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ЮВІЛЕЇ 
 
УДК 617(092 Журавльов) 

АНАТОЛІЙ СЕМЕНОВИЧ ЖУРАВЛЬОВ - 
ПРОФЕСОР, ДОКТОР МЕДИЧНИХ НАУК, ЗАВІДУВАЧ  
КАФЕДРИ ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГІЇ ХАРКІВСЬКОГО  

НАЦІОНАЛЬНОГО МЕДИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ 
(ДО 60-РІЧЧЯ З ДНЯ НАРОДЖЕННЯ) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
У 2012 р. виповнюється 60 років з дня 

народження і 37 років лікарської та науко-
вої діяльності відомого лікаря та вченого, 
доктора медичних наук, професора, завіду-
вача кафедри оториноларингології Харків-
ського Національного медичного універси-
тету Журавльова Анатолія Семеновича. 

Анатолій Семенович Журавльов на-
родився 2 квітня 1952 р. в м. Харкові в ро-
дині службовців. Закінчивши середню шко-
лу, в 1969 р. вступив до лікувального факу-
льтету Харківського медичного інституту, 
який закінчив у 1975 р. 

Після закінчення Харківського медич-
ного інституту і по завершенні інтернатури 
Анатолій Семенович працював лікарем-
ординатором обласної клінічної лікарні м. 
Іркутська. В цей період він поєднує клінічну 
практику з науковою діяльністю під керів-
ництвом відомого отоларинголога, блиску-
чого педагога і хірурга професора Шантуро-
ва Анатолія Григоровича. У 1978 р. Анатолій 

Семенович повертається в рідний Харків і 
проходить конкурс на посаду молодшого 
наукового співробітника Інституту проблем 
кріобіології і кріомедицини АН УРСР. У ті 
роки в Інституті працювали корифеї науко-
вої думки: чл.-кор. АН УРСР, професор А.М. 
Утєвський, Н.С. Пушкар і     А.М. Білоус, які 
вплинули на формування Анатолія Семено-
вича як вченого-дослідника. Директор Інсти-
туту проф. Микола Сидорович Пушкар звер-
нув увагу на потяг дослідника до клінічної 
медицини і порадив йому поєднати новітні 
розробки в кріобіології з практичною отори-
ноларингологією. Так народилися клініко-
експериментальні дослідження, що стали 
основою дисертаційної роботи, виконаної 
під керівництвом завідуючої кафедри отори-
ноларингології Українського інституту удо-
сконалення лікарів (нині Харківська медична 
академія післядипломної освіти) професора 
Ніни Олександрівни Московченко та завіду-
вача відділом експериментальної кріомеди-
цини ІПКіК АН УРСР, заслуженого діяча 
науки і техніки України, доктора медичних 
наук, професора Б.П. Сандомирського. У 
1985 р. дисертацію «Дозовані локальні кріо-
хірургічні впливи у лікуванні хворих на хро-
нічний тонзиліт» було успішно захищено. 
Активна наукова, клініко-експериментальна 
діяльність молодого вченого звернула на 
себе увагу завідувача кафедри хвороб вуха, 
горла і носа Харківського медичного інсти-
туту професора Віктора Хомича Філатова, і в 
1984 р. Анатолій Семенович проходить за 
конкурсом на посаду асистента кафедри. На 
кафедрі, під керівництвом проф. Філатова 
В.Ф., молодий доцент (з 1991 р.) А.С. Жура-
вльов активно займається науковою, педаго-
гічною і лікарською діяльністю. Удоскона-



94  Журнал вушних, носових і горлових хвороб, №2, 2012 

люються навички, обсяг хірургічних втру-
чань. У цей період, на основі власних дослі-
джень і розробок ним опубліковано 58 нау-
кових робіт, захищено і отримано 6 патентів 
на винахід. Він регулярно бере участь в 
українських та міжнародних наукових кон-
ференціях, з'їздах. У 90-ті роки він тричі пе-
ребував в міжнародних відрядженнях і спе-
ціалізувався в оториноларингологічних клі-
ніках Голландії, Німеччини та Чехії. Нако-
пичений великий досвід у розробці нових 
концепцій використання фізичних і немеди-
каментозних методів лікування захворювань 
ЛОР-органів дозволив оформити та успішно 
захистити у 2002 році докторську дисерта-
цію на тему: «Патогенетичне лікування хво-
рих на хронічний синуїт з використанням 
фізичних факторів». 

