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[72]       ЮВІЛЕЇ

юЛІАН ТОДОСІЙОВИЧ КІНОШЕНКО
До 85-річчя від дня народження

18 грудня 2014 року ми-
нає 85 років від дня на-
родження та 58 років 
наукової, педагогічної 
і лікарської діяльнос-
ті відомого українсько-
го рентгенолога, профе-
сора кафедри промене-
вої діагностики Харків-
ської медичної академії 
післядипломної освіти, 
доктора медичних наук 

Юліана Тодосійовича Кіношенка.
Юліан Тодосійович народився в с. Лисянка Чер-

каської області. Після закінчення в 1947 році 7 кла-
сів у с. Боярка Лисянського р-ну навчався у Київ-
ській фельдшерсько-акушерській школі, яку закінчив 
у 1950 р. з відзнакою і вступив на І курс Київського ме-
дичного інституту. В 1951 р., після зміни місця прожи-
вання батьків, перевівся на ІІ курс педіатричного фа-
культету Харківського медичного інституту, який за-
кінчив у 1956 р. також з відзнакою і був рекомендова-
ний до навчання в аспірантурі. Аспірантура Ю. Т. Кі-
ношенка проходила на кафедрі рентгенології Хар-
ківського медичного інституту, де під керівництвом 
проф. Г. А. Бурлаченка він виконав і з успіхом захис-
тив кандидатську дисертацію, присвячену клініко-
рентгенологічній діагностиці туберкульозу нирок. Піс-
ля закінчення аспірантури отримав призначення на по-
саду молодшого наукового співробітника Харківського 
НДІ гігієни праці та професійних захворювань, де пра-
цював протягом 10 років.

У 1962 р. Ю. Т. Кіношенко обирається за конкур-
сом на посаду асистента кафедри рентгенології Укра-
їнського інституту удосконалення лікарів, у 1970 р. —
на посаду доцента. З 1975 до 2006 року Ю. Т. Кіно-
шенко очолював кафедру рентгенології Українського 
інституту удосконалення лікарів, потім перейменова-
ну на кафедру променевої діагностики, одну з провід-
них в Україні, продовжуючи та примножуючи досяг-
нення в лікувальній, науковій і педагогічній діяльнос-
ті свого вчителя, професора О. А. Лемберга.

З 1981 до 1986 року Ю. Т. Кіношенко очолював 
Харківський НДІ медичної радіології АМН Украї-
ни водночас із завідуванням кафедрою рентгенології 
ХМАПО.

У 1983 р. Ю. Т. Кіношенко з успіхом захистив 
докторську дисертацію на тему «Рентгенодіагности-
ка дискінезій та запальних процесів жовчних шляхів 
у дітей» в Інституті медичної радіології АМН СРСР.

У 1985 році Ю. Т. Кіношенку було присвоєно вче-
не звання професора. Юліан Тодосійович автор 196 на-
укових робіт, співавтор 2 монографій, 5 винаходів 

та низки раціоналізаторських пропозицій і методич-
них рекомендацій.

Свій досвід діагностики захворювань органів 
грудної клітки й удосконалення променевої терапії 
Юліан Тодосійович зі співавторами виклав у моногра-
фіях «Синдромна рентгенодіагностика захворювань 
легень» та «Ускладнення променевої терапії в онколо-
гічних хворих».

За роки завідування проф. Ю. Т. Кіношенко на ка-
федрі захищені 2 докторські та 12 кандидатських ди-
сертацій, у тому числі аспірантами з далекого зарубіж-
жя.

Під його керівництвом та за його участю підго-
товлені численні програми і навчально-тематичні пла-
ни циклів спеціалізації та тематичного удосконалення 
як для лікарів-рентгенологів, так і для рентгенівських 
лаборантів.

Різноманітним є коло наукових інтересів профе-
сора. Він один із провідних фахівців країни з рент-
генодіагностики захворювань дитячого віку, захво-
рювань травної системи та нирок. З його ініціативи 
вперше в Україні в 1987 р. було проведено тематич-
ний цикл удосконалення для лікарів-рентгенологів ди-
тячих лікувальних закладів, а в подальшому створе-
на і єдина в нашій країні кафедра рентгенології дитя-
чого віку.

