НЕКРОЛОГ
УДК 616(092 Соколенко)

ПАМ’ЯТІ ПРОФЕСОРА СТАНІСЛАВА МИХАЙЛОВИЧА СОКОЛЕНКА

26 листопада 2005 р. пішов з життя відомий вчений, доктор медичних наук, професор, академік Міжнародної академії оториноларингології – хірургії голови та шиї
Станіслав Михайлович Соколенко.
Станіслав Михайлович народився 28
березня 1938 р. на Соловецьких островах.
Після закінчення в 1961 р. педіатричного
факультету Дніпропетровського медичного
інституту протягом 2 років він працював
отоларингологом у селищі Солене Дніпропетровської області. З 1963 р. С.М. Соколенко – ординатор ЛОР-відділення Обласної
клінічної лікарні ім. І.І. Мечнікова, а наступного року вступає за конкурсом до аспірантури при кафедрі оториноларингології
Дніпропетровського медичного інституту.
Вже в перші роки навчання в аспірантурі Станіслав Михайлович виявив великий
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інтерес до ЛОР-онкології, яка стала пріоритетним напрямком його наступної професійної діяльності. У 1967 р. під керівництвом проф. Л.А. Луковського він успішно
захищає кандидатську дисертацію на тему:
“Стан перифокальних тканин гортані при
ураженні її раком”.
Наступні роки відбувалось становлення С.М. Соколенка як видатного фахівця в
хірургічному лікуванні ЛОР-онкологічних
хворих. Він є одним з піонерів розробки і
впровадження нового напрямку в ЛОРонкології – хірургічної реабілітації голосової функції гортані після її видалення з приводу раку, зокрема трахео-глоткового та
трахео-стравохідного шунтування. Підсумком цієї роботи став захист у 1984 р. під керівництвом видатного вітчизняного ЛОРонколога проф. В.С. Погосова докторської
дисертації на тему: “Реконструктивна хірургія верхніх дихальних шляхів і глотковостравохідних дефектів у хворих на рак гортані”. Коло хірургічних інтересів С.М. Соколенка не обмежувалось лише ЛОРонкологією. Ним зроблено значний внесок в
удосконалення пластичної хірургії ЛОРорганів.
Станіслав Михайлович є автором понад 200 наукових робіт, в тому числі 10 монографій. Йому належить 12 авторських
свідоцтв і патентів на винахід, 57 раціоналізаторських пропозицій.
С.М. Соколенко був чудовим педагогом. Він користувався повагою студентів,
лікарів-інтернів, колег.
Велику увагу Станіслав Михайлович
приділяв підготовці кадрів. Під його керівництвом захищена 1 докторська, 3 кандидатських дисертації, пройшли підготовку
більше 100 практичних отоларингологів.
Великий обсяг педагогічної, наукової,
лікувальної роботи С.М. Соколенко поєднував із суспільною діяльністю. Протягом кі-

лькох років на громадських засадах він виконував обов’язки проректора з лікувальної
роботи, був членом правління наукового
медичного товариства оториноларингологів
України, членом редакційної ради журналу
“Вестник оториноларингологии”.
Станіславу Михайловичу були притаманні ерудиція, прямота і принциповість,
чутливе відношення до колег і пацієнтів.
Він приймав участь у багатьох з’їздах, конференціях, симпозіумах як в Україні, так і

за її межами. Його доповіді завжди були
змістовними і цікавими.
У 1996 р. у Стокгольмі (Швеція) С.М.
Соколенко був обраний академіком Міжнародної академії оториноларингології – хірургії голови та шиї.
Колеги Станіслава Михайловича, його
учні, численні пацієнти надовго збережуть у
своїх серцях пам’ять про нього – як чудову
людину, видатного вченого, талановитого
лікаря та педагога.
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