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НЕКРОЛОГИ  
 
УДК 616.092(Назаренко) 

СВІТЛАНІ ІВАНІВНІ НАЗАРЕНКО 
СВІТЛА ПАМ’ЯТЬ … 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
З глибоким сумом сповіщаємо, що пе-

редчасно пішла з життя кандидат медичних 
наук, відповідальний секретар «Журналу 
вушних, носових і горлових хвороб» – Світ-
лана Іванівна Назаренко. 

Після закінчення в 1954 р. школи з зо-
лотою медаллю в тому ж році С.І. Назарен-
ко поступила в Харківський медичний ін-
ститут, а потім перевелась на лікувальний 
факультет Київського медичного інституту 
ім. О.О. Богомольця. 

Медичний інститут Світлана Іванівна 
закінчила з червоним дипломом в 1960 р. В 
той же рік С.І. Назаренко взяв на роботу 
Лауреат Ленінської премії, доктор мед. на-
ук, проф. О.С. Коломійченко у щойно за-
снований ним Інститут оториноларинголо-
гії, який нині носить його ім’я. Уже після 
першої бесіди, на маститого ученого О.С. 
Коломійченка Світлана Іванівна  справила 
враження думаючого молодого медика. 

 Тому з моменту відкриття Інституту 
отоларингології, О.С. Коломійченко напра-
вив Світлану Іванівну науковим співробіт-
ником-лікарем у загальноклінічний відділ, 
яким в той час керував відомий вчений – 
канд. мед. наук, доцент Б.Л. Французов, 
який перший ендоаурально виконав тимпа-
нопластику.   

В той час однією з найчастіших при-
чин глухоти був отосклероз. Відомо, що 
отосклероз характеризується тяжким і про-
гресуючим перебігом. Єдиною можливістю 
відновлення слуху при отосклерозі є хірур-
гічне втручання. Особливо складним і неви-
рішеним було в той час і залишається доте-
пер питання щодо порушення слуху, коли 
отосклеротичним процесом руйнуються 
структури внутрішнього вуха і хірургічне 
втручання не дає очікуваних результатів. 
Тому дуже важливо в цьому плані для роз-
робки раціональної комплексної терапії 
даного захворювання було з’ясувати питан-
ня його виникнення та розвитку, що дозво-
лило б успішно лікувати хворих на отоскле-
роз. Враховуючи складність зазначеної про-
блеми та ерудицію С.І. Назаренко, О.С. Ко-
ломійченко запропонував їй провести скла-
дну науково-дослідну роботу на межі трьох 
дисциплін – оториноларингологія, біохімія і 
гінекологія. Будучи дисертанткою проф. 
О.С. Коломійченка, С.І. Назаренко дослі-
джувала стан обміну естрогенових гормонів 
у хворих на отосклероз і у 1964 р. була пе-
реведена для виконання цієї наукової робо-
ти в лабораторію біохімії (зав. – проф. К.М. 
Вєремєєнко). Після бесіди з д-р біол. наук, 
проф. К.М. Веремєєнком Світлана Іванівна 
була зарахована до лабораторії біохімії. 
Тематика лабораторії біохімії була дуже 
складною, яка вимагала висококваліфікова-
них фахівців. І О.С. Коломійченко не поми-
лився в Світлані Іванівні Назаренко, напра-
вивши її в лабораторію біохімії. 
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Отже, робота С.І. Назаренко викону-
валась на межі 3 спеціальностей – оторино-
ларингології, біохімії та гінекології під ке-
рівництвом 3 відомих спеціалістів – проф. 
О.С. Коломійченка, проф. К.М. Веремєєнка 
та Н.В. Свєчнікової. Виконання такої важ-
ливої, конче потрібної, але досить складної 
роботи для оториноларингології і доручив 
Олекса Сидорович Коломійченко С.І. Наза-
ренко, адже він був впевнений, що вона її 
успішно виконає. І Світлана Іванівна дійсно 
успішно справилась із завданням, поставле-
ним перед нею маститим вченим. 

На основі проведених С.І. Назаренко 
досліджень можна вважати, що гормональ-
ний дисбаланс є одним з факторів патогене-
зу отосклеротичного процесу. Найбільш 
виражені порушення С.І. Назаренко виявила 
в екскреції та обміні статевих гормонів у 
хворих на отосклероз, як у жінок, так і у 
чоловіків. 

