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ДО 65-РІЧЧЯ ВІД ДНЯ НАРОДЖЕННЯ НАШОГО УЧНЯ,  
ХІРУРГА-ЕКСПЕРИМЕНТАТОРА ТА НАУКОВЦЯ, КАНДИДАТА  
МЕДИЧНИХ НАУК ВАТАМАНА ВІКТОРА МИКОЛАЙОВИЧА 

 
Народився Віктор Миколайович Ватаман 20 вере-
сня 1953 року в м. Чернівці в робітничій сім’ї. На-
вчався у Чернівецькій середній школі № 2, яку за-
кінчив у 1970 році. З 1970 по 1976 роки – студент 
Чернівецького медичного інституту. Під час нав-
чання, ще на молодших курсах, проявив неабияку 
зацікавленість до експериментальної хірургії. Увесь 
вільний від занять час проводив в експерименталь-
ній операційній. До незтями оперував. 

Інтернатуру з хірургії проходив на базі 
Кам’янець-Подільської міської лікарні Хмельниць-
кої області. Трудову діяльність розпочав у 1977 році 
старшим лаборантом кафедри оперативної хірургії 
та топографічної анатомії Чернівецького медичного 
інституту де на той час виконувалась низка дисер-
таційних робіт, присвячених пластичним операціям 
на сечоводах та сечовому міхурі. Оперативна тех-
ніка, якої він навчився у свого учителя проф. М.Л. 
Кернесюка, просто вражала своєю технікою вико-
нання, оригінальністю, новизною та результативні-
стю. Віктор Миколайович розробив, провів експе-
риментальні підтвердження ефективності понад 100 
нових оперативних прийомів, які захищені патен-
тами та авторськими свідоцтвами. До нього, як до 
магніту, тягнулися студенти-гуртківці вже з перших 
курсів і ті, хто з ним попрацював, в майбутньому, 
зазвичай, обирали хірургію та ставали науковцями. 

Під його керівництвом студенти-гуртківці плі-
дно займалися науковими пошуками, результати які 
оприлюднювали на Міжнародних та Всеукраїнсь-
ких наукових конференціях студентів і молодих 
учених, за що їх нагороджували дипломами та цін-
ними подарунками. 

Низка студентів-гуртківців Віктора Миколайо-
вича в подальшому стали докторами, доцентами і 
кандидатами наук. Більше десяти його учнів викла-

дають не тільки у рідному Виші, але й працюють да-
леко за межами України. Завдяки його розробок, 
консультацій і запропонованих нових методик опе-
ративної техніки виконано і захищено 10 докторсь-
ких дисертацій, серед яких і наукове дослідження 
завідувача кафедри онкології Київського національ-
ного медичного університету імені О.О. Богомо-
льця проф. О.Я. Яремчука.  

Його учитель, завідувач кафедри оперативної хі-
рургії і топографічної анатомії Уральської медичної 
академії проф. М.Л. Кернесюк, дуже цінує і дотепер 
пишається своїм учнем. 

Віктор Миколайович виконав і у 1985 році захи-
стив  кандидатську дисертацію: «Розвиток і станов-
лення топографії ілеоцекального відділу кишечника 
у ранньому періоді онтогенезу». Науковий керівник 
– проф. В.М. Круцяк. У процесі виконання дисерта-
ційної роботи він розробив та здійснив перевірку на 
чисельних експериментах ефективність нових ори-
гінальних оперативних втручань на ілеоцекальному 
відділі кишці, які захищені авторськими свідоцт-
вами на винахід. Серед них особливо вирізняється 
своєю оригінальністю, новизною технічного вирі-
шення і ефективністю операція баугінопластики.  

За час роботи в університеті Віктор Миколайо-
вич став автором та співавтором понад 50 патентів 
та авторських свідоцтв на винаходи, а також понад 
100 наукових публікацій у фахових наукових меди-
чних виданнях. 

На жаль, передчасна смерть у розквіті своєї про-
фесійної майстерності забрала життя цієї непересіч-
ної особистості. Без перебільшення можна сказати, 
що за всю історію існування кафедри оперативної 
хірургії та топографічної анатомії Буковинського 
державного медичного університету, на наше гли-
боке переконання, такого рівня хірурга-експериме-
нтатора в нашому краї не було.
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