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                                                                                                           А.Л. ВАСИЛЬЧУК  
 

ОСОБЛИВОСТІ СВІТЛОСЯЮЧОГО ОРАНЖЕВОГО ТОНКОМАТЕРІАЛЬНОГО 
                                                                  ТІЛА ЛЮДИНИ   

 
Вперше у світі пояснюються особливості  світлосяючого оранжевого 

тонкоматеріального тіла людини. 

Ключові слова: еніоанатомічна норма; гіпотрофія; гіпертрофія; гіпофункція; 

гіперфункція; специфічні функції.. 

 

Впервые в мире объясняются особенности светло-ярко оранжевого 

тонкоматериального тела человека. 

Ключевые слова: эниоанатомическая норма; гипотрофия; гипертрофия; 

гипофункция; гиперфункция; специфические функции. 

 

For the first time in the world are the special features of bright orange subtle body. 

Key world: enioanatomical standar; hypotrophy; hypertrophy; hypofunctiоn; hyperfunction; 

specific functions. 

 
                                                                            Продовження з випуску  27(93) – 33(99) 

 
     Морфофункціональна норма, гіпотрофія, гіпофункція, гіпертрофія та гіперфункція 
зовнішньої частини світлосяючого оранжевого тонкоматеріального тіла впливають на розвиток 
людини її тіл, властивостей, особливостей, здібностей, функціональних можливостей, стан 
здоров’я, характер фізіологічних, психічних, інтелектуальних, ментальних, емоціональних, 
моральних, етичних, естетичних, ПСІ-феноменальних, духовних, душевних, божественних, 
антидуховних, антидушевних, антибожественних та відповідних соціальних проявів.    
 
              Еніоанатомічна норма світлосяючого оранжевого тонкоматеріального тіла   
     Структурно-функціональна норма світлосяючого оранжевого тонкоматеріального тіла 
– це такий еніоанатомічний стан, при якому його зовнішня оболонка знаходиться між 
зовнішніми оболонками зовнішніх частин оранжевого і жовтого тонкоматеріальних тіл з 
оптимальним функціонуванням при відповідних навантаженнях (мал.1). 
     Світлосяюче оранжеве тонкоматеріальне тіло, розвинуте до еніоанатомічної норми  
інформаційно-енергетично забезпечує життя, розмножування, динамічну стабільність форм, 
структур і функції клітин, органел, їх ультра- та субультраструктур, їх еволюційні зміни і 
розвиток в межах ідентичності. Допомагає людині досягнути святості, всеохоплюючої любові, 
блаженності, відданості, інтуїтивного пізнання світу, бажання вчитися, самовдосконалюватися, 
душевно, духовно і божественно розвиватися, пізнати правду, стати носієм правди і 
проявлятися правдою в соціальному і біологічному житті. Тіло у стані еніоанатомічної норми 
вміщує в собі інформаційно-енергетичний потенціал свободи людини в матеріальному світі, яка 
практично реалізується за глибиною пізнання законів матеріального світу. Інформаційно-
енергетичний потенціал тіла допомагає регулюванню вегетативних функцій організму, 
значному посиленню здоров’я та формуванню духовної сексуальної ідентичності людини, в 
ньому переважає інформація консервативного ірраціоналізму.  
     Під впливом світлосяючого оранжевого тонкоматеріального тіла соціально-біотичні 
властивості людини, обумовлені оранжевим, світлосяючим червоним і червоним 
тонкоматеріальними тілами, інтегрально можуть розвиватися до високих духовних рівнів. 
Єдність матеріального і духовного Буття у фізичному тілі людини інформаційно-енергетично 
посилюється, розширюються і стабілізується світлосяючим оранжевим тонкоматеріальним 
тілом. Світлосяюче оранжеве тонкоматеріальне тіло збільшує об’єм передачі духовних 
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інформацій, мікрочасток, світла, енергій, інформаційно-енергетичних субстанцій та 
інформаційно-енергетичних біоплазм від інформаційно-енергетичних полів Землі, суспільства, 
природи, 

 
 

Мал.1. Світлосяюче оранжеве тонкоматеріальне тіло: 
1 – світлосяюче оранжеве тіло; 2 – зовнішня частина світлосяючого оранжевого тіла; 3 – внутрішня частина 

світлосяючого оранжевого тіла; 4 – внутрішня оболонка світлосяючого оранжевого тіла; 5 – зовнішня оболонка світлосяючого 

оранжевого тіла. 

 
 

 
 

Мал.2. Гіпотрофія зовнішніх частин оранжевого і світлосяючого оранжевого 
тонкоматеріальних тіл: 

1- оранжеве тонкоматеріальне тіло; 2 - світлосяюче оранжеве тонкоматеріальне тіло. 
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Мал.3. Гіпертрофія зовнішніх частин оранжевого і світлосяючого оранжевого 
тонкоматеріальних тіл: 

1 – світлосяюче оранжеве тонкоматеріальне тіло; 2 – оранжеве тонкоматеріальне тіло. 

 
біосфери, ноосфери, Всесвіту і Духовного Буття для біотичного, соціального і духовного 
розвитку людини. Допомагає формувати фізичне тіло на клітинному і молекулярному рівнях. 
Створює специфічні, високоспецифічні оранжеві життєві інформаційно-енергетичні біоплазми 
та  індивідуальну інформаційно-енергетичну біоплазму нового людського життя з відповідними 
біотичними, соціальними і духовними властивостями. Світлосяюче оранжеве тіло своїм 
інформаційно-енергетичним змістом допомогає розвивати такі властивості, які людині дадуть 
можливість максимально реалізуватися в  матеріальному світі, оволодіти матеріальним світом 
Землі, зрозуміти єдність людини, Землі, Всесвіту, матеріального, духовного, минулого, 
теперішнього і майбутнього в людині. Забезпечує постійну, безперервну, стабільну, надійну, 
адекватну лабільність і адаптацію інформаційно-енергетичного взаємообміну. Бере участь у 
взаємозалежному і взаємообумовленому розвитку фізичного тіла, червоного, світлосяючого 
червоного, оранжевого, світлосяючого оранжевого, жовтого, зеленого, світлосяючого зеленого, 
бірюзового, бузкового, фіолетового, рожевого, білого і золотого тонкоматеріальних тіл людини. 
Всі властивості, особливості, здібності та функціональні можливості людини, обумовлені 
світлосяючим оранжевим тонкоматеріальним тілом, можуть бути поглиблені, розширені і 
вдосконалені світлосяючим оранжевим компонентом рожевого, білого і золотого 
тонкоматеріальних тіл, світлосяючим червоним компонентом бузкового, фіолетового, 
рожевого, білого і золотого тонкоматеріальних тіл і жовтим компонентом жовтого, зеленого, 
світлосяючого зеленого, бірюзового, бузкового, рожевого, білого і золотого тонкоматеріальних 
тіл. 
     У процесі еніопедагогічного, еніоанатомічного, еніопсіанатомічного, еніопсихічного та 
еніомедичного впливу на людину світлосяючими оранжевими інформаційно-енергетичними 
матеріями за посередництвом і за допомогою світлосяючого оранжевого тонкоматеріального 
тіла реагує не тільки світлосяюче оранжеве тонкоматеріальне тіло, але й червоне, світлосяюче 
червоне, оранжеве, жовте, зелене, світлосяюче зелене, бірюзове, бузкове, фіолетове, рожеве, 
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біле і золоте тонкоматеріальні тіла і ціла світлосяюча оранжева голографічна інтеграція 
тонкоматеріальних тіл. Світлосяючими оранжевими інформаційно-енергетичними матеріями 
можна свідомо і цілеспрямовано впливати на людину не тільки через світлосяюче оранжеве 
тонкоматеріальне тіло, але й через  окремо взяте червоне, світлосяюче червоне, оранжеве, 
жовте, зелене, світлосяюче зелене, бірюзове, бузкове, фіолетове, рожеве, біле і золоте 
тонкоматеріальне тіло, а також інтегрально через світлосяючу оранжеву голографічну 
інтеграцію тонкоматеріальних тіл з акцентом на будь-яке  тонкоматеріальне тіло голографічної 
інтеграції в різному порядку, різною послідовністю, синхронно, асинхронно, ритмічно, 
аритмічно, з однаковою чи різною інтенсивністю і силою, короткочасно, довгочасно, з різною 
кількістю тіл, різноманітними комбінаціями цих тіл та цілою світлосяючою оранжевою 
голографічною інтеграцією тонкоматеріальних тіл. Наслідком цього буде різна ефективність дії 
еніоанатомічних, еніопсіанатомічних, еніопедагогічних, еніофізіологічних, еніопсихічних, 
еніобіологічних, еніотерапевтичних, еніомедичних та інших еніотехнологій, еніометодів та 
еніозасобів.    
     Єдність матеріального і духовного в людині, інтегральність світлосяючих оранжевих, 
червоних, світлосяючих червоних, оранжевих і жовтих інформаційно-енергетичних рівнів 
Буття людини, Землі і Всесвіту, духовний розвиток і духовність соціально-біотичних проявів 
людини можливо забезпечити спеціальними методами цілеспрямованого впливу світлосяючими 
оранжевими, червоними, світлосяючими червоними, оранжевими і жовтими інформаційно-
енергетичними матеріями на світлосяюче оранжеве тонкоматеріальне тіло і на ті 
тонкоматеріальні тіла, у структурах яких вроджено присутня світлосяюча оранжева, червона, 
світлосяюча червона, оранжева і жовта інформаційно-енергетична матерія. Тільки при умові 
розвинутого світлосяючого оранжевого  тонкоматеріального тіла та його виваженої структурно-
функціональної відповідності з усіма тілами людини можна в повній мірі використати 
інформаційно-енергетичний потенціал світлосяючих оранжевих, червоних, світлосяючих 
червоних, оранжевих і жовтих діапазонів електромагнітного спектра інформаційно-
енергетичних полів людства, природи, Землі, біосфери, ноосфери, Всесвіту, Духовного Буття та 
ін. для свого духовного розвитку, виховання, навчання, тренування, лікування, регенерації, 
реабілітації, рекондиції  і для формування відповідних духовних, професіональних, 
інтелектуально-ментальних, емоціональних, моральних, етичних, естетичних та соціально-
біотичних властивостей, бути невід’ємною частиною Всесвітнього Буття світлосяючих 
оранжевих, червоних, світлосяючих червоних, оранжевих і жовтих діапазонів 
електромагнітного спектра, а також постійно і безперервно здійснювати з ними інформаційно-
енергетичний взаємообмін. Це дає можливість розширити свободу людини в умовах 
матеріального світу Землі, оволодіти матеріальним світом, утримувати єдність  фізичного, 
світлосяючого оранжевого, червоного, світлосяючого червоного, оранжевого, жовтого, 
зеленого, світлосяючого зеленого, бірюзового, бузкового, фіолетового, рожевого, білого і 
золотого тонкоматеріальних тіл, духовного посилення інформаційно-енергетичної біоплазми 
нового людського життя, молекулярного розвитку фізичного тіла, поглиблення біотичного, 
соціального, духовного і професіонального розвитку людини,  максимальної реалізації 
біотичних, соціальних, духовних і професіональних властивостей, розширення діапазонів 
електромагнітного спектра інформаційно-енергетичних взаємообмінів фізичного тіла, 
світлосяючого оранжевого, червоного, світлосяючого червоного, оранжевого, жовтого, 
зеленого, світлосяючого зеленого, бірюзового, бузкового, фіолетового, рожевого, білого і 
золотого тонкоматеріальних тіл між собою, інформаційно-енергетичними полями людей, 
тварин, природи, Землі, біосфери, ноосфери, Всесвіту і божественно-духовними рівнями Буття 
з можливістю їх взаємообумовленого розвитку, недопущення знищення духовної 
індивідуальної людської сексуальної ідентичності, нейтралізації негативного інформаційно-
енергетичнго і біопатогенного впливу на людину, її виховання, навчання, розвиток, 
вдосконалення та формування відповідних біотичних, соціальних, духовних і професійних 
властивостей, посилення здоров’я і ефективнішого використання і застосування 
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світлосяючої оранжевої, світлосяючої червоної, червоної, оранжевої і жовтої інформаційно-
енергетичної матерії для ефективного лікування, регенерації, реабілітації і рекондиції.   
     Всі вищенаведені біотичні, соціальні, духовні і професіональні прояви людини, обумовлені 
світлосяючим оранжевим тонкоматеріальним тілом можна цілеспрямовано розвивати, 
вдосконалювати і формувати спеціальними методами впливу світлосяючих оранжевих 
інформаційно-енергетичних матерій на світлосяюче оранжеве тонкоматеріальне тіло. 
 

Гіпотрофія та гіпофункція зовнішньої частини світлосяючого оранжевого 
тонкоматеріального тіла 

       Гіпотрофія зовнішньої частини світлосяючого оранжевого тонкоматеріального тіла – 
це такий еніоанатомічний стан, при якому зовнішня частина світлосяючого оранжевого 
тонкоматеріального тіла зменшується до розміру зовнішньої частини оранжевого, 
світлосяючого червоного і червоного тонкоматеріального тіла і внутрішніх частин 
тонкоматеріальних тіл з довготривалою функціональною пасивністю(Мал.2).  
      Гіпотрофія та гіпофункція зовнішньої частини світлосяючого оранжевого 
тонкоматеріального тіла: деінтегрує та послаблює структурно-функціональну єдність 
фізичного тіла із світлосяючим оранжевим тілом і світлосяючою оранжевою голографічною 
інтеграцією тонкоматеріальних тіл; послаблює світлосяючу оранжеву голографічну інтеграцію 
тонкоматеріальних тіл; зменшує об’єм інформаційно-енергетичного взаємообміну у 
світлосяючих оранжевих, оранжевих, світлосяючих червоних, червоних і жовтих діапазонах 
електромагнітного спектра; послаблює прояв усіх властивостей, особливостей, здібностей та 
функціональних можливостей, обумовлених світлосяючим оранжевим тонкоматеріальним 
тілом і світлосяючими оранжевими інформаційно-енергетичними матеріями; виникає дефіцит 
інформацій, мікрочасток, світла, енергій, інформаційно-енергетичних субстанцій та 
інформаційно-енергетичних біоплазм світлосяючих оранжевих, оранжевих, червоних, 
світлосяючих червоних і жовтих діапазонів електромагнітного спектра в індивідуально-
універсальній життєвій інформаційно-енергетичній біоплазмі та у специфічних і 
високоспецифічних світлосяючих оранжевих, оранжевих, червоних, світлосяючих червоних і 
жовтих інформаційно-енергетичних біоплазмах; унеможливлюється вдосконалення та 
універсальний розвиток світлосяючого оранжевого тонкоматеріального тіла, світлосяючої 
оранжевої, оранжевої, червоної, світлосяючої червоної, жовтої, зеленої, світлосяючої зеленої, 
бірюзової, бузкової, фіолетової, рожевої, білої і золотої голографічних інтеграції 
тонкоматеріальних тіл. Гіпотрофія та гіпофункція зовнішньої частини світлосяючого 
оранжевого тонкоматеріального тіла на фізичному рівні людини проявляється: порушенням 
інформаційно-енергетичної регуляції життєздатності клітин, органел і молекул; послабленням 
інтеграції, незбалансованістю і некоординованістю функції клітин, між клітинами, клітиною 
та її органелами; недостатністю інформаційно-енергетичного взаємообміну між фізичним 
тілом, червоним, світло- сяючим червоним, оранжевим, світлосяючим оранжевим, жовтим, 
зеленим, світлосяючим зеленим, бірюзовим, бузковим, фіолетовим, рожевим, білим і золотим 
тонкоматеріальними тілами, особливо між оранжевим і світлосяючим оранжевим тілом в 
оранжевому, світлосяючому оранжевому, червоному, світлосяючому червоному і жовтому 
діапазонах електромагнітного спектра інформаційно-енергетичних полів Буття; сповільненим 
духовним розвитком; обмеженим соціально-біотичним розвитком з неможливістю 
максимальної реалізації індивідуальних можливостей; значним зменшенням практичної 
реалізації потенціальних можливостей біотичних, соціальних і духовних властивостей людини, 
які формуються під впливом червоного, світлосяючого червоного, оранжевого, світлосяючого 
оранжевого тонкоматеріальних тіл;  можливістю виникнення інформаційно-енергетичних 
умов для антидуховних проявлень; переорієнтацією духовної сексуальної ідентичності і 
моногамних сексуальних відносин до рівня фізичних сексуальних потреб і полігамних відносин 
з проявами аморальності.  
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Гіпертрофія та гіперфункція зовнішньої частини світлосяючого оранжевого 
тонкоматеріального тіла 

     Гіпертрофія зовнішньої частини світлосяючого оранжевого тонкоматеріального тіла – 
це такий еніоанатомічний стан, при якому зовнішня частина світлосяючого оранжевого 
тонкоматеріального тіла збільшена до розмірів зовнішніх частин жовтого, зеленого, 
світлосяючого зеленого та золотого тонкоматеріального тіла з довготривалим функціональним 
перевантаженням (Мал.3).  
     Гіпертрофія та гіперфункція зовнішньої частини світлосяючого оранжевого 
тонкоматеріального тіла; посилює і прискорює формування структурно-функціональної 
єдності світлосяючого оранжевого тіла, світлосяючої оранжевої голографічної інтеграції 
тонкоматеріальних тіл з фізичним тілом; посилює світлосяючу оранжеву голографічну  
інтеграцію тонкоматеріальних тіл, переповнює світлосяючою оранжевою інформаційно-
енергетичною матерією світлосяючу оранжеву, оранжеву, рожеву, білу і золоту голографічні 
інтеграції тонкоматеріальних тіл, переповнює червоною і світлосяючою червоною 
інформаційно-енергетичною матерією світлосяючу червону, оранжеву, світлосяючу оранжеву, 
бузкову,  фіолетову, рожеву, білу і золоту голографічні інтеграції тонкоматеріальних тіл, і 
жовтою інформаційно-енергетичною матерією переповнює оранжеву, світлосяючу оранжеву, 
жовту, зелену, світлосяючу зелену, бірюзову, рожеву, білу і золоту голографічну інтеграції 
тонкоматеріальних тіл, що може спричинити інформаційно-енергетичне самозаблокування,  
порушити природні шляхи циркуляції інформаційно-енергетичних матерій, підвищити 
концентрацію інформаційно-енергетичних матерій  аж до стану саморуйнування. Збільшується 
об’єм інформаційно-енергетичного взаємообміну у світлосяючих оранжевих, оранжевих, 
червоних, світлосяючих червоних і жовтих діапазонах електромагнітного спектра, 
посилюється проявлення всіх властивостей, особливостей, здібностей і функціональних 
можливостей обумовлених світлосяючим оранжевим тонкоматеріальним тілом і світлосяючими 
оранжевими інформаційно-енергетичними матеріями. Виникає надлишок інформацій, 
мікрочасток, світла, енергій, інформаційно-енергетичних субстанцій та інформаційно-
енергетичних біоплазм світлосяючих оранжевих, оранжевих, червоних, світлосяючих червоних 
і жовтих діапазонів електромагнітного спектра в індивідуально-універсальній життєвій 
інформаційно-енергетичній біоплазмі та у  специфічних і високоспецифічних світлосяючих 
оранжевих, оранжевих, червоних, світлосяючих червоних і жовтих життєвих інформаційно-
енергетичних біоплазмах. Спочатку прискорюється вдосконалення і універсальний 
розвиток світлосяючого оранжевого тонкоматеріального тіла, світлосяючої оранжевої, 
червоної, світлосяючої червоної, жовтої, зеленої, світлосяючої зеленої, бірюзової, бузкової, 
фіолетової, рожевої, білої і золотої голографічної інтеграції тонкоматеріальних тіл, а потім 
сповільнюється, з ризиком саморуйнування. Гіпертрофія та гіперфункція зовнішньої частини 
світлосяючого оранжевого тонкоматеріального тіла прискорює, посилює і поглиблює 
клітинний і молекулярний розвиток фізичного тіла, біотичне, соціальне і духовне формування 
людини. Розширює свободу діяльності в умовах матеріального світу Землі, посилює 
можливості володіння матеріальним світом, максимальну реалізацію властивостей, 
особливостей, здібностей і функціональних можливостей людини. Інформаційно-енергетично 
посилюється біоплазма нового людського життя, стан здоров’я,  фізичні показники, 
функціональна, психічна, інтелектуальна, емоціональна, сексуальна і професіональна діяльність 
людини. В більшій мірі розвиваються і проявляються ті властивості, особливості, здібності і 
функціональні можливості, що обумовлені червоним, світлосяючим червоним, оранжевим і 
світлосяючим оранжевим тонкоматеріальними тілами та ідентичними цим тілам інформаційно-
енергетичними матеріями і ті, що дають можливість забезпечити утворення матеріальної 
основи життя і здорового розмноження людини. У соціально-економічній і професіональній 
діяльності це успішні люди, але при їх свідомій орієнтації тільки на матеріальний добробут і 
задоволення своїх фізичних потреб виникає сповільнення їх духовного, душевного і 
божественного розвитоку і виникає небезпека проявлень негативного інформаційно-



 

 

Феномен людини. Здоровий спосіб життя. Вип. 34 (100). 2014 

 

13 

енергетичного потенціалу червоного, світлосяючого червоного, оранжевого і світлосяючого 
оранжевого тонкоматеріальних тіл.   
     Поглибленням інтеграції та структурно-функціональної єдності червоного, 
світлосяючого червоного, оранжевого і світлосяючого оранжевого тіл на основі червоних, 
світлосяючих червоних, оранжевих і світлосяючих оранжевих інформаційно-енергетичних 
матерій із золотим відтінком, утворюються якісно нові можливості розвитку, вдосконалення і 
формування біотичних, духовних, соціальних і професійних властивостей, особливостей та 
здібностей людини. Довготривала зміна червоного, світлосяючого червоного, оранжевого і 
світлосяючого оранжевого тонкоматеріальних тіл на червонооранжевий колір із золотим 
відтінком супроводжується інформаційно-енергетичним посиленням цих тіл, прискореним 
розвитком фізичного тіла, соціально-біотичних і духовних властивостей, посиленням здоров’я, 
розширенням можливості всебічного розвитку інтелекту, інстинктів, позасмислових почуттів, 
інтуїції, вміння їх усвідомити і правильно інтерпретувати, формуванням інтегральної 
свідомості і недопущенням  антидуховної, аморальної і антисоціальної поведінки. У людини 
формується вміння концентруватися на будь-якому органі чи функції фізичного тіла, на 
будь-яких структурах та функціях будь-якого тонкоматеріального тіла, відчувати і 
усвідомлювати їх. Стають можливими відчуття і усвідомлювання вегетативних функцій 
організму, функцій вегетативної частини нервової системи, інформаційно-енергетичних 
процесів тонкоматеріальних тіл та їх взаємозалежності. Людина починає усвідомлювати 
взаємоз’єднання, взаємодіяльність, взаємозміни і взаємозалежність інстинктів, інтуїції, 
свідомості, біотичних, соціальних, духовних і професіональних проявів, вегетативних 
функцій організму та функціональних інформаційно-енергетичних процесів в 
тонкоматеріальних тілах. Поступово проявляються здібності оволодіння методами 
психофізіологічного автотренування, релаксації, екстрасенсоричного сприймання, вміння 
впливати на функції вегетативної частини нервової системи, вегетативні функції організму, 
інформаційно-енергетичні функції червоного, світлосяючого червоного, оранжевого і 
світлосяючого оранжевого тіл. Людина може всебічно і адекватно задовільняти свої біотичні, 
соціальні, духовні і професіональні потреби, свідомо коректувати прояви своїх природних 
інстинктів, відновлювати порушені інстинкти у відповідності з духовними, морально-етичними, 
інтелектуально-ментальними, емоціональними, соціально-економічними та іншими нормами 
суспільного життя.  
 

Специфічні функції світлосяючого оранжевого тонкоматеріального тіла 
     Пояснення та інтерпретація специфічних функцій світлосяючого оранжевого 
тонкоматеріального тіла:   

1. Морфогенетична функція світлосяючого оранжевого тіла проявляється, як 
утворюючий і формуючий процес анатомічних та морфологічних мікроструктур і 
ультраструктур, в більшій мірі клітин, мікроструктур і ультраструктур органел, ніж 
тканин, структурно-функціональних одиниць, органів і систем організму. Світлосяюче 
оранжеве тонкоматеріальне тіло в онтогенезі людини забезпечує реалізацію відповідного 
рівня природного голографічно запрограмованого індивідуального росту, розвитку, 
диференціювання і функціонування клітин, органел та молекулярного розвитку 
фізичного тіла. Розмноження клітин, ріст, розвиток і формування органел 
забезпечується, контролюється і управляється первинною голографічною анатомо-
морфоутворюючою матрицею світлосяючого оранжевого тонкоматеріального тіла.  
Первинна світлосяюча оранжева голографічна анатомо-морфоутворююча матриця 
допомагає оранжевому тілу здійснювати онтогенетичний контроль росту, розвитку і 
формування органів, систем організму та фізичного тіла в цілому. Світлосяюче оранжеве 
тонкоматеріальне тіло в онтогенезі людини забезпечує реалізацію відповідного рівня  
причинно-наслідкового індивідуального росту, розвитку, диференціювання 
мікроструктур, ультраструктур і функціонування молекул, органел і клітин фізичного 
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тіла. Морфогенетичну функцію слід одночасно сприймати і пояснювати, як специфічну 
та ідентичну.   

2. В онтогенезі людини інформаційно, енергетично і специфічними світлосяючими 
оранжевими життєвими інформаційно-енергетичними біоплазмами утримуються, 
оновлюються і захищаються індивідуальні анатомо-морфофункціональні норми 
будови, форми, структури та функції молекул, органел і клітин фізичного тіла від 
розпаду, знищення, патологічно-деструктивних змін і мутацій під час хвороб, травм, 
впливу біопатогенних і негативних факторів.  

3. Метаболічна функція проявляється безпосереднім впливом інформацій, мікрочасток, 
світла, енергій, інформаційно-енергетичних субстанцій та специфічних світлосяючих 
оранжевих життєвих інформаційно-енергетичних біоплазм світлосяючого оранжевого 
тонкоматеріального тіла на мікроструктури та ультраструктури залозистих клітин, на 
синтез і секрецію гормонів, ферментів, медіаторів та інших біологічно-активних 
речовин, що обумовлюють індивідуальні особливості обміну речовин, характер 
метаболізму в органелах  і клітинах фізичного тіла. Ця функція проявляється і 
метаболізмом світлосяючих оранжевих інформаційно-енергетичних матерій, необхідних 
для забезпечення функціонування оранжевого, світлосяючого оранжевого, червоного, 
світлосяючого червоного, жовтого, зеленого, світлосяючого зеленого, бірюзового, 
бузкового, фіолетового, рожевого, білого і золотого тонкоматеріальних тіл, оранжевої та 
світлосяючої оранжевої голографічної інтеграції тонкоматеріальних тіл. Метаболічну 
функцію слід одночасно сприймати і пояснювати, як специфічну та ідентичну.   

4. Кінетична функція проявляється первинним голографічним інформаційно-
енергетичним формуванням функцій у структурах світлосяючого оранжевого 
тонкоматеріального тіла з наступною передачею голографічно сформованих функцій 
молекулам, органелам і клітинам фізичного тіла для їх практичної реалізації. Початок 
відповідної функції мікро-, ультра- і субультраструктур клітин та органел спочатку 
відбувається у структурах світлосяючого оранжевого тонкоматеріального тіла та 
світлосяючої оранжевої голографічної інтеграції тонкоматеріальних тіл, а потім у 
фізичному тілі. Кінетичну функцію потрібно одночасно сприймати і пояснювати, як 
специфічну та ідентичну.   

5. Коректувальна функція проявляється адекватним інформаційним, енергетичним, 
інформаційно-енергетичним забезпеченням сили, інтенсивності, тривалості, 
поступовості та послідовності виникнення, або одночасного виникнення, збалансованого 
співвідношення активності та пасивності функції молекул, органел, клітин фізичного 
тіла і людини, а також їх переорієнтації і адаптації до мінливих умов зовнішнього 
середовища, життєздатності, життєдіяльності, росту фізичного тіла та розвитку людини. 
Коректувальну функцію слід одночасно сприймати і пояснювати, як специфічну та 
ідентичну.   

6. У процесі онтогенетичного розвитку людини, інтегрально, у світлосяючому оранжевому 
діапазоні електромагнітного спектра утримуються,  зберігаються і захищається, і 
частково, в червоному, світлосяючому червоному і жовтому діапазонах 
електромагнітного спектра індивідуальна генетична та інформаційно-енергетична 
ідентичність, анатомія і фізіологія фізичного тіла людини на анатомічно-
морфологічному рівні молекул, органел і клітин від розпаду, знищення, патологічно-
деструктивних змін і мутацій під час хвороб, травм, впливу патогенних і негативних 
факторів. Інформаційно-енергетично обумовлює форми і структури біологічного та 
інформаційно-енергетичного імунітету людини у світлосяючому оранжевому і 
оранжевому діапазонах електромагнітного спектра і частково в червоному, 
світлосяючому червоному і жовтому діапазонах електромагнітного спектра. 

7. Інформаційно, енергетично та інформаційно-енергетично обумовлює інформаційно-
енергетичну ідентичність, індивідуальність, імунітет і гомеостаз у світлосяючому 
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оранжевому, оранжевому, червоному, світлосяючому червоному і жовтому діапазонах 
електромагнітного спектра. Бере участь в обумовленні біологічного імунітету людини.  

8. У світлосяючому оранжевому діапазоні електромагнітного спектра захищає  від 
інформаційного, енергетичного та інформаційно-енергетичного знищення мікро-, 
ультра- і субультраанатомію, морфологію та фізіологію молекул, органел і клітин.    

9. Захищає людину та її тіла від негативного впливу радіовипромінювання, світлосяюче 
оранжеве тіло своїм червоним компонентом захищає людину від інфрачервоного 
випромінювання, а жовтим компонентом від низькочастотного випромінювання.   

10. Захищає фізичне тіло,  внутрішнє середовище молекул, органел, клітин, червоне, світло- 
сяюче червоне, оранжеве і світлосяюче оранжеве тонкоматеріальні тіла від проникання 
до них негативних інформацій, біопатогенних, неприродних і нетипових інформаційно-
енергетичних матерій світлосяючих оранжевих, червоних, світлосяючих червоних, 
оранжевих і жовтих діапазонів електромагнітного спектра та біопатогенних 
мікроорганізмів. 

11. У світлосяючому оранжевому, червоному, світлосяючому червоному і жовтому 
діапазонах електромагнітного спектра інформаційно-енергетично очищає світлосяюче 
оранжеве тонкоматеріальне тіло, внутрішнє середовище молекул, органел і клітин, а при 
необхідності, тканин, структурно-функціональних одиниць, органів, систем організму і 
фізичне тіло в цілому від негативних інформацій, біопатогенних, неприродних, 
невластивих, нехарактерних і нетипових інформаційно-енергетичних матерій 
світлосяючого оранжевого, оранжевого, червоного, світлосяючого червоного і жовтого 
діапазонів електромагнітного спектра та від біопатогенних мікроорганізмів. У 
червоному і світлосяючому червоному діапазонах електромагнітного спектра 
інформаційно-енергетично очищає світлосяюче оранжеве, оранжеве, світлосяюче 
червоне і червоне тонкоматеріальні тіла.   

12. У  світлосяючому оранжевому, світлосяючому червоному і жовтому діапазонах 
електромагнітного спектра управляє інформаційно-енергетичною біоплазмою нового 
людського життя, контролює інформаційно-енергетичну біоплазму нового людського 
життя і забезпечує функціонально необхідними інформаціями, мікрочастками, 
енергіями і необхідним світлом інформаційно-енергетичну біоплазму нового людського 
життя, розмноження, утворення, регенерації і відновлення молекул, органел і клітин, 
своїх інформаційно-енергетичних структур та структур оранжевого, червоного і 
світлосяючого червоного тонкоматеріальних тіл.   

13. Трансформує, модулює, синтезує і випромінює інформації, мікрочастки, світло, 
енергії, інформаційно-енергетичні субстанції та інформаційно-енергетичні біоплазми 
світлосяючого оранжевого, світлосяючого червоного і жовтого діапазонів 
електромагнітного спектра, а при необхідності, оранжевого і червоного діапазонів.   

14. Декодує і кодує інформації, мікрочастки, світло, енергії, інформаційно-енергетичні 
субстанції та інформаційно-енергетичні біоплазми світлосяючого оранжевого, 
світлосяючого червоного і жовтого діапазонів електромагнітного спектра інформаційно-
енергетичних полів зовнішнього середовища для морфогенетичних і функціональних 
потреб, в більший мірі, молекул, органел і клітин, в меншій мірі, органів, систем 
організму, а на інформаційно-енергетичному рівні для світлосяючої оранжевої 
голографічної інтеграції тонкоматеріальних тіл, у випадку потреби – для усіх 
структурних рівнів фізичного тіла,   червоного, світлосяючого червоного і оранжевого 
тонкоматеріальних тіл та їх голографічних інтеграцій.  

15. Перерозподіляє у світлосяючих оранжевих, світлосяючих червоних і жовтих діапазонах 
електромагнітного спектра інформації, мікрочастки, світло, енергії, інформаційно-
енергетичні субстанції та інформаційно-енергетичні біоплазми морфогенетичного і 
психоінтимного характеру, сексуально-емоціональної комунікації, розмножування видів, 
виникнення нового життя і життєздатних проявів життя між молекулами, органелами і 
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клітинами, а при необхідності між тканинами, структурно-функціональними одиницями, 
органами, системами організму, між фізичним тілом і тонкоматеріальними тілами та між 
тонкоматеріальними тілами світлосяючої оранжевої голографічної інтеграції.     

16. Забезпечує інформаційно-енергетичні взаємообміни  у світлосяючому оранжевому, 
світло- сяючому червоному і жовтому діапазонах електромагнітного спектра між 
молекулами, органелами, клітинами і при потребі, між тканинами, структурно-
функціональними одиницями, органами, системами організму, фізичним тілом і 
тонкоматеріальними тілами, між тілами світлосяючої оранжевої голографічної інтеграції 
і тонкоматеріальними тілами з ідентичними для людини інформаційно-енергетичними 
полями людей, тварин, природи, Землі, біосфери, ноосфери Всесвіту і Духовного Буття.   

17. Забезпечує фізичне тіло, світлосяюче оранжеве, червоне, світлосяюче червоне, 
оранжеве, жовте, зелене, світлосяюче зелене, бірюзове, бузкове, фіолетове, рожеве, біле і 
золоте тонкоматеріальні тіла у світлосяючих оранжевих, світлосяючих червоних і 
жовтих діапазонах електромагнітного спектра необхідною кількістю інформацій, 
мікрочасток, світла,енергій, інформацйно-енергетичних субстанцій і біоплазм 
морфогенетичного характеру, нового людського життя, психоінтимної і сексуально-
емоціональної комунікації, розмножування видів і життєздатних проявів життя, які в 
більшій мірі функціонують на рівні молекул, органел, клітин, а при необхідності на рівні 
цілого організму.  

18. Забезпечує у світлосяючому оранжевому, світлосяючому червоному і жовтому 
діапазонах електромагнітного спектра інформаційно-енергетичний перехід між 
низькочастотними і високочастотними інформаційно-енергетичними рівнями Буття, між 
фізичним тілом, червоним, світлосяючим червоним, оранжевим, світлосяючим 
оранжевим, жовтим, зеленим, світлосяючим зеленим, бірюзовим, бузковим, фіолетовим, 
рожевим, білим і золотим тонкоматеріальними тілами, між тонкоматеріальними тілами 
та інформаційно-енергетичними полями зовнішнього середовища.    

19. На молекулярному, органеловому і клітинному рівнях інформаційно, енергетично та 
інформаційно-енергетично обумовлює процеси онтогенезу, сперматогенезу, овогенезу, 
запліднення, виникнення нового людського життя, формування фізичного тіла, 
динамічну стабільність форм, структур і функцій, вміння концентруватися на будь-
якому органі, структурі, функції фізичного тіла і тонкоматеріальному тілі, яке має 
оранжевий, світлосяючий оранжевий, червоний, світлосяючий червоний і жовтий 
компонент, відчувати і усвідомлювати початок, перебіг, кінець і характер будь-якої 
функції та взаєморозвиток фізичного, червоного, світлосяючого червоного, оранжевого, 
світлосяючого оранжевого, жовтого, зеленого, світлосяючого зеленого, бірюзового, 
бузкового, фіолетового, рожевого, білого і золотого тонкоматеріальних тіл.    

