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8 вересня 2009 року виповнилось  

70 років з дня народження та 47 років лікар-
ської діяльності доктору медичних наук, 
відомому лікарю-отоларингологу, доценту 
кафедри оториноларингології Національно-
го медичного університету ім. О.О. Богомо-
льця Васильєву Валерію Михайловичу.  

Життєвий шлях В.М. Васильєва поча-
вся в м. Києві у родині вчителів. Але долю 
родини Васильєвих змінила Велика Вітчиз-
няна війна. Батько пішов на фронт, де 
пройшовши шлях простого солдата, загинув 
у 1945 році у битві на Одері, а мама, рятую-
чи дитину, змушена була поїхати до рідні у 
с. Грушка Кіровоградської області, де 
пройшло дитинство та юність В.М. Василь-
єва.  

У 1956 році він вступає до Київського 
медичного інституту і після його закінчення 
з 1962 до 1965 р. працює лікарем-

отоларингологом Чуднівської районної лі-
карні Житомирської області. З 1965 р. вся 
трудова діяльність В.М.Васильєва пов’язана 
з кафедрою оториноларингології НМУ, де 
він спочатку навчався в клінічній ординату-
рі, а потім в аспірантурі під керівництвом 
свого Вчителя – видатного вітчизняного 
вченого професора Івана Авксентійовича 
Куриліна. Ця зустріч стала вирішальною у 
виборі творчого шляху Валерія Михайлови-
ча, визначила коло наукових інтересів, сфо-
рмувала його як хірурга, лікаря, викладача. 

В 1968 р. В.М. Васильєв був обраний 
асистентом, а в 1986 р. – доцентом ЛОР-
кафедри, і продовжує працювати на цій по-
саді дотепер.  

Науковий та творчий шлях доцента 
В.М. Васильєва пов’язаний з дослідженням 
та лікуванням хворих на важку хворобу – 
хронічний атрофічний сморідний риніт 
(озену), вивченню патогенезу та шляхів лі-
кування якої присвячені роки плідної праці 
вченого. В 1970 р. ним була захищена кан-
дидатська дисертація «Комплексное лече-
ние больных озеной», в якій був розробле-
ний новий метод лікування хворих на озену, 
що успішно використовується в практичній 
охороні здоров’я протягом 40 років. Пода-
льші дослідження в цьому напрямку стосу-
вались вивчення патогенезу захворювання, 
механізмів її розвитку. Узагальнення влас-
них досліджень дозволило В.М.Васильєву 
обґрунтувати нову теорію патогенезу озени 
і довести, що виникнення хвороби пов'язане 
з послідовним впливом на організм залізо-
дефіцитного стану (сидеропенії) та інфіку-
ванням носової порожнини клебсієлою озе-
ни. Ця концепція лягла в основу докторсь-
кої дисертації «Клініко-морфологічне об-
ґрунтування патогенезу та лікування хроні-
чного атрофічного сморідного риніту», яка 
була успішно захищена 26 грудня 2008 ро-
ку. Автором була розроблена нова клініко-
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морфологічна класифікація озени, модифі-
ковані хірургічні методи лікування хворих 
із застосуванням нових імплантів, вперше в 
літературі описані та задокументовані від-
еоендоскопічні картини носової порожнини 
при різних стадіях озени; на підставі ре-
зультатів комплексних патоморфологічних 
досліджень з`ясовано морфогенез озени, 
вивчені структурні порушення у слизовій 
оболонці носа, які мають важливе значення 
у визначенні патогенезу захворювання.  

Доцент В.М. Васильєв є автором 118 
наукових праць, 2 монографій, 11 методич-
них розробок, 3 патентів на винахід. Його 
наукові та практичні пошуки пов’язані з ви-
вченням різних проблем оториноларинголо-
гії: невідкладна ЛОР-допомога, внутріш-
ньочерепні отогенні та риногенні усклад-
нення, запальні захворювання ЛОР-органів, 
склерома верхніх дихальних шліхів, рино-
пластика, мікози ЛОР-органів.  

