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БОРИСЕНКО ОЛЕГ МИКОЛАЙОВИЧ
ДОКТОР МЕДИЧНИХ НАУК, ПРОФЕСОР
(ДО 60-РІЧЧЯ З ДНЯ НАРОДЖЕННЯ ТА 37-РІЧЧЯ ЛІКАРСЬКОЇ Й НАУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ)

Борисенко Олег Миколайович – відомий вчений оториноларинголог та отонейрохірург, професор, доктор медичний наук,
завідувач науковим відділом мікрохірургії
вуха та отонейрохірургії ДУ «Інститут отоларингології ім. проф. О.С. Коломійченка
НАМН України».
Народився у лікарській сім’ї 8 серпня
1961 року у м. Черкаси. Його батько, Борисенко Микола Федорович, знаний професор
та педагог, тривалий час завідував кафедрою гігієни дітей та підлітків Київського
медичного інституту імені акад. О.О. Богомольця, був деканом санітарно-гігієнічного
факультету. Мати, акушер-гінеколог вищої
кваліфікації, працювала у міській лікарні
№10 м. Києва.
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О.М. Борисенко з відзнакою закінчив
лікувальний факультет Київського медичного інституту ім. акад. О.О. Богомольця у
1984 р., був Ленінським стипендіатом, занесений у Книгу пошани за набуті відмінні
медичні знання. З того ж року працює в
Інституті отоларингології, з 1988 року – у
відділі тимпанопластики, який у 2004 р.
перейменований у відділ мікрохірургії вуха
та отонейрохірургії.
Олег Миколайович – всебічно високоосвічений, вільно володіє рідною, російською, англійською та французькою мовами, має фундаментальні знання не тільки в
медицині, але у суміжних галузях знань,
що дозволяє вирішувати успішно багато
важливих та актуальних справ. Завдяки
великій працездатності та вродженому хірургічному таланту Олег Борисенко пройшов стрімкий та цікавий шлях до вершин
світового рівня в оториноларингології та
отонейрохірургії.
Першими учителями з оториноларингології у студентські роки були доцент
В.П. Коломійцев та асистент М.Ф. Федун
на кафедрі оториноларингології Київського
медичного інституту імені акад. О.О. Богомольця, а у перші роки лікарської діяльності – зав. ЛОР відділенням Е.М. Горбунов, який працював у міській лікарні №12,
що була базою термодіагностики нашого
інституту.
Відкриття світу мікрохірургії вуха відбулося від керівництвом проф. Ю.О. Сушка, який передав Олегу Миколайовичу свої
знання при виконанні складних хірургічних
втручань на вусі на високому професійному
рівні. Разом вони у 1991 році зробили першу на просторах колишнього СРСР кохлеарну імплантацію дорослій людині, яка повністю втратила слух.
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клініці проф. Д. Ессера (м. Ерфурт) та в університетській клініці Фрайбурга у проф. Р.
Ласціга (Німеччина).

О.М. Борисенко з Учителем – проф. Ю.О. Сушком
оцінюють результати КТ досліджень у хворої з
новоутворенням.

У 1989 р. О.М. Борисенко успішно захистив дисертацію на ступінь кандидата
медичних наук за фахом оториноларингології на тему: «Інфрачервона термографія у
діагностиці та оцінці ефективності лікування середніх отитів» під керівництвом Л.Г.
Розенфельда та Ю.О. Сушка. У 1991-1994
роках професійне вдосконалення Олег Миколайович проходив у всесвітньо відомого
отохірурга Мішеля Портманна у знаному
інституті імені Жоржа Портманна (Бордо,
Франція). У 1994 р. захистив диплом за фахом «Отіатрія й Отонейрохірургія» в університеті Бордо ІІ.

Проф. Мішель Портманн (у центрі) з курсантами,
серед яких Олег Борисенко (Франція, м. Бордо,
1994)

У 1998 р. Олег Борисенко стажувався
в інституті вуха Х. Хауза (м. Лос-Анджелес,
США). Також Олег Борисенко професійно
вдосконалювався у Групі Отолоджіка у
проф. М. Санна (П’яченцa, Італія), у ЛОР
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О. Борисенко з проф. Х. Хаузом (м. Лос-Анджелес,
США, 1998).

