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Исполнилось 65 лет со дня рождения члена-корреспон-
дента АМН Украины, заслуженного деятеля науки и техни-
ки, доктора медицинских наук, профессора Губского Юрия 
Ивановича. 

Ю. И. Губский родился 1 октября 1945 г. в г. Харькове. 
В 1963 г. окончил среднюю школу № 5 г. Харькова с золотой 
медалью. Учился в Харьковском медицинском институте, 
на медико-биологическом факультете 2-го Москов-
с к о г о  м е д и ц и н с к о г о  и н с т и -
тута имени Н. И. Пирогова (по 
специальности «биофизика») 
и (с 1966 г.) на лечебном факультете 
Киевского медицинского института 
им. А. А. Богомольца, который окон-
чил в 1969 г. с отличием.

Многие годы научно-педагоги-
ческой деятельности Юрия Ива-
новича были связаны именно 
с Киевским медицинским институ-
том (в наше время — Националь-
ный медицинский университет 
им. А. А. Богомольца), где он прошел 
путь от аспиранта до профессора. 
С 1986 по 1987 г. заведовал Цен-
тральной научно-исследователь-
ской лабораторией, а с 1997 по 
2010 г. профессор Губский воз-
главлял кафедру биоорганической, 
биологической и фармацевтической 
химии НМУ.

С 1987 по 1992 г. Ю. И. Губский 
работал заместителем директора 
по научной работе, и.о. директо-
ра  Киевского НИИ фармакологи 
и токсикологии МЗ Украины (сейчас 
— Институт фармакологи и токси-
кологии АМН Украины), основал 
отдел биохимической фармакологии ИФТ, где, во главе  
коллектива сотрудников, начал разработку фундаменталь-
ных проблем повреждения клетки при интоксикации био-
цидными ксенобиотиками фосфор- и хлорорганической 
природы, стал членом Проблемной комиссии и членом 
специализированного совета по специальным вопросам ток-
сикологии (г. Москва). В эти годы профессор Губский создает 
свое оригинальное научное направление в биохимической 
токсикологии, посвященное роли свободных радикалов 
в механизме химической гибели клетки. 

В начале 90-х годов Юрий Иванович Губский, как один 
из руководителей НИИ фармакологии и токсикологии, вме-
сте с проф. И. С. Чекманом, д.м.н. В. И. Кондратюком, д.м.н. 
Н. И. Шарыкиной принимает активное участие в организации 
Фармакологического Комитета (в наше время — Фармаколо-
гический центр МЗ Украины).

С 1992 р. Ю. И. Губский — на административной и науч-
но-организационной работе в МЗ, ВАК и АМН Украины: 
заместитель председателя Ученого медицинского совета МЗ 
(1991–1992 гг.), начальник управления и аттестационного от-
дела медицинских, биологических, химических и аграрных 
наук ВАК Украины, член Президиума ВАК (1992–2000 гг.). 

За исключительный личный вклад в создание национальной 
системы аттестации научных и научно-педагогических кадров 
высшей квалификации в Украине Ю. И. Губскому в 1997 г. 
было присвоено почетное звание «Заслуженный деятель науки 
и техники Украины».

В 1994–1997 гг. Ю. И. Губский под руководством пре-
з и д е н т а - о р г а н и з а т о р а  А М Н  У к р а и н ы  а к а д е м и к а 
А. Ф. Возианова принимает активное участие в создании 

АМНУ, избирается ее первым Глав-
ным ученым секретарем, а в период 
с 1994 по 1997 гг. — членом Пре-
зидиума АМН Украины.  Бесспор-
ным признанием научных заслуг 
Ю. И. Губского стало его избрание 
в 1994 г. членом-корреспондентом 
АМН Украины. 

Ю. И. Губский  — один из ведущих 
ученых в области биохимической 
фармакологии и токсикологии 
физиологически активных соеди-
нений, медицинской биохимии. 
Как исследователь, Ю. И. Губский 
является учеником и последова-
телем таких украинских ученых 
школы академика А. В. Палладина, 
как член-корреспондент АН УССР 
А. М. Утевский, проф. М. Д. Кур-
ский, професор Е. Ф. Шамрай. 
Основными  задачами его много-
летних экспериментальных иссле-
дований стали изучение молеку-
лярных механизмов химического 
повреждения биомембран и генома 
клеток печени и головного моз-
га, механизмов некротической 
и апоптотической гибели клет-
ки при повреждении ДНК био-

цидными ксенобиотиками, поиск новых антиоксидантов 
и научное обоснование их биохимических и фармакологиче-
ских эффектов. В настоящее время Ю. И. Губский разрабаты-
вает вопросы компьютерного моделирования биохимических 
реакций, квантово-химических механизмов антирадикаль-
ного и антиоксидантного действия фенольных соединений 
и N-содержащих природных и синтетических гетероциклов,  
истории медицинской и биологической науки.  

