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НЕКРОЛОГ 
 
УДК 616(092-Гардига) 

СВІТЛОЇ ПАМ’ЯТІ ДОЦЕНТА  
ВІКТОРА ВОЛОДИМИРОВИЧА ГАРДИГИ 

 
 

В березні 2009 р. на 79-у році життя перестало битися серце 
доцента Віктора Володимировича Гардиги. 

Народився Віктор Володимирович 20 серпня 1929 р. в селі 
Бережанка Чемеровецького району Хмельницької області в сім’ї 
селянина. Після закінчення з відзнакою Кам’янець-Подільського 
медичного технікуму він був призваний до лав Радянської Армії. 
Після служби в Радянській Армії В.В. Гардига вступив до 
Вінницького медичного інституту ім. М.І. Пирогова, який закінчив з 
відзнакою в 1963 р. Під час навчання у медичному інституті він був 
Ленінським стипендіатом. 

В 1965 р. Віктор Володимирович закінчив клінічну 
ординатуру з оториноларингології, а з 1967 по 1970 р. завідував 
ЛОР-відділенням Вінницької обласної лікарні ім. М.І. Пирогова, а 
також виконував обов'язки обласного отоларинголога. 

В 1976 р. він захистив кандидатську дисертацію за темою: 
„Водно-електролітний обмін у хворих на рак гортані до – і в процесі 
лікування”. В 1982 р. ВАК при Раді міністрів СРСР присвоїла йому 
вчене звання доцента. 

В.В. Гардига підвищував кваліфікацію як отоларинголог і 
викладач ЛОР-кафедри на базі Московського, Київського, 
Ленінградського інститутів підвищення кваліфікації. Він був 

відмінником Охорони здоров'я СРСР і нагороджений знаком „Відмінник Охорони здоров'я СРСР”. 
Мінздравом СРСР в 1970 р., 1985-88 рр. Віктор Володимирович був відряджений на роботу в країни 

Африки (Сомалі, Туніс). 
З 1969 по 1980 р. він працював асистентом, а з 1980 р. по 2008 р. – доцентом кафедри ЛОР-хвороб 

Вінницького національного медичного університету ім. М.І. Пирогова. 
В.В. Гардига опублікував 78 наукових праць, впровадив у практику 36 раціоналізаторських пропо-

зицій, в тому числі 8 з них використовуються в навчальному процесі студентами, інтернами, клінічними 
ординаторами. 

Основними напрямками його наукової діяльності були: 
1. Визначення стану водно-електролітного, білкового обміну у хворих на рак гортані та їх корекція 

до – і в процесі лікування. 
2. Мастоїдопластика вільним шкірно-фасціальним клаптем, малеолоплатинопексія (тимпанопласти-

ка) двома тефлоновими протезами, ларингопластика серединною фасцією гортані після її резекції, які він 
розробив, надрукував, впровадив в практику охорони здоров’я, дилатація стенозованих трахеї та бронхів 
гальванокаутером власної конструкції. 

Віктором Володимировичем видані для студентів та викладачів посібники українською та російсь-
кою мовами: Гардига В.В., Барціховський А.І. „Пропедевтика оториноларингології”. – 2001. – 200 с; Гар-
дига В.В., Кіщук В.В. «Ситуаційні задачі з оториноларингології». – 2006. – 200 с.  

Під його керівництвом виготовлено для контролювання знань студентів, інтернів, клінічних орди-
наторів десятки оригінальних таблиць, макетів хірургічних втручань, стендів (в тому числі 3 електрифіко-
ваних) та ін.  

В.В. Гардина постійно виконував різноманітні громадські та партійні доручення, завідував понад 20 
років учбовою частиною кафедри. Загальний трудовий стаж – 60 років. 
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