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Основні дати життя і діяльності 

26.07.1901 р.         -              народився у м. С.-Петербурзі. 

1920-1925 рр.        -                навчався в Ленінградському державному 

інституті  

                                              медичних знань. 

 

1925-1936 рр.       -              асистент ЛОР- кафедри 2-го Ленінградського 

медичного інституту. 

 

1935-1942 рр.       -               завідуючий вушним відділенням клінічної лікарні 

водного транспорту Ленінграда. 

 

1941-1944 рр.       -               головний лікар та начальник лікувально-

санітарної дільниці Новоладозької траси 

блокадного Ленінграда. 

 

1945 р.                 -                захистив кандидатську дисертацію. 

 

1945-1953 рр.      -                асистент ЛОР-кафедри Ленінградського 

педіатричного медінституту. 

 

1953 р.                 -                захистив докторську дисертацію. 

 

1953 р.                 -                обраний на посаду завідувача ЛОР-кафедри 

Кишинівського медичного інституту. 

 

1960-1974 рр.     -                очолював ЛОР-кафедру Чернівецького медичного 

інституту та Чернівецьке обласне товариство 

отоларингологів. 

 

1983 р.                -                пішов з життя. 
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Кроки поступу та наукова діяльність 

 

  

      Гладков Олександр Олександрович народився 21грудня 1901 року у 

Петербурзі в забезпеченій міщанській родині. Заробітки батька-службовця 

давали змогу матері займатися домашнім господарством і вихованням дітей. 

Ті часи були вельми неспокійні та непередбачені. Наближалася революційна 

буря – революції 1905 та 1917 років, які залишили у серці юного Сашка 

незгладимий слід, що позначився на його подальшому житті, став 

вирішальною віхою в обраній дорозі, путі служіння трудовому люду не за 

страх, а за совість. 

       Одразу після закінчення столичної трудової школи, в 1919 році він 

вступив добровольцем до лав Червоної Армії.  

 

 
 

 

     Довгих два роки був рядовим 5-го стрілецького полку особливого 

призначення, і не раз на короткому привалі, після запеклих кривавих боїв, 

мріяв він про щасливе мирне життя. І, звісно ж, про продовження освіти, про 

навчання у вищій школі. Там же , на фронтових дорогах, підстерігали юнака 

страшні підступні хвороби: спершу переніс черевний, а потім – висипний 

тифи. Четверо діб був непритомним. Та молодість узяла-таки своє, Олександр 

вижив і знову – в строю, став помічником військоматівського діловода. 

       Здійснюється найбільша його мрія: Олександр отримує довгоочікуване 

відрядження до Державного інституту медичних знань (нині 2-й 

Петербурзький медичний інститут). Роки навчання в інституті були чи не 

найщасливішими в важкому житті майбутнього вченого. 
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     Студент-медик спрагло, наполегливо долав круті сходи складної 

медичної науки, та ще й працював у студентській трудовій артілі, щоб 

заробити трохи грошей, бо жилося важко. Помер батько, тож матеріальної 

підтримки – ніякої. У ті ж роки окреслився ще один талант О.Гладкова  – хист 

педагога. Працями великого Ушинського він зачитувався ще підлітком, під 

час навчання в трудовій школі. 

           Одночасно з поглибленим вивченням медицини, Олександр 

влаштовується вихователем дитячого будинку, в якому пропрацював 2 роки. 

         В той же час влаштовується санітаром, медбратом у клініку інституту 

глухонімих. Тож не випадково обирає Олександр такі роботи, пов’язані з 

долями людей, до яких так суворо поставилася доля - діти-сироти, глухі і 

німі, позбавлені радості нормального спілкування, вражені недугом. Три 

роки життя (1923-1925) присвячені самовідданій, безкорисливій праці в 

клініці глухонімих. Саме їх долі визначили його покликання, його трудову і 

життєву стезю. 

            А далі трудове подвижництво О. О. Гладкова продовжується в клініці 

хвороб вуха, горла й носа, де він працює у 1926-1935 роках на посаді 

ординатора, потім асистента. Ці часи – сувора, недобра й жорстка доба: 

свавілля «отця народів», культ якого сягнув небачених доти висот. 

            І з цих жорстоких випробувань О. Гладков виходить з честю, з високо 

піднятою головою і прямо дивиться в очі колегам, друзям, близьким. 

Незаплямованим сумлінням , незламною волею, самоповагою не кожен, хто 

пережив ці понівечені культом і системою часи, може похвалитися . А він 

залишився самим собою, вірний своїм життєвим принципам – чесно, 

самовіддано служити людям. 

       З 1929 по 1941 рік, одночасно з посадою ординатора, асистента, Гладков 

Олександр Олександрович працює ЛОР-лікарем в лікарні «Медработник», 

та в клінічній лікарні водників – завідуючим вушним відділенням (1935-1940 

рр.), а потім - у лікарні ім. Леніна(1940-1941 рр.), клініці ЛОР-хвороб 

педіатричного медінституту – ординатором, пізніше асистентом. 

        І де б О. Гладков не працював, усюди – пошана колег і вдячність 

керівництва. 

         А далі – Велика Вітчизняна війна … 

Його рідне місто Ленінград – в облозі німецьких завойовників. Нескінченні 

4 роки місто, горде й неприступне стояло на смерть –голод, холод, хвороби, 

бомбардування, смерть чатували захисників міста на кожному кроці. Ось як 

описує блокаду сам Олександр Олександрович:  « На початку ленінград- 

ської блокади я працював у лікарні ім. Леніна(на Василєвському острові). а 

жив біля Тавричеського саду. Як правило, після обіду відправлявся в 

госпіталь на Петроградську сторону. Поруч, де містився військовий 

госпіталь, чаділи руїни, під якими ще живими знайшли свою могилу сотні 

поранених. Дедалі ставало все тяжче й тяжче. Давалося взнаки регулярне 

недоїдання. Все частіше зупинявся транспорт, тому доводилось в основному 

ходити пішки – сім кілометрів на роботу і стільки ж назад. 

