКРАЇНИ 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 серпня 2019 р. виповнилось би 90 

років з дня народження відомого вченого 
України та колишнього СРСР – Володимира 
Григоровича Базарова, доктора медичних 
наук, професора, Заслуженого діяча науки 
та техніки, Лауреата Державної премії 
України, полковника медичної служби Вій-
ськових збройних сил колишнього Радянсь-
кого Союзу. Він з 1972 р. понад 35 років 
очолював лабораторію клінічної аудіології 
та вестибулології ДУ «Інститут отоларинго-
логії ім. проф. О.С. Коломійченка НАМН 
України». 

В.Г. Базаров народився на Луганщині. 
Після закінчення десятирічки у 1948 р. 
вступив до Львівського медичного інститу-
ту, а потім продовжив навчання у Ленін-
градській військовій медичній академії, яку 
закінчив у 1954 р. З 1955 по 1959 рр. прохо-
див службу військовим хірургом, а потім – 
отоларингологом у польовому госпіталі 
Крайньої Півночі. Клінічні спостереження 
під час служби на Крайній Півночі лягли в 
основу його першої наукової роботи «К 
вопросу о течении и лечении хронического 
тонзиллита в условиях Заполярья», яка була 
надрукована в “Журнале ушных, носовых и 
горловых болезней” у 1962 р. 

Пройшовши у 1959 р. на факультеті 
удосконалення лікарів Ленінградської вій-
ськово-медичної академії курси в ЛОР-
клініці, завідувачем котрої був один з вида-
тних оториноларингологів того часу проф. 
В.І. Воячек, Володимир Григорович Базаров 
став проявляти інтерес до лабіринтології та 
сурдології. Навчаючись в ад’юнктурі цієї 
академії, він виконав під керівництвом 
проф. К.Л. Хілова кандидатську дисертацію 
на тему: «Влияние некоторых экстраразд-
ражителей на выраженность вестибуло-
вегетативных реакций», яку успішно захис-
тив у 1965 р. 

У 1961-1968 рр. В.Г. Базаров вивчав 
питання фізіології слухового, вестибуляр-
ного та нюхового аналізаторів у лабораторії 
авіаційної медицини та водночас проводив 
велику клінічну роботу у ЛОР-відділенні 
Київського військового госпіталю. За цей 
період ним було виконано понад 40 науко-
вих робіт з питань медичного забезпечення 
безпеки льотчиків та їх сурдоекспертизи. У 
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1970 р. В.Г. Базаров блискуче захистив док-
торську дисертацію на тему: «Особенности 
взаимодействия некоторых анализаторов и 
перспективы их использования в отоларин-
гологии и авиационной медицине» 

В.Г. Базаровим розроблено та впрова-
джено у практику оториноларингології, аві-
аційної та космічної медицини об’єктивні 
оригінальні та нові методи дослідження 
слухової та вестибулярної функцій, методи-
ки тренування льотчиків та космонавтів, 
методи для розпізнавання агравації та си-
муляції приглухуватості та глухоти. 

Талановитого молодого доктора ме-
дичних наук, який вирізнявся великою пра-
цездатністю та цілеспрямованістю, помітив 
корифей української школи оториноларин-
гологів, засновник Київського науково-
дослідного інституту отоларингології проф. 
О.С. Коломійченко, який запропонував  
В.Г. Базарову посаду завідувача сурдо-
акустичної лабораторії. 

Багато сил та енергії Володимир Гри-
горович приділив розвитку аудіометричної 
та вестибулометричної служби в Інституті 
та в Україні, впровадивши комплекс 
об’єктивних методик дослідження слухово-
го та вестибулярного аналізатора відповідно 
потребам клінічної аудіології та вестибуло-
логії. Він розробив надзвичайно цінну схе-
му вестибулометричного обстеження, що 
широко відома в Україні та за її межами, 
яка користується заслуженою популярніс-
тю, як схема проф. В.Г. Базарова. 

