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«КРУГЛИЙ СТІЛ», ПРИСВЯЧЕНИЙ
115-РІЧЧЮ З ДНЯ НАРОДЖЕННЯ
М. О. ЯСИНОВСЬКОГО
«Круглый стол», посвященный 115-летию
со дня рождения М. А. Ясиновского
“Round Table”, Dedicated to 115th Anniversary
of M. O. Yasynovsky

М. О. ЯСИНОВСЬКИЙ — УЧЕНЬ І ВЧИТЕЛЬ

Циделко Т. О.

Одеський національний медичний університет,
Одеса, Україна

Михайло Олександрович Ясиновський блиску-
че закінчив медичний факультет Новоросійсько-
го університету і з 1922 року пов’язав свою долю
з Одеським медичним інститутом. Обдарованість
Михайла Олександровича проявилася вже у сту-
дентські роки, про що свідчать відгуки про ньо-
го його вчителів: М. Д. Стражеска, В. В. Вороніна,
О. В. Палладіна, В. П. Філатова, В. К. Стефанського,
Л. Б. Бухштаба, Л. П. Дмитренка. У свою чергу,
В. В. Воронін пишався своїм учнем: «Всі досягнення
Ясиновського, взяті разом, складають такий науко-
вий багаж, що важко знайти людину, яка володіє по-
дібним». До оцінки роботи М. О. Ясиновського до-
лучалися Л. П. Дмитренко, Л. Б. Бухштаб, М. М. Гу-
бергріц, коли, рекомендуючи його на посаду заві-
дувача кафедри і на присвоєння  звання професо-
ра, дають йому відмінну характеристику як кліні-
цисту, вченому, лектору.

М. О. Ясиновський був різносторонньою люди-
ною: писав вірші, захоплювався футболом, боксом,
боротьбою, шахами, любив і знав шахову літе-
ратуру. Його улюбленим шахістом був О. О. Альо-
хін, якого він знав особисто. Захоплювався істо-
рією професійного боксу. Він був філателістом, мав
прекрасну колекцію марок. Любив живопис, кла-
сичну літературу, поезію, добре знав грецьку і рим-
ську культуру. Зустрічався з відомими письменни-
ками, артистами. Михайло Олександрович був лю-
диною великого обов’язку, з ясним розумом, над-
звичайним тактом, дотепністю і тонким гумором.
До того ж, ерудит із залізною логікою та чудовим
знанням російської мови.  Зовні — красива люди-
на високого зросту, з витонченими  аристократич-
ними манерами. Лікарську, педагогічну й наукову
діяльність Михайло Олександрович поєднував з
активною громадською роботою — він неоднора-
зово був обраний депутатом Одеської міськради,
брав участь в організації з’їздів, був членом вченої
ради Міністерства охорони здоров’я, членом ред-
колегії медичного журналу, незмінним головою
Обласного товариства терапевтів, членом між-
народного товариства внутрішньої медицини. На-
городжений п’ятьма орденами.

До своїх досліджень і починань професор  зав-
жди залучав учнів, співробітників, практичних лі-
карів, і навіть створив  наукову школу, що має ба-
гато послідовників. Молодих лікарів він навчав
вдумливо ставитися до кожного слова хворого,
завжди говорив: «Треба більше розмовляти з хво-
рими, детально розпитувати, уважно і терпляче
слухати...», «пам’ятайте, що перед вами жива лю-
дина, не матеріал для дослідження, а особистість —
вразлива, з тонкою складною психологією, яка че-
кає висновку лікаря з душевним трепетом». Учні —
А. П. Лещинський, Н. Б. Руденко, В. Г. Руденко,
Г. Ф. Сенаторова, Т. М. Терлецька, Н. О. Остапчук,
В. Г. Сапригіна, А. А. Бацевич, М. М. Базарченко,
Л. Л. Лузін, А. Є. Золотарьов — викладачі медінс-
титуту. Ним підготовлено понад 60 докторів і кан-
дидатів наук, близько 20 його учнів очолювали ка-
федри, НДІ і лабораторії. Велику увагу приділяв
підготовці наукових кадрів. Його вихованцями ви-
конано більше 650 наукових робіт. Блискучий пе-
дагог і талановитий лектор, користувався величез-
ною популярністю серед лікарів і студентів.
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В історичних документах засвідчено, що після
забудови Петропавловської площі об’єктами Мі-
ністерства освіти утворилася зовсім окрема вули-
ця, яка в 1971 році була названа на честь академі-
ка Михайла Олександровича Ясиновського.

На початку вулиці розташований Храм св. рів-
ноап. Кирила і Мефодія. Правлячий архієрей Ви-
сокопреосвященніший Агафангел, Митрополит
Одеський і Ізмаїльський, благословив відновити
храм настоятеля протоієрея, кандидата Богосло-
в’я Вадима Анісімова. Перший молебень відбувся
24 травня 1996 року в День слов’янської писемнос-
ті біля стін храму, а перший хресний хід — 24 трав-
ня 1998 року, як і всі наступні, проходив і прохо-
дить по вулиці Ясиновського.

24 травня 2003 року відновлений храм при вели-
чезному скупченні народу був відкритий і освячений
Високопреосвященнішим владикою Агафангелом.

Син академіка М. О. Ясиновського професор
О. М. Ясиновський дбав про благоустрій храму,


