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Початком розквіту оториноларинголо-

гії на Харківщині вважають 1922 рік – час 
відкриття клініки вуха, горла та носа Хар-
ківського державного медичного інституту. 
І це, дійсно, так. Не коректно тільки було б 
відкидати передісторію клініки. Бо вже з 
другої половини XIX сторіччя харків’яни з 
хворобами вуха, горла та носа отримували 
кваліфіковану допомогу на кафедрі факуль-
тетської хірургії. Засновник Харківської хі-
рургічної школи проф. В.Ф. Грубе дисерта-
цію "Про пухлини носа" захистив ще в 1850 
р. Незважаючи на скрутні умови розміщен-
ня клініки у приміщенні колишнього полі-
цейського участку, він виділив окреме місце 
«для обстеження очних, вушних та горло-
вих хворих». У 1896 р. у новому дво-
поверховому корпусі клініки було розгор-
нуто вже окремі кабінети "для горлових, 
носових та вушних хвороб". Діапазон хірур-
гічної діяльності Вільгельма Федоровича 
Грубе був надзвичайно широким: від оварі-
отомій – до "операцій у порожнинах носа та 
горла i навіть до видалення катаракти" (Г.А. 
Колосов, 1936). Його наступник – проф. 
Л.В. Орлов оперував на органах шиї, вико-
нував резекції щелеп та операцію, що тоді 
називали «фарингектомією». Керівник ка-
федри оперативної хірургії проф. Б.Г. 
Пржевальський демонстрував студентам у 
анатомічному театрі трепанацію сосковид-
ного відростка, загальнопорожнинну опера-
цію на вусі, розкриття лобної та верхньоще-
лепної пазух, трахеотомію, задню тампона-
ду носа (Г.А. Колосов, 1936). 

Наприкінці XIX сторіччя зацікавле-
ність у новому напрямку медицини – ото-
риноларингології виявляють і терапевти. На 
молодого здібного ординатора С.Г Сурукчi 
звертає увагу керівник кафедри факультет-
ської терапії проф. І.Н. Оболенський. Вра-
ховуючи відсутність у Харкові фахівців – 
отоларингологів, він направляє С.Г. Сурукчi 
до європейських клінік, а витрати лишає за 
собою. За кордоном С.Г. Сурукчi працює у 
клініках Політцера, Урбанчича, Кiарi. Пове-
рнувшись, він очолює амбулаторію з хвороб 
вуха, горла та носа при факультетській те-
рапевтичній клініці, а у 1893 р. опубліковує 
в університетській збірці "Звіт по хворобам 
гортані, носа та вуха" (Я.Я. Постоєв, 1928). 

У цей період інтерес до оторинолари-
нгології виявляють приват-доценти М.М. 
Ломиківський та А.Л. Шилтов, але згодом 
повертаються до свого фаху та стають про-
фесорами з терапії. На початку XX сторіччя 
у Харкові працюють інші отоларингологи: 
М.С. Гофман, С.М. Бурак, А.А. Скрипт, 
Я.А. Гальперін, доктор медицини Брауде 
(Г.І. Гарюк, 2002). Однак провідним фахів-
цем-отоларингологом у м. Харкові залиша-
ється С.Г. Сурукчi. Із спогадів проф. Я.Я. 
Постоєва (1928), наплив пацієнтів до лікаря 
С.Г. Сурукчi був колосальний, до того ж він 
двічі на тиждень вів благодійний прийом у 
лікарні Червоного Хреста. Для удоскона-
лення у прямих методах дослідження верх-
ніх дихальних шляхів та стравоходу він на 
півроку від’їздить до клініки Кiлiана i у 
1911 р. виступає з доповіддю: "Матеріали 
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до вчення про езофагоскопію" на Всеросій-
ському з’їзді отоларингологів у Москві. Ва-
гомий вклад у цей період вносить С.Г. Су-
рукчi у розвиток онкоотоларингології (Р.А. 
Абизов, 2002). Згодом, захистивши доктор-
ську дисертацію, він отримує звання при-
ват-доцента, а потім i професора. 

Так, зусиллями окремих блискучих 
представників хірургічної та терапевтичної 
шкіл було закладено основи відокремлення 
оториноларингології на Харківщині у само-
стійну галузь медицини. 