20. Уможливлює симбіоз світлосяючого оранжевого тонкоматеріального тіла з фізичним 
тілом у світлосяючих оранжевих, світлосяючих червоних і жовтих діапазонах 
електромагнітного спектра. Без цього симбіозу неможливе біотичне життя людини в 
умовах Землі.     

21. Являється основою для створення світлосяючої оранжевої голографічної інтеграції 
тонкоматеріальних тіл і бере участь в утворенні червоної, світлосяючої червоної, 
оранжевої, жовтої, зеленої, світлосяючої зеленої, бірюзової, бузкової, фіолетової, 
рожевої, білої і золотої голографічних інтеграцій тонкоматеріальних тіл. Без 
світлосяючого оранжевого тонкоматеріального тіла неможлива світлосяюча 
оранжева голографічна інтеграція тонкоматеріальних тіл.   

22. Утворює специфічні та високоспецифічні світлосяючі оранжеві життєві інформаційно-
енергетичні біоплазми і бере участь у створенні індивідуально-універсальної життєвої 
інформаційно-енергетичної біоплазми в оранжевих, світлосяючих оранжевих, червоних, 
світлосяючих червоних і жовтих діапазонах електромагнітного спектра.     
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23. У світлосяючих оранжевих, червоних, світлосяючих червоних і жовтих діапазонах 
електромагнітного спектра безперервно випромінює у зовнішнє середовище інформації, 
мікрочастки, світло, енергії, інформаційно-енергетичні субстанції та інформаційно-
енергетичні біоплазми людини і, таким чином, бере участь в утворенні  життєвого 
інформаційно-енергетичного середовища, наповнює новим інформаційно-енергетичним 
змістом і енергетично посилює інформаційно-енергетичні поля зовнішнього середовища, 
особливо індивідуальне психічне поле, родинне психічне поле, психічні поля соціальних 
груп, духовні поля людства, універсальне психічне поле Землі, універсальне психічне 
поле Всесвіту та єдине інформаційно-енергетичне поле Всесвіту.   

24. Посилює, поглиблює і розширює створену оранжевим тонкоматеріальним тілом 
інформаційно-енергетичну основу доброго здоров’я, сексуальної ідентичності людини, 
психоінтуїтивної і сексуально-емоціональної комунікації, розмножування видів, творчих 
проявів людини, пізнання земного життя і ПСІ-феноменальних здібностей, особливо 
цілительства.    

25. У світлосяючих оранжевих, світлосяючих червоних і жовтих діапазонах 
електромагнітного спектра бере участь у створенні індивідуального інформаційно-
енергетичного біоплазматичного поля людини.    

26. Морфогенетична, метаболічна, кінетична, коректувальна функція, функція забезпечення  
генетичної та інформаційно-енергетичної світлосяючої оранжевої ідентичності людини і 
функція забезпечення біотичного та інформаційно-енергетичного світлосяючого 
оранжевого імунітету людини уможливлюються спільним функціонуванням 
фізичного тіла, оранжевого, світлосяючого оранжевого, червоного і світлосяючого 
червоного тонкоматеріальних тіл. Ці функції посилюються, розширюються і 
вдосконалюються менш щільними тонкоматеріальними тілами, які функціонують на 
вищих частотах.     

27. Світлосяюче оранжеве тонкоматеріальне тіло вільно проникає крізь оранжеве, світло- 
сяюче червоне і червоне тонкоматеріальні тіла та фізичне тіло, з якими голографічно 
з’єднується, перебуває в симбіозі і утворює голографічну структурно-функціональну 
єдність. При прониканні світлосяючого оранжевого тонкоматеріального тіла крізь 
оранжеве, світлосяюче червоне і червоне тонкоматеріальне тіла, воно повторює їх 
форму, структуру і внутрішню архітектоніку і на інформаційному рівні перебирає їх 
функції та утворює з ними вторинні ідентичні тонкоматеріальні тіла.      

28. Приймає, декодує, кодує і зберігає у світлосяючому оранжевому, світлосяючому 
червоному і жовтому діапазонах електромагнітного спектра інформації, мікрочастки, 
світло, енергії, інформаційно-енергетичні субстанції та інформаційно-енергетичні 
біоплазми, необхідні для забезпечення росту і розвитку фізичного тіла, для розвитку і 
функціонування оранжевого, світлосяючого оранжевого, червоного, світлосяючого 
червоного, жовтого, зеленого, світлосяючого зеленого, бірюзового, бузкового, 
фіолетового, рожевого, білого і золотого тонкоматеріальних тіл, для виживання, 
розмножування та вдосконалювання людського життя, адаптації до земних умов, 
соціальної адаптації і активної біотичної, соціальної та професійної діяльності.     

29. У світлосяючому оранжевому, світлосяючому червоному і жовтому діапазонах 
електромагнітного спектра світлосяюче оранжеве тіло своїми внутрішніми частинами   
формує і відображає усі ультра-, мікро- і макроанатомічні та морфофункціональні 
структури фізичного тіла і структури оранжевого, світлосяючого червоного і червоного 
тіл. Фізичне тіло у світлосяючому оранжевому тілі представлено, тільки у внутрішній 
частині, 7 разів: один раз у первинній інтегральній світлосяючій оранжевій 
голографічній матриці; 3 рази у компонентних матрицях та 3 рази у ідентичних 
голографічних матрицях.   

                                                                                                      Продовження з випуску 35(101) 
 



 

 

Феномен людини. Здоровий спосіб життя. Вип. 34 (100). 2014 

 

18 

ЛІТЕРАТУРА 
 

1. Васильчук А. Л. Функціональна анатомія тонкоматеріальних тіл людини. Львів.:  
       „Каменяр", 2003. - 416 с. + 24 акр. вклейок.  
2.  Васильчук А. Л. Атлас функціональної анатомії тонкоматеріальних тіл людини. 

Львів.:„Каменяр", 2003. - 648 с.  
3. Васильчук А.Л. Біолокація тонкоматеріальних тіл людини. - Львів: Сполом, 2007. - 

600 с. з іл.  
4. Vasiľčuk Anatolij. Enioanatomie jemnohmotných těl člověka / Monografie. – Skalica: 

Elena Mikúšová MM, 2009. – 1 144 s., 407 barevných obrázků. 
5. Vasiľčuk Anatolij. Enioanatomický výkladový slovník. – Skalica: MM a spol., s. r. o., 2012 

r. – 1 592 s. 
6. Vasiľčuk Anatolij. Enioanatomický obrazový slovník. – Skalica: MM a spol., s. r. o., 2012 

r. – 784 s. 
7. Vasiľčuk Anatolij. Mezioborový slovník eniologie. – Skalica: MM a spol., s. r. o., 2012 r. – 

400 s. 
8. Vasilchuk Anatoliy. The Enioanatomy of Human Subtle Bodies / Monograph. – Skalica: 

MM a spol., s. r. o., 2012 y. – 684 s.: il.  
 
 

А.Р ВЕРГУН., О.М. ВЕРГУН,  
А.В. ЧЕТАЙКІНА, І.О. МАКАГОНОВ 

 
МЕДИЧНА ДОПОМОГА В СТАЦІОНАРНИХ УМОВАХ 
ПРИ УКУСАХ ТРОПІЧНИХ ОТРУЙНИХ МОЛЮСКІВ  

 
У публікації проаналізовано біологічні особливості молюсків роду Конус, 

токсикологічні характеристики їх отрут; сформульована послідовність надання 

невідкладної медичної допомоги в стаціонарних умовах. 

Ключові слова. Молюски роду Конус, укуси, клінічні симптоми токсичної дії отрути, 

медична допомога в стаціонарних умовах 

 

У публикации проанализировано биологические особенности моллюсков рода Конус, 

токсикологические характеристики их ядов; сформулирована последовательность 

оказания неотложной медицинской помощи в стационарных условиях. 

Ключевые слова. Моллюски рода Конус, укусы, клинические симптомы токсического 

действия яда, медицинская помощь в стационарных условиях. 

 

Are analysed of the publication some biological features of tropical poisonous Conus mollusc, 

toxycological performances them poison; and formulated the sequence of rendering of urgent 

medical aid in hospital conditions. 

Key word. Conus mollusc, stings, clinical symptoms of poisons inoculation, medical treatment 

in hospital conditions. 

 
Перші представники Gastropoda відомі з кембрійського періоду. Їх масове поширення 

почалося в юрському періоді і досягнуло повного «розквіту» в третинному періоді [1, 2, 18]. 
Для молюсків, як правило, характерна наявність твердої мінеральної мушлі, яка нерідко 
покриває все тіло [2-4, 18]. Мушля молюсків звичайно складається з кристалів вуглекислого 
вапна, які розташовані пошарово та з шару органічної речовини – конхіоліна [1, 3, 5]. 
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Кальцієвий шар мушлі утворюється на органічному білковому матеріалі, який виділяється 
мантією у вигляді пластинок. У мушлі можна розрізнити периостракум та два інші шари – 
остракум та гіпоостракум [1]. Останній складається з надзвичайно тоненьких пластинок, 
розміщених паралельно поверхні самої мушлі і має характерний перламутровий блиск 
(перламутровий шар), завдяки нерівному відбиванню світла від поверхні цих пластинок [1, 6-8, 
18]. Conus / ряд Neogastropoda (Stenoglossa) / [1, 6, 7, 9] характеризується конусоподібною 
мушлею з тупоконічними завитками, з об’ємними оборотами; гладкою або покритою рядами 
горбиків; апертура вузька, щілиноподібна з майже паралельними краями [2, 3, 5, ].  

Тіло молюска анатомічно поділяється на 4 частини [1, 2, 7, 8]: 1) голову з очима і 
щупальцями; 2) мускулисту “ногу”; 3) вісцеральний мішок; 4) мантію, яка може бути 
однолопатевою, двохлопатевою або багатолопатевою; виділяє речовини, що формують 
зовнішню раковину; являє собою шкіряну складку, що вільно звисає зі спинної сторони тулуба 
на його боки [2-4]. Простір між стінками тулуба і мантією називається мантійною порожниною 
[1-3, 7, 8]. 

Голова містить ротовий отвір з теркою (радулою) [2-6]; там же відкриваються протоки 
отруйних залоз [5-7]. Окрім того, на голові знаходяться очі та щупальцеподібні придатки (рис. 
1) [1, 3]. Голова містить також інші анатомічні утвори, призначені  для покращення хімічного 
чуття, органи рівноваги – статоцисти й анатомічні структури для полегшення процесу 
закопування в грунт та самозахисту [1-3,16, 17].  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 1. Молюск роду Conus: вид спереду 
 
Мета роботи. На основі даних літератури щодо токсикологічних особливостей отрут 

сформулювати оптимальну послідовність заходів щодо надання стаціонарної медичної 
допомоги потерпілим внаслідок укусів тропічних молюсків- конусів. 

Матеріал та методи. Проведено аналіз даних фахової літератури щодо структури 
конотоксинів та їх токсичного впливу на постраждалого; досліджено етапність виникнення 
клінічних синдромів інокуляції. Морфологічну ідентифікацію видів здійснено на 254 
екземплярах (185 – експонати зоомузею університету імені Івана Франка та 69 – приватної 
колекції Вергуна А.Р.), що отримані донним тралінням на мілководді субтропіків різними 
комерційними фірмами. 

Результати та обговорення. У медичній літературі описані численні смертельні випадки 
укусів внаслідок курареподібної дії, що свідчить про високий рівень летальності – 24-70% [11-
15]. Схильність до активного відпочинку та популяризація тропічних туристичних турів серед 
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наших співвітчизників детермінує необхідність детального вивчення морфології, біологічних 
особливостей та токсикологічної характеристики отруйних морських тварин, зокрема молюсків 
Conidae. Нами встановлено, що сумарно в субліторалі, літоралі та коралових рифах тропічних 
країн, поширеність Conidae серед молюсків Gastropoda становить 3,3-19,22%. Нами 
підраховано, що небезпека укусу конусом на різних ділянках побережжя та рифах Південної 
Америки становить 10,12-16,72%, Австралії та Океанії – 15,05-19,28%, Екваторіальної Африки 
– 3,31-18,95%, Індії – 14,05-17,28%.  

Існує біля 700 видів конусів, 90% яких полюють на донних черв’яків [11-13, 17, 18], 
личинок та дрібних риб, а також – на інших молюсків [14-16]. Конуси, що полюють на 
черв’яків та донних молюсків можуть уражати свої жертви у норах і сховищах [14-16, 19]. 
Найбільш небезпечними для людини є рибоїдні види Conіdae, зокрема Conus geographus, Conus 
textile та Conus marmoreus. Також описані випадки укусів молюсків Conus magus, Conus ster-
cusmuscarum, Conus catus, Conus monachus і Conus tulipa з тяжким клінічним перебігом [13-15]. 
Потенційно небезпечними для людини видами також можна вважати Conus аulicus, Conus 
omaria та Conus striatus [9-11, 12 14]. Конуси живуть на мілководді тропічної зони (у субліторалі 
і літоралі), серед коралів і заростей водоростей; мають здатність закопуватися в пісок [1-4, 15, 
16]. Забарвлення і “орнамент”, що покривають мушлі молюсків, нерідко служать чинником 
мімікрії та особливостями її маскування [2, 3, 5]. Вони є індивідуальними (відносно) для 
кожного виду і детермінують його біологічну назву. Наприклад, географічний конус має 
“орнамент”, що нагадує географічну карту, а текстильний конус має “орнамент”, що нагадує 
гобелен. Молюск може покривати, з метою маскування, свою мушлю уламками донних 
відкладів, щоб скритися і злитися з морським дном. Поширені ці молюски по всьому 
тропічному узбережжі Світового океану, від субліторалі до максимальних глибин. Більш 
різноманітні і багаточисленні вони в тропіках, особливо в Індо-Тихоокеанському регіонах [5-9]. 
Види Conidae, що відносяться безпосередньо до Conus, живуть переважно в тропіках і лише 
деякі з них “проникають” у субтропіки (один вид – Conus mediterraneus живе у Середземному 
морі). Активно-отруйні, небезпечні для людини види Conus зустрічаються у тропічних країнах, 
переважно у субліторалі, літоралі, коралових рифах; особливо великі популяції – біля берегів 
Австралії (Великий бар’єрний риф). Справжнє “царство” конусів, як відомо, – це коралові 
рифи. Тут їх чисельність може досягати 60-200 особин на м2 [6, 7, 12-16]. 

Conidae є хижаками, характеризуються добре розвинутою отруйною залозою, що 
розміщена біля достатньо специфічних отруйних “зубів” радули. У конусів вона не зовсім 
звичайної будови, – “зуби” по формі нагадують “гарпуни”, оскільки їх сильно витягнуті кінці 
“озброєні” гострими, направленими дозаду “шипами”; розміщені двома поздовжними рядами, 
по 1-3 отруйних зуби з кожної сторони пластини радули [11-13, 15-17]. Розміри зубів 
(гарпуноподібних) радули цих молюсків можуть бути різними, – від декількох міліметрів до 
півсантиметра [6, 7, 9. 10, 11, 13-15]; довші вони у конусів-хижаків, що харчуються морськими 
черв’яками та кишковопорожнинними, а особливо довгі – у тих, що харчуються 
кишковопорожнинними, іншими молюсками та рибами.  

В процесі полювання, коли молюск виявляє здобич (робить це за допомогою осфрадію), 
спочатку один з отруйних зубів відривається від радули та «виходить» з глотки; при цьому його 
порожнина заповнюється секретом отруйної залози [13, 14, 18], – проходить хобот і 
затискається його кінцем по типу "голки шприца" (рис. 2) або "вистрілюється" [11, 12, 14, 16, 
19] (рис. 3). Хоботок стискається і отрута витискується у тіло жертви. У жертву інокулюється 
сильний токсин, що її остаточно, як правило, паралізує [9-13]. 
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Рисунок 2. Етап «полювання» конуса: екстракція з радули та фіксація хоботком наповненого 
конотоксинами отруйного зуба 

 
Рисунок 3. Етап «полювання» конуса: жертва уражається шляхом уколу або вистрілювання 

отруйним зубом  
 

Деякі конуси рухами хоботка приваблюють рибу, імітуючи рухи черв’яків. У інших видів 
по краю голови, ротова порожнина якої має форму “воронки”, ростуть довгі щупальця [17-19]. 
Коли такий конус заривається в грунт, на поверхні знаходиться голова, що може імітувати малу 
актинію. Коли риба пропливає поблизу, конус моментально висуває з піска хоботок з 
затиснутим на краю “зубом”, наносячи “роковий” укол, – “укус”. Конуси дуже активні, в 
процесі полювання або самозахисту можуть наносити до восьми уколів (укусів) підряд, – 
принцип дії отруйного апарату радули подібний до принципу дії затвору самозарядної 
(автоматичної) гвинтівки.  

По сукупній дії отрута молюсків Conus подібна до отрути кобри (у деяких випадках – 
навіть токсичніша), – блокує нервові синапси, тобто перериває передачу імпульсу від нерва до 
м’яза, в результаті чого виникає локальне оніміння, може розвинутися параліч серцевої 
мускулатури (міокарду). Отрута конусів являє собою суміш великої кількості (до 90) 
низькомолекулярних пептидів, що містять 10-30 амінокислот [5, 6, 8]. Склад конотоксинів в 
отруті дуже варіабельний; може змінюватися в залежності від виду, ареалу та особливостей 
харчування. Лабораторні дослідження констатували, що одні пептиди зі складу отрути 
призводять до “наркотичного” ефекту та неадекватної поведінки, інші – до паралічу і смерті. Їх 
дія є надзвичайно швидкою [5, 6, 8, 14, 15]. Вона реалізується шляхом блокування м'язових та 
нервових рецепторів, викликає негайне знерухомлення ураженої жертви завдяки пептидам, які 
інгібують інактивацію потенціалозалежних Na+ - каналів та пептидам, які блокують K+ - канали, 
що детермінує масивну деполяризацію всіх аксонів у безпосередній близькості до місця 
ураження [5, 6]. Загальнотоксичний ефект включає тотальне інгібування нервово-м'язової 
передачі внаслідок дії на віддалені від місця укусу нервово-м'язові з'єднання [6, 8-10].  

В момент "укусу" зубом (укола шипом) конуса відчувається біль різної інтенсивності, що 
супроводжується розвитком прогресивного парезу мускулатури від однієї години до декількох 
годин. Через 10-15 хвилин в місці укусу виникає свербіння, печіння шкіри, біль та судоми, що 
поширюються на все тіло постраждалого [12, 14, 16]. Може виникнути пальпебральний птоз, 
зниження гостроти зору, нечіткість мовлення, розлади ковтання, непритомність та задишка, 
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розвиток якої може прогресувати до асфіксії та призвести до смерті; вираженість тої чи іншої 
симптоматики залежить від виду молюска, характеристики і токсичності отрути та її хімічного 
складу (необхідно пам’ятати, що отрута двох представників одного виду конусів на одній 
території може сильно відрізнятися як кількісно, так і якісно, – за вмістом тих чи інших 
протеїнів – конотоксинів) [5, 6, 12, 13]; ділянок шкіри, у які була здійснена інокуляція, 
фізичного стану та переносимості конотоксинів організмом пацієнта. Запальні зміни в місці 
уколу спочатку, як правило, незначні [11-14]. У випадках легких отруєнь елімінація отрути та 
всі симптоми проходять упродовж доби [13-15]. У випадках важкої інтоксикації чи алергічних 
реакцій при ненаданні або неадекватному наданні медичної допомоги смерть може наступити 
від 10-15 хвилин до однієї-двох годин [5, 6, 8, 11-14].  

Таким чином токсичну дію отрути конусів можна класифікувати на три клінічні варіанти 
(типи): 
• По типу шлунково-кишкових розладів (з нудотою, блюванням, проносом). 
• По алергічному типу – з гіперемією, набряком шкіри, дрібною шкірною висипкою, 

свербінням, болем голови. Гіперергічна реакція на укус може бути як локальною і 
проявлятися вираженим місцевим набряком шкіри і підшкірної клітковини (зона набряку в 
діаметрі більш 5 см), так і загальною чи змішаною з перевагою місцевих чи системних 
проявів. Загальна гіперергічна реакція може бути: 1) шкірною чи шкірно-суглобовою 
(кропив’янка, артралгії), 2) циркуляторною (анафілактичний шок), 3) набряково-
асфіксичною (набряк Квінке, набряк гортані, асфіксія), 4) бронхоспастичною чи 
астматичною (експіраторна задишка, сухі свистячі хрипи), 5) змішаною. Перша поява хоча 
б одного з перерахованих вище алергічних симптомів (навіть у легкій формі) є показом для 
проведення інтенсивної терапії.  

• По нейротоксичному типу – виникає посилена слинотеча, відчуття “стискання” в грудях, 
затруднення мови, “потемніння” в очах, судоми; в’ялі парези та паралічі, зникають колінні 
рефлекси.  
Будь-який з цих синдромів може розвинутися в перші хвилини після укусу, але може бути 

і відтермінованим на 30хв–2год; інтенсивне спостереження за постраждалими повинно 
продовжуватися не менше 3 годин. На основі аналізу вищенаведених токсикологічних та 
клінічних даних нами сформульована послідовність надання медичної допомоги в стаціонарних 
умовах. 

1. Провести адекватну первинну хірургічну обробку рани. 
2. Обезболити хворого: перевагу слід надавати провідниковій або футлярній анестезії (2% 

лідокаїном або 0,5% новокаїном з адреналіном, артикаїном, ультракаїном-форте або 
бупівакаїном). З наркотичних аналгетиків перевагу слід надавати фентанілу; проте 
можна також застосовувати опіати – морфій, омнопон або промедол у стандарному 
дозуванні). 

3. Імобілізувати місце інокуляції отрути (необхідно фіксувати два суміжні суглоби, як при 
переломі) терміном на 1-3 доби. 

4. Після стихання гострого періоду (1-3 години) – знеболення ненаркотичними 
аналгетиками (50% розчин аналгіну – 2 мл + 1% розчин дімедролу – 1 мл). Можна 
застосовувати інші нестероїдні протизапальні засоби: селективні інгібітори 
циклооксигенази 2 – німесулід, рофекоксиб, целекоксиб, оксиками; неселективні 
інгібітори циклооксигеназ – диклофенак натрію, ібупрофен тощо; інші препарати – 
акупан, кеторолак та їх генерики.  

5. Введення 0,1% розчину атропіну і застосування прозерину (0,05% розчину 1-3 рази на 
добу) призводить до ослаблення «курареподібного» ефекту отрути, – профілактує парез 
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дихальної мускулатури. 
6. Інфузійна дезінтоксикаційна терапія. Багатоатомні спирти – сорбілакт, реосорбілакт, 

сорбітол; внутрішньовенне введення ізотонічного розчину хлориду натрію, 5% розчину 
глюкози, 5% чи 10% розчину альбуміну. Для зменшення інтоксикації можна також 
застосовувати ентеросорбенти (ентеросгель тощо). Корекція порушень водно-
електролітного обміну.  

7. При алергічних реакціях – місцево бетаметазоновмісні мазі (кремген, бетабель, 
флуцинар тощо); антигістамінні препарати, глюкокортикостероїди. 

8. При анафілактичному шоці та інших тяжких алергічних реакціях необхідно: при 
низькому АТ ввести 0,5 мл 0,1% розчину адреналіну підшкірно у місці введення 
алергену. Довенно ввести 1 мл 0,1% розчину адреналіну, розведеного в 10-20 мл 
фізрозчину. Якщо артеріальний тиск залишається низьким, через 15 хв введення розчину 
адреналіну належить повторити. Глюкокортикостероїди довенно: преднізолону 90-120 
мг і більше або дексаметазону 4-20 мг, або гідрокортизону 150-300 мг; при неможливості 
ввести кортикостероїди в вену їх можна ввести в корінь язика чи внутрішньом’язово.  

9. Ввести антигістамінні препарати (під контролем АТ): піпольфен 2-4 мл 2,5% розчину 
підшкірно або супрастин 2-4 мл 2% розчину, або дімедрол 5 мл 1% розчину; при 
необхідності – продовжувати введення антигістамінних препаратів та 
глюкокортикостероїдів. 

10. При виникненні клініки гострої ниркової недостатності – призначення діуретиків 
(осмодіуретиків) в адекватних дозах. 

11. При вираженій нудоті та багаторазовому блюванні – прокінетики, – метоклопрамід 
(церукал) або ін. 

12. Продовжувати моніторинг та корекцію серцево-судинних та легеневих розладів. При 
вираженій курареподібній дії конотоксинів – штучна вентиляція легень протягом однієї 
доби; кардіомоніторинг з застосуванням кардіовертера-дефібрилятора протягом однієї 
доби. Симптоматичне лікування супутніх нервово-психічних розладів (включаючи 
седацію у перші 1-2 доби після інокуляції отрути).  

Висновки. Тяжке отруєння конотоксинами при їх інокуляції проявляється насамперед 
надзвичайно гострим болем, що нерідко призводить до втрати свідомості. Біологічно активні 
протеїноподібні фракції цієї отрути мають нейротоксичну дію, поражаючи переважно 
периферійні нерви, проте можуть спричиняти також курареподібний ефект. Біль у місці укусу 
може бути настільки сильним, що призводить до втрати свідомості; проте запальні зміни в місці 
інокуляції, як правило, незначні. Через 10-15 хвилин в місці укусу виникає свербіння, печіння 
шкіри, біль та судоми, що поширюються на все тіло постраждалого. У випадках легких отруєнь 
елімінація отрути та всі симптоми проходять протягом доби. У випадках важкої інтоксикації чи 
алергічних реакцій при ненаданні або неадекватному наданні медичної допомоги смерть може 
наступити від 10-15 хвилин до однієї-двох годин. Будь-який з токсичних синдромів може 
розвинутися в перші хвилини після укусу, але може бути і відтермінованим на 30хв–2год. 
Проте, більшість смертельних випадків при виражених загальнотоксичних чи алергічних 
реакціях на конотоксини настає протягом 30 хвилин – першої години після укусу; інтенсивне 
спостереження за постраждалими, обезболення, дезінтоксикаційна терапія, моніторинг та 
корекцію серцево-судинних та легеневих розладів у стаціонарних умовах повинні 
продовжуватися мінімально 3 години, а оптимально – до 2-3 діб (до повної елімінації отрути).  
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Н. В. МАЛЯРСЬКА, М. С.ШОРОБУРА,  
О. В. БІЛИК, М. Б. СТОПЧАНСЬКА 

 
СТАН ПЕРФУЗІЇ ГОЛОВНОГО МОЗКУ ПРИ ГОСТРОМУ ІНСУЛЬТІ 

(КЛІНІЧНИЙ ВИПАДОК) 
 

В статті представлено інформацію про найважчу проблему людства – мозковий 

інсульт, яка приводить до смертності, глибокої інвалідизації осіб працездатного віку, а 

тому потребує знань про діагностику, перебіг та наслідки. Представлено дані мСКТ при 

розвитку мозкового інсульту та неврологічну симптоматику на прикладі клінічного 

випадку. 

Ключові слова: мозковий інсульт, мСКТ головного мозку, перфузія головного мозку. 

  

В статье изложено информацию о наиболее тяжелой проблеме человечества – 

мозговом инсульте, который приводит к летальности и инвалидизирует пациентов 

трудоспособного возраста, именно поэтому нуждается в знаниях диагностики, течения и 

последствий. Изложено данные мСКТ в розвитии мозгового инсульта и неврологическая 

симптоматика на примере клинического случая. 

Ключевые слова: мозговой инсульт, мСКТ головного мозга, перфузия головного мозга. 

  

 In the article information is presented about the heaviestproblem of humanity - cerebral 

stroke, that results in a deathrate, deep інвалідизації of persons of capable of workingage, and that 

is why needs knowledge about diagnosticsand symptomatology. Data of мСКТ at development 

ofcerebral stroke and neurological symptomatology arepresented on the example of clinical cases. 

Key words: cerebral stroke, мСКТ of cerebrum, brain perfusion brain. 

 
Актуальність. Провідне місце серед неврологічних захворювань посідають 

цереброваскулярні хвороби, серед яких мозковий інсульт (МІ) – найважчий. У 2009 р. в Україні 
зареєстровано 105 836 пацієнтів з МІ, з них – 35,5% працездатного віку. Вчені світу 
прогнозують збільшення кількості гострих інсультів впродовж наступних 10 років в 1,5 рази. 
Якщо не змінити ситуацію в нашій державі, то кожен п’ятий житель країни помре від інсульту, 
кожен п’ятий, що переніс інсульт, буде потребувати сторонньої допомоги. 15,6% пацієнтів 
помирають внаслідок неуточненого інсульту. Однією з важливих причин, що впливає на 
смертність та інвалідизацію внаслідок МІ, є недостатня інформованість лікарів-неврологів, 
терапевтів, сімейних лікарів щодо клінічних симптомів інсульту, швидкої діагностики та 
необхідності термінової допомоги.  

 Завдяки застосуванню сучасних методів нейровізуалізації (комп’ютерна томографія (КТ), 
магнітно-резонансна томографія (МРТ) та позитронно-емісійна томографія (ПЕТ-КТ) , 
дослідженню судинної системи мозку (МР/КТ-ангіографія, ультразвукова допплерографія, 
церебральна ангіографія) проблема розвитку, діагностики та прогнозування МІ повинна бути 
передбачливою та прогнозованою. Однак КТ та МРТ не можуть дати повної відповіді на 
поставлені запитання щодо розвитку патологічного процесу. Зокрема, це стосується 
діагностики змін, які привели до розвитку МІ. Відомо, що в більшості випадків, 100% 
діагностика, за даними КТ чи МРТ, тобто, вогнище ішемії формується впродовж 1-2 діб. 

 На сьогоднішній день мСКТ є єдиним методом вивчення стану перфузії головного мозку. 
Результати дослідження головного мозку широко використовують для вивчення особливостей 
кровопостачання головного мозку при хронічній чи гострій ішемії, вазоспазму при 
субарахноїдальному крововиливі, діагностиці та прогнозу ТІА, моніторингу проведеного 
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лікування. В останні роки все частіше використовують дослідження перфузії головного мозку 
для оцінки змін церебрального кровотоку у пацієнтів з гіпертонічною хворобою чи 
церебральним атеросклерозом. Візуальна оцінка даних мСКТ(перфузія мозку) є досить 
інформативною в діагностиці патологічних станів головного мозку. Існує кілька феноменів 
церебральної перфузії, які є основою діагностики розладів кровотоку: гіпоперфузія, 
гіперперфузія та діасхіз. Гіпоперфузія – зниження мозкової перфузії обумовлене будь-яким 
патологічним процесом, що супроводжується редукцією кровоплину(інсульт, пухлина, травма). 
Гіперперфузія – підвищення перфузії в зоні інтересу щодо неушкодженої мозкової тканини( під 
час епілептичного нападу та при синдромі «надлишкової перфузії» на 5-10 день гострого 
інсульту). Кроссцеребеллярний діасхіз – зниження перфузії в півкулі мозочка контрлатерально 
до ураженої півкулі мозку (полягає у депресії метаболізму інтактних відділів головного мозку, 
розміщених на відстані від вогнища). 

 Можливість застосування мСКт(перфузія мозку) дозволяє з високою точністю 
об’єктивізувати виявлені розлади мозкової перфузії, вплинути на них медикаментозно, а отже і 
прогнозувати перебіг та наслідки інсульту. 

 Клінічний випадок: хв. Б., 1933р.н. поступив в неврологічне відділення ЛОКЛ, з втратою 
мови, розладами рухів та зниженням м’язової сили в правих кінцівках. Такий стан розвинувся в 

день госпіталізації. 
 В неврологічному статусі: свідомість збережена. 

Очні щілини симетричні, конвергенція послаблена з обох 
сторін. Обличчя асиметричне – згладжена ліва носогубна 
складка, девіація язика вліво. Ковтання не порушене. 
Моторна афазія. М’язова сила, рухи знижені в правих 
кінцівках, сухожилкові та періостальні рефлекси вищі 
справа. Патологічний сипмтом Бабінського справа. 
Чутливих розладів не виявлено. Менінгеальних 
симптомів нема. 

Впродовж години після госпіталізації (до 2 год. 
після інциденту) проведено нативне КТ головного мозку 

(мал. 1) — ознаки судинної енцефалопатії, ділянка ішемії ще не візуалізується.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Мал. 2. Перфузія головного мозку 
 
Терміново виконано CBP (перфузію головного мозку) (мал. 2) – чітко виявлено олігемію в 

басейні правої СМА. В динаміці, через 10 днів від початку розвитку неврологічної 
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симптоматики, повторно виконано CBP – спостерігається суттєве покращення кровоплину в 
басейні правої СМА. Дані, отримані при мСКТ(перфузія мозку) співпадають з позитивною 
динамікою регресу неврологічного дефіциту при ішемічному процесі в басейні правої середньої 
мозкової артерії. 
 
Висновки:  

1. мСКТ(перфузія мозку) дозволяє детально вивчити зміни на рівні капілярного кровотоку, 
що відбуваються на різних стадіях ішемічного інсульту. 

2. В клінічній практиці дослідження перфузії головного мозку доцільне не тільки для 
діагностики мозкового інсульту в перші години після появи клінічних симптомів, але і 
допомагає визначити співвідношення життєздатної тканини і незворотніх змін речовини 
мозку. 

3. Методика мСКТ швидко діагностує патологічний процес; вона корелює з об’ємом 
лікувальної тактики, направленої на мінімалізацію ішемічного вогнища, а отже 
зменшення чи ліквідацію неврологічного дефіциту у пацієнта.  
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Ю.О. МАТВІЄНКО 
МІГРЕНЬ У ПРАКТИЦІ ПЕДІАТРА 

 
Стаття присвячена дитячій мігрені – поширеному неврологічному розладу, котрий є 

серйозною проблемою для лікарів-педіатрів. 

Ключові слова: мігрень, педіатрія, діагностика, лікування  

 

Статья посвящена детской мигрени – распространенному неврологическому 

растройству, которое остается серьезной проблемой для врачей педиатров. 

Ключевые слова: мигрень, педиатрия, диагностика, лечение 

 

This article is dedicated to migraine of the childhood – prevalent neurological disorder that is 

very challenging for doctors-pediatricians. 

Key words: migraine, pediatrics, diagnostic, treatment  

 
Біль голови у педіатричній популяції досить поширений, на глибоке здивування батьків, 

але не дитячих неврологів. До 7 років життя принаймні половина дітей інколи відзначають 
цефальгічні феномени. З них часто трапляється мігрень, поширеність котрої сягає 3,2% у віці 7 
років і 11% — у віці 15 років. Незважаючи на це, маленьких пацієнтів часто приводять до 
ЛОРів із гаданим діагнозом синуситу чи офтальмолога з приводу нібито міопії. У 
препубертатному віці хлопчики уражаються частіше, ніж дівчатка, після 11 років частота болів 
голови стає традиційно вищою в осіб жіночої статі. Ці стани є серйозною причиною низької 
успішності в навчанні й емоційних проблем. Точне встановлення діагнозу і призначення 
адекватного лікування часто є ключовими. 

ДІАГНОЗ 
Симптоми мігрені в дітей і дорослих подібні, хоча тут і є певні нюанси. Критерії 

Міжнародного товариства з вивчення болю голови (IHS) від 1988 року не зовсім специфічні для 
педіатричного хворого. Кілька потенційних рекомендацій сформульовано експертами в 
контексті змін діагностичних критеріїв, зокрема — вкорочення тривалості больового 
пароксизму менш ніж 1 година, усунення необхідності однобічної локалізації, можливість 
існування фоно- або фотофобії, але не їх обох. У багатьох таких дітей в анамнезі знаходять 
епізоди блідості обличчя чи вегетативних симптомів на фоні цефальгії, часті закачування і 
незрозумілі приступи блювання. 