Невдовзі почали видавати хліб (250 грамів робітникові і 150 – службовцеві 

та іншим жителям) Настала сурова морозна зима…  
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        Єдина транспортна магістраль через Ладозьке озеро , названа «дорогою 

життя», зіграла значну роль для міста на Неві у той скрутний час. Завдяки 

цьому сполученню Ленінград став потроху постачатися продуктами й усім 

найнеобхіднішим. Починаючи з 22 листопада 1941 року льодовою дорогою 

вдень і вночі , в тріскучі морози і страшні заметілі, в десяти кілометрах від 

ворожих позицій, під постійним обстрілом тисячі автомашин везли в 

оточене місто борошно й інші продукти, вугілля і снаряди. А з Ленінграда 

вивозили евакуйованих жителів у тяжкому дистрофічному стані. 

       Мені запропонували взяти відрядження по обслуговуванні Ладозької 

траси. Наприкінці січня 1942 року вантажівкою, за баранкою якої сидів лікар 

Ніколаєв, я добирався «дорогою життя» в Нову Ладогу. В кузові , окрім 

медиків, було й медичне обладнання. Надворі тріщав мороз – градусів 

двадцять з сильним вітром. До того ж, нас постійно обстрілювала 

фашистська артилерія з боку Шліссельбурга, де вже хазяйнували німці. 

       Потім мене направили в Свіріцу  Ленінградської області головним 

лікарем лікувально-санітарної дільниці,  яка була евакуйована і знаходилась 

за 12 км від лінії фронту. Там я працював за фахом, часто виїжджав у Пашу, 

де розміщувався військовий госпіталь. Консультував поранених, нерідко й 

оперував їх. Одночасно писав кандидатську дисертацію…» 

                Гладков Олександр Олександрович – у перших лавах людей у 

білих халатах, котрі ризикуючи власним життям , рятували життя бійців і 

жителів Ленінграду. Гоїли їхні рани, як могли полегшували страждання, не 

давали згаснути найдорожчому – Вірі і Надії! 

       Але, здавалось би, і незламна життєва сила Олександра Олександровича 

має-таки свої межі. Голод і надлюдська праця зробили свою чорну справу: 

він у 1942 році захворів на дистрофію. Хворобу переносив важко, проте, «на 

зло всім смертям» вижив. І в тому, що жива ниточка, яка зв’язувала блокадну 

північну столицю з великою землею, не обірвалася, є заслуга й Гладкова 

Олександра Олександровича – відважного лікаря й організатора, вмілого, 

талановитого керівника важливої ділянки прифронтової роботи. 

          День Перемоги, свято «со слезами на глазах», він відзначив у Ленін- 

градському педіатричному медичному інституті, куди повернувся 

асистентом. У тому ж 1945 році О. Гладков захищає кандидатську дисерта- 

цію – «Фотографія, як ефективний метод реєстрації стану ЛОР-органів». Так 

відбулося його бойове хрещення  на науковця, спеціаліста найвищої 

кваліфікації. 

      Олександр Олександрович прекрасно розумів, що зупинятися на півдо- 

розі не можна. Не має права. Власне, він уперше в колишньому Радянському 

Союзі впровадив фотографування верхніх дихальних шляхів та вуха в нормі 

й при патологічних процесах, особливо онкологічних хворих. І важко 

переоцінити наслідки його наукових новаторств.  

        Вірний своєму життєвому кредо, йде далі, не задовольняючись 

досягнутим, одержимо працює над докторською дисертацією. Довгих і 

важких, але сповнених віри в досягнення мети, 6 років (1953-1959 рр.) 

тривала робота науковця. 

 



6 

        І от настав хвилюючий щасливий день захисту докторської дисертації 

на тему: «Фізична оптика в оториноларингології». В цій науковій праці 

віддзеркалені методи фотографування та кінематографії ЛОР-органів, 

нижніх дихальних шляхів та стравоходу не тільки в денному світлі, а й у 

кольорі і ультрафіолетовому та інфрачервоному спектрах. І в цій праці, як і 

в попередній - кандидатській, - багато новацій, відкриттів, позначених 

новаторським словом «уперше».  

 

         В 1953 р. наказом Мінздоровохорони СРСР О.О. Гладков переводиться 

на посаду завідувача ЛОР-кафедри Кишинівського медичного інституту – 

молодого ВНЗ Молдови. І тут (на цій посаді він пропрацював до 1959 р.), 

проявив себе як енергійний, талановитий організатор чуйний, уважний у 

стосунках з людьми, співробітниками й хворими. 

 

        У ці роки, в «молдавський» період життя, ним написано й видано  3 

солідні монографії: «Основи поліхроматичного аналізу в медицині»     (1957 

р.), «Люмінесцентний аналіз в медицині»(1958 р.) та 

«Ендофотокінематографія в оториноларингології»(1959 р.). 

 

         У 1959 р. Гладкова Олександра Олександровича призначають 

завідувачем ЛОР-кафедри Калінінського медичного інституту. Всього рік 

прожив, промучився, протримався тут, зрештою, невибагливий, звиклий до 

труднощів кочового життя, Гладков О.О. змушений був піти з роботи «за 

власним бажанням». А на схилі життєвого буття прагнеться до затишного, 

бодай елементарно-впорядкованого існування. 

 

         І знову – дорога. Дорога О. Гладкова –це шлях, праця, сходження, 

долання відстані до мети. Цього разу вона привела вченого, що вже завоював 

своїми працями популярність, визнання, авторитет у колег, до України, до 

центру Північної Буковини. 

 

        Тут у Чернівцях він обіймає посаду завідувача ЛОР-кафедри 

Чернівецького медичного інституту, молодого, але вже знаного, як 

передовий, перспективний вуз України. На цій посаді О. Гладков працює з 

1960 по 1974 рр. 
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Засідання кафедри: 

зліва направо: доц. Попко Й.М., професор Гладков О.О., асистент Андрійчук О.І., 

 асистент Мельник П.О. 

 

        Буковина стала його другою батьківщиною. Не менш любимою, ніж 

рідний Ленінград. Саме тут до нього прийшло справді широке і заслужене 

визнання. Саме в стінах Чернівецького медінституту глибинно і всебічно 

розкрився талант О. Гладкова – вченого і вихователя молодої зміни. 

