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УДК 061.75 

ЧУТИ, ДИХАТИ, ГОВОРИТИ … 
ІНСТИТУТУ ОТОЛАРИНГОЛОГІЇ  

ІМЕНІ ПРОФ. О.С. КОЛОМІЙЧЕНКА НАМН УКРАЇНИ 
ВИПОВНЮЄТЬСЯ 60 РОКІВ 

 
 

60 років тому – 7 червня 1960 року – 
Рада Міністрів УРСР видала постанову про 
створення Київського науково-дослідного 
інституту отоларингології МОЗ України. 
Офіційне формулювання звучала так: з ме-
тою розробки наукових проблем по запобі-
ганню та зниженню захворюваності насе-
лення на хвороби вуха, горла та носа, надан-
ня практичної допомоги оториноларинголо-
гічним закладам і підготовки кадрів кваліфі-
кованих лікарів-оториноларингологів. 

Ініціатором створення ЛОР-інституту 
був віртуозний лікар і вчений, візіонер Оле-
ксій Сидорович Коломійченко. Зараз Інсти-
тут отоларингології по праву носить його 
ім’я.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Далеке зблизька – така тема нашої бе-

сіди з академіком НАМН України Дмитром 

Іллічем Заболотним, який очолює Інститут з 
1985 року.  

– У 1975-му, Ви, Пане Дмитре, були 
зараховані в Інститут клінічним орди-
натором, а через 2 роки стали молодшим, 
а потім старшим науковим співробітни-
ком ЛОР-інституту. У 1978 році, у віці 
трохи за тридцять, захистили канди-
датську дисертацію. До 1985 р. були за-
ступником директора з наукової роботи. 
Зараз, через багато років, спробуємо оки-
нути думкою історію, портрет Інсти-
туту, труднощі, великі і маленькі перемо-
ги, здобутки та втрати. 

– Напевно, так воно і є. Моїми настав-
никами стали найближчі учні Олексія Си-
доровича, які наполегливо розвивали його 
заповіти. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Ви вже згадували про офіційне фор-
мулювання постанови тодішньої влади про 
створення нашого інституту. Так ось, на-
шому ювілярові, нашому Інституту – дуже 
пощастило. Своїм народженням він зобов'я-
заний доброму збігу обставин. З одного 



 

Оториноларингологія, №1-2 (3), 2020  5 

боку – завзятості, послідовності і наполег-
ливості професора О.С. Коломійченка в 
досягненні поставленої мети, з іншого – 
розуміння і зустрічного руху української 
влади в роки «хрущовської відлиги». Є чу-
довий вислів: «Не стоїть село без праведни-
ка». Таким праведником і був для Інституту 
Олексій Сидорович, доля так розпорядила-
ся.  

Вступивши до Київського медичного 
інституту слідом за старшим братом Ми-
хайлом Коломійченко – чудовим хірургом, 
Олексій, поряд з навчанням, був змушений 
підробляти провідником в поїздах. Одного 
разу він застудився, у нього серйозно зни-
зився слух, а лікування не дало бажаних 
результатів. Може бути саме тому він обрав 
оториноларингологію своєю спеціальністю, 
стажувався в українських титанів: Олексан-
дра Пучковського і Станіслава Ставракі. 
Значною мірою на нього як клініциста 
вплинув чудовий хірург і ларинголог Мико-
ла Волкович, про якого Коломійченко гово-
рив так: «Його клініка прищепила мені лю-
бов до хірургії і стала школою людяності». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
З середини тридцятих років Олексій 

Сидорович зосередився на проблемах отитів 
у немовлят з токсичною диспепсією, пе-
рейшовши в цілому і до дитячої хірургії 
вуха, горла і носа. Ніхто не володів з такою 
майстерністю антро- і тімпанопункціями, як 
він. Ніхто настільки ощадливо не вмів ви-
лучати сторонні предмети з дихальних шля-
хів у дітей і дорослих методом прямої лари-
нгоскопії. А в ЛОР-онкології він розробив 
кисетний шов, який за своєю ефективністю 
залишається неперевершеним. 

