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Хухлина Оксана, Воевидка Оксана, Антонив Алена. Профессор Синчук А. Н. − врач, ученый, личность
(посвящено 90-й годовщине со дня рождения. Цель и задачи исследования. Проанализировать этапы жизненного пути
и научные, педагогические и творческие достижения профессора Синчука О.М. Новизна исследования. В статье впервые
описываются этапы жизненного пути и научные, педагогические и творческие достижения профессора Синчука О.М., его
вклад в историю Высшего государственного образовательного учреждения Украины «Буковинский государственный медицинский университет». Профессор посвятил свою практическую работу в Украине и Замбии подготовке студентов и
аспирантуре врачей, преподавательской и методической работе, медико-консультационной деятельности в качестве высококвалифицированного врача - терапевта, кардиолога и ревматолога. Методология. В статье используются описательный
метод, метод исторического обзора. Заключение. Александр Николаевич Синчук скончался 24 октября 2006 года. Похоронен на Центральном кладбище в Киеве.
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Постановка проблеми. 11 квітня 2018 року колектив кафедри внутрішньої медицини, клінічної фармакології та професійних хвороб ВДНЗ України
«Буковинський державний медичний університет» відзначив 90-річчя з дня народження професора Синчука
Олександра Миколайовича (11.04.1928−24.10.2006),
який упродовж 38 років (1958 по 1996 рр.) працював у
Чернівецькому державному медичному інституті (ЧМІ),
упродовж 10 років очолював колектив кафедри госпітальної терапії ЧМІ (1982 по 1992 рр).
Історіографічний огляд. Сучасна медична наука
має ряд пріоритетних науково–дослідних напрямів. Одним із них є дослідження, а саме окремі віхи життя та
наукової спадщини відомих вчених, науковців і громадських діячів. Серед знаних постатей медичної науки
можна назвати ім’я Синчука Олександра Миколайовича,
відомого науковця, професора (див. рис. № 1). Історіографія дослідження життєпису О. М. Синчука започаткована 1999 р. публікацією «Буковинська державна медична академія. Сторінки історії». «Біографічний довідник
завідувачів кафедр та професорів Буковинської державної медичної академії (1944-1998 рр.)»1, яка висвітлює
науково-дослідну діяльність вченого. У виданнях, прис-

