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ЮВІЛЕЇ

ПРОФЕСОР ДУБЕНКО ЄВГЕН ГРИГОРОВИЧ СВЯТКУЄ СВІЙ ЮВІЛЕЙ

Євген Григорович Дубенко є одним з провідних вче-
них-неврологів України та пострадянського простору, 
завдяки високому науковому та творчому потенціалу, 
фундаментальним знанням, широким клінічним ін-
тересам якого започатковані нові наукові напрямки 
в  клінічній неврології світового та  європейського 
рівнів. Завдяки науковим дослідженням Дубенка Є. Г., 
досягнення української неврологічної школи отримали 
міжнародне визнання, зокрема і на численних світових 
та європейських конгресах, учасником яких був Євген 
Григорович.

Є. Г. Дубенко народився в селі Потоки Кременчуць-
кого району Полтавської області. 1954  року з  відзна-
кою закінчив Харківський медичний інститут. Вже тоді 
у молодого вченого зародився інтерес до неврології, 
що дало змогу продовжити свою освіту та опанування 
обраною професією в  клінічній ординатурі кафедри 
нервових хвороб Харківського медичного інституту. 
На цієї кафедрі Дубенко Є. Г. з 1956 до 1962 року пра-
цював асистентом, а  вже з  1962 до  1970  року  — до-
центом. Після захисту докторської дисертації, з  1970 
до 1971 року займав посаду професора, а з 1971 року 
очолив кафедру нервових хвороб Харківського держав-
ного медичного інституту, якою керував до 2002 року.

Є.  Г.  Дубенко стояв у  витоків створення в  Україні 
вчення щодо ранніх форм судинної патології і  про-
філактичної ангіоневрології. Його роботи, які були 
розпочаті в  70-ті  роки минулого століття, дали по-
штовх до  подальшого розвитку принципів ранньої 
діагностики, первинної та  вторинної профілактики 
гострих та  хронічних порушень мозкового крово-
обігу. Відображенням наукових досліджень в  галузі 
ангіоневрології стали дві  монографії, які присвячені 

початковим формам атеросклерозу судин головно-
го мозку та  численні наукові публікації. За  вагомий 
внесок в  розвиток неврології 1984  року присвоєно 
звання заслуженого діяча науки і  техніки України. 
За цикл робіт щодо принципів профілактики гострих 
та хронічних форм порушення мозкового кровообігу 
удостоєний Державної премії України в  галузі науки 
і техніки 1993 року. Того ж року був обраний академі-
ком Академії наук вищої школи.

Дубенко  Є.  Г.  — генератор нових наукових ідей. 
Діапазон його наукових поглядів дозволив розробити 
та  втілити в  клінічну практику багато перспективних 
науко вих напрямків в неврології, які з честю продовжу-
ють його численні учні. Важливим напрямком наукової 
діяльності професора Дубенко  Є.  Г. є  вивчення меха-
нізмів формування епілептичного вогнища та методів 
терапії, спрямованих на  підвищення протисудомних 
захисних механізмів головного мозку. Мабуть не  має 
жодного розділу неврології, до якого б не проявив на-
уковий інтерес Євген Григорович і не доклав своїх на-
укових зусиль до досконалого вивчення неврологічних 
захворювань та генерації нових поглядів на механізми 
етіології, патоґенезу та  терапії. Вперше в  Україні під 
керівництвом Є. Г. Дубенка почали розробляти невро-
логічні аспекти деменцій різноманітного ґенезу, які 
на часі стали актуальними в світі. Важливими напрям-
ками в  науко вій діяльності Є.  Г.  Дубенка стали також 
проблеми екологічної неврології, демієлінізуючих 
захворювань, головного болю тощо. Тільки зараз стає 
зрозумілою актуальність соматоневрологічних захво-
рювань, які вивчав Дубенко Є. Г., надаючи важливого 
значення насамперед неврологічним синдромам гіпо-
тиреозу та  гормональним спонділопатіям. Важливим 
є цикл досліджень щодо вивчення черепно-мозкової 
травми, в яких автор особливу увагу надавав цервіко-
вертебральній патології в ґенезі та протягом віддалених 
наслідків.

Загалом, Дубенко Є. Г. є автором понад 300 наукових 
робіт, серед них 7 монографій, 2 підручники та 6 посіб-
ників для лікарів та студентів. Під його керівництвом 
підготовлено та захищено 6 докторських та 41 канди-
датська дисертація.

Видатні заслуги Є. Г. Дубенка на царині педагогіки 
вищої школи стали приводом до його обрання членом 
Європейської федерації неврологічних товариств 
та  членом Комітету з  освіти Всесвітньої невроло-
гічної федерації. Євген Григорович нагороджений 
спеціальним сертифікатом президента Всесвітньої 
неврологічної федерації, титулом за  видатні заслуги 
в  галузі неврології (1999). За  заслуги в  галузі клі-
нічної медицини Є.  Г.  Дубенко нагороджений орде-
ном Української Православної церкви Преподобного 
Агапіта Печерського (2004).

Є. Г. Дубенко — педагог з великої літери. Його не-
перевершені лекції, клінічні розгляди та обходи з за-
хватом та вдячністю згадують численні покоління учнів. 
Талант клініциста, вченого та педагога дозволили про-
фесору Дубенку Є. Г. започаткувати свою велику школу 
неврологів, до складу якої мають честь входити лікарі 
не тільки України та держав колишнього Радянського 
Союзу, а й багатьох країн світу.

Нас, своїх учнів, професор Є.  Г.  Дубенко вчив 
не  тільки азам неврології, а  й  людяному ставленню 



ISSN 2079-0325. УКРАЇНСЬКИЙ ВІСНИК ПСИХОНЕВРОЛОГІЇ. 2019. Том 27, випуск 2 (99)84

ЮВІЛЕЇ

до пацієнтів, співпереживанню їхнім проблемам, увазі 
до  їх  самопочуття. До  сьогодні Євген Григорович 
не  відмовляє своїм учням у  проведенні консиліумів 
та консультацій пацієнтам з невизначеним або склад-
ним діагнозом, за що ми йому уклінно дякуємо. В місті 
Харкові склалася спільнота, яка з гордістю називає себе 
учнями видатного невролога сучасності Дубенка Є. Г., 
завдячуючи якому ми  знайшли своє життєве покли-
кання, завоювали авторитет серед пацієнтів, та, окрім 
цього, пам`ятаючи чиї ми  учні, прагнемо допомагати 

один одно му як  в  плані надання консультацій, так 
і в життєвих ситуаціях.

Тому в  ювілейні дні ми, учні Євгена Григоровича, 
зичимо йому доброго здоров'я, наснаги, щастя, успі-
хів у  подальших клінічних та  наукових дослідженнях 
та ще великої кількості вдячних учнів.

З повагою, велика армія вдячних учнів та колег
Президія «Асоціації неврологів, психіат рів і наркологів 
України» приєднується до привітань ювіляру.




