Професор Гордій Кіндратович Палій
9 серпня 2016 р. виповнилося 80 років з дня народження видатного вченого — мікробіолога,
академіка Академії наук вищої освіти України, заслуженого діяча науки і техніки України,
доктора медичних наук, професора Гордія Кіндратовича Палія.

Гордій Кіндратович Палій з грудня 1976 р.— завідувач кафедри мікробіології,
вірусології та імунології Вінницького національного медичного університету
імені М.І. Пирогова.
До обрання на цю посаду в період 1964–1976 рр. працював за направленням
у Чернівецькому державному медичному інституті на кафедрі мікробіології
послідовно на посадах старшого лаборанта, асистента, доцента, завідувача
кафедри. У період 1980–2012 рр. працював проректором з міжнародних зв’язків
Вінницького національного медичного університету імені М.І. Пирогова. За час
роботи розкрився талант Гордія Кіндратовича як фахівця, видатного педагога.
Коло
наукових
інтересів
—
проблеми
антисептикопрофілактики,
антисептикотерапії, антибіотикотерапії інфекційних захворювань та їх
ускладнень.
За роки незалежності України під керівництвом Г.К. Палія розроблено
рекомбінантний α2-інтерферон, антимікробні лікарські препарати Декасан®,
Асперсепт, Горостен®, Паммосепт, Антифунгін, Аурісан®, Офтадек®,
Септефрил, Трихосепт, Риносепт, Полісорб®, Палісепт. Під керівництвом і за

участю Г.К. Палія створено і затверджено Міністерством охорони здоров’я
(МОЗ) України аналітичну нормативну документацію, на основі якої вітчизняні
фармацевтичні підприємства ведуть промислове виробництво лікарських
антисептичних препаратів декаметоксину (Декасан®, Горостен®, Антифунгін,
Аурісан®, Септефрил) та ін.
Професор Г.К. Палій постійно проводить роботу з лікарями в період післядипломного навчання. Під його керівництвом пройшли післядипломну підготовку
понад 1200 лікарів, аспірантів, клінічних ординаторів, стажистів з медикобіологічних, клінічних спеціальностей з країн Європи, Азії, Африки, Латинської
Америки.
Багаторічні дослідження Г.К. Палія та його учнів увінчалися розробкою
ефективних вітчизняних препаратів, методів мікробіологічної діагностики,
профілактики, лікування інфекційних захворювань. Г.К. Палій опублікував 7
монографій, понад 300 наукових праць, одержав 72 патенти, свідоцтва на
винаходи.
Наукова школа мікробіологів професора Г.К. Палія успішно досліджує
властивості умовно-патогенних мікроорганізмів, що спричинюють порушення
рівноваги в організмі пацієнтів. Ці зміни формуються під впливом на організм
антибіотиків, імунодепресантів, інших патогенних факторів.
Під керівництвом професора Г.К. Палія захищено 10 докторських і 49
кандидатських дисертацій. За його співавторством видано фундаментальний
підручник «Медична мікробіологія, вірусологія та імунологія» за редакцією
заслуженого діяча науки і техніки України академіка Національної академії наук
(НАН) України та Національної академії медичних наук (НАМН) України В.П.
Широбокова. Підручник рекомендовано Міністерством освіти і науки України
та МОЗ України для студентів вищих медичних навчальних закладів IV рівня
акредитації. Книга вийшла у 2011 та 2015 р. українською, російською мовами і
користується великими популярністю і попитом.
Наукову та педагогічну діяльність Г.К. Палій постійно поєднує з активною
життєвою позицією. Протягом тривалого часу був членом президії, головою
комісії з лікарських антимікробних засобів Фармакологічного комітету МОЗ
України; членом спеціалізованих рад із захисту докторських, кандидатських
дисертацій при Інституті епідеміології та інфекційних хвороб імені Л.В.
Громашевського НАМН України, Вінницького національного медичного
університету імені М.І. Пирогова. Гордій Кіндратович — член редакційних рад
Державної фармакопеї України, видань «Мікробіологічний журнал» НАН
України, «Вісник Вінницького національного медичного університету», «Анали

Мечниковського інституту» НАМН України; член президії Українського
наукового товариства мікробіологів, епідеміологів, паразитологів імені Д.К.
Заболотного, Українського наукового мікробіологічного товариства імені С.М.
Виноградського НАН України, головою Вінницького філіалу наукового
товариства мікробіологів, епідеміологів та паразитологів.
Гордій Кіндратович постійно бере участь у з’їздах, конгресах, конференціях в
Україні, країнах СНД, Англії, Німеччині, Греції, Індії, Об’єднаних Арабських
Еміратах та ін.
Академіка Г.К. Палія нагороджено ювілейними медалями Л. Пастера, Д.К.
Заболотного, Л.В. Громашевського, преміями М.І. Пирогова,фонду
«Професіонал», знаками «Відмінник охорони здоров’я», бронзовою медаллю
Виставки досягнень народного господарства. У 1991 р. отримав почесне звання
Заслуженого діяча науки і техніки України, у 1994 р. — академіка Академії наук
вищої освіти України.

