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ПРОФЕСОР КОСТЮК ГРИГОРІЙ ЯКОВИЧ
(до 80-річчя з дня народження)

Виповнюється 80 років від дня народження відомого українського морфолога,
педагога, завідувача кафедрою оперативної хірургії та топографічної анатомії Вінницького національного медичного університету ім. М. І.
Пирогова Григорія Яковича
Костюка, який народився в с.
Копайгород Барського району Вінницької області 22 лютого 1938 р. Після закінчення
середньої школи служба в
рядах Радянської армії (19561957 рр.), навчання в Одеському медичному училищі №
3, яке закінчив у 1959 році.
А в 1959-1961 роках знову
служба в Радянській Армії на
посаді фельдшера. Доля розпорядилася служити в Німеччині, епізоди служби ювіляру
запам’яталися на все життя. В 1961-1967
рр. навчався на медичному факультеті Вінницького медичного інституту ім. М. І.
Пирогова, після закінчення якого був направлений на наукову роботу на кафедру
оперативної хірургії та топографічної анатомії. З 1968 р. працював асистентом кафедри. В 1974 р. захистив кандидатську
дисертацію «Оперативні втручання на
шлунку при гострій променевій хворобі в
експерименті» в спеціалізованій раді при
Івано-Франківському медичному інституті. В 1977 присвоєно вчене звання доцента
кафедри. Наряду з плідною педагогічною
діяльністю, Г. Я. Костюк працював заступником декана по роботі з іноземними студентами, має заслужений авторитет серед
випускників університету багатьох країн
світу.
У 1988 році захистив докторську дисертацію «Морфофункціональний і математичний аналіз змін у підшлунковій залозі
при експериментальному гострому пан-

креатиті і його корекції». В 1991 присвоєно
вчене звання професора. З 1989 до 2017
року очолював кафедру оперативної хірургії та топографічної анатомії.
У Вінницькому національному медичному університеті ім. М. І. Пирогова в повній
мірі розкрився науковий, педагогічний, організаторський
талант і високий професіоналізм Григорія Яковича,
особливо в області розробки
реконструктивних операцій
на органах травної системи.
Під його керівництвом проводились глибокі комплексні
наукові дослідження з актуальних питань оперативної
хірургії та топографічної анатомії. Разом з проф. Жученком Сергієм Павловичем (другом, соратником, однодумцем) вони склали творчий
тандем, завдяки якому розроблялись нові
оперативні втручання, застосовувались
оригінальні кишкові шви, написані цікаві
монографії.
Науковий напрямок – дослідження
основ функціонування та розробка реконструктивних операцій на порожнистих органах травної системи методами математичного моделювання.
Під керівництвом та при активній допомозі професора Г. Я. Костюка підготовлено
трьох докторів медичних наук, 17 кандидатів медичних наук. За науковим напрямком
професора працюють численні здобувачі.
Достатньо великий проміжок часу Г. Я.
Костюк займався науковими дослідженнями, які завершились друкуванням наукових
статей, монографій, посібників, видачею
авторських свідоцтв на винаходи, патенти,
оформленням раціоналізаторських пропозицій. Перу Григорія Яковича належить
близько 300 наукових праць, 35 винаходів,
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Колектив кафедри клінічної анатомії та оперативної хірургії.

75 раціоналізаторських пропозицій. Свої
наукові доробки він доповідає на наукових
форумах морфологів України, бере активну участь в їх організації.
Професор Костюк Г. Я. – дійсний член
Академії інтегративної анатомії. Він глибоко шанує своїх учителів, нині покійних
проф. Бобрика І. І., проф. Терентьєва Г.
В., проф. Кулика П. П., продовжує наукові
теми, започатковані вчителями.
Григорій Якович – член двох спеціалізованих рад по захисту кандидатських дисертацій, член редакційної колегії журналів
«Вісник морфології», «Клінічна анатомія та
оперативна хірургія», входить до наглядової ради національного музею-садиби М. І.
Пирогова.
Вся сім’я Григорія Яковича служить
охороні здоров’я людей. Дружина, Олександра Павлівна, – відомий провізор на
Вінниччині, до цього часу консультує багатьох вчених університету. Старший син,
Володимир, кандидат медичних наук,
травматолог, зцілює складні переломи
кісток. Менший син, Олександр, успішно
захистив дисертацію на здобуття ступеня
доктора медичних наук, став професором.
Його обрали завідувачем кафедри променевої діагностики, променевої терапії та
онкології. Сім’я Костюка вносить свій ва10

гомий внесок у розвиток вітчизняної медицини та медичної науки.
Григорій Якович хороший сім’янин. Діти
йому подарували трьох внуків, а внуки –
правнучку та правнука. Правнучка Олександра (названа в честь Олександри Павлівни) вже навчається у другому класі та
радує Григорія Яковича високим рівнем англійської мови. Правнук Євген (два роки) в
даний час вдосконалює українську. Зустріч
з внуками та правнуками знімає стрес та
набагато піднімає активність ювіляра.
Г. Я. Костюк – енергійна, цілеспрямована людина, завжди готова допомогти.
Йому, як наставнику, щиро дякують молоді
викладачі за допомогу по вдосконаленню
викладацької майстерності, вдячні студенти за увагу, яка приділяється їм для підвищення знань з предмету.
Щиро вітаємо ювіляра з днем народження, бажаємо здоров’я та натхнення, подальших успіхів у науковій та педагогічній роботі, творчого довголіття.
Свої вітання висловлює кафедра клінічної
анатомії і оперативної хірургії ВДНЗУ
«Українська медична стоматологічна
академія» та редакція журналу
«Вісник проблем біології і медицини».
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