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4 березня 2022 року у віці 68 років ав-

томатна черга забрала життя одного з кра-
щих дитячих отоларингологів, хірургів, ка-
ндидата медичних наук, провідного науко-
вого співробітника Вінничука Павла Васи-
льовича, виконуючого обов’язки керівника 
відділу ЛОР-патології дитячого віку Держа-
вної установи «Інститут отоларингології ім. 
проф. О.С. Коломійченка Національної ака-
демії медичних наук України». 

Павло Васильович народився 10 лю-
того 1954 р. у м. Звенигородка Черкаської 
області. Його батько, Вінничук Василь 
Іванович, відомий кардіолог, тривалий час 

був виконуючим обов’язки завідувача ка-
федри кардіології Державної установи 
“Інститут кардіології імені акад. М.Д. 
Стражеска”. Мати, Леся Павлівна, педа-
гог, викладала історію у загальноосвітній 
школі м. Києва. 

П.В. Вінничук закінчив Київський ме-
дичний інститут ім. О.О. Богомольця в 1977 
р. Після закінчення інтернатури працював 
лікарем-отоларингологом в ДСЛ №14 
(1978-1980 рр.) та у лікарні № 23 (1980-1984 
рр.) м. Києва. В Державній установі «Інсти-
тут отоларингології ім. проф. О.С. Коломій-
ченка Національної академії медичних наук 
України» працював протягом останніх 38 
років. Розпочав свою роботу в Інституті 
Павло Васильович лікарем-сурдологом ди-
тячого слуховідновлювального центру, зго-
дом став молодшим науковим співробітни-
ком відділу запальних захворювань ЛОР-
органів, а з 1989 р. за запрошенням чл.-кор. 
НАМН України, проф. Г.Е. Тімена розпочав 
роботу у відділі ЛОР-патології дитячого 
віку. 

Під керівництвом професора Г.Е. Ті-
мена у 1988 р. П.В. Вінничук успішно захи-
стив дисертацію на ступінь кандидата ме-
дичних наук за фахом оториноларингологія 
на тему: «Лікування хворих з хронічними 
ринітами лазерним випромінюванням». По-
стійно удосконалював свою хірургічну май-
стерність, відвідуючи курси та майстер-
класи з отохірургії та пластичній хірургії. 
Брав участь у виконанні багатьох науково-
дослідних роботах, активно та ініціативно 
працював над темами, присвяченим удоско-
наленню діагностики, лікуванню та реабілі-
тації хворих з різними формами сенсонев-
ральних порушень слуху. Творчий доробок 
Павла Васильовича перевищує 120 науко-
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вих публікацій, як самостійних, так і у спів-
авторстві, у вітчизняних та зарубіжних нау-
кових джерелах, а також одержав два свідо-
цтва на винаходи. Неодноразово виступав з 
цікавими та ґрунтовними доповідями на 
наукових конференціях та з’їздах оторино-
ларингологів України. 

Павло Васильович володів технікою 
більшості відомих хірургічних втручань на 
ЛОР-органах. Освоїв, впровадив та удоско-
налив такі трудомісткі та складні в техніч-
ному відношенні хірургічні втручання, як 
меатотимпанопластика і пластика вушних 
раковин при анотії та мікротії, досвіду про-
ведення яких в Україні на сьогоднішній 
день, за виключенням ДУ «Інститут отола-
рингології ім. проф. О.С. Коломійченка 
НАМН України», немає. Модифікував та 
успішно використовував отопластику при 
відстовбурченності вушних раковин. З 2012 
р. був включений до групи з кохлеарної 
імплантації та успішно прооперував багато 
хворих з тяжкими формами сенсоневраль-
ної приглухуватості. Свої знання та вміння 
із задоволенням передавав інтернам, клініч-
ним ординаторам та курсантам-
отоларингологам. 

Павло Васильович був членом Прези-
дії Всеукраїнської асоціації пластичних, 
реконструктивних та естетичних хірургів, а 
також відповідальним черговим по ДУ «Ін-
ститут отоларингології ім. проф. О.С. Ко-
ломійченка НАМН України», санавіації при 
МОЗ України та по лікувальним закладам 
при НАМН України. 

Павло Васильович був непересічною 
особистістю як у професійній діяльності, 
так і у людських взаємовідносинах. Віртуо-
зно майстерний хірург з глибокими теоре-
тичними знаннями, невтомною працездатні-
стю забезпечив повернення здоров’я незлі-
ченній кількості пацієнтів. Його відданість 
професії та вміння навчати багатьом коле-
гам отоларингологам дало путівку у профе-
сійне життя. Його неповторне почуття гу-
мору приносило колегам не тільки задово-
лення, але й не раз допомагало вийти зі 
складної ситуації. 

Павло Васильович Вінничук залишив 
вагомий слід в історії Інституту отоларин-
гології та яскраві незабутні спогади у кож-
ного, хто його знав особисто. Пам'ять про 
Павла Васильовича назавжди залишиться в 
наших серцях. 
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