
 До 100-річчя видатного Харківського анатома 
Якова Рафаїловича Синельникова 

 
 
В рамках тижня науки 14 травня 2021 року на кафедрі анатомії та 

фізіології людини імені  проф. Я. Р. Синельникова була проведена в 
змішаному режимі (on-line и of-line) конференція, яка присвячена 100-річчю з  
дня народження видатного українського радянського анатома, педагога, 
доктора медичних наук, професора, завідувача кафедри анатомії і фізіології 
людини Харківського державного інституту імені Г.С. Сковороди (1965–1990 
рр.) Якова Рафаїловича Синельникова.  

 
 

З вітальним словом на відкритті конференції виступили ректор 
університету доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент 
НАПН України Бойчук Юрій Дмитрович та декан природничого факультету 



доктор біологічних, професорка, декан природничого факультету Маркіна 
Тетяна Юріївна. 

 
З доповіддю про життєвий шлях Я.Р. Синельникова виступила 

професорка кафедри, к.б.н. Комісова Т.Є. 
 

 
 

Потім зі своїми докладами виступили студенти 1 курсу 2 мед. 
факультету Харківського національного медичного університету Анягхалоба 
Глорія Джонсон та Шемякін Олександр «Наукові дослідження проф. Я. Р. 



Синельникова і його дисертація в къюар коді» та Тунік Анастасія «Перше 
історичне панно Харкова – «Леонардо да Вінче за трупом» (лекційна 
аудиторія кафедра анатомії людини ХНМУ)». 

Після цього завідувач кафедри анатомії і фізіології людини імені д.б.н., 
професора Я. Р. Синельникова доктор сільськогосподарських наук, професор, 
член-кореспондент НААН України Іонов Ігор Анатолійович провів 
презентацію збірника «Закоханні в анатомію» про життєвий шлях трьох 
людей, які присвятили себе анатомії людини і випуску атласу анатомії: 
Рафаїла Давидовича Синельникова, Якова Рафаїловича Синельникова і 
художника Алексєєва Анатолія Олександровича 

 

 
 
Після цього своїми спогадами про вчителя поділилися його учні та 

послідовники: Санжарова Ніна Миколаївна, кандидат біологічних наук, 
доцент; Гогіна  Тетяна Іллівна, кандидат біологічних наук, доцент; Ільїна 
Юлія  Юрʼївна, к.б.н., доцент, Перелигіна Ліна Анатоліївна, д.б.н., професор; 
Друзь Валерій Анатолійович, доктор біологічних наук, професор; Камаєв 
Олег Іванович, доктор наук з фізичного виховання і спорту, професор; 
Фоменко Валерій Харитонович, кандидат біологічних наук, доцент; Ровний 
Анатолій Степанович, д. наук з фізичного виховання і спорту, професор; 
Слюсарєв Виктор Федорович, кандидат біологічних наук, доцент; Чепурна 
Наталія Петрівна, кандидат біологічних наук, доцент; Шестерова Людмила 
Єгорівна, засл. майстер спорту міжнародного класу, кандидат наук з 
фізичного виховання і спорту, професорка; Вовк Олег Юрʼєвич, доктор 
медичних наук, професор, зав. кафедрою анатомії людини ХНМУ.  