      Ось що розповідав колишній головний лікар обласної клінічної лікарні, 

заслужений лікар України А. Зубович: «Гладков Олександр Олександрович 

надзвичайно високої професійної грамотності лікар, що постійно 

проявлялось в його самопожертвуванні ради хворої людини. Для нього 

особисті інтереси були на другому плані, а професійні – на першому. З цих 

позицій діяльність О.О. Гладкова, як лікаря, була подвигом: тихим, 

яскравим, повсякденним. Цій рисі підходять слова В. Тушнової: «Бывают 

подвиги в бою, а бывает жизнь как подвиг..» 

           Така риса, як співчуття хворому, була домінуючою у Олександра 

Олександровича. А як хірург-ларинголог – він був неперевершеним. 

Прекрасно, ювелірно і віртуозно оперував вухо, гортань і, особливо, біля 

носові пазухи. Він першим впровадив у практику нову анатомічну 

номенклатуру в оториноларингології та нові правила виписки рецептури за 

вимогами нової фармакопеї. 

     За роки на посаді завідувача кафедри О.О.Гладков дуже плідно і творчо 

співпрацював з доцентом Володимиром Захаровичем Тарасюком, який був 

запрошений на кафедру оторинології  у 1946 році і пропрацював до 1970 

року.  
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На світлині О.О.Гладков(крайній зліва) та В.З. Тарасюк (крайній справа) проводять 

семінар з молодими лікарями, майбутньою елітою оториноларингології Буковини. 

 

       І ще один хист розкрився, додався до багатьох талантів Олександра 

Олександровича. Щоби полегшити навчальний процес студентів, поглибити 

їх знання і закріпити набуте, він написав і видав підручник «Хвороби вуха, 

горла і носа»(1965 р.), який перевидано у 1975 році , і до цього часу 

використовується у навчальному процесі. Завдяки титанічній 

працездатності, невтомному науковому пошуку, він опублікував 70 

наукових праць, 18 методичних листів, вніс 20 раціоналізаторських 

пропозицій… 

        Гладков Олександр Олександрович по праву належить до тих  видатних 

людей, які полишили незгладимий слід у розвитку наукової та практичної 

оториноларингології, особливо в фотокінематографії та ендотелебаченні 

верхніх дихальних шляхів та вуха. 
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          За свої власні кошти він сконструював немало апаратів: «Фотолор-3», 

«Фотолор-4», «Фотолор-5»для ендофотографії верхніх дихальних шляхів та 

вуха, «Фотолор-5-УФ» для фотографування в ультрафіолетовій частині 

спектра, «Кінолор» - для кінозйомок ЛОР-органів та « Телор-1» для ендо- 

телебачення. Випустив кінофільм ендоскопічних картин по ЛОР-патології.  

          Віддаючи належне неабияким організаторським здібностям, 

комунікабельності , вмінню працювати з людьми, зрештою, принадності як 

людини, О. Гладкова обирають головою Чернівецької обласної організації 

оториноларингології, членом товариства оториноларингології, членом 

редакційної колегії журналу «Вестник оториноларингологии» , членом 

Всесоюзного наукового товариства оториноларингології. А крім того, він – 

головний ларинголог  та голова товариства ларингологів Молдови, керівник 

студентського наукового гуртка. 

        Відзнак його доблесної праці не бракувало. Назвемо деякі з них: 

Почесна грамота Президії Верховної Ради Молдови(1957 р.), ювілейна 

медаль «За доблестный труд»(1970 р.), численні грамоти і подяки 

Міністерства охорони здоровя України. 

         В 1983 р. перестало битися його могутнє, велике й чисте серце… Пішов 

з життя воїн і творець. Пішов у Вічність ….   

         Справжня людина з великої літери. Прекрасний лікар, вчений-новатор, 

мудрий педагог-наставник. Людина, котра випромінювала енергію добра й 

щирості.  

        О.О.Гладков прожив майже вік. Як один день. Бо прожив неспокійне, 

буремне, цілеспрямоване, сповнене звитяги й палання життя. Життя 

великого гуманіста, торувача нових стежин у царині найпочесніших з 

людських діянь – лікарського й навчительського. І житиме довгі роки серед 

живих. Як живий. У справах своїх продовжувачів і шанувальників. 

 

 

Професор О.О.Гладков консультує 
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НАУКОВІ ПРАЦІ  ГЛАДКОВА О.О. 

Монографії та підручники 

1. Гладков А.А. Основы полихроматического анализа в медицине/ А.А. 

Гладков – Кишинев, 1957. – 45с. 

 

2.  Гладков А.А. Люминесцентный анализ в медицине/ Гладков А.А. – 

Кишинев, 1958. – 163 с. 

 

3. Гладков А.А. Эндофотокинематография в оториноларингологии/ А.А. 

Гладков – Кишинев: Гос. изд-во Молдавии, 1959 г. – 123 с. 

 

     4. Гладков А.А. Болезни носа, горла и уха: учебник [для медицинских 

институтов.] /А.А. Гладков. - М.: Медицина, 1965. - 215 с. 

 

     5.  Гладков А.А. Болезни носа, горла и уха: [учебник для медицинских 

институтов.] (2 изд. испр. и доп.) /А.А. Гладков - М.: Медицина, 1973.- 400 с. 
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Гладков//Ежемесячный журнал по болезням уха, горла и носа. Тетрадь 

3. – Вена, 1936. 

10.  Гладков А.А. К вопросу об организации профилактики по 

оториноларингологии и ингаляционной терапии для педагогов/ А.А. 

Гладков//Вестник оториноларингологии. – 1936. - №4. - С. 61-62. 
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ДОПОВІДІ, ВИСТУПИ, ДЕМОНСТРАЦІЇ НА З'ЇЗДАХ, 
КОНФЕРЕНЦІЯХ, СИМПОЗІУМАХ ТА ЛОР-ТОВАРИСТВАХ 

1. Больной с вазелиновой пломбой после мастоидеотомии: демонстрація 

на засіданні ЛОР-товариства в клініці хвороб вуха, носа і горла військово- 

медичної академії в 1926 р. 

2.  Серия инородных тел носовой полости: демонстрація на засіданні  ЛОР-

товариства в клініці хвороб вуха, носа і горла військово-медичної академії в 

1926 р. 

