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КІНОШЕНКО ЮЛІАН ТОДОСІЙОВИЧ 
(1929–2019)

  28 червня 2019 року пішов із життя один із видат-
них учених і педагогів, відомий український рентге-
нолог, професор кафедри променевої діагностики 
Харківської медичної академії післядипломної освіти, 
доктор медичних наук Юліан Тодосійович Кіношенко.

Юліан Тодосійович народився в с. Лисянка Чер-
каської області. Все своє життя присвятив рентге-
нології – після закінчення у 1956 р.  Харківського  
медичного інституту був рекомендований до навчання 
в аспірантурі. Аспірантура Ю. Т. Кіношенка проходи-
ла на кафедрі рентгенології Харківського медичного 
інституту, де під керівництвом проф. Г. А. Бурлаченка 
він виконав і з успіхом захистив кандидатську дисер-
тацію, присвячену клініко-рентгенологічній діагнос-
тиці туберкульозу нирок. Після закінчення аспірантури 
отримав призначення на посаду молодшого наукового 
співробітника Харківського НДІ гігієни праці та про-
фесійних захворювань, де працював протягом 10 років.

У 1962 р. Ю. Т. Кіношенко обирається за кон-
курсом на посаду асистента кафедри рентгеноло-
гії Укра їнського інституту удосконалення лікарів,  
у 1970 р. — на посаду доцента. З 1975 до 2006 року  
Ю. Т. Кіношенко очолював кафедру рентгенології 
Українського інституту удосконалення лікарів, потім 
перейменовану на кафедру променевої діагностики, 

одну з провідних в Україні, продовжуючи та примножуючи досягнення в лікувальній, науковій і педагогічній 
діяльності свого вчителя, професора О. А. Лемберга.

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

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

За роки завідування проф. Ю. Т. Кіношенка на кафедрі захищені 2 докторські та 12 кандидатських дисерта-
цій, у тому числі аспірантами з далекого зарубіжжя.

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

Різноманітним було коло наукових інтересів професора. Він був одним із провідних фахівців країни з рент-
генодіагностики захворювань дитячого віку, захворювань травної системи та нирок. З його ініціативи вперше  
в Україні в 1987 р. було проведено тематичний цикл удосконалення для лікарів-рентгенологів дитячих лікуваль-
них закладів, а в подальшому створена і єдина в нашій країні кафедра рентгенології дитячого віку.

Юліан Тодосійович був чудовим педагогом, чуйною доброзичливою людиною, його лекції та семінари 
ніколи не залишали слухачів байдужими. Багато років він щедро ділився своїми знаннями й досвідом роботи 
з молодими рентгенологами. Майже за шість десятиріч педагогічної діяльності Ю. Т. Кіношенка підготовлені 
лікарі-рентгенологи на курсах спеціалізації і тематичного удосконалення, які сьогодні працюють у кожному 
регіоні України, в інших країнах світу.
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Багато сил та енергії Ю. Т. Кіношенко віддав удосконаленню рентгенологічної служби міста,  
області і країни.

Юліан Тодосійович постійно виконував  великий обсяг громадської роботи, був членом правління  
Харківського медичного товариства (1985–2014 pp.), наукового товариства рентгенологів і радіологів Украї-
ни, членом правління Всесоюзного товариства рентгенологів і радіологів, членом наукової ради при Президії 
Академії медичних наук СРСР з рентгенології і радіології, з 1994 до 2005 pp. — радник національної комісії  
з радіаційної безпеки при Верховній Раді України.

Протягом багатьох років Ю. Т. Кіношенко входив до складу Харківської обласної атестаційної  
комісії рентгенологів і радіологів.

Педагогічна, наукова та лікарська діяльність Ю. Т. Кіношенка відзначена багатьма грамотами, серед 
яких грамота ЦК КПРС та Ради Міністрів СРСР, МОЗ України, Харківської облдержадміністрації, Харківської 
міської ради, обласного та міського відділів охорони здоров’я, ректора ХМАПО.

Професор Ю. Т. Кіношенко був ветераном Другої світової війни, нагороджений медаллю «50 років  
Перемоги в Великій Вітчизняній війні», свої спогади він яскраво описав у автобіографічній повісті «Дорогами 
моей жизни», яку з задоволенням прочитали всі співробітники кафедри та його друзі.

Діяльність проф. Ю. Т. Кіношенка відрізнялася відданістю і любов’ю до професії, цілеспрямованістю, 
відповідальністю за доручену справу, наполегливістю в досягненні поставленої мети, умінням спілкувати-
ся з людьми. Йому були властиві високий професіоналізм, організаторський і педагогічний талант, здатність  
узагальнювати і передавати свої думки та ідеї учням та слухачам, душевність та доброта.

Юліан Тодосійович був завжди на передових позиціях життя та науки. Усі ці риси, а також оптимізм,  
доброта та почуття гумору забезпечили Юліану Тодосійовичу заслужену повагу й авторитет.

Науковий спадок, який нам залишив Кіношенко Ю. Т., ще довго буде служити людям.
Для нас всіх, хто багато років працював поряд з Юліаном Тодосійовичем, він був і залишиться взірцем  

доброї, талановитої і порядної людини, до якої завжди можна було звернутися за порадою і допомогою. 
Світла пам’ять про Юліана Тодосійовича назавжди залишиться в наших серцях.
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