Під активним керівництвом проф. В.Г. 
Базарова почали успішно розвиватися 
об’єктивні електрофізіологічні методи дос-
лідження слухової та вестибулярної функ-
цій (динамічна імпедансометрії, яка вклю-
чає тимпанометрію та акустичну рефлексо-
метрію при іпси- та контралатеральній сти-
муляції, а також реєстрація слухових ви-
кликаних потенціалів, електроністагмогра-
фія різновидів спонтанного ністагму, так і 
при функціональних навантаженнях), що 
значно підвищило та розширило можливос-
ті топічної та диференційної діагностики 
патологічних порушень функцій слухової та 
вестибулярної систем як при периферичних, 
так і центральних ураженнях. Проф. В.Г. 
Базаровим розроблено оригінальний 
об’єктивний метод кефалографії для визна-

чення статичної рівноваги, який не потребує 
великих матеріальних затрат, зручний при 
виконанні для якісного та кількісного аналі-
зу в поліклінічних та стаціонарних умовах. 
Ним для визначення кінетичної рівноваги 
впроваджено прості, але діагностично цінні 
тести Фукуда, які легко піддаються якісно-
му та кількісному контролю для визначення 
змін ступеню прояву порушень рівноваги, 
для вирішення експертних питань. 

В.Г. Базаров, народившись на теренах 
України, любив її різнобарвну природу, 
працьовитих та щирих людей, мелодійну 
українську мову, цікавився її культурною 
спадщиною. Водночас вивчав та цінував 
звичаї та традиції українського народу. 
Очевидно тому творчим колективом у скла-
ді В.Г. Базарова, О.Й. Багмут, Н.С. Міщан-
чук, О.І. Радченка, Л.А. Карамзиної було 
створено та фонетично збалансовано слове-
сні тести українською мовою, а також було 
виведено нові пороги аудіометричних кри-
вих їх розбірливості, у тому числі 100% 
розбірливості. Результати цих досліджень 
були надруковані в «Журнале ушных, носо-
вых и горловых, болезней» у 1984 р. У тому 
ж творчому колективі, тільки уже на світлу 
пам'ять нашого дорогого Учителя, в 2016 р. 
було виведено аудіологічні пороги відомих 
словесних тестів російською мовою за  
Л. Зиндером та Д. Грінбергом («Журн. вуш-
них, носових і горлових хвороб», 20016, 
№2). Аудіометричні пороги цих тестів, вра-
ховуючи новітні акустичні технології, іден-
тичні порогам українських тестів, так що їх 
можна продовжувати для користування для 
російськомовним верств населення. 

Завдяки фундаментальним знанням, 
великому науковому досвіду проф.  
В.Г. Базарову вдалося підняти на якісно 
новий рівень в Україні проблеми аудіології, 
вестибулології та слухопротезування. У 
зв’язку з цим лабораторія була переймено-
вана на лабораторію клінічної аудіології та 
вестибулології. У складі наукових делегацій 
Володимир Григорович успішно представ-
ляв Україну за кордоном, виступав з ціка-
вими науковими доповідями на міжнарод-
них конференціях, з’їздах у Данії, Фінлян-
дії, Болгарії, Німеччині, Югославії. 

Властива проф. В.Г. Базарову велика 
працездатність, широка ерудиція, організо-
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ваність та дисципліна дозволяли, поряд з 
науковою, лікувальною та педагогічною 
роботами, активно займатися громадською 
діяльністю. Проф. В.Г. Базаров був членом 
Наукової ради при Президії НАМН СРСР, 
заступником Голови Всесоюзного науково-
го медико-технічного товариства, Головою 
Українського наукового медико-технічного 
товариства, Головою Всесоюзної Комісії з 
координації наукових досліджень з аудіоло-
гії та вестибулології. 

Проф. В.Г. Базаров виконував 
обов’язки члена редколегії «Журналу вуш-
них, носових та горлових хвороб», був чле-
ном редколегії журналу «Вестник оторино-
ларингологии», членом спеціалізованої 
Вченої ради при ДУ «Інститут отоларинго-
логії ім. проф. О.С. Коломійченка НАМН 
України» по захисту докторських дисерта-
цій за спеціальністю «Оториноларинголо-
гія» та Головою апробаційної ради, заступ-
ником Голови Українського науково-
медичного товариства оториноларингологів, 
Головою проблемної комісії «Фізіологія та 
патологія органа слуху та вестибулярного 
апарата».  

За комплексне вивчення питань фізіо-
логії та патології слухового та вестибуляр-
ного аналізаторів, розробку та впроваджен-
ня у медичну практику методів та засобів 
діагностики, корекції функцій слухової сис-
теми у 1978 р. В.Г. Базарову разом з групою 
авторів було присуджено Державну премію 
України. 