Важливо відрізнити біль голови м’язево-тонічного або мігренозного походження від 
потенційно небезпечного для життя неврологічного стану, наприклад менінгіту або пухлини 
головного мозку. Це інколи буває важко, особливо в дошкільному віці. У всіх дітей зі скаргами 
на цефальгію слід зібрати ретельний анамнез і розглянути можливість нейровізуалізації при 
швидкому наростанні симптоматики або коли біль спричиняє безсоння чи набуває відмінного 
патерну. Існування вогнищевого неврологічного дефіциту, судом, симптомів підвищеного 
внутрішньочерепного тиску є підставою для негайної магнітно-резонансної томографії (МРТ). 
Більшість неврологів намагається її провести при ускладнених формах мігрені (геміплегічній, зі 
змінами свідомості) для виключення структурних уражень. Особливо нейровізуалізація 
необхідна при наявності таких факторів ризику, як вентрикулоперитонеальний шунт, черепно-
мозкова травма, системні новотвори чи ВІЛ-інфекція. Проте, якщо скарги та анамнез сумірні з 
мігренню, а результати формального фізикального і неврологічного обстеження нормальні, 
томографія зазвичай не потрібна, незалежно від віку. Це ж стосується електроенцефалографії, 
люмбальної пункції і рутинних лабораторних досліджень. 
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ЛІКУВАННЯ 
Базові принципи 
Усім лікарям важливо бути відвертими і реалістичними щодо дітей з мігренню та їх 

родичів на початках терапії. Діагноз мігрені переважно пожиттєвий, тяжкість цього стану з 
віком коливається. Необґрунтовані обіцянки виліковування пізніше часто супроводжуються 
розчаруваннями і фрустрацією. Встановлення оптимальних цілей, наприклад зменшення 
частоти і тяжкості больових приступів на 50–75% в поєднанні з порадами щодо терплячості, 
призводять до кращого терапевтичного успіху. Для адекватного лікування необхідно 
астосовувати як невідкладні (абортивні), так і профілактичні (превентивні) підходи (рис. 1). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 1. Алгоритм діагностики та лікування болю голови в дітей. НСПЗП — нестероїдні 

протизапальні препарати; ДГЕ — дигідроерготамін.  
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Невідкладна терапія 
Роль нефармакологічних підходів при ургентному лікуванні дитячої мігрені обмежена, 

однак їх обов’язково слід пропонувати. Діти інколи продовжують грати у комп’ютерні ігри чи 
дивитися телевізор після початку больового пароксизму — їх необхідно відохочувати від цього 
і зобов’язувати відпочивати в тихій, темній кімнаті. До лоба або потиличної ділянки слід 
прикладати пакети з льодом. 

Препаратами першого ряду в описаній клінічній ситуації є нестероїдні протизапальні 
агенти, зокрема ібупрофен (10 мг/кг) і напроксен натрію (200 мг). Супутнім ускладненням при 
їх використанні можуть бути симптоми подразнення шлунка, хоча це нетипово при нечастому 
вживанні таких ліків. За відсутності ефекту особливо цінними в лікуванні залишаються 
триптани, хоч останні й не схвалені для вживання особами віком до 18 років. Кілька досліджень 
ризатриптану і суматриптану в підлітків засвідчили їх ефективність без серйозних побічних 
ефектів. Названих препаратів зазвичай уникають при ускладненій мігрені. Усі представники 
цього класу демонструють однакову ефективність, хоча деякі пацієнти можуть реагувати по-
різному. Золмітриптан (у дозі 2,5 мг і 5 мг) та ризатриптан (5 і 10 мг) існують у формі 
диспергованих таблеток, що зручно для дітей, а також назальних спреїв. 

Інші підходи невідкладної терапії включають прометазин, метоклопрамід у супозиторіях і 
внутрішньовенно, особливо якщо суттєвим елементом дитячої мігрені є блювання. 
Потенційним вибором є дигідроерготамін. Комбіновані агенти (мідрин, фіорисет) або 
кофеїнвмісні середники призначають обережно і в невеликих дозах, щоб уникнути залежності. 

Превентивне лікування 
Беручи до уваги факт частого драматичного поліпшення загального стану хворого після 

одного лише візиту до невролога, уникнення ініціації профілактичної терапії бажане принаймні 
після перших відвідин лікаря. Більшість батьків прагне реалізації немедикаментозних підходів, 
якщо їм реалістично пояснити суть розладу, заспокоїти дитину, дати адекватні поради щодо 
зміни способу життя і забезпечити чіткий графік консультацій і постійний контакт (наприклад 
по телефону) із клінікою. Рекомендації щодо способу життя включають відповідну тривалість 
сну (8–10 годин на добу, включаючи вихідні дні), аеробні фізичні вправи (2–3 рази на тиждень 
протягом 30 хвилин), уникнення дії провокуючих тригерів (сирів і кофеїнвмісних продуктів у 
дієті, яскравого сонячного світла) і заохочення використання релаксуючих методик після 
школи. 

Якщо у дитини протягом 2–3 місяців мають місце мігренозні пароксизми із частотою 1 раз 
на 1–2 тижні, то слід обговорити застосування превентивної фармакотерапії. Більшість із цих 
агентів приймають у невеликих дозах і на ніч, щоб уникнути денної седації. Вибрані 
медикаменти необхідно вживати протягом 6–8 тижнів, перш ніж говорити про їх 
неефективність. Ризики поліпрагмазії зазвичай переважають її потенційні переваги, тому 
доцільно зосередитися лише на одному агенті. При досягненні контролю над болем дібраний 
середник приймають приблизно протягом 1 року, а потім поступово його знімають (бажано під 
час канікул). 

Групи ліків, які можна використовувати для профілактики дитячої мігрені, — 
антигістамінні, гіпотензивні, протиепілептичні й антидепресанти. Вибір конкретного препарату 
ґрунтується на наявності коморбідних станів, профілі побічних ефектів і базових 
характеристиках агента (табл. 1). Якщо останній неефективний, то логічно випробувати 
представника іншого фармакологічного класу, ніж середник із подібним механізмом дії. 
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Таблиця 1. Препарати, які найчастіше використовують у медикаментозній профілактиці 
дитячої мігрені 

Медикамент Дози (у педіатричній 
популяції) 

Особливі 
показання 

Побічні ефекти 

Ципрогептадин 2–4 мг на ніч (доступний у 
рідкій формі) 

Алергія, 
анорексія 

Седація, стимуляція апетиту 

Пропранолол 10–40 мг на ніч або 2 рази на 
день 

Гіпертензія Уникають при астмі, діабеті, 
депресії 

Верапаміл 40–120 мг на ніч Геміплегічна 
мігрень 

Гіпотензія, закрепи 

Амітриптилін 10–50 мг на ніч Депресія, 
безсоння  

Седація, сухість у роті, 
порушення серцевої 
провідності 

Нортриптилін 10–50 мг на ніч Депресія, 
безсоння 

Седація, сухість у роті, 
порушення серцевої 
провідності 

Флуоксетин 10–20 мг вранці (доступний 
в рідкій формі) 

Депресія Активуючий вплив 

Вальпроєва 
кислота 

125–500 мг на ніч (доступна 
в рідкій формі та шипучих 
капсулах) 

Біполярний 
розлад, анорексія 

Збільшення маси тіла, 
алопеція, гепатотоксичність 

Топірамат 15–50 мг на ніч (доступний в 
шипучих капсулах) 

Ожиріння Зменшення маси тіла, 
ниркові камені, розлади 
мовлення  

Габапентин 100–600 мг на ніч 
(доступний в рідкій формі) 

Біполярний 
розлад 

Невелике збільшення маси 
тіла 

Зонісамід 25–100 мг на ніч Ожиріння Зменшення маси тіла, 
ниркові камені 

 
Ципрогептадин використовують найчастіше в дітей віком до 5 років, цей препарат має 

антигістамінні й антисеротонінові впливи. Його ефективність не доведено в контрольованих 
дослідженнях, незважаючи на тривале застосування в педіатричній практиці. Дозування — 0,5 
мг/кг, медикамент доступний і у вигляді рідини. Алергічні симптоми при вживанні зазвичай 
незначні, чого не можна сказати про стимуляцію апетиту і седацію. 

Пропранолол та інші бета-адреноблокатори є визнаними препарат для лікування мігрені, 
але протипоказані при супутніх астмі, депресії й діабеті. Можна використовувати верапаміл, 
однак він інколи призводить до седації, збільшення маси тіла і закрепів. Цей агент може бути 
особливо корисним при сімейній геміплегічній мігрені, у патофізіологію котрої залучені 
генетично дефективні кальцієві канали. Згадані препарати доступні лише у вигляді таблеток. 

Антидепресанти цілком ефективні, особливо при коморбідних депресії та безсонні. 
Амітриптилін і нортриптилін у профілактичному сенсі ліпші від нових інгібіторів зворотного 
захоплення серотоніну (флуоксетин, циталопрам). Їхні побічні ефекти включають седацію, 
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закрепи, сухість у роті і порушення серцевої провідності (при тривалому призначенні названих 
середників необхідний ЕКГ-моніторинг). Починають прийом із невеликих доз і в разі 
необхідності їх титрують. 

Антиконвульсанти нині вважають, можливо, за найперспективніший клас 
протимігренозних агентів у дітей, хоча лише деякі з них вивчалися в контрольованих 
дослідженнях і схвалені за спеціальними показаннями FDA. Більшість цих препаратів також 
впливають на настрій. Оскільки всі вони мають тератогенний вплив, то дівчаткам підліткового 
віку разом з ними призначають 400 мкг фолієвої кислоти. Вальпроєва кислота залишається 
найбільш вивченим середником, вона доступна в шипучих капсулах, рідині та таблетках 
контрольованого вивільнення. Її можна вводити внутрішньовенно для невідкладного 
переривання приступу або перорально на амбулаторному етапі. До побічних ефектів належать 
збільшення маси тіла, алопеція і гепатотоксичність. Топірамат здобув особливу популярність 
останнім часом через свою ефективність у дорослих пацієнтів і «побічний ефект» у вигляді 
зменшення маси тіла. Він має легкі діуретичні властивості через супутнє пригнічення 
карбоангідрази, тому інколи корисний у хворих із легкою внутрішньочерепною гіпертензією. 
Іншими побічними впливами препарату є розлади мови (труднощі у знаходженні слів), ацидоз і 
ниркові камені — про них треба поінформувати пацієнтів. Зонісамід подібний до топірамату за 
механізмом дії, але, ймовірно, асоціюється з нижчим ризиком когнітивних розладів. Габапентин 
доступний у вигляді рідини, має мало побічних ефектів і міжмедикаментозних взаємодій, тому 
залишається привабливим вибором у дітей із коморбідними станами, які потребують 
поліпрагмазії (злоякісні пухлини). Існує значний клінічний досвід щодо його використання при 
різних больових синдромах, зокрема післягерпетичній невральгії, а останнім часом — при 
хронічному болю голови. Потенційно ефективними при дитячій мігрені можуть бути й інші 
антиконвульсанти — ламотриджин і леветирацетам. 

У деяких дітей певна роль у лікуванні мігрені може бути відведена біологічному 
зворотному зв’язку, масажу, релаксаційним методикам, йозі, когнітивному тренуванню, 
ботулотоксину й акупунктурі, особливо на ранніх етапах терапії. Вони є доповненням до 
фармакотерапії, оскільки ізольоване застосування останньої може асоціюватися з рикошетним 
болем голови. Мануальна терапія інколи є причиною розшарування сонної артерії при 
маніпуляціях на шиї, її слід уникати за всяку ціну. 

Рикошетний біль голови 
Лікарям обов’язково слід пам’ятати про цю клінічну одиницю, котру ще називають як 

трансформована мігрень або абузусна цефальгія. Названий стан досить поширений, він 
пов’язазний із широким призначенням таких ліків, як екседрин, ібупрофен, напроксен та інші 
безрецептурні анальгетики. Часте їх застосування (2–3 рази на тиждень протягом кількох 
тижнів) або зловживання підходами абортивного лікування неуникненно призведе до зростання 
частоти болю голови і навіть його хронізації. Хоча рикошетний біль переважно пов’язаний із 
надуживанням кофеїном та опіоїдами, до його розвитку часто спричиняється навіть звичайний 
ібупрофен. У такій ситуації не існує реалістичних сценаріїв превентивного або невідкладного 
лікування. Значна частина лікарів та пацієнтів не знають про існування цього стану. 
Припинення прийому провокуючого агента залишається єдиним виходом із поступовим 
відновленням його вживання через кілька тижнів у режимі дозування із нижчою частотою. 
Протягом перехідного періоду інколи корисні амітриптилін і стероїди. 

ВИСНОВОК 
Швидкий і точний діагноз мігрені та її відрізнення від інших серйозних причин болю 

голови важливі у практиці будь-якого педіатра. Хоча ця хвороба досить поширена, її часто 
пропускають. При підозрі такого діагнозу зазвичай не потрібні додаткові дослідження, 
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наприклад МРТ. Реалістичні підходи до лікування включають як абортивну, так і 
профілактичну терапію, адекватне застосування котрих з урахуванням потенційних ризиків дає 
дуже добрі результати.  
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ЗДОРОВ’Я І ЗАХВОРЮВАНІСТЬ НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ 

 
У статті привертається увага до здоров’я та питань захворюваності населення 

України.  Аналізуються стан здоров’я населення і захворюваність в умовах нестабільності 

сучасної суспільно-політичної й соціально-економічної ситуації в країні.  

Ключові слова: здоров’я, стан здоров’я, ступені здоров’я, захворюваність населення. 

 

В статье привлекается внимание к здоровью и вопросам заболеваемости населения 

Украины.  Анализируются состояние здоровья населения и заболеваемость в условиях 

нестабильности современной общественно-политической и социально-экономической 

ситуации в стране.  

Ключевые слова: здоровье, состояние здоровья, степени здоровья, заболеваемость 

населения. 

 

In the article attracted attention to the health and questions of morbidity of population of 

Ukraine.  The state of health of population and morbidity are analysed in the conditions of 

instability of modern social and political and socio-economic situation in a country.  

Key words: health, state of health, degrees of health, morbidity of population. 
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На сьогоднішній день немає сумніву в тому, що найбільшою цінністю суспільства і 
кожної людини зокрема є здоров'я. На жаль, в Україні, в Конституції якої задекларована 
безоплатна медицина, на сьогоднішній день кожен повинен дбати про своє здоров’я сам.  

Зазначимо, що в найближчий час ситуація в сфері охорони здоров’я може значно 
погіршитися. Так, Міністерство фінансів розпочало роботу над проектом держбюджету з 
пошуків заходів, які дозволять заощадити наступного року понад 27,1 млрд. грн. і знайти 496 
млрд. грн. на витрати, джерела покриття яких у бюджеті не передбачені [3]. Зокрема, 
Міністерство фінансів ініціювало вилучення з Конституції положень про безкоштовну освіту і 
медицину, що дозволить економити щороку 211 млрд. грн. [3]. 

Сказане засвідчує, що сподіватися нема на що і потрібно самостійно дбати про своє 
здоров’я. При цьому, безумовно, важливо запобігти будь-якому захворюванню. Реалізація 
цього завдання вимагає відслідковування власного самопочуття та перманентного оцінювання 
стану свого здоров'я. При цьому, важливо порівняти власний стан із ступенями здоров'я, щоб 
хоч приблизно виявити, що робити далі (табл.1). 

Таблиця 1 
СТУПЕНІ ЗДОРОВ'Я*  

Назви 
ступенів 

Характеристики здоров’я Самооцінка 
здоров’я 

населенням 
Досконале 
здоров'я 

Відмінний настрій, сильний імунітет 

Добре 
здоров'я 

Присутні незначні вади, що практично не заважають 
життєдіяльності і не мають потреби в лікуванні. Наприклад — 
шрами, пломби. 

Дуже добре 
здоров’я 

Нормальне 
здоров'я 

Присутні захворювання, що не розвиваються, які іноді можуть 
обмежувати життєдіяльність, підвищувати втомлюваність. 
Наприклад: короткозорість і далекозорість, лупа, плоскостопість, 
сутулість. Рекомендується лікувати по можливості. 

Добре 
здоров’я 

Ослаблене 
здоров'я 

Поганий настрій, стрес, ослаблення імунітету. Рекомендується 
швидше перейти в нормальний стан. 

Посереднє 
здоров’я 

Хвороба Наявність легкого захворювання, що піддається лікуванню. Немає 
загрози життю. Необхідно швидке лікування або припинення 
розвитку захворювання. Наприклад: застуда, нежить (риніт), грип, 
викривлення хребта. 

Погане 
здоров’я 

Хронічна 
хвороба 

Необхідне постійне лікування. Ймовірна інвалідність. 

Травма. Тимчасова втрата працездатності. Можлива загроза здоров’ю. 
Наприклад, забите місце, поріз, вивих, опік, відмороження, шок, 
втрата свідомості. Необхідна перша медична допомога. Майже 
кожна людина повинна вміти робити першу медичну допомогу. 
Легкі травми можна цілком вилікувати. Важка травма може 
привести до інвалідності. 

Загроза 
життю. 

Наприклад: важке поранення, температура тіла вище 42 °C, утрата 
крові, зупинка серця, дихання. Необхідна термінова інтенсивна 
перша медична допомога. 

Дуже 
погане 

здоров’я 

Клінічна 
смерть. 

Припинення дихання або кровообігу. Термінова реанімація. - 

* Складено автором на основі джерел: Здоров'я // Матеріал з Вікіпедії [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу:  http://uk.wikipedia.org/wiki; Самооцінка стану здоров‘я населенням України (листопад 2013 року) / 

Київський міжнародний інститут соціології [Електронний ресурс]. – Режим доступу:  

http://www.kiis.com.ua/?lang=ukr&cat=reports&id=212&page=1&t=7 та ін. 



 

 

Феномен людини. Здоровий спосіб життя. Вип. 34 (100). 2014 

 

36 

 Отже, в повсякденній реальності люди при оцінці власного здоров'я оперують, як 
правило, наступними термінами: дуже добре, добре, посереднє, погане, дуже погане здоров'я. 
Саме такою шкалою користуються Державна служба статистики України і Київський 
міжнародний інститут соціології (КМІС) при вивченні самооцінки стану здоров‘я населенням 
України. Крім того, Державна служба статистики України здійснює збір даних щодо 
захворюваності населення і розраховує розподіл даних про захворювання населення за класами 
хвороб до 1999 р.  відповідно до Міжнародної статистичної класифікації хвороб і причин смерті 
дев’ятого перегляду (1975р.), з 1999 року – Міжнародної статистичної класифікації хвороб та 
споріднених проблем десятого перегляду (МКХ-10). 
 На жаль, зробити адекватні висновки про реальний стан здоров'я населення дуже важко. 
Це пов'язано з тим, що спостерігається значна розбіжність між даними, отриманими в процесі 
різних досліджень. Так, статистичні дані засвідчують про доволі високу щорічну кількість 
уперше зареєстрованих випадків захворювань: у 2013 році було зареєстровано понад 31 млн. 
таких випадків (табл.2) при чисельності наявного населення в Україні (за даними  Державної 
служби статистики України) на 1 січня 2014 року 45,4 млн.осіб.  

Таблиця 2 
ЗАХВОРЮВАНІСТЬ НАСЕЛЕННЯ* 
Кількість уперше зареєстрованих випадків захворювань, тис. 

у тому числі: 
  

всього 

Ново-ут-
ворення 

хвороби 
нервової 

системи1 

Хво-роби 
сис-теми 

крово-

обігу 

хвороби 
органів 

дихання 

хвороби 
шкіри та під 

шкірної 

клітко-вини 

хвороби 
кістково-

м’язової 

системи і 

сполучної 

тканини 

хвороби 
сечо-

статевої 

системи 

уроджені 
аномалії 

(вади розвит-

ку), дефор-

мації та 

хромо-сомні 

пору-шення 

травми, 
отру-єння 

та деякі 

інші 

наслід-ки 

дії зовні-

шніх 
причин 

1990 32188 310 2640 1149 17021 1799 1374 1224 41 2866 

1991 … … … … … … … … … … 

1992 33214 333 3005 1412 16226 1999 1529 1459 52 3018 

1993 33833 332 3045 1412 16671 2037 1543 1519 54 2878 

1994 31455 328 3024 1401 14499 2135 1439 1489 49 2704 

1995 32547 327 3037 1390 15705 2144 1416 1544 47 2647 

1996 30169 335 3067 1412 13221 2090 1431 1623 50 2603 

1997 31158 348 3104 1497 14129 2051 1476 1711 53 2484 

1998 31974 372 3331 1690 13877 2122 1600 1881 59 2465 

1999 32959 382 767 1950 14485 2037 1548 1886 61 2401 

2000 33471 382 748 2338 14639 1996 1571 1939 62 2339 

2001 33192 394 745 2384 14213 2008 1593 2049 59 2239 

2002 32233 382 748 2370 13372 1950 1598 2039 57 2244 

2003 32585 395 751 2386 13835 1915 1572 2077 54 2297 

2004 32573 406 755 2498 13511 1917 1609 2153 55 2245 

2005 32912 408 754 2430 13894 1936 1600 2185 53 2264 

2006 32240 414 764 2431 13308 1906 1597 2172 53 2289 

2007 32807 407 752 2437 13946 1952 1569 2132 51 2284 

2008 32467 406 753 2478 13671 1911 1567 2136 51 2263 

2009 33032 407 754 2423 14528 1890 1544 2140 52 2164 

2010 33080 418 750 2390 14595 1921 1532 2138 52 2217 

2011 32381 423 744 2346 14148 1881 1490 2095 55 2136 

2012 31162 433 724 2318 13220 1852 1445 2047 54 2140 

2013 31024 440 704 2256 13293 1856 1444 2046 55 2085 
 

1 Згідно з МКХ-10, починаючи з 1999 р., з класу хвороб нервової системи і органів чуття вилучені і сформовані в 

окремі класи хвороби ока та його придаткового апарату і хвороби вуха та соскоподібного відростка 

* Дані Державної служби статистики України. 
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Якщо припустити, що уперше зареєстрований випадок захворювання стосується різних 
осіб, то згідно з даними таблиці 2 можна зробити висновок, що у 2013 році понад 68% 
населення захворіло вперше. Якщо взяти до уваги хронічні захворювання, то, стає очевидним, 
що практично, здорового населення в Україні немає.  

А саме хронічні захворювання, зокрема хронічні неінфекційні захворювання (ХНІЗ), на 
думку окремих експертів, спричиняють глобальні соціально-економічні втрати населення 
багатьох країн світу, включаючи й Україну. Так, Горбась І.М., Лутай М.І, Лисенко А.Ф., 
Мойсеєнко О.І. та ін. Вважають, що ХНІЗ на 82,8 % визначають рівень загальної смертності 
всього населення нашої країни і на 62,4 % - смертність населення працездатного віку [1]. 

В той же час такі висновки не цілком підтверджуються статистичними даними 
Державної служби статистики України, які наводяться в доповіді «Самооцінка населенням 
стану здоров’я та рівня доступності окремих видів медичної допомоги у 2013 році». Ці дані 
були отримані у результаті дослідження, здійсненого з метою вивчення доступності для 
населення послуг охорони здоров’я, ліків та медичних товарів, а також отримання інформації 
щодо самооцінки стану здоров’я та рівня захворюваності населення. Воно було проведено  
Державною службою статистики України у жовтні 2013р. шляхом опитування осіб, які входять 
до складу 10,6 тис. домогосподарств, що брали участь у вибірковому обстеженні умов їхнього 
життя. Передбачалося, що результати опитування доповнять систему показників охорони 
здоров’я, котрі регулярно розробляються органами статистики [6]. 

Підсумки цього дослідження, які розповсюджені на всі домогосподарства України, 
засвідчують, що кожна друга особа (у 2012р. – 49%) оцінювала стан свого здоров’я як 
«добрий». При цьому, найвища частка таких осіб (79–76%) була серед підлітків, чоловіків у віці 
18–29 років, дітей до 14 років (за оцінкою батьків) та жінок у віці 18–29 років. Добрий стан 
свого здоров’я серед населення у працездатному віці зазначили 62% чоловіків та 56% жінок (у 
2012р. – відповідно 59% та 55%). Серед населення старше працездатного віку добре себе 
почували, як і у 2012р., 12% чоловіків і 8% жінок. «Задовільним» уважали свій стан здоров’я 
40% осіб: серед дорослих осіб повідомили, що мають такий стан здоров’я 45%, серед  дітей у 
віці до 14 років – 21%, а серед  підлітків у віці до 18 років – 20 %. Оцінили стан свого здоров’я 
як «поганий», як і у 2012р., 9% осіб. Найбільша частка населення, яке погано себе почувало, 
спостерігалася серед осіб непрацездатного віку: так оцінили стан свого здоров’я чверть таких 
чоловіків і 29% таких жінок. В той же час, 68% населення у віці 16 років і старшому у країнах 
Європейського Союзу оцінили стан свого здоров’я як «добрий», 22% осіб повідомили, що 
мають задовільний стан здоров’я, а десята частина оцінила стан свого здоров’я як «поганий». В 
Україні таких осіб 45%, 44% та 11% відповідно. При цьому, найбільші частки осіб у віці 16 
років і старшому, які оцінили стан свого здоров’я як «добрий», – у Швеції, на Кіпрі, у 
Нідерландах, Греції, Сполученому Королівстві, Бельгії, Іспанії, Люксембурзі та на Мальті (81–
74%), а найбільші частки осіб такого віку, які оцінили стан свого здоров’я як «поганий», – у 
Литві, Португалії, Естонії, Угорщині, Латвії та Польщі (21–15%) [6]. 

Згідно із даними названого вище обстеження, 77% опитаних осіб повідомили, що у 
2013р. хворіли. При цьому, найнижча частка таких осіб (57%) склалася серед чоловіків у віці 
18–29 років (у 2012р. – 59%), а найвищий рівень захворюваності спостерігався серед дітей у віці 
3–6 років та серед чоловіків і жінок непрацездатного віку – відповідно 90%, 88% та 94% проти 
87%, 88% та 93% у 2012р. У всіх статево-вікових групах (за винятком дівчат-підлітків у віці 14–
15р.) захворюваність міського населення була значно вищою, ніж сільського [6]. 

Серед осіб, які перенесли захворювання, 43% (у 2012р. – 45%) зазначили їхні негативні 
довготермінові наслідки: зокрема, 14% осіб відчули вплив на повсякденну працездатність, 29% 
– на життєву активність, тобто можливість займатися фізичною працею, відвідувати культурні 
заклади, вести активний спосіб життя. За даними опитування, негативний вплив перенесених 
захворювань на повсякденну працездатність більш поширений серед сільського населення 
порівняно з міським [6]. 
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Із загальної кількості опитаних осіб 35%, як і у 2012р., мали хронічні захворювання або 
проблеми зі здоров’ям, причому найбільш поширеними були гіпертонія та серцеві 
захворювання (про наявність однієї з цих хвороб повідомили відповідно 40% та 27% осіб, які 
мають хронічні захворювання). Серед осіб, які мають проблеми зі здоров’ям, 14% хворіють на 
артроз або артрит (у т.ч. ревматоїдний), 11% хворіють на остеохондроз, 8% – мають хронічний 
гепатит, жовчокам’яну хворобу, холецистит, холангіт, цироз печінки, по 7% мають 
захворювання з груп хронічного бронхіту, емфіземи легенів та страждають від мігрені або 
частого головного болю, 5% – мають виразку шлунка або 12-палої кишки. У країнах 
Європейського Союзу 32% осіб у віці 16 років і старшому мали хронічні захворювання або 
проблеми зі здоров’ям. Найбільша кількість таких осіб у Фінляндії – 47%, Естонії – 44%, а 
найменша у Болгарії – 19%, Румунії та Люксембурзі – по 20%. В Україні повідомили, що мають 
хронічні захворювання або проблеми зі здоров’ям, 40% осіб у віці 16 років і старшому[6]. 

За даними опитування, частка домогосподарств, у яких хто-небудь потребував медичної 
допомоги, придбання ліків та медичного приладдя, практично залишилася на рівні 2012р. і 
становила 98%. Повідомили, що протягом року зверталися за медичною допомогою, як і в 
2012р., 80% опитаних осіб. Серед них 90% зазначили, що зверталися до поліклініки (крім 
стоматолога), 16% – до сімейного лікаря в поліклініці, 14% – до стоматолога в державній 
медичній установі, 7% – до приватного стоматолога, 3% – до швидкої медичної допомоги та 2% 
– до платної медичної установи або лікаря з приватною практикою (крім стоматолога). 
Зверталися за медичною допомогою до народного цілителя, гомеопата, знахаря, екстрасенса та 
ін. 0,6% осіб. Із загальної кількості осіб, які повідомили, що зверталися до лікаря протягом 
останніх 12 місяців, 54% пояснили це хворобою або проблемою зі здоров’ям, 42% – 
необхідністю проходження профілактичного огляду, 1,5% – необхідністю поновити рецепти, 
1,3% – необхідністю отримання документа, сертифіката, листа-довідки та іншими 
адміністративними причинами, 1% – нещасним випадком або травмою [6]. 

Майже в усіх (98%) домогосподарствах хто-небудь із членів родини упродовж останніх 
12 місяців потребував медичної допомоги, придбання ліків та медичного приладдя. При цьому, 
кожне п’яте таке домогосподарство повідомило про випадки неможливості задовольнити такі 
потреби. Основною причиною недоступності окремих видів медичної допомоги переважна 
більшість домогосподарств, як і в опитуванні 2012 року, вказала занадто високу вартість ліків, 
медичних товарів, послуг охорони здоров’я. Половина домогосподарств, члени яких 
потребували, але не отримали медичної допомоги, повідомили про випадки недоступності для 
хворих членів родини необхідного лікування у стаціонарних лікувальних установах. Така 
ситуація склалася у 11% домогосподарств країни. Майже усі такі домогосподарства (94%) 
вказали, що вимушена відмова від належного лікування викликана занадто високою його 
вартістю. Одночасно серед осіб, які перебували на стаціонарному лікуванні 94% брали з собою 
до лікарні медикаменти, 82% – їжу, 67% – постільну білизну. Частка осіб, які не брали нічого з 
перерахованого, склала 3% [6]. 

Більш оптимістичною виглядає самооцінка стану здоров‘я населенням України, яка 
отримана в результаті дослідження, здійсненого протягом 9–20 листопада 2013 року Київським 
міжнародним інститутом соціології (КМІС), виконаного методом інтерв'ю.  

Зазначимо, що КМІС з допомогою досліджень Омнібус відслідковував динаміку 
самооцінки стану здоров‘я населенням України, починаючи з 1995 року. Отримані результати 
засвідчували, що до 2000 року спостерігалося погіршення цієї самооцінки. Однак від початку 
2000-х років отримані результати засвідчили поступове зростання частки позитивних 
відповідей на це запитання. Станом на листопад 2013-го року 38,8% опитаних дорослих назвали 
своє здоров‘я добрим або навіть дуже добрим, що вдвічі перевищує відповідний показник 2001 
року (19%). Паралельно відбувається скорочення частки тих, хто негативно оцінює стан свого 
здоров‘я: з 31,4% у 2001-му році до 17,7% у 2013-му (табл.3). 
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Таблиця 3 
Динаміка відповідей на запитання «Як би Ви оцінили своє здоров‘я» 

протягом 1995-2013 років*  
 

  1995 1998 2001 2005 2009 2013 
Дуже добре 1,3% 1,6% 1,4% 4,7% 3,8% 5,5% 
Добре 21,1% 18,2% 17,8% 26,4% 31,8% 33,3% 
Посереднє 45,1% 50,6% 49,2% 42,9% 41,8% 42,9% 
Погане 22,8% 21,0% 21,9% 21,3% 17,3% 14,4% 
Дуже погане 8,6% 7,1% 9,5% 4,2% 4,0% 3,3% 
Важко 
сказати 

1,1% 1,5% 0,2% 0,4% 1,4% 0,8% 

*Джерело: Самооцінка стану здоров‘я населенням України / Київський міжнародний інститут соціології (листопад 

2013 року) [Електронний ресурс]. – Режим доступу:  

http://www.kiis.com.ua/?lang=ukr&cat=reports&id=212&page=1&t=7 

 
Підсумовуючи викладене на основі порівняння наведених вище таблиць, зазначимо: не 

можна не погодитися з висновком тих вчених, які зазначають, що статистичні дані не 
відповідають реальним показникам захворюваності населення. А тому підтримуємо їх стосовно 
важливості реалізації створення постійно діючої інформаційної системи моніторингу здоров’я, 
чинників ризику і прогресування ХНІЗ, що дасть можливість: 

- оцінювати показники здоров'я населення (захворюваність, тимчасову непрацездатність, 
інвалідність, смертність); 

- аналізувати поширеність поведінкових та біологічних факторів ризику серед різних 
контингентів; 

- контролювати рівень обізнаності населення в галузі профілактики; 
- прогнозувати захворюваність і смертність від основних ХНІЗ [1]. 
Це вкрай важливо здійснити зараз, коли здоров’я населення України погіршилось в 

результаті ускладнення суспільно-політичної і соціально-економічної ситуації. Тривога людей 
через події на сході України, соціальна напруга в суспільстві викликають депресивні стани та 
інші захворювання в широкого кола осіб. 

Наголосимо, що держава не має права усуватися від розв’язання проблем суспільного та 
індивідуального здоров’я населення, оскільки від цього залежить її безпека та існування як 
такої. 

Безумовно, зараз потрібно сучасна інноваційна модель охорони здоров’я, в якій акцент 
має бути зроблений на заохочення населення до ведення здорового способу життя. Але, мають 
бути й державні стратегічні заходи, спрямовані на профілактику захворювань. Такі заходи 
запропоновані в Загальнодержавній програмі «Здоров'я - 2020: український вимір», метою якої   
є   збереження   та   зміцнення    здоров'я, профілактика  та зниження показників 
захворюваності,  інвалідності та смертності населення, підвищення якості та ефективності 
надання медико-санітарної допомоги, забезпечення соціальної справедливості і захисту прав 
громадян на охорону здоров'я. Виконання Програми дасть змогу:  

-     стабілізувати рівень   первинного   виходу   на  інвалідність (насамперед  населення  
працездатного  віку)  шляхом   запобігання ускладненням  неінфекційних  захворювань серед 
населення з 52,6 до 50 осіб (на 10000 осіб);  

 -    знизити рівень госпіталізації у заклади охорони  здоров'я  до 17 відсотків;  
  -   досягти охоплення  базовою  вакцинацією дитячого населення до рівня 90-95 

відсотків;  
  -   досягти середнього строку  доїзду  до  пацієнта  у  місті  до 10 хвилин, у сільській 

місцевості - до 20 хвилин;  
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  -   знизити рівень поширеності основних факторів ризику здоров'я, насамперед  
куріння,   зловживання   алкоголем,   незбалансованого харчування,  надмірної ваги тіла, 
вживання наркотичних препаратів, низької фізичної активності, артеріальної гіпертензії тощо;  

 -    знизити негативний вплив соціальних детермінант  на  розвиток хронічних 
захворювань;  

-     перетворити гігієнічне  навчання  та  виховання  населення на державну систему 
безперервного медико-гігієнічного навчання  через сферу загальної та професійної освіти, 
охорони здоров'я, фізичного виховання, інші соціальні інститути та засоби масової інформації;  

-     поступово впроваджувати у  навчальних  закладах  усіх  рівнів акредитації стратегії 
«Здоров'я через освіту» [4]. 

Таким чином, недопущення збільшення захворюваності вимагає реалізації низки заходів, 
нехтування якими є дорогою в нікуди. Без збереження генофонду нації Україна не має 
майбутнього. 
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ХРОНІКА 

Ю.М. ПАНИШКО, О.М. ЦИМБАЛА, 
Х.В. ПАРТИКА 

ДЕЯКІ ВИЗНАЧНІ І ПАМ’ЯТНІ ДАТИ ГРУДНЯ 
 
1 грудня світова спільнота відзначає Всесвітній день боротьби зі СНІДом. Цього дня 

людство згадує про те, яку серйозну загрозу для життя людей несе ця глобальна проблема. 
Чума 21-го століття, як часто сьогодні називають СНІД, була офіційно відкрита 5 червня 

1981 року в Центрі контролю захворювань Сполучених Штатів Америки. Синдром набутого 
імунодефіциту в останні десятиліття поширюється зі швидкістю епідемії. 

Вперше цей день відзначався 1 грудня 1988 року. Таке рішення затвердили на міжнародній 
зустрічі міністрів охорони здоров'я, які обговорювали необхідність обміну інформацією щодо 
BIЛ-інфекції та СНІДу. 

