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Завідуючий ЛОР-онкологічним відді-

ленням клініки Інституту отоларингології 
ім. проф. О.С. Коломійченка АМН України, 
професор кафедри біокібернетики та аеро-
космічної медицини Національного авіацій-
ного Університету, професор Міжнародного 
Соломонового Університету В.В. Паламар-
чук народився 26 січня 1957 року. Після 
школи він вступив на лікувальний факуль-
тет Київського медичного інституту ім. О.О. 
Богомольця. В студентські часи Володимир 
Васильович був відомий як спортсмен-
багатоборець і неодноразовий переможець 
конкурсів та фестивалів художньої самодія-
льності студентських будівельних загонів 
на Київщині, в Тюменській області та на 
Чукотці. Вже ставши отоларингологом, він 
продовжував гастрольну діяльність з худо-

жніми колективами по континентальній Єв-
ропі та Великій Британії. 

З четвертого курсу медінституту і по 
теперішній час В.В. Паламарчук працює в 
ЛОР-онкологічному відділенні клініки Ін-
ституту отоларингології ім. проф. О.С. Ко-
ломійченка, а з 1986 р. є завідуючим цим 
відділенням, де виконуються найсучасніші 
хірургічні втручання в області "голова-
шия", в тому числі онконейрохірургічні. 
Слід зазначити, що при прийомі Володими-
ра Васильовича на роботу лікарем ЛОР-
онкологічного відділення тодішній дирек-
тор Інституту проф. О.І. Циганов дав йому 
рідкісну письмову рекомендацію: 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Своїми вчителями В.В. Паламарчук 

вважає професорів, лауреатів Державної 
премії О.І. Циганова, Г.А. Опанащенка, 
К.М. Веремєєнка, а в сьогоденні ― члена-
кореспондента Академії медичних наук 
України, проф. Д.І. Заболотного, академіка 
АМН України, проф. Л.Г. Розенфельда, ака-
деміка НАН України, проф. В.Ф. Чехуна, 
проф. Е.В. Лукача. В 1990 р. він під керів-
ництвом славетного хірурга-онкоотоларин-
голога проф. Г.А.Опанащенка та найбільш 
цитованого в медичній літературі доктора 
біологічних наук, проф. К.М. Веремєєнка 
захистив дисертацію на тему: „Ензимотера-
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пія террилітином ран та променевих ускла-
днень у хворих на рак гортані”.  

В.В. Паламарчук є досвідченим хірур-
гом-онкоотоларингологом вищої категорії 
за спеціальностями "оториноларингологія" 
та "онкоотоларингологія" з широким науко-
вим світоглядом. Він автор оригінальних 
методик ензимотерапії та термографічного 
контролю за післяопераційними ранами та 
променевими ускладненями після ларингек-
томії з приводу рака гортані та гортанної 
частини глотки, а також способів вдоскона-
лення функціональних резекцій гортані. 
Ним спільно із співробітниками Інституту 
експериментальної патології, онкології та 
радіобіології ім. Р.Є. Кавецького НАН 
України та Інституту онкології АМН Украї-
ни запатентовані новітні способи проапоп-
тичної терапії при злоякісних пухлинах ро-
тової частини глотки із застосуванням мо-
ноклональних антитіл анти-СД-95 ІПО-4 та 
мікродозової локальної хіміотерапії, в яких 
вказується на роль структурно-
функціонального стану мембран пухлинних 
клітин в реалізації біологічних ефектів аплі-
каційної хіміо- та таргетної терапії. Крім 
того, В.В. Паламарчуком розроблена низка 
медико-інженерних приладів: портативні 
експедиційні установки для кефалографії, 
електронний кінетостабілограф, електро-
нний калібратор ністагма, який понад 20 
років безперебійно працює в лабораторії 
аудіології та вестибулології Інституту, ін-
струменти-аплікатори для доставки цитос-
татиків в необхідну анатомічну область 
верхніх дихальних шляхів, прилади для ае-
рокосмічної медицини та ін. 

В останні роки Володимир Васильо-
вич став кваліфікованим фахівцем в галузі 
біокібернетики і аерокосмічної медицини. 
Працюючи на цій кафедрі, він викладає на-
вчальні дисципліни медико-інженерного 
профілю, приймає участь в міжнародній 
програмі „Наукові дослідження в Антарк-
тиці”, розробляючи новітню технологію ді-
агностування порушень функціонального 
стану організма операторів екстремальних 

видів діяльності та їх реабілітації. В.В. Па-
ламарчук під керівництвом завідувача ка-
федри проф. В.Д. Кузовика підготував 12 
учбово-методичних посібників з навчальних 
дисциплін "Моделювання біомедичних 
процесів", „Технологія біомедикотехнічних 
вимірювань”, „Апарати та системи біомеди-
котехнічних досліджень” та ін., створивши 
навчальні, робочі навчальні програми, екза-
менаційні та модульні тести з цих дисцип-
лін, згідно з рейтинговою оцінкою набутих 
студентами знань та практичних навичок.  

Володимир Васильович ― доцент, 
фундатор цієї кафедри з 2003 р., професор 
кафедри – з 2005 р., професор медико-
інженерного факультету Міжнародного Со-
ломонового Університету з 2005 р. Слід за-
значити, що основи викладання медико-
інженерії в Міжнародному Соломоновому 
Університеті заклав наш видатний отолари-
нголог – чл.-кор. АМН України, проф. Г.Е. 
Тімен. Крім того, Володимир Васильович 
запрошений до співпраці у розробці новіт-
ніх рейтингових навчальних програм біоме-
дикотехнічного профілю і для студентів ін-
ших вищих навчальних закладів. Він автор 
понад 130 наукових праць (з них 67 ― без 
співавторів), 3 винаходів, понад 30 раціона-
лізаторських пропозицій в онкології, отори-
ноларингології, профпатології та біомедико-
інженерній області. В.В. Паламарчук підго-
тував 1 монографію та 1 підручник. 

Володимир Васильович ― член реда-
кційної колегії 3 наукових журналів медич-
ного та інженерного профілю, член Вченої 
апробаційної ради по захисту дисертацій на 
присвоєння вченого ступеня кандидата та 
доктора медичних наук при Інституті ото-
ларингології ім. проф. О.С. Коломійченка 
АМН України. На протязі 20 років він ви-
конує обов`язки головного позаштатного 
спеціаліста-онкоотоларинголога столичного 
міського відділу охорони здоров`я. 

Бажаємо Володимиру Васильовичу 
подальшої творчої наснаги як хірургу-
практику та науковцю-лектору. 
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