
ІНФОРМАЦІЯ42

Український пульмонологічний журнал. 2014, №3

Вельмишановний Юрію Михайловичу!
Прийміть найщиріші вітання з Днем Народження, з 

Ювілеєм, зі Святом, яке дороге для усіх Ваших рідних, близьких, 
учнів та колег!

Ви народилися у найчарівнішу пору року, у самий розквіт 
літа, коли природа буяє зеленню і квітами, в одному з найчарів-
ніших міст України, у місті Немирові Вінницької області, у друж-
ній, інтелігентній і шанованій родині Михайла Наумовича та 
Олександри Григорівни Мостових. Життєвий шлях Ваших 
Батьків є прикладом нездоланної жаги до життя, праці, постій-
ного розвитку, яка не гасне з роками, а навпаки, зростає і запа-
лює всіх. Не дивлячись на пережиті тяжкі часи Великої 
Вітчизняної війни Вони вистояли, вижили та віддавали всі свої 
сили, почуття, знання родині, людям, країні.

І Ваш життєвий шлях, дорогий Юрію Михайловичу, не був 
устелений пелюстками, а навпаки, випробував Вас на міцність, 
загартовував у праці. Після закінчення середньої школи Ви 
обрали одну з найскладніших та найгуманніших професій та у 
1971 році вступили до Вінницького медичного університету ім. 
М. І. Пирогова. Уже з студентських років Ви почали працювати, 
чергувати в лікарнях, виконували різноманітні медичні маніпу-
ляції, набували професійного досвіду та шліфували свою 
лікарську майстерність.

Окрім цього, Ви мріяли займатись справжньою наукою. 
Ваша перша наукова публікація була надрукована коли Ви 
були студентом 3 курсу. Ви завжди з величезною повагою та 
шаною згадуєте імена тих, хто допоміг Вам зробити перші 
кроки в науці, а саме професора Б. А. Березовського та профе-
сора Б. Й. Когана.

Ви пройшли шлях від асистента кафедри фтизіатрії до про-
фесора, а згодом і завідувача кафедри пропедевтики внутріш-
ньої медицини Вінницького національного медичного універ-
ситету ім. М. І. Пирогова. В 29-річному віці Ви з успіхом захисти-
ли кандидатську «Возникновение и особенности течения 
туберкулеза легких у лиц с различными соматотипическими 
характеристиками и антигенными системами крови», а згодом, 
у 1989 році і докторську дисертацію «Роль наследственных 
факторов в развитии хронического бронхита». Виконуючи 
докторську дисертацію, Ви співпрацювали з провідними вче-
ними фтизіатрами, пульмонологами, імунологами СРСР — про-
фесорами М. М. Авербахом, А. М. Морозом, В. І. Литвіновим, 

академіком О. Г. Хоменком, які в подальшому стали Вашими 
соратниками та друзями. Дякуючи Вам, ми також мали нагоду 
спілкуватись з цими великими вченими. 

З 1994 року по теперішній час Ви очолюєте кафедру про-
педевтики внутрішньої медицини Вінницького національного 
медичного університету ім. М. І. Пирогова, кафедру з багатою 
історією, одну з перших кафедр нашого університету. Сьогодні 
наша кафедра — це колектив однодумців з потужним потен-
ціалом, який сміливо, з надією, вірою і великим бажанням пра-
цює і дивиться в майбутнє. Ми пишаємося тим, що вже не один 
рік працюємо разом з Вами над внесенням спільного доробку 
в розвиток нашої вітчизняної терапевтичної школи.

Вам належать новаторські ідеї щодо проведення перших 
фармакоекономічних та фармакоепідеміологічних досліджень 
в нашій державі, проведення соматотипування та генетичних 
досліджень у терапевтичних хворих, вивчення показників 
якості життя та їх залежності від перебігу та наслідків захворю-
вань, питань психосоматики та коморбідності в клініці внут-
рішніх хвороб та багатьох інших наукових напрямків, які про-
довжують розробляти Ваші учні. Ми знаємо, що Ви один із тих, 
хто стояв у витоках створення Академії антропології та антро-
погенетики та доклав досить багато зусиль у проведенні пер-
шого з’їзду фтизіатрів і пульмонологів України, виданні першо-
го номеру «Українського пульмонологічного журналу».

Хто сказав, що з роками важче працювати? Ці слова не про 
Вас, шановний Юрію Михайловичу! За Вашого керівництва 
виконано та захищено 15 кандидатських дисертацій, 3 
докторські дисертації, плідно працюють ще 5 Ваших учнів. Ви 
навчили нас мислити, аналізувати, писати, висловлювати свої 
думки під час дискусії та у наукових виданнях. Ви виховали і 
створили колектив високо професійних людей, які з великою 
вдячністю до Вас у своїх серцях наполегливо працюють, здійс-
нюючи освітню, лікувальну, науково-дослідницьку роботу.

