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Анотація. Розглянуто Харківський імператорський університет, який надав поштовх для розвитку
освіти на Наддніпрянщині. Метою роботи є аналіз наукових шкіл, що засновані за роки
існування університету. Зокрема, пожвавилася медична наука, що на базі ґрунтовного
освітнього середовища вже у другій половині ХІХ ст. була представлена потужними
науковими школами. Завдяки застосуванню спеціальних методів дослідження вдалося
встановити та схарактеризувати процес формування та розвитку анатомічної, акушерсько-
гінекологічної, терапевтичної, хірургічної та інших шкіл. У дослідженні доведено, що
вони стали піонерами у впровадженні багатьох новацій. І. Лазаревич створив акушерські
щипці, а М. Толочинов запропонував власний спосіб зупинки маткової кровотечі. Вперше
у Радянському Союзі В. Грищенко почав вивчати імунологічне безпліддя та провів
успішне екстракорпоральне запліднення. Анатом В. Воробйов заснував цілий напрям
дослідження – стереоморфологію, вдосконалив методику бальзамування тіла людини.
Разом із Р. Синельниковим видав анатомічний атлас, що й до сьогодні є настільною книгою
студентів-медиків. Представники гістологічної школи відкрили «клітини Кульчицького»,
названі на ім’я харківського науковця. Потужною була ендокринологічна школа, а її
представник В. Коган-Ясний першим отримав у лабораторії інсулін та застосував його
у клінічній практиці. У дослідженні зазначено, що розвиток медичних наукових шкіл
Харкова сягає майже двохсотлітньої історії. Протягом цього часу флагманом освіти і науки
був Імператорський Харківський Університет, надалі – Харківський медичний інститут,
згодом – державний, а нині Харківський національний медичний університет. На науковому
тлі виникали профільні наукові інститути, які тісно співпрацювали з освітньою установою,
мали спільні бази практики, проводили дослідження. Це черговий раз демонструє
нерозривний зв'язок між медичною освітою, наукою та практикою, і провідною ланкою
для підготовки медичних кадрів є нинішній медичний університет – наступник давніх
традицій.
Ключові слова: медичні школи, медична освіта, Імператорський Харківський університет,
Харківський національний медичний університет, Національна Академія Наук України
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MEDICAL SCHOOLS OF KHARKOV: ORIGIN AND LEGAL
OF INHERITANCE ISSUES

Abstract. The research activities o the medical science of Imperior Kharkiv University were considered.
The aim of the work is analysis of scientific schools founded during the years of the university's
existence. Medical science revived, which on the basis of a thorough educational environment
in the second half of the ХІХ and was represented by powerful scientific schools. Thanks to
the use of special research methods, it was possible to establish and characterize the process of
formation and development of anatomical, obstetric and gynecological, therapeutic, surgical
and other schools. The study proves that they have pioneered the implementation of many
innovations. I. Lazarevich created obstetric forceps, and M. Tolochinov proposed his own way
to stop uterine bleeding. For the first time in the Soviet Union, V. Gryshchenko began to study
immunological infertility and performed successful in vitro fertilization. Anatomist V. Vorobyov
founded a whole line of research – stereomorphology, improved the method of embalming the
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human body. Together with R. Synelnykov he published an anatomical atlas, which is still a table
book for medical students. Representatives of the histological school opened «Kulchytsky's
cells», named after the Kharkiv scientist. The endocrinology school was powerful, and its
representative V. Kogan-Yasny was the first to receive insulin in the laboratory and use it in
clinical practice. The study notes that the development of medical research schools in Kharkiv
dates back almost two hundred years. During this time, the flagship of education and science
was the Imperial Kharkiv University, later the Kharkiv Medical Institute, later – the state, and
now the Kharkiv National Medical University. This once again demonstrates the inextricable
link between medical education, science and practice, and the leading link for the training of
medical personnel is the current medical university – the successor of ancient traditions.
Keywords: Imperial Kharkiv University, Kharkiv National Medical University, medical schools,
medical education, National Academy of Sciences of Ukraine

Вступ. Становлення та розвиток медичних шкіл Харкова пов'язані із заснуванням
Імператорського Харківського Університету 1804 р., в якому був створений медичний
факультет [3, с. 8]. Він став найстарішою в Україні вищою медичною школою [54, с. 57].
Історія поступу почалася саме з нього. До міста линула не тільки освічена європейська
професура, дуже швидко до медичної науки та практики долучилися вихованці ІХУ та
почався розвиток багатьох напрямів медичної науки. Майже у кожному з них місцева
наукова спільнота зіграла ключову роль. Перетворення у державі на початку радянської
доби та освітні реформи призвели до появи Харківського медичного інституту, який
отримав не тільки матеріально-технічну базу ІХУ, а найголовніше – кадровий склад,
і став продовжувачем наукових традицій дорадянської харківської академічної медичної
школи. В незалежній Україні його наступником виступає сучасний Харківський
національний медичний університет.
