
# 6 (98) 2006 87

Пам’ять

ПРОФЕСОР
ЮРІЙ ЛЬВОВИЧ КУРАКО

17 грудня 2006 р. на 83 році
життя помер відомий невро-
лог, учений і педагог, заслуже-
ний працівник вищої школи Ук-
раїни, лауреат Державної пре-
мії України, академік Академії
наук технологічної кібернетики
України, Міжнародної академії
наук технологій та інжинірингу,
Академії наук вищої школи Ук-
раїни, Академії наук націо-
нального прогресу України,
Нью-Йоркської академії наук,
Російської академії природни-
чих наук, доктор медичних
наук, професор Юрій Львович
Курако.

Юрій Львович народився
30 серпня 1924 р. в Дніпропет-
ровську в сім’ї видатного віт-
чизняного металурга Льва
Хрисанфовича Курако (1873–
1940) і Єлизавети Іллівни Ку-
рако (1888–1960). У школі вчив-
ся відмінно, особливо любив
історію, літературу, географію,
індивідуально займався музи-
кою і вивчав німецьку мову.

Після закінчення середньої
школи був призваний до лав
Червоної Армії, пройшов тяж-
кий бойовий шлях: Калінінсь-
кий фронт, потім — Перший
Прибалтійський, далі — Пер-
ший Український. Брав участь
у взятті Берліна і звільненні
Праги. Після закінчення війни

продовжив службу в Цент-
ральній групі військ (Відень,
Будапешт), потім у Північно-
Кавказькому військовому ок-
рузі. Нагороджений 19 ордена-
ми і медалями СРСР і Украї-
ни. Демобілізувався для закін-
чення навчання в Дніпропет-
ровському державному медич-
ному інституті, який із відзна-
кою закінчив у 1951 р. Під час
навчання в інституті був ста-
лінським стипендіатом. Голо-
вою Державної екзаменаційної
комісії, відомим неврологом,
професором М. П. Соколовсь-
ким був запрошений у клінічну
ординатуру до академіка Г. І.
Маркелова. З того часу він
понад півстоліття працював у
Одеському державному ме-
дичному університеті. З 1972
по 2002 рр. Юрій Львович Ку-
рако керував кафедрою нер-
вових хвороб ОДМУ. Він ав-
тор більше 600 друкованих на-
укових праць, 27 моногра-
фій, 22 винаходів, нагородже-
ний 6 медалями ВДНГ СРСР і
України. Під його керівницт-
вом підготовлені 41 канди-
датська і 11 докторських ди-
сертацій.

Один з основних напрямків
наукових досліджень Юрія
Львовича — цереброваску-
лярна патологія. Він першим

обгрунтував концепцію сана-
торно-курортного лікування
після інсульту, запропонував
етапне комплексне лікування
хворих на дитячий цереб-
ральний параліч, описав ток-
соплазмозну епілепсію. Впро-
довж усієї своєї лікарської та
наукової діяльності Ю. Л. Ку-
рако вивчав проблеми череп-
но-мозкової травми, багато
уваги приділяв фізіології та па-
тології адаптації людини до
умов Світового океану, сфор-
мулював концепцію нейрове-
гетативної адаптації як комп-
лексного полімодального про-
цесу з паритетною участю со-
матичної та вегетативної сис-
тем, а також психічної сфери.
Понад сто наукових праць
професора Ю. Л. Курако при-
свячені вивченню фізіології,
патології, лікуванню і профі-
лактиці надсегментарних і пе-
риферичних вегетативних роз-
ладів. В останні роки життя
ним були проведені досліджен-
ня з вивчення патогенезу, діа-
гностики, лікування та профі-
лактики різних видів тремтли-
вих гіперкінезів. Під керівницт-
вом Юрія Львовича в лікуваль-
ну практику при захворюван-
нях нервової системи широко
впроваджені методи тканинної
й апаратної терапії, вперше в
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Україні при дослідженні невро-
логічної патології використані в
діагностичній практиці метод
дистантного теплобачення і мо-
дифікація ехоенцефалографії
з вертикальним зондуванням
шлуночкової системи.

