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НЕКРОЛОГ 
 
УДК 616 (092 Чорний) 

СВІТЛОЇ ПАМ’ЯТІ ДОЦЕНТА 
ВІТАЛІЯ СЕМЕНОВИЧА ЧОРНОГО 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
30.07.08. передчасно, на 68 році, пі-

шов з життя доцент кафедри оториноларин-
гології Національного медичного універси-
тету імені О.О. Богомольця, Заслужений 
лікар України, кандидат медичних наук Ві-
талій Семенович Чорний. Високий професі-
онал, досвідчений педагог, майстерний лі-
кар, один з кращих учнів видатного вчено-
го-оториноларинголога професора І.А. Ку-
риліна він все своє життя присвятив благо-
родій справі надання медичної допомоги 
хворим. 

 В.С. Чорний народився 3 січня 1940 
р. в с. Гуляйполе Черкаської області. Важке 
воєнне та післявоєнне дитинство сформува-

ло в нього бажання служити людям, тому 
після закінчення середньої школи В.С. Чор-
ний вступає спочатку до медичного учили-
ща, а потім – до Київського медичного ін-
ституту, який закінчує у 1968 р. з відзна-
кою. Після закінчення інституту В.С. Чор-
ний вступає до клінічної ординатури, а по-
тім аспірантури на кафедру оториноларин-
гології, з 1971 року займає посаду асистен-
та, а з 1987 р. – доцента цієї кафедри. Вся 
трудова діяльність В.С. Чорного, а це понад 
40 років, пов’язана з Національним медич-
ним університетом ім. О.О. Богомольця та 
Центральною міською клінічною лікарнею 
(нині Олександрівською). 

В.С. Чорний мав надзвичайно широке 
коло інтересів у медичній галузі. Він був 
справжнім вченим. Його наукові творчі 
здобутки стосувались насамперед питань 
надання невідкладної допомоги хворим з 
гострими стенозами гортані. В співдружно-
сті з завідуючим відділом біохімії Інституту 
отоларингології ім. проф. О.С. Коломійчен-
ка професором К.М. Веремєєнком ним впе-
рше були застосовані протеолітичні ферме-
нти для лікування хворих з гострими стено-
зами гортані. В 1976 році він успішно захи-
стив кандидатську дисертацію на тему: 
«Использование протеолитических фермен-
тов в комплексном лечении острых стено-
зирующих ларингитов у детей». В подаль-
шому його наукові досягнення стосувались 
питань невідкладної ЛОР-допомоги хворим 
з внутрішньочерепними ото- та риногеними 
ускладненнями, сторонніми тілами дихаль-
них шляхів та стравоходу, запальними за-
хворюваннями ЛОР-органів. В творчому 
доробку В.С. Чорного 86 наукових праць, в 
тому числі 3 монографії, методичні рекоме-
ндації, інформаційні листи.  

Він був високопрофесійним лікарем, 
майстерним хірургом-отоларингологом, 
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який виконував різноманітні втручання на 
ЛОР-органах. На його рахунку десятки ти-
сяч пацієнтів і операцій, протягом 20 років 
він був консультантом Київського міського 
відділу охорони здоров`я та МОЗ України 
по наданню спеціалізованої ЛОР-допомоги. 
Окрім спеціальних питань оториноларинго-
логії В.С.Чорний знався на проблемах ма-
нуальної терапії, цікавився нетрадиційною 
медициною, фітотерапією. 

Доцент В.С.Чорний був надзвичайним 
педагогом. Студенти його не просто любили, 
вони обожнювали. Він був вимогливим, пун-
ктуальним, принциповим викладачем і разом 
з тим був доброзичливим і об’єктивним. 

Віталій Семенович завжди займав ак-
тивну громадську позицію. В студентські 
роки він – комсомольський лідер, заступник 
голови профспілки інституту. Протягом 11 
років В.С. Чорний був помічником ректора 
з господарчих питань, керував будівницт-
вом фізико-хімічного корпусу, споруджен-
ням пам`ятника медикам, що загинули під 
час Великої Вітчизняної війни, пам’ятника 
академіку О.О. Богомольцю, пам’ятника 

професору Бецу (на території Видубицького 
монастиря). 

Трудові досягнення і сумлінна праця 
доцента В.С.Чорного була відзначена дер-
жавою, йому було присуджено звання «За-
служеного лікаря України», він неодноразо-
во був нагороджений подяками, грамотами 
та дипломами.  

 Головним же у особі Віталія Семено-
вича були його дивовижні людські якості. 
Він був надзвичайно порядною, фантастич-
но доброю і світлою людиною, щиро любив 
людей і постійно робив добрі справи. В.С. 
Чорний уособлював в собі всі найкращі 
якості справжнього українського лицаря – 
дужий, міцний фізично і духовно, він дару-
вав всім оточуючим радість, тепло своєї ве-
ликої душі.  

Світла пам`ять про вірного сина Укра-
їни, талановитого лікаря та викладача, вида-
тного вченого, доброї та щирої людини на-
завжди збережеться у серцях співробітників 
кафедри, університету, оториноларинголо-
гів України, пацієнтів, студентів, друзів та 
близьких. 

 
 

Колектив кафедри оториноларингології НМУ імені О.О.Богомольця  
 