Проведено аналіз наукової розробки теми становлення медичних шкіл та
визначено, що комплексного дослідження, проведеного на базі історичних методів,
не існує, зате є декілька описових статей, написаних медичними фахівцями, які
не послуговувалися спеціальним підходом до створення подібних студій. Деякі
історичні факти та хронологогічний поступ становлення медичних шкіл наведено
у виданнях до ювілейних подій, зокрема це колективні праці ректорів Харківського
медичного інституту (згодом, ХДМУ, ХНМУ), які у дослідженні не бралися до уваги,
адже створювалося воно принципово на іншій джерельній базі. Зокрема, найбільш
цінними з точку зору історичної репрезентації є статті В. Бойка (2004) [11], В. Танькут
(2019) [65], Е. Проценко (2016) [50] та інших. Також у роботі використано фахову
тритомну історичну монографію І. Робака (2007, 2012, 2018) [53; 55; 56], присвячену
розвитку охорони здоровя в Харкові від заснування міста до 1991 р. Наведені роботи
дозволяють стверджувати, що мало хто з дослідників зветався саме до питання витоків
медичних шкіл. Мета студії – всеохоплююче наукове дослідження розвитку медичних
шкіл у Харкові від часу заснування Імператорського Харківського університету.
Предмет дослідження – медичні школи Імператорського Харківського університету,
в результаті студіювання яких доведено, що сьогодні саме Харківський національний
медичний університет є наступником славетних традицій медичної науки. Для реалізації
поставлених завдань у роботі використано загальнонаукові та конкретно-історичні
методи. Джерела. Джерельну базу дослідження склали матеріали з фондів архіву
Державного архіву Харківської області, якими послуговувалися автори під час підготовки
монографії, та широкий загал спеціальної фахової літератури.
Основний матеріал та результати. Розвиток акушерсько-гінекологічної школи
в місті пов'язаний з ім'ям І. П. Лазаревича. 1863 р. він перший почав проводити
порожнинні операції, наприклад, оваріотомію. Створено оригінальні прямі й паралельні
щипці як допоміжний засіб при ускладнених пологах [53, с. 180–181], опубліковано
83 роботи різними європейськими мовами, видано «Курс акушерства», «Атлас
гінекологічних інструментів» [76, с. 9–10].
Продовжувачами стали М. П. Толочинов та П. В. Міхін. М. П. Толочинов видав
підручник з акушерства та гінекологічних хвороб, вперше запропонував тампонаду
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матки при атонічній кровотечі, описав вроджену ваду серця у новонародженого
[41]. П. В. Міхін запропонував накладання швів на фістулу сечового міхура, вивчав
позаматкову вагітність, вагітність з кістковими утвореннями, фіброміомою матки. Довів
необхідність застосування антисептики під час пологів [28]. Його наукові розвідки
розроблялися надалі талановитим учнем І. В. Попандопуло [59, с. 348; 14, с. 48].
В цьому ж напрямі продовжили працювати і наступники Ю. Левенберг, Н. Писарська
та С. Рабинович [55, с. 50].
Другим осередком розвитку науки в цій сфері став Жіночий медичний інститут,
де катедру акушерства та гінекології очолював М. М. Миронов. Ідеї І. Лазаревича
та М. Толочинова розвивали як сам М. Миронов, так і П. Хажинський [53, с. 160].
М. Миронов розширив вчення про оваріально-менструальний цикл, запальні процеси
статевих органів, знеболювання пологової діяльності [5, с. 90–91]. Значних успіхів
П. Хажинський досяг у питаннях відновної хірургії. Його послідовниками стали
І. І. Грищенко та В. Ф. Матвєєва. В. Матвєєва досліджувала запальні процеси статевих
органів, займалася питаннями профілактики асфіксії плода та перинатальної смертності,
післяпологовим та післяабортним сепсисом, знеболюванням пологів та гінекологічною
онкологією, комплексними методами оживлення новонароджених [23].
Другим центром акушерсько-гінекологічної науки стала катедра акушерства
та гінекології Українського інституту удосконалення лікарів, яку з 1923 р. очолював
А. М. Мамутов, а згодом – Є. Г. Щербина [16, с. 7]. Вони досліджували питання
діагностики та лікування гінекологічних хвороб та патології пологової діяльності,
ендометріози, методики втручання при позаматковій вагітності, операції при піхвових
свищах, пухлинах шийки матки.
Повоєнні роки у розвитку харківської акушерсько-г інекологічної школи
пов'язані із діяльністю І. І. Грищенка. Він завідував відповідною катедрою з 1946 до
1972 р. Вивчалися проблеми внутрішньоутробних інфекцій, діагностики та лікування
генітального туберкульозу. І. І. Грищенком вперше у Союзі зроблено амніоцентез,
виправлено положення плода за допомогою зовнішнього повороту. Під керівництвом
І. Грищенка захищено 7 докторських та 52 кандидатські дисертації [61, с. 76].
З 1972 до 1999 рр. катедру очолював учень І. Грищенка М. Г. Богдашкін. Його наукові
інтереси зосередилися на проблемах перинатології, урогінекології. Уперше в СРСР
професором М. Г. Богдашкіним запропоновано та обґрунтовано метод лазеротерапії
при ерозії шейки матки, у клінічну практику запроваджено нові методи хірургічних
операцій, види пластики тощо [20, с. 1].
Величезного внеску зробив В. І. Грищенко, який запровадив кріохірургічні
методи у лікування гінекологічних хвороб, способи терапії гестозів. Вперше
у Союзі В. І. Грищенко почав вивчати імунологічне безпліддя. Ним проведено успішне
екстракорпоральне запліднення [56, с. 151].