Сьогодні зусилля багатьох держав спрямовані на профілактику поширення захворювання. 
Заходи, що традиційно проводяться в цей день, традиційно відбуваються із символом — 
Червоною стрічкою. Її вигадав художник Франк Мур. У 1991 році цей символ був використаний 
вперше. Тепер кожен, хто надягає Червону стрічку 1 грудня, висловлює свою надію на майбутнє 
без СНІДу, 

Синдром набутого імунодефіциту вперше було зафіксовано в США у 1983 році. Протягом 
двох місяців хворий помер. Сьогодні за добу у світі чотириста тисяч чоловік заражується цією 
хворобою. Збудником є вірус, що має вигляд спіральки у трикутній серцевині. Він носить назву 
BІЛ (вірус імунодефіциту людини) і має три типи: ВІЛ 1 та ВІЛ 2, що є дуже поширеними у 
Західній Європі, та ВІЛ 3, на який страждають переважно американці та африканці. Вірус 

вражає Т-лімфоцити, що служать для його розмноження і розносять його по організму 
 
1 грудня 1991 року більше 90% відсотків громадян України взяли участь в референдумі і 

висловились за незалежність України. 1 грудня на виборчі дільниці прийшло близько 32 
мільйонів громадян (84% внесених у списки), з них майже 29 мільйонів (90,35%) підтвердили 
Акт проголошення незалежності України. 5 грудня 1991 року Верховна рада України прийняла 
звернення "До парламентаріїв і народів світу", в якому наголошувалось, що договір 1922 року 
про утворення СРСР Україна вважає стосовно себе недійсним і недіючим. Одночасно з 
референдумом проводились і президентські вибори, на яких перемогу здобув Леонід Кравчук, в 
недалекому минулому секретар ЦК Компартії України. За нього проголосувало більше 61% 
виборців. На президентських виборах, котрі проводились цього ж дня, 20 мільйонів виборців 
віддали свої голоси за Леоніда Кравчука, котрий став першим всенародно обраним 
Президентом України. Демократична опозиція колишньому чільному функціонеру Компартії не 
змогла виробити єдиної виборчої стратегії, і найбільш реальний суперник Кравчука лідер 
Народного руху України В’ячеслав Чорновіл отримав підтримку 7,4 мільйонів виборців 
(23,3%). 5 грудня на урочистому засіданні Верховної ради Леонід Кравчук склав присягу 
народові України. Цього ж дня Головою Верховної ради обрано Івана Плюща. 

 
3 грудня - Міжнародний день інвалідів.. Його проголосила Генеральна асамблея ООН в 

1992 році в кінці Десятиліття інвалідів на 47-й сесії у спеціальній резолюції. Проведення цього 
дня в Україні встановлено Указом Президента від 27.11.1993№ 566/93. 
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З грудня 1982 року була прийнята Всесвітня програма дій відносно інвалідів. Програма 
передбачала розподіл політичних дій, направлених на підтримку інвалідів, по трьох головних 
напрямах: запобігання інвалідності, відновлення працездатності і створення рівних 
можливостей для інвалідів. 

Проголошення Десятиліття інвалідів ООН в грудні 1982 року привело до підвищеної 
активності, спрямованої на поліпшення стану і суспільного положення інвалідів. Особлива 
увага приділялася залученню нових фінансових ресурсів, поліпшенню можливостей на 
здобування освіти і роботи та збільшенню активності інвалідів в житті суспільства і країни. 

На цьому етапі ООН спільно з Генеральною Асамблеєю, підкреслюючи, що люди з 
психічними або фізичними відхиленнями повинні користуватися тими ж правами при 
працевлаштуванні, що і інші кваліфіковані громадяни, прийняла зобов’язання про введення 
рівних можливостей працевлаштування в Організацію для всіх людей незалежно від їх статі, 
віросповідання, етнічного походження або інвалідності. 

«1981 рік – Міжнародний рік інвалідів – став ключовою подією в багатолітній боротьбі 
інвалідів проти дискримінації і сегрегації, в боротьбі за рівні права. Усесвітня програма дій 
відносно інвалідів, – плід спільної роботи держав – членів ООН і інших організацій, - визнала 
інвалідів, перш за все як громадян, що володіють всіма відповідними правами і обов’язками. 

Публікація в 1989 році Талліннських керівних принципів для діяльності в області розвитку 
людських ресурсів стосовно інвалідів прискорила визнання інвалідів як суб’єктів, що 
самостійно вирішують свою долю, а не індивідуумів, які є залежними об’єктами уряду. Окрім 
таких цілей, як незалежність і повна інтеграція, Керівні принципи підтримали, зокрема, ідею 
навчання інвалідів в звичайних загальноосвітніх школах і запропонували сприяти засвоєнню 
інвалідами різних навиків в цілях їх залучення до економічного життя. Керівні принципи 
передбачають забезпечення можливості для засвоєння соціальних навиків і навиків 
самодопомоги з метою їх підготовки до самостійного життя. З метою оптимального розвитку 
людських ресурсів міжнародні установи, а також міжурядові та регіональні організації, були 
покликані до спільної роботи по навчанню інвалідів. 

17 грудня 1991 року Генеральна Асамблея затвердила Принципи захисту психічно хворих 
осіб і поліпшення психіатричної допомоги. Двадцять п’ять принципів визначають основні 
свободи і права. Окрім цього вони включають також право на життя в суспільстві, право 
діагностики психічного захворювання, права і умови утримання в психіатричних установах. 
Правила є керівними принципами для держав – членів ООН, спеціалізованих установ, 
регіональних і міжнародних організацій, допомагають їм глибше оцінити проблеми, що 
перешкоджають здійсненню основних свобод і прав психічно хворих осіб. 

16 грудня 1992 року Генеральна Асамблея призвала держави – члени ООН проводити 3 
грудня кожного року заходи в ознаменування Міжнародного дня інвалідів. 

Що таке інвалідність? 
Всесвітня організація охорони здоров’я в своїй Міжнародній класифікації розладів 

здоров’я дає наступні визначення:  
Інвалідність: «обмеженість конкретного індивідуума, що витікає з дефекту, яка 

перешкоджає або позбавляє його можливості виконувати роль, що вважається для цього 
індивідуума нормальною залежно від вікових, статевих, соціальних і культурних чинників». У 
цьому визначенні розглядається функціональне обмеження або перешкода для нормальної 
діяльності, викликана дефектом. Приклади інвалідності включають: нездатність чути групову 
розмову, бачити друкарський текст, нездатність говорити, ясно висловлюватися, 
запам’ятовувати речі, пересувати нижні кінцівки, витягувати руки, стискувати що-небудь в 
руках, самостійно одягатися, приймати їжу, використовувати туалет, вставати з ліжка. 
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Інваліди не є однорідною групою. Наприклад, психічно хворі або розумово відсталі люди, 
інваліди з дефектами зору, слуху або мови, інваліди з обмеженою рухливістю або з так званою 
непрацездатністю за станом здоров’я стикаються з бар’єрами різного характеру, які вимагають 
різних шляхів для їх подолання. 

Створення рівних можливостей означає процес, за допомогою якого такі загальні системи 
суспільства, як фізичне і культурне середовище, житлові умови і транспорт, соціальні служби і 
служби охорони здоров’я, доступ до освіти і роботи, культурного і соціального життя, 
включаючи спорт і створення умов для відпочинку, робляться доступними для всіх. 

Проведення 3 грудня Міжнародного дня інвалідів направлено на звернення уваги до 
проблем інвалідів, захист їх гідності, прав і благополуччя, на звернення уваги суспільства на 
переваги, які воно отримує, від участі інвалідів в політичному, соціальному, економічному і 
культурному житті. 

Мета, заради якої цей день був проголошений, повне і рівне дотримання прав людини і 
участь інвалідів в житті суспільства. Ця мета була поставлена у Всесвітній програмі дій 
відносно інвалідів, прийнятою Генеральною Асамблеєю в 1982 році. 

Нині в Україні понад 2 мільйона 800 тисяч людей мають статус інваліда. Це 6,1 відсотка 
до загальної кількості населення. І майже 80 відсотків інвалідів - це люди працездатного віку. 
Головною причиною інвалідності у дорослих є хвороби системи кровообігу (35%), на другому 
місті - новоутворення, в тому числі злоякісні (23%), травми (8%), хвороби кістково-м’язової, 
ендокринної, нервової системи, психічні розлади та ін. Саме це обумовлює головну 
спрямованість роботи фахівців профілактичної медицини - подолання шкідливих звичок та 
нездорової поведінки людей як факторів ризику головних причин інвалідності. Серед дитячого 
населення України - 2 відсотка інвалідів, або понад 167 тисяч дітей. Серед причин дитячої 
інвалідності на першому місці – вроджені порушення, далі –хвороби центральної нервової 
системи та розлади психіки і поведінки, великою мірою залежить від стилю життя батьків. 

Наша держава взяла на себе і виконує конкретні зобов’язання щодо матеріального 
забезпечення інвалідів, створення для них необхідних правових, соціально-побутових умов 
життя, надала ряд пільг, конституційно гарантувала рівні з іншими громадянами можливості 
для участі в економічній, політичній і соціальній сферах життя суспільства. За останні 10 років 
державою створено комплекс законів, які регулюють практично усі аспекти життя людей з 
інвалідністю. Зокрема, це закони України: «Про основи соціальної захищеності інвалідів в 
Україні»; «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»; «Про статус і 
соціальний захист громадян, які постраждали — внаслідок Чорнобильської катастрофи»; «Про 
державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам»; «Про психіатричну 
допомогу» та інші нормативно-правові документи. 

Створення робочих місць для інвалідів - питання, яке потребує першочергового 
вирішення. Бо розміри пенсій, на жаль, не дозволяють цим людям сидіти вдома або 

подорожувати світом. Крім того, людина з вадами має відчувати себе повноцінним членом 
суспільства. 

Як і інші соціально пригноблені категорії, інваліди об’єднуються в первинні організації 
для того, щоб виражати свої погляди, вимагати дотримання своїх громадських прав. Як 
правило, цього дня проводяться різноманітні форуми, публічні дискусії у ході яких 
окреслюються тенденції, шляхи та засоби, якими інваліди та їхні родини можуть досягти 
духовної та матеріальної незалежності в житті. У цей День всі повинні приєднатися до цієї 
міжнародної ініціативи і побажати всім, хто не байдужий цій проблемі, сил і здоров’я, засобів і 
успіху. Захищаючи гідності інвалідів ми захищаємо своє людське обличчя. Інвалідність - це не 
вирок. Практика показує, що інваліди можуть бути і стають повноцінними і високо 
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ефективними членами суспільства, відмінними фахівцями і навіть політиками, економістами, 
соціально активними і життєствердними людьми, які надихають багатьох, в тому числі і 
абсолютно здорових членів нашого суспільства. 

 5 грудня – Міжнародний день волонтера. Це свято відзначається щорічно з 1985 року, 
коли Генеральна Асамблея ООН запропонувала урядам відзначати саме цей день, як день 
добровольця. Згідно статистичних даних, оприлюднених Організацією Об’єднаних Націй, по 
всьому світові нараховується близько 140 мільйонів волонтерів, що допомагають на 
безоплатній основі всім людям, які цього потребують. 

Волонтерство засновується на добровільності, співчутті, солідарності з потребами та 
ідеями інших, а також глибокій повазі до всіх людей. 

Одним із заходів організованих в Києві під час Міжнародного дня волонтера стала 
конференція ООН з нагоди оприлюднення в Україні Звіту про волонтерство. Вона пройшла в 
одній з аудиторій центрального корпусу Київського національного університету імені Тараса 
Шевченка, де були присутні представники громадських волонтерських організацій, Державної 
служби молоді та спорту України і, звісно, координатор системи ООН в Україні, так само як і 
координатор Програми Волонтери ООН в Україні. 

6 грудня – День Збройних Сил України був встановлений постановою Верховної Ради 
України в 1993 році. Це свято відзначається щорічно 6 грудня— в день ухвалення в 1991 році 
закону України «Про Збройні Сили України». 

Відзначається урочистою церемонією покладання квітів до могили Невідомого солдата, 
божественною літургією. У війську проходять урочисті збори, церемонія вручення державних 
нагород та святковий концерт. Ввечері програма свята завершується святковим феєрверком у 
містах-героях та містах розташування керівних центрів українського війська. 

За традицією, кожен рік президент України вітає всіх службовців української армії, 
відзначаючи значну роль цих людей у підтримці Україною свого незалежного статусу. Віктор 
Янукович порушив цю традицію в 2013 році у зв’язку з перебуванням за кордоном та 
заворушеннями в Україні. 

Зазвичай, у цей день всіх солдатів строкової та контрактної служби, а також офіцерський 
склад вітає президент країни та міністр оборони. 

Формально українська армія була заснована в 1991 році – після розпаду Радянського 
Союзу. Протягом двох десятиліть велося постійне реформування армії країни, оскільки Збройні 
Сили України завжди прагнули до інтеграції в європейське демократичне співтовариство та 
військово-політичний блок НАТО.  

14 грудня в Україні відзначається День вшанування учасників ліквідації наслідків на 
Чорнобильській АЕС (більш відомий, як День ліквідатора), який був офіційно введений 
Президентом України в 2006 році. 14 грудня вибрано не випадково. Саме в цей день у 1986 році 
Державний комітет ухвалив ввести в експлуатацію комплекс захисних споруд («саркофаг») на 
Чорнобильській АЕС. Незважаючи на те, що офіційно День ліквідаторів був введений тільки в 
2006 році, відзначається він на Україні з 1986 року, коли учасники ліквідації аварії на АЕС 
зібралися разом, щоб відзначити свою першу річницю. 

19 грудня нас чекає свято Миколая. Колись у цей день господарі варили пиво, гуляли і 
веселилися. Святий Миколай – один з найулюбленіших і найпопулярніших святих в Україні, 
котрий вшановується як захисник простого народу, покровитель мореплавства, торгівлі та 
землеробства. А найбільше любили його діти, бо саме він приносив їм дарунки на Святий вечір 
- адже не було раніше Діда Мороза. 
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В грудні 2014 р. відзначають свої ювілеї люди, 
 які причетні до охорони здоров’я 

 

ПОЗДОРОВЛЯЄМО З: 

 
 

40 річчям  

Кунинець Галину Ярославівну 
 

 

 

50 річчям 

Зазуляк Тетяну Степанівну 
Орищин Нелю Дмитрівну 
 

 

55 річчям 

Солонинко Ірину Іллівну 
Скибчика Василя Антоновича 
Терешкевич Галину Тарасівну 
Володько Наталію Антонівну 

 

 

60 річчям 

 

Томашевську Олександру Яремівну 
Вербовського Романа Михайловича 
 

70 річчям 

Горицького Віктора Матвійовича 
Гельнер Звениславу Андріївну 
 
 

 

85 річчям 

Томашевського Ярему Ілліча 
 

 

Бажаємо міцного здоров’я  

на Многая і Благая Літа! 
Редколегія 
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Ю.М. ПАНИШКО, А.Л. ВАСИЛЬЧУК,  
О.І. БУМБАР, В.В. ТАРАСОВ 

 
Хроніка грудня. ЮВІЛЕЙНІ ДАТИ ВІТЧИЗНЯНИХ ЛІКАРІВ ТА ВЧЕНИХ 
 
2 грудня – 145 років від дня народження Олександра Івановича Ющенка, психіатра. 

Народився на хуторі Водотік Сумської області. У 1893 р. закінчив медичний факультет 
Харківського університету, де і працював після закінчення під керівництвом видатного 
психіатра Павла Івановича Ковалевського (1849-1923), який у 1892-1897 рр. був ректором 
Варшавського університету, то О.І. Ющенко переїхав до Варшави, де працював до 1896 р. У 
1896 р. захистив докторську дисертацію на тему морфологічної будови симпатичних вузлів у 
ссавців та людини. У 1896-1897 рр. працював у Петербурзі у В.М. Бехтерєва та І.П. Павлова. В 
1901-1910 рр. працював в біохімічній лабораторії Інституту експериментальної медицини. В 
1911-1917 рр. – робота в Тартуському університеті. В 1916 р. отримав вчене звання професора. 
У 1918-1920 рр. працював у Варшавському університеті, а в 1920-1929 рр. – в Донському 
державному університеті (Ростов-на-Дону) під керівництвом проф. К.С. Агаджанянца. Після 
еміграції К.С. Агаджанянца в Турцію став завідувачем кафедри і психіатричної клініки. В 
1921 р. виклонував обов’язки ректора університету. В 1929-1936 рр. працював в Харківській 
психоневрологічній академії. О.І. Ющенко був автором понад 120 наукових праць, одним із 
фундаторів біохімічного напрямку в психіатрії. У 1934 р. був обраний академіком АН УРСР. 
Від 1931 р. був членом Британської психоневрологічної асоціації. Помер 13 червня 1936 р. на 
67 році життя.  

2 грудня – 115 років від дня народження Євгена Гнатовича Пальчевського, 
патологоанатома. Народився в м. Лубни Полтавської губернії. У 1925 р. закінчив медико-
профілактичний факультет Київського медичного інституту. У 1925-1929 рр. працював 
прозектором лікарні м. Бежица (Росія), у 1929-1932 рр. – завідувач кафедри 
патологоанатомічного кабінету Харківського рентгено-радіологічного інституту, за 
сумісництвом – асистент Харківського патологоанатомічного інституту (1929-1931) та 
Харківського інституту експериментальної медицини (1931-1932). У 1932-1941 рр. – завідувач 
кафедри патологічної анатомії Донецького медичного інституту, за сумісництвом – завідувач 
кафедри судової медицини (1935-1941), заступник директора з навчальної та наукової роботи 
(1934), декан медичного факультету (1937-1939) Донецького медичного інституту. У 1941-
1942 рр. – завідувач кафедр патологічної анатомії та судової медицини (1943-1944) 
Астраханського медичного інституту. В 1944-1952 рр. – завідувач кафедри патологічної 
анатомії Донецького медичного інституту; у 1952-1957 рр. – завідувач кафедри патологічної 
анатомії Львівського медичного інституту, за сумісництвом (1953-1957) заступник директора з 
навчальної роботи Львівського медичного інституту; у 1961-1966 рр. – завідувач кафедри 
патологічної анатомії ЛМІ.  

У 1945 р. затверджений в науковому ступені доктора медичних наук, в 1946 р. – професор. 
Наукові інтереси пов’язані з патологічною анатомією органів при різних захворюваннях. Автор 
близько 40 наукових праць. Підготував 26 кандидатів та 9 докторів наук. Помер 27 вересня 
1966 р. на 67 році життя.  

5 грудня – 85 років від дня народження Андрія Мусійовича Шевченка, гігієніста. У 
1953 р. закінчив Київський медичний інститут. У 1965 р. захистив докторську дисертацію на 
тему: “О роли некоторых физико-химических свойств пыли предприятий горнорудной 
промышленноси в развитии пневмококониоза”. У 1972 р. отримав вчене звання професора. У 
1972-1993 рр. працював завідувачем кафедри гігієни праці й профзахворювань. Від 1993 р. – 
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професор кафедри. Автор понад 170 наукових праць, в т.ч. 7 монографій, 3 підручників. 
Наукові розробки кафедри удостоєні дипломів та медалей ВДНГ УРСР на Республіканському 
конкурсі кращих робіт, виконаних у вузах України. Під його керівництвом виконано 4 
докторських та 14 кандидатських дисертацій. Нагороджений орденами і медалями СРСР.  

10 грудня – 90 років від дня народження Володимира Максимовича Урина, терапевта. 
У 1950 р. закінчив медичний факультет Львівського медичного інституту. У 1950-1952 рр. 
працював ординатором клініки госпітальної терапії, у 1952-1966 рр. – асистент кафедри 
госпітальної терапії Львівського медичного інституту. У 1957 р. захистив кандидатську 
дисертацію; у 1966-1975 рр. – доцент кафедри госпітальної терапії; у 1967 р. отримав вчене 
звання доцента. У 1972 р. захистив докторську дисертацію, у 1976 р. отримав вчене звання 
професора. Наукові дослідження пов’язані з проблемою зобної хвороби. Автор близько 60 
наукових і навчально-методичних робіт. Помер 5 січня 1976 р. на 52 році життя.  

11 грудня – 240 років від дня народження Данила Михайловича Веланського 
(Кавунника), лікаря. Народився в Борзні (нині Чернігівська область). Закінчив Київську 
духовну академію. Від 1796 р. навчався в медико-хірургічному училищі, перетвореному у 1798 
р. в Петербурзьку медико-хірургічну академію. У 1799 р. – підлікар, у 1801 р. – кандидат 
медицини, у 1802 р. – лікар. У 1802-1805 рр. перебував за кордоном, прослухав курс лекцій Ф. 
Шеллінга , удосконалювався в університетах Відня, Берліна, Вюрцбурга, Парижа. Після 
повернення в Росію представив дисертацію, яка зустріла сильну опозицію внаслідок свого 
незвичного характеру. Лише у 1807 р. був затверджений в ступені доктора медицини. Деякий 
час працював ад’юнктом кафедр терапії і патології, ботаніки і фармакології, анатомії і фізіології 
в Сибірській медико-хірургічній академії. В 1817-1837 рр. – професор кафедри фізіології і 
загальної патології. У 1819 р. отримав звання академіка. Праці Д.М. Веланського виходять за 
рамки фізіології та медицини. Вчений виступив як вождь натурфілософії в Росії. Всі 
природничі науки, в т.ч. і фізіологія, відбивають лише зовнішнє в явищах і не в стані прояснити 
внутрішнє, сутність явища. Погляди Веланського не отримали широко розповсюдження, були 
критично оцінені сучасниками. Разом з тим, в поглядах Веланського є правильні судження, 
діалектичні думки про єдність і взаємний зв’язок явищ в природі. Він написав у 1836 р. 
підручник з фізіології, переклав російською мовою праці І. Прохаски, Х.Гуфеланда та ін.. 
Помер 27 березня 1847 р. на 73 році життя.  

12 грудня – 95 років від дня народження Олександра Андріановича Яроша, невролога, 
учасника Великої Вітчизняної війни. Нагороджений орденами і медалями СРСР. У 1945 р. 
вступив до Львівського медичного інституту, який закінчив у 1949 р. У 1961 р. захистив 
докторську дисертацію і отримав вчене звання професора. У 1969-1992 рр. – завідувач кафедри 
нервових хвороб Київського медичного інституту. В 1975-1992 рр. – організатор і керівник 
Республіканського центру з вивчення розсіяного склерозу. У 1985 р. отримав почесне звання 
“Заслужений працівник вищої школи”. У 1992-2000 рр. працював професором кафедри 
нервових хвороб. Автор (співавтор) близько 200 наукових праць, присвячених вивченню 
розсіяного склерозу, захворюванням судин головного та спинного мозку, нервової системи при 
алкоголізмі та грипі. Помер 31 січня 2002 р. на 83 році життя. 

15 грудня – 120 років від дня народження Данила Овсійовича Альперна, патофізіолога. 
Народився в Харкові. У 1917 р. закінчив Харківський університет. Від 1919 р. працював на 
кафедрі патофізіології Харківського медичного інституту під керівництвом А.В. Репрева, за 
сумісництвом керівник відділу патофізіології Українського психоневрологічного інституту 
(1923-1954) і Українського інституту експериментальної медицини (1934-1941). У 1929 р. 
обраний завідувачем кафедри патофізіології. У 1928 р. встановив трофічний вплив нервової 
системи на проникненість судин і тканин, роль медіаторів у порушенні рефлекторної діяльності 
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нервової системи, в патогенезі запалення і трофічних виразок. Опублікував майже 200 наукових 
праць, в т.ч. 4 монографії, підручник з патофізіології, перекладений на англійську, китайську, 
німецьку, болгарську, румунську мови. У 1939 р. був обраний членом-кореспондентом АН 
УРСР, в 1948 р. отримав почесне звання “Заслужений діяч науки і техніки УРСР”. Був обраний 
почесним членом Міжнародного антиревматичного товариства та Аргентинської 
протиревматичної ліги. Помер 24 серпня 1968 р. на 74 році життя.  

18 грудня – 55 років від дня народження Василя Антоновича Скибчика, терапевта. 
Народився в с. Шубків Рівненської області. У 1983 р. закінчив медичний факультет 
Тернопільського медичного інституту. У 1984-1989 рр. – головний лікар Тутовицької 
дільничної лікарні Рівненської області; у 1989-1991 рр. – клінічний ординатор, у 1991-1994 рр. 
аспірант кафедри кардіології ФУЛ Тернопільського медичного інституту; у 1995-2001 рр. – 
асистент; від 2001 р. – доцент кафедри терапії №2 / сімейної медицини ФПДО; за сумісництвом 
доцент (від 2004) кафедри клінічної фармації, фармакотерапії та медичної стандартизації 
Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького. У 2008 р. 
захистив докторську дисертацію. Наукові дослідження пов’язані з проблемами діагностики та 
лікування серцевих захворювань, поєднаних з цукровим діабетом 2 типу. Автор близько 250 
наукових та навчально-методичних праць, в т.ч. 3 підручників, 13 посібників, 4 патентів, 34 
методичних рекомендацій.  

21 грудня – 120 років від дня народження Василя Степановича Деркача, мікробіолога, 
імунолога. У 1917 р. закінчив медичний факультет Харківського університету. Від 1918 р. 
працював на кафедрі мікробіології Харківського медінституту. У 1922 р. експериментальна 
робота із бактеріофагії дала початок вивченню бактеріофагії в СРСР. У 1932 р. В.С. Деркач 
очолив кафедру мікробіології. Низка досліджень в 1930-1936 рр. присвячена вивченню природи 
черевнотифозного токсину і антитоксину. Велике практичне значення мала серія його розробок 
(1939), присвячених антибіотичним властивостям анілінових фарб і сполук феназінового ряду – 
піоцианіна. Був розроблений метод отримання піоцианіна (1946), запропонований 
антибіотичний препарат саназин. Інтерес представляють роботи по створенню протипухлинних 
антибіотичних препаратів (неоцид). Деякі роботи стосуються застосування мікробіології у 
сільському господарстві. У 1942 р. отримав почесне званняґ “Заслужений діяч науки і техніки 
УРСР”. У 1945 р. В.С. Деркач був обраний членом-кореспондентом АМН СРСР. Помер 25 
травня 1973 р. на 79 році життя.  

22 грудня – 270 років від дня народження Данила Самійловича Самойловича. 
Народився в с. Янівка (тепер Чернігівська обл.) в сім’ї священика о. Самійла Сушковського. 
Перші знання отримав у Чернігівському колегіумі. У 1756-1761 рр. навчався в Києво-
Могилянській академії, де змінив своє справжнє прізвище на Самойлович. У 1761-1765 рр. 
навчався у Петербурзькій адміралтейській госпітальній школі. У 1767 р. отримав звання лікаря і 
очолив першу в Росії жіночу венерологічну лікарню. У 1768-1770 рр. працював полковим 
лікарем під час російсько-турецької війни 1768-1774 рр. У 1770-1772 рр. брава участь у 
боротьбі з епідемією грипу в Москві. У 1776 р. за власні кошти виїхав на навчання до 
Страсбурзького, а згодом до Лейденського університету, де у 1780 р. захистив докторську 
дисертацію, опублікував у Парижі декілька статей. За свої досягнення Самойлович був обраний 
членом Паризької, Марсельської, Тулузької, Діжонської, Мангеймської, Турінської Падуанської 
хірургічних академій, а також Російської медичної колегії. Працював на Заході до 1783 р. У 
1784-1799 рр. керував боротьбою проти чуми на півдні Росії. У липні 1784 р. заснував перше в 
Росії “Собрание медицинское в Херсоне”. У 1787-1789 рр. – керівник Богоявленського 
військового госпіталю. У 1793-1799 рр. був головним лікарем карантинів півдня Росії. 
Д.Самойлович першим в світі встановив, як передається чума. Запропонував щеплення (типу 
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варіоляції) невеликим дозами гною “слабкої чуми”. Використовував різні дезінфекційні засоби. 
Помер 20 лютого 1805 р. на 61 році життя.  

22 грудня – 160 років від дня народження Лева Олександровича Малиновського, 
хірурга. Закінчив Петербурзьку медико-хірургічну академію. У 1882 р. захистив дисертацію на 
здобуття вченого ступеню доктора медицини на тему: “К вопросу о действии мочегонных 
средств”. У 1893-1911 рр. працював завідувачем кафедри факультетської хірургії медичного 
факультету Університету св. Володимира. Першим в Росії обґрунтував положення про 
необхідність спеціальної підготовки хірурга, що оперує на органах нервової системи, 
відстоював положення про необхідність оперативного лікування абсцесів головного мозку. 
Одним із перших видалив пухлину каротидного гломуса. Написав роботу “К учению о 
заболеваниях на почве каротидной железы”. Багато уваги приділяв хірургії шлунка та 
кишківника. Помер у 1915 р. на 61 році життя.  

24 грудня – 100 років від дня народження Микити Борисовича Маньковського, 
невропатолога. У 1939 р. закінчив Київський медичний інститут. В 1941-1945 рр. перебував у 
діючій армії: командир медсанбату, начальник відділу польового евакопункту. Нагороджений 
орденами і медалями СРСР. Від 1945 р. науковий співробітник Київського психоневрологічного 
інституту. У 1948-1959 рр. – доцент кафедри нервових хвороб КМІ. У 1951-1954 рр. – ректор 
Чернівецького медичного інституту; у 1954-1960 рр. – старший науковий співробітник відділу 
клінічної неврології Інституту фізіології АН УРСР. У 1959 р. захистив докторську дисертацію; 
у 1960-1964 рр. – завідувач кафедри нервових хвороб Київського медичного інституту. У 1961-
1964 рр. – проректор з наукової роботи КМІ. 1965 р. наукова діяльність пов’язана з Інститутуом 
геронтології АМН УРСР. У 1978 р. йому присвоєно почесне звання “Заслужений діяч науки і 
техніки УРСР”. У 1981 р. став лауреатом Державної премії УРСР. Від  Засновник нової галузі 
вітчизняної медичної науки – нейрогеронтології та нейрогеріатрії. Автор близько 300 наукових 
праць, в т.ч. 9 монографій. Під його керівництвом захищено 14 докторських і 57 кандидатських 
дисертацій. Микита Борисович виконував велику громадську роботу: був головою Київського 
науково-практичного товариства неврологів, заступником голови Всесоюзного товариства 
невропатологів і психіатрів, членом Президії Правління Українського товариства геронтологів і 
геріатрів, членом низки Міжнародних наукових товариств неврологів, геронтологів. 

26 грудня – 125 років  від дня народження Абрама Львовича Гінзбурга, 
оториноларинголога. У 1915 р. закінчив медичний факультет Казанського університету. У 1916-
1921 рр. служив військовим лікарем. В 1921-1930 рр. працював в ЛОР-клініці медичного 
факультету Катеринославського університету. У 1930-1939 рр. – завідувач кафедри 
Дніпропетровського інституту удосконалення лікарів. У 1936 р. захистив докторську 
дисертацію на тему: “О лечении  озены подсадкой в носовую полость декальцинированной 
кости по способу Эккерт-Мебиуса”. В 1936 р. обраний професором. У 1936-1943 рр. завідувач 
ЛОР-кафедрою 1-го Київського (від 1941 р. евакуйованого в Челябінськ) медичного інституту, 
в 1944-1951 рр. завідувач ЛОР-кафедрою Челябінського медичного інституту. Від 1951 р. 
проживав у Дніпропетровську. Автор близько 60 наукових праць, присвячених ЛОР-тематимці. 
Помер 19 травня 1963 р. на 74 році життя.  

27 грудня – 145 років від дня народження Василя Дмитровича Добромислова, 
російського хірурга. У 1896 р. закінчив медичний факультет Томського університету. До 
1901 р. – ординатор госпітальної хірургічної клініки. Учень Е.Г. Саліщева. У 1902-1905 рр. 
працював у фізіологічній лабораторії І.П. Павлова Інституту експериментальної медицини. 
Вивчав фізіологію травлення в експерименті. У 1903 р. захистив докторську дисертацію на 
тему: “Физиологическое значение желез, выделяющих пепсин, в щелочной среде”. У 1905 р. 
повернувся в Томськ. Працював приват-доцентом кафедри хірургічної діагностики Томського 
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університету. У 1910 р. обраний професором, завідувачем кафедри оперативної хірургії 
Київського університету, де працював до останніх днів. Розробив техніку трансплеврального 
доступу до стравоходу, інтраплевральний доступ до органів заднього середостіння, обґрунтував 
зв’язок оперативної хірургії з клінікою. Помер 6 вересня 1918 р. на 49 році життя.  

27 грудня – 100 років від дня народження Степана (Яромира) Олесницького, хірурга. 
Народився в м. Власім (Чехословаччина). До школи та української державної гімназії хордив у 
Станіславові (нині Івано-Франківськ). У 1932 р. сім’я переїхала до Львова. Степан вступив на 
медичний факультет Львівського університету, який закінчив у 1939 р. Виїхав у Краків, де 
проходив практику в хірургічній клініці. В 1941 р. повернувся до Львова, став асистентом 
кафедри хірургічної клініки медичного інституту. Пройшов військовий хірургічний вишкіл у 
Відні і став лікарем Української дивізії. Під Бродами перейшов до УПА, надавав спеціалізовану 
медичну допомогу воякам, проводив курси підготовки медсестер. 3-го березня 1945 р. загинув в 
бою з військами НКВС на 31 році життя.  

28 грудня – 95 років  від дня народження Олени Трохимівни Даниленко, психіатра. У 
1946 р. закінчила медичний факультет Вінницького медичного інституту. У 1946-1947 рр. – 
лікар-психіатр Вінницької психіатричної лікарні, у 1947-1950 рр. – клінічний ординатор 
кафедри психіатрії Вінницького медичного інституту; у 1950-1964 рр. – асистент, у 1964-1965 
рр. доцент кафедри психіатрії Вінницького медінституту; у 1965-1968 рр. – доцент кафедри 
психіатрії Львівського медінституту, у 1968-1970 рр. – професор цієї кафедри; у 1970-1979 рр. – 
завідувач кафедри психіатрії; у 1979-1987 рр. – завідувач кафедри психіатрії ФПДО; у 1987-
1991 рр. – професор цієї ж кафедри. У 1958 р. отримала ступінь кандидата медичних наук; у 
1966 р – вчене звання доцента; у 1967 р. – ступінь доктора медичних наук; у1969 р. – звання 
професора. Наукові дослідження пов’язані з вивченням механізму розвитку та засобів лікування 
алкогольної залежності та ендогенних психозів, лікування шизофренії та депресивних станів. 
Автор близько 70 наукових праць. Підготувала 5 кандидатів та 2 докторів наук. Померла у 
2013 р. на 94 році життя. 

28 грудня – 95 років від дня народження Гната Максимовича Мороза, хірурга. У 
1951 р. закінчив медичний факультет Львівського медичного інституту. У 1951-1952 рр. 
працював хірургом Лучинської райлікарні Житомирської області, у 1952 р. – хірург 3-ої лікарні 
м. Львова; у 1952-1955 рр. – клінічний ординатор кафедри факультетської хірургії ЛМІ; у 
1955 р. – завідувач хірургічного відділу Черкаської міської лікарні; у 1956-1957 рр. – асистент 
кафедри госпітальної хірургії Дніпропетровського медінституту; у 1957-1959 рр. – доцент цієї 
кафедри; у 1959-1964 рр. – доцент кафедри госпітальної хірургії Тернопільського медінституту; 
у 1964-1965 рр. – завідувач кафедр  госпітальної хірургії Тернопільського медінституту; у 1965-
1973 рр. та 1976-1985 рр. – завідувач кафедри ФПДО та кафедри факультетської хірургії (1973-
1976) Львівського медінституту. У 1956 р. став кандидатом медичних наук, у 1958 р. отримав 
вчене звання доцента. У 1965 р. отримав ступінь доктора медичних наук, у 1967 р. отримав 
вчене звання професора. Наукові інтереси пов’язані з хірургією серцево-судинної системи, 
абдомінальною хірургією. Автор близько 110 наукових і навчально-методичних праць. 
Підготував 9 кандидатів наук. Помер 1 грудня 2011 р.  

