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17 липня 2018 р. виповнилось 65 років 

Володимиру Олексійовичу Шкорботуну – 
доктору медичних наук, професору, лауреа-
ту Державної премії України в галузі науки 
і техніки, Заслуженому лікарю України, 
талановитому вченому, досвідченому педа-
гогу. 

Після закінчення в лікувального фа-
культету Вінницького медичного інституту 
ім. М.І. Пирогова (1976 р.) Володимир Оле-
ксійович працював отоларингологом Ди-
мерської центральної районної лікарні 
Вишгородського району Київської області. 

Вдосконалював свої знання Володи-
мир Олексійович в клінічній ординатурі на 
ЛОР-кафедрі Київського інституту удоско-
налення лікарів, яку закінчив в 1985 р. Схи-
льність до наукової роботи, працелюбність 
молодого лікаря звернули на себе увагу 
професора О.А.Євдощенко і в 1997 р. він 
вступив до аспірантури, яку достроково 
завершив в 1989 р. захистом кандидатської 

дисертації. Після захисту Володимир Олек-
сійович залишився на кафедрі на посаді 
асистента, з 1996 по 2006 р. він працював 
доцентом кафедри, з 2006 по 2015 р. – про-
фесором, а з 2015 р. по теперішній час – 
завідувач кафедри оториноларингології 
НМАПО імені. П.Л. Шупика.  

Відомий науковець, висококваліфіко-
ваний лікар, Володимир Олексійович фун-
даментально освоїв спеціальність, доскона-
ло володіє широким діапазоном ургентних і 
планових хірургічних втручань на ЛОР-
органах. Його кандидатська і докторська 
дисертації присвячені вирішенню актуаль-
ної проблеми отоларингології – лікуванню 
хворих на хронічний гнійний середній отит. 
В кандидатській дисертації ним представ-
лено розробку нового протезу і операції по 
відновленню слуху у пацієнтів з цією пато-
логією.  

Докторська дисертація «Слухополіп-
шуючі операції у ближньому періоді після 
санації екстра- та інтракраніальних ускла-
днень у хворих на хронічний гнійний сере-
дній отит» стала продовженням розпочатих 
ним досліджень. На основі багаторічного 
досвіду професором В.О. Шкорботуном 
розроблено новий підхід в лікуванні хво-
рих на хронічний гнійний середній отит, 
ускладнений екстра- та інтракраніальною 
патологією. Ним запропоновано виконання 
слухополіпшуючого втручання в ранньому 
періоді після санації важких життєвонебез-
печних отогенних ускладнень з урахуван-
ням особливостей виявленої отогенної екс-
тра- та інтракраніальної патології. Дана 
розробка дозволила суттєво зменшити ле-
тальність при отогенних внутрішньочереп-
них ускладненнях і максимально зберегти 
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морфологічні структури середнього вуха 
для здійснення слухополіпшуючого втру-
чання. 

Працюючи на кафедрі, Володимир 
Олексійович Шкорботун значну увагу при-
діляв методичній роботі. Він є співавтором 
багатьох програм і навчальних планів спе-
ціалізації та підвищення кваліфікації ліка-
рів-отоларингологів, є співавтором тестової 
комп’ютерної програми на визначення ква-
ліфікації отоларингологів України.  

Паралельно з роботою на кафедрі, з 
2006 р. Володимир Олексійович є консуль-
тантом Клінічної лікарні «Феофанія» та 
Клінічної поліклініки №1 Управління охо-
рони здоров’я Державного управління спра-
вами при президенті України. Будучи голо-
вним отоларингологом управління та відпо-
відальним фахівцем за ЛОР-напрямок в 
новоствореному хірургічному Центрі мало-
інвазивної хірургії при ДЗ «Клінічна полік-
лініка №1» ДУС, Володимир Олексійович 
за короткий термін налагодив роботу цього 
відділення на сучасному рівні. На даний час 
в центрі виконується широкий діапазон хі-
рургічних втручань різної складності – роз-
починаючи з аденотомії до складних ендос-
копічних ринохірургічних втручань та кох-
леарної імплантації. Завдяки професору 
В.О. Шкорботуну центр малоінвазивної 
хірургії ДНУ «Науково-практичний центр 
профілактичної та клінічної медицини» 
ДУС став третьою установою в Україні, де 
виконується одна з високотехнологічних 
операцій – кохлеарна імплантація.  