Загалом, за 37 років лікувальної та науково-педагогічної 
діяльності Ви опублікували понад 450 наукових та навчально-
методичних праць, серед яких монографії, посібники, патенти, 
інформаційні листи, нововведення, статті державного та між-
народного рівня. Кілька Ваших статей опубліковані в автори-
тетних міжнародних журналах «Lancet» та «British Medical 
Journal». Вже 16 років поспіль за Вашого керівництва та редагу-

До 60-річчя 
з дня народження професора
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1 липня 2014 року виповнилося 60 років з дня народження 
доктора медичних наук, професора, завідувача кафедри про-
педевтики 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 1971 році закінчивши з золотою медаллю 
середню школу, поступив на перший курс лікувального 
факультету Вінницького медичного інституту ім. М. І. Пирогова. 
Протягом останніх років навчання працював середнім медич-
ним працівником в пульмонологічному відділенні Вінницької 
міської клінічної лікарні № 2. В 1977 році закінчив Вінницький 
медичний інститут ім. М. І. Пирогова з відзнакою за спеціальніс-
тю "лікувальна справа". 

вання у світ виходить довідник-посібник «Сучасні класифікації 
та стандарти лікування розповсюджених захворювань внут-
рішніх органів», бестселер, який багато років є орієнтиром 
практичного лікаря.

Протягом багатьох років Ви є членом спеціалізованої вче-
ної ради при Державній установі «Національний інститут 
фтизіатрії і пульмонології ім. Ф. Г. Яновського НАМН України», 
членом редакційної ради фахових видань «Український пуль-
монологічний журнал», «Астма та Алергія», «Український хіміо-
терапевтичний журнал», асоційованим Членом Європейського 
Респіраторного Товариства, членом робочої групи з створен-
ня державних настанов щодо діагностики та лікування захво-
рювань внутрішніх органів.

Дорогий Юрію Михайловичу, ми захоплюємось Вашими 
людськими якостями, талантом Організатора, блискучого 
Лектора, Науковця та Вчителя. Ви володієте широким світогля-
дом та високою ерудованістю. Ваші лекції відрізняються глиби-
ною та повнотою викладення матеріалу, високою ораторською 
майстерністю та завжди користуються успіхом серед слухачів.

Безперечні Ваші заслуги і в галузі практичної охорони 
здоров’я. Ви тримаєте завжди високий рейтинг лікувального 
професіоналізму та навчаєте цьому Ваших учнів та колег. Ваші 
досягнення — це тисячі врятованих життів складних терапев-
тичних пацієнтів. Ваші ініціатива та наполегливість сприяли 
розвитку інтервенційної кардіології у Вінниці, розробці новіт-
ніх методик діагностики та лікування патології органів дихан-
ня, кровообігу, травної системи. Протягом багатьох років Ви є 
головою Вінницького міського товариства терапевтів та 
організатором освітніх програм для практичних лікарів. 

Багатогранність Вашого таланту проявляється не лише 
науковими інтересами, а й літературними здобутками. З під 
Вашого пера вийшли близько 100 прозаїчних творів, які публі-
кувались на шпальтах відомих газет та журналів. Ви є автором 
трьох прозаїчних книг «Завтра буде не так!» «Зигзаги мысли», 
«Перо в объятьях стетоскопа». Ви написали 5 п’єс на медичну 
тематику, в яких, в притаманній тільки Вам іронічній формі, 

розповідали про сьогодення нашого лікарського буття.
Ви першим у Вінниці створили і тривалий час були веду-

чим медичної освітньої телевізійної програми і до нині є її 
науковим консультантом. 

 Ви енергійна, доброзичлива, завжди молода людина, що 
крокує упевненою ходою. Для нас Ви еталон доброти, поряд-
ності, мудрості, працелюбства.

Безсумнівно, що досягти таких успіхів неможливо без 
надійного тилу, який вже багато десятків років Вам створює 
Ваша дружина — чарівна Ольга Петрівна Мостова, доктор 
медичних наук, відомий в нашому місті та в Україні фахівець з 
психіатрії та психоаналізу. 

До Вашого Ювілею прийміть найщиріше, найсердечніше 
побажання здоров’я й оптимізму, творчої вдачі, нев’янучого 
почуття гумору, любові до життя, миру в душі. Нехай посміха-
ються Вам сонце і доля! Нехай не перейдуть Вашої дороги ані 
печаль, ані смуток. Випромінюйте світло та даруйте тим, хто 
поруч з Вами, натхнення і радість, бажання жити, працювати, 
любити! Нехай те добро, яке Вами щиро та рясно сіється, зійде 
і проросте в серцях людей, яким поталанило знати Вас, вчитися 
у Вас, працювати з Вами! Нехай повернеться до Вас і Ваших 
близьких сторицею увага, мудрість, порядність, щирість і 
любов!

