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Медична психологія, 2015, № 2

Професор станіслав ісакович табачніков 
(до 75-річчя з дня народження)

У травні 2015 р. українська психоневрологічна 
спільнота відзначила 75-річчя з дня народження 
відомого психіатра, блискучого професіонала, та-
лановитого науковця й організатора Станіслава 
Ісаковича Табачнікова.

С. І. Табачніков народився 1 травня 1940 р. 
у м. Комсомольськ-на-Амурі Хабаровського 
краю. Після закінчення 
школи вступив до Кисло-
водського медичного учи-
лища, потім — на лікуваль-
ний факультет Донецького 
медичного інституту імені 
М. Горького (нині — До-
нецький національний ме-
дичний університет іме-
ні М. Горького). У 1963 — 
1970 рр. він, тоді студент ме-
дичного інституту, працював 
підземним фельдшером на 
шахті Ганзівська-2. Отри-
мавши диплом медичного 
інституту, Станіслав Ісако-
вич у березні 1970 р. обійняв 
посаду лікаря-психоневро-
лога лікувально-трудового 
профілакторію Управлін-
ня внутрішніх справ Мур-
манського облвиконкому 
у м. Апатіти.

Із вересня 1971 р. С. І.  Табачніков працює 
на посаді старшого лаборанта кафедри психіа-
трії Донецького державного медичного інституту 
(ДонДМІ), а з жовтня 1973 р. стає асистентом цієї 
ж кафедри (завідувач — професор Є. А. Щерби-
на). У жовтні того ж року він отримав науковий 
ступінь кандидата медичних наук.

У липні 1984 р. С. І. Табачнікову присуджено 
науковий ступінь доктора медичних наук, а два 
роки потому — вчене звання професора кафедри 
психіатрії ДонДМІ. Станіслав Ісакович є засновни-
ком кафедри психотерапії і психіатрії факультету 
удосконалення лікарів ДонДМІ. З червня 1986 р. 
він займає посаду завідувача кафедри психіатрії, 
психотерапії, медпсихології і наркології з курсом 
сексології факультету післядипломної освіти цього 
інституту. З 1978 до 1986 р. С. І. Табачніков — пер-
ший заступник проректора з лікувальної роботи 
ДонДМІ. У 1989 р. його обирають президентом 
медичних та медико-технічних кооперативів СРСР. 
Із 1992 р. до теперішнього часу С. І. Табачніков — 
президент Асоціації психотерапевтів і психоана-
літиків України (АППУ).

Уперше в Україні професор С. І. Табачніков ор-
ганізував у 1991 р. Донецьке психоаналітичне коло 
і разом із колегами зі школи «Париж-8» (Франція) 
займався підготовкою фахівців із психоаналізу.

Автор багатьох наукових праць, Станіслав 
Ісакович зробив вагомий внесок у розвиток пси-
хогігієни, психопрофілактики і психотерапії на 

сучасному промисловому 
виробництві. Він неодно-
разово брав участь у між-
народних виставках «Вугіл-
ля-83» (м. Донецьк) і «Ву-
гілля-85» (Чехословаччина), 
а також ВДНГ СРСР, УРСР, 
присвячених впроваджен-
ню психогігієни і психо-
профілактики у вугільну, 
суднобудівну, металургій-
ну, хімічну, атомну галузі 
промисловості, за що був 
нагороджений однією зо-
лотою (1986), двома сріб-
ними медалями (1988, 1991) 
і дипломами. Серед нагород 
професора С. І. Табачні-
кова — відзнака «Перемо-
жець соціалістичних зма-
гань» (1974), нагрудні знаки 
«Петро Могила» (2005) та 
«Відмінник освіти Укра-

їни» (2007), відзнаки учасника презентаційного 
альманаху «Діловий імідж України» (2005; 2013), 
почесна відзнака Великого князя Володимира — 
Золотий хрест із бантом — за вагомий внесок 
у справу відродження духовності і патріотизму 
виховання молоді незалежної України (2007), ор-
ден за співпрацю з внутрішніми військами Украї-
ни (2004), медаль Міністерства внутрішніх справ 
України (2004), медаль Верховної Ради України 
«За охорону здоров’я нації» (2012) та зірка «Па-
тріот України» (2013), ювілейний пам’ятний знак 
«80 років Національній академії внутрішніх справ» 
(2012), медаль Верховної Ради України «Флагмани 
освіти і науки України» (2013), медаль Верхов ної 
Ради України «Флагмани сучасної медицини» 
(2014), медаль Верховної Ради України «Медична 
еліта України» (2014), лист-подяка Верховної Ради 
України «За вагомий особистий внесок у станов-
лення та розвиток системи охорони здоров’я Укра-
їни» (2014).