Сьогодні харківська акушерсько-гінекологічна школа зосереджена на трьох катедрах
Харківського національного медичного університету – акушерства і гінекології № 1,
№ 2 та акушерства, гінекології та дитячої гінекології. Розробляються питання порушення
розвитку та функції жіночої репродуктивної системи в різні вікові періоди, проблеми
ранньої діагностики та лікування ендометріозу, вивчення стану фетоплацентарного
комплексу у вагітних з важкою акушерською та екстрагенітальною патологією,
удосконалення методів корекції порушень пологової діяльності, визначення місця та
ролі фетоплацентарної системи у розвитку синдрому затримки росту плода; діагностики
та лікування гіперпроліферативних процесів ендометрію тощо [6, с. 29–30].
Засновником харківської анатомічної школи по праву вважається
проф. В. П. Воробйов [72, с. 359–360]. Він розробляв питання функціональної анатомії,
запровадив макро-мікроскопічний підхід до досліджень анатомічних препаратів.
Заснував стереоморфологію, або дослідження препаратів у трьох вимірах, спосіб
препарування під падаючою краплею води. Не можна не згадати удосконалення
способів бальзамування тіла людини, що запроваджені В. П. Воробйовим та практично
реалізовані з тілами В. І. Леніна, Г. М. Дімітрова. За ініціативи В. Воробйова у Харкові
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1932 р. засновано Музей становлення людини, який і до сьогодні працює у будівлі
катедри анатомії ХНМУ [43, с. 167].
Наступником В. Воробйова став проф. Р. Д. Синельников, який, спираючись
на матеріалах сумісних досліджень, видав «Атлас анатомії людини» – настільну
книгу студентства медичних вишів [70]. Учнями Р. Д. Синельникова є відомі анатоми
В. В. Бобін, М. П. Бурих, В. М. Лупир, С. Ю. Масловський. Варто окремо назвати
В. В. Бобіна – завідувача катедри анатомії людини Харківського медичного інституту
з 1971 по 1992 рр. [15, с. 152]. Наукова робота анатома продовжилася у площині
вивчення м’язового нервового апарату, досліджувався мієлогенез цих структур.
Катедра гістології відкрилася в Харкові у 1867 році, очолив її професор
Н. А. Хржонщевський. Він же провів і перше гістологічне дослідження, яке стало
його докторською дисертацією «О строении надпочечниковых желез». Представником
харківської гістологічної школи є М. К. Кульчицький, який відкрив так звані «клітини
Кульчицького» [50, с. 420–421].
Злету гістологічна школа досягла завдяки дослідженням В. Я. Рубашкіна, який
заснував Український протозойний інститут (1923) [39, с. 6]. Науковець займався
групами крові та питаннями переливання, навіть заснував у 1928 році тематичний
журнал з актуальних проблем гемотрансфузії «Кровяные группы и переливание крови».
Більше сорока років практичної та наукової діяльності віддав Харківському медичному
інституту гістолог Б. В. Альошин. Він розробляв новий напрям нейроендокринології,
а продовжили роботу вченого його учні О. В. Мірошниченко та Є. А. Панков.
Дерматологічна школа заснована завдяки ініціативі О. Г. Полотебнова
1885 р. в Імператорському Харківському університеті. Першим очільником катедри
став О. Я. Бруєв. О. Г. Полотебнов забезпечив амбулаторний прийом хворих, організував
навчальний процес та створив музей муляжів [33, с. 167].
Біля витоків катедри стояв професор І. Ф. Зєлєнєв, який очолював її з 1897 до
1911 р. [75, с. 90–91]. В цей час запроваджено гістологічні та клінічні дослідження,
світлолікувальний кабінет. Дерматологічна школа швидко набирала обертів, тому
з 1900 р. вже мала своє організоване наукове товариство – Харківське дерматологічне
товариство [1, с. 216].
Справжнім центром дерматологічної наукової школи стала катедра дерматології
Українського інституту удосконалення лікарів, заснована 1924 р. З 1930 р. її очолював
професор О. М. Крячевський, який став ініціатором створення Українського науково-
дослідного інституту дерматології і венерології. Світилом дерматології є І. С. Попов.
Він створив вчення по мікозах. Завдяки І. Попову створено та видано атлас шкірних
хвороб, який був конче потрібен лікарям-практикам.
Розвиток харківської дерматологічної школи не можна уявити без Б. А. Задорожного.
Розробки Б. Задорожного торкалися проблемі псоріазу, ураження шкіри рентгенівськими
променями тощо [25, с. 5–6]. З 1993 р. катедральний колектив вивчає патогенетичні
механізми псоріазу на клітинному та молекулярному рівні та шукає шляхи лікування
хвороби [26, с. 21].
Фундамент харківської ендокринології заклав В. Я. Данилевський, який 1919 р.
заснував Органотерапевтичний інститут [73, с. 24]. Установа почала розробляла засади
теоретичної та клінічної ендокринології, створення препаратів для лікування
ендокринних хвороб тощо. З 1927 р. відкрито першу ендокринологічну клініку, яка
надавала хворим спеціалізовану допомогу. Клініка стала науковою платформою для
досліджень у сфері ендокринології [9, с. 95].