вячених 70-річчю БДМУ2, висвітлено життєвий шлях
професора Синчука О. М., етапи його наукової, педагогічної та лікувально-консультативної діяльності.
Мета та завдання дослідження. Проаналізувати
етапи життєвого шляху, наукові, педагогічні, творчі
здобутки професора Синчука О. М.3, його внесок в історію ВДНЗ України «Буковинський державний медичний
університет».
Матеріали дослідження. Олександр Миколайович
народився 11 квітня 1928 року в с. Удріївцях
Дунаєвецького району Хмельницької області. В автобіографії, яка зберігається в музеї БДМУ, більш ретельно
викладено етапи життєвого шляху проф. Синчука О.М..
Сільська родина селян-хліборобів. Чотири роки життя
на території німецької окупації, під час якої заклади
освіти не працювали, школи були закриті. Незважаючи
на 4-х річну перерву в навчанні, юнак багато читав, був
дуже допитливий, вивчив німецьку мову і мріяв про
медицину.3. Після закінчення середньої школи у віці 20
років вступив до ЧМІ і навчався там упродовж 19481954 рр. З 1954 по 1956 рр. Олександр Миколайович
проходив післядипломну підготовку в інтернатурі за
фахом „Терапія” на кафедрі госпітальної терапії ЧМІ, а
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згодом навчався в клінічній ординатурі на цій же кафедрі (1956–1958). З 1958 по 1960 рр. працював асистентом,
а з 1961 по 1970 рр. – доцентом кафедри госпітальної
терапії ЧМІ4. У 1959 році під керівництвом професора
В.А. Трігера захистив кандидатську дисертацію на тему:
„Функциональное состояние печени у больных с нарушением венечного кровообращения”, а в 1970 році –
дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора медичних наук на тему: „Функциональное состояние сердечно-сосудистой системы при различных формах коронарной недостататочности” див. рис. № 1.
Після захисту докторської дисертації керівництво
ЧМІ рекомендувало професора Синчука О. М. на викладацьку роботу в Замбію. Упродовж 1970–1973 років він
працював професором медичного факультету Замбійського університету (м. Лусака) (див. рис. № 2). Під час
роботи в Замбії Олександр Миколайович не лише викладав терапію студентам та лікарям-інтернам, але і займався лікувально-консультативною роботою: консультував хворих в університетській клініці, виїжджав з консультаціями у віддалені райони, вивчав і удосконалював
іноземні мови, цікавився політикою, умовами життя в
Замбії, розробляв санітарно-гігієнічні заходи щодо профілактики інфекційних захворювань, вивчав тропічні
хвороби. Після повернення із Замбії дуже часто розповідав про особливості життя і роботи в Африці, ділився
інформацією про стан системи охорони здоров’я в Замбії.
З 1973 по 1982 рр професор Синчук О.М. працював
професором кафедри факультетської терапії, згодом –
професором кафедри госпітальної терапії ЧМІ, з 1982 по
1992 рр. – завідувачем кафедри госпітальної терапії
ЧМІ. У вересні 1992 року, коли кафедру очолив проф.
Коломоєць М.Ю. – проф. Синчук О.М. перейшов на
посаду професора кафедри (див. рис. № 3).
Напрямки наукових досліджень професора Синчука О.М. були присвячені кардіології, а саме дослідженню функціонального стану печінки у хворих на ІХС,
стану центральної гемодинаміки, волюморегулювальної
та екскреторної функцій нирок при хронічній серцевій
недостатності, стану морфо-функціональних та гормонтранспортних властивостей еритроцитів при ІХС, дослідженню ефективності периферичних вазодилятаторів
при серцевій недостатності5..
Проф. Синчук О.М. був висококваліфікованим лікарем – терапевтом, кардіологом, ревматологом. Щодня
приймав амбулаторних пацієнтів, консультував хворих
хірургічних відділень, реанімації.
Був консультантом першого в Україні інфарктного
відділення (завідувачем якого була Воєвідка К.П.). Завжди казав: «Якщо знаєш ЕКГ – то ти вже наполовину
лікар».
Проф. Синчук О. М. був одним із перших завідувачів кафедри, хто освоював нову клінічну базу ЧМІ у
1982 році – Чернівецьку міську лікарню № 1 (сьогодні
це ОКУ «Лікарня швидкої медичної допомоги»). Щотижня він проводив обходи в терапевтичних відділеннях
Міської лікарні №1, вимагав від лікарів ретельної доповіді історії хвороби кожного хворого із знанням результатів додаткових методів дослідження на пам`ять. Іноді
різкий в обговоренні історії хвороби пацієнта професор
робив зауваження лікарям і вказував на лікарські помил-

ки, які вони в майбутньому вже не допускали.
Обхід проф. Синчука О. М. – це була справжня
школа життя (див. рис. № 4, 5). На обходах завжди були
присутні лікарі-інтерни, студенти 6 курсу, клінічні ординатори та ординатори відділень. Величезна кількість
інформації, якою володів професор, енциклопедичні
знання, його висока лікарська кваліфікація та досвід
роботи в Україні і в Замбії дозволяли йому миттєво
приймати рішення відносно сумнівного діагнозу, змінювати тактику ведення хворого, досягати найкращого з
можливих результатів. Ми теж вважаємо себе його учнями і дуже вдячні проф. Синчуку О.М., оскільки вивчали госпітальну терапію на 5 курсі на кафедрі госпітальної терапії, слухали його неперевершені лекції, навчалися в інтернатурі на цій кафедрі, а проф. Хухліна О.С. під
безпосереднім патронатом професора навчалася у клінічній ординатурі (1994-1996 рр.) і дуже багато в нього
навчилися.
Проф. Синчук О.М. був прекрасним лектором, викладачем, методистом, надзвичайно ерудованою людиною. Любив гумор. Був дуже веселий на вдачу. Жив
роботою. Дуже любив навчати. Але до студентів був
надзвичайно строгий і вимогливий. Ставив дуже високу
планку вимог.
У студентах цінував ретельність і наполегливість у
навчанні. Часто відвідував практичні заняття, слухав
відповіді студентів. Робив зауваження викладачам щодо
методики проведення заняття. Часто казав: «Какие тесты? Главное – это обсуждение проблемы». «Прекратите
спрашивать, начинайте учить».
Проф. Синчук О.М. був активним членом Чернівецької обласної асоціації терапевтів ім. акад. В.Х. Василенка, започатковану проф. Самсон О.І. Очолював кардіологічну секцію асоціації. Свої виступи професор ретельно готував, проводив круглі столи з різної проблематики кардіології, ревматології, терапії.
Проф. Синчук О.М. був ініціатором проведення ІІІ
з`їзду кардіологів УРСР в м. Чернівцях у 1988 році.
Професор Синчук О.М. підготував двох кандидатів
наук, був автором 104 наукових та навчальнометодичних праць, серед яких найбільш вагомим є підручник: Sintchook A.N. Practical manual on electrocardiography. The University of Zambia, Lusaka, 1973.
Нагороджений знаком „Отличник здравоохранения” та пам’ятною медаллю імені С.П. Боткіна (1989).
Останні роки свого життя професор жив з родиною сина
у м. Києві. Помер Олександр Миколайович Синчук 24
жовтня 2006 року. Похований на Центральному кладовищі м.Києва. 5-6 жовтня 2017 року на базі ВДНЗ України «БДМУ» відбулася науково-практична конференція з
міжнародною участю «Особливості коморбідного перебігу захворювань та їх фармакотерапія в клініці внутрішньої медицини», секційне засідання «Сучасні підходи
до лікування та профілактики серцево-судинних захворювань з урахуванням коморбідних станів» якої ми присвятили 90-річчю з дня народження проф. Синчука О.М
Висновок. Професор Синчук О. М. за 38 років невтомної праці пройшов шлях від клінічного ординатора
до доктора медичних наук, професора, завідувача кафедри госпітальної терапії Чернівецького державного медичного інституту, упродовж 10 років очолював колектив кафедри госпітальної терапії. Усю свою практичну
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Bukovynskyj derzhavnyj medychnyj universytet. Istorija i syohodennia (do 70-richchia universytetu) [Bukovinian State Medical University. History and Present (to the 70th anniversary)], Chernivtsi, 2014, P.187 [In Ukrainian].
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Рис № 1 Професор
Синчук Олександр Миколаович