Проф. В.Г. Базаров приділяв велику 
увагу підготовці наукових кадрів та спеціа-
лістів практичної охорони здоров’я. Під 
його керівництвом створено школу вітчиз-
няних наукових кадрів з лабіринтології та 
аудіології, організовано та проведено понад 
30 різних семінарів та конференцій, у тому 
числі вітчизняних: «Новое в слухопротези-
ровании» (1981 р.), «Актуальные вопросы 
физиологии, диагностики и электроакуст-
ной коррекции дефектов слуха» (1985 р.), 
«Актуальне вопросы клинической лабирин-
тологии» (1987 р.).  

Проф. В.Г. Базаров – автор понад 350 
наукових робіт з аудіології, вестибулології 
та слухопротезування, автор та співавтор 4 
монографій: «Основы аудиологии и слухо-
протезирования» (1984 р.), «Клиническая 

вестибулометрия» (1988 р.), «Вестибуляр-
ные и слуховые нарушения при шейном 
остеохондрозе» (1990 р.) та «Клиническая 
вестибулология» (руководство для врачей) 
(1996 р.).  

Проф. В.Г. Базаров плідно співпрацю-
вав з науково-технічними установами Укра-
їни – Інститутом фізіології АН України, 
Інститутом кібернетики АН України ім. 
Глушкова, Науковим центром радіаційної 
медицини АМН України. Впродовж 12 ро-
ків активно співпрацював з Українським 
товариством глухих (УТОГ) з питань орга-
нізації та удосконалення сурдологічної до-
помоги інвалідам з вадами слуху, видав ряд 
науково-методичних рекомендацій, націле-
них на якісне покращення слухопротезу-
вання осіб з приглухуватістю. 

Проф. В.Г. Базаров брав активну 
участь в організації кохлео-весибуло-
метричних досліджень з проблеми реабілі-
тації глухих за допомогою кохлеарних ім-
плантатів, які у 1991-1992 рр. були вперше 
впроваджені у клінічну практику отохірургії 
в Україні. 

Проф. В.Г. Базаров вперше в Україні 
організував та розробив методики кохлео-
вестибулометричного обстежень, відбору та 
тренувань кандидатів у космонавти. Всі 
кандидати у космонавти України пройшли 
обстеження в очолюваній ним лабораторії, у 
тому числі перший космонавт України Лео-
нід Каденюк. 

Під керівництвом проф. В.Г. Базарова 
виконано низку робіт, присвячених вивчен-
ню порушень функціонального стану слу-
хового та вестибулярного аналізаторів у 
осіб, які зазнали радіаційного опромінення 
внаслідок аварії на ЧАЕС. Результати ком-
плексних досліджень особливостей радіа-
ційних порушень слухового та вестибуляр-
ного аналізатора, а також оцінка їх ступеню 
лягли в основу публікацій для практичного 
використання у роботах медико-соціальних 
та експертних комісій. 

У 1989 р. проф. В.Г. Базарову прису-
джено звання Заслуженого діяча науки та 
техніки України за великі наукові досягнен-
ня в авіакосмічній, спортивній, клініко-
експериментальній та експертній медицині, 
підготовці наукових кадрів (під його керів-
ництвом виконано та захищено 22 канди-
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датських та 5 докторських дисертацій), 
створенні наукової школи з аудіології, вес-
тибулології та сурдологічної служби в 
Україні. В 1994 р. професор В.Г. Базаров 
став дійсним членом Української Академії 
наук національного прогресу.  

Основні напрямки наукової та прак-
тичної діяльності В.Г. Базарова: фізіологія 
та патологія слухової та вестибулярної сис-
тем, вирішення низки теоретичних та прак-
тичних питань клінічної та експеримента-
льної оториноларингології, розробка ком-
плексу методів та приладів для дослідження 
органу слуху та рівноваги, розробка рефле-
кторного подавлення збудженості і оцінки 
вестибулярної системи при кінетозах, при 
експертизі стану вестибулярної системи у 
льотчиків і космонавтів. Вивчення взаємодії 
вестибулярного та нюхового аналізаторів, 
визначення шляхів і перспектив практично-
го застосування виявлених закономірнос-
тей, створення наукової школи України з 
клінічної лабіринтології та сурдології.  