17 травня 1941 р., напередодні війни, 
він захистив докторську дисертацію, обра-
вши епіграфом слова: «Нехай хірург розу-
мом і оком діє раніше, ніж рукою, що 
озброєна скальпелем». З 1944 р. Олекса Си-
дорович очолює кафедру отоларингології в 
Інституті удосконалення лікарів. 

Робота, робота, робота, хворі дорослі і 
діти щодня, а нерідко і щоночі ... 

У 1957 р. вперше в СРСР Олексій Ко-
ломійченко оперує з приводу отосклерозу 
водія Миколу Живолуя. Операція прохо-
дить успішно: до хворого знову повертаєть-
ся слух. В ході операції він використовував 
деякі розроблені ним самим інструменти, 
виготовити їх допомогли на заводі Арсенал. 
Невідкладно, за допомогою плеяди перших 
учнів, він ставить в обласній лікарні подібні 
операції на потік. До Києва приходить без-
ліч листів, пацієнти їдуть з усієї країни. До 
новації приєднуються колеги в Тбілісі, Мо-
скві, Ленінграді. У 1964 році, разом з коле-
гами, О.С. Коломійченко як основополож-
ник нового напряму в отоларингології був 
удостоєний Ленінської премії. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

«Нам потрібен Інститут отоларинго-
логії», – всім і всюди доводив учений задов-
го до того, як на державному рівні було 
прийнято рішення про створення Інституту 
отоларингології. У 1960 р. на Зоологічній 
починається його будівництво. Талановитий 
вчений і організатор Олексій Сидорович 
прекрасно розумів, що особливий багатоп-
рофільний інститут – це не тільки облад-
нання та лабораторії, а й, перш за все, кого-
рта захоплених ідеєю колег-однодумців. Він 
створює свою школу – в напрямках ото-
склерозу, отитів, тонзилітів і їх ускладнень, 
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пухлин вуха, горла, носа, професійних за-
хворювань ЛОР-органів.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

– Можна сказати, що професор  
О.С. Коломійченко ставив перед Інсти-
тутом не тільки сучасні наукові питан-
ня, а й соціальні завдання. Як же вигляда-
ла ця небачена наукова архітектоніка? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

– Якщо говорити про орган слуху, ко-
ли глухота стає серйозною соціальною пе-
решкодою в житті і розвитку особистості, 
відновлювальні втручання з застосуванням 
мікрохірургічних технологій виглядали за-
порукою майбутніх починань. Не випадково 
слідом за цими проривами в Інституті були 
впроваджені імплантаційні способи подіб-
ної реабілітації, причому вони цілком від-
повідають і світовому просуванню в цих 
програмах. А Олексій Сидорович був обра-

ний членом-кореспондентом АН України – 
як вчений вищого розряду і колосальних 
можливостей. 

Слід підкреслити, що Інститут імені 
О.С. Коломійченка вже близько двадцяти 
років працює в структурі НАМН України. 
Інститут разом з Проблемною комісією 
«Оториноларингологія» НАМН України та 
МОЗ України, будучи її стрижнем, ефекти-
вно впливає на вирішення найбільш важли-
вих завдань в представленій сфері сучасної 
медицини. 

– Але повернемося до стратегічної 
побудови Інституту, яка навіть сьогодні 
є абсолютно незвичною. 