На початку 20-х років минулого сто-
ліття стало зрозумілим: розвиток оторино-
ларингології та її викладання не можуть бу-
ти успішними у межах хірургічних та тера-
певтичних клінік. Виходить Постанова на-
родного Комісаріату освіти УРСР про за-
провадження у медичних Інститутах кафедр 
отоларингології. Істотно, проф. С.Г. Сурук-
чі став першим, якому було запропоновано 
узяти на себе керівництво кафедрою та клі-
нікою оториноларингології Харківського 
медичного інституту (ХМІ). Він також став 
засновником i першим головою секції ото-
ларингологів Харківського науково – меди-
чного товариства (ХНМТ). 

Клініка була відкрита наприкінці 1922 
р. Степан Гаврилович немало зробив для 
наступного розширення клініки від 25 до 40 
ліжок, оснащення її інструментарієм та уч-
бовими посібниками, головним чином, за 
власний кошт. Він запросив для співробіт-
ництва у клініку кращих отоларингологів м. 
Харкова – Я.А. Гальперiна, А.В. Вірабова, 
С.М. Яралова, О.І. Маркона, І.М. Фрішмана, 
М.А Цукермана, Л.Л. Фруміна. Поряд з на-
данням невідкладної допомоги та хірургіч-
ного лікування пацієнтів з хворобами вуха 
та навколоносових пазух, головним напря-
мком науково-практичної діяльності клініки 
стає запровадження прямих методів дослі-
дження верхніх дихальних шляхів та стра-
воходу. Сам проф. С.Г. Сурукчi досконало 
володів цими методами i був широко відо-
мим не тільки у нашій країні, але й за кор-
доном. Йому було надано високу довіру лі-
кувати самого Ф.І. Шаляпiна з приводу го-
лосових порушень, котрий неодноразово 
відвідував Харків, виступав з концертами i 
часто бував у домі С.Г. Сурукчi, був близь-
ко пов’язаний теплими дружніми стосунка-

ми з його родиною (В.Д. Берлiн, 2001). За 
плiдну науково-педагогічну та громадську 
діяльність проф. С.Г. Сурукчі було нагоро-
джено почесною Грамотою Раднаркому 
УРСР. Найближчим спiвробітником С.Г. 
Сурукчi – доцентом С.А. Тихоміровим було 
запропоновано вдалу модель шпателя для 
прямої ларингоскопії, яка швидко здобула 
загальне визнання, бо дозволяла безкровно 
видаляти балотуючі сторонні тіла iз трахеї 
без попередньої трахеотомії. Естафету цьо-
го напрямку підхопив доктор С.М. Яралов, 
а пізніше – доцент О.М. Шкiль та iнші ліка-
рі 50-х років минулого століття.  

У 1930 р. завідуючим кафедрою ото-
риноларингології ХМІ обрано проф. С.М. 
Компанійця. Соломон Маркович відзначав-
ся надзвичайною працездатністю, величез-
ним організаторським талантом, володів 
багатьма іноземними мовами, був блиску-
чим клініцистом i педагогом. Обіймаючи 
одночасно керівництво ЛОР-кафедрами у 
медичному і стоматологічному інститутах 
та інституті вдосконалення лікарів, він ке-
рував секцією отоларингологів ХНМТ, ре-
дагував заснований ним "Журнал ушных, 
носовых и горловых болезней", а з 1938 р. 
ще й здійснював керівництво Українським 
науково-практичним інститутом отоларин-
гології. До того ж він був головою ЛОР-
комiсії вченої медичної Ради та склеромної 
комісії Наркомздраву УРСР. 

Напрямки науково-практичної діяль-
ності кафедри у цей період відзначались ши-
роким охопленням багатьох проблем. Ви-
вчались фізіологія внутрішнього вуха, діаг-
ностика центральних слухових порушень, 
контузія вуха, експертиза удаваної глухоти, 
патологія отолітового апарата, проблеми 
отоневрології, патологія навколоносових па-
зух при інфекційних захворюваннях, вогне-
пальні поранення верхніх дихальних шляхів, 
новоутворення гортані та ін. 

С.М. Компанiєць підготував сотні лі-
карів. Його учні незабаром стали керівни-
ками кафедр, професорами, доцентами (Л.Л. 
Фрумін, А.М. Натанзон, Г.С. Трамбицький, 
О.П. Колібаба, В.С. Лянде, Д.Ю. Розeнгауз, 
А.В. Вірабов, А.Б. Тамарiна та iн.). Під ке-
рівництвом С.М. Компанiйця виконано 3 
докторські та 21 кандидатська дисертації, 
опубліковано понад 250 робіт, видано під-
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ручник для студентів українською мовою, 
декілька монографій, перекладених німець-
кою та англійською мовами. Під його реда-
гуванням розпочато видання багатотомного 
посібника для отоларингологів, актуального 
й у наші часи. У 1938 р., з ініціативи та під 
головуванням С.М. Компанiйця, у м. Хар-
кові відбувся І з’їзд отоларингологів УРСР. 