Наукові роботи Володимира Григоро-
вича було виконано на міжнародному рівні. 
Вони сприяють подальшому розвитку фун-
даментальних медичних та медико-
технічних наук для вдосконалення і розвитку 
наукового прогресу в ім'я всього людства.  

У 1995 р. проф. В.Г. Базаров визнаний 
«Людиною досягнень» з опублікуванням 
його заслуг у XVII томі видання «Хто є 
хто» (Міжнародний бібліографічний центр, 
Кембридж, Англія). Багатогранну діяльність 

Володимира Григоровича Базарова відзна-
чено Федерацією космонавтики СРСР неод-
норазовими почесними дипломами та ме-
даллю ім. Ю.А. Гагаріна. Указом президен-
та України за вагомий внесок у розвиток 
вітчизняної оториноларингології, підготов-
ку медичних та наукових кадрів, удоскона-
ленню спеціалізованої допомоги населенню 
професора Володимира Григоровича База-
рова нагороджено орденом «За заслуги ІІІ 
ступеню».  

Як висококваліфікований спеціаліст, 
відмінний організатор, доброзичлива, бла-
городна, красива та душевно щедра людина 
Володимир Григорович Базаров викликав 
глибоку пошану та любов його учнів, колег, 
пацієнтів. В.Г. Базаров любив та цінував 
життя в усіх його проявах. Він добре малю-
вав, добре знався на основах різних видів 
мистецтва, любив людей, тварин та приро-
ду. Улюбленими піснями Володимира Гри-
горовича були «Я люблю тебя, жизнь» та 
«Гори, гори, моя звезда», які на свята для 
нього завжди виконували наші співробітни-
ки. Життя також любило його. Він чіткою, 
красивою тренованою військовою ходою 
прямував по всіх своїх життєвих дорогах. А 
його висока зірка, яка яскраво сяяла при 
його земному життю, так же високо та яск-
раво продовжує світити у пам’яті та серцях 
тих, кому він відкривав дорогу у цікаву ца-
рину знань, ділився своїм досвідом, хто по-
руч з ним творив, працював, отримував ме-
дичну допомогу.  

 
 

Н.С. Міщанчук  
 Адміністрація, учні, співробітники  
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ПОГРУЖЕНИЕ В НАУКУ 
(Разговор с учителем) 

 
УЧЕНИК:  А трудно стать Ученым? Расскажи! 
УЧИТЕЛЬ:  А ты попробуй. Сам. И докажи 

Как много знаешь ты, 
Как многого не знаешь, 
И как ты представляешь  
Науки виражи… 

Ха! Представлялись легкие пути –  
Как будто бы за ручку будут вверх вести,  
А тут дорога вышла непростой –  
И вся в колючках, сложной и крутой. 
   Учитель рядом. Молча наблюдает, 

Как ученик тихонечко шагает. 
– Смелей, салага, что, устал уже? 
А может, повернешь, на первом вираже? 

Назад? О, нет! О, только не обратно! 
Характер сдам в закалку, тут мне все понятно. 
Ну как же стать Ученым, подскажи… 
– Иди смелей да Равновесие держи. 

А разве в этом дело? Только в этом суть? 
– Конечно! Ты поймешь! 
Поразмышляй чуть-чуть, 
Совсем недолго. Это долгий путь … 

Он непрямой, извилистый, не гладкий, 
Но лишь на нем – научные разгадки. 
Ты должен знать, что знанье – это свет, 
А вот незнанье – к знанию просвет. 

Скажи, Учитель, как же можно стать 
Ученым, но не так страдать… 
– Вот без страданья – значит, без старания, 
А без старанья – значит просто так. 
Не терпит, брат, Наука брюкопротирания, 
Пойдешь в ученье, Знаний добывать! 

Ученье, знания, крутые виражи… 
Ну почему ж так сложено? Учитель, поддержи! 
– А «просто» не бывает, могу тебе сказать, 
Его не существует, не надо его ждать! 

Запомни, ученик: иди туда, где сложно, 
Иди туда, где будет невозможно… 
Тогда, в начале твоего пути, 
Я не сказал об этом, ты меня прости… 

За что простить? Хвалить!!! И слава Богу, 
Ты вел меня тернистою дорогой, 
За все, чего достигла я в судьбе, 
Учитель, низко кланяюсь Тебе! 

 
Людмила А. Карамзина 

Доктор биологических наук 
(специальность 14.03.04 – патофизиология) 