30 грудня – 60 років від дня народження Олександри Яремівни Томашевської, 
терапевта. У 1977 р. закінчила медичний факультет Львівського медінституту. У 1977-1978 рр. 
працювала лікарем-інтерном міської лікарні м. Львова, у 1978-1981 рр. – лікар-ординатор 
санаторію “Любінь Великий” Львівської області, у 1981-1992 рр. – асистент кафедри 
факультетської терапії / внутрішньої медицини №2 Львівського медичного університету, у 
1992-2004 рр. – доцент кафедри, у 2004-2007 рр. докторант кафедри. У 2008 р. захистила 
докторську дисертацію на тему: “Зв’язок між метаболічним синдромом та виникненням 
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цукрового діабету і серцево-судинних хвороб: клініко-лабораторні та функціональні пре 
диктори”. Отримала вчене звання професора у 2012 р. Наукові дослідження присвячені 
проблемам розладу метаболізму, кардіології. Автор близько 180 наукових праць, в т.ч. 3 
посібників. 

31 грудня – 110 років від дня народження Олександра Анатолійовича Отеліна, 
анатома. Народився в м. Тульчин Вінницької області. У 1930 р. закінчив медичний факультет 1-
го Харківського медичного інституту. У 1930-1932 рр. працював директором Вінницького 
фармацевтичного інституту, в 1932-1936 рр. – аспірант кафедри анатомії 1-го Харківського 
медичного інститут, У 1932-1938 рр. – асистент кафедри, у 1938-1941 рр. доцент кафедри, у 
1941-1945 рр. – завідувач кафедри нормальної анатомії 1-го Харківського медичного інституту; 
за сумісництвом завідувач кафедри анатомії Харківського стоматологічного інституту (1944-
1945), завідувач (1945-1946), професор (1946-1948) кафедри нормальної анатомії Львівського 
медичного інституту, за сумісництвом – професор кафедри анатомії Львівського університету 
(1946-1949), завідувач кафедр нормальної анатомії у Вінницькому, Курському, Кемеровському 
медичних інститутах (1949-1974). У 1937 р. – кандидат медичних наук, у 1938 р. – доцент, у 
1943 р. – доктор медичних наук, у 1944 р. – професор. Наукові дослідження пов’язані з 
дослідженнями взаємовідношень нервових елементів, шкіри, слизових,кісток, окістя, кісткового 
мозку. Автор близько 100 наукових праць, в т.ч. 3 монографій, розділів у підручнику, атласі 
анатомії людини. Підготував 11 кандидатів та 3 докторів наук. Помер 20 лютого 1981 р. на 77 
році життя.  
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Ю. М ПАНИШКО.,  

Г. І КОРНІЄНКО., К. В ГОРИЦЬКА. 

ВІКТОР МАТВІЙОВИЧ ГОРИЦЬКИЙ. 

До 70-річчя від дня народження 

 

 Віктор Матвійович Горицький народився 28 грудня 

1944 року на станції Ігнатпіль Овручського району 

Житомирської області у сім’ї залізничників. Після закінчення 

9 класів вступив до Житомирського медичного училища на 

зуботехнічне відділення, яке закінчив в 1963 році. Упродовж 

1963-1964 рр. працював зубним техніком в Ярунській 

дільничній лікарні Новоград-Волинського району 

Житомирської області.  

В 1964-1967 рр. служба в Радянській армії: спочатку 

курсант авіаційної школи повітряних стрільців-радистів в м. Канськ Красноярського 

краю. У 1965-1967 рр. — стрілець-радист фронтового бомбардувальника ІЛ-28 в групі 

радянських військ в Німеччині. Після демобілізації з армії влаштувався зубним техніком 

в дільничній лікарні м. Острог Рівненської області. В 1968 р. вступив на 

стоматологічний факультет Львівського державного медичного інституту. З 1969 р. 

працював тренером з футболу на кафедрі фізвиховання рідного інституту.  

У 1971-1974 рр. працював головою студентського профкому і в співпраці з 

адміністрацією інституту брав участь у будівництві спортивно-оздоровчого табору 

“Медик” в Шацьку, відкриття якого відбулося 22 червня 1974 року.  

Після закінчення інституту в 1973 р. по розподілу залишений на кафедрі 

хірургічної стоматології на посаді старшого лаборанта, згодом – асистента. Невдовзі на 

Пленумі обласної ради профспілок обраний секретарем обласного комітету профспілки 

медичних працівників. На цій посаді сприяв розширенню професійних зв’язків 

медичних працівників Львівщини з профспілками Болгарії, Румунії, Чехословаччини, 

Німеччини, Югославії. Сприяв покращенню роботи з оздоровлення відпочиваючих в 

містах Трускавець, Моршин, а особливо, з оздоровлення дітей медичних працівників у 

санаторно-курортному таборі “Помярки”, в таборах “Мокряни” Дрогобицького району 

та “Коростів” Сколівського району.  

В 1978 р. повернувся на педагогічну та наукову ниву в рідний інститут, де 

працював асистентом кафедри хірургічної стоматології і з проф. В. О. Музиченком 

започаткував народний танцювальний ансамбль “Горицвіт”. 

У 1984 р. захистив кандидатську дисертацію. Стажування у Москві (1981, 1985), 

Ленінграді (1986.), Києві (1990). Сумлінна праця на базі Комунальної міської клінічної 
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лікарні швидкої медичної допомоги, де він керував філіалом кафедри хірургічної 

стоматології та щелепно-лицевої хірургії довгі роки, сформували В. М. Горицького як 

хірурга-стоматолога вищої кваліфікаційної категорії.  

Багато уваги В. М. Горицький приділяв ортопедичному лікуванню переломів 

щелеп та проблемам запальних процесів, в щелепно-лицевій ділянці – фізіотерапії та 

медикаментозному лікуванню. 

В. М. Горицький є автором понад 100 наукових та навчально-методичних праць в 

т. ч. 10 патентів України та 1 патента РФ.  

З 1996 р. – доцент кафедри хірургічної стоматології та щелепно-лицевої хірургії. 

Багаторічна клінічна діяльність В. М. Горицького завершилася у 2013 році захистом 

докторської дисертації на тему "Патогенез запального процесу в щелепно-лицевій 

ділянці алергізованого організму в умовах коригуючих впливів". Науковим 

консультантом дисертації була доктор медичних наук., професор, академік АН ВО 

України Л. Є. Лаповець. 

При становленні стоматологічних факультетів у Івано-Франківському медичному 

інституті (1983) та Ужгородському університету (2008) В. М. Горицького було 

запрошено читати лекції з хірургічної стоматології у зв’язку з відсутністю викладачів із 

науковими ступенями. В Ужгородському національному медичному університеті він 

виконував обов’язки професора кафедри хірургічної стоматології, щелепно-лицевої 

хірургії та онкостоматології. 

Вчений-педагог має хобі – шахи, футбол, гірські лижі, полювання. Свій ювілей 

В. М. Горицький зустрічає невтомною працею на ниві служіння народу України, рідній 

Alma Mater! 
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Ю.М.ПАНИШКО 
РОСТИСЛАВ ЄВГЕНОВИЧ КАВЕЦЬКИЙ 

До 115-річчя від дня народження 
 

Ростислав Євгенович народився 1 грудня 1899 р. у м. Самара 
(Росія) в сім’ї лікаря Євгена Леопольдовича Кавецького, ректора 
Самарського університету. В старовинному українському роду його 
матері всі були сотниками, польовими хорунжими, осавулами, 
капітанами і лише з 1805 р. всі чоловіки - юристи. Після закінчення 
гімназії за прикладом свого батька Ростислав вступив на медичний 
факультет Самарського університету, який закінчив у 1925 р. Після 
закінчення університету вступив до аспірантури 2-го Московського 
державного університету (пізніше 2-го Московського медичного 
інституту) на кафедру патологічної фізіології, яку очолював один із 
видатних патофізіологів Олександр Олександрович Богомолець (1881-

1846). Саме О.О. Богомолець у 1925-1931 рр. працював на посаді професора 2-го Московського 
медичного інституту і одночасно (1928-1931) - директора Інституту гематології і переливання 
крові. У 1931 р. О.О. Богомольця обрали Президентом АН УРСР. Він переїхав до Києва, де 
створив Інституту експериментальної біології й патології Наркомздоров’я УРСР та Інституту 
клінічної фізіології АН УРСР. На базі цих інститутів у 1953 р. було створено Інститут фізіології 
ім. О.О. Богомольця.  

Разом з О.О. Богомольцем до Києва переїхало багато вчених, серед яких був і Р.Є. 
Кавецький. Таким чином, з 1931 р. життя Ростислава Євгеновича пов’язано з Україною. 
Наукові інтереси молодого вченого концентруються на одній із важких проблем медицини - 
вивчення причин пухлинного процесу, механізмів бластомогенезу, ролі організму в 
трансформації клітин. Вирішенню цих проблем молодий вчений вирішив присвятити своє 
життя. У 1933 р. Р.Є. Кавецький після захисту дисертації отримав вчену ступінь кандидата 
медичних наук, а у 1937 р. - вчену ступінь доктора медичних наук. В цей час (1931-1941) він 
працював завідувачем відділу Інституту експериментальної біології НКЗ УРСР. У 1939 р. Р.Є. 
Кавецький отримав вчене звання професора. Підсумковим етапом передвоєнного періоду 
наукової діяльності вченого стала монографія “Роль активної мезенхіми в диспозиції організму 
до злоякісних новоутворень”, в якій отримані результати досліджень підтверджували думку 
акад. О.О. Богомольця, що пригнічення захисних реакцій системи сполучної тканини організму 
призводить до виникнення і розвитку злоякісних пухлин. Ростислав Євгенович вперше 
запропонував для лікування онкологічних хворих антиретикулярну цитотоксичну сироватку 
(АЦС). Були отримані обнадійливі результати, але початок війни 1941 р. перервав цю роботу. У 
1942 р. Р.Є.Кавецький добровольцем пішов на фронт, де служив старшим інспектором 
фронтового евакопункту Південно-Західного та Сталінградського фронтів. Був нагороджений 
орденом Червоної Зірки та медалями. У 1944 р. після звільнення Києва та демобілізації з армії 
Р.Є. Кавецький повернувся до своєї роботи. Від 1944 р. працював заступником директора 
інституту, а в 1946-1952 рр. - директором Інституту клінічної фізіології АН УРСР. У 1945 р. 
вченого обрано членом-кореспондентом АН УРСР, а в 1951 р. - дійсним членом АН УРСР. У 
1952 р. він став членом Президії АН УРСР. У 1953-1960 рр. Ростислав Євгенович працював 
завідувачем лабораторії компенсаторних та захисних функцій організму Інституту фізіології ім. 
О.О. Богомольця АН УРСР, 

Р.Є. Кавецький разом зі своїми учнями вивчав роль нервової системи при виникненні 
пухлинного процесу. З’явилася перша у світовій літературі монографія “Опухлевый процес и 
нервная система” (1958), яка була перекладена англійською мовою і видана у США. 

У 1960 р. Р.Є. Кавецькому присуджено почесне звання “Заслужений діяч науки і техніки 
УРСР”. Проблема боротьби з онкологічними захворюваннями в республіці стала гострою і 
виникла потреба в інтенсифікації фундаментальних досліджень. За ініціативою Р.Є. Кавецького 
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у 1960 р. був створений Український НДІ експериментальної та клінічної онкології МОЗ УРСР 
(нині Інститут експериментальної патології, онкології і радіобіології ім. Р.Є. Кавецького НАН 
України). Коло наукових інтересів Р.Є. Кавецького надзвичайно велике та різноманітне. Це 
проблеми патофізіології, зокрема реактивності організму, онкології, природознавства. 
Результати отримані вченим і його колегами узагальнені в монографії “Реактивность организма 
и тип нервной системы”, що вийшла в Києві у 1961 р.  

В інституті під керівництвом Р.Є. Кавецького була сформована потужна школа онкологів-
експериментаторів. Вивчення механізмів взаємодії організму і пухлин, оцінка імунітету та 
метаболізму, ролі нервової системи стали напрямком подальших наукових пошуків. В 1962 р. 
з’явилася фундаментальна монографія “Опухоль и организм”, яка отримала широке визнання. У 
1964 р. за цю книжку Р.Є. Кавецький отримав премію імені О.О. Богомольця. У дослідженнях 
1972-1978 рр. пріоритетом була тема антиканцерогенезу, як можливість впливу на окремі ланки 
концерогенезу.  

Значний внесок Р.Є. Кавецького в розробку проблеми лікування злоякісних пухлин. Під 
його керівництвом вивчено та запропоновано для лікувальної практики низку протипухлинних 
препаратів. Першим в УРСР Р.Є.Кавецький розпочав вивчення впливу лазерного опроміненя на 
ріст пухлин в експерименті. У 1968 р. в Інституті було створено перший в УРСР відділ 
біологічної та протипухлинної дії лазерного випромінювання. Експериментальні розробки були 
високо оцінені фахівцями. За цикл робіт з цієї проблеми Р.Є. Кавецький із співробітниками 
отримали в 1972 р. Державну премію УРСР в галузі науки і техніки. 

Вчений залишив велику наукову спадщину. Він був автором понад 600 наукових праць, в 
т.ч. 17 монографій. Невтомна та плодотворна його педагогічна діяльність. Його учні захистили 
понад 20 докторських та 40 кандидатських дисертацій. Він був відповідальним редактором 
“Медичного журналу” АН УРСР, членом редколегії УРЕ, Великої та Малої медичних 
енциклопедій, журналу “Вопросы онкологии”, членом редакційної ради журналу 
“Патологическая физиология и экпериментальная терапия”, “Фізіологічного журналу” АН 
УРСР , а також багатьох наукових збірок та журналів. 

Р.Є. Кавецькому належить ідея заснування журналу “Экпериментальная онкология” (нині 
“Experimental Oncology”), який повинен був сприяти обміну результатами досліджень вчених 
світу в галузі онкології. Вченому не судилося побачити вихід журналу в світ. Він з’явився на 
початку 1979 р., а Р.Є. Кавецький відійшов у Кращі Світи 12 жовтня 1978 р. на 79 році життя.  

У 1979 р. Інституту проблем онкології АН УРСР було присвоєно ім’я Р.Є.Кавецького. За 
вивчення механізмів перетворення нормальних клітин у злоякісні та формування 
протипухлинної резистентності Р.Є. Кавецькому (посмертно) та групі авторів була присуджена 
Державна премія в галузі науки і техніки за 1981 р.  

Пам’ять про видатну Людину і Вченого назавжди залишиться з нами.  
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В.І. ФЕДОРЕНКО, Ю.М. ПАНИШКО 
РАФАЇЛ ДАВИДОВИЧ ГАБОВИЧ 

До 105-річчя від дня народження 
 

Рафаїл Давидович народився 16 грудня 1909 р. в Києві. 
Дитинство та юність пройшли в буремні роки: початок Першої 
світової війни, Київ прийняв поранених вояків Південно-Західного 
фронту, зречення з престолу російського царя Миколи ІІ, утворення 
Української народної республіки та її занепаду, початок 
громадянської війни в Росії, перемога радянської влади. Вже в 1923 
р. молодий Рафаїл почав свою трудову діяльність слюсарем, згодом 
працював шліфувальником та вчився на робфаці. У 1927 р. вступив 
на лікувально-профілактичний факультет Київського медичного 
інституту. Практичні навички здобував з травня 1928 р., працюючи 
санітаром на станції швидкої допомоги, згодом – помічником 
лікаря в приймальному відділі міської лікарні. Після відкриття в 

медінституті санітарно-гігієнічного факультету Рафаїл перевівся на цей факультет, щоб стати 
лікарем-гігієністом.  

У 1931 р. свою лікарську практику Р.Д. Габович розпочав військовим лікарем 9-го 
кавалерійського полку 1-го кінно-казачого корпусу РСЧА, який знаходився в м. Ізяславі 
Кам’янець-Подільської області (нині – Хмельницької). У 1938 р. Р.Д. Габович призначений 
старшим лікарем полку. Згодом він добився переводу на посаду лікаря-лаборанта станції 
водопостачання науково-випробувального інженерно-технічного полігону РСЧА біля станції 
Нахабіно Московської області. Молодий лікар знаходив час для педагогічної роботи на посаді 
асистента кафедри гігієни та епідеміології військового часу Центрального інституту 
удосконалення лікарів, якою керував видатний радянський гігієніст проф. Федір Григорович 
Кротков (1896-1983). Працюючи під керівництвом Ф.Г. Кроткова він створив низку 
спеціальних засобів очистки води у польових умовах: універсальний переносний  та в’ючний 
фільтр, автофільтр-300, гігієнічну автолабораторію роти водопостачання , набір для санітарного 
контролю за хлоруванням води в польових умовах, армійські та дивізійні укладки 
лабораторного гігієнічного оснащення. Саме тут розкрився талант науковця-дослідника. Він 
багато писав: це – монографія з питань польового водозабезпечення, розділи в підручниках та 
довідниках. 23 січня 1941 р. захистив кандидатську дисертацію з військової гігієни. В червні 
1941 р. в складі комісії виїхав в Західний особливий військовий округ з перевіркою готовності 
військ до бойових дій. В цей час розпочалася війна . нацистська Німеччина напала на СРСР. 
Р.Д. Габович став лікарем однієї з частин округу і брав участь в бойових діях. Внаслідок 
прориву німецьких військ, частина, в якій Р.Д. Габович працював лікарем, попала в оточення. 
Після тяжких боїв решта частини потрапила в полон. Щоби вціліти від знищення Рафаїл 
Давидович взяв дівоче прізвище своєї дружини і назвався Пилипом Івановичем Криворучко. 
Під цим іменем він провів всі 4 роки полону. Завдяки знанням в галузі військової медицини 
Габович-Криворучко став головним лікарем лазарету табору, спасаючи життя пораненим 
воякам. В січні 1945 р. Рафаїл Давидович втік з нацистського табору, але замість волі його 
чекав табір НКВС, де він перебував 6 місяців, проходячи прискіпливу перевірку. Вийшов на 
волю і повернувся в Москву, де влаштувався на посаду лікаря медико-санітарної частини 
автозаводу. В 1945 р. він перейшов на посаду старшого наукового співробітника НДІ гігієни ім. 
Ф.Ф. Ерісмана, а через кілька місяців повернувся до рідного Києва на посаду доцента кафедри 
загальної гігієни Київського медичного інституту. 

Саме в Україні йшло становлення Р.Д. Габовича як науковця, відомого у світовій 
гігієнічній науці. Оскільки кафедра гігієни вивчала в цей час вплив складу питної води на 
організм людини, Р.Д. Габович почав досліджувати значення фтору води для організму.  
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Р.Д. Габовичу вдалося обстежити та описати захворюваність населення УРСР на флюороз 
та карієс, описати вогнища ендемічного флюорозу на території республіки та знайти 
взаємозв’язок між концентрацією фтору в питній воді та клінічною картиною флюорозу, 
скласти карти вмісту фтору в підземних водах УРСР. У 1952 р. Р.Д. Габович захистив 
докторську дисертацію на тему: “Фтор в питьевых водах Украины и его гигиеническое 
значение”. У 1952-1960 рр. він очолював кафедру загальної гігієни Вінницького медичного 
інституту. Написав монографію із гігієни праці механізаторів сільського господарства. Після 
захисту він опублікував низку монографій, які отримали високу оцінку радянських та 
іноземних фахівців. Необхідно підкреслити, що монографія “Фтор в стоматологии и гигиене” 
(1969), була перевидана у США вже у 1977 р. і професора Габовича почали запрошувати для 
читання лекцій за кордоном. У 1966 р. Рафаїл Давидович організував і провів першу Всесоюзну 
конференцію з гігієни лікарень. 

Діапазон наукових розробок вченого великий. Він займався вивченням біологічної дії та 
гігієнічним значенням ультрафіолетової радіації, неіонізуючих електромагнітних 
випромінювань, гігієною водопостачання, грунтовими методами очищення стічних вод, 
проблемою харчування.  

Шлях адміністративної роботи Р.Д. Габовича так само цікавий. У 1960 р. знову 
повернувся до Києва і очолював кафедру комунальної гігієни упродовж 1960-1968 рр. Саме на 
цій кафедрі працювали легендарні О.М. Марзєєв (1883-1956), Д.М. Калюжний (1900-1976) та 
розпрацьовувалися гігієнічні проблеми озонування питних та стічних вод, проблеми 
фторування питної води, вивчалися системи малої каналізації з підземною фільтрацією стічних 
вод, гігієнічні основи містобудування. За сумісництвом Р.Д. Габович у 1962-1965 рр. працював 
деканом санітарно-гігієнічного факультету. У 1968 р. він очолив кафедру загальної гігієни, на 
якій працював до 1979 р. Інтенсивність наукових робіт не зменшилася. Науковий доробок 
вченого величезний: це близько 400 наукових праць, в т.ч. близько 40 монографій, підручників, 
посібників. Він підготував велику групу вчених: 10 докторів та 37 кандидатів наук. Вчений був 
членом редакційних рад низки наукових журналів. У 1979 р. Р.Д. Габович вийшов на 
заслужений відпочинок, але не припиняв наукової роботи. Підготував до друку кілька 
підручників. У 1995 р. у творчій співпраці з львівським вченим, проф. І.І. Даценко видав 
підручник “Основи загальної і тропічної гігієни”, а в 1999 р. вийшла з друку книга 
“Профілактична медицина. Загальна гігієна з основами екології”. 

В кінці життя Р.Д. Габович емігрував в Ізраїль, але не припиняв листування зі своїми 
колегами з України. У Національному медичному університеті естафету професора 
Р.Д.Габовича підхопили його учні і послідовники: ректор, академік НАНУ та багатьох академій 
світу Є.Г. Гончарук, професори В.Г. Бардов, В.І. Ципріян, Г.О. Степаненко та багато інших. 

14 березня 2002 р. Рафаїл Давидович відійшов у Вічність на 93 році життя.  
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Ю.В. ВІНТЮК 
ЯРОСЛАВ ІВАНОВИЧ ЦУРКОВСЬКИЙ 

До 110-ї річниці з дня народження 
 

Ярослав Іванович Цурковський народився 27 грудня 1904 р. в 
Тернополі, в інт елігентній родині. У 1913 р. сім’я переїхала до Львова. 
Після завершення початкової школи продовжив вчитися в філії 
Державної української академічної гімназії у Львові, куди вступив у 
1916 році. 

Рано виявив організаторські здібності, через що у 1920 році 
гімназисти обрали його полковником полку ім. князя Лева скаутської 
організації “Пласт”. Згодом створив нелегальну організацію “Гвардія 
ім. Івана Франка” (1922 р.), що мала за мету продовження визвольних 
змагань українського народу. Оскільки “Гвардію ім. Івана Франка” 
було визнано забороненою, Ярослава Цурковського, за доносом 
одного з гімназистів, відрахували з гімназії. Іспити за гімназійний курс 
здав екстерном у 1923 році. 

У 20-х роках Я. Цурковський бере активну участь у 
громадському житті, зокрема, в цей час він був головою громадської організації 
“Інтелектуальний блок молодіжної всеукраїнської генерації” та головою керівного органу 
студентських профспілок (ПРОФОРУСу), членом Наукового Товариства ім. Т. Шевченка та 
товариства Наукових викладів ім. П. Могили. 

У той же час Я. Цурковський займається видавничою і літературною діяльністю. В 1924 
році заснував журнал “Наука і письменство”, був його редактором. У 1927-1928 рр. входив до 
складу редакції газети “Літературні Вісти”. Видав кілька збірок поезій: “Прозолоть світанку” 
(1925), “Вогні” (1926), “Смолоскипи” (1926), “Моменти й вічність” (1927); за поему 
“Збентежений літак” (1928) зазнав політичного переслідування, через що змушений був 
переховуватися від поліції і надовго залишити Львів. 

Вищу освіту отримав на філософському факультеті Українського Таємного університету 
у Львові (1923-1926) та в Українському вільному університеті в Празі (1929-1931), де одержав 
диплом. У 1929 році створив першу модель контролографа – приладу для дослідження 
психологічних і психофізіологічних параметрів людини; за допомогою якого проводив масові 
обстеження працівників різних професій. 

В 1930-х р. Я. Цурковський працював директором створеного ним Інституту 
психотехнічних досліджень (м. Катовіце, Польща, 1932-1939 рр.; згодом у м. Львові, 1941-
1944 рр). Ступінь доктора філософії здобув за працю: “Питання визначення психотехніки з 
інтегральної точки зору” (Вільний український університет, Прага, 1937). 

Після війни зазнав переслідувань радянським режимом, був зісланий, проте у 1946 році 
поновлений у правах і повернувся до Львова. З 1949 року Я. Цурковський – викладач кафедри 
психології і педагогіки Львівського інституту фізичної культури (1949-1959). У ці роки він 
створив контролограф нового взірця, обґрунтував теорію психічної контрольності, проводив 
масові дослідження психічних контрольних процесів у спортсменів, опублікував ряд своїх 
наукових праць. 

У 60-х роках Я. І. Цурковський – завідувач першої в СРСР експериментальної 
лабораторії психофізіології, психології та умов праці Львівського заводу автонавантажувачів 
(1961-1971). За здобутки в цій галузі удостоєний золотої медалі ВДНГ СРСР (1967). В цей же 
час за його ініціативою було налагоджено серійне виробництво контролографів на Львівському 
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заводі “Ремпобуттехніка”; протягом ряду років вони використовувалися як для проведення 
наукових досліджень, так і потреб народногосподарської діяльності: від обстеження 
космонавтів, машиністів поїздів та водіїв автобусів – до проведення професійної орієнтації 
випускників шкіл. 

З 1969 до 1995 рр. Я. І. Цурковський був головою створеного ним Львівського 
зонального відділення товариства психологів України. У 80-х роках за його ініціативою було 
організовано дві Всесоюзні конференції з проблем експериментальної психології на базі 
Львівського університету ім. Івана Франка та Львівського політехнічного інституту. З 1993 р. – 
Почесний президент Товариства наукових викладів ім. П. Могили. 

Використовувалися контролографи і для здійснення наукових досліджень, що 
проводилися у Львівському медичному інституті, (на кафедрі гігієни праці), а сам Ярослав 
Іванович завжди сповідував здоровий спосіб життя. Крім цього, він вважав творчий потенціал 
людини необхідною умовою повноцінного розвитку і здоров’я особистості – а його складові 
теж діагностувалися на контролографі - і навіть лише за це заслуговує згадки про нього на 
сторінках нашого видання. Хоча цей аспект його діяльності менш відомий, і ще потребує 
належного дослідження і висвітлення. 

Починаючи з 1990 року у Львові кожні 5 років проводяться наукові конференції з 
психології, присв’ячені визначному науковцю Ярославу Івановичу Цурковському. Активної 
наукової і громадської діяльності він не залишав аж до своєї смерті 24 квітня 1995 року. 
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Ю.М. ПАНИШКО, А.Л. ВАСИЛЬЧУК,  

Н.І. НОВИКОВА, В.В. ДЖУНЬ 

Хроніка грудня. ЮВІЛЕЙНІ ДАТИ ЗАРУБІЖНИХ ЛІКАРІВ ТА ВЧЕНИХ 
 
1 грудня – 190 років від дня народження Адальберта Духека, чеського лікаря. У 1848 р. 

закінчив медичний факультет Празького університету. У 1848-1855 рр. працював лікарем 
Празької психіатричної лікарні, асистентом кафедри внутрішніх хвороб, патологічної анатомії 
та медичної хімії Празького університету, у 1855-1856 рр. – професор, керівник кафедри 
спеціальної патології і терапії Львівського університету; у 1856-1858 рр. – професор кафедри 
внутрішніх хвороб Гейдельберзького університету; у 1856-1882 рр. – професор кафедри 
внутрішніх хвороб Віденського університету. Наукові дослідження пов’язані з 
патологоанатомічними змінами при різних захворюваннях, з питаннями діагностики та 
лікування захворювань органів дихання, травлення, серцево-судинної системи, сечової системи, 
питаннями фармакотерапії. Автор низки наукових праць, в т.ч. розділів в підручниках із 
внутрішніх і хірургічних хвороб. Помер 2 березня 1882 р. на 58 році життя. Бюст А. Духека 
встановлений в будівлі головного корпусу Віденського університету. 

2 грудня – 155 років від дня народження Людвига Кнора, німецького хіміка-органіка. 
Народився в Мюнхені. Від 1878 р. навчався в Мюнхенському, Гейдельберзькому, 
Ерлангенському, Вюрцбурзькому університетах. Від 1885 р. працював в Ерлангенському, 
згодом – у Вюрцбурзькому університетах, віл 1889 р. – професор Ієнського університету. У 
1883 р. відкрив і вивчив клас піразолів, здійснив синтез антипірину. У 1884 р. розробив метод 
отримання пірролів конденсацією α-амінокетонів з кетонами. У 1889 р. синтезував морфолін, 
вивчив будову алкалоїдів – кодеїну, морфіну, тебаїну. Вивчав кетоєнольну таутомерію. У 
1911 р. виділив десмотропні форми цієї сполуки. У 1915-1916 рр. був президентом Німецького 
хімічного  товариства. Помер 4 червня 1921 р. на 62 році життя.  

5 грудня – 150 років від дня народження Вінцента Йозефа Арнольда, польського 
інфекціоніста. Народився в Оломоуці (Чехія). У 1890 р. закінчив медичний факультет 
Краківського університету. У 1892-1894 рр. працював асистентом клініки внутрішніх хвороб і 
Львівського загального госпіталю, у 1894-1897 рр. – заступник головного лікаря інфекційного 
відділення, у 1897-1926 рр. – головний лікар інфекційної клініки Львівського університету і 
Львівського загального госпіталю. Наукові дослідження присвячені діагностиці, клініці та 
лікуванню інфекційних хвороб. Автор близько 30 наукових праць. У 1922 р. був обраний 
членом-кореспондентом Польської АМН, в 1930 р. обраний членом-кореспондентом 
Краківської АН. Помер у Львові в 1942 р. на 78 році життя.  

6 грудня – 150 років від дня народження Пенчо Николова Райкова, болгарського хіміка. 
Народився в Трявні. У1888 р. закінчив Лейпцигський університет. у 1889 р. заснував відділення 
хімії при Вищому училищі в Софії, перетвореному у 1904 р. в Софійський університет, в якому 
викладав до 1935 р. Від 1893 р. – професор училища, в 1908-1909 р. – ректор Софійського 
університету. Один із засновників хімічної науки в Болгарії. В 1900 р. – академік Болгарської 
АН. Наукові роботи присвячені вивченню окислювальних процесів, механізмам асиміляції. 
Розпрацьовував методи аналізу ліків, препаратів, харчових продуктів. Один із засновників і 
голова (1901-1903, 1907-1908, 1910-1914) Болгарського хімічного товариства. У 1914-1920 р. – 
Голова природничо-математичного відділення Болгарської АН. Помер 24 червня 1940 р. на 76 
році життя.  

6 грудня – 85 років від дня народження Казімежа Міколая Імєлінського, польського 
лікаря-сексопатолога. У 1963 р. отримав диплом спеціаліста-сексопатолога Варшавської 
академії післядипломної освіти. У 1973-1981 рр. – організатор і керівник Інституту сексології 
Краківської медичної академії, у 1981-1999 рр. – керівник Інституту сексології і сексопатології 
Варшавського центру психосоматики, сексології і загальної патології. У 1971 р. отримав вчене 
звання доцента, у 1981 р. – вчене звання професора. Президент ПАМ, Польської академії 
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сексології, Президент Академії медицини імені Альберта Швейцера. Наукові дослідження 
пов’язані з проблемами сексології та сексопатології. Автор понад 260 наукових і науково-
популярних праць, в т.ч. 70 книг. У 1998 р. був обраний доктором Honoris causa Львівського 
медичного університету.  

7 грудня – 150 років від дня народження Здзіслава Дмоховського, польського 
патологоанатома. У 1889 р. закінчив медичний факультет Варшавського університету. У 1889-
1898 рр. – асистент кафедри патологічної анатомії Варшавського університету, у 1898-1909 рр. 
– доцент кафедри, у 1909-1910 рр. – керівник кафедри, у 1911 р. – стажування з ларингології в 
Берліні, Мюнхені, Парижі. У 1911-1912 рр. – приватна ларингологічна практика у Варшаві. У 
1912-1914 рр., 1917-1918 рр. – керівник кафедри патологічної анатомії Львівського 
університету. У 1919-1921 рр. керівник санітарної ради Міністерства оборони Польщі, у 1921-
1923 рр. – керівник відділення патологічної анатомії Міністерства оборони Польщі. У 1898 р. – 
доцент, у 1912 р. – професор. Засновник Варшавського наукового товариства (1907), Президент 
Варшавського лікарського товариства (1920-1922), Бригадний генерал Польської Армії (1923). 
Співзасновник журналу “Lekarz Wojskowy”. Автор низки наукових праць, в т.ч. підручника з 
патологічної анатомії в 2 т. Підготував 1 професора. Помер 6 січня 1924 р. на 60 році життя.  

7 грудня – 95 років від дня народження Сергія Сергійовича Дебова, російського 
біохіміка. Народився в Москві. У 1938 р. розпочав навчання в 1-му Московському медичному 
інституті, але з початком війни 1941 р. був переведений на військовий факультет 2-го 
Московського медичного інституту, який закінчив у 1942 р. В 1942 р. розпочав свою роботу 
командиром медико-санітарного взводу. Безпосередньо брав участь в бойових діях. Був 
поранений. Після війни працював в МОЗ РРФСР. В 1997 р. поступив в ординатуру з біології в 
Московський науково-дослідний онкологічний інститут імені П.А. Герцена. В 1950 р. захистив 
кандидатську дисертацію і почав працювати старшим науковим співробітником, згодом – 
завідувачем хімічного відділу, заступником директора з наукової частини, а з 1967 р. – 
директором НДЛ при мавзолеї В.І. Леніна. Одночасно від 1954 р. був доцентом, а згодом – 
професором кафедри біохімії 1-го Московського медичного інституту. В 1974 р. очолив 
лабораторію ензимології АМН СРСР. Наукові роботи С. Дебова присвячені проблемам обміну 
нуклеїнових кислот і білків в нормальних та ракових клітинах. Разом із Л.О. Зільбером (1894-
1966) та Б.І. Збарським (1885-1954) знайшов специфічний білковий антиген в первинних 
пухлинах печінки. В 1971 р. обраний академіком АМН СРСР. В 1976 р. обраний академіком-
секретарем Відділу медико-біологічних наук АМН СРСР, в 1977-1987 рр. був віце-президентом 
АМН СРСР. У 1978 р. став лауреатом Ленінської премії. С.С. Дебов був віце-президентом 
Всесоюзного біохімічного товариства, головним редактором журналу “Вопросы медицинской 
химии”. Помер 13 червня 1995 р. на 76 році життя.  

9 грудня – 95 років від дня народження Уільяма Нана Ліпскомба, американського 
фізикохіміка. Народився в Клівленді. Навчався в університеті Кентуккі (до 1941 р.) і 
Каліфорнійському технологічному інституті в Пасадені (доктор філософії, 1946). В 1946-1959 
рр. працював у Міннесотському університеті (від 1954 – професор), від 1959 р. – в 
Гарвардському університеті. Основні дослідження присвячені встановленню зв’язків між 
просторовою і електронною структурою молекул з одного боку та їх фізико-хімічними і 
біологічними властивостями з іншого боку. Упродовж декількох років займався дослідженнями 
сполук, що містять зв’язок бор – водень. У 1961 р. запрогнозував можливість отримання 
карбонатів шляхом заміни 2 іонів бору на 2 вуглецевих атоми в іонах В10Н

2

10 та В12Н
2

12  і в 1963- 
р. здійснив їх синтез. В 1961 р. був обраний членом Національної АН США. Розвинув метод 
низькотемпературного структурного аналізу, застосування якого дозволило визначити складні 
поліедричні структури багатьох відомих гідридів бору та карбонатів. Використав цей метод для 
вимірювання простих кристалів кисню, азоту, фтору і низки інших неорганічних речовин, 
існуючих в твердому стані при дуже низьких температурах. Досліджував ферментативний 
аналіз.  
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У 1976 р. отримав Нобелівську премію з хімії “за дослідження структури боранів, що 
є ключем до розуміння проблем хімічних зв’язків”.  

10 грудня – 80 років від дня народження Говарда Теміна, американського вірусолога. 
Народився у Філадельфії. В 1959 р. закінчив Каліфорнійський технологічний інститут. Від 1960 
р. працював у Вісконсінському університеті в Мілуокі (від 1969 р. – професор онкології, від 
1971 р. – завідувач лабораторії із дослідження ракових захворювань). Основні наукові роботи 
присвячені вивченню РНК-утримуючих вірусів (онкорнавірусів). Знайшов (1970, незалежно від 
Д. Балтімора) в РНК-утримуючих вірусах ферментну систему, яка здатна синтезувати ДНК та 
матриці РНК і таким чином доказав здатність передачі генетичної інформації у зворотному 
напрямку. Вивчав процес виникнення раку. Взаємодія онкогенних вірусів з клітиною 
відбувається за універсальним механізмом: включення вірусних геномів в клітинний генотип 
приводить до перетворення нормальної клітини в ракову.  