Незадовго до початку війни, у травні 
1941 р., проф. С.М. Компанiєць раптово по-
мер. У вересні 1941 р. ХМІ було евакуйова-
но у м. Чкалов (нині Оренбург). Частина 
співробітників клініки служила у військо-
вих шпиталях (А.М. Натанзон, Д.Ю. Розен-
гауз, Д.Д. Шапiро та iн.). Наприкінці 1943 
р., після повернення у звільнений Харків, 
кафедру хвороб вуха, горла та носа ХМІ 
очолив один з учнів С. М. Компанійця - 
проф. А.М. Натанзон. Він був також голо-
вою секції отоларингологів ХНМТ, а до 
1948 р. працював за сумісництвом директо-
ром Українського науково-практичного ін-
ституту отоларингології.  

Головним напрямком клініки було 
лікування з приводу бойових травм ЛОР-
органів. Згодом пріоритетним стає хірургіч-
не втручання при онкологічній патології. 
Абрам Михайлович першим у м. Харкові 
почав широке проведення ларингектомій. 
Незабаром клініка стає міжобласним 
центром ЛОР-онкологічної допомоги. Піз-
ніше, з появою антибіотиків, вивчалася їхня 
ефективність у лікуванні хворих на хроніч-
ний гнійний середній отит (М.П. Жданова, 
А.П. Погребняк) та з отогенними внутріш-
ньочерепними ускладненнями (В.М. Усачо-
ва, Ф.О. Сироєжкін), розглядалися аспекти 
тонзилярної проблеми (Т.Б. Пономаренко). 
За період з 1943 по 1958 р. з клініки вийшло 
65 наукових публікацій, захищено 5 канди-
датських дисертацій. Матеріали досліджень 
були оприлюднені на Всесоюзній конфере-
нції отоларингологів (Москва, 1952), на V 
Всесоюзному з’їздi отоларингологів (Ленін-
град, 1958). 

З 1958 по 1967 р. кафедрою i клінікою 
отоларингології ХМІ керував останній з уч-
нів С.М. Компанійця – доцент Д.Ю. Розен-
гауз. Головним напрямком науково-
дослідницької роботи у цей період залиша-
лась ЛОР-онкологія. Поряд з високою хіру-
ргічною активністю при даній патології, 

клініка спільно з працівниками Харківсько-
го НДІ медрадіології вивчала порівняльну 
ефективність хірургічного, променевого та 
комбінованого лікування хворих на рак гор-
тані. В залежності від локалізації та стадії 
пухлинного процесу було розроблено пока-
зання до кожного із зазначених методів (до-
центи Д.Ю. Розенгауз, Я.П. Левiн).  

У цей період було проведено експе-
риментальне дослідження стану тканинної 
проникності ЛОР-органів при загальному 
опроміненні гамма-радіацією, крововтраті 
та комбінованому впливі (В.Ф. Філатов). 
Продовжено вивчення різних аспектів тон-
зилярної проблеми (О.М. Шевченко, В.I. 
Дрижов, І.М. Нiкулiн). Вивчалася патологія 
нюху (О.Л. Арделян). Аналiзувалася ефек-
тивність лікування антибіотиками, аутовак-
циною та комбінованим методом при хроні-
чних гнійних середніх отитах (О.М. Шкiль). 

З початку 60-х років минулого століт-
тя у клініці розпочинається розвиток аудіо-
логічних досліджень та пов’язаної з цим 
функціональної отохірургії. Вивчення ауді-
ологічної характеристики хронічних серед-
ніх отитів стало передумовою переходу від 
суто сануючих до слухозберігаючих та слу-
хополіпшуючих етапів у отохірургії (Г.М. 
Блувштейн, Ф.О. Сироєжкiн). Вивчалися 
контузiйнi ураження слуху (А.Б. Генкiн). 

Демонстрація у 1963 р. у нашій клініці 
показових операцій на стремені виїзною 
бригадою Київського НДІ отоларингології 
під керівництвом проф. О.С. Коломiйченка 
надала потужний iмпульс до впровадження 
у Харкові цього хірургічного втручання при 
отосклерозі. У вересні 1966 р. у клініці була 
виконана перша стапедопластика, і з цього 
часу розпочато широке проведення подіб-
них операцій (Г.М. Блувштейн, В.В. Амо-
сов). Згодом клініка стає міжобласним 
центром хірургії з приводу отосклерозу. 