Юрій Львович упродовж ба-
гатьох років був членом редак-
ційних рад «Одеського медич-
ного журналу» та журналів
«Неврология и психиатрия
им. С. С. Корсакова», «Вра-
чебное дело», «Український
медичний часопис», редак-
ційних колегій «Українського
вісника психоневрології», «Ук-
раинского гомеопатического
ежегодника».

Ю. Л. Курако був чудовим
педагогом, його блискучі лекції
пам’ятають багато поколінь
випускників. Він автор бага-
тьох підручників, посібників і
монографій. За його редакцією
вийшов друком навчально-ме-
тодичний комплекс, який, крім
видань державною мовою,
містить 5 підручників і по-
сібників англійською і фран-
цузькою мовами, що  є важли-
вою підмогою для навчання
російськомовних, а також анг-
ло- і франкомовних студентів
і лікарів-фахівців. У системі
післядипломного навчання
Ю. Л. Курако підготував біль-
ше 175 інтернів-невропато-
логів і 100 фахівців із суміжних
спеціальностей, 5 магістрів,
17 клінічних ординаторів.

Наукову і педагогічну діяль-
ність учений поєднував із ве-
ликою науково-організаторсь-
кою роботою, понад 30 років
керував неврологічною служ-
бою Одеської області й Одесь-
ким обласним науково-прак-
тичним товариством невро-
логів. Професор Ю. Л. Курако
багато років був членом Пре-
зидії правлінь Всесоюзного й
Українського товариств нев-
ропатологів, психіатрів і нарко-
логів. Він був доповідачем і
членом організаційних комі-
тетів міжнародних, всесоюз-
них і республіканських фо-
румів із неврології, нейрохі-
рургії та психіатрії; членом
Європейської федерації нев-
рологічних товариств, Між-
народної асоціації «Лазер і
здоров’я»; активно співробіт-
ничав із неврологами Болгарії,
Польщі, Австрії, Молдови,
Придністров’я і країн СНД. Ба-
гато років Юрій Львович був
головою республіканської про-
блемної комісії «Фізіологія і па-
тологія адаптації людини до
умов Світового океану»; з трав-
ня 1998 р. — радником Націо-
нальної комісії радіаційного за-
хисту населення України; з
березня 1999 р. — членом
Президії правління Національ-
ної асоціації голів Рад старій-
шин провідних вузів України.
Професор Ю. Л. Курако чоти-
ри рази отримав вищу невро-
логічну нагороду України —

став лауреатом премії ім. Б. М.
Маньковського; нагороджений
дипломом лауреата і нагоро-
дою АНВШУ ім. Ярослава
Мудрого, почесним знаком
Президії РАЕН — «Розум, доб-
лесть, честь».

Юрій Львович був дуже
емоційною людиною, мав зав-
жди багато планів та ідей. Кни-
га стала його постійним супут-
ником, величезна бібліотека
безперервно поповнювалася
новітніми виданнями. При що-
найменшій нагоді Юрій Льво-
вич знайомив студентів, моло-
дих лікарів із цікавими людь-
ми, письменниками, художни-
ками, скульпторами, артиста-
ми, істориками; сам проводив
екскурсії в Будинку вчених, де
проходять засідання невроло-
гічного товариства й інші захо-
ди.

Одеські медики, неврологи,
учні, послідовники, вчені й фа-
хівці, яким пощастило спіл-
куватись і працювати з Юрієм
Львовичем Курако, глибоко
сумують із приводу його перед-
часної смерті. Пам’ять про цю
чудову людину, справжнього
інтелігента, енциклопедиста,
лікаря, вченого і педагога на-
завжди залишиться в наших
серцях.

Редакційна рада
і редколегія «Одеського

медичного журналу»,
друзі, колеги, учні