– О.С. Коломійченко був не просто 
блискучим лікарем і вченим, але й візіоне-
ром, особистістю, спрямованою в майбутнє. 
Його різноспрямовані наукові інтереси не-
рідко виходили за рамки основної спеціаль-
ності, але він завжди думав про одне – як те 
чи інше наукове досягнення можна застосу-
вати в улюбленій справі. І хоч здебільшого 
займався ЛОР-патологією, цікавився й ін-
шими медико-біологічними дисциплінами, 
досягненнями біохімії, фізики, кібернетики, 
матеріалознавства та ін. Ось чому парале-
льно з клінічними підрозділами були відк-
риті і лабораторії теоретичних прикладних 
напрямків – патофізіології, мікробіології, 
патоморфології, гістології, біохімії, де по-
новому досліджувалася роль гормонів ніко-
тинової кислоти, сироваткових білків і різ-
них медіаторів в розвитку або гальмуванні 
захворювань вуха, горла і носа. Він розро-
бив тоді наш Інститут як самодостатній для 
нашої спеціальності організм. 

У лабораторії біохімії К.М. Веремеєн-
ком були вперше в країні отримані криста-
лічні варіанти ферментів трипсину і хімот-
рипсину, що застосовувались не тільки в 
ото-риноларингології, але і в інших галузях 
медицини. З ініціативи та за безпосередньої 
участі О.С. Коломійченка був введений в 
практику Інституту метод ультразвукової 
терапії, створена відповідна апаратура, впе-
рше впроваджені лазерні технології. Впер-
ше в країні, розвиваючи ідеї фундатора Ін-
ституту, було виконано кохлеарну імплан-
тацію у дитини. Сьогодні в Інституті зроб-
лено понад 1200 таких операцій по віднов-
ленню слуху у дітей до 5 років. Зараз почи-
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наємо застосовувати цей метод і у дорос-
лих.  

– Учні і вчитель … 
– Олексій Сидорович зумів створити 

школу висококваліфікованих фахівців і вче-
них. Він завжди говорив: вчіть мови, читайте 
про світові наукові дослідження. Серед його 
учнів професора, доктора наук В.Г. Базаров, 
Д.Ф. Батюк, К.М. Веремеєнко, В.А. Горча-
ков, А.А. Гюльхасян, Ю.М. Гузєєв, В.О. Гу-
кович, О.А. Євдощенко, Л.А. Зарицький, І.А. 
Курилін, Н.С. Міщанчук, С.І. Мостовий, 
О.К. Покотиленко, Л.Г. Розенфельд, А.І. Ро-
зкладка, Ю.О. Сушко, Г.Е. Тімен, брати В. і 
Л. Триноси, А.П. Федотов, О.І. Циганов,  
Т.В. Шидловська, В.В. Щуровський, І.А. 
Яшан і багато інших… Багато з них очолили 
відповідні кафедри медичних ВУЗів та Ака-
демій післядипломної освіти України, деякі 
стали керівниками відділів і лабораторій 
Інституту. Сьогодні ми можемо говорити 
вже про третє покоління – учнів його учнів. 

Залишаючи свій пост директора, Олек-
сій Сидорович сказав: «Машину заведено, 
можна їхати вперед ...» Ось, їдемо вже багато 
років, не завжди, на жаль, по рівній дорозі … 

Проте, у нас регулярно проводяться 
курси інформації і стажування за найрізно-
манітнішими напрямками оториноларинго-
логії: мікрохірургії вуха і отонейрохірургії; 
слухопротезування і реабілітації хворих 
після кохлеарної імплантації; аудіометрії; 
дитячої ЛОР-патології; функціональної ен-
доскопічної хірургії носа, навколоносових 
пазух і гортані; плас-
тичної хірургії об-
личчя; фоніатрії; 
скринінгу алергічних 
захворювань верхніх 
дихальних шляхів... 

В Інституті є 
талановита молодь, 
яка успішно прово-
дить наукові розроб-
ки в різних напрям-
ках оториноларинго-
логії, бере участь з 
доповідями на різних 
конференціях в 
Україні і за кордо-
ном. Наприклад, на-
уковий співробітник 