Вже у 1930‑х рр. інститут став потужною базою. Тут вироблялося більше 40
органопрепаратів. У довоєнні роки інститут працював над проблемами цукрового діабету,
дифузного токсичного зобу, ендокринопатіями, новоутвореннями, вивчали дію статевих
гормонів тощо. З 1944 р. тут налагодили випуск гормональних та гормоноподібних
препаратів, розроблялися ліки для терапії пухлин. Дослідження біохімії гормонів
започаткував відомий вчений А. М. Утевський. Отримані дані застосовувалися не тільки
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у сфері ендокринології, а й виявилися корисними клінічній онкології, фармакології,
геронтології тощо [12, с. 89].
Відділення ендокринної патології підшлункової залози займалося проблемами
походження та перебігу цукрового діабету першого та другого типів. Великого внеску
у проблему додали роботи В. М. Когана-Ясного, С. Г. Генеса, О. П. Тихонової та інших.
Передумовою розвитку ортопедії та травматології в Харкові стало створення
1907 р. Медико-механічного інституту за сприяння гірничопромисловців півдня Росії
[49, с. 137] на чолі з К. Ф. Вегнером [63, с. 10]. Поштовхом до швидкого розвитку вчення
про переломи в перше десятиліття XX ст. стали два чинники: впровадження у практику
рентгенівських променів і введення законів про страхування від нещасних випадків, які
вимагали максимального відновлення функцій та працездатності потерпілих [21, с. 73].
У 1925 році Інститут було розширено і реорганізовано в Український клінічний НДІ
ортопедії та травматології і на нього були покладені функції центрального інституту
в республіці [66]. В 1926 році директором інституту призначено М. І. Ситенка. Під його
керівництвом створено сучасну систему надання ортопедо-травматологічної допомоги
населенню України, організовано мережу закладів і науково-організаційних пунктів
Інституту у багатьох регіонах України, катедри ортопедії та травматології.
В 1940 році директором інституту та головним редактором журналу став
Я. Г. Дубров, а установі було присвоєно ім’я професора М. І. Ситенка [65, с. 83].
Після визволення Харкова в 1943 р. Інститут поновив свою діяльність як Український
НДІ ортопедії та травматології ім. проф. М. І. Ситенка. Директором інституту був
призначений М. П. Новаченко, учень та послідовник М. І. Ситенка, а з 1965 до 1996 р.
інститут очолював академік НАН і АМН України, АМН Росії О. О. Корж. Вперше в країні
академіком О. О. Коржем було запропоновано і впроваджено експрес-протезування на
операційному столі після ампутації кінцівки.
У 1965 р. Інститут за рішенням Ради Міністрів УРСР реорганізовано у Харківський
НДІ протезування, ортопедії та травматології ім. проф. М. І. Ситенка [65, с. 84]. У 60‑ті
та 70‑ті рр. ХХ ст. Інститут виконував соціально значущі дослідження з проблем
інвалідності внаслідок травм і захворювань опорно-рухової системи, організації
протезно-ортопедичного забезпечення населення, удосконалення номенклатури
протезно-ортопедичних виробів.
У 1974 р. у зв’язку з передачею відділу протезування і протезобудування
в систему Мінсоцзабезпечення заклад перепрофільовано в Харківський інститут
ортопедії і травматології ім. проф. М. І. Ситенка МОЗ України. У цей період в інституті
відбувається становлення ортопедичної вертебрології, широке впровадження в медицину
корундової кераміки, систем і конструкцій стрижньових дистракційно-компресійних
апаратів, консервації кісткових тканин і подальша їх трансплантація, розробка проблем
хірургії таза, сколіотичної хвороби, регенерації кісткової та хрящової тканин.
У 1996 році директором інституту став професор М. О. Корж, який очолює інститут
до цього часу. М. О. Корж – д-р мед. наук, професор, заслужений діяч науки та техніки
України, лауреат Державної премії України, Почесний член-кореспондент Німецького
Товариства ортопедії та ортопедичної хірургії, віце-президент Української асоціації
остеопорозу, товариства міні-інвазивної та інструментальної хірургії хребта, автор 38
монографій, 108 авторських свідоцтв та патентів на винаходи, близько 700 наукових
праць [34, с. 112].
Найвагомішим напрямом наукової діяльності є патології хребта. На основі
авторських теоретичних напрацювань у межах комплексної програми «Розробка та
впровадження новітніх хірургічних технологій при захворюваннях та пошкодженнях
хребта» впроваджено в практику новітні хірургічні технології лікування, більшість
з яких не має аналогів не лише в Україні, а й у світі.
До складу Національної Академії медичних наук Інститут увійшов у 2000 році
і є головною науковою установою, що займається проблемами патології хребта та
суглобів і виконує відповідну координаційну роботу щодо наукових досліджень та
організаційних заходів у цій галузі.
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Історія офтальмологічної школи пов’язана з ім'ям Л. Л. Гіршмана. Він став
першим лікарем, який очолив 1868 р. самостійно виділену катедру очних хвороб
[8, с. 11]. Наукові інтереси вченого стосувалися кольорового сприйняття, лікування
трахоми та інших хвороб. Після закінчення роботи в університеті, катедру Л. Гіршман
передав П. М. Барабашову [7], а згодом її очолив О. П. Браунштейн [42]. Обидва вчених
працювали над проблемами фізіології зору.
