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ДОКТОР МЕДИЧНИХ НАУК, ДОЦЕНТ  
ГАВРИЛЕНКО ЮРІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ 

(ДО 50-РІЧЧЯ З ДНЯ НАРОДЖЕННЯ) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
16 серпня 1969 р. на Вінничині наро-

дився Юрій Володимирович Гавриленко – 
доктор медичних наук, доцент кафедри ди-
тячої оториноларингології, аудіології та 
фоніатрії Національної медичної академії 
післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, 
талановитий вчений і педагог.  

Після успішного закінчення Немер-
ченської середньої школи Ю.В. Гавриленко 
поступив до Вінницького національного 
медичного університету імені М. І. Пирого-
ва, який закінчив у 1993 р. за спеціальністю 
«Педіатрія».  

 З 1993 по 1996 р. навчався в інтерна-
турі на кафедрі дитячої оториноларинголо-
гії, аудіології та фоніатрії Національної ме-
дичної академії післядипломної освіти імені 
П. Л. Шупика на базі ЛОР-відділення Наці-
ональної дитячої спеціалізованої лікарні 
«Охматдит». 

З вересня 1996 по 2012 р. працював 
лікарем-ординатором дитячого отоларинго-

логічного відділення Національної дитячої 
спеціалізованої лікарні «Охматдит», де за-
рекомендував себе як професійний фахі-
вець, уважний і добросовісний лікар. Сум-
лінно ставився до своїх професійних 
обов’язків. З співробітниками клініки підт-
римував рівні добропорядні стосунки, чим 
заслуговував повагу колективу. 

Завжди приймав активну участь у лі-
кувально-діагностичній роботі клініки та 
при курації хворих дітей, самостійно вико-
нував ряд хірургічних втручань різної скла-
дності на ЛОР-органах. Постійно працював 
над підвищенням свого професійного рівня. 
Ю.В. Гавриленко – підготовлений спеціа-
ліст з дитячої отоларингології (лікар вищої 
кваліфікаційної категорії), який завжди ці-
кавився сучасними науковими розробками, 
добре володіє англійською, німецькою та 
польською мовами. Двічі учасник Зальцбур-
зького семінару з оториноларингології, 
Weill Medical College of Cornell University, 
Австрія, 2007, 2010.   

В 2009-2011 рр. навчався в заочній ас-
пірантурі на кафедрі дитячої оториноларин-
гології, аудіології та фоніатрії Національної 
медичної академії післядипломної освіти 
імені П. Л. Шупика. Регулярно брав участь 
у роботі оториноларингологічних конфере-
нцій, семінарах, з’їздах та конгресах, на 
яких виступав з доповідями за матеріалам 
виконаної наукової роботи. 

У 2011 р. захистив кандидатську ди-
сертацію на тему «Клініко-лабораторне об-
ґрунтування тактики лікування дітей, хво-
рих на запалення слухової труби». Після 
успішного захисту дисертації Ю.В. Гаври-
ленко був обраний асистентом кафедри 
(2012 р.), а з 2018 р. – на посаду доцента 
кафедри дитячої оториноларингології, ауді-
ології та фоніатрії Національної медичної 
академії післядипломної освіти імені П. Л. 
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Шупика. У 2019 р. захистив докторську 
дисертацію на тему «Клініко-лабораторна 
діагностика та лікування хронічних хвороб 
глотки у дітей, хворих на цукровий діабет 1-
го типу».  

Ю.В. Гавриленко – автор та співавтор 
понад 200 наукових робіт у вітчизняних і 
зарубіжних виданнях, в тому числі є співав-
тором Національного підручника «Дитяча 
оториноларингологія», 10 навчально-
методичних посібників, 12 монографій, 7 
патентів на винаходи та корисні моделі 
України, 7 галузевих впроваджень.  

У 2013 р. пройшов стажування в Авс-
трійській клініці Vienna Health Association 
«Krankenhaus Heitzing mit Neurologischem 
Zentrum Rosenhugel» за програмою Obser-
vership AAF, Vienna Open Medical Institute. 
Брав активну участь у конференціях за про-
філем кафедри дитячої оториноларинголо-
гії, аудіології та фоніатрії, у тому числі в 7 
європейських конференція та з’їздах: Phy-
tomedicine Research Experience Summit 
(PRES) on Respiratory Phytomedicine in Mal-
lorca, Spain, 05-06.06.2016; 5th International 
Congress of the Georgian Respiratory Associa-
tion, Batumi, Georgia, 23-25.06.2016; міжна-
родного симпозіуму «Chronic Tonsillitis, 
Treatment Based on Evidence-based 
Medicine» 04.11.2016 in Kiev, Ukraine; Rhi-
noforum, 1-3.11.2016, Warszawa, Poland; 20th 
Days of Child Otolaryngology in Bydgoszcz 
on 8-10.06.2017, Poland; Phytomedicine Re-
search & Experience Summit (PRES) on Res-
piratory Phytomedicine in Neumarkt Nurem-
berg (Germany) 4-5.07.2017; 4th Congress of 
European ORL-HNS, 7-11.10.2017, Barcelona, 
Spain; 27-му з'їзді Європейського Ринологі-

чного Товариства спільно з 37-м з'їздом 
Міжнародного товариства запалення та але-
ргії носа та XIX з'їздом Міжнародного Ри-
нологічного товариства (23-27.04.2018, Ло-
ндон, Англія); 7-му Балтійському Конгресі 
оториноларингологів, 07-09.06.2018, Рига, 
Латвія. 

Ю. В. Гавриленко є достойним учнем 
професора А.А. Лайко, має достатній нау-
ковий та педагогічний досвід, успішно по-
єднує навчально-педагогічну, наукову та 
практичну діяльність, відзначається висо-
кою працездатністю, колегіальністю, добро-
зичливістю, готовністю підтримати колег 
словом і ділом. Він користується заслуже-
ним авторитетом серед колег, хворих та 
медичної спільноти як професіонал своєї 
справи і за об’єктивне ставлення до людей. 
Одружений, виховує сина і доньку, які в 
майбутньому стануть спеціалістами своєї 
справи. 

Доценту Ю.В. Гавриленко притаман-
ний дух новаторства, невпинний пошук 
більш ефективних методів лікування. Осно-
вні напрямки діяльності – розробка нових 
методів діагностики і комплексного консер-
вативного та хірургічного лікування хворих з 
ЛОР-патологією. Він володіє сучасними ме-
тодиками складних хірургічних втручань, 
передає свій досвід оториноларингологам. 
Особисто бере участь у розробці навчальних 
планів і програм післядипломного навчання 
лікарів з дитячої оториноларингології.  

Щиро вітаємо ювіляра, доброзичливу, 
благородну, чуйну людину Юрія Володи-
мировича Гавриленка і бажаємо йому міц-
ного здоров’я та подальших творчих успіхів 
у роботі на благо нашої рідної України. 
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