3.  Больной, оперированный по способу проф. Н.В.Белоголовова: 

демонстрація на засіданні ЛОР-товариства в клініці хвороб вуха, носа і горла 

військово-медичної академії в 1927 р. 

4.  Случай отогенного абсцесса височной доли мозга с исходом в выздо-

ровление: демонстрація хворого на засіданні лікарів Петергофської лікарні в 

червні 1932 p. 

5.  Вибрационная площадка: демонстрація на засіданні ЛОР-товариства в 

науково-практичному інституті хвороб вуха, носа,  горла  і  мови  - 19.03.1936 

p. 

6.  Инородное тело, извлеченное из пищевода: демонстрація на засіданні 

лікарів лікарні ім.Чудновського - 20.09.1936 p. 

7.  Фотография как метод объективной регистрации состояния  JIOP- 

органов (ЛОР-фотография). 

8.    Цели и перспективы ЛОР-фотокинематографии: на науковому засіданні 

ЛОР-товариства Науково-дослідного інституту по хворобам вуха, носа, горла 

і мови - 30.06.1945 p. 

9.   Цели  и перспективы ЛОР-фотокинематографии: на науковому 

засіданні лікарів лікарні ім.Чудновського -  25.09.1945 р. 

10.  ЛОР-органы в невидимых лучах спектра и их люминесцентный анализ: 

на науковому засіданні ЛОР-кафедри Ленінградського педіатричного 

медичного інституту - 14.09.1946 p. 

10.  ЛОР-органы в невидимых лучах спектра и их люминесцентный анализ: 

на засіданні наукової сесії, присвяченої до 70-річчю проф. Воячека - 

30.01.1947р.  

11.   ЛОР-органы в невидимых лучах спектра и их люминесцентный анализ: 

на науковому засіданні лікарів лікарні ім.Чудновського - 1.02.1947 р. 
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12.  ЛОР-органы в невидимых лучах спектра и их люминесцентный анализ: 

на науковій сесії Ленінградського педіатричного медичного інституту - 

17.04.1947 р. 

13. Люминесцентный анализ в ЛОР и его перспективы, цветная фото-

графия в ЛОР: на Всесоюзній конференції оториноларингологів в м.Москві - 

23.10.1947 p. 

14. Цветная фотография в оториноларингологии: на науковому засіданні 

кіносекції при Будинку вчених - 22.01.1948 p. 

15. Цветная фотокинематография в оториноларингологии и ускоренная 

киносъемка гортани: на засіданні кіносекції вузькоплівчастої кінематографії 

при Будинку вчених - 22.04.1948 p. 

16.  Цветная фотокинематография в оториноларингологии и ускоренная 

киносъемка гортани: на науковому засіданні лікарів Онкологічного інституту 

- 6.03.1949p. 

17.  Цветнаяфотокинематография в оториноларингологии и ускоренная 

киносъемка гортани: на науковому засіданні Пироговського товариства - 

8.04.1949 p. 

18.  Цветная фотокинематография в оториноларингологии и ускоренная 

киносъемка гортани: на науковому засіданні JlOP-товариства, присвяченому 

75-літтю професора Н.В.Белоголовова – 29.10.1949 p. 

19.  Цветнаяфотокинематография в оториноларингологии и ускоренная 

киносъемка гортани: на засіданні вченої Ради сесії Ленінградського 

педіатричного медичного інституту -  30.10.1949 р. 

20.  Методы физической оптики в оториноларингологии: на Всесоюзній 

конференції оториноларингологів в Москві -  5.02.1950 р. 

21.  Методы физической оптики в оториноларингологии: на науковій 

конференції новаторів в ЛОРНДІ – 14.12.1950 р. 

22.   Физическая оптика в оториноларингологии: звіт про творчу работу на 

науковому засіданні ЛОР-кафедри І-го ЛМІ -  1.03.1951 р. 

23.  Физическая оптика в оториноларингологии: на звітній річній 

конференції Ленінградського педіатричного медичного інституту -  25.04.1951 

р. 

24.  Фотография и кинематография верхних дыхательных путей и 

барабанной перепонки с применением люминесцентного и полихроматичес-

кого анализов: доповідь і демонстрація на 13 відкритому засіданні Ленін - 

градского відділення комісії з наукової фотографії і кінематографії АН СРСР 

- 10.05.1951 р. 

25. О люминесцентном анализе и осветителе от «Ультрафотолор» Гладкова 

для лабораторной практики и люминесцентной микроскопии: доповідь і 
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демонстрація в 1-му Ленінградському медичному інституті ім.акад.I.П. 

Павлова  - 18.04.1952 p. 

26.  Эндокинематография в оториноларингологии: доповідь і демонстрація 

на засіданні ЛОР-товариства -  17 червня 1953 р. в ЛОР-НДІ. 

27. О щадящей методике в послеоперационном периоде общеполостной 

операции среднего уха: доповідь на науковому засіданні Кишинівського ЛОР-

товариства -  1.11.1953 p. 

28.  Физическая оптика в оториноларингологии: доповідь з демонстрацією 

спеціальних фотознімків -  25.11.1953 р. 

29. К истории развития оториноларингологии в Молдавской ССР: доповідь 

на кафедральному засіданні КДМІ -  13.10.1954 р. 

30. Всесоюзная конференция оториноларингологов в г. Москве: 

повідомлення на засіданні ЛОР-товариства м.Кишинів -  10.10.1954 p. 

31. К вопросу о современных способах диагностики и лечения туберкулеза 

верхних дыхательных путей: доповідь на нараді фтизіатрів Молдавської РСР 

- 23.04.1955 р. і на засіданні JIOP-товариства м. Кишинів -  24.06.1955 р. 

32.  Эндокинематография в оториноларингологии: доповідь и демонстрація 

кінофільму на засіданні ЛОР-товариства м. Кишинів -  25.04.1955 р. 

33. О профилактике и диспансеризации ЛОР-больных по городам и районам 

республики: повідомлення на засіданні ЛОР-товариства м.Кишинів. - 1955 р. 

34.  Фотокинематография, как одно из средств изучения физиологии уха, 

горла и носа: доповідь на науковій конференції Республіканської клінічної 

лікарні м. Кишинів -  9.09.1956 р. 

