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Професор Палій Гордій Кондратович 

 

Славний ювілей 

9 серпня 2016 року виповнюється 80 років з 

дня народження видатного вченого – мікробіолога, 

академіка Академії Наук вищої школи України, 

заслуженого діяча науки і техніки України доктора 

медичних наук професора, Гордія Кіндратовича Палія. 

В 1958 році вступив до Чернівецького медичного 

інституту на лікувальний факультет. Після закінчення 

медінституту з відзнакою у 1964 році був направлений 

на наукову роботу на кафедру мікробіології, де 

працював до 1977 року на посадах старшого лаборанта, 

асистента, доцента, завідувача кафедри мікробіології. 

 

З 1980 по 2012 рік працював проректором з 

міжнародних зв’язків Вінницького національного 

медичного університету імені М. І. Пирогова. За час 

роботи в національному університеті розкрився талант 

фахівця, видатного педагога. Коло наукових інтересів 

Г.К. Палія – 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®, декаметоксин®, асперсепт®, горостен®, 

паммосепт®, антифунгін®, аурісан®, офтадек®, 

палісан®, десептол®, септефрил, трихосепт®, 

риносепт®, полісорб, палісепт®. Під керівництвом і за 

участі Г. К. Палія створено і затверджено МОЗ України 

аналітичну нормативну документацію, на основі якої 

фармацевтичні підприємства нашої країни ведуть 

промислове виробництво лікарських антисептичних 

препаратів декаметоксину®, декасану®, горостену®, 

антифунгіну®, аурісану®, септефрилу 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 медико-біологічних, 

клінічних спеціальностей країн Європи, Азії, Африки, 

Латинської Америки. 

Багаторічні дослідження Г. К. Палія та його 

учнів увінчались розробкою ефективних вітчизняних 

лікарських 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 

умовнопатогенних мікроорганізмів, що обумовлюють 

порушення рівноваги в організмі пацієнтів. Такі зміни 

формуються під впливом антибіотиків, 

імунодепресантів, інших патогенних факторів на 

організм. 

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 України та академіка Національної 

Академії Медичних Наук України Володимира 

Павловича Широбокова. Підручник рекомендовано 

Міністерством освіти і науки України та 

Міністерством охорони здоров’я України для 

студентів вищих медичних навчальних закладів 

четвертого рівня акредитації. Книга вийшла в 2011, 

2015 роках українською, російською мовами і 

користується великими популярністю та попитом. 

Наукову і 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 по захисту докторських, 

кандидатських дисертацій при Інституті епідеміології 

та інфекційних хвороб ім. Л. В. Громашевського 

НАМН України, Вінницького національного 

медичного університету імені М. І. Пирогова. Він є 

членом редакційних рад «Державної фармакопеї 

України», «Мікробіологічного журналу» НАН 

України, «Вісника Вінницького національного 

медичного університету», «Аналів Мечниковського 

інституту» НАМН України; членом президії 

Українського наукового товариства мікробіологів, 

епідеміологів, паразитологів ім. Д. К. Заболотного, 

Українського наукового мікробіологічного товариства 

ім. С. М. Виноградського НАН України, головою 
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Вінницького філіалу наукового товариства 

мікробіологів, епідеміологів та паразитологів. 

Гордій Кіндратович постійно бере участь у 

з’їздах , конгресах, конференціях в Україні, країнах 

СНД, Англії, Німеччини, Греції, Індії, Об’єднаних 

Арабських Еміратах та ін. 

Академіка Г. К. Палія нагороджено 

ювілейними медалями Луї Пастера, Д.К. Заболотного, 

Л. В. Громашевського, преміями М. І. Пирогова,фонду 

«Професіонал», знаками «Відмінник охорони 

здоров’я», бронзовою медаллю ВДНГ. З 1991 року має 

почесне звання «Заслужений діяч науки і техніки 

України», академік Академії наук вищої школи 

України (1994 р.). 

 

Колектив кафедри мікробіології, 

вірусології та імунології Вінницького 

національного медичного університету імені М. І. 

Пирогова, редакція Аналів Мечниковського 

Інституту, Вінницьке обласне відділення 

українського товариства мікробіологів, 

епідеміологів, паразитологів ім. Д. К. Заболотного 

щиро вітають Гордія Кіндратовича Палія з ювілеєм 

і бажають йому міцного здоров’я, довгих років 

життя, творчої наснаги у плідній праці науковця і 

педагога. 

 


