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Тринадцятого квітня 2011 р.
відомому медичним колам
України професору�гігієністу,
першому проректору Харків�
ського державного медично�
го університету (нині націо�
нального) Михайлу Володи�
мировичу Кривоносову ви�
повнилося б 70 років. На
жаль, шість років тому він пі�
шов з життя, але пам'ять про
цю прекрасну особистість,
талановитого вченого і ви�
кладача має залишитися се�
ред нас, адже стародавні фі�
лософи стверджували, що
людина не вмирає, доки її
пам'ятають.

М.В. Кривоносов ніколи не
шукав легких шляхів, не на�
магався уникнути виконання
складних обов'язків. Після ус�
пішного захисту дисертації на
здобуття ступеня кандидата
медичних наук на тему: "Ре�
акция парасимпатической
нервной системы при профи�
лактическом облучении экс�
периментальных животных
интегральным потоком ульт�
рафиолетовой радиации",
коли його керівник, професор
М.П. Воронцов охарактери�
зував пошукача "як вдумли�
вого експериментатора, який
вміє ставити й вірно розв'язу�

вати питання наукового до�
слідження", М.В. Кривоносо�
ва було призвано на дійсну
військову службу. Протягом
двох років (1969�1971) він ус�
пішно виконував нелегкі й не�
прості обов'язки лікаря, а
згодом і начальника медичної
служби прикордонного заго�
ну у Талди�Курганській обла�
сті Казахської РСР.

Після демобілізації Михайло
Володимирович повернувся
до Харкова і продовжив свою
наукову і викладацьку діяль�
ність у рідному інституті. Він
багато й наполегливо пра�
цював, і досить швидко вели�
кий кругозір, компетентність у
багатьох питаннях інститутсь�
кого життя, енциклопедич�
ність знань, які він здобув у
результаті повсякденної і на�
пруженої роботи над собою,
дали добрі результати: 1975
року М.В. Кривоносова було
призначено деканом санітар�
но�гігієнічного факультету.
Йому було лише 34 роки, коли
він став одним з наймолод�
ших деканів у колишньому
СРСР і поставив своєрідний
рекорд перебування на цій
посаді — майже 20 років. Од�
ночасно він був доцентом
спочатку на кафедрі загальної
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гігієни (з 1973 р.), згодом — на
кафедрі гігієни харчування (з
1978 р.), а 1983 року його було
призначено також завідуючим
одноіменної кафедри.

Михайло Володимирович
очолив факультет у складний
період "зміни поколінь", коли
пішли корифеї, професори, які
очолювали його протягом ба�
гатьох років, а нове покоління
вчених�гігієністів ще не мало
достатнього досвіду і компе�
тентності. Саме він став ідей�
ним натхненником і практич�
ним реалізатором ідеї про
відродження традицій харків�
ських гігієністів, і саме йому ми
багато у чому зобов'язані тим,
що нині харківська гігієнічна
школа є однією з найбільш ша�
нованих не тільки в Україні, але
й за її межами.

Надзвичайно широким було
коло наукових інтересів Криво�
носова М.В., що відображало
багатогранність його таланту
вченого, дослідника, наукового
керівника. Після захисту канди�
датської дисертації він розро�
бляв низку актуальних проблем
гігієни: вплив отрутохімікатів,
гербіцидів і пестицидів на орга�
нізм людини, зміни стану здо�
ров'я працівників у шкідливих і
дуже шкідливих умовах. Може
саме ці дослідження наштов�
хнули Михайла Володимирови�
ча на перспективний науковий
напрямок — використання алі�
ментарного фактора для про�
філактики порушень здоров'я
робітників. У своїй докторській
дисертації на тему: "Гигиениче�
ское обоснование профилакти�
ческой направленности пита�
ния при профессиональном
контакте с анионными детер�
гентами" (1990) він чітко
обґрунтував і довів перспектив�
ність харчування антиоксидант�
ного напрямку для оптимізації
здоров'я працівників вироб�
ництва синтетичних мийних ви�
робів та аніонних детергентів. 

