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ародився 31 серпня 1953 р. у м. Львові.
Під час навчання у старших класах Олег Мота вирі
шив стати лікарем. Яскравим прикладом майстерності та
професіоналізму була його рідна тітка Любов Семенівна
Мота (Гринчук), яка понад 50 років свого життя присвяти
ла лікувальному мистецтву — працювала на посаді тера
певта у Львівській обласній залізничній лікарні.
Тож у 1970 р. Олег Мота вступив на лікувальний фа
культет Львівського державного медичного інституту, який
закінчив у 1976 р., опанувавши спеціальність «Лікувальна
справа».
Нині Олег Романович із великою вдячністю та пова
гою згадує своїх наставників — плеяду професорів,
керівників різних кафедр і наукових напрямів. Серед них
Ю. І. Децик (кафедра пропедевтики внутрішніх хвороб),
М. Д. Подільчак (кафедра загальної хірургії), Б. А. Собчук
(кафедра біохімії), Р. О. Бариляк (кафедра отоларинголо
гії), Д. Д. Зербіно (кафедра патологічної анатомії з курсом
судової медицини), Є. С. Детюк (кафедра гістології та
ембріології), О. М. Созанський (кафедра акушерства і
гінекології), М. І. Дубовий (кафедра дерматовенерології).
Протягом 19761977 рр. він проходив інтернатуру в
Червоноградській міській лікарні (Львівська область), а з
1977 до 1979 р. працював хірургом у Сокальській цент
ральній районній лікарні (Львівська область). Упродовж
19791980 рр. Олег Романович був хірургом у торакально
му відділенні Львівської обласної клінічної лікарні.
У 1980 р. він вступив до клінічної ординатури Інсти
туту серцевосудинної хірургії ім. О. М. Бакулєва АМН
СРСР (м. Москва). В 1982 р. розпочав свій трудовий
шлях у цій науковій організації на посаді молодшого нау
кового співробітника у відділенні набутих вад серця.
Сьогодні Науковий центр серцевосудинної хірургії
ім. О. М. Бакулєва РАМН — провідна установа, яка прово
дить лікувальну, наукову, педагогічну й організаторську
діяльність у сфері серцевосудинної хірургії. В її складі
функціонують Інститут кардіохірургії ім. В. І. Бураковсь
кого та Інститут коронарної патології і судинної хірургії.
У 1988 р. О. Р. Мота захистив кандидатську дисерта
цію на тему «Дисфункції механічних протезів у мітраль
ній і аортальній позиції. Клініка, діагностика та результати
повторних операцій». Наступного року він став старшим
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науковим співробітником Інституту серцевосудинної
хірургії ім. О. М. Бакулєва АМН СРСР. Олег Романович
самостійно виконував операції протезування клапанів сер
ця в умовах екстракорпорального кровообігу.
З 1996 р. він — провідний, а з 1997 р. — головний нау
ковий співробітник відділення реанімації та інтенсивної
терапії Центру серцевосудинної хірургії ім. О. М. Баку
лєва РАМН.
У 2000 р. Олег Мота захистив докторську дисертацію
«Особливості перебігу найближчого післяопераційного
періоду у хворих, які перенесли тривалий штучний кро
вообіг».
У 2004 р. Олег Романович був призначений на посаду
головного наукового співробітника, заступника керівника
відділення хірургічного лікування інтерактивної пато
логії. З моменту відкриття цього підрозділу Наукового
центру серцевосудинної хірургії ім. О. М. Бакулєва
РАМН його співробітники виконали низку унікальних
операцій, серед яких показовими як у клінічному, так і в
науковому аспектах є випадки операційного лікування
гігантської фіброми легень (дуже рідкісного захворюван
ня) та посттравматичного тромбозу правого передсердя
серця. Керівником відділення та оперуючим хірургом є
академік РАМН і РАН, головний кардіохірург МОЗ РФ
Л. А. Бокерія.
З 2010 р. Олег Мота працює на посаді головного
наукового співробітника науковоорганізаційного відділен
ня Центру серцевосудинної хірургії ім. О. М. Бакулєва
РАМН. Він також є виконавчим директором Регіонально
го громадського фонду сприяння вітчизняній медицині
(м. Москва), членом Асоціації серцевосудинних хірургів
Російської Федерації.
Олег Романович — автор і співавтор близько 200 науко
вих праць.
За високі успіхи у професійній діяльності нагородже
ний почесною грамотою РАМН, грамотою Міжнародного
фонду «Меценати сторіччя». Він — почесний донор Росії.
Дружина Олега Романовича, Лідія Аршавеліївна Мо
та (Мосесова), за фахом теж лікар: вона — науковий
співробітник Центру неврології РАМН.
Серед захоплень О. Р. Моти — історія та музика. Він
віддає перевагу активному відпочинку на природі: любить
рибалити, збирати гриби, ходити на полювання. Часто по
дорожує визначними місцями України та інших країн.

