
ДО ЮВІЛЕЮ ШАНОВНОГО ВЧИТЕЛЯ 
 

24 листопада 2011 року виповнилось 100 років з дня народження 
відомого лікаря-терапевта, видатного діагноста, яскравого педагога, 
талановитого вченого, доктора медичних наук, професора Арона 
Абрамовича Дубінського. 

Арон Абрамович народився в місті Умань Київської губернії в 
родині вчителя музики. Після закінчення середньої школи працював 
текстильником, муляром, вчителем вечірньої школи. В1932 р. вступив 

до лікувального факультету І Харківського медичного інституту, який закінчив з відзнакою у 
1937 р. З 1937 до 1940 р. навчався в аспірантурі на кафедрі пропедевтики внутрішніх хвороб. 
В грудні 1940-го захистив кандидатську дисертацію на тему «О клиническом определении 
артериального тонуса». 

З 21 січня 1941 до 5 лютого 1946 р. А.А. Дубінський знаходився в спецвідрядженні 
Народного комісаріату охорони здоров'я СРСР в Монголії, де спочатку працював аймачним 
лікарем, а потім завідувачем терапевтичного відділення Центральної республіканської 
лікарні, начальником евакогоспіталю Міністерства охорони здоров'я Монгольської народної 
республіки, завідувачем кафедри пропедевтики внутрішніх хвороб медичного факультету 
Монгольського державного університету. В серпні 1944 р. А.А. Дубінського Президією 
Малого Хуралу було нагороджено орденом Трудового Червоного Прапора за допомогу 
монгольському народу у створенні системи охорони здоров'я. 

В 1946 р. після закінчення відрядження Міністерством охорони здоров'я СРСР А.А. Ду-
бінського було направлено до Харківського медичного інституту, де він працював 
асистентом кафедри госпітальної терапії (1946-1947), а потім асистентом кафедри 
факультетської терапії (1947-1956). З лютого 1957 р. А.А. Дубінський - доцент кафедри 
госпітальної терапії. В 1965 р. успішно захистив докторську дисертацію на тему 
«Коронаросуживающий фактор сьіворотки крови при стенокардии. (Клинико-
экспериментальное исследование)». А.А. Дубінським за допомогою особисто розроблених 
біологічних тестів було вперше виділено активний коронарозвужуючий фактор сироватки 
крові, який в Інституті біохімії АМН СРСР був ідентифікований як термостабільний 
глікопротеїн. Це згодом було підтверджено німецькими вченими, які в 70-х рр. знайшли 
групу глікопротеїнів (кальмодулінів), що переносять іони кальцію в м'язи судин і, таким 
чином, регулюють їх тонус. 

З 1966 до 1977 р. А.А. Дубінський був завідувачем кафедри факультетсько-госпітальної 
терапії санітарно-гігієнічного та педіатричного факультетів ХМІ, з 1977 до 1986 - 
професором-консультантом цієї ж кафедри. 

Науково-дослідна робота А.А. Дубінського відзначалась глибиною досліджень, 
новаторством і практичною спрямованістю. Під його керівництвом були апробовані і вперше 
в Харкові впроваджені в практику охорони здоров'я численні методи лікування хворих, 
зокрема застосування анаболічних стероїдів при серцевій недостатності, бета-



адреноблокаторів - при артеріальній гіпертензії, унітіолу - при ревматоїдному артриті, 
склеродермії, амілоїдозі, хворобі Альцгеймера, комбінації анаприліну, дігоксину і хлориду 
калію - при пароксизмах миготіння передсердь. 

А.А. Дубінським вперше в Харкові була налагоджена й впроваджена в широку практику 
методика електроімпульсної терапії миготливої аритмії. Результати наукових досліджень, 
отриманих численними учнями А.А. Дубінського при виконанні кандидатських і 
докторських дисертацій, завжди впроваджувались в практику охорони здоров'я. 

Новаторство, невтомна допитливість і вміння дивитися вперед, які були притаманні А.А. 
Дубінському, зберігались протягом всього його довгого життя. Вже в 90-х рр. Арон 
Абрамович освоїв комп'ютерні програми і створив для бібліотеки університету комплекс 
наукових спеціалізованих веб-серверів, які забезпечують інформаційну підтримку в мережі 
Інтернет, зокрема веб-сайт, присвячений проблемі амілоїдозу. Розроблена ним проблемно-
орієнтована бібліографічна база даних з проблеми хвороби Альцгеймера стала переможцем 
конкурсу «На створення нових і наповнення існуючих інформаційних веб-серверів в 
Україні». 

Арон Абрамович був прекрасним педагогом і талановитим лектором. Його лекції завжди 
відрізняли логічність, новизна, оригінальність мислення, ерудиція. У нього органічно 
поєднувалась вимогливість викладача з людяністю і поважним ставленням до студентів. 
Сьогодні численні учні професора А.А. Дубінського - лікарі, науковці, професори - 
працюють в усіх куточках нашої країни та за її межами. 

Велику увагу А.А. Дубінський приділяв лікувально-консультативній роботі, застосовував 
сучасні методи діагностики і досягнення медичної науки, доповнюючи їх своїми розробками. 
В пам'яті численних хворих Арон Абрамович зберігається як прекрасний діагност і 
висококваліфікований лікар-терапевт, якому вони завдячують своїм здоров'ям і життям. 

В повсякденному житті Арона Абрамовича вирізняли порядність, скромність, людяність, 
безкорисність, доступність і простота у спілкуванні з колегами і студентами. Двері його 
кабінету і квартири завжди були відкриті для учнів і колег, він завжди з радістю ділився 
своїми ідеями, свій вільний час у період відпусток часто витрачав на допомогу дисертантам. 

А.А. Дубінський виконував велику громадську роботу: був членом правління 
Харьківського обласного товариства терапевтів, заступником голови науково-методичної 
комісії з медицини при обласному товаристві «Знання», членом правління Центрального 
лекторію. 

Арон Абрамович пішов із життя 1 грудня 2001 року, але він назавжди залишиться в 
пам'яті учнів, колег і соратників, які з вдячністю згадують про спілкування з цією чудовою 
людиною. 
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