Ю. И. Губский проводит значительную научно-организа-
ционную работу: в период с 1996 по 1999 гг. он  возглавляет 
созданную по его инициативе Проблемную комиссии МЗ 
и АМН Украины «Токсикология»; с 2000 г. по настоящее время 
профессор Губский — председатель Проблемной комиссии 
МЗ и АМН Украины «Биологическая и медицинская химия», 
также председатель впервые созданного в нашей стране по его 
инициативе специализированного ученого совета Д 26.003.07 
«Медицинская биохимия». Ю. И. Губский — член Научного 
Совета по теоретической и профилактической медицине АМН 
Украины, член комиссии по медицине  Научно-методического 
совета МОН Украины, Президиума и Ученого совета Фар-
макологического Центра МЗ Украины, Центрального совета 
Украинского биохимического общества. 

К юбилею 
Губского Юрия Ивановича
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Член-корреспондент Национальной академии медицин-
ских наук Украины Ю. И. Губский — автор свыше 450 научных 
работ, в том числе широко известных научных монографий 
и справочных руководств по фармакологии и токсикологии, 
в частности: «Коррекция химического поражения печени» 
(К., 1989); «Химические катастрофы и экология» (К., 1993), 
удостоенной в 1996 г. Академической премии АМНУ; 
«Лекарственные средства в психофармакологии» (в соавт., 
Киев–Харьков, 1997); «Лекарственные средства в нарко-
психофармакологии» (в соавт., Харьков, 2002). Под его 
научным руководством и консультированием подготовлено 
17 докторских и 13 кандидатских диссертаций. 

В качестве заведующего кафедрой биоорганической, 
биологической и фармацевтической химии Националь-
ного медицинского университета имени А. А. Богомольца 
Ю. И. Губский внес значительный вклад  в повышение уровня 
научной и учебной работы в области медицинской биохимии, 
является автором первых современных фундаментальних 
украиноязычных учебников для студентов высших медицин-
ских и фармацевтических учебных заведений ІІІ–IV уровней 
аккредитации: «Біологічна хімія» (2000; 2007; 2009 гг.), 
«Біоорганічна хімія» (2004; 2007 гг.). Ю. И. Губский — главный 
редактор основанного им журнала АМН Украины «Медична 
хімія», член редакционных коллегий «Українського біохіміч-
ного журналу», журналов «Современные проблемы токсико-
логии», «Фармацевтичного журналу», «Клінічна фармація», 
«Клиническая информатика и Телемедицина» и др.

Ю. И. Губский ведет большую общественную деятель-
ность: на протяжении ряда лет — руководитель неправитель-
ственной организации «Всеукраинский Совет защиты прав 

и безопасности пациентов»; в качестве члена Коллегии МЗ 
Украины (2008–2010 гг.) участвует в реформировании здраво-
охранения, создании и развитии нового для нашей страны, 
актуального и социально важного научно-практического 
направления — паллиативной и хосписной медицины. С 2008 г. 
Ю. И. Губский  — сопредседатель Координационного Совета 
МЗ Украины по паллиативной помощи, директор созданного 
по его инициативе Института паллиативной и хосписной меди-
цины МЗ Украины, а с начала 2010 г. — заведующий одноимен-
ной кафедрой НМАПО имени П. Л. Шупика. 

В последние годы известна также творческая деятель-
ность Юрия Ивановича в качестве автора блестящих очерков, 
публицистических и литературно-исторических эссе: «Вы 
это серьезно, господа?», «Об одном научно-политическом 
проекте», «Красные помидоры кушайте без меня» (памяти 
поэта Бориса Чичибабина), «Психиатрия» (о связи творчества 
и ментального недуга Н. В. Гоголя).

Украинская ассоциация «Компьютерная Медицина» 
и редакционная коллегия журнала «Клиническая информатика 
и Телемедицина» искренне поздравляют Юрия Ивановича 
с юбилеем, желают ему крепкого здоровья, дальнейших твор-
ческих успехов на благородном пути развития медицинской 
науки.

Первый вице-президент УАКМ
Профессор О. Ю. Майоров
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Доктор медичних наук, професор, Заслужений діяч на-
уки та техніки України Озар Петрович Мінцер народився 
в 1940 році, у 1963 році закінчив Київський медичний інститут 
ім. О. О. Богомольця. Паралельно 
закінчив у 1967 році радіо-фізичний 
факультет Київського державного 
університету ім. Т. Г. Шевченка. 

Працював у Київському НДІ тубер-
кульозу та грудної хірургії молодшим 
науковим співробітником лабораторії 
медичної кібернетики, завідуючим 
лабораторією медичних інформацій-
них систем та систем, що управляють, 
завідувачем лабораторією медичної 
кібернетики. З 1983 року — завідуючий 
лабораторією медичної кібернетики 
Київського НДІ серцево-судинної 
хірургії. 