Наукова робота пожвавилася з приходом на посаду завідувача О. Я. Самойлова.
Він приділяв увагу методам діагностики, патогенезу та лікування туберкульозу ока,
згодом клініка на державному масштабі очолила вивчення цієї тематики [38, с. 10].
У 1930 р. на базі лікарні імені Л. Л. Гіршмана створено перший Український НДІ
очних хвороб його імені. Його директором був відомий спеціаліст у галузі кольорового
зору, автор поліхроматичних таблиць для дослідження кольоровідчуття Ю. Б. Рабкін
[37, с. 53]. У цей період вперше було організовано фізіотерапевтичний кабінет, а також
«летючі» загони офтальмологів для виявлення та лікування одного з найчастішого на
той час захворювання очей – трахоми.
Фундатори патологоанатомічної школи – Д. Ф. Лямбль та В. П. Крилов.
Д. Лямбль – засновник катедри патологічної анатомії, а завдяки В. Крилову запроваджено
систематичні розтини трупів у лікувальних закладах міста. Це стало поштовхом до
формування власної наукової школи, куди увійшли відомі професори В. К. Високович,
К. Ф. Єленевський, Ф. І. Романов та інші [40].
Значного внеску зробив М. Ф. Мельников-Разведенков. Вчений вперше запровадив
новий спосіб виготовлення анатомічних препаратів, розробив цінну пам'ятку для
патологоанатомів, де визначив підхід до розтину [32, с. 18–19]. У післявоєнну добу
відзначився науковими розробками професор Г. Л. Дерман. Послідовницею Г. Дермана
була А. Ф. Яковцова, чия робота містила низку фундаментальних наукових досліджень
з плацентології, ендокринології, серцево-судинної системи у поєднанні з патологічною
анатомію.
Бурхливий розвиток педіатричної школи у місті пов'язано з ім'ям професора
І. В. Троїцького. У Харкові він 1902 р. заснував катедру дитячих хвороб [31, с. 43].
Завдяки зусиллям І. В. Троїцького та С. М. Ямпольського 1904 р. відкрито Харківське
відділення Союзу боротьби з дитячою смертністю [36, с. 85]. В клініці при Союзі
здійснювався огляд хворих дітей, особлива увага при цьому зверталась на дітей із
розладами шлунка.
Дітищем І. Троїцького стало Товариство дитячих лікарів, головою якого він став.
У 1887 р. ним видано перший на терені України посібник «Курс лекцій з хвороб дитячого
віку», в якому активно пропагувалося природне вигодовування, підкреслювалося
значення чинників зовнішнього середовища, фізичного і гігієнічного виховання дитини
[19, с. 157]. Завдяки піклуванню Троїцького у місті почала функціонувати дитяча клініка,
на базі якої проходили практику студенти вже Харківського медичного інституту.
З 1929 р. підрозділ очолював М. М. Фрішман. Його наукові інтереси зосереджувалися
на таких проблемах, як лікування кишкових захворювань, особливості перебігу
ревматизму, туберкульозу та дизентерії у дитячому віці тощо. З 1938 до 1965 р. катедрою
завідував проф., чл.‑ кор. АМН СРСР, заслужений діяч науки УРСР В. О. Бєлоусов.
Наукова школа складалася з 7 підготовлених докторів наук та 35 кандидатів медичних
наук [60, с. 99]. Професор розробляв такі проблеми, як нейроциркуляторна дистонія
в дитячому віці, лікування та рання діагностика туберкульозу, ревматизму, дизентерії.
Він є автором підручника «Детские болезни» та більше 70 наукових робіт з різних
питань педіатрії.
Паралельно з розвитком педіатричної школи у ХМІ потужно поставала
наукова школа і в Українському інституті удосконалення лікарів. Її флагманом був
С. М. Ямпольський, який також заснував 1922 р. перший в Україні Науково-дослідний
інститут охорони материнства і дитинства [13, с. 184]. З 1936 р. за участі Інституту
Наркомздоров’я УРСР запровадив періодичне видання для педіатрів «Охорона
материнства і дитинства» [30].
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Наукова школа другої половини ХХ ст. відзначилася діяльністю В. С. Приходько.
Наукові інтереси В. С. Приходько були різноманітними, але їх об’єднує один
принцип – наукові напрямки завжди відповідали запитам практичної охорони здоров’я.
Під її керівництвом розроблялася наукова проблема діагностики та лікування гострих
бронхолегеневих захворювань у дітей раннього віку. Колектив її учнів, однодумців
активно трудився і тепер продовжує роботу над вирішенням проблем перинатальної
кардіології, аритмології, неревматичних, метаболічних захворювань серця та його
вад у дітей [51].
Засновником харківської психоневрологічної школи є П. І. Ковалевський, автор
перших підручників з психіатрії «Психиатрия», «Общая психопатология», «Судебно-
психиатрические анализы». Ним засновано 1893 р. й першу наукову періодику – «Архив
психиатрии, неврологии и судебной психопатологии» [71, с. 136–137]. Отримали
всесвітнє визнання праці М. В. Країнського з епілепсії [45, с. 96]. О. І. Ющенко став
основоположником біохімічного напрямку у психіатрії [46, с. 7], С. М. Давиденков –
основоположником нейрогенетики [2, с. 13].
