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УДК 617(092-Шкорботун) 

ВОЛОДИМИР ОЛЕКСІЙОВИЧ ШКОРБОТУН 
 (ДО 60-РІЧЧЯ З ДНЯ НАРОДЖЕННЯ) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
17 липня виповнюється 60 років ВО-

ЛОДИМИРУ ОЛЕКСІЙОВИЧУ ШКОР-
БОТУНУ – доктору медичних наук, профе-
сору, Заслуженому лікарю України, талано-
витому вченому, досвідченому педагогу. 

Закінчивши в 1976 р. лікувальний фа-
культет Вінницького медичного інституту 
ім. М.І. Пирогова, Володимир Олексійович 
працював отоларингологом Димерської 
центральної районної лікарні Вишгородсь-
кого району, Київської області. 

Намагаючись вдосконалити свої знан-
ня, Володимир Олексійович в 1983 р. вту-
пив в клінічну ординатуру на ЛОР-кафедру 
Київського інституту удосконалення ліка-
рів. Працелюбність, самовіддана робота в 
клініці молодого лікаря звернули на себе 
увагу професора О.А. Євдощенко. 

Маючи схильність до наукової робо-
ти, він у 1997 р. вступив до аспірантури, яку 
достроково завершив захистом кандидатсь-
кої дисертації за фахом «Оториноларинго-
логія», і був залишений на кафедрі на посаді 
асистента. З 1996 по 2006 рік В.О. Шкорбо-
тун доцент кафедри оториноларингології 
НМАПО ім. П.Л. Шупика, а з 15 березня 
2006 р. по теперішній час обіймає посаду 
професора кафедри. Висококваліфікований 
лікар, здібний викладач, відомий науковець, 

Володимир Олексійович фундаментально 
освоїв спеціальність, володіє всім діапазо-
ном ургентних і планових хірургічних втру-
чань на ЛОР-органах. За довгі роки роботи 
ним проведено понад 6 тис. різноманітних 
хірургічних втручань, значна частина з яких 
має найвищий ступінь складності.  

Його кандидатська і докторська дисе-
ртації присвячені вирішенню актуальної 
проблеми оториноларингології – лікуванню 
хворих на хронічний гнійний середній отит 
та з його ускладненнями. В кандидатській 
дисертації ним розроблено новий метод 
операції по відновленню слуху у хворих на 
хронічний гнійний середній отит. За впро-
вадження нової технології в лікувальний та 
навчальний процес при лікуванні пацієнтів 
з ЛОР-захворюваннями в 1994 р. В.О. Шко-
рботуну було присвоєно звання «Заслуже-
ний лікар України». 

Докторська дисертація на тему: «Слу-
хополіпшуючі операції у ближньому періоді 
після санації екстра- та інтракраніальних 
ускладнень у хворих на хронічний гнійний 
середній отит» стала продовженням розпоча-
тих ним досліджень. На основі багаторічного 
досвіду В.О. Шкорботуном розроблено новий 
підхід в лікуванні хворих на хронічний гній-
ний середній отит, ускладнений екстра- та 
інтракраніальною патологією. Ним запропо-
новано виконання слухополіпшуючого втру-
чання в ранньому періоді після санації тяжких 
життєвонебезпечних отогенних ускладнень, 
диференційований ощадливий підхід при 
виконанні сануючих хірургічних втручань у 
цих пацієнтів, з урахуванням особливостей 
виявленої отогенної екстра- та інтракраніаль-
ної патології. Дана розробка дозволила суттє-
во зменшити летальність при отогенних внут-
рішньочерепних ускладненнях і максимально 
зберегти морфологічні структури середнього 
вуха для здійснення наступного слухополіп-
шуючого втручання. 

Виконання слухополіпшуючої операції 
у відстроченому порядку у таких хворих є 
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економічно вигідним (скорочення строку 
лікування на 7-10 ліжко-днів) та ефективним 
методом функціональної реабілітації. Розро-
блений підхід став традиційним в роботі 
базових клінік кафедри та в інших лікарнях. 