відділу ЛОР-патології дитячого віку К. Ру-
денька завоювала 1-е місце на Всеукраїнсь-
кому конкурсі молодих вчених в сфері ме-
дицини «Нагорода молодим ученим в галузі 
медицини» (2018 р.). У 2019 р. молодший 
науковий співробітник відділу ринології та 
алергології І. Цвірінько отримала стипендію 
Кабінету Міністрів України для молодих 
вчених. У 2020 р. таку ж стипендію отримав 
ще один молодший науковий співробітник 
цього відділу Я. Кізім. Сьогодні ці та інші 
молоді спеціалісти займаються науковими 
дослідженнями, працюють в клініці, висту-
пають з доповідями на тільки в Україні, але 
й в багатьох країнах світу. 
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– У 1974 році Олексій Сидорович за-
пропонував очолити Інститут після сво-
го уходу професору Олексію Івановичу Ци-
ганову – одному зі своїх послідовників. Вам 
довелося працювати поруч з ним. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

– Професор О.І. Циганов – різносто-
ронній, блискучий оториноларинголог. Він 
розвивав такі напрямки, як діагностика і 
лікування хворих на запальні і онкологічні 
захворювання ЛОР-органів, але найбільше 
працював в області ЛОР-онкології. Він пе-
ршим в країні впровадив ендоскопічне дос-
лідження верхніх дихальних шляхів і ендо-

скопічні операції на гортані, придбав і не-
обхідне для цього обладнання і інструмен-
ти. Велику увагу приділяв фізіотерапії та 
лікуванню: кріо-, лазер, магніт, ультразвук. 
У 1977 р. був удостоєний Державної премії 
УРСР за розробку і впровадження кріохіру-
ргії в клінічну отоларингологію. 

– Пане Дмитре, а якою Вам бачить-
ся Ваша роль, Ваша місія в Інституті 
сьогодні і завтра? 

– Мені не дуже подобається слово 
«місія». Я дію за правилом: роби, що пови-
нен, і роби добре, або не роби, зроблять 
інші. Поки виходить. А якщо говорити про 
наукові і практичні напрямки – то вони різ-
номанітні: від впровадження імуномодуля-
торів в лікування запальних захворювань 
ЛОР-органів, ініціативи в розробці і впро-
вадженні кохлеарної імплантації для реабі-
літації хворих з глухотою до освоєння, не-
рідко разом з нейрохірургами, складних 
ендоскопічних операцій з приводу пухлин 
основи черепа, ліквореї, які таким методом 
раніше не проводилися, ендоскопічні опе-
рації на глотці та гортані та ін. 

 – Алергія, настільки поширена в 
наш час, – часто залучає дихальну систе-
му. Що робиться тут? 

– Відповім максимально лаконічно. 
Ми застосовуємо абсолютно новий метод 
діагностики – молекулярну алергодіагнос-
тику. Це дозволяє індивідуалізувати причи-
ни таких реакцій. Використовуємо понад 
140 вітчизняних алергенів, які вивчено ра-
зом з новаторами Вінницького медичного 
університету. На їх базі створено підприєм-
ство «Імунолог». Такий підхід дозволив, по 
суті, також вперше впровадити в схему лі-
кування специфічну, індивідуальну імуно-
терапію. 

– А що Ви можете сказати про мі-
жнародний рівень досліджень Інститу-
ту? 

– Ми співпрацюємо з провідними сві-
товими інституціями в області оторинола-
рингології і виглядаємо гідно. Скажімо, зі 
знаменитим Каролинським університетом 
(Швеція) ми співпрацюємо у вивченні реце-
пторів носової порожнини, з університетсь-
кою клінікою Гера (Німеччина) – в розробці 
нейропротекторів гортані для лікування 
пацієнтів з парезом і паралічем гортані, з 
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університетом в Сієні (Італія) – у вивченні 
оксидативного стресу у пацієнтів з хропін-
ням і обструктивним апное – зупинки ди-
хання, налагоджено наукову співпрацю з 
іспанськими колегами, спільно з якими про-
водяться дослідження в області діагностики 
і лікування алергічних захворювань, Інсти-
тут отоларингології має тісні багаторічні 
контакти з Міжнародним Інститутом Ж. 
Портмана (Бордо, Франція) в області науко-
вих досліджень і освітніх проектів.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
І це лише мала частина наших контак-

тів – ми співпрацюємо з більшістю провід-
них країн Європи та Америки, а також з 
Японією, Ліваном, Ізраїлем, Єгиптом. Укра-
їна і наш Інститут займають цілком гідні 
позиції в Європі і світі. Ми не попереду, але 
й ніяк не позаду планети всієї, десь посере-
дині. Цілком поважна позиція, враховуючи 
всі наші обставини.  