Доцент В.М. Васильєв є незмінним 
секретарем опорної кафедри оториноларин-
гології. Протягом 20 років він працював 
відповідальним за навчально-методичну 
роботу кафедри, за роботу з інтернами та 
клінічними ординаторами, за ФПК кафедри. 
За його участю був створений навчально-
методичний комплекс для викладання дис-
ципліни державною мовою на ЛОР-
кафедрах мед. вузів України. Були написані 
програми з оториноларингології для студе-
нтів, лікарів-інтернів та магістрів, в тому 
числі програма для підготовки студентів 
згідно засад Болонського процесу, три ви-
дання навчально-методичних рекомендацій 
для проведення практичних занять студен-
тів та лікарів-інтернів. 

Доцент В.М. Васильєв приймає акти-
вну участь у роботі кафедри як опорної, в 
організації та проведенні щорічних нарад 
завідувачів ЛОР-кафедр та ЛОР-курсів 
України.  

Валерій Михайлович є справжнім на-
ставником молоді, що щедро передає свої 
теоретичні знання та практичні навички 
студентам та молодим лікарям. Доцент В.М. 
Васильєв поєднує педагогічну діяльність з 
науковою, приймаючи активну участь у ро-
боті науково-практичних ЛОР-конференцій, 
де виступає з фаховими доповідями. 

В.М. Васильєв є майстерним хірур-
гом, який володіє широким діапазоном хі-
рургічних втручань на різних ділянках ЛОР-
органів, в тому числі при внутрішньочереп-
них ускладненнях, флегмонах шиї, травмах 
та сторонніх тілах ЛОР-органів, проводить 
пластичні та реконструктивно-відновні 
втручання. За його безпосередньою участю 
було збережено здоров’я і життя кільком 
десяткам тисяч громадян України, він сис-
тематично консультує та оперує важких 
хворих у відділеннях лікарні, надає планову 
та ургентну допомогу при складній ЛОР-
патології. Протягом багатьох років доцент 
В. М. Васильєв є консультантом та черго-
вим спеціалістом-отоларингологом Київсь-
кого міського відділу охорони здоров’я і 
постійно консультує і оперує хворих в ін-
ших лікарнях м. Києва. Він має вищу кате-
горію лікаря-отоларинголога. 

Доцент В.М. Васильєв є майстерним, 
чуйним, доброзичливим лікарем, порядною, 
шановною людиною і користується високим 
авторитетом не тільки серед співробітників 
кафедри, але й серед всього колективу Наці-
онального медичного університету ім. О.О. 
Богомольця, співробітників Олександрівсь-
кої клінічної лікарні та хворих, як високо-
професійний фахівець, викладач, науковець, 
чуйна та порядна людина. Його відрізняє 
надзвичайний оптимізм, любов до життя, до 
своєї справи. Для кожного, хто звертається 
до В.М. Васильєва за допомогою, він знахо-
дить час, добре слово, мудру пораду. Про-
працювавши понад 40 років в університеті 
він є не просто викладачем, він є Вчителем у 
найвищому розумінні цього слова. Він щед-
ро передає молоді свої знання та вміння, де-
монструючи взірець лікаря, що безкорисливо 
та віддано служить справі збереження здо-
ров`я людини. Все його професійне життя 
проходить під гаслом служіння людям, він 
щоденно сумлінно і чесно виконує клятву 
Гіппократа: «Чисто и непорочно проводить 
свою жизнь и свое искусство...».  

Колектив кафедри бажає ювіляру мі-
цного здоров’я, творчої наснаги, життєвих 
сил, радісних подій у житті. Нехай опти-
мізм, життєлюбство, душевна енергія ще 
багато років залишає Вас у активній кого-
рті великої сім’ї отоларингологів України. 

 