Починаючи з 1995 р. Олег Миколайович вперше в Україні та на теренах колишнього СРСР в ДУ «Інститут отоларингології
ім. проф. О.С. Коломійченка НАМН України» разом зі співробітниками відділу та зі
співробітниками ДУ «Інститут нейрохірургії ім. академіка А.П. Ромоданова НАМН
України» почав здійснювати хірургічне видалення гломусних пухлин класів С та D
латеральним доступом до підскроневої ямки
та яремного отвору. Творчим колективом
Інституту в Україні була створена отонейрохірургічна бригада для надання висококваліфікованої допомоги населенню.
У 2001 році Олег Борисенко захистив
докторську дисертацію на тему: «Клінікоекспериментальне обґрунтування методів
хірургічного лікування хворих на хронічний
гнійний середній отит», науковим консультантом котрої був професор Ю.О. Сушко.
Борисенко О.М. одним з перших серед
оториноларингологів України застосував
транслабіринтний доступ при видаленні
вестибулярної шваноми, виконує різновиди
пластичних нейроррафій лицевого нерва з
під’язиковим нервом, декомпресію ендолімфатичного міхура, нейректомію вестибулярного нерва, а також доступ до верхньої
площини піраміди скроневої кістки через
середню черепну ямку. З того часу щоденно
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в інституті виконуються надскладні хірургічні операції при пухлинах основи черепа з
екстра- та інтракраніальним розповсюдженням, а також при інших доброякісних та
злоякісних новоутвореннях скроневої кістки. Такі операції у Західній Європі та в
Америці виконуються в поодиноких університетських клініках. Олег Миколайович
досконало володіє багатьма складними хірургічними операціями на скроневій кістці
та мікрохірургічними втручаннями при захворюваннях вуха на найвищому сучасному
професійному рівні.

цій у вітчизняних та зарубіжних наукових
джерелах, одержано 17 авторських свідоцтв
й патентів, опубліковано 8 колективних
монографій.

Олег Борисенко проводить хірургічне втручання –
кохлеарну імплантацію дитині з глухотою при
вродженій аномалії скроневої кістки.

Академік НАМН України Д.І Заболотний – директор Інституту отоларингології, докт. мед. наук
О.М. Борисенко та канд. мед. наук А.О. Скорохода
на міжнародному семінарі у м. Києві (2018 р.).

У 2004 р. першим серед українських
оториноларингологів Олег Миколайович
виконав хірургічну операцію кохлеарної
імплантації дитині при вродженій глухоті з
аномалією скроневої кістки.
Крім того, притаманним для проф.
Борисенка О.М. є педагогічний та лекторський талант. Він яскраво володіє образним
словом та пером, достойно представляє вітчизняну оториноларингологічну та отонейрохірургічну школи за кордоном (у різних
країнах Європи, Азії, Америки), де проводить показові хірургічні втручання. Його
доповіді завжди чітко викладені, глибоко
інформативні. Їх чекають у різних країнах
світу.
Творчий доробок проф. О.М. Борисенка у даний час складає самостійних та у
співавторстві понад 380 наукових публікаОториноларингологія, №4 (4), 2021

Проф. Д. Ессер дякує Олегу Борисенку за лекцію
на курсах з мікрохірургії вуха (м .Ерфурт, Німеччина, 2006).

Олег Борисенко доповідає на міжнародній конференції у м. Барселона (Іспанія, 2017).
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О.М. Борисенко – ініціатор розвитку
отонейрохірургії в Україні, що виникла на
межі двох спеціальностей: оториноларингології та нейрохірургії. Він активно проводить наукові дослідження, розробляє та
удосконалює хірургічні втручання у цій
галузі знань.

була затверджена Європейською академією
отології й отонейрології.

Учасники Міжнародного семінару з мікрохірургії
вуха (Київ, 2019)

Оперує Олег Борисенко (Київ, 2019).

