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ЮВІЛЕЇ 
 
УДК 617(092-Кіщук) 

КІЩУК ВАСИЛЬ ВАСИЛЬОВИЧ 
(ДО 60 РІЧЧЯ З ДНЯ НАРОДЖЕННЯ) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
19 березня 2013 р. виповнилось 60 ро-

ків завідувачу кафедри ЛОР-хвороб Вінни-
цького національного медичного універси-
тету – доктору медичних наук, професору, 
Заслуженому лікарю України Кіщуку Васи-
лю Васильовичу. 

В.В. Кіщук народився в м. Коростені 
Житомирської області в сім’ї робітників. 
Середню школу закінчив у м. Коростень. У 
1970 р. Василь Васильович поступив на 
лікувальний факультет Вінницького медич-
ного інституту, який закінчив у 1976 р. Ще 
навчаючись в інституті, він проявив вели-
кий інтерес до хірургічного напрямку спеці-
альності, до якого по праву відноситься 
оториноларингологія.  

З 1976 по 1977 рік В.В. Кіщук навчав-
ся в інтернатурі з оториноларингології на 
базі ЛОР-відділення Вінницької обласної 
клінічної лікарні ім. М.І. Пирогова.  

З 1977 по 1980 рік він працював ото-
ларингологом в Гайсинській центральній 
районній лікарні Вінницької області.  

З 1980 по 1982 р. В.В. Кіщук продов-
жив навчання у клінічній ординатурі на 
кафедрі ЛОР-хвороб Вінницького медично-
го інституту, яку очолював проф. Кузьма 
Петрович Дерепа. Безпосереднім керівни-
ком у Василя Васильовича в опануванні 
програми ординатури, оволодінні методи-
кою хірургічних втручань був доцент кафе-
дри Віктор Володимирович Гардига.  

Під час навчання в ординатурі Василь 
Васильович проявив великий потяг до нау-
кової роботи, що проявилось в подальшому 
написанні наукових робіт. Протягом 1982-
1984 років він працював асистентом кафед-
ри ЛОР-хвороб Вінницького медичного 
інституту.  

Проявивши себе талановитою та спра-
ведливою людиною, висококласним хірур-
гом, що не могло залишитися непоміченим 
з боку керівництва лікарні, з 1984 року В.В. 
Кіщук призначений на посаду завідувача 
ЛОР-відділення обласної клінічної лікарні 
ім. М.І. Пирогова, яке очолював більше 20 
років.  

З 1984 р. він головний отоларинголог 
обласного управління охорони здоров'я, 
член Правління Українського наукового 
медичного товариства отоларингологів, 
голова Правління Вінницького обласного 
товариства отоларингологів. 

Протягом 1987-1990 років В.В. Кіщук 
знаходився у службовому відрядженні в 
Народній Демократичній республіці Йємен 
в якості радника начальника ЛОР-
відділення ЦВГ НДРЙ. 

З 1994 р. він навчався в заочній аспі-
рантурі Київського науково-дослідного ін-
ституту отоларингології ім. О.С. Коломій-
ченка, яку достроково закінчив в 1996 р., 
захистивши кандидатську дисертацію на 
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тему: «Обгрунтування та ефективність кон-
сервативної терапії хворих на хронічний 
тонзиліт електромагнітним полем та тиміч-
ними імуномодуляторами».  

У 1998 р. за вагомий внесок у розви-
ток медичної науки і впровадження в кліні-
чну практику нової хірургічної технології 
В.В. Кіщуку присвоєно звання "Заслужений 
лікар України".  

В 2001 р. він захистив докторську ди-
сертацію на тему: «Клініко-імунологічні 
підходи до оцінки функціонального стану 
піднебінних мигдаликів для діагностики та 
лікування хворих на хронічний тонзиліт». 

З 2002 р. наказом ректора ВНМУ ім. 
М.І. Пирогова Василь Васильович Кіщук 
призначений завідувачем кафедри ЛОР-
хвороб, ставши достойним послідовником 
та новатором тих напрацювань, які започат-
кував колектив кафедри на чолі з професо-
ром К.П. Дерепою.  

У керованій ним клініці проводиться 
велика лікувальна, методична робота, здійс-
нюється підготовка кадрів отоларингологів 
через інтернатуру, активно виконуються 
наукові дослідження з актуальних проблем 
оториноларингологіі. Під керівництвом В.В. 
Кіщука захищено 4 кандидатські дисертації, 
виконано 5 магістровських науково-
дослідних робіт. Він є автором понад 150 
публікацій у періодичних виданнях України, 
а також ближнього і далекого зарубіжжя. 

Роботу В.В. Кіщука в останньому де-
сятиріччі, можна охарактеризувати як своє-
рідний ренесанс в оториноларингології, 
який відкрив нові, раніше невідомі її мож-
ливості, перш за все в хірургії суміжних з 
нею областей. За його активної участі в 
співробітництві з нейрохірургами в клініці 
освоюються операції при гострій і хронічній 
патології фронто-базальної локалізації, ен-

доскопічне мікрохірургічне втручання при 
патології носа та навколоносових пазух, 
ендоназальне усунення назальної ліквореї 
різного генезу, мікрохірургічні операції на 
гортані. З1997 р. в клініці всі хірургічні 
втручання на ЛОР-органах виконуються в 
ощадливому, функціонально-зберігаючому 
режимі з використанням сучасних оптичних 
ендоскопів, мікроскопів, мікрохірургічних 
інструментів.  

В 2004 р. Василю Васильовичу Кіщу-
ку присвоєно вчене звання професора кафе-
дри оториноларингології Вінницького наці-
онального медичного університету ім. 
М.І.Пирогова. 

Василь Васильович - висококваліфі-
кований спеціаліст, який за рік виконує до 
800 хірургічних втручань, консультує бли-
зько 5000 хворих на базах різних лікарень 
м. Вінниці та Вінницької області. 

Наукова робота кафедри під керівниц-
твом професора В.В. Кіщука присвячена 
проблемам хронічного тонзиліту, склероми, 
ендоскопічної мікрохірургії, естетичної хі-
рургії, патології середнього вуха, носа та 
навколоносових пазух, покращанню надан-
ня допомоги хворим з фронто-базальними 
травмами черепа. 

Він автор та співавтор наукових пуб-
лікацій, в т.ч. підручника ситуаційних задач 
з оториноларингології для студентів та лі-
карів-інтернів, 19 раціоналізаторських про-
позицій, 9 винаходів. Ним запропоновано 
нові методики хірургічного втручання при 
пухлинах орбіти, атрезії хоан, нові методи 
діагностики та консервативного лікування 
хворих на хронічний тонзиліт, склерому.  

Василь Васильович, як талановитий 
педагог, лікар та науковець, користується 
заслуженим авторитетом серед співробітни-
ків університету, студентів, лікарів України. 

 
 

Колектив кафедри ЛОР-хвороб ВНМУ ім. М. І. Пирогова,  
обласне товариство оториноларингологів  

щиро вітають ювіляра з днем народження,  
бажають міцного здоров’я, довгих років життя,  

Божого благословіння йому та його родині. 




