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«Не могут люди вечно быть живыми,  

но счастлив тот, чье помнить будут имя...» 

Алішер Навої (1441 - 1501) 

 

Досить цікавим є історичний факт народження відомих постатей: 

щелепно-лицевого хірурга, професора Ю.Й. Бернадського (23.01.1915р.), 

ветерана ВВВ, хірурга, професора Г.І. Семенченка (24.01.1914р.), 

радянського поета, композитора, актора В.С. Висоцького (25.01.1938р.) хоч і 

не в один рік, але з різницею лише в один день морозного січня місяця... І 

тому не дивно, що завдячуючи їхній творчій, потенційно сильній натурі та 

характеру, вмінню виходити «за окреслені життєві рамки», а не жити «по 

шаблону», вони досягли у житті неосяжних висот, отримали визнання кожен 

по-своєму, кожен в певній історичній мірі. Чи потрібно людині знати свою 

історію… Питання неоднозначне, як і відповідь на нього. Вчені вважають, 

що людина є ланкою життєвого ланцюга, побудова якого неможлива без 

знання минулого. Адже вивчаючи історію, ми розуміємо цінність всього, що 

було створено і плануємо наше майбутнє. Важливими важелями цього 

процесу є позив до виховання молоді, згуртованості суспільства, отриманні 

енергетичного життєвого потенціалу, досвіду, віри в краще. Тому в роки 

Великої Вітчизняної війни на екранах йшов історичний фільм «Олександр 

Невський» (1938). В цей непростий для країни час відновити з вічності ім’я 

славетного хірурга в наших серцях, поставити за наочний приклад його 

життєвий шлях молодим спеціалістам, віддати пошану результатам його 

зусиль, таланту відомого вченого, спеціаліста, професійного керівника та 

педагога і ставилось за мету проведенням важливого заходу на 

стоматологічному факультеті НМУ імені О.О. Богомольця. 

30 січня 2015 року у приміщенні лекційного залу стоматологічного 

корпусу відбулася міжнародна науково-практична конференція «Сучасна 

стоматологія та щелепно-лицева хірургія», присвячена 100-річчю з дня 

народження професора Ю.Й. Бернадського. Окрім декана та завідувачів 

профільних кафедр стоматологічного факультету, співробітників кафедр та 

Стоматологічного медичного центру імені О.О. Богомольця, 

Університетської бібліотеки, Національної медичної бібліотеки України, 

студентів, захід відвідали гості: завідувач кафедри хірургічної стоматології 



Вінницького національного медичного університету імені М.І. Пирогова, 

професор Шувалов С.М. та доцент кафедри Поліщук С.С., завідувач кафедри 

хірургічної стоматології та щелепно-лицевої хірургії з пластичною та 

реконструктивною хірургією голови та шиї Української медичної 

стоматологічної академії (м. Полтава), професор Аветіков Д.С. та доцент 

кафедри Яценко І.В., журналіст, історик медицини, к.м.н. Віленський Ю.  

 
Світла пам'ять видатному хірургу, вчителю, людині… 

 

Невимушену та дружню атмосферу спілкування розпочав зі вступним 

словом співголова оргкомітету, декан стоматологічного факультету, 

професор Неспрядько В.П., розповівши присутнім про робочі контакти з 

Бернадським Ю.Й., як висококласним щелепно-лицевим хірургом, на етапах 

клінічної ординатури, аспірантури, на посаді асистента кафедри 

ортопедичної стоматології. 

Потім аудиторії були представлені показові уривки з документального 

фільму вступної лекції проф. Ю.Й. Бернадського студентам 3 курсу 

стоматологічного факультету (вересень, 1999). Після чого аспірант кафедри 

хірургічної стоматології та щелепно-лицевої хірургії Рибачук А.В. виступила 

з доповіддю про його життя та творчий шлях. Були широко окреслені основні 

етапи дитинства, юнацтва та дорослого життя, наукові доробки, професійне 

становлення від студента Казанського державного стоматологічного 

інституту до завідувача кафедри хірургічної стоматології КМІ та почесного 

президента Української асоціації черепно-щелепно-лицевих хірургів. 

Власними спогадами з присутніми поділились завідувач кафедри 

ортодонтії та пропедевтики ортопедичної стоматології, професор Фліс П.С. 

Він розповів власне бачення викладацького таланту Бернадського, специфіку 

його лекцій, що обов’язково супроводжувалися наочною демонстрацією 

тематичних хворих, авторським підручником, який був настільною книгою 

якщо не всіх, то більшості спеціалістів того часу та висловив подяку 

організаторам конференції за її знаковість та беззаперечність проведення 

таких заходів. 



      
         Декан стоматологічного факультету,   Проф. Фліс П.С. 

              проф. Неспрядько В.П. 

 

Саме тут органічно сказати словами класика російської літератури Л. 