Рис. №2 - Професорсько-викладацький колектив медичного факультету Замбійського у
ніверситету (м. Лусака)

143

Khukhlina O., Voyevidka O., Antoniv A. Professor Sintchuk A. N. as a doctor, scientist ...

Рис. № 3 - Колектив кафедри госпітальної терапії у 1988 р.

Рис. № 4 - Обхід з професорм Синчуком О.М.

Рис. № 5 - Обхід з професорм Синчуком О.М.
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діяльність професор присвятив науковим дослідженням
в галузі кардіології, до- та післядипломній підготовці
студентів, інтернів, лікарів, наданню медичної допомоги
кільком поколінням пацієнтів. Професор володів надзвичайною харизмою Лікаря і Вчителя, любив життя,
жив своєю роботою і любив «Терапію». Пам’ять про
професора Синчука О.М. завжди буде в наших серцях.
Khukhlina Oksana, Voyevidka Oksana, Antoniv Alyona.
Professor Sintchuk A. N. as a doctor, scientist, personality
(dedication to the 90-th annivesary). The purpose and objectives of the study. To analyze the stages of life path and the scientific, pedagogical, and creative achievements of Professor Sinchuk
O.M., his contribution to the history of the Higher State Educational Institution "Bukovinian State Medical University". Methods
of research. In the presented article are used such methods as overview, description and historical analysis. Scientific novelty of
research. The article describes the stages of life path and the scientific, pedagogical, and creative achievements of Professor
Sintchook O.M., his contribution to the history of the Higher State
Educational Institution of Ukraine "Bukovinian State Medical University". Professor Sintchook A.N. during 38 years worked at the
Chernivtsi State Medical Institute, during 10 years (1982-1992) he
headed the staff of the hospital therapy department. He has prepared two candidates of medical sciences, has published 104 scientific and methodological works. The professor devoted his practical
work in Ukraine and Zambia to training students and postgraduate
training of doctors, teaching and methodical work, medical and
advisory activity as a highly qualified physician – internist, cardiologist and rheumatologist.
Conclusions. In the past few years, the Professor lived with
his son's family in Kyiv. Alexander Nikolayevich Sinchuk died on
October 24, 2006. Buried at the Central Cemetery in Kiev. On
October 5-6, 2017, a scientific-practical conference with international participation "The Features of the Comorbidity of Diseases
and their Pharmacotherapy in the Clinic of Internal Medicine" was
held on the basis of the Higher State Educational Institution of
Ukraine "BSMU", a sectional session "Modern Approaches to the
Treatment and Prevention of Cardiovascular Diseases Taking into
Account comorbid states "of which we devoted to the 90th anniversary of the birth of prof. Sinchuk O.M. Memory of Professor
Sinchuk O.M. will always be in our hearts.
Key words: professor Sintchook O.M., way of life, scientific
and pedagogical heritage.
Оксана Хухліна ‑ доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри внутрішньої медицини, клінічної фармакології
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