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ПЕДІАТРІЯ

БОЛЬБОТ ЮРІЙ КОНОНОВИЧ

 

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!

Видатному вченому, доктору медичних наук, професору, завідуючому кафедри педіатрії №3 та неонатології 
Дніпропетровської медичної академії, Заслуженому лікарю України, члену Американської асоціації педіатрів і
просто Людині, чиє ім’я, як лікаря-педіатра, відоме далеко за межами України, Юрію Кононовичу Больботу, 12 квітня 
виповнилося 65 років!

 Юрій Кононович народився у найчарівнішу пору року, у розквіт весни, коли природа починає оживати і буяє 
зеленню і квітами, у селі Васильківка Дніпропетровської області у дружній, інтелігентній і шанованій родині керівни-
ка великого підприємства. Життєвий шлях його батьків є прикладом нездоланної жаги до життя, праці, постійного 
розвитку, яка не гасне з роками, а навпаки, зростає і запалює всіх. 

Після закінчення з золотою медаллю середньої школи Юрій Кононович обрав одну з найскладніших та найгуман-
ніших професій та у 1967 році вступив, а у 1973 з відзнакою закінчив Дніпропетровський Ордену Трудового 
Червоного Прапору медичний інститут.

 Професор Больбот завжди з величезною повагою та шаною згадує імена тих, хто допоміг зробити перші кроки в 
науці, а саме професорів  А.К. Тихого, 

З.М. Жарикову та В.А. Тищенко. Він пройшов шлях від клінічного ординатора і асистента (з 1976 р.) кафедри госпі-
тальної педіатрії до професора (1995 р.), а згодом і завідувача кафедри (1999 р.). В 30-річному віці Юрій Кононович з 
успіхом захистив кандидатську «Особенности газообмена и связанных с ним некоторых метаболических процессов 
при пневмонии у детей грудного возраста», а згодом, у 1996 році і докторську дисертацію «Рецидивирующий брон-
хит у детей (механизмы формирования, этиологические аспекты, реабилитация и прогноз)». 

З 1999 року по теперішній час Юрій Кононович очолює кафедру педіатрії  №3 та неонатології ДЗ «Дніпропетровська 
медична академія МОЗ України», кафедру з багатою історією. Сьогодні наша кафедра – це колектив однодумців з 
потужним потенціалом, який сміливо, з надією, вірою і великим бажанням працює і дивиться в майбутнє. Ми пиша-
ємося тим, що вже не один рік працюємо разом з професором Больботом над внесенням спільного доробку в роз-
виток вітчизняної педіатричної  школи і стоїмо на варті здоров’я дітей. Саме Юрію Кононовичу належать новаторські 
ідеї і зроблений неоціненний вклад у розвиток дитячої пульмонології та багатьох інших наукових напрямків, які про-
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довжують розробляти його учні. Під його керівництвом пульмонологічна наукова тематика вийшла на новий рівень 
– розкриті механізми формування рецидивуючих і хронічних бронхолегеневих захворювань, розроблені профілак-
тичні та реабілітаційні заходи для дітей різних вікових груп. Хто сказав, що з роками важче працювати? Ці слова 
точно не про Юрія Кононовича! За його керівництва захищено 6 та виконується 3 кандидатських дисертацій. З 1995 
року під керівництвом Юрія Кононовича Больбота розвиваються міжнародні контакти з педіатрами Гарвардської 
медичної школи (США, м. Бостон), проводяться сумісні науково-практичні конференції, в м. Дніпропетровськ впер-
ше була проведена масова вакцинація дітей проти гепатиту В (2000-2001 р.р.) на спонсорські кошти JCRC, на суму 
300 тисяч доларів США, удосконалюються методи діагностики та лікування дітей. 

Професор Больбот завжди успішно поєднує лікувальну, педагогічну та наукову роботу з громадською. Його врод-
жена інтелігентність та благородність, почуття такту та комунікабельність з принципіальністю завжди притягували 
до нього молодь, а прекрасні організаторські здібності сприяють росту його популярності і авторитету серед колег 
та студентської молоді, дозволяючи залишатись лідером та наставником, не дивлячись на високий пост. Загалом, за 
42 роки лікувальної та науково-педагогічної діяльності професором Больботом опублікувано понад 400 наукових та 
навчально-методичних праць, 4 патенти, 12 учбових посібників з грифом ЦМК МОЗ України, співавтор монографій: 
«Диференційна діагностика синдромів порушення фізичного та статевого розвитку у дітей» (2006), «Часті респіра-
торні захворювання та рецидивуючий бронхіт у дітей» (2011), «Selected lectures on pediatrics» (2015),  навчального 
посібника для ангольських студентів на португальській мові (видане в Анголі). Протягом багатьох років він є членом 
редакційної ради науково-практичних педіатричних журналів: «Педіатрія, акушерство, гінекологія», «Здоров’я дити-
ни», «Дерматовенерологія. Косметологія. Сексопатологія», членом Комітету з питань вищої медичної освіти асоціації 
педіатрів країн СНГ , членом науково-методичної комісії з довузівської та базової підготовки іноземних громадян 
МОН України, експертом Державної Акредитацйної комісії МОН України. За численні заслуги Юрій Кононович наго-
роджений Грамотою Посла СРСР у Народній Республіці Ангола, Грамотами відділу охорони здоров’я  провінції Уамбо 
(НРА), Почесним знаком ЦК ВЛКСМ, дипломом та бронзовими медалями ВДНГ СРСР та УРСР (1983), Почесною 
Грамотою МОЗ України, Почесною Грамотою Дніпропетровської Обласної Ради, Грамотами Департаменту охорони 
здоров’я Дніпропетровської  ОДА та Департаменту охорони здоров’я Дніпропетровської міської ради, Почесною 
відзнакою голови Дніпропетровської Обласної Ради (2011), Пам’ятними медалями: «За вірну службу рідному місту» 
(2001), «За заслуги перед містом» (2015).

 Дорогий Юрію Кононовичу, ми захоплюємось Вашими людськими якостями, талантом Організатора, блискучого 
Лектора, Науковця та Вчителя. Ви володієте широким світоглядом та високою ерудованістю. Ваші лекції відрізняють-
ся глибиною та повнотою викладення матеріалу, високою ораторською майстерністю та завжди користуються успі-
хом 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 врято-
ваних маленьких життів. Ви енергійна, доброзичлива, завжди молода людина, що крокує упевненою ходою. Для нас 
Ви еталон доброти, порядності, мудрості, працелюбства. До Вашого Ювілею прийміть найщиріше, найсердечніше 
побажання здоров’я й оптимізму, творчої вдачі, нев’янучого почуття гумору, любові до життя, миру в душі. Нехай 
посміхаються 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 подальших успіхів в 
педагогічній, науковій, лікувальній діяльності!
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