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Минає рік з того часу, як 7 березня 

2006 р. перестало битися серце Миколи Фе-
доровича Федуна – асистента кафедри ото-
риноларингології, хірурга, викладача, вче-
ного, багатогранної особистості. Він був 
людиною з великої літери, яка все своє жит-
тя присвятила справі збереження здоров’я 
пацієнтів. 

Життєвий шлях М.Ф. Федуна почався 
у с. Камінь на Житомирщині, де 25 липня 
1931 р. у селянській родині народився хло-
пчик Микола. Його дитинство опалив во-
гонь Великої Вітчизняної війни, він повніс-
тю розділив гірку долю дітей війни. Але 

важкі часи не зупинили бажання нести лю-
дям життя та здоров’я, і у 1949 р., після за-
кінчення середньої школи, Микола Федоро-
вич вступає до Вінницького медичного ін-
ституту ім. М.І. Пирогова, а потім перево-
диться на військовий медичний факультет 
при Харківському медичному інституті, 
який закінчує в 1955 р.  

До 1960 р. він  працював у лавах Ра-
дянської Армії на різних лікарських поса-
дах, а після звільнення в запас з 1960 по 
1963 р. був головним лікарем СЕС, потім 
заступником головного лікаря Центральної 
районної лікарні і отоларингологом Вижни-
цького району Чернівецької області. В 1963 
р. М.Ф. Федун поступив до клінічної спецо-
рдинатури на кафедру оториноларингології 
Київського медичного інституту, після за-
кінчення якої в 1965 р. був зарахований до 
аспірантури на цій же кафедрі. В 1966 р. він 
був обраний на посаду асистента кафедри 
оториноларингології Київського медичного 
інституту. В 1970 р. асистент М.Ф. Федун 
успішно захистив кандидатську дисертацію 
на тему: «Клиника и лечение деформаций 
наружного носа (клинико-эксперименталь-
ное исследование)», яка стала цінним внес-
ком у розвиток ринології. Починаючи з 
1963 р. в трудовій книжці  Миколи Федоро-
вича всі записи стосуються лише однієї 
установи – кафедри оториноларингології 
спочатку Київського медичного інституту, а 
потім Національного медичного університе-
ту ім. О.О. Богомольця. 

Час змінював назву установи, але не-
змінною залишалася посада – асистент 
ЛОР-кафедри. 32 роки щоденної сумлінної 
праці – як багато вмістили вони роботи, 
здійснень, досягнень. М.Ф. Федун мав над-
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звичайно широке коло наукових інтересів. 
Про це свідчить список його робіт та допо-
відей. Він вивчав питання реконструктивно-
відновлювальних хірургічних втручань на 
ЛОР-органах,  проблеми онкології, лікуван-
ня та діагностики запальних захворювань 
носа та навколоносових пазух, питання лі-
кування та діагностики носових кровотеч, 
способи лікування пацієнтів з ринолікворе-
єю. Микола Федорович – автор понад 140 
наукових робіт, 36 раціоналізаторських 
пропозицій та винаходів Значний вклад вніс 
асистент М.Ф. Федун в розробку питань 
пластичної ринохірургії: ним були запропо-
новані нові оригінальні варіанти хірургіч-
них втручань при різних формах деформа-
цій зовнішнього носа; вперше у вітчизняній 
ринопластиці був використаний новий ма-
теріал – фторопласт-4 (тефлон) для віднов-
лення форми носа при сідловидних дефек-
тах носа, для рекалібровки носової порож-
нини у хворих на озену, ним були розроб-
лені і модернізовані, удосконалені десятки 
нових інструментів – комбінованих распа-
торів, вакуумних аспіраторів, долот різної 
форми та інших пристроїв. В 1979 р. Мико-
ла Федорович Федун у складі групи авторів 
Постановою ЦК КПУ і Ради Міністрів 
УРСР вперше в історії Київського медично-
го інституту був нагороджений Державною 
премією УРСР в галузі науки і техніки за 
розробку та впровадження у практику охо-

рони здоров’я способів лікування хворих з 
дефектами та деформаціями ЛОР-органів 
(реконструктивно – відновлювальні опера-
ції на носі, глотці, гортані, трахеї, стравохо-
ді).  

За довгі роки роботи через руки блис-
кучого хірурга-ринолога М.Ф. Федуна 
пройшли тисячі хворих. Багатьом з них та-
лант майстра повернув не тільки здоров’я, 
але й красу, впевненість в собі, щастя.  

Ще однією рисою Миколи Федорови-
ча була його надзвичайна енергійність та 
військова зібраність – йому на все вистача-
ло часу. Саме завдяки його наполегливості 
на кафедрі зібрано та збережено великий 
історичний матеріал щодо створення кафе-
дри, її розвитку та становлення. Він добро-
вільно взяв на себе обов’язки бібліографа 
кафедри, зберігаючи фотоматеріали, доку-
менти, спогади.  

Трудові досягнення М.Ф. Федуна бу-
ли відзначені державою, він був нагородже-
ний 12 медалями, в тому числі медалями 
«Защитник Отечества», «Ветеран труда», 
багатьма грамотами.  

Світла пам'ять про отоларинголога, 
хірурга, вченого, викладача назавжди зали-
шиться в серцях співробітників нашої кафе-
дри, отоларингологів України, його пацієн-
тів, друзів, всіх тих, кому пощастило пра-
цювати, вчитися, лікуватися у Миколи Фе-
доровича Федуна. 
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