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ЮВІЛЕЙ 
 

УДК 617(092-Шербул) 

ДО 60-РІЧЧЯ З ДНЯ НАРОДЖЕННЯ  
ГОЛОВНОГО ОТОЛАРИНГОЛОГА МО УКРАЇНИ, ПОЛКОВНИКА  

МЕДИЧНОЇ СЛУЖБИ, ЗАСЛУЖЕНОГО ЛІКАРЯ УКРАЇНИ  
ШЕРБУЛА ВАЛЕРІЯ ІВАНОВИЧА 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Валерій Іванович Шербул народився 

13 липня 1953 р. у м. Сокиряни Чернівець-
кої області. Після закінчення середньої 
школи він поступив в Чернівецькій медич-
ний інститут, а в 1974 р. перевівся на війсь-
ково-медичний факультет Саратовського 
медичного інституту, який закінчив в 1976 
р. 

В.І. Шербула служив на різних поса-
дах військового лікаря (начальник лазарету 
окремого батальйону, старший лікар, нача-
льник медичної служби авіаційного полку), 
з 1984 по 1986 р. навчався у Ленінградській 
військово-медичній академії ім. С.М. Кірова 
на факультеті керівного медичного складу 
за спеціальністю “Оториноларингологія”. 
Після закінчення академії він займав посаду 
старшого ординатора оториноларингологіч-
ного відділення окружного військового гос-

піталю в м. Ростов-на-Дону. З 1990 р. Вале-
рій Іванович – начальник отоларингологіч-
ного  відділення Київського 408 окружного 
військового госпіталю, з 1992 р. – головний 
отоларинголог МО України. 

В 1992 р. він навчався в клініці 
“Tenon” (Франція), де вперше познайомився 
з можливостями ендоскопічної ринохірургії. 
Завдяки його організаторським здібностям в 
1998 р. клініка придбала ендоскопічне об-
ладнання, мікродебридери “Karl” Storz” та 
“Strycer”, необхідний хірургічний інструме-
нтарій. З 1999 р. В.І. Шербул  приймає 
участь в російському навчальному курсі 
“Сучасна ендоскопічна функціональна хі-
рургія”. 

В період з 1998 по 2013 р. під керів-
ництвом В.І. Шербула в клініці виконано 
понад 15120 ендоскопічних операцій. Ре-
зультати лікування хворих були продемонс-
тровані на міжнародних конгресах риноло-
гів (Ярославль – 2001 р., Курськ – 2002 р.), 
на з’їздах отоларингологів, чисельних кон-
ференціях та на засіданнях ЛОР товариств 
Києва, Львова, Севастополя. 

Велика творча активність Валерія Іва-
новича, його потяг до пошуку нових шляхів 
в хірургії сприяли впровадженню ендоско-
пічної хірургії в отіатрію, естетичну ринохі-
рургію, онкологію. 

На базі клініки оториноларингології 
спільно з ДУ «Інститут отоларингології ім. 
проф. О.С. Коломійченка НАМН України» з 
2008 р. два рази на рік проводяться курси по 
Функціональній ендоскопічній ринохірургії 
з секційним курсом.  

Розроблена навчальна програма циклу 
тематичного удосконалення «Функціональ-
на ендоскопічна ринохірургія» для кваліфі-
кації лікарів УВМА. 
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Завдяки його зусиллям налагоджено 
тісні контакти з провідними клініками 
України, США, Німеччини та Франції, що 
дало можливість лікарям клініки оволодіва-
ти передовою технологією в лікуванні хво-
рих з патологією ЛОР-органів. 

Як Головний отоларинголог МО 
України В.І. Шербул багато уваги приділяє 
організації отоларингологічної допомоги у 
ЗС України. Під його керівництвом видані 
методичні вказівки з питань лікування хво-
рих з патологією ЛОР-органів в лікувальних 
закладах ЗС України, з військово-лікарської 
експертизи. 

Валерій Іванович є автором понад 50 
наукових робіт, в яких відображені питання 
патології носа та навколоносових пазух, 
ендоскопічної ринохірургії, невідкладної 
хірургії при захворюваннях ЛОР-органів. 
Видана монографія – методичний посібник 
під редакцією академіка Д.І. Заболотного 
«Функціональная эндоскопическая риноси-

нусохирургия» (курс лекцій), Київ, 2012р. 
Оформлен0 8 раціоналізаторських пропози-
цій. 

Висококваліфікований спеціаліст і 
прекрасний організатор В.І. Шербул багато 
уваги приділяє підготовці отоларингологів 
для ЗС України. Свою практичну діяльність 
він успішно поєднує з педагогічною робо-
тою на кафедрі хірургії Української війсь-
ково-медичної академії. Під його керівниц-
твом підготовлено понад 90 спеціалістів, 
більшість яких успішно очолюють отолари-
нгологічну службу в провідних військових 
закладах України. В очолюваній ним клініці 
проходять підготовку з ендоскопічної хіру-
ргії і спеціалісти з інших силових мініс-
терств та лікувальних закладів Міністерства 
охорони здоров’я. 

В 1998 р. за досягнення в області лі-
кування хворих Валерій Іванович отримав 
почесне звання “Заслужений лікар Украї-
ни”. 

 
 

Від імені командування Головного військово-медичного клінічного центру  
«Головний військовий клінічний госпіталь МО України»  

та колег по роботі щиро поздоровляємо Валерія Івановича з ювілеєм,  
бажаємо міцного здоров’я, творчих успіхів,  

нових досягнень в ділі охорони здоров’я наших військовослужбовців 