У 1920 р. в Харкові створено Центральний Український науково-дослідний
психоневрологічний інститут. Організатором і першим директором інституту був засл.
проф. О. Й. Гейманович [52, с. 75]. Поряд з цим інститутом у 1926 р. на Сабуровій дачі
був організований Український інститут клінічної психіатрії і соціальної психогігієни,
організатором і першим директором якого був акад. В. П. Протопопов – видатний вчений
в області патофізіології вищої нервової діяльності [22, с. 95].
Діяльність В. П. Протопопова характеризується дослідженнями патогенезу
і лікування шизофренії, вивченням фізіології вищої нервової діяльності в умовах
природного експерименту людей та вищих тварин (собак і мавп). В Харкові засновано
журнал «Український вісник експериментальної педагогіки і рефлексології» [47, с. 125].
У 1932 р. на базі Українського науково-д ослідного психоневрологічного
інституту, Українського інституту клінічної психіатрії і соціальної психогігієни
і психоневрологічного факультету медичного інституту створено Всеукраїнську
психоневрологічну академію – велику комплексну науково-дослідну структуру нового
типу [48, с. 30].
Українська психоневрологічна академія була унікальною поліфункціональною
установою, яка успішно вирішувала нагальні проблеми психоневрологічної науки,
питання лікувальних і оздоровчих заходів і підготовки психоневрологічних кадрів усіх
рівнів. Серед професорів Інституту та Академії були широко відомі неврологи академіки
О. М. Грінштейн та І. М. Філімонов, засл. проф. О. Й. Гейманович; нейроморфолог членкор. АМН СРСР Л. Й. Смирнов; фізіолог акад. Г. В. Фольборт; психологи академіки
О. Р. Лурія та О. М. Леонтьєв; психіатри академіки О. І. Ющенко, В. П. Протопопов,
Є. О. Попов, професори К. І. Платонов та Г. Д. Лещенко, засл. діяч науки Т. І. Юдін. За
років Другої світової війни в Інституті інтенсивно почала розроблятися проблематика
військової травми центральної і периферичної нервової системи і психічних порушень
воєнного часу, психоневрологічної реабілітації учасників бойових дій та ветеранів.
У 1977–2017 pр. Інститут очолював проф. П. В. Волошин. Під його керівництвом
Інститут отримав власні клініки та розвинув нові напрями досліджень у галузі неврології,
психіатрії, наркології, медичної психології та фундаментальних нейронаук. У 2000 р.
Інститут переходить у систему Національної академії медичних наук України.
Сучасними науковими розробками інституту є вивчення чинників ризику
цереброваскулярних порушень та розроблення лікувально-профілактичних заходів щодо
їх подолання; визначення етіопатогенетичних чинників розвитку розсіяного склерозу
та ефективних засобів терапії цього захворювання; вивчення чинників етіопатоґенезу
та розроблення методів лікування хвороби Коновалова–Вільсона та інших рідкісних
«орфанних» форм патології [69, с. 11].
З 2017 р. директором Інституту є д. м. н., проф. І. В. Лінський. Інститут є головним
науковим центром, що розробляє актуальні проблеми теоретичної і практичної
неврології, психіатрії і наркології, продовжує традиції Академії і здійснює свою науково-
100

ІSSN 2617-1929 (print) · Дослідження з історії і філософії науки і техніки · Том 30 · № 2 · 2021

дослідну діяльність на основі нерозривного зв'язку прикладних і фундаментальних
досліджень.
Формування наукової школи терапевтів почалося ще у середині ХІХ століття.
Біля її витоків стояв керівник катедри факультетської терапії В. Г. Лашкевич [44,
с. 129]. Представником терапевтичної школи був професор І. М. Оболенський, він
очолював катедри загальної патології і госпітальної терапевтичної клініки, згодом
замінив В. Г. Лашкевича на катедрі факультетської терапії. Вагомими стали дослідження
вченого про блукаючий нерв, «грудну жабу» (стенокардію), грип, запалення легенів,
а 1891 р. І. Оболенський дав чітке визначення різним видам пневмоній, що удосконалило
лікування хвороби [27, с. 243]. Він перший у світі описав комплекс симптомів при
внутрішньочеревному зрощенні, що дозволило ставити діагноз без оперативного
втручання. І. Оболенський зробив на той час неможливе – прижиттєву діагностику
тромбозу ворітної та селезінкової вен.
Терапевтична школа надалі поповнилася відомими іменами П. І. Шатілова,
С. Г. Якушевича, І. І. Файншмідта, В. М. Когана-Ясного. П. І. Шатілов вважається
засновником харківської школи терапевтів. Він першим в Російській імперії (1912 р.)
[64, с. 265] зробив щеплення проти черевного тифу, став редактором українського
часопису «Лікарська справа» (розділ «Внутрішня медицина») [29, с. 165].
Визначним представником харківської наукової терапевтичної школи став
С. Г. Якушевич, завідувач катедри госпітальної терапії з 1922 р. Він вивчав гематологічні
проблеми, нефрити, вроджені вади серця. Значним внеском стали розробки вченого
щодо впливу професійних умов на здоров'я людини. За ініціативи С. Якушевича відкрито
амбулаторію для студентів. В. М. Коган-Ясний – ще один відомий представник харківської
терапевтичної школи. Його наукові інтереси були пов'язані з ендокринологією,
артеріальної гіпертензією, виразковою хворобою шлунка. У 1927 році В. М. Коган-
Ясний зміг отримати вітчизняний інсулін [4, с. 8].