В 1972 р. С.І. Назаренко успішно за-
хистила кандидатську дисертацію на тему 
«Некоторые данные по изучению обмена 
половых гормонов у больных отосклеро-
зом» в Інституті отоларингології під керів-
ництвом чл.-кор. НАН України проф. О.С. 
Коломійченка, доктора біол. наук проф. 
К.М. Веремєєнко та проф. Н.А. Свєчнікової.  

Після захисту дисертації С.І. Назарен-
ко продовжувала працювати в лабораторії 
біохімії. Основними напрямками лабораторії 
біохімії були: медична ензимологія, діагнос-
тичне значення ферментів і їх роль в патоге-
незі патологічних процесів, застосування 
ферментів та їх інгібіторів для лікування, а 
також дослідження по розвитку одного з 
тяжких захворювань – отосклерозу. 

Отримані дані сприяли виясненню ро-
лі естрогенів у складному та мало вивчено-
му процесі виникнення і розвитку отоскле-
розу, особливо коли зазначене захворюван-
ня супроводжувалося порушенням функції 
звукосприйняття. 

Світлана Іванівна внесла значний 
вклад у клініко-експериментальну оторино-
ларингологію, працюючи в лабораторії біо-
хімії під керівництвом видатних всесвітньо 
відомих вчених – О.С. Коломійченка та 
К.М. Веремєєнка.  

Так, розробки С.І. Назаренко внесли 
суттєвий вклад відносно функціональних 

зрушень в системі гіпофіз – кора наднирни-
ків – статеві залози у хворих на отосклероз. 
Вона провела кількісне визначення естроге-
нів в сечі хворих на отосклероз. Дала кіль-
кісну характеристику ряду показників обмі-
ну та характеру екскреції полових гормонів 
у взаємозв’язку з даними клінічного, аудіо-
логічного, а у жінок – і гінекологічного об-
стеження.  

С.І. Назаренко досліджувала також 
значення С-реактивного білка у хворих на 
хронічний тонзиліт і показала прогностичне 
значне визначення С-реактивного білка у 
хворих на хронічний тонзиліт. С.І. Назарен-
ко показала його значення як в діагностиці, 
так і в процесі оцінки ефективності ліку-
вання таких хворих. 

В 1972 р., коли надійшов наказ про 
новий штатний склад редколегії «Журналу 
вушних, носових і горлових хвороб» і було 
заборонено суміщати роботу в редколегії з 
науковою роботою у НДУ, головний редак-
тор журналу проф. О.С. Коломійченко за-
просив канд. мед. наук С.І. Назаренко на 
посаду відповідального (наукового) секре-
таря. Вченою радою МОЗ УРСР в 1972 р. 
С.І. Назаренко була затверджена на цій по-
саді. 

Протягом багатьох років С.І. Назарен-
ко була відповідальним секретарем, а з 1976 
по 1996 р. – заступником головного редак-
тора «Журналу вушних, носових і горлових 
хвороб». Слід зазначити, що «Журнал вуш-
них, носових і горлових хвороб» був засно-
ваний в Україні в 1924 р., тобто через 2 ро-
ки після введення в нашій країні оторино-
ларингології, як обов’язкової дисципліни 
для викладання у медичних інститутах та 
інститутах удосконалення лікарів. До цього 
в колишньому СРСР видавалося тільки 2 
журнали з оториноларингології: «Русская 
оториноларингология» та «Вестник отори-
ноларингологии». 

В 1959 р. О.С. Коломійченко відродив 
«Журнал вушних, носових і горлових хво-
роб», у випуску якого була значна перерва, 
пов’язана з Великою Вітчизняною війною. 

Працюючи відповідальним секрета-
рем «Журналу вушних, носових і горлових 
хвороб», С.І. Назаренко дуже відповідально 
відносилася до роботи на цій посаді, пра-
цювала із захопленням. 
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20 квітня 2016 р. Світлани Іванівни 
Назаренко не стало – пішла у вічність. 

Світлана Іванівна була чуйною і непе-
ресічною особистістю. Особливо вона уваж-
но ставилася до людей з оригінальним мис-
ленням. Світлана Іванівна Назаренко завжди 
була дуже задоволена цікавим трактуванням 
чи вдало сформульованою думкою. Вона 
прагнула виявити в кожного автора статті 

щось індивідуальне, необхідне для наукової і 
практичної діяльності. До авторів статей С.І. 
Назаренко ставилася дуже делікатно, з пова-
гою, і завжди цінувала людську гідність. 

С.І. Назаренко назавжди залишиться в 
серцях рідних та близьких, а також тих, хто 
працював з нею та знав її – чуйну, добрози-
чливу і прекрасну людину, яка завжди була 
готова на допомогу ближньому.  
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