Професор С. І. Табачніков брав активну безпо-
середню участь у ліквідації наслідків аварії на Чор-
нобильській АЕС як керівник медичної бригади 
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Міністерства охорони здоров’я України, а у 1988 р. 
був керівником Реабілітаційно-оздоровчого центру 
для робітників виробничого об’єднання «Комбі-
нат» (м. Чорнобиль) і виробничого об’єднання 
«Спецатом» (м. Прип’ять). За активну участь 
у ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській 
АЕС нагороджений двома медалями Президента 
України (Жукова (1998) та «Захиснику Вітчизни» 
(1999)), Почесними грамотами та подяками Штабу 
цивільної оборони СРСР, двома подяками Уря-
дової комісії СРСР, Почесним знаком «Учасник 
ЛНА на ЧАЕС» (2001), почесною відзнакою, при-
свяченою 15-й річниці Чорнобильської трагедії, 
подяками Ради Міністрів СРСР і Міністерства 
Оборони СРСР, почесною нагородою «За гума-
нізм» (1996) та орденом «Герой Чорнобиля» (2012) 
за рішенням ради громадської організації «Союз 
Чорнобиль України».

Із грудня 1999 р. до жовтня 2012 р. С. І. Та-
бачніков працює директором Українського науко-
во-дослідного інституту соціальної і судової пси-
хіатрії та наркології МОЗ України (УНДІ ССПН), 
який є головним із проблем соціальної і судової 
психіатрії. У 2012 р. обраний за конкурсом заві-
дувачем відділу соціальної та клінічної наркології 
УНДІ ССПН МОЗ України.

Із 2012 р. до теперішнього часу Станіслав 
Іса кович заступником голови спеціалізованої 
вченої ради інституту за спеціальністю 14.01.16 
«Психіатрія» та членом вченої апробаційної 
ради, членом проблемної комісії зі спеціальності 
«Наркологія».

Професор С. І. Табачніков є головним редак-
тором міжнародного психіатричного, психоаналі-
тичного та психотерапевтичного журналу Асоці-
ації психотерапевтів та психоаналітиків України 
та Академії наук вищої освіти України, а також 
членом редакційної ради журналів: «Вісник психіч-
ного здоров’я», «Вісник АНВО України», «Журнал 

психіатрії і медичної психології» та інших. Він 
брав участь у багатьох міжнародних і всесвітніх 
конгресах із психіатрії, психотерапії, психоана-
лізу і наркології (Франція, Австрія, Німеччина, 
Польща, Канада, Греція, Іспанія).

Під керівництвом Станіслава Ісаковича вико-
нано та захищено 12 докторських і 16 кандидат-
ських дисертацій. А сам вчений є автором шести 
монографій, понад 500 наукових праць, співавто-
ром чотирьох навчальних посібників. У 2002 р. 
С. І. Табачнікова обрано академіком Академії наук 
вищої освіти (АНВО) України. Із січня 2004 р. 
він — засновник і академік-секретар відділення 
з проблем охорони психічного здоров’я АНВО 
України, а з 2006 р. і дотепер — головний учений 
секретар АНВО України.

Станіслав Ісакович проводить значну науково-
дослідну та освітню роботу з аспірантами, докто-
рантами, лікарями-психіатрами, а також надає до-
помогу у сфері практичної охорони здоров’я своєю 
участю у конгресах, симпозіумах, науково-прак-
тичних конференціях.

С. І. Табачніков постійно підвищує свій про-
фесійний рівень. Він має вищі кваліфікаційні 
категорії з психіатрії, наркології, психотерапії та 
медичної психології, а також пройшов спеціалі-
зацію із судової психіатрії і управління охороною 
здоров’я.

Завдяки блискучому професійному шляху, Ста-
ніслав Ісакович завжди налаштований на успіх, 
готовий допомогти як колегам, учням, так і чис-
ленним пацієнтам. Вихованець харківської шко-
ли психотерапії, учень професора А. Т. Філатова, 
друг і соратник В. В. Кришталя, С. І. Табачніков 
своїм життям надає медичній молоді приклад чес-
ного служіння Батьківщині, професійної гідності 
та людського достоїнства.

Бажаємо Станіславу Ісаковичу невичерпної 
енергії, нових професійних звершень і довголіття!

Академія наук вищої освіти України,

Український НДІ соціальної і судової психіатрії  
та наркології МОЗ України,

Харківська медична академія післядипломної освіти