35.   Эндофотокинематографический метод в изучении опухолей 

дыхательных путей и пищевода: доповідь з демонстрацією кінофільма і 

кольорових фотографій на засіданні Республіканської онкологічної 

конференції разом з виїздною сесією Інституту онкології АМН СРСР м. 

Кишинів -  14.12.1956 р. 

36. О тимпанопластике: доповідь на засіданні ЛОР-товариства м.Кишинів - 

28.12.1956р. 

37. Тимпанопластика по материалам ЛОР-клиники КГМИ: доповідь на 

річній сесії КДМІ -  17.05.1957 р. 

38.  К развитию оториноларингологии в MCCP за 40 лет: доповідь на 

засіданні ЛОР-товариства м. Кишинів -  25.10.1957 р. 

39.  Эндофлюороскопия нижних дыхательных путей и пищевода: доповідь 

на засіданні ЛОР-товариства м. Кишинів - 29.11.1957 р. 

40. О лечении гнойных отитов в грудном и раннем детском возрасте: 

доповідь на IV республіканській нараді лікарів- педіатрів і організаторів 

охорони здоров'я м. Кишинів -  26.12.1957 р. 
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41.  О первичной и вторичной флюоресценции кожных покровов у больных  

синустромбозом отогенного характера: доповідь на засіданні ЛОР-товариства 

м. Кишинів -  29.11.1957 р. 

42.   Люминесцентный анализ в оториноларингологии: доповідь на УІ 

нараді по люмінесценції в м. Ленінграді -  Лютий 1958 p. 

 43.  Тимпанопластика по материалам ЛОР-клиники КГМИ: доповідь на 

республіканській конференції оториноларингологов м.Кишинів  -  26.04.1958 

p. 

 44.  Тимпанопластика по материалам ЛОР-клиники КГМИ: доповідь на 

сесії КДМІ - 8.04.1958 р.// Тези доповідей 16-чергової наукової сесії 

Кишинывського державного медичного інституту. - березень 1958 р. 

45. О перспективах применения препаратов из гетерогенной брюшины в 

оториноларингологии: доповідь на засіданні ЛОР-товариства МРСР м. 

Кишинів – 17.12.1957 р. 

46. О перспективах применения препаратов из гетерогенной брюшины в 

оториноларингологии: доповідь на засіданні ЛОР-товариства м. Калінін - 

25.12.1959 р. 

47.  О применении гетерогенной брюшины в медицине: доповідь на 

засіданні ЛОР-товариства м. Чернівці -  30.09.1960 р. 

48.  Новый метод бужирования при помощи нейлоновых трубок и 

гетерогенной брюшины с пневматической (гидравлической) тампонадой при 

острых ожогах пищевода: доповідь на засіданні ЛОР-товариства м.Чернівці - 

23.12.1960 p. 

49.  Цветная эндофотография, эндокинематография и люминесцентный 

аналіз в JIOP: доповідь, демонстрація фотографій і кінофільму на засіданні 

JIOP-товариства м. Київ -  17.03.1961 р. 

50.  О лечении ожогов пищевода в остром периоде: доповідь і демонстрація 

фотографій і кінофильму на засіданні ЛОР-товариства м.Київ -17.03.1961р. 

51.  Эндофотокинематография в ЛОР: доповідь і демонстрація фотографій і 

кінофільму на науково-практичній конференції медичного відділу 

Прикарпатського військового округу -  22.04.1961 р. 

52.  Лечение ожогов пищевода в остром периоде: доповідь і демонстрація 

фотографій і кінофильму на науково-практичній конференції медичного 

відділу Прикарпатського військового округу -  22.04.1961 р. 

53.  Об операции на среднем ухе по способу К.Л. Хилова: повідомлення на 

ЛОР-товаристві м. Чернівці -  31.03.1961 р. 

54.  О расширенном пленуме правления ВНОЛО в г. Москве: доповідь на 

JlOP-товаристві м.Чернівці – 26.05.1961 р. 

55.  Случай инородного тела левого бронха, осложнившийся медиасти- 
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нальной и подкожной эмфиземой с исходом в выздоровление: демонстрація 

хворого на ЛОР-товаристві м. Чернівці  - 27.10.1961 р. 

56. Новый дилятатор для лечения хронических рубцовых стенозов 

гортани: демонстрація на ЛОР-товаристві м. Чернівці – 27.04.1962 р. 

57.  Современное состояние вопроса лечения острых ожогов пищевода: 

доповідь на ЛОР-товаристві м. Чернівці - 29.04.1962 р. 

58.   О Республиканском совещании по обмену опытом в г. Киеве (14-

16.05.1962): повідомлення на ЛОР-товаристві м. Чернівці – 25.05.1962 р. 

58.  Полихроматический  анализ в медицине: доповідь на ЛОР-товаристві м. 

Чернівці - 25.01.1963 р. 

59.  Памяти профессора В.Ф. Ундрица. Повідомлення на ЛОР-товаристві  

м. Чернівці – 29.03.1963 р. 

60.  0 проекте клинической классификации опухолей верхних дыхательных 

путей: доповідь на ЛОР-товаристві м. Чернівці - 31.05.1963 р. 

61.  Новая анатомическая номенклатура в оториноларингологии: доповідь 

на ЛОР-товарисгві м.Чернівці -  25.12.1963 p. 

62.  Раздвижная ушная воронка для эндауральных операций на стремени        

конструкции А.А. Гладкова: демонстрація на ЛОР-товаристві м. Чернівці –         

30.01.1964 р. 

63.  Новая классификация опухолей верхних дыхательных путей: доповідь 

на ЛОР-товаристві м.Чернівці -  3.04.1964 p. 

64. Усовершенствованный аппарат «фотолор-4» для эндофотографии  

верхних дыхательных путей и уха: демонстрація апарата на ЛОР-товаристві 

м. Чернівці - 5.06.1964 p. 

65.  Поражение ЛОР-органов при сифилисе: доповідь на спільному 

засіданні ЛОР-товариства і дермато-венерологічного товариства -  2.10.1964p. 

66. Слуховосстановительные операции по материалам III съезда отола- 

рингологов УССР: доповідь на ЛОР-товаристві м. Чернівці - 13.11.1964 р. 