Радіємо Вашому Ювілею, зичимо Вам міцного здоров’я, 
довгих років життя, людської вдячності, добробуту та подаль-
ших успіхів в педагогічній, науковій, лікувальній діяльності!

 
 Допоки сонце світить з висоти,
 Щебечуть птахи, зацвітають квіти,
 Ми Вам життям бажаєм твердо йти,
 І дням грядущим від душі радіти!
 Хай щастя завжди супроводить Вас,
 Людська повага й шана не минають.
 І Вашу мрію й працю повсякчас
 Лиш людське визнання вінчають!

Учні та колектив кафедри пропедевтики внутрішньої 
медицини Вінницького національного медичного 

університету ім. М. І. Пирогова

ЮРІЙ МИХАЙЛОВИЧ МОСТОВИЙ
(дo 60-річчя з дня народження)

Протягом 1977–1979 рр. працює лікарем ординатором 
пульмонологічного відділення Вінницької міської клінічної 
лікарні № 2. З 1980 по 1983 рр. Юрій Михайлович працює асис-
тентом кафедри фтизіатрії Вінницького державного медичного 
університету ім. М.І. Пирогова. Вдало поєднує викладацьку, 
лікувальну та наукову діяльність, результатом чого став захист 
дисертації на здобуття вченого ступеня кандидата медичних 
наук. 

З 1984 по 1990 рр. Мостовий Ю.М. працює на посаді асистен-
та кафедри пропедевтики внутрішніх захворювань Вінницького 
державного медичного університету ім. М. І. Пирогова, активно 
продовжує науково-дослідницьку роботу і в 1990 році успішно 
захищає дисертацію на здобуття вченого ступеня доктора 
медичних наук. В 1992 році Юрія Михайловича затверджують у 
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званні професора кафедри пропедевтики внутрішніх захворю-
вань Вінницького державного медичного університету 
ім. М. І. Пи рогова, а у 1994 році він очолює кафедру. 

Доктор медичних наук, професор Мостовий Ю. М. — автор 
понад 450 наукових праць, 20 монографій та винаходів. Він є 
одним із провідних фахівців сучасної вітчизняної пульмоноло-
гії. Основними напрямками наукової діяльності на разі є про-
блеми антибіотикорезистентності, психосоматичних розладів 
в клініці внутрішніх хвороб, а також актуальні питання якості 
життя хворих за поширених захворювань внутрішніх органів, 
тютюнопаління, фармакоекономічних та фармакоепідеміоло-
гічних досліджень у медицині. 

Ю. М. Мостовий є автором ряду книг, що стали виданнями, 
якими з дня в день користуються практичні лікарі нашої країни. 
Юрій Михайлович Мостовий є членом Європейського респіра-
торного товариства, учасником багатьох Європейських та 
Міжнародних конгресів, з'їздів та конференцій з питань пульмо-
нології, фтизіатрії, мікробіології та внутрішньої патології. Його 
обрано членом спеціалізованої вченої ради при ДУ 
"Національний інститут фтизіатрії і пульмонології ім. Ф. Г. Яновсь-
кого НАМН України. 

Вже понад 20 років під керівництвом професора Мостового 
Ю. М. у Вінниці проходять щорічні науково-практичні конфе-

ренції "Актуальні проблеми терапії", що здобули визнання та 
стали справжньою школою для широкого кола лікарів різних 
регіонів нашої країни, в яких приймають участь провідні віт-
чизняні наукові фахівці різних галузей медичної науки. 

Очолюючи кафедру пропедевтики внутрішніх захворю-
вань Вінницького національного медичного університету ім. 
М. І. Пирогова, Ю. М. Мостовий багато сил та енергії, свій талант 
педагога віддає справі підготовки кваліфікованих спеціалістів 
нашої держави, під його керівництвом виконані та захищені 3 
докторські та 15 кандидатських дисертацій. Завдяки його 
зусиллям кафедра стала однією з відомих та визнаних в Україні. 

Виняткова працездатність, справжній лікарський терапев-
тичний хист, світлий і добрий розум, невтомна вдача, організа-
торські обдарування, велика доброта та людяність, що поєдну-
ються з гострим почуттям гумору, життєлюбством та прагнен-
ням здолати нові вершини — все це характерні риси ювіляра. 
Доброзичливістю, високою ерудицією, порядністю, глибоким 
професіоналізмом Юрій Михайлович здобув собі велику пова-
гу колег, лікарів, пацієнтів та студентів. 

Вітаючи Юрія Михайловича зі славним 60-річчям, сердеч-
но зичимо йому та його великій дружній родині успіхів, міцно-
го здоров'я, довгих років життя, подальших творчих та науко-
вих успіхів, бадьорості та усіх людських благ. 

Правління Асоціації фтизіатрів і пульмонологів України
Редакційна колегія
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