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Доктор медичних наук, професор Мостовий Ю. М. —

автор понад 300 наукових праць, 20 монографій та вина�

ходів. Він є одним із провідних фахівців сучасної вітчиз�

няної пульмонології. Дослідження Мостового Ю. М. зосе�

реджені на багатьох проблемах сучасної медицини, зок�

рема він створив приоритетні наукові напрямки щодо

вивчення генетичних маркерів та соматотипових характе�

ристик за розповсюджених захворювань внутрішніх ор�

ганів, методів діагностики та лікування синдрому гіперре�

активності бронхів. Основними напрямками наукової

діяльності на разі є проблеми антибіотикорезистентності

мікробних патогенів, хламідіоза органів дихання, психо�

соматичних розладів в клініці внутрішніх хвороб, а також

актуальні питання якості життя хворих за поширених зах�

ворювань внутрішніх органів, тютюнопаління, фармакое�

кономічних та фармакоепідеміологічних досліджень у

медицині.

Протягом ряду років Ю. М. Мостовий є автором книги

"Класифікації та сучасні стандарти лікування розповсюд�

жених захворювань внутрішніх органів", яка вперше по�

бачила світ у 1999 р. та витримавши 6 видань стала од�

нією з основних дієвих настільних видань, якими з дня в

день користуються практичні лікарі нашої країни.

Юрій Михайлович Мостовий є членом Європейського

респіраторного товариства, учасником багатьох Всесо�

юзних, Європейських та Міжнародних конгресів, з'їздів

та конференцій з питань пульмонології, фтизіатрії,

мікробіології та внутрішньої патології, його обрано чле�

ном спеціалізованої вченої ради при Інституті фтизіатрії

та пульмонології ім. Ф. Г. Яновського АМН України.

Вже 11 років під керівництвом професора Мосто�

вого Ю. М. у Вінниці проходять щорічні науково�практич�

ні конференції "Актуальні проблеми терапії", що здобули

визнання та стали справжньою школою для широкого

кола лікарів різних регіонів нашої країни де практичні

лікарі усіх спеціальностей мають змогу прослухати лекції

відомих вітчизняних академіків, професорів, головних спе�

ціалістів; науковців�фахівців за різних напрямків терапев�

тичного профілю. В 1998 році професор Мостовий Ю. М.

став ініціатором відродження Вінницького міського това�

риства терапевтів, яке й очолює на теперішній час.

Очолюючи кафедру пропедевтики внутрішніх захво�

рювань Вінницького національного медичного універси�

1 липня 2004 року виповнюється 50 років з дня на�

родження доктора медичних наук, професора, завідувача

кафедри пропедевтики внутрішніх хвороб Вінницького

національного медичного університету ім. М. І. Пирогова

Юрія Михайловича Мостового.

Народився Ю. М. Мостовий в 1954 році в м. Немирові

Вінницької області в відомій родині. Батько — Мостовий

Михайло Наумович працював директором будинку відпо�

чинку "Авангард" більш ніж 50 років, є почесним грома�

дянином міста Немирів. Мама — Мостова Олександра

Григорівна видатний працівник освіти. В 1971 році закін�

чивши з золотою медаллю середню школу, поступив на

перший курс лікувального факультету Вінницького ме�

дичного інституту ім. М. І. Пирогова. Протягом останніх

років навчання працював середнім медичним працівни�

ком в пульмонологічному відділенні Вінницької міської

клінічної лікарні № 2. В 1977 році закінчив Вінницький

медичний інститут ім. М. І. Пирогова з відзнакою за спе�

ціальністю "лікувальна справа".

Протягом 1977–1979 рр. працює лікарем�ординато�

ром пульмонологічного відділення Вінницької міської

клінічної лікарні № 2.

З 1980 по 1983 рр. Юрій Михайлович працює асис�

тентом кафедри фтизіатрії Вінницького державного ме�

дичного університету ім. М.І. Пирогова. Вдало поєднує

викладацьку, лікувальну та наукову діяльність, результа�

том чого став захист дисертації на здобуття вченого ступе�

ня кандидата медичних наук за спеціальністю фтизіатрія

на тему "Виникнення та особливості перебігу туберкульо�

зу легень у осіб з різними соматотиповими характеристи�

ками та антигенними системами крові". 