У 1975 р. отримав разом з Д. Балтимором та Р. Дульбекко Нобелівську премію “за 
відкриття, пов’язані із взаємодією між онкогенними вірусами і генетичним матеріалом 
клітини”. 

Був членом НАН США (1974), Американської академії мистецтв і наук та низки наукових 
товариств. Помер 9 лютого 1994 р. на 60 році життя. 

12 грудня – 240 років від дня народження Уільяма Генрі, англійського хіміка. 
Народився в Манчестері. Навчався в Едінбурзькому університеті (1795-1796, 1805-1807). Від 
1796 р. працював на хімічній фабриці в Манчестері. Основні роботи присвячені дослідженню 
газів. Розпрацював методи аналізу сумішей різних газів, отриманих із вугілля. Відкрив у 1808 р. 
залежність розчинності газів від температури (закон Генрі). Висунув теорію інфекційних 
хвороб, згідно з якою хвороби розповсюджуються термічно нестійкими хімічними сполуками. 
Під час епідемії холери у 1831 р. запропонував дезінфікувати одяг нагріванням. Автор 
популярного в Англії підручника з хімії “Елементи” (1801), який витримав 11 перевидань. 
Помер 2 вересня 1836 р. на 62 році життя. 

12 грудня – 120 років від дня народження Ксенофонта Олександровича Кочешкова, 
російського хіміка-органіка. Народився в Москві. У 1922 р. закінчив Московський університет. 
Від 1923 р. викладав у Московському університеті (від 1935 – професор). Від 1951 р. працював 
у Фізико-хімічному інституті ім.. Л.Я. Карпова. Наукові дослідження присвячені хімії 
металоорганічних сполук. У 1928 р. вперше отримав метилтрибромстаннат. У 1929 р. розробив 
синтез змішаних оловоорганічних сполук. У 1930 р. разом з О.М. Несмеяновим відкрив спосіб 
отримання оловоорганічних сполук через ртутьорганічні сполуки. У 1934 р. отримав 
триарілгалогенстаннан, що виявився сильним фунгіцидом. Разом з О.М. Несмеяновим в 1935-
1948 рр. застосував діазометод для отримання органічних сполук олова свинцю, сурми та інших 
металів. Синтезував в 1944 р. органічні сполуки трьох- і п’ятивалентної сурми з любим числом 
арільних радикалів. Розробив методи синтезу амінів, меркаптанів та інших сполук за 
допомогою металоорганічних сполук. Редактор разом з О.М. Несмеяновим серійних видань 
“Синтетические методы в области металлоорганических соединений” (1945-1950) та “Методы 
элементоорганической химии” (1963-1976). Від 1968 р. академік АН СРСР. У 1974 р. присвоєно 
звання Героя Соціалістичної Праці. У 1948, 1976 рр. був лауреатом Державної премії СРСР. 
Помер 15 січня 1978 р. на 84 році життя.  

14 грудня – 180 років  від дня народження Ернста Ректоржика, польського анатома. У 
1858 р. закінчив медичний факультет Віденського університету. У 1861-1863 рр. – професор 
кафедри анатомії Віденського університету, в 1863-1874 рр. – професор, керівник кафедри 
анатомії Львівського університету. Автор низки праць, присвячених проблемам анатомії. 
Подальша доля невідома.  

14 грудня – 105 років від дня народження Едварда Лорі Тейтема, американського 
генетика і біохіміка. У 1931 р. закінчив Вісконсінський університет в Мілуокі. В 1937-1945 рр. 
та 1948-1957 рр. працював у Станфордському університеті, в 1945-1948 рр. – в Йєльському 
університеті в Нью-Хейвені. Від 1957 р. професор Рокфеллерівського інституту медичних 
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досліджень в Нью-Йорку. Основний напрямок наукових робіт – молекулярна генетика. 
Знайшов ауксотрофні мутанти і сформулював (1944) концепцію “один ген – один фермент”, яка 
стала основою біохімічної генетики. Встановив, що генні мутації проводять до втрати штаммом 
здатність синтезувати необхідну амінокислоту, вітамін або інший ростовий фактор. Разом з Дж. 
Ледербергом відкрив (1946) явище генетичної рекомбінації у бактерій – кон’югацію. Автор 
праць із цитоплазматичної спадковості, метаболізму нуклеїнових кислот, біосинтезу 
антибіотиків.  

У 1958 р. отримав разом з Дж. Бідлом, Дж. Ледербергом Нобелівську премію з 
фізіології та медицини “за відкриття, що стосуються ролі генів у специфічних біохімічних 
процесах”. 

Був членом Національної АН США (від 1952), кількох професійних організацій. Помер 5 
листопада 1975 р. на 66 році життя.  

14 грудня – 100 років від дня народження Сола Спігелмана, американського 
мікробіолога, молекулярного біолога. Народився в Нью-Йорку. У 1945 р. закінчив 
Колумбійський університет в Нью-Йорку. У 1945-1948 рр. працював на кафедрі мікробіології 
Університету Дж. Вашингтона в Сент-Луїсі, в 1949-1968 рр. – професор мікробіології 
Іллінойського університету в Урбані; від 1969 р. – директор Інституту ракових досліджень і 
професор генетики людини Колумбійського університету. Основні наукові дослідження 
присвячені вивченню біосинтезу білка і нуклеїнових кислот. Від 1961 р. працював над 
створенням молекулярної моделі передачі генетичної інформації всередині клітини. 
Застосовуючи метод гібридизації нуклеїнових кислот і хроматографію з використанням двох 
позначок, виявив закономірності переносу генетичної інформації на рівні трансляції. Одним із 
перших вивчив можливість синтезу біологічно активних нуклеїнових кислот за допомогою 
високо очищеного фермента. Синтезував фермент галактозидазу. Значний внесок зробив у 
вивчення онковірусів. Був членом Національної АН США, а також членом низки зарубіжних 
АН.  

17 грудня – 190 років від дня народження Душана Лямбля, чеського  анатома і 
терапевта. У 1849 р. закінчив медичний факультет Празького університету. Від 1856 р. – 
приват-доцент кафедри патологічної анатомії Празького університету. Організував приватні 
курси нормальної і патологічної гістології, які відвідували лікарі Праги. Познайомився з 
російськими лікарями і оволодів російською мовою. У 1860 р. був обраний професором 
кафедри нормальної анатомії Харківського університету. Прийняв російське громадянство. У 
1867 р. очолив кафедру патологічної анатомії. У 1871 р. університет обрав Д. Лямбля доктором 
Honoris causa. В 1871 р. очолив кафедру терапії Варшавського університету. Був обраний віце-
президентом і президентом Харківського медичного товариства. Автор понад 100 праць, 
присвячених різним галузям природознавства, географії, етнографії, культури, мовам 
слов’янських народів, нормальної та патологічної анатомії, гістології, паразитології та терапії. 
Першим описав колові волокна циліарного м’яза ока. Описав новий вид паразита – джгутикові 
найпростіші, які в його честь були названі Lamblia intestinalis. Займався проблемою 
спонділолістеза. За монографію “Самовывых позвоночника” Військово-медична академія 
нагородила його в 1893 р. премією імені П.А. Загорського. Помер 25 лютого 1895 р. на 71 році 
життя.  

20 грудня – 180 років  від дня народження Кароя Тана, угорського хіміка. Народився в 
Бечеї. У 1858 р. закінчив Віденський університет. У 1860 р. працював професором 
Будапештського університету. Роботи вченого присвячені проблемам неорганічної, фізичної і 
аналітичної хімії. В 1865 р. при вимірюванні щільності парів хлориду амонію встановив його 
термічну дисоціацію. У 1867 р. отримав сіркооксид вуглецю при взаємодії парів сірки з 
оксидом вуглецю. Створив школу угорських хіміків. У 1870 р. – академік Угорської АН. У 
1872-1880 рр. – президент Угорського природничо-наукового товариства. Помер 5 липня 
1908 р. на 74 році життя.  
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20 грудня – 130 років від дня народження Юзефа Алексевича, польського хірурга-
ортопеда. Народився в м. Самбір (тепер Львівська обл.). Закінчив Самбірську гімназію, 
науковий заклад Св. Юзефа в Бонкові та матуру ІІІ гімназії ім. Яна Собеського в Кракові (1905). 
У 1912 р. закінчив медичний факультет Львівського університету. У 1908-1909 рр. – служба в 
австрійському війську. В 1911-1914 рр. працював асистентом Я. Ридигера у Львівському 
університеті. В 1914-1916 рр. – батальйонний лікар 36 полку Коломийської Крайової оборони, 
брав участь в бойових діях під Чернівцями, другій битві під Львовом, Галичем. У 1916-1918 рр. 
в чині поручника виконував функції ординатора хірургічного відділу 307 госпіталю (м. Львів). 
Службу в австрійській армії закінчив у чині капітана. У 1918 р. – старший ординатор 1-го 
госпіталю польських військ у Львові; у 1919 р. організував хірургічно-ортопедичний госпіталь 
у Будинку інвалідів. У 1921-1925 рр. стажувався у Відні. Звільнений зі служби у 1929 р. в чині 
майора. З початком ІІ Світової війни – організатор і керівник Іваніцької стрілецької дружини, 
комендант 604-го військового госпіталю у Львові. Заарештований гестапо у 1941 р. У 1942 р. 
вступив до АК. У 1947 р. заарештований і ув’язнений в Жешуві. У 1952 р. знову очолив 
санаторій. Нагороджений орденами. Помер 26 листопада 1957 р. на 73 році життя.  

21 грудня – 155 років від дня народження Петра Миколайовича Діатропова, 
російського мікробіолога і гігієніста. У 1887 р. закінчив Московський університет. У 1887-
1889 рр. працював санітарним лікарем Єлізаветоградського повіту. У 1892-1907 рр. – завідувач 
першої в Росії Одеської бактеріологічної станції. Організував в Одесі виробництво 
протидифтерійної та інших сироваток. У 1907-1910 рр. брав участь у боротьб з холерою в 
Поволжі. Вивчав холерний і холероподібний вібріон. Доказав, що холерні вібріони різного 
походження мають неоднакову патогенність. Займався проблемою санітарної бактеріології, 
вивченням епідеміологічної чуми. В 1917-1925 р.  – професор Московського вищих жіночих 
курсів, пізніше – 2-го Московського університету. Від 1928 р. працював у Наркомздоров’ї 
СРСР, був також директором Інституту експериментальної терапії і контролю сироватки і 
вакцин Наркомздоров’я СРСР. Помер вчений 12 лютого 1934 р. на 75 році життя.  

21 грудня - 110 років від дня народження Віталія Сергійовича Ільїна. Народився в м. 
Джамбай КазРСР. У 1926 р. закінчив 1-й Ленінградський медичний інститут. У 1933-1939 рр. 
працював в лабораторії фізіологічної хімії Державного природничонаукового інституту ім. П.Ф. 
Лесгафта і в Ленінградському інституті переливання крові. У 1946-1952 рр. завідував 
кафедрами біохімії Душанбінського медичного інституту і Ленінградського медичного 
стоматологічного інституту. Від 1952 р. - завідувач відділу біохімії інституту 
експериментальної медицини АМН СРСР, одночасно - завідувач кафедри біохімії 
Ленінградського інституту удосконалення лікарів. Основний напрямок наукових досліджень - 
вивчення механізмів гормональної і нервової регуляції енергетичного обміну в тканинах та 
причин її порушення при патологічних станах. Встановив вплив гормонів на конформацію 
ферментативних білків. Вперше виділив фермент фібриногеназу. Запропонував теорію 
унітарнорї дії інсуліну на обмін речовин і сформував уявлення про виникнення нервових та 
вторинних порушень при цукровому діабеті. Розвинув уявлення про збереження детермінованої 
“генетичної пам’яті” до сприйняття нервових імпульсів денервованою тканиною і втратою цієї 
пам’яті клітинами пухлин. У 1966 р. був обраний академіком АМН СРСР. Помер 27 березня 
1976 р. на 72 році життя.  

23 грудня - 185 років від дня народження Поля Шютценберга (Шютценберже), 
французького хіміка. Народився у Страсбурзі. У 1855 р. закінчив Страсбурзький університет, 
отримав диплом доктора медицини. Досліджував хімію високомолекулярних сполук, біохімію 
фарбників. Виділив ксантопурпурин, псевдопурпурин, кармінову кислоту. Відкрив карбонільні 
сполуки платини. Отримав ціангідриди глюкози і левульози, гідролізував їх до кислот і тим 
самим створив метод доказу структури цукрів. У 1869 р. отримав ацетилцеллюлозу дією 
оцетового ангідриду (при 1800С) на целлюлозу. У 1875 р. сформулював уреїдну теорію будови 
білків. Був Президентом Французького медичного товариства у 1871, 1872, 1885 рр. Від 1888 р. 
- член Паризької АН. Помер 26 червня 1897 р. на 68 році життя. 
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25 грудня - 155 років від дня народження Жоржа Деніже, французького хіміка. 
Народився в Бордо. У 1889 р. закінчив університет в Бордо. Удосконалювався в галузі хімії в 
Парижі. В 1898-1930 рр. - професор університету в Бордо. Наукові роботи відносяться до 
аналітичної хімії. У 1898 р. запропонував реактив (розчин сульфата ртуті в розчині сірчаної 
кислоти), який при нагріванні з третинними спиртами утворює жовтий та червоний осад 
(реактив Деніже) і тим самим підтверджує наявність спиртів. Розпрацював аналітичні реакції, 
що застосовані на перетворенні органічних сполук з різними функціональними групами в 
альдегіди або кетони. Зробив великий внесок у створення мікрохімічних методів визначення 
фосфатів і арсенатів. В 1937 р. обраний членом-кореспондентом Паризької АН. Помер 20 
лютого 1951 р. на 92 році життя.  

25 грудня - 110 років від дня народження Герхарда Герцберга, німецького фізика і 
фізико-хіміка. Народився в Гамбургу. У 1927 р. закінчив Дармштадський технічний інститут. У 
1928-1929 рр. працював у Гетінгенському університеті, у 1929-1930 рр. - в Брістольському 
університеті, в 1930-1935 рр. - в технічному інституті в Дармштадті. В 1935 р. емігрував в 
Канаду. В 1935-1945 рр. працював професором Саскачеванського університету, в 1945-1948 рр. 
- у Чікагському університеті, а в 1949 р. - в Національному дослідницькому центрі в Оттаві. 
Основні роботи присвячені спектроскопії молекул. У 1928-1930 рр. вивчав спектри двоатомних 
молекул, оксиду вуглецю, кисню, фосіфору. У 1930 р. визначив енергію диссоціації молекули 
кисню О2.У 1933-1935 рр. - вивчав електронні спектри, структуру і геометрію молекул і 
особливо вільних радикалів - СО, СN, BN, CH. У 1933-1935 рр. по квадропольному спектру 
поглинання знайшов молекулярний водень в атмосфері планет. У 1946-1947 рр. створив 
абсорбційну камеру довжиною 75 футів (22,86 м), що дало можливість вивчати спектри 
поглинання атмосфер планет. У 1946-1948 рр. ідентифікував спектри молекули CO2, CO, NO, 
C2H2, CH4. У 1950-1970 рр. дослідив спектри понад 30-ти вільних радикалів, використовуючи 
методи післясвічення, безперервного фотолізу та імпульсного фотолізу. Був членом 
канадського Королівського  товариства (від 1959) та його Президентом (1966-1967).  

У 1971 р. отримав Нобелівську премію з хімії “за дослідження структури електронів і 
геометрії молекул, в особливості вільних радикалів”. 

Помер 3 березня 1999 р. на 95 році життя. 
26 грудня - 95 років від дня народження Івана Васильовича Мартинова, російського 

хіміка-органіка. У 1938-1958 рр. служив в лавах Червоної (Радянської) Армії. У 1951 р. закінчив 
Військову академію хімічного захисту. У 1958-1978 рр. працював в НДІ органічної хімії і 
технології. Від 1978 р. - директор Інституту фізіологічно активних речовин АН СРСР. Від 1981 
р. - член-кореспондент АН СРСР. Основні роботи - в галузі синтезу органічної хімії. Від 1952 р. 
проводив дослідження із створення методів синтезу та вивчення властивостей фтор- і 
фосфорорганічних сполук. У 1963 р. створив спосіб синтезу α-нітрокарбонових кислот, α-
амінокислот та їх похідних галогеннітроалканів і галогеннітрозоалканів. Синтезував понад 100 
фосфорильованих оксимів. У 1967-1981 рр. проводив рефрактометричні дослідження хімічних 
спорлук. У 1972 р. за наукові досягнення отримав Ленінську премію. У 1974 р. йому було 
присвоєно звання Героя Соціалістичної праці. 

27 грудня - 145 років від дня народження Леона Павла Теодора Мархлевського, 
польського хіміка. Народився у Влоцлавеке. У 1892 р. закінчив Федеральну політехнічну школу 
в Цюріху. У 1892-1898 рр. працював у приватній лабораторії Е. Шунка біля Манчестера. Від 
1898 р. - директор дослідної лабораторії в Клейтоні і одночасно викладач в Манчестерському 
інституту науки і технології. В 1900-1904 рр., 1906 і від 1923 р. - викладач Яголлонського 
університету в Кракові, в 1904-1906 рр. - у Львівському університеті, в 1906-1923 рр. працював 
в Дослідному інститут в Пулавах. Від 1906 р. - професор, в 1926-1928 рр. - ректор 
Ягеллонського університету. Наукові роботи присвячені вивченню рослинних пігментів, 
Встановив структуру деяких природних глікозидів - арбутина, флоридзина, датисцина. разом з 
М. В. Ненцким (1847-1901) встановив (1897-1901) хімічну спорідненість гемоглобіну і 
хлорофіну. відкрив філовретрин. В останні роки життя займався спектральним аналізом. У 
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1919-1921, 1927 рр. обирався Президентом Польського хімічного товариства. Помер 16 січня 
1946 р. на 77 році життя.  

27 грудня - 145 років від дня народження Пауля Альвіна Митташа, німецького фізико-
хіміка. Народився в Гроссдезе. У 1901 р. закінчив Лейпцигський університет (доктор 
філософії). Працював асистентом у В.Ф. Оствальда, М. Боденштейна, в 1904-1933 рр. - на 
Баденській аніліновій та содовій фабриці в Людвигсфахені та Оппау. Основні роботи 
присвячені вивченню каталіза. У 1906-1909 рр. виявив активуючу дію домішок до твердих 
каталізаторів. У 1909 р. запропонував в якості каталізатора синтезу аміаку залізо, активоване 
домішками і на такому змішаному каталізаторі вперше здійснив синтез аміаку. У 1912 р. 
відкрив декілька груп змішаних аміачних каталізаторів, на основі яких в Оппау був 
побудований у 1913 р. перший завод із синтезу аміаку. У 1912-1930 рр.  розвинув вчення про 
змішані каталізатори. Помер 4 червня 1953 р. на 84 році життя.  

 
ЛІТЕРАТУРА 

 
1. Луцик О. Духек Адальберт / О. Луцик, С. Різничок, М. Надрага // Зіменковський Б.С. 

Професори Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького: 
1784-2009 / Б.С. Зіменковський, М.Р. Гжегоцький, О.Д. Луцик. – Львів: Наутілус, 2009. – 
С. 113. 

2. Волков В.А.  Выдающиеся химики мира: биогр. справ. / В.А. Волков,  Е.В. Вонский, Г.И. 
Кузнецова; под ред. В.И. Кузнецова. – М.: Высшая школа, 1991. – 656 с. – Из содерж.: 
[Кнорр Людвиг]. – С. 210. 

3. Яворський І. Арнольд Вінцент Йозеф / І. Яворський, С. Різничок // Зіменковський Б.С. 
Професори Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького: 
1784-2009 / Б.С. Зіменковський, М.Р. Гжегоцький, О.Д. Луцик. – Львів: Наутілус, 2009. – 
С. 6. 

4. Волков В.А.  Выдающиеся химики мира: биогр. справ. / В.А. Волков,  Е.В. Вонский, Г.И. 
Кузнецова; под ред. В.И. Кузнецова. – М.: Высшая школа, 1991. – 656 с. – Из содерж.: 
[Райков Пенчо Николов]. – С. 366. 

5. Павловський М. Імєлінські Казімєж Міколай / М. Павловський, І. Влох // Зіменковський Б.С. 
Професори Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького: 
1784-2009 / Б.С. Зіменковський, М.Р. Гжегоцький, О.Д. Луцик. – Львів: Наутілус, 2009. – 
С. 134. 

6. Поспішіль Ю. Дмоховскі Здзіслав / Ю. Поспішіль, І. Білинська, С. Різничок  // 
Зіменковський Б.С. Професори Львівського національного медичного університету імені 
Данила Галицького: 1784-2009 / Б.С. Зіменковський, М.Р. Гжегоцький, О.Д. Луцик. – Львів: 
Наутілус, 2009. – С. 107. 

7. Биологи: биогр. справ. / отв. ред. Ф.Н. Серков. – Киев: Наукова думка, 1984. – 816 с. – Из 
содерж.: [Дебов Сергей Сергеевич]. – С. 215. 

8. Волков В.А.  Выдающиеся химики мира: биогр. справ. / В.А. Волков, Е.В. Вонский, Г.И. 
Кузнецова; под ред. В.И. Кузнецова. – М.: Высшая школа, 1991. – 656 с. – Из содерж.: 
[Липскомб Уильям Нанн]. – С. 269. 

9. Биологи: биогр. справ. / отв. ред. Ф.Н. Серков. – Киев: Наукова думка, 1984. – 816 с. – Из 
содерж.: [Темин Говард ]. – С.614. 

10. Волков В.А. Выдающиеся химики мира: биогр. справ. / В.А. Волков,  Е.В. Вонский, Г.И. 
Кузнецова; под ред. В.И. Кузнецова. – М.: Высшая школа, 1991. – 656 с. – Из содерж.: 
[Генри Уильям]. – С. 117. 

11. Волков В.А.  Выдающиеся химики мира: биогр. справ. / В.А. Волков,  Е.В. Вонский, Г.И. 
Кузнецова; под ред. В.И. Кузнецова. – М.: Высшая школа, 1991. – 656 с. – Из содерж.: 
[Кочешков Ксенофонт Александрович]. – С. 228-229. 



 

 

Феномен людини. Здоровий спосіб життя. Вип. 34 (100). 2014 

 

68 

12. Надрага М. Ректоржик Ернст / М. Надрага, С. Різничок // Зіменковський Б.С. Професори 
Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького: 1784-2009 / 
Б.С. Зіменковський, М.Р. Гжегоцький, О.Д. Луцик. – Львів: Наутілус, 2009. – С. 283. 

13. Биологи: биогр. справ. / отв. ред. Ф.Н. Серков. – Киев: Наукова думка, 1984. – 816 с. – Из 
содерж.: [Тейтем Едвард Лори]. – С. 613. 

14. Биологи: биогр. справ. / отв. ред. Ф.Н. Серков. – Киев: Наукова думка, 1984. – 816 с. – Из 
содерж.: [Спигелман Сол]. – С.592. 

15. Букин Ю. Лямбль Душан Федорович / Ю. Букин // БМЭ в 36 т. / гл. ред. А.Н. Бакулев. – 
Т.16: Лимфоэпителиома-Медиастинотомия. – 2-е изд. – М.: Советская энциклопедия, 1960. – 
С. 577-578. 

16. Волков В.А.  Выдающиеся химики мира: биогр. справ. / В.А. Волков,  Е.В. Вонский, Г.И. 
Кузнецова; под ред. В.И. Кузнецова. – М.: Высшая школа, 1991. – 656 с. – Из содерж.: [Тан 
Карой]. – С. 434. 

17. Ревера Ю. Алексевич Юзеф / Ю. Ревера // Encyclopedia. Львівський національний 
університет імені Івана Франка: в 2 т. Т.1: А-К. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2011. – С. 
131. 

18. Биологи: биогр. справ. / отв. ред. Ф.Н. Серков. – Киев: Наукова думка, 1984. – 816 с. – Из 
содерж.: [Диатропов Петр Николаевич]. – С.225. 

19. Биологи: биогр. справ. / отв. ред. Ф.Н. Серков. – Киев: Наукова думка, 1984. – 816 с. – Из 
содерж.: [Ильин Виталий Сергеевич]. – С.275-276. 

20. Волков В.А.  Выдающиеся химики мира: биогр. справ. / В.А. Волков,  Е.В. Вонский, Г.И. 
Кузнецова; под ред. В.И. Кузнецова. – М.: Высшая школа, 1991. – 656 с. – Из содерж.: 
[Шютценбергер / Шютценберже Поль]. – С. 516. 

21. Волков В.А.  Выдающиеся химики мира: биогр. справ. / В.А. Волков,  Е.В. Вонский, Г.И. 
Кузнецова; под ред. В.И. Кузнецова. – М.: Высшая школа, 1991. – 656 с. – Из содерж.: 
[Дениже Жорж]. – С. 149. 

22. Волков В.А.  Выдающиеся химики мира: биогр. справ. / В.А. Волков,  Е.В. Вонский, Г.И. 
Кузнецова; под ред. В.И. Кузнецова. – М.: Высшая школа, 1991. – 656 с. – Из содерж.: 
[Герцберг Герхард]. – С. 118-119. 

23. Волков В.А.  Выдающиеся химики мира: биогр. справ. / В.А. Волков,  Е.В. Вонский, Г.И. 
Кузнецова; под ред. В.И. Кузнецова. – М.: Высшая школа, 1991. – 656 с. – Из содерж.: 
[Мартынов Иван Васильевич]. – С. 288. 

24. Волков В.А.  Выдающиеся химики мира: биогр. справ. / В.А. Волков,  Е.В. Вонский, Г.И. 
Кузнецова; под ред. В.И. Кузнецова. – М.: Высшая школа, 1991. – 656 с. – Из содерж.: 
[Мархлевский Леон Павел Теодор]. – С. 288. 

25. Волков В.А.  Выдающиеся химики мира: биогр. справ. / В.А. Волков,  Е.В. Вонский, Г.И. 
Кузнецова; под ред. В.И. Кузнецова. – М.: Высшая школа, 1991. – 656 с. – Из содерж.: 
[Митташ Пауль Альвин]. – С. 300. 

 



 

 

Феномен людини. Здоровий спосіб життя. Вип. 34 (100). 2014 

 

69 

Я. І. ТОМАШЕВСЬКИЙ,  

Ю.М. ПАНИШКО, О.І. БУМБАР 

ВОЛОДИМИР ОЛЕКСАНДРОВИЧ ЕНГЕЛЬГАРДТ 

До 120-річчя від дня народження 

 

Сім’я Енгельгардтів жила в Ярославлі. Батько, Олександр 

Володимирович, нащадок дворянського роду Енгельгардтів, 

очолював відділення акушерства і гінекології в Ярославській 

губернській земській лікарні. Мати, Віра Василівна, освічена 

людина організувала на громадських засадах спецшколу 

іноземних мов. 

Володимир Олександрович Енгельгардт народився 3 

грудня 1894 р. в Москві в той час, коли його батько 

удосконалювався в московських клініках. Але в 1895 р. сім’я 

повернулася в Ярославль. Володя Енгельгардт закінчив 6 класів Царськосельської 

приватної школи і в 1911 р. був переведений в Ярославську губернську гімназію, яку 

закінчив із срібною медаллю. В школі Володю цікавили хімія, електротехніка. Після 

закінчення школи подав документи на електротехнічне відділення Петербурзького 

політехнічного інституту, але не пройшов конкурс атестатів і поступив на математичний 

факультет Московського університету. Через декілька місяців перейшов на хімічний 

факультет і нарешті зупинив свій вибір на медичному факультеті. У 1916-1917 рр. 

працював в університеті Шанявського, на V курсі завідував лабораторією московської 

пастерівської станції. Під час канікул працював в Ярославській губернській земській 

лікарні в прозекторській лікаря. М.І. Панова. У 1919 р. закінчив Московський 

університет і упродовж 2 років працював лікарем евакопункту Південного фронту, 

головним лікарем госпіталю, начальником санітарної частини 2-ї кінної армії. 

Від 1921 р. почалася наукова кар’єра Володимира Олександровича. В 1921-1928 рр. 

він працював науковим співробітником Біохімічного інституту Наркомздоров’я РРФСР, 

директором якого був Олексій Миколайович Бах ()1857-1946), видатний хімік, відомий 

своїми роботами в галузі ферментативних механізмів біологічного окислення. У 1923 р. 

разом з О.М. Бахом показав, що білки, “посаджені” на нерозчинні носії мають здатність 

взаємодіяти з іншими хімічними речовинами. У 1923-1927 рр. роботи, виконані частково 

з О.М. Бахом присвячені імунохімії ферментів і мікрометодам їх визначення. У 1926 р. 

В.О. Енгельгардт почав вивчати зв’язок перетворень фосфорної кислоти з аеробним і 

анаеробним обміном клітин. Ці дослідження мали великий вплив на розвиток 

динамічної та функціональної біохімії. У 1923-1927 рр. вчений надрукував роботи про 
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антиферменти, що з’являються в сироватці крові тварин після введення фенолази та 

інвертази. Досліджував інантигенні властивості гемоглобіну.  

У 1927 р. декілька місяців удосконалював свої знання в Берліні, в лабораторії 

Пітера Рона. Після захисту докторської дисертації В.О. Енгельгардт в 1929-1931 рр. 

працював професором, завідувачем кафедри біохімії медичного факультету Казанського 

університету та Казанського медичного інституту. В працях 1930-1934 рр. сформулював 

біологічне значення анаеробних та аеробних перетворень, ролі та участі в них 

фосфорної кислоти. В 1933-1940 рр. вчений працював в Ленінградському університеті. 

У 1936 р. висловив думку про роль фосфорних сполук в реакціях конденсації, в синтезі 

вуглецевого скелету вуглеводів, в фотосинтезі. Підкреслював, що біологічний результат 

гліколізу та дихання пов’язані з утворенням багатих енергією фосфорних сполук, а саме, 

аденозин-трифосфата (АТФ). У 1939 р. разом з М.М. Любімовою встановив, що 

очищений міозин, що складає основу скорочувального білка м’язів, має властивості 

ферменту аденозинтрифосфатази. Цей напрямок досліджень, що був названий В.О. 

Енгельгардтом “механохімією м’язу” був визнаний вченими всього світу. В 1936-1959 

рр. В.О. Енгельгардт був професором Московського університету і одночасно - 

завідувачем лабораторії біохімії тваринної клітини Інституту біохімії (від 1946 - імені 

О.М. Баха), завідувачем лабораторії біохімії тваринної клітини Інституту фізіології ім 

І.П. Павлова АН СРСР (Ленінград, 1944-1950), завідувачем відділу біохімії Інституту 

експериментальної медицини АМН СРСР (Ленінград, 1945-1952). 

В 1943 р. В.О. Енгельгардт разом з М.М. Любімовою отримали Сталінську премію 

першого ступеню за дослідження в галузі діяльності м’язів, що були надруковані в 

роботі “Ферментативные свойства миозина и механохимия мышц” (1942). У 1944 р. В.О. 

Енгельгардт обраний дійсним членом АМН СРСР, в 1946 р. - членом-кореспондентом 

АН СРСР; в 1953 р. – академіком АН СРСР, а в 1955-1959 рр. працював академіком-

секретарем Відділення біологічних наук, був Головою Наукової ради з проблем 

молекулярної біології при Президії АН СРСР. 

У 1959 р. В.О. Енгельгардт організував і був директором Інституту молекулярної 

біології АН СРСР. 

Досліджуючи гліколіз зробив вичновок, що можливо пряме окислювальне 

перетворення фосфоглюкози через фосфоглюконову кислоту і фосфопентозу, що  дало 

пояснення утворенню в організмі пептози. Використання фосфорного залишку АТФ для 

фосфорилювання глюкозо-6-фосфату контролюється станом окислювально-відновних 

систем організму. Починаючи від 1960 р. вивчав структуру і функції нуклеїнових кислот 

і ферментів біосинтезу білків. За його ініціативою і при безпосередній участі наукові 

центри СРСР, НДР, ЧРСР, ПНР в 1970 р. здійснили проект “Обратная транскриптаза 

(ревертаза)”. 
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Праці В.О. Енгельгардта із обміну еритроцитів лягли в основу теорії та практики 

консервування крові; праці по співвідношенню дихання і бродіння знайшли 

застосування в мікробіології, в промисловості, в медичній практиці. Велике значення 

мали праці В.О. Енгельгардта з біохімії та технології створення вітамінів. Праці вченого 

були відзначені низкою нагород: у 1968 р. він отримав Велику золоту медаль імені М.В. 

Ломоносова АН СРСР, в 1969 р. йому присвоєно звання Героя Соціалістичної Праці, а 

1970 р. - присуджена Державна премія СРСР за керівництво циклом робіт по 

здійсненню наукової програми “Обратная транскриптаза (ревертаза)”, присвяченій 

ферментативному синтезу структурних генів. Вчений був нагороджений низкою орденів 

та медалями СРСР. 

Праці В.О. Енгельгардта принесли йому світову славу. Він був членом 

Лондонського Королівського товариства, Американської академії наук і мистецтв 

(1961), Американського біохімічного товариства (1961), Болгарської АН (1974), АН 

НДР, Едінбурзького королівського товариства, Індійського національного наукового 

товариства, Індійського товариства фізіологів, Академії природничих наук 

“Леопольдіна”, почесним доктором багатьох наукових центрів. Він був представником 

СРСР і віце-президентом Міжнародної ради наукових союзів при ЮНЕСКО, редактором 

відповідних редакційних відділів всіх видань “БМЭ”, засновником і головним 

редактором журналу “Молекулярная биология”.  

Помер 10 липня 1984 р. на 90 році життя. 

У 1988 р. Інституту молекулярної біології, який В.О. Енгельгардт очолював від 

1959 р. до самої смерті, присвоєно його ім’я. 

 

ЛІТЕРАТУРА 

 

1. Баев А. Энгельгардт Владимир Александрович / А. Баев // БМЭ в 36 т. / гл. ред. 
А.Н. Бакулев. – Т.35: Экслибрис-Ящур. – 2-е изд. – М.: Советская энциклопедия, 
1964. – С. 386-388. 

2. Кнунянц И.Л. Выдающийся естествоиспытатель / И.Л. Кнунянц // Вест. АН 
СССР. – 1974. – №2. – С. 67-74. 

3. Баев А. Энгельгардт Владимир Александрович / А. Баев // БСЭ в 30 т. / гл. ред. 
А.М. Прохоров. – Т.30: Экслибрис-Яя. – 3-е изд. – М.: Советская энциклопедия, 
1978. – С. 174. 

4. Бабій Т.П. Енгельгардт Володимир Олександрович / Т.П. Бабій // УРЕ в 12 т. / гол. 
ред. М.П. Бажан. – Т.4: Електрод-Кантаридин. – 2-е вид. – Київ: УРЕ, 1979. – 
С.30. 

5. Биологи: биогр. справ. / отв. ред. Ф.Н. Серков. – Киев: Наукова думка, 1984. – 
816 с. – Из содерж.: [Энгельгардт Владимир Александрович]. – С. 726-727. 

6. Визначні імена у світовій медицині / за ред. проф. О.А. Грандо. – Київ: РВА 
“Тріумф”, 2001. – 320 с. – Зі змісту: [В.О. Енгельгардт]. – С. 230. 