1931 р. В. М. Коган-Ясний організував та очолив Українського інститут харчування
[24, с. 11]. Він обґрунтував принципи правильного харчування та став засновником
лікувального харчування в Україні, його школа учнів розробляла, в основному, питання
ендокринології, кардіології, гастроентерології, обміну речовин, ліпідного та водно-
сольового обміну та досягла значних успіхів.
Цілою епохою харківської терапії є науково-практична діяльність Л. Т. Малої.
1961 р. вона стала завідувачкою катедри госпітальної терапії лікувального факультету
Харківського медичного інституту та вже наступного р. заснувала проблемну
кардіологічну лабораторію з вивчення артеріальної гіпертензії, атеросклерозу та
ішемічної хвороби серця [18, с. 74]. За 20 років після відкриття лабораторії відкрито
філію Київського науково-дослідного інституту кардіології імені Д. Стражеска, який
очолила Л. Т. Мала. 1986 р. заклад перейменовано на Інститут терапії, а 1993 р. він
перейшов у відання Академії медичних наук України. Л. Т. Мала заснувала найпотужнішу
кардіологічну школу в тодішньому Радянському Союзі, її дослідження знайшли
позитивний відгук серед медичної спільноти, зокрема, на актуальність вказували
академіки Є. Чазов, Є. Тарєєв та інші. Науковці школи Л. Малої розвинули положення
про вплив нейрогуморальних механізмів на структурно-функціональну перебудову та
клінічні особливості перебігу серцево-судинних захворювань, становлення гіпертрофії
міокарда, значення ремоделювання міокарда для порушення систолічної та діастолічної
функцій міокарда і розвитку хронічної серцевої недостатності.
Засновниками харківської хірургічної школи вважаються В. Ф. Грубе та А. Г. Подрєз.
В. Ф. Грубе – піонер антисептики у місті. Він протягом 23 років керував науковою лінією
Харківського медичного товариства. Завдяки В. Грубе запроваджена антисептику. Він
цікавився питаннями оперативної гінекології, досліджував питання онкології тощо
[1, с. 21–22].
А. Подрєз став автором першого в Україні навчального видання з урології
«Хирургические болезни мочевых и половых органов» [67, с. 90], тому його справедливо
бачать біля витоків вітчизняної урологічної школи. Він 1897 р. провів першу операцію
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на працюючому серці у дівчини з вогнепальним пораненням [35, с. 254], а 1898 г.
вперше в Україні зробив пересадку сечоводу до прямої кишки, у тому самому році
підняв питання про необхідність невідкладної хірургії при утиснутій грижі [11, с. 13].
Продовжувачем наукових традицій став М. П. Трінклер. Ним запроваджено
передові методики у хірургічній практиці, а за кресленнями європейських вчених
розроблено перший у місті стерилізатор. М. Трінклер провів операцію по резекції
шлунка. Збагатили хірургічну школу розробки В. М. Шамова та О. В. Мельникова, які
також певний час працювали у місті. В. Шамов з 1923 до 1938 р. керував у Харкові
факультетською хірургічною клінікою Харківського медичного інституту та одночасно
катедрою експериментальної хірургії Українського інституту експериментальної
медицини. Він відомий своїми дослідженнями з гемотрансфузіології, вперше зробив
переливання, враховуючи групову приналежність. В. Шамову належить революційне
відкриття в медицині – він довів, що людині можна переливати трупну кров. Відкриття
В. Шамова значно розсунуло кордони, що обмежували медиків того часу. Так, 1933 р.
Ю. Ю. Вороний, учень В. М. Шамова, зробив в Харкові пересадку трупної нирки, що
на той час було величезними проривом у трансплантології [74, с. 12–13].
О. В. Мельников проводив розробки у сфері онкології, заснував та очолив
перший в Україні онкологічний диспансер, а з 1928 р. для хірургів почав виходити
вузькопрофільний журнал «Вопросы онкологии» [57, с. 175]. Пріоритетними розробками
О. Мельникова були питання обсягу хірургічного втручання при різних злоякісних
пухлинах, визначено принцип проведення операцій при наявності онкології.
Значно збагатив харківську хірургічну школу І. В. Кудінцев [58, с. 77–78]. Він
став одним із засновників вітчизняної ендокринології. Вчений досліджував вплив
щитоподібної залози на ріст пухлин, форми артритів тиреотоксичного походження,
роль резекції сім’явиносних протоків при гіпертрофії передміхурової залози.
Цікавився І. В. Кудінцев і проблемами онкології, проте все ж таки його наукові інтереси
більше схилялися до урології [17, с. 102].
«Зірковим часом» у розвитку харківської хірургії стало перебування у місті
О. О. Шалімова. З 1957 р. він працював у місті, в 2‑й міській лікарні, займався не тільки
практичною діяльністю, а й 1959 р. очолив катедру торакальної хірургії й анестезіології
Українського інституту удосконалення лікарів [62, с. 7]. Роки роботи були періодом
становлення О. О. Шалімова як вченого. Коло його інтересів включало питання хірургії
органів травлення, серця, магістральних судин, анестезіології. Він багато уваги приділяв
хірургії легень, серця і кровоносних судин. Роботу великого вчителя продовжив його
учень В. Т. Зайцев. Він продовжив працювати над актуальними проблемами хірургії
органів черевної порожнини. Зайцевим створено власну школу хірургів невідкладної
допомоги [10, с. 40].