З 1985 року й по нині працює завіду-
ючим кафедрою медичної інформа-
тики Київської Національної медич-
ної академії післядипломної освіти 
ім. П. Л. Шупика. 

Озар Петрович Мінцер є одним 
із небагатьох визначних фахівців 
в області медичної інформатики, який 
заклав основи її розвитку в Україні. 
Ним створена перша в країні кафедра 
інформатики для післядипломного 
навчання лікарів і провізорів, розро-
блені відповідні програми навчання 
й удосконалення знань. Професор 
О. П. Мінцер був науковим керівником 
створення медичних автоматизованих 
атестаційних систем (ААС), що були запроваджені в Україні 
в 1992 р. й забезпечували комп’ютерну оцінку знань лікарів 
і провізорів. Подібні ААС були впроваджені в державному 
масштабі вперше в Європі. 

Актуальними є його дослідження з обгрунтування прин-
ципів дистанційного навчання, «відкритої» освіти, логіки 
спадкоємного, безперервного, мотивованого навчання на базі 
комп’ютерних технологій. Виняткову важливість мають наукові 
дослідження професора О. П. Мінцера в області обгрунтування 
методів обробки біомедичної інформації, створення медичних 
експертних систем, систем обробки даних. Ним виконаний ве-
ликий обсяг робіт в області теоретичної інформатики, обгрун-
тування проблемноорієнтованих комплексів та їх застосування 
в охороні здоров’я. Значний інтерес мають роботи з автоматичної 
діагностики захворювань і станів (1980–1990 рр.), використання 
багатовимірного статистичного аналізу для розпізнавання 
хвороб, прогнозування і лікування захворювань серця, легень, 
шлунково-кишкового тракту. 

Принципово нові інформаційні технології створені про-
фесором О. П. Мінцером для автоматизованих систем про-
філактичних оглядів населення (АСПОН). 

Професор О. П. Мінцер прийняв участь у розробці тео-
ретичних і практичних основ нового пріоритетного підходу 
в діагностиці і лікуванні хворих — отримані докази впливу 
електромагнітного випромінювання вкрай високої частоти. 

До ювилею 
 Мінцера Озара Петровича

Професор О. П. Мінцер був експертом Всесвітньої організа-
ції охорони здоров’я (ВООЗ) з питань нових технологій, про-
блем здоров’я, математичного моделювання захворюваності 

тощо. Головний ідеолог нового між-
народного руху «Здоров’я в гармонії», 
заснованого на інформаційних оцін-
ках індивідуального і популяційного 
здоров’я. 

Професором О. П. Мінцером під-
готовлено 72 кандидата та 14 докторів 
наук. Опубліковано понад 500 науко-
вих праць, у тому числі 19 монографій, 
підручників та навчальних посібників. 
Автор 18 патентів та авторських сві-
доцтв. 

У 1994 обраний дійсним членом 
Української академії інформатики, 
а у 1995р. — Міжнародної академії 
інформатизації. З 1994 року — він го-
лова Міжвідомчої проблемної комісії 
«Медична кібернетика та інформацій-
ні технології» МОЗ та АМН України. 
Постійний член наукових спеціалізо-
ваних рад з медичної інформатики. 
З 1991 по 1995 рр. — проректор факуль-
тету медичної інформатики Київсько-
го народного університету технічного 
прогресу. З 1990 по 1997р. — Прези-
дент Асоціації «Медінформатика». 
З 2000 р. — Президент Всеукраїнської 
громадської організації «Асоціація спе-
ціалістів з медичної інформатики, ста-
тистики та біомедичної техніки», віце-

президент Української Асоціації «Комп’ютерна Медицина», 
заступник головного редактора науково-методичного журналу 
«Клінічна інформатика і Телемедицина», головний редактор 
науково-методичного журналу «Медична інформатика та інже-
нерія». Він неодноразовий лауреат виставок та конкурсів ВДНГ 
СРСР, ВДНГ України, нагороджений знаком «Винахідник СРСР». 
За наукову розробку та впровадження у навчальний процес 
дистанційної системи освіти, виконаної під його керівництвом, 
от римав срібну медаль на 6-й Міжнародній виставці навчаль-
них закладів (2003р.). Автор та ініціатор принципово нової 
інформаційної технології «Медичний електронний паспорт 
громадянина України». 

Вчена Рада УАКМ, Редакційна колегія журналу «Клініч-
на інформатика і Телемедицина» щиро вітають Юбіляра 
і бажають йому подальшої плідної праці в галузі медичної 
інформатики. 

Вчена Рада Української Асоціації 
«Комп’ютерна Медицина»

Редакційна колегія журналу 
«Клінічна інформатика і Телемедицина»




