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ЮВІЛЕЙ  
 
УДК 617(092-Ванченко) 

ВАНЧЕНКО В’ЯЧЕСЛАВ МИКОЛАЙОВИЧ 
(ДО 50-РІЧЧЯ ВІД ДНЯ НАРОДЖЕННЯ) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Один з провідних отоларингологів за-

хідного регіону України В’ячеслав Микола-
йович Ванченко народився 19 лютого 1958 
року в селищі міського типу Глодяни рес-
публіки Молдова. 

Навчався він у Вінницькому медич-
ному інституті ім. М.І. Пирогова з 1975 по 
1981 р., а інтернатуру проходив у 1981-1982 
рр. в Київському інституті удосконалення 
лікарів на базі обласної клінічної лікарні, де 
його першими вчителями і наставниками 
були проф. О.А. Євдощенко, М.Л. Саноць-
кий, В.О. Шкорботун, В.П. Пуденко, А.А. 
Скорик. 

Після закінчення навчання в інтерна-
турі з 1982 по 1987 рр. В.М. Ванченко пра-
цював отоларингологом Кагарликської ЦРЛ 
Київської області. 

З 1988 по 1990 р. В’ячеслав Микола-
йович навчався в клінічній ординатурі Ки-
ївського НДІ отоларингології ім. проф. О.С. 
Коломійченка за спеціальністю ЛОР-
онкологія у досвідчених вчителів – проф. 

Д.І. Заболотного, проф. Е.В. Лукача, канд. 
мед. наук Д.Ф. Батюка, канд. мед. наук В.В. 
Римара.  

По закінченні клінічної ординатури 
він був направлений у Івано-Франківський 
обласний онкодиспасер, де працював на по-
саді завідувача відділу голови та шиї по 
1999 р. В 1999 році його переведено на по-
саду завідувача ЛОР-відділення Івано-
Франківської ОКЛ, де він працює по тепе-
рішній час, являючись обласним позаштат-
ним спеціалістом з оториноларингології 
УОЗ ОДА. 

В.М. Ванченко володіє майже всіма 
хірургічними оперативними втручаннями та 
складними маніпуляціями на ЛОР-органах, 
ним зроблено понад 8 тисяч операцій, поло-
вина з яких була вищої ступені складності. 
Вיячеслав Миколайович приймає активну 
участь у конференціях, семінарах та зיїздах. 
Він є автором 39 наукових робіт, 2 винахо-
дів, 1 деклараційного патенту та 4 рацпро-
позицій. 

Він продовжує займатися проблемою 
рака ЛОР-органів; в 2005 р. захистив дисер-
таційну роботу на тему: “Особливості орга-
нозберігаючих і відновлювально-
реконструктивних операцій при раку горта-
ні в осіб похилого віку”. 

В.М. Ванченко вперше в західному 
регіоні впровадив ендоскопічну хірургію 
при ЛОР-захворюваннях. 

В’ячеслав Миколайович – людина ви-
сокої культури, прекрасний хірург, “по-
батьківськи” відноситься до лікарів-інтернів 
та молодих отоларингологів. Основними ри-
сами, що характеризують ювіляра, є людя-
ність, доброзичливість, постійна готовність 
прийти на допомогу. У нього прекрасна 
сім’я, разом з дружиною Наталією він вихо-
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вує двох синів; старший – Назар пішов бать-
ківським шляхом, обравши спеціальність 
лікаря, і є студентом 2-го курсу І-ФДМУ. 

У вільний від роботи час В.М. Ванче-
нко відвідує спортзал, грає у футбол, захоп-
люється гірським туризмом, полюванням та 
риболовлею. 

В.М. Ванченко зустрів 50-річчя у пов-
ному розквіті своїх професійних, творчих 

здібностей та найщиріших людських якос-
тей. Він користується великою повагою 
співробітників Івано-Франківської ОКЛ та 
заслуженим авторитетом серед колег і паці-
єнтів. 

Бажаємо ювіляру міцного здоров’я, 
щастя, радості від синів, хай завжди Вас 
оточують добрі люди і буде поруч люба се-
рцю родина. 
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