67. Эндокинематография в оториноларингологии: доповідь і демонстрація  

кінофільму на симпозіумі м. Москва - 19.03.1965 р. 

68. Злокачественные опухоли верхних дыхательных путей по литературным 

данным: доповідь на JlOP-товаристві м. Чернівці - 3.09.1965 р. 

69.  Материалы симпозиума по острому тонзиллиту в г. Киеве: доповідь на 

ЛОР-товаристві м. Чернівці - 1.10. 1965 р. 

70. Случаи хорошего слуха после прямой мобилизации стремени: 

демонстрація хворого на ЛОР-товаристві м. Чернівці -  3.11.1965 р. 

71.   Анализ заболеваемости населения г. Черновцы по болезням уха, 

носа и горла за 1964 год и 9 месяцев 1965 года: доповідь на ЛОР-товаристві 

м.Чернівці -  3.11.1965 р. 

72. Модификация шпателя Тихомирова: демонстрація на ЛОР-товаристві. 
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м. Чернівці - 4.02.1966 р. 

73.  Отчет правления научного общества оториноларингологов г. Черновцы 

за 1965 г.: доповідь на ЛОР-товаристві м. Чернівці -  4.02.1966 р. 

74.  Случай полного удаления надгортанника по поводу раковой опухоли: 

демонстрація хворого на ЛОР-товаристві м. Чернівці - 4.03.1966 р. 

75.  Случай консервативной общеполостной операции на среднем ухе с 

сохранением барабанной перепонки и заменой отсутствующей наковальни  

тефлоновым протезом: демонстрація хворого на ЛОР-товаристві м. Чернівці  

- 4.03.1966 р. 

75.  Новые варианты лечения рубцовых стенозов гортани и трахеи:  

доповідь на виїзному засіданні ЛОР-товариства м. Вижниця -  6.05.1966 р. 

76.  Эндофотография и эндокинематография в оториноларингологии: 

демонстрація ендофотографій автора і кінофильма зндоскопічних картин на  

42-й науковій конференції Чернівецького медичного інституту - 11.05. 1966 

p. 

77. О макролюминесцентном анализе в оториноларингологии: доповідь  

на ЛОР-товаристві м. Чернівці - 3.06.1966 р. 

78.  Новое в лечении озены и атрофических процессов слизистой оболочки 

верхних дыхательных путей: доповідь на ЛОР-товаристві м.Чернівці –

3.06.1966 р. 

79.  Случай пластики носа стиракрилом: демонстрація на JlOP-товаристві  

м. Чернівці - 3.06.1966 р. 

80.  Перспективы развития макрофлюоресцентного анализа в оторино- 

ларингологии: доповідь на ЛОР-товаристві, присвяченому питанням ЛОР- 

онкології в м. Ленінграді -  5.10.1966 р. - з демонстрацією кінофільму  ендо- 

скопічних картин (рак гортані і стравоходу). 

81.  Симпозиум по ЛОР-онкологии в г. Ленинграде: доповідь на ЛОР- 

товаристві м.Чернівці -  11.11. 1966 р. 

82.  Применениеполиэтиленовой пленки для дренирования абсцесса мозга: 

доповідь і демонстрація на ЛОР-товаристві м. Чернівці - 11.11.1966 р. 

83.  Анализ ЛОР-заболеваемости за семь лет по УССР: доповідь на засіданні 

ЛОР-товариства Чернівецької області -  5.05.1967 р. 

84.  Перспективы применения телевидения и эндотелевидения для 

учебных целей: доповідь на засіданні ЛОР-товариства Чернівецької обл. - 

2.06.1967 р. 

85.  Модифицированый способ пластического закрытия заушного 

отверствия: доповідь на засіданні JIOP-товариства Чернівецької області -  

8.09.1967 p. 

86.  Новый подсобный способ при неясной отоскопической картине: 

повідомлення на засіданні ЛОР-товариства Чернівецької області-8.09.1967 p. 



20 

87.   Новый способ лечения начальной стадии перихондрита ушной 

раковины: повідомлення на засіданні ЛОР-товариства Чернівецької області - 

8.09.1967 p. 

88.  Этониева паста в лечении больных хроническим тонзиллитом 

(совместно с П.А. Мельником): доповідь на виїзному засіданні ЛОР-

товариства м. Хотин - 6.10.1967 р. 

89. Щадящий метод отсасывания содержимого из ран во время операции: 

доповідь на виїзному засіданні ЛОР-товариства м. Хотин - 6.10.1967 р. 

90.  0 применении гетерогенной брюшины в оториноларингологии: 

доповідь на виїзному засіданні ЛОР-товариства м. Хотин  - 6.10.1967 р. 

91.  Танниновая мазь в практике оториноларингологии: доповідь на 

виїзному засіданні ЛОР-товариства м. Хотин  - 6.10.1967 p. 

92.  Достижение советской оториноларингологии и развитие ее на Буковине 

за время Советской власти: доповідь на засіданні JlOP-товариства Чернівець-

кої області  -  3.11.1967 p. 

93. Кінофільми ендоскопічних картин: доповідь на засіданні ЛОР-

товариства Чернівецької області  - 3.11.1967 р. 

94.  О применении таннина в практике оториноларинголога: доповідь на   

засіданні ЛОР-товариства Чернівецької області - 3.11.1967 р. 

95. Этониева паста в лечении больных хроническим тонзиллитом 

(совместно с  П.А. Мельником): доповідь на УІ з'їзді оториноларингологів 

СРСР - м.Ереван -12.10.1968р.  

96.  Аппарат «Кинолор» конструкции автора: демонстрація на засіданні         

ЛОР-товариства Чернівецької області -  6.06.1968 p. 

97.   Случай консервативной общеполостной операции на среднем ухе:    

демонстрація на засіданні ЛОР-товариства Чернівецької області - 5.09.1968p.   

98.  Новая модель апарата «Кинолор»: демонстрація на засіданні ЛОР- 

товариства Чернівецької області -  3.10.1968 p. 

99. Об атипичных случаях дифтерии верхних дыхательных путей: доповідь 

на засіданні JIOP-товариства Чернівецької області -  14.11.1968 p. 