Юліан Тодосійович — чудовий педагог, чуйна до-
брозичлива людина, його лекції та семінари ніколи 
не залишають слухачів байдужими. Вже багато років 
він щедро ділиться своїми знаннями й досвідом робо-
ти з молодими рентгенологами. Майже за шість деся-
тиріч педагогічної діяльності Ю. Т. Кіношенка підго-
товлені лікарі-рентгенологи на курсах спеціалізації 
і тематичного удосконалення, які сьогодні працюють 
у кожному регіоні України, кожній державі СНД, дея-
ких країнах Азії і Африки.

Багато сил та енергії Ю. Т. Кіношенко віддає вдо-
сконаленню рентгенологічної служби міста, області 
і країни.

Під його керівництвом проводились і проводять-
ся науково-практичні конференції для рентгенологів 
і рентгенолаборантів м. Харкова та області, засідан-
ня Харківського регіонального відділення Асоціації 
радіологів України, яке Юліан Тодосійович очолював 
з 1981 до 2011 року.

За його ініціативою була проведена в м. Сімфе-
рополі перша республіканська науково-практична 
конференція для рентгенологів дитячих лікуваль-
них закладів. Він постійно бере участь у конгресах 
і науково-практичних конференціях радіологів Украї-
ни, де не тільки виступає з доповідями і лекціями, але 
й радує всіх своїм гарним, чарівним співом на това-
риських вечерях.
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Юліан Тодосійович постійно виконував і вико-
нує великий обсяг громадської роботи, будучи членом 
правління Харківського медичного товариства (1985–
2014 рр.), наукового товариства рентгенологів і радіо-
логів України, членом правління Всесоюзного товари-
ства рентгенологів і радіологів, членом наукової ради 
при Президії Академії медичних наук СРСР з рентге-
нології і радіології, з 1994 до 2005 рр. — радник наці-
ональної комісії з радіаційної безпеки при Верхов ній 
Раді України.

Протягом багатьох років Ю. Т. Кіношенко вхо-
дить до складу Харківської обласної атестаційної ко-
місії рентгенологів і радіологів.

Педагогічна, наукова та лікарська діяль-
ність Ю. Т. Кіношенка відзначена багатьма грамота-
ми, серед яких грамота ЦК КПРС та Ради Міністрів 
СРСР, МОЗ України, Харківської облдержадміністра-
ції, Харківської міської ради, обласного та міського 
відділів охорони здоров’я, ректора ХМАПО.

Наказом міністра МОЗ СРСР Ю. Т. Кіно-
шенко нагороджений знаком «Відмінник охорони 
здоров’я», товариством винахідників та раціоналі-
заторів СРСР — знаком «Винахідник СРСР», викон-
комом асоціації радіологів України — золотим зна-
ком АРУ, Європейською академією природничих 

наук у Ганновері — дипломом та срібною медаллю 
ім. В. К. Рентгена. Ю. Т. Кіношенко — лауреат премії 
Харківського науково-медичного товариства.

Професор Ю. Т. Кіношенко — ветеран Великої 
Вітчизняної війни, нагороджений медаллю «50 років 
Перемоги в Великій Вітчизняній війні», свої спогади 
він яскраво описав у автобіографічній повісті «Доро-
гами моей жизни», яку з задоволенням прочитали всі 
співробітники кафедри та його друзі.

Діяльність проф. Ю. Т. Кіношенка відрізняється 
відданістю і любов’ю до професії, цілеспрямованіс-
тю, відповідальністю за доручену справу, наполегли-
вістю в досягненні поставленої мети, умінням спіл-
куватися з людьми. Йому властиві високий професіо -
налізм, організаторський і педагогічний талант, здат-
ність узагальнювати і передавати свої думки та ідеї 
учням та слухачам, душевність та доброта.

Юліан Тодосійович завжди на передових позиці-
ях життя та науки. Усі ці риси, а також оптимізм, до-
брота та почуття гумору, здобули Юліану Тодосійо-
вичу заслужену повагу й авторитет.

Свій ювілей він зустрічає повним сил, оптимізму 
та творчої енергії.

Бажаємо йому міцного здоров’я та божої допомо-
ги на довгі роки!
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