За період з 1958 по 1967 р. співробіт-
никами клініки опубліковано 68 наукових 
праць, захищено 6 кандидатських дисерта-
цій, матеріали досліджень увійшли у про-
граму III з’їзду отоларингологів УРСР (Ки-
їв, 1964). Достойні учні Давида Юхимовича 
Розенгауза – В.Ф. Філатов, В.М. Усачова, 
O.М. Шкiль, Ф.О. Сироєжкiн, І.М. Нiкулiн, 
O.М. Шевченко – згодом стали видатними 
вченими, професорами та доцентами. 
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З 1967 р. ЛОР-кафедрою ХМІ керувала 
доцент В.М. Усачова. Головним напрямком 
науково-практичної діяльності у цей період 
лишалася ЛОР-онкологія. Сама Валентина 
Михайлівна завдяки своїм попередникам до-
сконало володіла технікою екстирпації гор-
тані. У свою чергу, вона щедро передавала 
своє уміння та досвід молодим лікарям. Її 
достойні учні В.О. Рябушенко та В.В. 
Мiхайлiцин пізніш заснували у Харківсько-
му облонкодиспансері відділення "Голова-
шия" і до цього часу успішно там працюють. 

Поряд з онкологією, у цей період роз-
вивалася функціональна отохірургія та сур-
дологія. У клініці була обладнана сурдо-
вестибулометрична лабораторія, а у полі-
клінічному відділенні відкрито сурдолого-
педичний кабінет. При необоротних пору-
шеннях слуху налагоджено слухопротезу-
вання (В.В. Амосов, Г.М. Блувштейн). До-
свід клініки стосовно хірургії отосклерозу 
було оприлюднено на VІ Всесоюзному 
з’їзді отоларингологів (Єреван, 1968). 

Вивчення патоморфозу слизової обо-
лонки порожнини носа дозволило впритул 
наблизитися до розуміння патогенезу утво-
рення поліпів при хронічних риносинусопа-
тіях (В.Ф. Філатов), що згодом стало осно-
вою докторської дисертації. Вперше на ка-
федрі було запроваджено програмоване на-
вчання з провідних питань оториноларинго-
логії (М.В. Зеленьков). 

У цей період працівниками клініки 
спільно з органами охорони здоров’я ініці-
йовано напружену організаційно-методичну 
діяльність щодо розгортання міжрайонних 
ЛОР-вiддiлень. Це дозволило піднести рі-
вень забезпечення ЛОР-ліжками до серед-
ньореспубліканського показника та набли-
зити спеціалізовану допомогу при масовій 
ЛОР-патології до сільських жителів, а у 
клініці зосередити зусилля на високоспеціа-
лізованих напрямках – слухополіпшуючій 
технології, ЛОР-онкології, пластичній ри-
нохірургії та ін. 

З 1971 по 2001 р. ЛОР-кафедру та клі-
ніку Харківського державного медуніверси-
тету (ХДМУ) очолював доктор медичних 
наук, професор В.Ф. Філатов. Онкологічний 
напрямок, як i раніше, залишається у цей 
період провідним. Однак рівень допомоги 
при цій патології підіймається на більш ви-

сокий щабель. Об’єм хірургічного втручан-
ня стає залежним виключно від локалізації 
та поширення патологічного процесу. Сто-
совно гортані, при обмеженій пухлині за-
проваджується часткова резекція або хорде-
ктомія, а при поширених ураженнях – лари-
нгектомія з футлярно-фасціальною резекці-
єю шийної клітковини, або операцією за 
Крайлем (В.Ф. Філатов, А.С. Журавльов, 
М.В. Калашник). 

Продовжено роботи з тонзилярної 
проблеми. З’ясовано парціальні функції ни-
рок при різних формах хронічного тонзилі-
ту (Л.I. Кравченко, З.I. Кашеварова). Дослі-
джена терапевтична дія тонзилярної РНК 
(О.М. Шкіль, М.В. Зеленьков). Запропоно-
вано експериментальну модель хронічного 
тонзиліту та метод імунотерапії при цій па-
тології (В.Д. Яковенко). Розроблена мето-
дика локального дозованого впливу надни-
зькими температурами при неускладнених 
формах хронічного тонзиліту (А.С. Журав-
льов). Сконструйовано пристрій для консе-
рвативної терапії хворих на хронічний тон-
зиліт лазерно-оксигенним впливом, відзна-
чений срібною медаллю ВДНГ за 1988 рік 
(В.Ф. Філатов, Л.С. Негiпа). Розроблена ме-
тодика лікування при хронічному тонзиліті 
ß-аплікаціями (В.Ф. Філатов, О.I. Швидчен-
ко, М.В. Зеленьков). 