 

 

Феномен людини. Здоровий спосіб життя. Вип. 34 (100). 2014 

 

72 

Р.Й. КРАВЦІВ, Ю.М. ПАНИШКО,  

А.Л. ВАСИЛЬЧУК 

АНДРЕАС ВЕЗАЛІЙ 

До 500-річчя від дня народження 

 

Андреас Везалій з роду Вітінгів (Нідерланди) народився у 

Брюсселі в ніч з 31 грудня 1514 р. на 1 січня 1515 р. В роду було 

багато лікарів та вчених. Прадід А. Везалія видавав твори Ібн-

Сіни, а дід Везалія писав коментарі до праць Разеса, видатного 

арабського лікаря Х ст. Батько був аптекарем при дворі Карла V 

(1500-1558). Після закінчення школи в Лувені (Фландрія) юнак 

вступив у Лувенський університет, де вивчав гуманітарні науки 

та античних авторів. У Андреаса дуже рано проявився нахил до 

медицини, особливо до анатомії і у вільний від занять час юнак у 

себе вдома препарував трупи собак та котів. У 1532 р. він поїхав 

у Монпельє, де навчався медицині, а в 1533 р. переїхав у Париж, 

щоби отримати нові знання в галузі анатомії та медицини. В 

Парижі слухав лекції лікаря-гуманіста і філософа Ж. Фернеля (1497-1558) та відомого 

французького анатома Якова Сільвія (Жака Дюбуа, 1478-1555). Під час лекції з анатомії 

демонстратори розтинали трупи собак, дуже рідко трупи людей, а лектор Я. Сільвій викладав 

вчення К. Галена (129-200) про анатомію людини. Незадоволений якістю розтинів трупів А. 

Везалій замінив демонстраторів і сам виконав секцію трупів.  

Не обмежуючись відвідуванням лекцій Я. Сільвія А. Везалій навчався у Й. Гюнтера, який 

викладав у Парижі анатомію та хірургію. Приходилося самому з друзями знаходити трупний 

матеріал і продовжувати вивчати анатомію. В 1536 р. під час війни Франциска І з Карлом V А. 

Везалій покинув Париж і повернувся в Лувен, де продовжив свої студії з анатомії. У 1537 р. він 

поїхав у Венецію, уряд якої сприяв розвитку мистецтва та науки. Талант молодого вченого 

привернув увагу керівництва Венеціанської республіки. У грудні 1537 р. А. Везалій отримав 

звання доктора медицини в Падуанському університеті, де в якості дисертації надрукував свою 

працю “Парафрази до дев’ятої книги Разеса”. У 1538 р. А. Везалій надрукував з дозволу 

Венеціанського сенату анатомічні таблиці (Tabulae Sex) - шість листів малюнків, зроблених 

другом А. Везалія, художником Іоганом Стефаном Калькаром (1499-1546). У 1539 р. А. Везалій 

брав участь в перекладі на латину праці К. Галена. Вивчення текстів К Галена допомогло 

зрозуміти, що К. Гален описував анатомічні структури тварин, але не розтинав людські трупи.. 

А Везалій детально побачив помилки К. Галена. У 1539 р. він висловив своє ставлення до 

одного з поширених методів тодішньої медицини - кровопускання в праці “Послання про 

кровопускання”. У свої 22 роки А. Везалій був призначений професором на кафедру хірургії з 

обов’язком викладати анатомію. Під час лекцій професор А. Везалій сам робив розтин трупа, 

демонструючи органи людського тіла, які в працях К. Галена описані неправильно. Новий 
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спосіб навчання анатомії був пов’язаний з труднощами отримання трупів людей. А. Везалію 

прийшлося домовлятися з лікарями, щоб отримати дозвіл на розтин тіл померлих пацієнтів, 

просити суддів призначати терміни виконання смертних вироків до чергових публічних секцій 

під час лекцій. 

Напружена робота завершилась у 1542 р. (А. Везалію в цей час лише 28 років) написанням 

трактату “De humani сorporis fabrica” (“Про будову людського тіла”).  

В своїй праці “Витяг” (“Epitomae”) в посвяченні Пилипу ІІ А. Везалій наголошує: 

“Анатомія – основа і початок всього мистецтва зцілення, і як глибоко необхідно нам, що 

мають вплив на медицину, знання людських органів; кожний з нас сповна підтверджує, що 

при лікуванні хвороб це знання достойне претендувати на перше місце також щоби 

вказати на належне вживання лікарських засобів”. В передмові до трактату “Про будову 

людського тіла” А. Везалій написав: “Я зробив повний опис частин людського тіла в 7 книгах 

- саме так, як я звичайно трактую анатомію в цьому місті, в Болонії, в Пізі, в сборах 

вчених людей. Я зробив це для того, щоби ті, хто був присутній при секціях, мали у своєму 

розпорядженні коментарі до показаного їм, і тому їм буде зручніше демонструвати 

анатомію іншим...”. Праця А. Везалія присвячена анатомії, але кожний опис структури він 

пояснює повідомленням про призначення на діяльність цієї структури. В кінці своєї праці він 

присвячує цілу главу питанням, які тепер відносяться до експериментальної фізіології. Вчений 

розумів, що його праця, яка підриває авторитет К. Галена, обов’язково викличе потужну 

опозицію. Деякі друзі А. Везалія навіть відмовляли його друкувати книгу. З надією на 

підтримку і захист А. Везалій, у відповідності до традицій того часу, присвятив свою працю 

імператору Карлу V, але це не спасло його від звинувачень з боку Церкви, вчителів та учнів. 

А. Везалій видав свою працю в Базелі, незважаючи на те, що Венеція була центром 

книгодрукування. Можливо його привабила слава Базеля, літературного центру Європи; 

базельські друкарні були відомі в багатьох країнах, в яких вчений розраховував на своїх 

майбутніх читачів. 

В кінці 1542 р. А. Везалій тимчасово покинув Падую з дозволу Венеціанського сенату, 

відвідав Венецію, Базель, Нідерланди. Під час його  мандрів науковці того часу почали 

знайомитися з творами вченого. Більшість сторонників вчення К. Галена виступили проти А. 

Везалія. Щоби довести свою правоту, А. Везалій у 1543-1544 рр. провів прилюдні анатомічні 

демонстрації в Падуї, Болоньї, Пізі, які стали його перемогою. Але знаки уваги своїх 

прихильників втратили свої значення у порівнянні з різким несприйняттям його вчення про 

анатомію людини з боку опозиції. А. Везалій спалив свої рукописи і припинив свою 

педагогічну діяльність.. Коли імператор Карл V запропонував йому місце приватного лікаря А. 

Везалій погодився і покинув Падуанський університет. З цього часу життя вченого міцно було 

пов’язано з імператором. Але розпочалася лікарська кар’єра А. Везалія, який в цей період 

вивчав багато лікарських засобів. 

Я. Сільвій, який вважав безпомилковими усі уявлення і висловлювання К. Галена, у 1551 

р. опублікував різкий памфлет проти А. Везалія “Спростування наклепу якогось божевільного 

на анатомію Гіппократа та Галена”. На захист А. Везалія виступив сучасник і учень вченого 
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лікар Ренат Генер. В своїй книзі “Захист проти наклепу Якова Сільвія”, яка була видана у 

Венеції в 1555 р. він вважав А. Везалія прекрасним вченим, який приніс людству велику 

користь. 

Під час свого перебування при дворі Карла V А. Везалій мав змогу повернутися до 

наукової роботи. У 1555 р. він знову видав книгу “Про будову людського тіла”, переробивши 

главу про кровообіг. 

У 1556 р. імператор Карл V зрікся престолу і пішов у монахи, а лікар А. Везалій перейшов 

на службу до його сина Пилипа ІІ. У 1561 р. А. Везалій ознайомився з книгою свого учня 

Габріеля Фаллопія (1523-1562) “Анатомічні спостереження” і написав свої коме6нтарі до цієї 

книги. Книга пробудила у нього велике бажання повернутися до справи свого життя. 

Лікар А. Везалій звернувся до імператора Пилипа ІІ з проханням відпустити його на 

батьківщину, обіцяючи здійснити паломництво на Святу Землю. Існує легенда, що А. Везалій 

помилково розтинав тіло людини, серце якої запрацювало. Від смерті вченого врятувало 

заступництво короля і смертний вирок був замінений паломництвом до Гробу Господнього. У 

1564 р. А. Везалій зі сім’єю покинув Мадрид, залишив сім’ю у Брюсселі, завітав до Венеції і 

довідався, що Г. Фаллопій помер у 1562 р. так і не довідавшись про лист А. Везалія.  

А. Везалій здійснив паломництво, але на зворотній дорозі захворів на чуму, був 

висаджений на острів Занте, де й помер орієнтовно 15 жовтня 1564 р., проживши майже 50 

років.  

Вчений залишився в історії медицини творцем не тільки описової, але й динамічної, 

топографічної і порівняльної анатомії та експериментальної фізіології. Праці А. Везалія 

розпочали “золотий вік” анатомії  
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5. УРЕ в 12 т. / гол. ред. М.П. Бажан. – Т.5: Кантата-Кулики. – 2-е вид. – Київ: УРЕ, 1982. – 
608 с. – Зі змісту: [Везалій Андреас]. – С.145. 

6. Биологи: биогр. справ. / отв. ред. Ф.Н. Серков. – Киев: Наукова думка, 1984. – 816 с. – Из 
содерж.: [Везалий Андреас]. – С. 124. 

7. Визначні імена у світовій медицині / за ред. проф. О.А. Грандо. – Київ: РВА “Тріумф”, 
2001. – 320 с. – Зі змісту: [Везалій Андреас]. – С. 34, 36, 119, 153, 264. 
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Ю.М. ПАНИШКО 

ПІСЛЯМОВА 

 

Ось і вийшов з друку випуск №100 наукових праць, присвячений проблемам здорового 
способу життя.  

Все почалося у далекому 2001 р., коли групі вчених Львівського обласного інституту 
післядипломної освіти (ЛОІППО) вдалося не лише організувати наукову бригаду і поїхати в 
Хмельницьку область, але і провести в м. Славуті міжрегіональну науково-практичну 
конференцію.  

В наступному 2002 р. вийшов перший збірник наукових праць. Вдалося провести 4 
науково-практичні конференції. Поїздки відбулися завдяки безкорисливої допомоги львівського 
підприємця Віктора Токового, який своїм автобусом забезпечив 4 поїздки наукової групи в 
Хмельницьку область. Між першим випуском збірника і збірником  №100 пролягла дорога 
довжиною 13 років.  

Ось як виглядає динаміка випуску збірників упродовж 13 років.  
Динаміка випуску збірників “ЗСЖ” 

Рік 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

К-сть 
випусків 

1 1 2 4 7 10 9 10 10 10 12 12 12 

К-сть 
статей 

20 48 85 105 125 140 124 130 140 122 141 152 146 

 
У 2004 р. вдалося випустити вже 2 збірники. В цьому ж році к. пед. наук, доцент анатомії 

А.Л. Васильчук запропонував випустити 100 збірників. В той час ця цифра здавалася 
фантастичною і нереальною.  

Із вдячністю згадую перших членів редакційної колегії: доцента Л.О. Мазура, доцента 
Н.І. Новикову, к. фіз.-мат. н. О.В. Огірка, доцента Г.Д. Галайтатого, к. мед. н. Ю.М. Охріменка, 
к. біол. н. В.І. Ковалишина, к. пед. н., доцента А.Л. Васильчука, доцента В.В. Джуня, доцента 
В.І. Ковцуна, доцента Л.Т. Шевчук, доцента О.М. Калініченка, к. пед. н., проф. О.М. Вацебу, к. 
пед.н., професора М.М. Линця, 16 випусків збірника вийшли під егідою Львівського 
державного інституту / університету фізичної культури (ЛДФІК / ЛДУФК) та ЛОІППО. 
Збірники №№17-66 вийшли під егідою Львівського державного університету фізичної 
культури. 

У 2012 р. збірник дещо змінив свою назву і почав виходити під егідою Західного центру 
енергіоінформаційних наук та Академії профілактичної медицини НТШ. Змінився склад 
редакційної колегії видання. Сьогодні мова про тих, хто своєю невтомною працею творить 
історію України.     

Всього за 13 років надруковано 1488 статей.  
Коротка біографія та творчі досягнення членів редакційної колегії збірника “Феномен 

людини. Здоровий спосіб життя”.  
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БОРИС ТАРАСОВИЧ БІЛИНСЬКИЙ 
 

Борис Тарасович Білинський народився 16 липня 1933 р. У 
м. Збараж Тернопільської області у відомій галицькій родині, корені 
якої сягають княжих часів. Від 1945 р. проживає у Львові. Атестат 
зрілості і срібну медаль отримав у знаменитій СШ №8. В 1950 р. 
вступив на медичний факультет Львівського медичного інституту, 
який закінчив з відзнакою у 1956 р. Саме в студентські роки 
розпочалася наукова діяльність Бориса Тарасовича. У 1963 р. Борис 
Тарасович захистив кандидатську дисертацію на тему: 
“Имплантационные рецидивы рака молочной железы и их связь с 
раковыми клетками в ране при мастэктомии”.  

В 1966 р. у Львівському медичному інституту проф. А.І. 
Гнатишак створив першу в СРСР кафедру онкології та радіології і запросив Б.Т. Білинського на 
посаду доцента цієї кафедри. Починається новий етап в науковій діяльності Бориса Тарасовича, 
який вже триває 48 років. У 1972 р захистив докторську дисертацію на тему: “Функциональное 
состояние печени в динамике ожоговой болезни”.В 1977 р. Б.Т. Білинського обирають на 
посаду професора кафедри. В 1979 р. йому присвоєно наукове звання професора. В 1986 р. 
Вчена Рада ЛДМІ обрала Б.Т. Білинського завідувачем кафедри. На цій посаді він працював до 
2004 р. одночасно з 1981 р.по 1991 р. виконував обов’язки проректора із лікувальної роботи. В 
1991 р. Б.Т. Білинського обрано проректором з наукової роботи, на якій він працював до 2000 р. 
Кінець 80-х років характеризувався високою політичною активністю громадян УРСР. Борис 
Тарасович брав активну участь в заснуванні Народного Руху України, обирався депутатом 
обласної ради першого демократичного скликання. Почав працювати в Науковому товаристві 
імені Т.Г. Шевченка, Українському лікарському товаристві, “Просвіті”, “Львівській Бесіді”. В 
цих організаціях колеги довіряли Борису Тарасовичу чільні посади. Ще в 1984 р. 
Кембриджський біографічний центр обрав Б.Т. Білинського “Людиною року”.  

Б.Т. Білинський був делегатом XIV (Будапешт, 1986), XV (Гамбург, 1990) Міжнародних 
та низки Всесоюзних протиракових конгресів.   

В 1990 р. Б.Т. Білинський отримав від Президента Австрії Курта Вальдгайма медаль 
“Moral-Zeistung Zusammenarbeit” та був нагороджений медаллю Києво-Галицької митрополії 
УГКЦ “За вклад  у справу відродження”.  

З 1992 р. він – дійсний член Європрейського товариства дослідників раку (EACR), 
Європейського товариства мамологів (EMS). В 1992 р. у Львові організував Міжнародний 
науковий семінар “Рак молочної залози та коло ректальна карцинома”. Б.Т. Білинський – 
дійсний член НТШ (1992), академік АН Вищої школи України (1993), член Нью-Йоркської АН 
(1994), Заслужений діяч науки і техніки України (1994). Неодноразово запрошувався для 
читання лекцій за кордон як професор – гість (США, Австрія, Гана, Великобританія). 

Проф. Б.Т. Білинський є одним з ініціаторів розвитку контактів України в науковій сфері з 
Австрією, що дало можливість десяткам молодих українських вчених стажуватися у Відні. 

Борис Тарасович був учасником багатьох Міжнародних зборів, конференцій. В 1999 р. 
нагороджений Президентом України орденом “За заслуги ІІІ ст.” і медаллю “Захисник 
Вітчизни”, відзначений Почесною грамотою Львівської обласної ради (2000), Почесною 
грамотою МОЗ України (2001). В 2002 р. Б.Т. Білинський удостоєний премії Президії АН ВШ 
України за підручник “Онкологія” (3-є вид.). В 2003 р. йому присуджено звання почесного 
професора Інституту експериментальної патології, онкології і радіології ім. Р.Є.Кавецького АН 
України. В 2004 р. нагороджений грамотою кардинала Любомира Гузара. 
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В 2004 р. Борис Тарасович став активним учасником виборів Президента України, був 
довіреною особою В.А. Ющенка по 122 в/о. Нагороджений пам’ятною медаллю “Учасник 
Помаранчевої революції” (2005).  

В 2006 р. йому присвоєно почесне звання Заслуженого професора Львівського 
національного медичного університету імені Данила Галицького. 

Борис Тарасович є членом низки редакційних колегій: “Acta chirurgica Austriaca” (Відень), 
“Acta medica Leopoliensia” (Львів), “Практична медицина” (Львів), Вісник НТШ (Львів), 
“Онкологія” (Київ), “Феномен людини. Здоровий спосіб життя” (Львів). Він є членом Президії 
Українського онкологічного товариства, головою Львівського онкологічного товариства, 
членом Головної Управи УЛТ у Львові (2000), головою Суду лікарської честі ( з 2004). В 
2009 р. він нагороджений медаллю ім. М. Панчишина за активну діяльність в УЛТ у Львові. 

Б.Т. Білинський є автором (співавтором) близько 500 друкованих праць, в тому числі 14 
монографій, підручника (3 перевидання), посібників, довідників, 5 авторських свідоцтв на 
винаходи. Підготував 20 кандидатів та 2 докторів наук.  

Монографії, підручники посібники, довідники 
1. Гнатышак А.И. Клиническая онкология: Практикум / А.И. Гнатышак, Б.Т. Билынский, 

В.Р. Савран и др. – Львів: Вища школа, 1980. – 180 с. 
2. Профилактика и терапия гемотрансфузионных реакций и осложнений / Р.М. Гланц, М.Б. 

Везиралиев, Б.Т. Билынский, Х.В. Синийчук. – Баку: Азербайджанское гос. из-во 1983. – 
181 с.  

3. Гнатышак А.И. Индивидуализация  медикаментозного лечения онкологических больных 
/ А.И. Гнатышак, Б.Т. Билынский, В.И. Савран. – К.: Здоровье, 1985. – 158 с. 

4. Билынский  Б.Т. Иммунологические механизмы естественной противоопухолевой 
резистентности человека / Б.Т. Билынский, Н.А. Володько, Я.В. Шпарик. – Львов: 
ИППММ, 1989. – 64 с. 

5. Иммунология и иммунотерапия опухолей молочной железы / Ю.А. Гриневич, Л.Я. 
Каменец, Б.Т. Билынский, В.И. Лобода. – К.: Здоров’я, 1990. – 174 с. 

6. Билынский Б.Т. Иммунологические механизмы естественной противоопухолевой 
резистентности / Б.Т. Билынский, Н.А. Володько, Я.В. Шпарик: АН УССР, Ин-т пробл. 
онкологии им. Р.Є. Кавецкого. – К.: Наукова думка, 1991. – 245 с.  

7. Онкологія: Підручник / Б. Білинський, А. Гнатишак, В. Савран, Д. Шиян. – Львів: Світ, 
1992. – 288 с. 

8. Білинський Б.Т. Сучасні схеми поліхіміотерапії основних злоякісних захворювань у 
дорослих і дітей / Б.Т. Білинський, Я.В. Шпарик, І.В. Ковальчук. – Львів, 1993. – 90 с. 

9.  Шпарик Я.В. Актуальні проблеми раку молочної залози / Я.В. Шпарик, Б.Т. Білинський. 
Методичний посібник для курсантів ФУЛ з тестами для самоконтролю. – Львів, 1994. – 
54 с. Деп. в ДНТБ України 20.07.94; №1359. Ук.94. 

10.  Шпарик Я.В. Міжнародна класифікація хвороб для онкологів. – 2-е вид., пер. з англ.; під 
ред Б.Т. Білинського, І.В. Ковальчука. – Львів, 1994. – 151 с. Деп. в ДНТБ України 
20.07.94; №1347. Ук.94. 

11.  Шпарик Я.В. Нове видання Міжнародної Класифікації Хвороб (МКХ-10) / Я.В. Шпарик, 
Б.Т. Білинський, І.М.Головко. – Львів, 1994. – 112 с. Деп. в ДНТБ України 20.07.94; 
№1360. Ук.94. 

12.  Стернюк Ю.М. Сучасна діагностика захворювань щитоподібної залози / Ю.М. Стернюк, 
Б.Т. Білинський, Й Флоре. – Львів-Відень: Фенікс, 1995. – 112 с.  

13.  Ад’ювантна хіміотерапія раку грудної залози / Я.В. Шпарик, Б.Т. Білинський. – Львів: 
Аста-Медика Україна, 1997. – 65 с. 
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14.  Онкологія: Підручник. – 2-е вид., доп. і перер. / Б. Білинський, Н. Володько, А. 
Гнатишак та ін. – Львів: Медицина світу, 1998. – 270 с. 

15.  Справочник по онкологии / О.В. Балицкая, Б.Т. Билынский, А.Б. Винницкая и др.; под 
ред. С.А. Шалимова, Ю.А. Гриневича, Д.В. Мясоедова. – К.: Здоров’я, 2000. – 358 с. 

16.  Білинський Б.Т. Сучасні проблеми медикаментозної терапії раку грудної залози : 
антрацикліни, інактиватори ароматози та прогестини: Посібник для лікарів / ЛДМУ ім. 
Д. Галицького. – Львів: Галицька видавн. спілка, 2001. – 160 с.  

17.  Довідник онколога  / Я. Шпарик, І. Ковальчук, Т. Качмар, Б. Білинський. – 2-е вид. доп. і 
перер. – Львів: Галицька видав. спілка, 2001. – 127 с. 

18.  Онкологія: Підручник.3-е вид. доп. і перер. / за ред. Б. Білинського, Ю. Стернюка, Я. 
Шпарика. – К.: Здоров’я, 2004. – 528 с. 

19. Онкологія / ред.. Б. Білинський, Ю. Стернюк, Я. Шпарик. – К.: Здоров’я, 2007. – 527 с. 
20.  Енциклопедія. Сімейна медицина в 5 т. Т.4: Онкологія. Акушерство та гінекологія. 

Сексопатологія. Проктологія. Туберкульоз / Б.Т. Білинський, І.Й. Влох., Є. Х. Заремба та 
ін.; за ред. В.Г. Передерія, Є.Х. Заремби. – К.: Здоров’я, 2011. – С. 7-233.  

21.  Білинський Б.Т. Медичні помилки в онкології / Б.Т. Білинсьткий; відп. ред. Я.В. 
Шпарик; НТШ у Львові; ЛНМУ ім. Данила Галицького. – Львів: Афіша, 2013. – 327 с.  

 
Методичні рекомендації, бібліографічні вказівники 

1. Гланц Р.М. Получение лиофилизированной викасольной плазмы и её клиническое 
применение / Р. М. Гланц, Р.А. Криворучко, Б.Т. Билынский. – Львов, 1967. – 12 с. 

2. Билынский Б.Т. Генетические аспекты злокачественного роста. Методические 
рекомендации для студентов и клинических ординаторов / Б.Т. Билынский. – Львов, 
1984. – 135 с.  

3. Неспецифическая активная стимуляция иммунной системы в комплексном лечении 
злокачественных опухолей / Л.А. Асляев, А.Г.Отырко, В.С. Кислицына и др. 
Методические рекомендации. – Киев, 1985. – 18 с.  

4. Библиография научных работ, опубликованных сотрудниками кафедры онкологии и 
радиологии Львовского медицинского  института  (1966-1986) / отв. ред. Б. Билынский; 
сост.: Д.Н. Шиян. – Львов: УЭПУНИИПП, 1988. – 43 с. 

5. Билынский Б.Т. Обследование, сбор информации и составление истории болезни 
женщины с заболеваниями половых органов / Б.Т Билынский, Я. П. Базилевич, В.С. 
Лесюк и др. Методические указания к практическим занятиям по гинекологии для 
студентов. – Львов, 1988. – 40 с.  

6. Билынский Б. Оросительно-аспирационный способ в комплексной профилактике и 
лечении воспалительных заболеваний матки / Б. Билынский, В. Лесюк, Л. Давыдов и 
др. Методические указания для врачей и студентов. – Львов, 1989. – 17 с.  

7. Билынский Б.Т. Иммунологические механизмы естественной противоопухлевой 
резистентности / Б.Т. Билынский, Н.А. Володько, Я.В. Шпарик. Препринт / АН УССР. 
Ин-т прикладных проблем механики математики. – Львов, 1989. – 64 с.  

8. Доброякісні  дисплазії молочної залози. Методичні матеріали / Б.Т. Білинський, О.М. 
Созанський, В.А. Чолка, Ю.М. Стернюк. – Львів, 1991. – 8 с. 

9. Білинський Б. Трофобластичні хвороби. Методичні рекомендації для лікарів-інтернів та 
курсантів удосконалення / Б. Білинський, О. Созанський, М. Томич та ін. – Львів, 1992. 
– 15 с.  
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10. Білинський Б.Т. Навчальний план та уніфікована програма передатестаційних циклів із 
спеціалізації “Онкологія” / Б.Т. Білинський, Д.М. Шиян, Я.В. Шпарик. – Київ, 1994. – 
43 с.  

11. Бібліографічний вказівник наукових робіт працівників кафедри онкології та медичної 
радіології. Т.2 (1986-1996) / ред.. Б. Білинський, відпов. за випуск Я. Шпарик. – Львів, 
1996. – 47 с.  

12. Методи променевої діагностики захворювань щитовидної залози / Ю. Стернюк, Б. 
Білинський, Й. Флорес, І. Ковальчук. – Львів: Головне управління з медичних проблем 
аварії на ЧАЕС, 1996. – 29 с. 

13. Променеві методи діагностики захворювань щитовидної залози. Методичні 
рекомендації / Ю. Стернюк, Б. Білинський, Й. Флорес, І. Ковальчук. – Львів, 1996. – 32 
с.  

14. Поради хворим, які отримують хіміотерапію Я.В. Шпарик, І.В. Ковальчук, Б.Т. 
Білинський. – Львів: Ebewe, 1998. – 29 с.  

15. Що ви повинні знати про пухлини грудної залози / Б. Білинський, Я. Шпарик, І 
Ковальчук. – Львів: Галицька видав. спілка, 2002. – 46 с. 

16. Діагностика, лікування, спостереження та реабілітація хворих на рак щитоподібної 
залози / Ю. Стернюк, Б. Білинський, О. Галай та ін. – Львів-Відень, 2005. – 48 с. 

17. Білинський Б. Проблеми і досягнення теоретичної і клінічної онкології (стратегія і 
тактика) / Б. Білінський. Актова промова з нагоди річниці Львівського національного 
медичного університету імені Данила Галицького:1784-2007: - Львів: ЛМНУ ім. Данила 
Галицького, 2007. – 19 с.   

 
АНАТОЛІЙ ЛЕОНІДОВИЧ ВАСИЛЬЧУК 

 
 Народився 23 лютого далекого 1949 р. в самому центрі 

Полісся, в с. Шершні Коростенського р-ну Житомирської області.  
Після закінчення 8-річної школи навчався у Львівському 

технічному училищі зв’язку. У 1967-1969 рр. працював у науково-
дослідному проектно-технологічному інституті. З 1969 р. 
влаштувався на заводі “Автонавантажувач” майстром АТС. В 
1969-1970 рр. – служба у Збройних силах. З 1975 р., після 
закінчення з відзнакою Львівського державного інституту 
фізичної культури, почав працювати викладачем кафедри 
гімнастики. У 1980-1981 рр. А.Л. Васильчук навчався в річній 
аспірантурі ДЦОЛІФК (м. Москва). У 1982 р. повернувся на 
посаду викладача кафедри спортивної гімнастики. У 1983 р. на 

запрошення завідувача кафедри анатомії, біомеханіки та спортивної метрології перейшов 
працювати асистентом цієї кафедри. Під час роботи у ЛДІФК проводив активну науково-
дослідну діяльність: розробив комплекс оригінальної вимірювальної апаратури для контролю за 
тренувальним процесом гімнастів, виступав з доповідями на наукових конференціях ЛДІФК, 
Республіканських та Всесоюзних конференціях, брав участь в роботі товариства “Знання” 
Львівської області. 

У 1986 р. захистив кандидатську дисертацію під керівництвом д.п.н., професора Ю.К. 
Гавердовського та закінчив курси біоенергетичного масажу Джуни Давіташвілі (м. Москва). 

Після появи в Україні Народного Руху України він був одним із організаторів і учасників 
осередку НРУ у Львівському державному інституті фізичної культури в 1990 р. Брав активну 
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участь у мітингах, у виборчій кампанії. Від 1983 р. до 1992 р. пройшов шлях від асистента до 
доцента кафедри анатомії.  

У 1992 р. був запрошений на посаду заступника директора із спортивної роботи 
Львівського училища фізичної культури. 

При Міжнародній асоціації народних цілителів (м.Київ) у 1992 р. завершив магістерський 
курс із психотроніки та біомагнітології. У цьому ж році закінчив курси з мануальної терапії під 
керівництвом доктора медичних наук, проф. В.С. Шаргородського (м. Київ). 

Науковий доробок за 1975-1993 рр. складав 5 авторських свідоцтв, 50 наукових праць. 
У 1983-1993 р. працював над систематизацією світової інформації про анатомію 

тонкоматеріальних тіл людини. Для творчої роботи не вистарчало часу. Гостро повстало 
питання про зміну роботи. З’явилася чудова нагода переїхати в Чехію і працювати цілителем.  

З січня 1994 р. починається чеський період діяльності А.Л. Васильчука. Він досліджує і 
вивчає Еніоанатомію тонкоматеріальних тіл людини, еніоанатомічну основу еніомедицини, 
еніопедагогіки, еніопсихології, псі-феноменальних здібностей, еніотехнології виховання, 
навчання, розвитку і лікування та працює над проблемами вдосконалення особистості, 
максимальної реалізації соціальних, біотичних, духовних, психічних, творчих, спортивних і 
функціональних можливостей людини. 

У 1999 р. А.Л. Васильчук закінчив Міжнародну академію психоенергосугестивних наук 
під керівництвом академіка А.В.Ігнатенка (м. Прага), отримавши диплом лікаря еніопсихолога. 

У 2003 р. розпочав, вперше у світі, викладати повний курс Еніоанатомії 
тонкоматеріальних тіл, розвивати тонкоматеріальні тіла, духовність і псі-феноменальні 
здібності учнів на інформаційній основі еніоанатомічних знань. 

З 2004 р. член редакційної колегії наукового збірника “Здоровий спосіб життя” (м. 
Львів). З 2013 р. редактор наукового журналу «Eniologie člověkа” (Бжецлав, Чехія). 

А.Л. Васильчук автор 256 наукових праць, в т.ч. 15 монографій, 8 авторських свідоцтв. У 
2014 р. розпочав випуск чеською мовою журналу “Eniologie člověka”. 

Монографії  
1. Васильчук А. Л. Функціональна анатомія тонкоматеріальних тіл людини / А. Л. 

Васильчук. – Львів: Каменяр, 2003. – 416 с. + 24 акр. вклейок.  
2. Васильчук А. Л. Функціональна анатомія чакр / А. Л. Васильчук. – Львів: Каменяр, 2003. 

– 208 с. + 22 акр. вклейок.  
3. Васильчук А. Л. Функціональна анатомія інформаційно-енергетичних каналів 

тонкоматеріальних тіл людини / А. Л. Васильчук. – Львів: Каменяр, 2003. - 376 с. + 34 
акр. вклейок.  

4. Васильчук А. Л. Атлас функціональної анатомії тонкоматеріальних тіл людини / А. Л. 
Васильчук. – Львів: Каменяр, 2003. – 648 с.  

5. Vasiľčuk Anatolij. Neznámé emoce / A. Vasiľčuk. – Brno.: ERA, 2006. – 608 s., 54 barevných 
obrázků. 

6. Васильчук А.Л. Біолокація тонкоматеріальних тіл людини / А. Л. Васильчук.  –  Львів: 
Сполом, 2007. – 600 с. : іл.  

7. Васильчук А. Л. Біолокація фізичного тіла людини / А. Л. Васильчук. – Львів: Сполом, 
2007. – 352 с. : іл. 

8. Васильчук А.Л. Атлас біолокації людини / А. Л. Васильчук. – Львів: Апріорі, 2009. – 
916 с.: іл. 

9. Vasiľčuk Anatolij. Enioanatomie jemnohmotných těl člověka : monografie / A. Vasiľčuk. – 
Skalica: Elena Mikúšová MM, 2009. – 1 144 s., 407 barevných obrázků. 
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10. Vasiľčuk Anatolij. Enioanatomický výkladový slovník / A. Vasiľčuk. – Skalica: MM a spol., s. 
r. o., 2012 r. – 1 592 s. 

11. Vasiľčuk Anatolij. Enioanatomický obrazový slovník / A. Vasiľčuk. – Skalica: MM a spol., s. 
r. o., 2012 r. – 784 s. 

12. Vasiľčuk Anatolij. Mezioborový slovník eniologie / A. Vasiľčuk. – Skalica: MM a spol., s. r. 
o., 2012 r. – 400 s. 

13. Vasilchuk Anatoliy. The Enioanatomy of Human Subtle Bodies : monograph / A. Vasilchuk. – 
Skalica: MM a spol., s. r. o., 2012 y. – 684 s.: il. 

14. Vasilchuk Anatoliy. The Enioanatomy of Chakras : monograph / A. Vasilchuk. – Skalica: MM 
a spol., s. r. o., 2013 y. – 320 s.: il. 

15. Vasilchuk Anatoliy. The Enioanatomy of Channels of Subtle Bodies / A. Vasilchuk. – Skalica: 
MM a spol., s. r. o., 2014 y. – 300 s.: il. 

Винаходи, патенти 
1. А.с. 700104 СССР, МКИ А 61 В 5/00. Устройство для измерения усилий, прилагаемых к 

деформируемой части спортивного снаряда / Б. М. Зайдель, А. Л. Васильчук, М. А. 
Джафаров, В. И. Чукарин (СССР). - № 2628074/28.12; заявл. 01.06.78; опубл. 30.11.79, 
Бюл. № 44. 

2. А.с. 997674 СССР, МКИ А 61 F 5/00. Устройство для регистрации угловых перемещений 
/ Б. М. Зайдель, А. Л. Васильчук, Р. А. Яцюк (СССР). - №2943200/28-12; заявл. 23.06.80; 
опубл. 23.02.83, Бюл. №7. 

3. А.с. 1066617 СССР, МКИ А 63 В 23/00. Угловой ограничитель перемещений биозвеньев 
спортсмена / Б. М. Зайдель, А. Л. Васильчук, Р. А. Яцюк (СССР).- №3445310/28-12; 
заявл. 26.05.82; опубл. 15.01.84, Бюл. №2. 

4. А.с. 1391667 СССР, МКИ А 63 В 23/00. Угловой информатор вращений биозвеньев 
спортсмена / Б. М. Зайдель, А. Л. Васильчук, М. А. Джафаров (СССP). - №4080794/28-
12; заявл. 20.05.86; опубл. 30.04.88. Бюл. №16.  

5. А.с. 1443908 СССР, МКИ А 63 В 69/18. Устройство для тренировки горнолыжников / Б. 
Г. Панарин, А. Л. Васильчук (СССР). - №4277661/28-12; заявл. 15.06.87; опубл. 15.12.88. 
Бюл. №46. 

6. Пат. № 61140. Кінезитерапевтичний тренажер, який мотивує рухову діяльність дітей, 
хворих на дитячий церебральний параліч / Б. Г. Панарін, А. Л. Васильчук, С. М. 
Гордієвич / Зареєстровано в Державному реєстрі патентів України на корисні моделі 
11.07.2011. 

7. Пат. № 68091. Кінезитерапевтичний тренажер для тренувань в полегшених умовах / 
Панарін Б.Г., Васильчук А.Л., Гордієвич С.М./. Зареєстровано в Державному реєстрі 
патентів України на корисні моделі 12.03.2012. 

8. Свідоцтво № 45066 про реєстрацію авторського права на науково-технічний твір 
«Кінезитерапевтичний тренажерний комплекс для відновлення рухових функцій та 
тренування вестибулярного апарату хворих на дитячий церебральний параліч» / Панарін 
Б.Г., Васильчук А.Л., Гордієвич С.М./. Зареєстровано Державною службою 
інтелектуальної  власності України 06.08.2012. 

Редактор 
1. Eniologie člověka, 2014. – №1. – 44 s. 
2. Eniologie člověka, 2014. – №2. – 46 s. 
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ВАЛЕРІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ ДЖУНЬ 
 

Валерій Володимирович Джунь народився 16 березня 
1952 р. в с. Березівка Житомирського району Житомирської 
області . У 1978 р. закінчив філософський факультет Київського 
університету імені Т.Г. Шевченка. У 1978-1983 рр. – асистент 
Рівненського педагогічного інституту. У 1983-1986 рр. аспірант 
Львівського університету ім. Івана Франка. У 1986-1989 рр. – 
викладач кафедри філософії Львівського державного інституту 
фізичної культури. У 1987 р. захистив кандидатську дисертацію 
на тему: “Діалектика об’єктивного і суб’єктивного у формуванні 
розумних потреб особи при соціалізмі”. У 1989-1994 рр. – 
старший викладач кафедри; у 1994-2008 рр. – доцент кафедри, за 
сумісництвом (з 2003) – доцент кафедри  філософії 

філософського факультету Львівського національного університету імені Івана Франка. Автор 
понад 50 публікацій. 