Треба зазначити доробок ще одного учня О. Шалімова – професора М. Л. Володося.
Він вперше у світі зробив дистанційне ендопротезування аорти самофіксуючими
синтетичними ендопротезами, що стало проривом у судинній хірургії. У 1977 році
виконав першу в СРСР реімплантацію верхньої кінцівки після її повного травматичного
відриву [68, с. 135].
Сьогодні у місті працює потужна наукова хірургічна школа – чл.‑ кор. НАМН
України проф. В. В. Бойко, чл.‑ кор. НАМН України проф. В. І. Лупальцов, засл. лікар,
лауреат Державної премії в галузі науки і техніки проф. І. А. Криворучко, лауреат
Державної премії в галузі науки і техніки проф. В. О. Сипливий.
Окремо треба згадати потужний урологічний напрям харківської хірургічної школи.
Він був закладений А. Г. Подрєзом, пізніше питання урології дотично розроблялися
іншими хірургами, проте урологічна школа викристалізувалася у самостійну
потужну структуру, очільниками якої був засл. лікар. В. І. Шаповал та чл.‑ кор. НАМН
України проф. В. М. Лісовий. Базою для розвитку став клінічний центр урології та
нефрології. Сьогодні центр є одним з найбільших в Україні спеціалізованих лікувально-
профілактичних закладів, де лікують захворювання нирок, сечовивідних шляхів,
захворювання чоловічих статевих органів. Він оснащений сучасною діагностичною
102

ІSSN 2617-1929 (print) · Дослідження з історії і філософії науки і техніки · Том 30 · № 2 · 2021

і лікувальною апаратурою, що дозволяє проводити обстеження та лікування на
європейському рівні.
Рентгенологічна школа в Харкові пов’язана з нинішнім Інститутом медичної
радіології ім. С. П. Григор’єва. Установа була заснована 30 липня 1920 р. Постановою
Раднаркому УРСР як Всеукраїнська рентгенівська академія, з 1923 р. – це рентгено-
онкологічний інститут; з 1925 р. – Український рентгено-радіологічний та онкологічний
інститут; з 1955 р. – Харківський науково-дослідний інститут медичної радіології
з основною науковою проблемою «Наукові основи медичної радіології»; з 2000 р. –
Інститут медичної радіології ім. С. П. Григор’єва, а з 2007 р. він отримав статус державної
установи.
Унікальною для Інституту в 1925–1928 рр. була співпраця з лабораторією М. Кюрі
Інституту Радію (Париж, Франція) та з Імперським фізико-технічним інститутом
(Берлін, Німеччина), звідки було отримано ізотопи радію (сертифікати досі зберігаються
в інституті).
Інститут є визначною базою підготовки спеціалістів з проблем радіології та
радіаційної гігієни на курсах інформації та стажування. У 1993 р. Інститут став
засновником і видавцем «Українського радіологічного журналу». На базі Інституту
розміщено дві кафедри Харківського національного медичного університету – радіології
та радіаційної медицини і онкології.
Становлення різних напрямів харківської медичної школи – це понад двохсотлітній
поступ зарубіжних та вітчизняних вчених, які працювали на харківській землі заради
мешканців міста. Медична наука, народжена в Імператорському Харківському
університеті, розвивалася вченими Харківського медичного інституту та інституту
вдосконалення лікарів, які сьогодні отримали відповідно статуси національного
університету і академії післядипломної освіти. Можна з гордістю сказати, що
незважаючи на усі перипетії часу, саме вони як сьогодні, так і багато років до цього, є
кузнею медичних кадрів для практичної охорони здоров'я та медичної науки. Велику
роль у розвитку медичних наукових шкіл зіграли та відіграють сьогодні колективи
академічних науково-дослідних інститутів: ДУ «Інститут загальної та невідкладної
хірургії ім. В. Т. Зайцева НАМН України», ДУ «Інститут мікробіології та імунології
ім. І. І. Мечникова НАМН України», ДУ «Інститут охорони здоров’я дітей та підлітків
НАМН України», ДУ «Інститут медичної радіології ім. С. П. Григор’єва НАМН України»,
ДУ «Інститут неврології, психіатрії та наркології НАМН України», ДУ «Iнститут
патологiї хребта та суглобiв iм. проф. М. I. Ситенка НАМН України», ДУ «Нацiональний
iнститут терапії iменi Л. Т. Малої НАМН України», Інститут проблем кріобіології та
кріомедицини НАН України.
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Анотація. Розкрито питання перспективи та розвитку мистецтва фотографії. В дослідженні
розглянуто коротку історію виникнення фотографії, техніки та прийоми створення
фотографії, її композиції, засоби графічної виразності та проаналізовано застосування цих
прийомів з метою їх використання в дизайні. Мета дослідження полягає в необхідності
популяризації техніки фотографії, застосування у графічному дизайні. Проаналізовано
історіографію розвитку фотографії і встановлено, що над дослідженням розвитку мистецтва
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