У ринології запропоновано методи ви-
значення мікроциркуляторної дисфункції 
при вазомоторних ринітах та вибір на цій 
підставі оптимальної патогенетичної терапії 
(М.В. Калашник). Розроблено далі варіанти 
мукозотомії, iнцизіокріовпливу для ліку-
вання хворих на хронічний риніт (В.Ф. Фі-
латов, А.С. Журавльов, М.В. Калашник, 
О.В. Змеєв, Таха Алi). Вивчено ефектив-
ність застосування ряду немедикаментозних 
засобів (кріовпливу, лазерного випроміню-
вання, ультразвуку, магнітного поля, рефле-
ксотерапії) при хронічному риносинуситі 
(А.С. Журавльов, М.В. Калашник, А.В. Лу-
пирь, М.І. Ященко). 

Подальший розвиток отримала аудіо-
логія. Опанування iмпедансометрією від-
крило нові можливості дослідження слухо-
вої системи. Визначено причини, біомехані-
ку та діагностичне значення інверсії акус-
тичних рефлексів внутрішньовушних м’язів 
(Г.М. Блувштейн, В.В. Амосов). Вдоскона-
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лено реконструктивно-відновлювальні опе-
рації при хронічних отитах (М.В. Калаш-
ник). При стапедопластиці переважали 
ощадливі варіанти із збереженням стреме-
невого м’яза i ковадло-стременевого сугло-
ба (Г.М. Блувштейн, В.В. Амосов). Освоєно 
шунтування барабанної порожнини при се-
креторних середніх отитах (В.В. Амосов, 
М.М. Пустовалова, І.В. Крилова). Запрова-
джено використання екзогенної РНК у ліку-
ванні хворих на хронічний середній отит 
(Л.Л. Загоруєва). 

Під керівництвом проф. В.Ф. Фiлатова 
опубліковано 350 наукових робіт, захищено 
3 докторські та 17 кандидатських дисерта-
цій, одержано 32 авторських свідоцтва. Вік-
тор Фомич був надзвичайно обдарованим 
клініцистом, майстерним хірургом, талано-
витим вченим, блискучим лектором. За ви-
датні досягнення у науково-викладацькій 
діяльності йому було присвоєно звання За-
служеного діяча науки i техніки України. 
Він був дійсним членом Української Ака-
демії національного прогресу, Міжнародної 
Академії оториноларингології – “хірургії 
голови i шиї”, членом спеціалізованої Ради 
при Інституті отоларингології ім. проф. О.С. 
Коломійченка АМН України, членом реда-
кційної колегії "Журналу вушних, носових i 
горлових хвороб", а з 1991 по 2001 рік очо-
лював ХНМТ отоларингологів. 

З 2001 р. клінікою отоларингології їм. 
проф. В.Ф. Фiлатова керує гідний його по-
слідовник – доктор медичних наук, профе-
сор А.С. Журавльов. Сьогодення клініки – 
це перш за все підготовка висококваліфіко-
ваних лікарських та наукових кадрів для 
нашої країни та зарубіжжя. Сьогодення клі-
ніки – це розробка та застосування новіт-
ньої технології науково-технічного прогре-
су у лікувальній практиці. Це ринопластич-
ні та реконструктивно-відновлювальні опе-
рації при набутих та природжених дефектах 
ЛОР-органів. Це функціональна мікрохірур-
гія отитів та фенестральних форм отоскле-
розу. 

А втім усе це, як i багато іншого, ще 
не стало історією. Мине немало часу, перш 
ніж майбутньому поколінню медиків, нашій 
зміні, доведеться розглядати i вивчати наше 
сьогодення. 

Кожне покоління спирається на плечі 
своїх попередників. Наприкінці 2007 р. ми-
натиме 85 років з часу відкриття кафедри i 
клініки оториноларингології Харківського 
державного медичного Університету та Об-
ласної клінічної лікарні. Згуртований колек-
тив кафедри i клініки впевнено крокує до 
свого ювілею з розумінням відповідальності 
за долю клініки і з рішучістю зберегти та 
примножити неоціненну спадщину, зали-
шену нашими попередниками. Так i буде! 
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