З 1984 по 1990 рр. Мостовий Ю.М. працює на посаді

асистента кафедри пропедевтики внутрішніх захворю�

вань Вінницького державного медичного університету

ім. М. І. Пирогова, активно продовжує науково�дослід�

ницьку роботу і в 1990 році успішно захищає дисертацію

на здобуття вченого ступеня доктора медичних наук за

спеціальністю пульмонологія на тему "Роль спадкових

факторів в розвитку хронічного бронхіту". В 1992 році

Юрія Михайловича затверджують у званні професора ка�

федри пропедевтики внутрішніх захворювань Вінницького

державного медичного університету ім. М. І. Пирогова, а

з 1994 року він очолює кафедру.

ЮРІЙ МИХАЙЛОВИЧ МОСТОВИЙ

(до 50*річчя з дня народження)
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тету ім. М. І. Пирогова, Ю. М. Мостовий багато сил та

енергії, свій надзвичайний талант педагога віддає справі

підготовки кваліфікованих спеціалістів нашої держави.

Завдяки його зусиллям кафедра стала однією з відомих

та визнаних в Україні.

Професор Мостовий Ю. М. — не тільки лікар та нау�

ковець, а ще й талановитий керівник, який виховав велику

плеяду учнів. Під його керівництвом були успішно захи�

щені 9 кандидатських дисертацій, плідно працюють мо�

лоді науковці над виконанням ще З кандидатських та 3

докторських дисертацій.

У чому полягає феномен Юрія Михайловича Мосто�

вого? У винятковій працездатності, справжньому лікарсь�

кому терапевтичному хисті, світлому і доброму розумі,

невтомній вдачі, організаційному обдаруванні, великій

доброті та людяності, що поєднується з гострим почуттям

гумору, життєлюбством та прагненням здолати нові вер�

шини. Таке нелегке, сповнене повсякденних турбот життя,

проте життя, справді, щасливого, бо заради здолання вер�

шин для інших людей. Доброзичливістю, високою еру�

дицією, порядністю, глибоким професіоналізмом Юрій

Михайлович здобув собі велику повагу колег, лікарів,

пацієнтів та студентів. Особливою рисою роботи Юрія Ми�

хайловича є те, що він протягом всього професійного шляху

виконував суто лікарські обов'язки: це особиста присут�

ність на ранкових "п'ятихвилинках", систематичні профе�

сорські обходи в 4 терапевтичних відділеннях клінічної лі�

карні, регулярні клінічні розбори важких хворих. Таку різ�

нобічність обумовлена широким колом інтересів: любов

до спорту: Юрій Михайлович пристрасний вболівальник

футбольної команди "Динамо — Київ", а сам спринтер і

тенісист; великим захопленням в житті професора є літе�

ратура, в якій він сам займає певне місце: він є автором

близько 200 публікацій гумористичних оповідань, які вида�

валися в періодичній пресі — місцевій, державній (такі як

"Літературна газета" і в збірках "Веселий ярмарок", "Завт�

ра буде не так").

Така різнобічність і успішність в надзвичайно насиче�

ному і видатному життєвому шляху стала можливою зав�

дяки гарно розвиненим якостям: доброго сина, брата, чо�

ловіка, батька, діда, друга. Вдома у Юрія Михайловича є

ще одна медична кафедра, тому що, його дружина, дві

доньки і зять також лікарі.

Вітаючи Юрія Михайловича зі славним 50�річчям, ми,

його колеги та учні, сердечно зичимо йому та його вели�

кій дружній родині успіхів, міцного здоров'я, довгих років

життя, подальших творчих та наукових успіхів, бадьорості

та усіх людських благ. Упевнені, що до цих щирих поба�

жань приєднуються тисячі врятованих ним людей. 

Дорогий Юрій Михайлович! Нехай і наші трояндові

пелюстки увійдуть до великого букета щирих привітань!

З повагою

Вінницький національний медичний університет

ім. М.І. Пирогова

Колектив кафедри пропедевтики внутрішніх

захворювань

Вінницьке міське товариство терапевтів

Колектив Вінницької міської лікарні №1.

Родина, друзі


