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PERSONALIA

Федотов Валерій Павлович 
(до 75-річчя з дня народження)

2      вересня 2014 року виповнилося 75 років 
професору Федотову Валерію Павловичу, 

одному з найвідоміших дерматовенерологів 
України.

Професор Валерій Павлович Федотов вніс 
значний вклад у розвиток вітчизняної дермато-
венерології і є засновником одного з найбільш 
актуального напрямку науки – мікології.

Валерій Павлович Федотов народився у  
1939 р. у м. Льгов Курської області (Росія) в ро-
бітничій родині. Батько Павло Михайлович пра-
цював начальником дистанції шляхів, мати Ва-
лентина Євгенівна – техніком-залізничником.

Обравши професію лікаря, у 1956 р. Валерій 
Павлович вступив на лікувальний факультет 
Станіславського (Івано-Франківського) медич-
ного інституту. На все життя Валерію Павлови-
чу запам’яталися лекції професорів Авіосора, 
Верхратського, Судоміра, Сардака, Мельмана, 
Сойбельмана, Райцеса та інших.

Після закінчення навчального закладу, Валерій 
Павлович протягом двох років працював районним дерматовенерологом та заступником головного 
лікаря Баштанського району Миколаївської області.

У 1964 р. Валерій Павлович вступив до аспірантури Харківського науково-дослідного інституту 
дерматології та венерології, після закінчення якої упродовж року працював молодшим науковим 
співробітником цього інституту.

З 1967 по 1987 р. Валерій Павлович Федотов був асистентом, згодом – доцентом кафедри шкір-
них та венеричних хвороб Запорізького державного медичного інституту. У 1969 р. захистив кан-
дидатську дисертацію на тему «Деякі питання патогенезу і терапії алергічних вузловатих дермо-
гіподермітів» (Москва), а в 1982 р. – докторську дисертацію на тему «Мікоз, обумовлений червоним 
трихофітоном (стан різноманітних ланцюгів імунітету та комплексна диференційована терапія)» 
(Москва). З 1987 р. зайняв посаду професора кафедри шкірних та венеричних хвороб Запорізького 
медичного інституту.

Упродовж 1989-2006 рр. Валерій Павлович Федотов працював завідувачем кафедри дерматове-
нерології Дніпропетровської державної медичної академії. Під час керівництва Валерія Павловича 
на кафедрі проводилася широкомасштабна науково-практична робота, працівниками кафедри під-
готовлено та видано 14 збірників наукових статей. З 2012 р. Валерій Павлович  – завідувач кафедри 
дерматовенерології та косметології з циклом естетичної медицини ФПО Запорізького державного 
медичного університету.
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ФЕДОТОВ ВАЛЕРІЙ ПАВЛОВИЧ (ДО 75-РІЧЧЯ З ДНЯ НАРОДЖЕННЯ)

Валерій Павлович Федотов – автор 933 наукових праць (52 з яких надруковано в закордонних 
виданнях), серед них 10 монографій, два підручника, 20 винаходів та 34 раціоналізаторських про-
позицій, 36 методичних рекомендацій, 30 інформаційних листів. Має 4 дипломи республіканських 
виставок. Учасник 21 міжнародного конгресу.

Валерій Павлович Федотов підготував 5 докторів та 50 кандидатів медичних наук.
На протязі багатьох років Валерій Павлович Федотов був головним редактором фахового між-

народного журналу «Дерматовенерологія. Косметологія. Сексопатологія».
Валерій Павлович Федотов – член редакційних рад 8 науково-практичних журналів України,  

Казахстану, Узбекистану, Росії; член Європейської академії дерматології та венерології.
Науковими розробками сьогодення у професора Федотова є розробка методів терапії та профі-

лактики рецидивів хронічних дерматозів та хвороб, що передаються статевим шляхом, із урахуван-
ням особливостей гомеостазу хворих та супутньої патології, – оскільки на сьогодні відмічається 
значна тенденція до зростання дерматологічної патології, особливо з хронічним перебігом у паці-
єнтів з порушенням гомеостазу та супутньою патологією. Це актуальна соціально-економічна та 
медична проблема, розв’язання якої значною мірою залежить від рівня життя населення, екології, 
наукових досягнень у дерматології та використання їх у медичній практиці. З’ясовується сучасний 
стан перебігу таких хронічних дерматозів, як псоріаз, розацеа, акне, мікози, псевдомікози, піодермії, 
герпетична інфекція, пухирчатка, і деяких хвороб, що передаються статевим шляхом, а саме – се-
рорезистентного сифілісу, особливості виникнення та механізми розвитку даних патологій. За да-
ними темами під керівництвом Валерія Павловича Федотова виконується 10 кандидатських та одна 
докторська дисертація.

Надійна всебічна підтримка найдорожчих людей надихає Валерія Павловича щохвилини. Дружина 
Аліна Яківна – лікар, закінчила Одеський державний медичний інститут. Син Ігор Валерійович – дер-
матовенеролог, випускник Запорізького державного медичного інституту.

Життя Валерія Павловича невід’ємне від медицини, тож невипадково його життєве кредо – «До-
помога хворим людям та постійне підвищення професійного рівня».

Щиро вітаємо ювіляра з 75-річчям і бажаємо йому міцного здоров’я, наснаги, творчих успіхів і 
талановитих учнів!


