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Пам’яті Юрія Ілліча Кундієва
Хорошему учителю достаточно иметь только два
качества:
большие знания и большое сердце
Л.Н. Толстой

Похмурий ранок, 8.30 за київським часом,
на календарі 17 січня 2017 р., телефонує мій
друг, співробітник Інституту Амосова – в
розпачі розумію …, не стало Юрія Ілліча …
Центр Києва, вулиця Саксаганського,
будинок 75, Державна Установа «Інститут
медицини праці Національної академії медич
них наук України», другий поверх, приймальна
директора – звична метушня, але ні усміхнених
співробітників, ні гостей. Не віриться, що
вже ніколи назустріч не вийде Юрій Ілліч,
більше не побачиш його привітного обличчя,
не почуєш його голосу і завжди змістовних
і конкретних промов. Як далі працювати в
такий нелегкий час без нього?
Юрій Ілліч Кундієв, академік НАН і
НАМН України, член-кореспондент РАН,
радник президії НАН України, віце-президент НАМН України, заслужений діяч науки
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і техніки, двічі лауреат Державної премії
в галузі науки і техніки, член постійного
комітету експертів ВОЗ із безпечного засто
сув ання пестицидів, засновник і надалі
лід ер біоетичного руху в Україні. Він був
надзвичайно талановитою людиною, світогляд якої уособлював зв’язок між минулим
і сучасним, завдяки відкритості до пізнання нового, інноваційному мисленню – він
природно випереджав час, у якому жив.
Життя академіка Кундієва неймовірне –
від злиденного дитинства, повоєнної молодості, до беззаперечного визнання науковою
спільнотою.
Доленосною була зустріч Юрія Ілліча з
легендарним Левком Івановичем Медведем.
Справжній демократизм, простота, доступ
ність і далекоглядність академіка Медведя,
допомогли розпізнати в молодому науковцеві
найкращі здібності. В свою чергу, розповіді
Юрія Ілліча про Левка Івановича завжди були
переповнені емоційною вдячністю учня до
Вчителя.
З 1964 по 2017 рр., понад півстоліття
поспіль Юрій Ілліч очолював ДУ «Інститут
медицини праці НАМН». Його самовідданість
роботі, високі організаційні якості, в очах
колективу склали образ ідеального керівни
ка, який, в свою чергу, створив колектив,
здатний функціонувати,синхронно з ритмом
керівника.
Юрія Ілліча завжди оточували розумні
і талановиті люди, водночас він ніколи не
підкреслював значимості своєї персони, був
надзвичайно скромною людиною. Писати
про його наукові досягнення і непересічні
здібності непідсильна справа, здається вже
все було сказано і написано ним самим. Юрій
Ілліч є автором понад 500 наукових публіка
цій і 35 монографій, досить прочитати книгу
Ю.І. Кундієва «Институт сквозь призму эпох»,
(Київ, ВД «Авіцена», 2014); переглянути
документальний фільм, який знято таланови
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тим кінорежисером Олександром Муратовим
і професором Ігорем Тарабаном; скористатись інтернет-ресурсами за незчисленними
посиланнями на пошукове слово «академік
Кундієв» або просто «Юрій Кундієв».
Хочу подякувати долі за зустріч з Юрієм
Іллічем, за потужний імпульс до самопізнання і самореалізації, який він завжди випромінював. Бути Вчителем – це доля, краще за
яку не може бути ніщо. Вона вогнем запалює
серця, теплом охоплює душі, і тим самим
не переривається зв’язок поколінь, поки
живе пам’ять про Вчителя в серцях його
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учнів. Юрій Ілліч підготував 16 докторів і
38 кандидатів наук. Його наукова спадщина
залишаться в історії гігієни і медицини праці
назавжди. Учні Юрія Ілліча будуть надихатися його прикладом і з теплотою пригадувати
часи роботи з ним.
Пройдуть роки, буду пам’ятати інте
лігентну постать Юрія Ілліча, його готовність
допомогти, полегшити і покращити людське
життя. Світла пам’ять про людину, яка чесно і
гідно пройшла свій життєвий шлях, залишивши по собі спогади звершених добрих справ,
завжди буде в серцях його учнів.
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