З 2006 року Володимир Олексійович є 
консультантом Клінічної лікарні «Феофанія 
» та «Клінічної поліклініки №1» Управління 
охорони здоров’я та медичного забезпечен-
ня Державного управління справами при 
президенті України. Будучи провідним фа-
хівцем управління з оториноларингології та 
відповідальним за ЛОР-напрямок в новост-
вореному хірургічному Центрі малоінвази-
вної хірургії при ДЗ «Клінічна поліклініка 
№1» ДУС, В.О. Шкорботун за короткий час 
налагодив роботу на сучасному рівні. Що-
річно в центрі виконується до 300 хірургіч-
них втручань різної складності – розпочи-
наючи від аденотомії і аж до кохлеарної 
імплантації. Завдяки використанню передо-
вої сучасної технології середній показник 
перебування оперованих пацієнтів в стаціо-
нарі складає 2,3 ліжко-дня. Завдяки проф. 
В.О. Шкорботуну центр малоінвазивної 
хірургії ДНУ «Науково-практичний центр 
профілактичної та клінічної медицини» 
ДУС став третьою установою в Україні, де 
виконується одна з особливо складних опе-
рацій – кохлеарна імплантація. Подібні хі-
рургічні втручання Володимир Олексійович 
проводить з 2007 р. також в ДУ «Інститут 
отоларингології ім. проф. О.С. Коломійчен-
ка НАМН України», куди він був запроше-
ний для виконання цих операцій. На даний 
час проф. В.О. Шкорботуном здійснено вже 
понад 350 кохлеарних імплантацій.  

Будучи головним отоларингологом 
Управління охорони здоров’я Державного 
управління справами, він приклав багато 
зусиль, щоб придбати навігаційну систему 
для виконання отоларингологічних втру-
чань, і за його ініціативи, в 2006 р. клінічна 
лікарня «Феофанія» отримала таку систему. 
Ним вперше в Україні були проведені ендо-
скопічні ринохірургічні втручання із засто-
суванням навігації. На даний час продовжу-
ється робота в цьому напрямку. 

Втілюючи в практику сучасні методи 
лікування, Володимир Олексійович неодно-

разово ознайомлювався з новітньою техно-
логією та ділився своїм досвідом з колегами 
провідних клінік світу, зокрема США, Ні-
меччини, Франції, Італії, Іспанії, Нідерлан-
дів, Польщі, Кореї та інших.  

Проф. В.О. Шкорботун є автором та 
співавтором 212 наукових праць, у тому чис-
лі 2 монографій і 2 навчальних посібників. 
Він має 2 винаходи, 4 патенти на корисну 
модель та 53 раціоналізаторські пропозиції. 

Під керівництвом проф. В.О. Шкорбо-
туна виконана і захищена кандидатська ди-
сертація на актуальну тему отоларингології: 
«Особливості діагностики та лікування тон-
зилогенних флегмонозних захворювань гло-
тки та шиї» (Маркітан Т.В.).  

Будучи в розквіті творчих сил, проф. 
В.О. Шкорботун є членом президії Асоціації 
отохірургів та отоневрологів України, засту-
пником голови товариства отоларингологів 
м. Києва та Київської області, членом Вченої 
Ради хірургічного факультету НМАПО ім. 
П.Л. Шупика, головою комісії з навчально-
методичної роботи хірургічного факультету 
академії, членом Вченої Ради ДНУ 
«НПЦКПМ» ДУС президента України. 

Відомий в Україні та за її межами фа-
хівець в галузі оториноларингології, зокре-
ма отохірургії, проф. В.О. Шкорботун кори-
стується особливим авторитетом та повагою 
серед своїх колег по роботі, пацієнтів та 
отоларингологів України.  

Йому притаманні прекрасні людські 
якості: скромність, принциповість, велика 
працездатність, доброзичливе відношення 
до хворих та співробітників колективу, пос-
тійне прагнення до пізнання та самовдоско-
налення.  

За досягнення в своїй не легкій трудо-
вій діяльності проф. В.О. Шкорботун від-
значений Почесними грамотами, а в 2010 р. 
нагороджений орденом «За заслуги III сту-
пеня».  

Колективи кафедри оториноларинго-
логії НМАПО ім. П.Л. Шупика та ЛОР-
клініки КЗ КОР «Київської обласної клініч-
ної лікарні» щиро вітають Володимира 
Олексійовича з ювілеєм, зичать йому міцно-
го здоров’я, щастя і подальших творчих 
успіхів.  

 
В.Я. Шкоба 