– А тепер, Дмитро Ілліч, заверша-
льне питання – про перспективи страте-
гічного розвитку та оновлення основних 
напрямків діяльності Інституту. 

– Наведу кілька перспективних пози-
цій. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Удосконалюватиметься діагностика 
алергічних захворювань верхніх дихальних 
шляхів з використанням наведеної вище 
інноваційної методики. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Виключно важливий сьогодні напря-
мок: подальше вивчення особливостей по-
ранень і захворювань верхніх дихальних 
шляхів, органа слуху і рівноваги у постраж-
далих в зоні бойових дій, вдосконалення 
методів лікування і реабілітації.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Удосконалення програм діагностики 

та лікування в ракурсі злоякісних пухлин 
ЛОР-органів. Розробка нових методів ендо-
скопічної хірургії при запальних і онкологі-
чних захворюваннях носа і навколоносових 
пазух, основи черепа, глотки, гортані. Ви-
значення патогенезу і сучасна діагностика з 
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метою ефективного комплексного лікуван-
ня сенсоневрального погіршення слуху різ-
ного походження, в тому числі і у учасників 
і ветеранів бойових дій. Збереження функції 
слуху у хворих з пухлинами скроневої кіст-
ки і основи черепа. Розробка імплантацій-
них систем для відновлення функції лицьо-
вого нерва у хворих з новоутвореннями го-
лови і шиї. 

Інститут працює з великою інтенсив-
ністю, протягом року виконується близько 
10000 хірургічних втручань у дітей та доро-
слих зі складною ЛОР-патологією. І додам: 
за роки незалежності України жоден хворий 
з такими ураженнями не був спрямований 
на лікування в західні клініки. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ідеї О.С. Коломійченка – великого 

вченого, обдарованої особистості, який від-
різнявся широким діапазоном наукових і 
практичних інтересів, умів ставити, органі-
зовувати та успішно розв’язувати складні в 
теоретичному та практичному відношенні 
завдання, був талановитим хірургом і прек-
расною непересічною Людиною, що щиро 
вболівала за справу, якій присвятила все 
своє життя, продовжують жити і надихають 
всіх, кому пощастило працювати в створе-
ному ним Інституті отоларингології. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

30 березня 2018 р. в ДУ «Інститут 
отоларингології ім. проф. О.С. Коломійчен-
ка Національної академії медичних наук 
України» з нагоди ювілейної дати –  
120-річчя з дня народження засновника Ін-
ституту – професора Олексія Сидоровича 
Коломійченка відбулись урочистості, які 
відкрив Президент НАМН України, акаде-
мік НАМН України В.І. Цимбалюк. Він 
презентував нову книгу, присвячену життю 
та трудовій діяльності професора О.С. Ко-
ломійченка – «Жизнь на фоне эпохи». Кни-
гу було видано в  2018 р. під загальною ре-
дакцією акад. Д.І. Заболотного та за актив-
ною участю Олени Коломійченко – онуки 
О.С. Коломійченка. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

– Пане Дмитре, дозвольте вислови-
ти вам вдячність за цю бесіду. А як би ви 
сформулювали девіз Інституту на май-
бутнє? 

– Є маловідома, але важлива формула: 
якщо можеш – повинен! У цьому поєднанні 
зусиль розуму, серця і рук, думається, і є 
сенс пошуків лікарів і вчених Інституту в 
низці його поколінь – вчора, сьогодні і завт-
ра… 

 
Розмову вів Юрій Віленський 