В 2000-2001 рр. він працював в Лівій-
ській Джамахірії в якості лікаря-
консультанта. У 2001 р., після повернення 
до Харкова, Анатолій Семенович очолив 
кафедру оториноларингології. Як учень 
професора Філатова В.Ф., він став продов-
жувачем ідей свого Вчителя, які присвячені 
вивченню клінічної ефективності немеди-
каментозних методів лікування. 

У 2004 р. Анатолію Семеновичу прис-
воюється звання професора. Результатом 
його наукової діяльності є публікація більш 
ніж 300 наукових праць, у тому числі 16 
винаходів та авторських свідоцтв СРСР і 
України. Під його керівництвом підготов-
лено та захищено 5 кандидатських дисерта-
цій. Він є одним із співавторів багатотомно-
го видання з онкології під редакцією проф. 
В.В. Бойко, монографії «Хронічний фарин-
гіт», виданої в 2011 р. 

Анатолій Семенович – доктор медич-
них наук, професор, дійсний член Міжнаро-
дної академії оториноларингології – хірургії 
голови та шиї, дійсний член Нью-Йоркської 
Академії Наук. 

Велику увагу Анатолій Семенович 
приділяє вдосконаленню різних форм на-
вчально-методичного процесу. За останні 
роки під його керівництвом на кафедрі 

створені нові методичні розробки з впрова-
дження кредитно-модульної системи на-
вчання, видано навчальні посібники україн-
ською та англійською мовами для студентів, 
лікарів-інтернів з урахуванням профілізації, 
інтеграції та програмованого навчання. 
Вперше на Україні при читанні лекцій ви-
користовується інтернет-система, що забез-
печує унікальну можливість залучення до 
читання лекцій провідних оториноларинго-
логів Україні, Росії та Західної Європи. 

Велику увагу завідувач кафедри при-
діляє зв'язкам з практичною медициною і, в 
тому числі, з лікарями сімейної медицини. 
Під його патронатом постійно проводяться 
численні науково-практичні конференції в 
лікувальних установах районів області із 
залученням широкого кола провідних уче-
них суміжних медичних спеціальностей з 
актуальних питань клінічної медицини, па-
тології дихальних шляхів. 

З 2010 р. на кафедрі проводиться те-
матичне удосконалення з оториноларинго-
логії. В інтернатурі, клінічній ординатурі та 
аспірантурі регулярно навчаються вітчизня-
ні та зарубіжні фахівці. 

З 2002 р. проф. А.С. Журавльов за-
ймає посаду заступника голови правління 
ЛОР-секції Харківського науково-
медичного товариства та активно в ній 
співпрацює: щорічно робить по 3-5 допові-
дей як наукового, так і практичного змісту, 
подає ідеї інноваційного характеру. 

А.С. Журавльов, перебуваючи в розк-
віті творчих, професійних та інтелектуаль-
них здібностей, багато уваги приділяє фор-
муванню та професійному зростанню моло-
дого покоління лікарів-оториноларин-
гологів. Він користується величезною лю-
бов'ю і повагою співробітників клініки, уні-
верситету, медичної громадськості і бага-
тьох тисяч хворих, яким він повернув здо-
ров'я. 

Щиро бажаємо ювілярові міцного 
здоров'я, творчої активності, багатьох років 
життя та подальшої успішної діяльності на 
благо здоров'я людини. 
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