Толстого: «Призвание учителя есть призвание высокое и благородное. Не 

тот учитель, кто получает воспитание и образование учителя, а тот, у 

кого есть внутренняя уверенность в том, что он есть, должен быть и не 

может быть иным. Эта уверенность встречается редко и может быть 

доказана только жертвами, которые человек приносит своему призванию». 

Це дійсно про Юрія Йосиповича.  

«Учат не только учителя, учат все, и хорошие, и плохие, удачные и 

неудачные встречи, все учит…», ‒ розпочав свої спогади завідувач кафедри 

дитячої хірургічної стоматології, член-кореспондент НАМН України, 

професор Харьков Л.В., зазначивши, що лише зараз повною мірою розумієш, 

яка це була талановита та мудра людина. Секретом його успіху та досягнень 

в першу чергу був саморозвиток. Бернадський Ю.Й. дуже багато зробив для 

розвитку міжнародних зв’язків, що в майбутньому створило можливості для 

інтеграції його колег та друзів в міжнародну спільноту спеціалістів. І на 

завершення Леонід Вікторович сказав: «Преподаватель и учитель – это 

разные вещи. Преподаватель даѐт вам знания, а берете вы или нет… А 

учитель показывает своим примером, как нужно работать. Юрий 

Йосифович делал своих учеников такими, какими он хотел их видеть – и в 

этом его отличительная черта». 

Професор тієї ж кафедри Яковенко Л.М. описала яскраві спогади 

тематичних лекцій Ю.Й. Бернадського, зупинившись на його титанічній 

праці в огляді профільної літератури, умінні швидко оцінити знання 

молодого спеціаліста, з трепетом розповіла про години, проведені в якості 

асистента на операціях за участю цієї багатогранної та високоморальної 

особистості, різні сторони як професійного, так і суспільно-організаційного 

життя кафедри того часу.  



       
Член-кор. НАМН України,     Професор Яковенко Л.М. 

                   проф. Харьков Л.В. 
 

Представник бібліотеки Університету в своєму виступі жваво 

підкреслила бібліографічний талант та любов до книг Ю.Й. Бернадського, і, 

завершаючи марафон оригінальних спогадів та вражень, лаконічно 

узагальнив Юрій Віленський: «Есть символическим то, что образ Ю.Й. 

Бернадского несут с энтузиазмом его ученики»  

Заключне слово сказав член-кор. НАМН України, проф. Маланчук 

В.О., висловивши щиру подяку за підтримку та сприяння у проведенні 

конференції Ректору Університету, член-кореспонденту НАМН України, 

професору Амосовій К.М., декану факультету, професору Неспрядьку В.П., 

членам оргкомітету, всім присутнім та анонсував про початок секції молодих 

вчених після невеликої технічної перерви. 

 

      
              Історик медицини,                     Член-кор. НАМН України,  

            лікар Ю. Віленський              проф. Маланчук В.О. 

 



Було заслухано доповіді студентів та молодих вчених, які представили 

аудиторії свої наукові доробки та досягнення з актуальних тематик 

хірургічної стоматології та щелепно-лицевої хірургії (8 доповідачів). 

Завершилась конференція виконанням загального фото та 

спілкуванням у привітній атмосфері. 
 

 
Загальне фото учасників та гостей наукового форуму (30.01.2015) 

Впродовж всієї конференції в холі лекційної аудиторії діяла виставка 

робіт, друкованих праць та видань Ю.Й. Бернадського бібліотеки НМУ, де 

всі охочі могли ознайомитися з його науковими доробками як результатом 

багаторічної кропіткої праці та літературної, бібліографічної, видавничої 

діяльності. 
 

       
  Студенти в якості вільних   Член-кор. НАМН України В.О. Маланчук та  

         слухачів конференції  співробітники бібліотеки НМУ біля стенда, 

присвяченого проф. Ю.Й. Бернадському 
 

     
             Сучасні підручники та посібники   Гості та співробітники НМУ біля 

             кафедри хірургічної стоматології    стенду робіт проф. Ю.Й. Бернадського 



 

За останні роки кафедра активно продовжує традицію проведення 

тематичних науково-практичних форумів з друком збірників історичних 

матеріалів, присвячених пам’яті видатних професорів, викладачів, 

завідувачів кафедр, щелепно-лицевих хірургів, що працювали в нашому 

Університеті, в Україні. На разі це вже 6 конференція, коли ми згадуємо 

наших вчителів, колег та видатних особистостей.  

   

Збірник матеріалів конференції (м. Київ, 178 с. та ілюстр.) та сертифікат учасника  

Сподіваємося, що і згодом згадка про Юрія Йосиповича Бернадського 

буде слугувати майбутнім поколінням лікарів та молодих фахівців зразком 

відданого служіння улюбленій справі, людям, науці, своїй країні. 

 

«Я жизнь прожил на острие ножа оставшись,  

в основном, во звании Человека» 

слова Ю.Й. Бернадського – епітафія на його могилі 

 