Громадський активіст. Співзасновник (разом із кандидатом медичних наук, доцентом 
Ю.Панишком і кандидатом філософських наук, доцентом Л.Мазуром) у 1990 р. загально-
інститутського осередку Народного руху України за перебудову, в результаті діяльності якого 
було повністю змінено менеджмент ЛДІФК. У 1993-1998рр. – голова профкому викладачів і 
допоміжного персоналу ЛДІФК, автор і виборювач першого в історії цього вишу колективного 
договору між колективом інституту і його адміністрацією. 

Член Вченої ради філософського факультету ЛНУ імені Івана Франка. Член редакційної 
колегії журналу (збірника наукових праць) “Здоровий спосіб життя” (випуски №№ 5-66), тепер 
– член редколегії і відповідальний секретар журналу збірника наукових праць “Феномен 
людини. Здоровий спосіб життя” (випуски №№67-100). 

Разом із А.І.Коваленком (ЛДУФК), при виконанні дослідницької теми “Морально-
етичні проблеми розвитку сучасного спорту в Україні” у 2000-2004 рр., УДК 796. 011.5, № 
держреєстрації 0102U002643, вперше в українській філософській думці було здійснене 
опрацювання і введення у практичний обіг поняття “спортивна деонтологія”, розроблені 
загальні принципи спортивної деонтології. По темі надруковано 12 статей, з них 11 у 
науковому збірнику “Здоровий спосіб життя” №№4-11 за 2004-2006рр., зокрема:  

1. Морально-етичні проблеми спорту в Україні (Львів, 2002) 
2. Від стилю життя до етосу (Харків-Львів, 2003) 
3. Етос спорту в контексті етосу тоталітаризму і демократії (Львів, 2004) 
4. До питання про етику спорту як прикладну дисципліну: спроба означення предмета 

(Львів, 2004) 
5. Мораль переконання і мораль відповідальності як основа побудови спортивної 

деонтології (Львів, 2005) 
6. 3агальна характеристика спортивної деонтології (Львів, 2005) 
7. Принцип правдивості в спортивній деонтології (Львів, 2005) 
8. Проблеми етосу сучасного спорту (Львів, 2005) 
9. Принцип автономії особи в спортивній деонтології (Львів, 2005) 
10. Принцип гідності особи в спортивній деонтології (Львів, 2006) 
11. Принцип цілісності особи в спортивній деонтології (Львів, 2006) 
12. Принцип справедливості особи в спортивній деонтології (Львів, 2006).  



 

 

Феномен людини. Здоровий спосіб життя. Вип. 34 (100). 2014 

 

83 

На основі дослідження, в ЛДУФК виник новий курс “Етика і професійна етика: 
спортивна деонтологія”, який досі викладається студентам цього університету. 

. 
ЮРІЙ МИТРОФАНОВИЧ ПАНИШКО 

 
В 1947-1957 рр. навчався у Львівській СШ, в 1957-1963 рр. – у 

Львівському державному медичному інституті. В 1963-1964 рр. 
працював хірургом в Хмельницькій області. У 1965-1968 рр. – 
аспірант кафедри тора кальної хірургії і анестезіології Львівського 
державного медичного інституту. В 1969 р. захистив кандидатську 
дисертацію. В 1969-1970 рр. – анестезіолог Львівської обласної 
клінічної лікарні. Восени 1970 р. обраний1 доцентом кафедри 
фізіології Львівського державного інституту фізичної культури. У 
1975-1978 рр. заочно навчався у Львівському державному інституті 
фізичної культури. Як науковий консультант працював зі збірною 
командою СРСР із стрільби з луку (1971-1974) та збірною командою 

УРСР з легкої атлетики (1975-1979). Був одним із організаторів проведення Всесоюзної та 
Республіканських наукових конференцій. Від 2000 р. на пенсії. 

Організував проведення 4 міжрегіональних наукових конференцій в Хмельницькій 
області (2001-2004) та випуск збірника “Здоровий спосіб життя”. За 1966-2014 рр. опублікував 
понад 700 наукових та навчально-методичних праць, в т.ч. 2 монографії, 3 посібники, 2 
словники, 14 методичних рекомендацій; науковий редактор 10 монографій, 104 збірників 
наукових праць.  

Методичні рекомендації, посібники, словники. 
1. Игры XXII Олимпиады. Проблемы и политика: Методические материалы в помощь 

лектору / Составители: В.Н. Мухин, Ю.М.Панышко, А.Б.Суник, И.В.Щеулов. – Львов, 
1980. – 24 с. 

2. Панышко Ю.М. Система внутриинститутского контроля /Ю.М. Панышко  // 
Комплексная система управления качеством подготовки специалистов физической 
культуры и спорта. Методические рекомендации; под общ. ред.  проф. М.А. Джафарова. 
– Вып. 2. – Львов, 1981. – С. 40-51. 

3. Демчишин А.П. Підготовка юних волейболістів / А.П. Демчишин, Р.С. Мозола, Ю.М.  
Панишко. – К.: Радянська школа, 1982. – 191 с. 

4. Панышко Ю.М. Комплексная система управления качеством подготовки специалистов 
физической культуры и спорта / Ю.М. Панышко // Учебно-методическая работа. 
Методические рекомендации; под ред. доц. Ю.А. Резникова.. – Вып. 3. – Львов, 1982. – 
С.5-7; 9-11. 

5. Методические рекомендации по комплексной оценке подготовленности барьеристок 
[Сост.: З.С. Стручкова, В.Н. Чернобай, Ю.М.Панышко]. – К., 1983. – 38 с. 

6. Bremanis S., Dazu sporta veidu fiziologiskais raksturojums: Metodisks paligmaterials treneru 
nodalasun neklatienes studentiem / S. Bremanis, Y. Panisko. – Riga, 1984. – 60 s. 

7. Методические указания к восстановлению спортивной работоспособности для студентов 
и преподавателей [Сост.: И.К. Попеску, Ю.М. Панышко, A.M. Самолецкий, В.К. 
Остистый]. – Львов: ЛГУ, 1984. – 32 с. 

8. Методические рекомендации для слушателей факультета повышения квалификации по 
теме: “Физиологическая характеристика спортивного плавания” [Сост.: В.Г.Ткачук, 
В.С.Мищенко, Ю.М.Панышко]. – К., 1984. – 34 с.  
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9. Методические указания к организации занятий по физкультуре и спорту с женщинами 
для студентов университета [Соcт.: И.К.Попеску, Ю.М.Панышко]. – Львов: ЛГУ, 1985. – 
18 с. 

10. Социально-медицинские проблемы пьянства и алкоголизма: Рекомендательный 
указатель литературы (1972-1985) [Ю.М.Панышко, В.А.Передырий; ред. А.Я.Ладный]. – 
Львов, 1986. – 40 с. 

11. Рекомендации научно-методической конференции сельскохозяйственных вузов / под 
ред. В.П.Краснова, М.А.Гошко. – Дубляны, 1988. – 12 с. 

12. Некоторые средства и методы восстановления работоспособности: Методические 
рекомендации. Для врачей восстановительных центров, физиотерапевтических 
отделений [Подгот.: A.M. Бяльский, А.Я. Ладный, Ю.М. Панышко, A.M. Самолецкий]. – 
Львов, 1988. – 86 с. 

13.  Методические указания: Физиологическая характеристика спортивной борьбы [Сост.: 
В.Г.Ткачук, Ю.М. Панышко, В.К. Вернигоров, А.А.Молдавский]. – Харьков, 1989. – 18 с. 

14. Методичний посібник до лабораторних занять по фізіології [Авт. кол.: Г.Е. Балика, А.С. 
Вовканич, Е.М. Голубій та ін.]. За ред. Е.О. Яремко. – Львів: ЛДІФК, 1990. – 144 с. 

15. Методические рекомендации по комплексной оценке подготовленности барьеристок и 
толкателей ядра разной квалификации [Сост.: З.С.Стручкова, Ю.М.Панышко, 
С.Н.Главатый, В.Ю.Бакатов; под общ. ред. В.И.Чернобая}]. – Николаев: НГПИ, 1991. – 
66 с. 

16. Спортивная подготовка толкателей ядра 12-19 лет: Методические рекомендации [Сост.: 
И.П. Буевская, В.Ю. Бакатов, В.И. Чернобай и др.]. –  М.: ЦНИИС,1991. – 48 с. 

17. Медико-биологические основы спортивной тренировки в циклических видах спорта: уч. 
пособие [В.Г. Ткачук, В.П. Брынзак, Г.Е. Верич и др.]. – Киев: КГИФК, 1991. – 91 с. 

18. Російсько-український словник з фізичної культури і спорту [В.Г. Осінчук, І.K. Попеску, 
Є.М. Рябенко та ін.]. – Львів: Світ, 1993. –  312 с. 

19. Українсько-російсько-англійський, російсько-українсько-англійський, англо-російсько-
український словник з фізичної культури і спорту (медико-біологічні аспекти) [Уклад.: 
Ю.М. Панишко, В.Г. Осінчук, M.С. Білинський; за заг. ред. Ю.М.Панишка. – Львів, 1996. 
– С. 96. 

Редактор збірників 
За 2002-2012 рр. надруковано 66 зб. наук. праць “Здоровий спосіб життя” (1-66). 
За 2012-2014 рр. надруковано 34 зб. наук. праць “Феномен людини. Здоровий спосіб 

життя” (67-100). 
Відповідальний редактор 

1. Сангушківські читання: зб. наук. праць І Всеукраїнської наукової конференції (24-25 
січня 2003 р., м. Славута) [Ред. кол: В.Г.Берковський (голова), Ю.М.Панишко (відп. ред.) 
та ін.]. – Львів: ЛДІФК, 2004. – 239 с. 

2. Сучасні проблеми розвитку теорії та методики спортивних ігор: зб. наук. статей: V 
Всеукраїнська наук.-практ. конф. (20-21 грудня 2007 р.) / ред. кол.: О.М. Вацеба, 
П.Д.Дробний, В.І. Ковцун та ін. – Львів: ЛДІФК, 2007. – 89 с.  

3. Сучасні проблеми розвитку теорії та методики спортивних ігор: зб. наук. статей: VІ 
Всеукраїнська наук.-практ. конф. / ред. кол.: О.М. Вацеба, П.Д.Дробний, В.І. Ковцун та 
ін. – Львів: ЛДІФК, 2009. – 73 с.  

4. Сучасні проблеми розвитку теорії та методики спортивних ігор: зб. наук. статей: V 
Всеукраїнська наук.-практ. конф. (17-19 червня 2010 р.) / ред. кол.: О.М. Вацеба, 
П.Д.Дробний, В.І. Ковцун та ін. – Львів: ЛДІФК, 2010. – 56 с.  
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Науковий редактор монографій 
16. Васильчук А.Л. Біолокація тонкоматеріальних тіл людини / А. Л. Васильчук.  –  Львів: 

Сполом, 2007. – 600 с. : іл.  
17. Васильчук А. Л. Біолокація фізичного тіла людини / А. Л. Васильчук. – Львів: Сполом, 

2007. – 352 с. : іл. 
18. Васильчук А.Л. Атлас біолокації людини / А. Л. Васильчук. – Львів: Апріорі, 2009. – 916 

с.: іл. 
19. Vasiľčuk Anatolij. Enioanatomie jemnohmotných těl člověka : monografie / A. Vasiľčuk. – 

Skalica: Elena Mikúšová MM, 2009. – 1 144 s., 407 barevných obrázků. 
20. Vasiľčuk Anatolij. Enioanatomický výkladový slovník / A. Vasiľčuk. – Skalica: MM a spol., s. 

r. o., 2012 r. – 1 592 s. 
21. Vasiľčuk Anatolij. Enioanatomický obrazový slovník / A. Vasiľčuk. – Skalica: MM a spol., s. 

r. o., 2012 r. – 784 s. 
22. Vasiľčuk Anatolij. Mezioborový slovník eniologie / A. Vasiľčuk. – Skalica: MM a spol., s. r. 

o., 2012 r. – 400 s. 
23. Vasilchuk Anatoliy. The Enioanatomy of Human Subtle Bodies : monograph / A. Vasilchuk. – 

Skalica: MM a spol., s. r. o., 2012 y. – 684 s.: il. 
24. Vasilchuk Anatoliy. The Enioanatomy of Chakras : monograph / A. Vasilchuk. – Skalica: MM 

a spol., s. r. o., 2013 y. – 320 s.: il. 
25. Vasilchuk Anatoliy. The Enioanatomy of Channels of Subtle Bodies / A. Vasilchuk. – Skalica: 

MM a spol., s. r. o., 2014 y. – 300 s.: il. 
Монографії 

1. Панишко Ю.М. Михайло Васильович Даниленко та його клінічне оточення (1964-1999) 
[Текст] / Ю.М. Панишко. – Львів: Сполом, 2011. – 216 с.: іл.. 

2. Панишко Ю.М. Анатолій Леонідович Васильчук: погляд у майбутнє / Ю.М. Панишко. – 
Львів, 2014. – 109 с.; іл. 

 
ВАЛЕРІЙ МИКОЛАЙОВИЧ ПЕТЛІН 

 
Народився 15 березня 1951 р. в м. Кривий Ріг 

Дніпропетровської області в сім’ї геологів. У Кривому Розі закінчив 
школу й технікум. У 1976 р. закінчив географічний факультет 
Львівського державного університету ім. І. Франка. 

У 1979-1988 pp. працював інженером Чорногірського 
географічного стаціонару Львівського університету. Дослідження 
цього періоду послужили основою кандидатської і докторської 
дисертацій. 

У 1988 р. в Інституті географії АН УРСР (м. Київ) захистив 
кандидатську дисертацію на тему: “Динаміка і розвиток природних 
територіальних комплексів Чорногірського ландшафту” під 
керівництвом проф. Г. П Міллера. У 1999 р. в Одеському 

національному університеті ім. І. Мечникова захистив докторську дисертацію “Закономірності 
організації ландшафтних фацій” (науковий консультант проф. Г. 1. Швебс). 

Працював на посадах асистента, доцента, професора кафедри фізичної географії. У 
2008 р. очолив кафедру конструктивної географії і картографії Львівського національного 
університету ім. Івана Франка. Голова Львівського відділення географічного товариства 
України, член національного комітету географів України НАН України. Наукові інтереси 
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пов’язані з експериментальним ландшафтознавством, ландшафтно-екологічною експертизою, 
конструктивним і теоретичним ландшафтознавством. Автор понад 180 наукових і навчально-
методичних публікацій. Підготував 9 кандидатів і 1 доктора наук. 

Основні монографії і навчальні посібники 
1. Петлін В.М. Прикладне ландшафтознавство /В.М. Петлін. - Навч. посібник/К.: ІСДО, 1993. - 

92 с. 
2. Петлін В.М. Закономірності організації ландшафтних фацій / В.М. Петлін. - Одеса: Маяк.-

1998. - 240 с. 
3. Петлін В.М. Методи і критерії пізнання в енергоінформаційних науках / В.М. Петлін. - 

Львів: Каменяр. 2004. - 120 с. 
4. Петлін В.М. Ландшафтно-екологічна експертиза / В.М. Петлін. - Навч. посібн. - Львів: 

Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2005 - 236 с.  
5. Петлін В.М. Синергетика ландшафту / В.М. Петлін. - Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. 

Івана Франка, 2005 - 205 с. 
6. Петлін В.М. Конструктивне ландшафтознавство / В.М. Петлін - Львів: Видавничий центр 

ЛНУ ім. Івана Франка, 2006. - 357 с. 
7. Петлін В.М. Концепції сучасного ландшафтознавства / В.М. Петлін. - Львів: Видавничий 

центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2006. - 351 с. 
8. Петлін В.М. Стратегія ландшафту / В.М. Петлін. - Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. Івана 

Франка, 2007. - 288 с. 
9. Петлін В.М. Екологічні механізми організації природних територіальних систем / В.М. 

Петлін. - Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2008. - 304 с. 
10. Петлін В.М. Методологія та методика експериментальних ландшафтознавчих досліджень / 

В.М. Петлін. - Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2009. - 400 с. 
11. Петлін В.М. Конструктивна географія / В.М. Петлін. - Львів: Видавничий центр ЛНУ ім.. 

Івана Франка, 2010. - 544 с. 
12. Петлін В.М. Системна природнича географія / В.М. Петлін. - Львів: Видавничий центр ЛНУ 

імені Івана Франка, 2011. - 249 с.  
13. Петлін В.М. Синергетичні залежності в організації природних територіальних систем / В.М. 

Петлін. - Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2013. - 396 с. 
14. Петлін В.М. Рекреаційно-туристичний потенціал карстових печер Поділля / В.М. Петлін, 

А.Б. Ховалко. - Львів: Видавничий центр ЛНУ ім.. І. Франка, 2014.-212 с. 
 

ЯРЕМА ІЛЛІЧ ТОМАШЕВСЬКИЙ 
 

Ярема Ілліч Томашевський народився 3 грудня 1929 р. в с. 
Стецева Снятинського р-ну Івано-Франківської області в патріотичній 
родині. Середню освіту здобув з відзнакою, навчаючись у 
Коломийській гімназії та Снятинській СШ (1942-1946). Поступив на 
медичний факультет e Львівський медичний інститут, який закінчив з 
відзнакою у 1953 р., навчався в клінічній ординатурі (1953-1955). 
Після закінчення навчання працював завідувачем терапевтичного 
відділення Кам’янко-Бузької районної лікарні та 4-ї лікарні м. Львова 
(1955-1958), Педагогічна діяльність розпочалася у 1958 р., коли Ярема 
Ілліч став асистентом кафедри пропедевтичної терапії, якою завідував 
доцент В. І. Чернов.  

Кандидатську дисертацію українською мовою на тему: “Вплив 
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вітаміну В1 та нікотинової кислоти на функції шлунка у хворих на виразкову хворобу та 
хронічний гастрит” дисертант захистив в Одеському інституту в 1962 р.. Докторську 
дисертацію на тему “Обеспеченность некоторыми витаминами больных ревматизмом” Ярема 
Ілліч захистив у 1972 р. На посаді доцента він пропрацював 1977-1978 рр. У 1978 р. організував 
першу в ЛДМІ кафедру ендокринології. Рішенням ВАК від 19 жовтня 1979 р. Я.І. 
Томашевському присвоєно вчене звання професора. Був завідувачем кафедри до 1999 р. Від 
1999 р. Я.І. Томашевський професор кафедри ендокринології та клінічної фармакології.  

Наукові дослідження Я.І. Томашевського присвячені багатьом проблемам внутрішньої 
медицини. Я.І. Томашевський є автором понад 300 наукових та навчально-методичних праць, в 
т.ч. 10 монографій: “Клиническая витаминология” (1977), “Міжнародна система одиниць у 
клінічній вітамінології” (1981), “Основи профілактичної діабетології” (1992), “Цикл Корі в 
ендокринології”. Тестові завдання (1994), “Цукровий діабет: комп’ютерна діагностика та 
прогнозування” (1995), “Цукровий діабет: діагностика, профілактика, харчування, фітотерапія” 
(1996), “Рецептура при інфаркті міокарда та стенокардії” (1997), “Основи діагностики, 
профілактики та лікування ендокринологічних захворювань” (1999), “Мітохондраільний діабет. 
Піровиноградний діабет. Цукровий діабет” (2003), “Ендокринологія” (2009).  

Професор Я.І.Томашевський підготував 14 кандидатів та 3 докторів наук.. Вчений Я.І. 
Томашевський проводить велику громадську роботу: він є членом Європейської асоціації з 
вивчення цукрового діабету, дійсним членом Наукового товариства імені Т.Г. Шевченка, 
членом “Лікарської комісії НТШ” та “Українського лікарського товариства”, головою 
Львівського обласного науково-медичного товариства ендокринологів, членом редакційної 
ради журналів “Ендокринологія”, “Міжнародного ендокринологічного журналу”, членом 
редакційної колегії збірника “Феномен людини. Здоровий спосіб життя”. У 2007 р. Ярема Ілліч 
був обраний Заслуженим професором Львівського  національного медичного університету імені 
Данила Галицького.  

ЮРІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ ФЕДОРОВ  
 
 Народився в 1957 році в с.Шахта 3-біс Свердловського району 
Луганської області у сім'ї Володимира Федорова  — головного 
енергетика шахти та Анфіси Сілевич — вчительки української мови 
та літератури. У 1961 році родина переїхала в м.Червоноград 
Львівської області, де в 1974 році закінчив середню школу №5 з 
відзнакою. Після закінчення в 1980 році лікувального факультету 
Львівського державного медичного інституту, з 1981 по 1992 рік 
працював анестезіологом-реаніматологом, а потім кардіохірургом 
відділення електрокардіостимуляції кардіохірургічного центру 
Львівської обласної клінічної лікарні. У 1989 році у Всесоюзному 
центрі хірургічного лікування складних порушень ритму серця та 

електрокардіостимуляціїї захистив кандидатську дисертацію на тему «Комплексна оцінка 
електрокардіостимуляції в динаміці з метою прогнозування виживання та реабілітації хворих з 
повною атріовентрикулярною блокадою». У 1992-2000 рр. працював асистентом кафедри 
терапії №2 ( кардіології) ЛНМУ ім. Данила Галицького на клінічній базі інфарктного відділення 
Львівської лікарні швидкої медичної допомоги,  а в 2000-2006 рр. — доцентом кафедри 
клінічної імунології та алергології ЛНМУ ім. Данила Галицького на клінічній базі 
Центрального військового госпіталя 1120 Західного оперативного командування. У 2004р. 
захистив докторську дисертацію на тему “Кальцинуюча хвороба клапанів серця: механізми 
розвитку, морфо-функціональний стан серця, клінічний перебіг, діагностика та підходи до 
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медикаментозного лікування” і в 2006 році обраний професором кафедри факультетської 
терапії ЛНМУ ім. Данила Галицького. З 2008 року — професор кафедри клінічної імунології та 
алергології, з 2013 року — професор кафедри терапії №1 та медичної діагностики факультету 
післядипломної освіти ЛНМУ ім. Данила Галицького, куратор клініки кардіології та внутрішніх 
хвороб Військово-медичного клінічного центра Західного регіону, член спеціалізованої вченої 
ради ЛНМУ ім. Данила Галицького із захисту кандидатських та докторських дисертацій за 
спеціальностями «Кардіологія» та "Внутрішні хвороби".  

Федоров Ю.В. автор понад 150 наукових публікацій, включаючи чотири монографії 
(«Склеродегенеративна кальцинуюча хвороба клапанів серця», «Хелпери», «Доцільність 
телеос-терапії», «Антигравітація»), рацпропозиції, патенти на винахід. Наукові інтереси 
присвячені захворюванням серцево-судинної системи, імунокардіології, психонейроімунології. 
За сумлінну лікувальну, науково-педагогічну працю нагороджений грамотами та подяками 
Львівського національного медичного університету, Львівського міського відділу охорони 
здоров’я, Асоціації приватних вищих навчальних закладів України, присвоєно звання 
Заслужений працівник освіти України. 
 

ЛЮБОВ ТЕОДОРІВНА ШЕВЧУК 
 

Народилася у Львові 9 березня 1951 року. В 1958-1968 рр. 
–навчання у Львівській середній школі №34 імені Маркіяна 
Шашкевича. У 1968-1973 рр. - навчання у Львівському 
державному університеті імені Івана Франка. Спеціальність 
згідно отриманого у 1973 р. диплома – географія, соціальна й 
економічна географія. 

У 1973-1992 рр. працювала у Львівському інституті 
«Містопроект» на посадах інженера-економіста (1973-1975), 
старшого інженера економіста (1975-1986), головного 
спеціаліста-економіста (1987-1992). За роки праці була автором 
проектів генеральних міст Західної України (Львова, Луцька, 

Мукачево, Ужгорода та ін.), схем і проектів районних планіровок (Львівської області, 
Львівської приміської зони та ін.), передпроектних містобудівельних обґрунтувань. У 1987 р.  
захистила дисертацію на тему «Раціональне використання трудових ресурсів в малих містах 
зони впливу великого міста (на матеріалах малих міст в зоні впливу міста Львова)» та 
отримання диплому кандидата економічних наук. В 1992-2005 – праця на посаді доцента 
Львівського національного університету імені Івана Франка. Читала низку курсів, які 
забезпечила авторськими посібниками «Основи медичної географії»(1997), «Сакральна 
географія» (1999) та ін. У 2005 р. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора 
економічних наук на тему “Медико-соціальні основи використання трудового потенціалу в 
Україні” за спеціальністю 08.09.01 (зараз 08.00.07) – Демографія, економіка праці, соціальна 
економіка і політика. У 2005-2013 рр. – завідувач відділу територіальних суспільних систем і 
просторового розвитку Інституту регіональних досліджень Національної академії наук України. 
З 2013 р. і по теперішній час – проректор з наукової роботи і міжнародних зв’язків 
Тернопільського інституту соціальних та інформаційних технологій. 

Під керівництвом Шевчук Л.Т. захищено 20 дисертацій на здобуття наукового ступеня 
кандидата наук і 7 дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора наук.  
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Член редколегії видань: 
1. Схід: аналітично-інформаційний журнал (Донецьк) (видається з 1995 року) – Шевчук 

Л.Т. член редколегії з економічних наук з 2012 року 
(http://skhid.com.ua/about/editorialTeam) 

2. Сталий розвиток економіки : міжнародний науково-практичний журнал 
(м.Хмельницький). Шевчук Л.Т. – член редколегії з 2010 року 

3. Регіональна економіка: квартальник (Львів). Regionalna gospodarka: kwartalnik (miasto 
Lwów) 

4. Феномен людини. Здоровий спосіб життя: Збірник наукових праць (м. Львів)  
Загальний обсяг наукового доробку – одноосібні монографії, параграфи у колективних 

монографіях, навчальні посібники, методичні рекомендації – всього 415 публікацій на кінець 
2014 року. 

Результати цих досліджень апробовані на всеукраїнських і міжнародних конференціях в 
інших країнах світу, зокрема в Бельгії (1993), Фінляндії (1994), Угорщині (1994), США (1995), 
Польщі (1994, 1999, 2005-2014), та на сторінках періодичних видань. 

Основні наукові праці: 
Одноосібні монографії і книги: 

1. Шевчук Л.Т. Основи медичної географії. – Львів: Львівський державний університет 
ім.Івана Франка, 1997. – 167 с. 

2. Шевчук Л.Т. Сакральна географія. – Львів: Світ, 1999. - 160 с. 
3. Шевчук Л.Т. Розміщення продуктивних сил. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана 

Франка, 2001. – 150 с. 
4. Шевчук Л.Т. Китай: соціально-економіко-географічна характеристика. - Львів: Світ, 

1999. – 136 с. 
5. Шевчук Л.Т. Медико-соціальні аспекти використання трудового потенціалу: 

регіональний аналіз і прогноз. – Львів, 2003. – 489 с. 
6. Шевчук Л.Т.Соціальна географія: Навчальний посібник. – К.: Знання, 2007. – 350 с. 
7. Шевчук Л.Т. Регіональна економіка. – К.: Знання, 2011. – 250 с. 

Розділи в колективних монографіях: 
1. Трудовые ресуpсы производственных систем / Долишний М.И., Злупко С.Н., Писаренко 

С.М. и др. – К.: Наукова думка, 1990. – С.236-244. 
2. Ресурсний потенцiал культури i активiзацiя людського фактору (Шевчук Л.Т., Садова 

У.Я.) // Соцiальний механiзм використання трудового потенцiалу - К.: IЕ УРСР, 1991. – 
С. 60-68 

3. Євдокименко В.К., Шевчук Л.Т., Садова У.Я. Культура та її територiальна  органiзацiя в 
системi вiдтворення соцiально-трудового потенцiалу // Соцiально-трудовий потенцiал. 
Теорiя i практика. Част. 2.   - К.: Hаукова думка, 1994. - С.123 – 132. 

4. Шевчук Л.Т. //  Соцiально-економічна географiя України. - Львiв: Cвiт, 1994.- С. 317-
224, 337-361. 

5. Шевчук Л.Т. Социально-економическая география Украины. - Львов: Свит, 1995. - с.382 
–339, 353 –378. 

6. Євдокименко В.К., Садова У.Я., Шевчук Л.Т. Соцiальна iнфрaструктура Карпатського 
регiону: пошуки перспектив розвитку. - Чернiвцi: Труд, 1995. – С.22 – 47, 57 – 78.  

7. Шевчук Л.Т., Шульц С.Л. Фактори трудової мотивацiї i мотивацiйного механiзму // 
Трудовий потенцiал i зайнятiсть: теоретичнi основи та регiональнi особливостi - 
Ужгород: Карпати, 1997. – С. 92 - 99. 
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8. Шевчук Л.Т., Дубаневич І.З.  Здоров’я жінок: регіонально-географічні та соціально-
економічні аспекти (на матеріалах Львівської області). - Тернопіль: Укрмедкнига, 2001.- 
156 с. 

9. Шевчук Л.Т., Куйбіда В.С., Шульц С.Л., Кривицький А.Ф. Поняття “українське місто” в 
концепції регіональної політики // Регіональна політика: методологія, методи, практика / 
НАН України. Інститут регіональних досліджень. Редкол.: відповідальний редактор 
академік НАН України М.І.Долішній. – Львів, 2001.- С.571-579. 

10. Шевчук Л.Т., Куйбіда В.С., Шульц С.Л., Кривицький А.Ф. Світовий досвід регулювання 
розвитку великих міст // Регіональна політика: методологія, методи, практика / НАН 
України. Інститут регіональних досліджень. Редкол.: відповідальний редактор академік 
НАН України М.І.Долішній. – Львів, 2001. 

11. Шевчук Л., Аарреваара Т. Фінляндія: соціально-економіко-географічна характеристика. -  
Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2001.- 163 с. 

12. Коломийчук В.С., Шевчук Л.Т., Шульц С.Л. Стратегічні засади соціально-економіч-ного 
розвитку регіону (на матеріалах Тернопільської області): монографія. - Львів-Тернопіль: 
Укрмедкнига, 2002. – С. 5-30, 142-243, 264-270. 

13. Шевчук Л.Т. Китай // Економічна і соціальна географія світу. – Львів: Світ, 2002. – 488-
502. 

14. Зарубіжний і вітчизняний досвід реформування адміністративно-територіального устрою 
/ За ред. Шевчук Л.Т. – Львів, 2007. – 254 с. 

15. Шевчук Л.Т. Суть регіональних суспільних систем // Регіональні суспільні системи / 
НАН України, Інститут регіональних досліджень; відп. ред. Л.К. Семів. – Львів, 2007. – 
496 с.   

16. Стимулювання регіонального розвитку Закарпатської області: монографія / За ред. 
Шевчук Л.Т. – Львів, 2008. – 187 с. (Сер. “Проблеми регіонального розвитку”). 

17. Просторовий розвиток регіону: соціально-економічні можливості, ризики і перспективи: 
Монографія / НАН України. Інститут регіональних досліджень; За ред. Д.е.н., проф. 
Шевчук Л.Т. – Львів, 2011. – 256 с. (Сер. «Проблеми регіонального розвитку) 

В зарубіжних виданнях близько 30 публікацій. 
Редагування наукових праць 

1. Гончаренко І.В. Соціально-економічний розвиток сільських території регіону: проблеми 
теорії та практики. Монографія / І.В.Гончаренко / За ред. д.е.н., проф. Шевчук Л.Т.  // 
НАН України. Інститут регіональних досліджень. – Львів, 2009. – 370 с. 

2. Гальків Л.І. Втрати людського капіталу: теорія й методологія дослідження та діагностика 
/ Л.І.Гальків: монографія. За ред. д.е.н., проф. Шевчук Л.Т. – Львів: Видавництво ЛКА, 
2010. – 232 с. 

3. Вишиванюк М.М. Соціально-економічний розвиток малих міст регіону: проблеми, 
тенденції, напрямки регулювання: монографія / М.М.Вишиванюк / За ред. д.е.н., проф. 
Шевчук Л.Т.// НАН України. Інститут регіональних досліджень. – Львів, . ІРД НАН 
України. – 252 с. 

4. Воськало В.І. Стратегії розвитку житлового будівництва в Україні: Монографія / В.І. 
Воськало / За ред. д.е.н., проф. Шевчук Л.Т. // НАН України. Інститут регіональних 
досліджень;– Львів, 2010. – 176 с. 

5. Гальків Л. І. Оцінка втрат людського капіталу: теорія, методологія, практика : 
монографія / Л. І. Гальків. За ред. д.е.н., проф. Шевчук Л.Т. – Львів : ІРД НАН України, 
2011. – 444 с.  

6. Просторовий розвиток регіону: Соціально-економічні можливості, ризики і перспективи: 
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ВИМОГИ 
до робіт, що подаються до збірника наукових статей 

“Феномен людини. Здоровий спосіб життя” 
Загальні вимоги 

1. До друку приймаються завершені неопубліковані статті за основними напрямками 
клінічної, профілактичної медицини, гігієни, феноменології людини, огляди літератури, 
рецензії, короткі повідомлення тощо. 

2. Мова статей: українська, російська (для авторів з РФ), польська, чеська, словацька, 
англійська, французька, німецька. 

3. Наукові статті повинні відповідати вимогам (Бюлетень ВАК України, 2003. – №1. – С.2). 
 Постановка проблеми. 
 Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
 Мета статті. 
 Виклад матеріалу з висновками. 

Вимоги до оформлення статті 
1. Обсяг статті до 10 сторінок включно з літературою, таблицями, рисунками та 

анотаціями. 
2. Порядок оформлення першої сторінки статті: великими літерами друкується ініціали та 

прізвище автора (авторів); заголовок статті, нижче – анотація (до 600 знаків) 
українською, російською, англійською мовою та ключові слова (до п’яти).  

Технічні вимоги щодо оформлення матеріалів 

1. Статті подаються в електронному варіанті (Word  97-2003) та у друкованому вигляді. 
2. Формат А4.  
3. Таблиці подаються безпосередньо в тексті після абзаців, де на них вміщено посилання. 

Кожна таблиця повинна мати заголовок, який пишеться в окремому рядку над таблицею. 
Над заголовком в окремому рядку справа пишеться слово “Таблиця” та її порядковий 
номер (арабською цифрою). Примітки та виноски до таблиць подаються під ними. 

4. Ілюстровані матеріали (фотографії, малюнки, креслення, діаграми, графіки тощо) 
позначаються як “Рис.” Подаються в тексті після посилання на них та нумеруються за 
порядком згадування у статті. Статті можуть містити хімічні та математичні формули. 
Розмір кегля тексту на ілюстраціях не більше 10 пт. 

5. Список використаної літератури за алфавітом. Спочатку кирилицею, а потім латиницею 
в оригіналі (Бюлетень ВАК України. – 2008. – №3. – С. 9-13). Скорочення слів та 
словосполучень наводяться за стандартами “Скорочення слів та словосполучень на 
іноземних європейських мовах у бібліографічному описі друкованих творів” (ГОСТ 
7.11-79 та 7.12-77), а також за ДСТУ 3582-97 “Скорочення слів в українській мові в 
бібліографічному описі”.  

6. Відомості про автора (-ів) на окремому аркуші: прізвище, ім’я, по-батькові, науковий 
ступінь і звання, посада, місце праці, повна поштова адреса, телефон (код країни, код 
міста), e-mail.  
Автори відповідають за точність викладених фактів, цитат, статистичних даних, 

географічних назв, власних імен. 
Роботи, які не відповідають цим вимогам, редакція не приймає. Оригінали, не прийняті 

до опублікування, авторам не повертаються. Редакція залишає за собою право на їх наукове і 
літературне редагування. Гонорар авторам не виплачується. Публікація матеріалів у збірнику 
платна. 

Матеріали до редакції також можуть надходити пересиланням на e-mail адресу:  
joun_dim@mail.lviv.ua;      server36@ukr.net  
або безпосередньо Ю.М. Панишку     +38(032)-275-56-45 
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