Наприкінці 80�х — початку 90�х
років минулого сторіччя увагу
вчених привертали питання
Чорнобильської катастрофи,
впливу її наслідків на здоров'я
дітей і дорослих. Саме тоді,
завдяки М.В. Кривоносову, для
вирішення цих питань були по�
єднані в єдиний комплекс зу�
силля вузівської та академічної
науки. Спільно з ІОЗДП АМН Ук�
раїни кафедрою гігієни харчу�
вання та гігієни дітей і підлітків
були вивчені питання викори�
стання аліментарного фактора
у реабілітації дітей, що мешка�
ють на потерпілих територіях.

Не можна не згадати про ба�
гаторічні й плідні контакти Ми�
хайла Володимировича з гі�
гієністами�практиками, спів�
працю з Харківською санітар�
но�епідеміологічною службою.
Він був беззмінним консуль�
тантом і науковим керівником
санітарних лікарів Харківської
області і міста. Важко під�
рахувати, скільки науково�
практичних робіт виконано за
його керівництва. 

Але головною своєю справою
професор Кривоносов М.В.
завжди вважав викладання,
підготовку медичних кадрів. 

Студенти любили спілкува�
тися з М.В. Кривоносовим,
досвідченим і талановитим пе�
дагогом, розумною, ерудова�
ною, інтелігентною людиною з
добрим почуттям гумору і по�
вагою до молоді. Але ж не ча�
сто зустрічаємо зараз викла�
дача, основним девізом якого
є "Будь�яке вагання — на ко�
ристь студента!" Мабуть, тому
так охоче йшли студенти від�
повідати саме йому на держав�
ному іспиті.

1994 року М.В. Кривоносова
було призначено на посаду
першого проректора Харків�
ського державного медичного
університету. На цій посаді Ми�
хайло Володимирович про�
явив себе вмілим керівником

великого колективу, компе�
тентним, ініціативним і праце�
любним робітником. Спокійно,
впевнено робив він свою спра�
ву, організовуючи на сучасно�
му рівні навчальний процес у
старішому в Україні вищому
навчальному медичному за�
кладі. Він брав активну участь у
розробці й впровадженні но�
вих технологій навчання у ви�
щій медичній освіті. М.В. Кри�
воносов був одним з розроб�
ників Державних стандартів
медичної освіти в Україні.

Кажуть, що рівень знань у лю�
дини має відповідати рівню ду�
ховності. У Михайла Володими�
ровича вони дуже органічно
зливалися. Він був позбавлений
пихи, гоноровості, жадоби нау�
кової першості за будь�яку ціну,
наживання наукового авторите�
ту, гонитви за науковими зван�
нями. Добре розбираючись у
людях, він нікого особливо не
виділяв, до всіх ставився рівно,
доброзичливо, завжди нама�
гався допомогти. У всьому це
був яскравий зразок справ�
жнього інтелігента у кращому
розумінні цього слова.

Оцінкою напруженої й висо�
копрофесійної діяльності Кри�
воносова М.В. стало обрання
його академіком Академії наук
вищої школи і нагорода орде�
ном Ярослава Мудрого за знач�
ні досягнення у галузі науки і
техніки, а також Української
екологічної академії наук і Між�
народної академії комп'ютер�
них наук. Йому також вручено
знак "Отличнику здравоохране�
ния" і присвоєно почесне зван�
ня "Відмінник освіти України".

Михайло Володимирович
Кривоносов назавжди зали�
шиться у пам'яті своїх колег,
учнів, соратників як вчений�гі�
гієніст, викладач, організатор
санітарно�гігієнічної справи.

Ректорат Національного
харківського медичного 
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Шановні передплатники!
Державне підприємство з розповсюд*

ження періодичних видань "Преса" спо*
віщає вас про те, що передплата на жур*
нал "Довкілля та здоров’я", інші укра*
їнські та зарубіжні періодичні видання на
II півріччя 2011 року з 5 квітня продовжу*
ватиметься за новими каталогами.

Оформити передплату можна за "Ка*
талогом видань України" та за "Ката*
логом видань зарубіжних країн" у
будь*якому поштовому відділенні

України, а також скориставшись
послугою "Передплата ON*LINE" на
корпоративному сайті підприємства
www.presa.ua. Тепер передплачувати
періодичні видання "ON*LINE" стало
ще зручніше — розрахунок за перед*
плату можна здійснювати за допомо*
гою системи Webmoney. Цей зручний
сучасний засіб електронних платежів
дозволяє сплачувати рахунок за періо*
дичні видання, не залишаючи дому чи
робочого місця.
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