100.  Сообщение о УІ Всесоюзном съезде оториноларингологов в Ереване: 

на засіданні ЛОР-товариства Чернівецької області - 12.12.1968 p. 

101.  Случай реоперации у больной отосклерозом: демонстрація на 

засіданні ЛОР-товариства Чернівецької області - 3.01.1968 p. 

102.  Вопросы эндотелевидения в оториноларингологии: доповідь на 

засіданні ЛОР-товариства Чернівецької області - 4.04.1969 p. 

103. Случай варианта общеполостной операции с тимпанопластикой и 

мастоидопластикой: демонстрація на засіданні ЛОР-товариства Чернівецької 

області - 4.04.1969 p. 
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 104.  0 применении формальдегида в практике отоларинголога: доповідь на 

засіданні ЛОР-товариства Чернівецької області - 16.05.1969 p. 

 105. Отдаленные результаты операции по поводу атрезии хоан по способу    

Эйкеля: доповідь на засіданні ЛОР-товариства Чернівецької області – 

12.12.1969 p. 

106.  Случай атипичного тромбоза сигмовидного синуса: доповідь на 

засіданні ЛОР-товариства Чернівецької області - 12.12.1969 p. 

107. Основные достижения ЛОР-кафедры Черновицкого медицинского 

института: доповідь на науковій конференції Чернівецького медичного 

інституту. - 1969 p. 

108.  0 консервативном лечении больных хроническим тонзиллитом 

(совместно с П.А. Мельником): доповідь на засіданні ЛОР-товариства та пе-

діатрів Чернівецької області - 15.05.1970 p. 

109.  Эндокинематография в оториноларингологии: доповідь на науковій 

конференції Чернівецького мед. інституту - 1970 p. 

110.  Актуальні питання ЛОР-онкології: доповідь на науковій конферен- 

ції обласної клінічної лікарні м. Чернівці - 3.04.1970 р. 

111.  Новая фармакологическая номенклатура: доповідь на засіданні ЛОР-

товариства Чернівецької області - 3.04.1970 p. 

112.  Видоизмененный способ мастоидопластики по Ничелли: доповідь на 

засіданні ЛОР-товариства Чернівецької області - 5.06.1970 p. 

113.  Экссудативный средний отит: доповідь на засіданні ЛОР-товариства  

Чернівецької області  - 4.09.1970 p. 

114. 0 роли закаливания в профилактике катаров верхних дыхательных 

путей: доповідь на засіданні ЛОР-товариства Чернівецької бласті-5.02.1971р.  

115.  Демонстрація хворого з абсцесом мозку: на засіданні ЛОР-товариства  

Чернівецької області - 5.03.1971 р. 

116. О парамеатальной аутогемотерапии: доповідь на засіданні ЛОР-

товариства Чернівецької області - 2.04.1971 р. 

117.  Упрощение схемы символов TNM: доповідь на засіданні ЛОР-

товариства Чернівецької області - 2.04.1971 р. 

118.  Вдосконалення апаратури «Фотолор» та «ЕФК» конструкції автора: 

доповідь на науковій конференції м. Чернівці  - 10.05.1966 р. 

119.  Еще о лечении острых насморков: доповідь на засіданні ЛОР-

товариства Чернівецької області - 5.02.1971 р. 

120. Кинофильм эндоскопической картины по ЛОР-патологии: 

демонстрація на 52-ій науковій конференції медінституту м. Чернівці - 

29.05.1971 р. 
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ДЕМОНСТРАЦІЇ: АПАРАТУРИ, ФОТОГРАФІЙ, 
КІНОФІЛЬМІВ 

   Фотографії апаратури для ендокінематографії верхніх дихальних шляхів і 

вуха «Фотолор-3» конструкції О.О. Гладкова демонструвались на виставці в 

Ленінградському педіатричному інституті в 1946 році: у лікарні ім. 

Куйбишева в 1948 році. У райздороввідділі Куйбишевського району в лютому 

1951 року. В будинку санітарної культури в 1951 році. (м. Ленінград). 

  Фотографії удосконалених портативних апаратів «Фотолор-4» і «Фотолор-

5» демонструвались на виставці досягнень народного господарства УРСР в м. 

Києві весною 1964 року і на III Українському з'їзді в м. Києві в червні 1964 

року. 

  Апарат «Фотолор-5» (виготовлений на власні кошти) застосовується в 

ЛОР-клініці Чернівецького медичного інституту з 1964 року з метою 

документації різної патології верхніх дихальних шляхів та вуха. Схеми цього 

апарата відправлені на прохання лауреата Ленінської премії, заслуженого 

діяча науки проф. А.І. Коломійченко в КНДЮ для ознайомлення. Схеми 

передані на Київський завод «Прогрес» для виготовлення перших моделей 

цього апарата. 

 

 

РАЦІОНАЛІЗАТОРСЬКІ ПРОПОЗИЦІЇ ПРОФЕСОРА 
ГЛАДКОВА О.О. 

1. Активные открывания евстахиевых труб в профилактике и лечении 

острых и хронических сальпингоотитов и при тимпанопластике. Посвідчення 

№65. 22.12.67. 

2. Валик-дилятатор из гетерогенной брюшины для лечения рубцовых 

стенозов гортани. Посвідчення №67. 22 .12. 67. 

3. Валик-дилятатор из парафинированной марли для лечения рубцовых 

стенозов гортани. Посвідчення №64. 22.12.67. 

4. Гетерогенная брюшина крупного рогатого скота как гемостатическое 

средство в оториноларингологии. Посвідчення № 66. 22.12.66. 

5. Модификация шпателя для прямой ларингоскопии и 

гипофарингоскопии. Посвідчення №69. 22.12. 67. 

6. Модифицированный способ пластического закрытия заушного 

отверстия. Посвідчення № 70. 22.12.67. 

7. Новый способ лечения рубцовой атрезии преддверия носа и наружного 

слухового прохода подсадкой трансплантата под рубец. Посвідчення 

№48. 26.11.67. 



23 

8. Новый подсобный способ при отоскопии. Посвідчення №88. 18.01.68. 

9. Новый способ лечения перихондрита ушной раковины /начальной 

стадии/. Посвідчення № 52. 26.11.67. 

10. Пластинка из полиэтилена для лечения рубцовой мембраны гортани. 

