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ЮВІЛЕЙ 
 
УДК 617(092-Головко) 

ДО 55-РІЧЧЯ З ДНЯ НАРОДЖЕННЯ  
СТАРШОГО ОРДИНАТОРА КЛІНІКИ ОТОЛАРИНГОЛОГІЇ,  

ПОЛКОВНИКА МЕДИЧНОЇ СЛУЖБИ МО УКРАЇНИ  
ГОЛОВКА ВОЛОДИМИРА ВОЛОДИМИРОВИЧА 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Головко Володимир Володимирович 

народився 6 вересня 1960 р. в с. Підвисоке 
Новоархангельського району Кіровоградсь-
кої області. Після закінчення середньої 
школи він поступив у Одеський медичний 
інститут, а в 1982 р. перевівся на військово-
медичний факультет Горьківського медич-
ного інституту. 

З 1984 р. В.В. Головко служив на різ-
них посадах військового лікаря Північного 
флоту. З 1990 р. по 1992 р. він навчався в 
клінічній ординатурі Ленінградської війсь-
ково-медичної академії ім. С.М. Кірова за 
спеціальністю «Оториноларингологія». 
Після закінчення академії з 1992 р. Воло-
димир Володимирович займав посаду на-
чальника ЛОР-відділення Київського Чер-

нігівського військового госпіталю, з 1993 
р. був старшим ординатором клініки 
ГВМКЦ «ГВКГ». 

За період з 1993 по 2014 рік Володи-
мир Володимирович Головко – отоларинго-
лог вищої категорії, котрий пролікував по-
над 9800 пацієнтів та прооперував понад 
8500 хворих. 

Велика творча активність В.В. Голов-
ка, його тяга до пошуку нових шляхів в хі-
рургії сприяли втіленню ендоскопічної хі-
рургії в отіатрію та естетичну ринохірургію. 

В.В. Головко проходив стажування в 
Турції, Швейцарії та Англії з отохірургії та 
ринохірургії. 

На базі клініки отоларингології спіль-
но з ДУ «Інститут отоларингології ім. проф. 
О.С. Коломійченка НАМН України» з 2008 
р. два рази на рік проводяться курси з Фун-
кціональної ендоскопічної ринохірургії з 
секційним курсом, де Володимир Володи-
мирович читає лекції на тему ускладнень 
ФЕХ. 

Володимир Володимирович оволодів 
передовою технологією в лікуванні хворих з 
патологією ЛОР-органів, а також риноплас-
тикою та тимпанопластикою. 

В.В. Головко є автором понад 50 нау-
кових робіт, в яких відображені питання 
патології носа та навколоносових пазух, 
ендоскопічної ринохірургії, невідкладної 
хірургії при захворюваннях ЛОР-органів.  

Від імені командування Національно-
го військово-медичного клінічного центру 
«Головний військовий клінічний госпіталь», 
колег по роботі щиро поздоровляємо Воло-
димира Володимировича з ювілеєм, бажає-
мо міцного здоров’я, творчих успіхів, нових 
досягнень в справі охорони здоров’я наших 
військовослужбовців. 


