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8 травня 2015 року виповнилось 90 років від 
дня народження видатного вченого, фундатора 
української школи хірургії кисті та сухожильної 
алопластики, Лауреата державної премії України, 
заслуженого винахідника України, почесного голо-
ви Дніпропетровської обласної асоціації травмато-
логів-ортопедів, завідувача кафедри ортопедії та 
травматології Дніпропетровської медичної академії, 
нагородженого сьома урядовими нагородами ве-
терана Великої Вітчизняної війни Колонтая Юрія 
Юлійовича.

Юрій Юлійович народився в с. Сольоне Дніпро-
петровської області в сім’ї лікаря. З серпня 1941 р. 
він почав трудову діяльність, працюючи санітаром 
в евакогоспіталі № 3582 (Дніпропетровськ, Старо-
бельск, Алма-Ата).

У лютому 1943 р. його призвали до лав Ра-
дянської армії і після закінчення артилерійського 
училища він брав участь у бойових операціях на 
Ленінградському, І і ІІ Прибалтійських фронтах як 
командир вогневого взводу і взводу розвідки арт-
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полка. Колонтай Ю. Ю. у 19 років став кавалером 
ордена «Червона Зірка».

У 1951 році після закінчення Дніпропетров-
ського медичного інституту випускника направи-
ли до Харківського НДІ ортопедії і травматології 
імені проф. М. І. Ситенка, де під керівництвом 
член-кореспондента АМН СРСР професора Но-
ваченка М. П. він пройшов шлях від клінічного 
ординатора до головного лікаря.

У 1957 р. Ю. Ю. Колонтай успішно захистив 
кандидатську дисертацію «Пологові ушкодження 
плечового сплетіння в новонароджених». У серпні 
1962 р. його обрали за конкурсом на посаду доцента 
кафедри травматології, ортопедії і військово-по-
льової хірургії Дніпропетровського медичного 
інституту.

Завдяки своїй активній хірургічній діяльнос-
ті, наполегливості й цілеспрямованості Колон- 
тай Ю. Ю. вирішив проблему використання кон-
сервованих гомосухожилків в ортопедо-травма-
тологічній практиці та узагальнив власний досвід  
у докторській дисертації «Сухожильна гомопласти-
ка», (1968 р.). У 1970 р. Колонтаю Ю. Ю. присвоєно 
вчене звання професора та обрано завідувачем 
кафедри, якою він керував упродовж 20 років. 

Діапазон наукової діяльності професора надзви-
чайно широкий. Він опублікував понад 240 науко-
вих праць, які й сьогодні мають велике теоретичне  
і практичне значення, став автором 40 авторських 
свідоцтв на винаходи і 47 раціоналізаторських про-
позицій.

У 1983 р. за редакцією Колонтая Ю. Ю. вийшла 
в світ монографія «Відкриті ушкодження кисті»,  
а в 1997 — «Хірургія ушкодження кисті», які стали 
першими ґрунтовними посібниками з цієї проблеми 
в Україні.

За ініціативи і особистої участі невтомного вче-
ного в Дніпропетровську в 1982 р. відкрили перше 
в Україні спеціалізоване відділення хірургії кисті, 
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яке стало міжобласним центром. Ю. Ю. Колонтай 
постійно приділяв увагу підготовці наукових кадрів, 
під його керівництвом на кафедрі захищено 3 док-
торських та 10 кандидатських дисертацій.

Високо цінуючи професійні якості Ю. Ю. Ко-
лонтая, колеги постійно обирали його делегатом 
Всесоюзних і 10 республіканських з’їздів ортопе-
дів-травматологів, де вчений виступав із доповідя- 
ми і науковими повідомленнями. За активної участі 
професора Колонтая Ю. Ю. в Дніпропетровську 
(1971 р.) був проведений VI з’їзд ортопедів-травма-
тологів УРСР, в 1972 р. — Всесоюзна конференція 
з протезування, а в 1983 р. — засідання президії 
правління Всесоюзного товариства травматологів-
ортопедів.

У 1973 р. ім’я Колонтая Ю. Ю. занесено до 
книги трудової слави Дніпропетровської області. 

Він нагороджений орденами «Вітчизняної війни», 
«Червоної Зірки» та «Богдана Хмельницького», вій-
ськовими медалями, значком «Відмінник охорони 
здоров’я», двома медалями ВДНГ СРСР.

Вже минуло понад 10 років, як не стало Юрія 
Юлійовича, але його справа продовжує жити. 
Творчі задумки і наукові розробки вченого стали 
вітчизняним надбанням. Ю. Ю. Колонтаю вдалося 
сформувати потужну наукову школу, напрацювати 
традиції, об’єднати своїх учнів-однодумців у справж- 
ню команду, яка з честю несе і творчо розвиває ідеї 
вчителя.

Щорічно в травневі дні за традицією збираються 
численні учні, колеги, пацієнти Юрія Юлійовича 
Колонтая, щоб вшанувати світлу пам’ять Людини, 
яка залишила в кожному частку своєї душі, любові 
і відданості професії.
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