Посвідчення №68. 22.12.67. 

11. Полиэтиленовая трубка-дилятатор для лечения рубцовых стенозов 

гортани. Посвідчення №49. 23.11.67. 

12. Полоска из полиэтилена для дренирования вскрытого абсцесса мозга.  

Посвідчення №47. 23.11.67. 

13. Раздвижная ушная воронка. Посвідчення №50 23.ХІ.67. 

14. Удлиненная трахеотомическая трубка из стиракрила. Посвідчення 

№71 22.12.67. 

15. «Фотолор-4». Посвідчення №26. 25.11.65. 

16. «Фотолор -5". Посвідчення № 62. 22.12.67. 

17. «Фотолор-5-У». Посвідчення № 63. 22.12.67. 

18. «Фото-кинолор-1-16». Посвідчення №32. 25.11.69. 

19. Щадящий метод отсасывания содержимого из раны при ЛОР 

операциях. Посвідчення №51. 23.11.67. 

20. Этониева паста в лечении больных хроническим тонзиллитом.    

Посвідчення №53.  23.11.67. (Проф. А. А. Гладков, асс. В. П. Денисенко, 

аспирант П.А. Мельник). 

21. Применение лиофилизированной экстрагированной губчатой гомокости 

для мастоидопластики. Посвідчення №87. 18.01.68. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учні професора О.О.Гладкова 
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Учні О.О.Гладкова: 

сидять зліва направо:   проф. Гладков О.О., асистент Мельник П.О., 

стоять:  асистент Андрійчук О.І., лікарі Чорний Е.Я., Муратов А., 

              доцент Попко Й.М., ординатор Мусурівський П.Д.  

 

Немало учнів-продовжувачів своєї справи залишив Олександр Гладков. 

Так, під його керівництвом виконані кандидатські дисертації: 

Загарских М.Г. Лечение стойких стенозов гортани консервированными 

трубками из гетерогенной брюшины.                                                    -    1957 г. 

Лебедев А.В. Эндофотография раковых опухолей гортани 

                                                                                                                   -     1960 г. 

Сандул М.Г. Макролюминисцентный анализ ЛОР-онкологии 

                                                                                                                   -     1963 г.  

Наумчик Ф.М. Распространение больных склеромой в Черновицкой 

области и результаты их лечения.                                                          -     1966 г. 

Лев Н.А. Грибковые заболевания послеоперационной полости сред- 

него уха.                                                                                                   -     1968 г. 

 

Попко Й.М. Обоснование и эффективность применения  

полиэтиленового раздувного бужа для лечения ожогов и иных травм 

пищевода.                                                                                                 -     1968 г. 

 

Андрийчук А.И. Сравнительная оценка исходов оперативных 

вмешательств по замещению остаточной полости сосцевидного отростка 

различными пластическими материалами (експериментально-клиническое  

исследование)                                                                                          -    1968 г. 
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Мельник П.А. Лимфатическая система глоточного лимфоидного кольца 

Вальдейера-Пирогова в норме и патологии.                                        -   1969 г. 

 

Гезунтерман П.И. Развитие отоларингологической службы,  

заболеваемость и организация обслуживания населения при заболеваниях 

уха, носа и горла в Черновицкой области.                                        -   1975 г. 

 

Зубович А.П. К применению декаметоксиновой пасты при 

хроническом тонзиллите (клинико-лабораторное исследование)     -    1975 г.    

      

    
  

Проф. Гладков О.О.  з колегами, лаборантами та студентами 
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Людина , Педагог, Лікар… 

 

        У письмовій формі коротко розповім про науково-дослідну, педагогічну і 

лікарську роботу Олександра Олександровича Гладкова, відомого вченого, 

педагога, блискучого лікаря, професора.  

       Не буду лицемірно вихваляти і наголошувати тільки на добрі, позитивні 

характерологічні особливості людини, яка пройшла не завжди торованим 

життєвим шляхом. Не буду також підсипати лестощі через решето спогадів, 

хитромовно хвалити його діяння. Не легко відтворити на папері те, що 

збереглося в пам’яті про свого навчителя, ЛОР-спеціаліста, його образ, подобу 

(освіченість, вихованість, духовні цінності). Він був вельми досвідченим 

мужом,  з ідеально поєднаною зовнішньою і внутрішньою вродою, зі здібним, 

ясним розумом, з великим життєвим досвідом, досконалими знаннями ЛОР-

спеціальності.  

       Олександр Олександрович завжди незмінно дотримувався власних 

поглядів, переконань. До влади, комуністичної партії, адміністрації медичного 

інституту (де працював завідувачем кафедри оториноларингології) ставився з 

іронією, не брав участі ні в якій суспільній роботі, тому до нього з 

неприхованою посмішкою, критикою ставилися вищезгадані об’єднання.  

      Пригадую, одного разу він показав мені фотографію стрункого солдата. Я  

запитав : в яку форму одягнутий солдат? Червоних чи білих? Він відповів: 

«…нє помню, батєнька, нє помню» Ми розсміялися … 

        Він завжди був дотепний, часто в розмові жартував, інколи розповідав 

анекдоти, але ніколи не вживав жаргонних слів, сленгу, ненормативної 

лексики. Ніколи не чув від нього українського слова, хоча наодинці одного 

разу обмовився, що він «дворянського проісхождєнія із Полтавской губернії», 

а його дід мав прізвище – Гладкый.  

       За період служби на кафедрі науково-дослідною роботою не займався, але 

давав можливість розпустити крила дисертантам, хоча не підживлював ці 

крила в польоті. Повністю віддавався практичній медицині, прекрасно володів 

оперативними втручаннями на ЛОР-органах, а операції на порожнині носа, 

приносових пазухах, перевершували всі ЛОР-клініки республіки. Він навчив 

оперувати і нас, дотримуючись вимог медичної етики і деонтології. Особливу 

увагу звертав на засвоєння практичних навичок студентами. Не хвалив себе, 

вихваляв нас. Таким був у моїй пам’яті Людина, Педагог, Лікар - професор 

Гладков Олександр Олександрович.  

 

 

                                            Павло Мельник 
 

 

 

 

Про нього писали 
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1.  Буковинська державна медична академія: становлення , здобутки, 
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