Подібні хірургічні втручання профе-
сор В.О. Шкорботун проводить з 2008 р. 
також в ДУ «Інститут отоларингології ім. 
проф. О.С. Коломійченка НАМН України», 
до якого він був запрошений для виконання 
державної програми з кохлеарної імпланта-
ції у дітей. На даний час ним здійснено вже 
більше 400 подібних втручань.  

Будучи головним отоларингологом 
Управління охорони здоров’я Державного 
управління справами, з його ініціативи в 
2006 р. клінічна лікарня «Феофанія» прид-
бала ендоскопічну та навігаційну систему 
для виконання отоларингологічних втру-
чань. Ним вперше в Україні були проведені 
ендоскопічні ринохірургічні операції із за-
стосуванням навігації.  

Протягом останніх 5 років проф.  
В.О. Шкорботун очолює кафедру отори-
ноларингології НМАПО імені П.Л. Шупи-
ка МОЗ України. За цей короткий період 
відбулися значні зміни на кафедрі та базо-
вих клініках. На основній лікувальній базі 
(Київська обласна клінічна лікарня) ство-
рено сучасну навчальну аудиторія зі ста-
ціонарним мультимедійним забезпечен-
ням. Клініка дооснащена новою сучасною 
апаратурою. З придбанням сучасного опе-
раційного мікроскопа «HAAG-STREIT-
700», бор машини «Osseo DUO» (Швейца-
рія), мікробора «Osseostap» («Bien Air»), 
значно розширився діапазон мікрохірургі-
чних втручань на вусі. Впроваджено в 
лікувальний процес функціональну ендос-
копічну хірургія носа та навколоносових 
пазух із застосуванням шейверних та мік-
родебрідерних систем (Olympus, Karl Storz 
та Medtronik), радіохвильової хірургії. В 
навчальний процес широко впроваджені 
відеотрансляції online мікрохірургічних та 
ендоскопічних втручань з операційної в 
аудиторію.  

Для удосконалення своїх знань Воло-
димир Олексійович неодноразово стажував-
ся в провідних клініках Європи, брав участь 
в міжнародних конференціях (Німеччина, 
Франція, Італія, Іспанія, Нідерланди, Поль-
ща) та США. Придбаний досвід, особливо в 
напрямках отіатрії та ендоскопічної ринохі-
рургії, широко впроваджено в навчальний 
процес кафедри та в роботу всіх 4 базових 
лікувальних закладів кафедри.  

Проф. В.О. Шкорботун є автором та 
співавтором біля 250 наукових праць, у то-
му числі 2 монографій і 2 навчальних посі-
бників. Він має 2 винаходи, 4 патенти на 
корисну модель та 53 раціоналізаторські 
пропозиції. 

Професор В.О. Шкорботун – експерт 
МОЗ України з отоларингології, дитячої 
отоларингології та сурдології, член Президії 
ГО «Українське наукове медичне товарист-
во лікарів-отоларингологів», член спеціалі-
зованої Вченої Ради при ДУ «Інститут ото-
ларингології ім. проф. О.С. Коломійченка», 
член Президії Асоціації отохірургів та ото-
неврологів України, заступник голови То-
вариства отоларингологів м. Києва та Київ-
ської області, член Вченої Ради НМАПО ім. 
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П.Л. Шупика та ДНУ «НПЦКПМ» ДУС 
Президента України. 

Відомий в Україні та за її межами фа-
хівець в галузі отоларингології, професор 
Шкорботун В.О. користується особливим 
авторитетом та повагою серед своїх колег 
по роботі, пацієнтів та отоларингологів 
України.  

За досягнення в своїй трудовій діяль-
ності проф. В.О. Шкорботуну присвоєно 
звання «Заслужений лікар України», в 2010 
р. він нагороджений орденом «За заслуги III 
ступеня», в 2016 р. – орденом Міжнародної 
академії суспільних наук «Nikolay Pirogov», 

у 2018 р. – орденом преподобного Агапіта 
Печерського.  

Володимиру Олексійовичу притаман-
ні прекрасні людські якості: скромність, 
принциповість, велика працездатність, доб-
розичливе відношення до хворих та співро-
бітників колективу, постійне прагнення до 
пізнання та самовдосконалення.  

Колектив кафедри оториноларинголо-
гії НМАПО ім. П.Л. Шупика та ЛОР клініки 
КЗ КОР «Київської обласної клінічної ліка-
рні» щиро вітають Володимира Олексійо-
вича з ювілеєм, зичать йому міцного здо-
ров’я, щастя і подальших творчих успіхів. 
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