Проф. О.М. Борисенко активно займається громадською роботою. Впродовж
п’ятнадцяти років був головою ради молодих вчених. Під його керівництвом аспіранти та молоді вчені гідно доповідали на вітчизняних конференціях та міжнародних
конгресах, отримуючи призові місця, а також премії за цікаві й перспективні наукові
дослідження.
Професор О.М. Борисенко – член спеціалізованої ради ДУ «Інститут отоларингології ім. проф. О.С.Коломійченка НАМН
України» по захисту кандидатських та докторських дисертацій за фахом оториноларингології, член апробаційної вченої ради
по захисту дисертацій, член двох проблемних комісій, штатний консультант поліклінічного відділення інституту. Він був членом спеціалізованої вченої ради при Інституті корекційної педагогіки НАПН України.
Борисенко О.М. – віце-президент
Української асоціації отіатрів, отоневрологів та отонейрохірургів, ініціатор організації
та керівник курсів з мікрохірургії вуха та
отонейрохірургії України, програма котрих
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Олег Миколайович є одним з організаторів щорічних міжнародних семінарів з
мікрохірургії вуха, що проводяться у Києві
за участю провідних отохірургів світу.
Починаючи з 1999 р., чотири рази на
рік (кожного кварталу) він разом зі співробітниками відділу передає досвід та пропагує досягнення української школи отохірургів й передових світових шкіл, зокрема, Західної Європи та Америки.
На цих курсах пройшли навчання численні спеціалісти з України, Азербайджану, Грузії, Вірменії, Молдови, Білорусії,
Російської Федерації, Киргизстану, Узбекистану, Казахстану, Таджикистану, Башкортостану, країн Прибалтики (Естонії, Литви
та Латвії), Польщі, Лівії та інших країн.

Серед учасників Міжнародного семінару з мікрохірургії вуха (Київ, 2018).

У 2015-2018 рр. Борисенко Олег після
обрання успішно працював інтернаціональОториноларингологія, №4 (4), 2021

ним Президентом всесвітньо відомого інституту Жоржа Портманна (Франція).

Проф. О.М. Борисенко є членом редколегії відомих міжнародних журналів, його
запрошують брати участь у проведенні курсів з мікрохірургії вуха та отонейрохірургії
у провідні клініки Європи.
Зокрема, Олег Миколайович проводив
такі курси у Латвії, Литві, Молдові, Росії,
Узбекистані, Тюрінгії у м. Ерфурті (Німеччина), у Словаччині, а також в інших країнах.

Серед учасників Міжнародної конференції в Ташкенті (2019).

О.М. Борисенко є членом багатьох
міжнародних організацій: Президії Європейської академії отолoгії й отоневрології,
Всесвітньої
колегії
отоларингологів
СОRLAS, Міжнародної академії хірургів
голови та шиї, Інституту Ж. Портманна
(Франція), міжнародного та російського
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товариств аудіологів, асоційованим професором Державного Молдавського медичного й фармацевтичного університету «Ніколає Тестеміцану» та інших закладів.
За видатні заслуги у розвитку оториноларингології та міжнародних зв’язків
проф. О.М. Борисенко у 2011 р. був відзначений пам’ятною нагородою Бельгійського
королівського товариства оториноларингологів, а у 2018 р. був обраний членомкореспондентом Німецького товариства
хірургів голови та шиї.

О. Борисенко з проф. Е. Оффіцієром (Бельгія, 2019
рік)

У часи рідкого дозвілля Олег Миколайович любить мандрувати, фотографувати цікаві краєвиди, історичні місця, займається підводним плаванням, відвідує художні виставки, музичні концерти, захоплюється поезією, знайомиться з художньою та
історичною літературами.
Його шанують та люблять колеги за
високий професіоналізм, готовність прийти
на поміч. Відданість медицині, людська
увага Олега Миколайовича до хворої людини, спокійні та виважені консультації викликають довіру та вселяють у пацієнтів
надію на одужання.
Своє 60-річчя проф. О.М. Борисенко
зустрів у розквіті творчих сил, у хорошій
фізичній формі.
Хай глибока повага та любов Ваших
учнів, послідовників та чисельних пацієнтів,
яким продовжили життя, надихають Вас,
високодостойний Олеже Миколайовичу, на
нові наукові звершення, приносять радість,
множать натхнення, додають сил, зігрівають
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Вашу витончену інтелігентну душу, служать
подальшим прикладом для сучасних та прийдешніх медичних поколінь.

Доземний уклін Вам за активну плідну працю на славу нашої вітчизняної та світової медицини. Многая літа Вам!

Доктор медичних наук Н.С. Міщанчук
Адміністрація та колектив ДУ «Інститут отоларингології
ім. проф. О.С. Коломийченка НАМН України»
Українське наукове медичне товариство лікарів оториноларингологів,
Українська асоціація отіатрів, отонейрохірургів та отоневрологів,
Редакційна колегія та редакційна рада журналу «Оториноларингологія»
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