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А.Л.ВАСИЛЬЧУК 
 

СПЕЦИФІЧНІ ФУНКЦІЇ БЛАКИТНОГО ТОНКОМАТЕРІАЛЬНОГО ТІЛА 
 
 Вперше у світі пояснюються специфічні функції блакитного тонкоматеріального 
тіла людини. 
 Ключові слова: морфогенез; метаболізм; трансформація; модуляція; синтез; 
транспортування; перерозподіл; взаємообмін; захист; декодування; кодування; інтеграція; 
віддзеркалення; утворення. 
 
 Впервые в мире объясняются специфические функции голубого тонкоматериального 
тела человека. 
 Ключевые слова: морфогенез; метаболизм; трансформация; модуляция; синтез; 
транспортирование; перераспределение; взаимообмен; защита; декодирование; 
кодирование; интеграция; отражение; образование.  
 
 The author is supposed to be the first in the world to introduce the specific functions of the 
azure blue subtle body. 
 Key words: morphogenesis; metabolism; transformation; modulation; synthesis; 
transporting; distribution; mutual exchange; protection; decoding; coding; integration; reflection; 
creation. 
 

Продовження з випуску 27(93)-45(111)  
 
                                  Специфічні функції блакитного тонкоматеріального тіла    
      Пояснення та інтерпретація специфічних функцій блакитного тонкоматеріального 
тіла: 

1. Морфогенетична функція блакитного тонкоматеріального тіла проявляється як 
утворювальний і формувальний процес анатомічних і морфологічних структур фізичного 
тіла та інформаційно-енергетичного генезису всіх тимчасових тонкоматеріальних тіл. 
Блакитне тіло в онтогенезі людини забезпечує реалізацію природного голографічного 
причинно-наслідково обумовленого і  запрограмованого індивідуального росту, розвитку 
та диференціювання усіх анатомічних та морфологічних структурних рівнів фізичного 
тіла, еніоанатомічних рівнів усіх тимчасових тонкоматеріальних тіл. Морфогенетичну 
функцію слід одночасно сприймати і пояснювати як специфічну та ідентичну.   

2. У філогенезі людини утримує інформаційну чистоту її причинно-наслідкового 
філогенетичного, онтогенетичного та еволюційного розвитку, вміщує в собі інформації 
про філогенез, онтогенез і еволюцію людини, своїми специфічними блакитними 
життєвими інформаційно-енергетичними біоплазмами утримує, оновлює і захищає 
індивідуальні причинно-наслідкові анатомо-морфологічні норми будови, форми, 
структури, архітектоніки, топографії та фізіологічні норми функцій усіх структурних 
рівнів фізичного тіла, еніоанатомічні норми тимчасових тонкоматеріальних тіл, усіх 
властивостей, особливостей, здібностей і функціональних можливостей людини, яких 
людина набула протягом своїх окремих онтогенезів у земних умовах, захищає від 
інформаційних змін, мутацій, патологічно-деструктивних і функціональних змін, розпаду 
та знищення голографічних матриць причинно-наслідкового індивідуального розвитку 
людини, від змін біотичної, психічної, духовної та інформаційно-енергетичної 
ідентичності людини в її поєднаному філогенетичному, онтогенетичному і еволюційному 
розвитку.   

3. Метаболічна функція проявляється безпосереднім впливом інформацій, мікрочасток, 
світла, енергій, інформаційно-енергетичних субстанцій та специфічних блакитних 
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життєвих інформаційно-енергетичних біоплазм блакитного тіла на мікроструктури і 
ультраструктури клітин залоз, на синтез і секрецію гормонів, ферментів, медіаторів та 
інших біологічно активних речовин, що обумовлюють індивідуальні особливості обміну 
речовин, на характер метаболізму фізичного тіла. Ця функція проявляється і метаболізмом 
блакитних інформаційно-енергетичних матерій, необхідних для забезпечення 
функціонування блакитного, зеленого, світлосяюче-зеленого, бірюзового, синього, 
бузкового, фіолетового, рожевого, білого і золотого тонкоматеріальних тіл та блакитної 
голографічної інтеграції тонкоматеріальних тіл. Метаболічну функцію потрібно одночасно 
розглядати і пояснювати як специфічну та ідентичну.   

4. Кінетична функція проявляється первинним голографічним інформаційно-енергетичним 
формуванням функцій у структурах блакитного тонкоматеріального тіла з наступною 
передачею голографічно сформованих функцій відповідним структурам фізичного тіла 
для їх практичної реалізації. Початок відповідної функціональної діяльності фізичного 
тіла з психічними, емоційним, інтуїтивними, емоційно-ментальними, інтелектуально-
ментальними, духовними та ПСІ-феноменальними проявами спочатку відбувається у 
структурах блакитного тіла і блакитної 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, 
послідовності, поступовості виникнення або одночасного виникнення, збалансованої 
відповідності активності і пасивності функцій усіх анатомічних та морфофункціональних 
структур фізичного тіла, поєднаними інтелектуальними, ментальними, емоційними, 
духовними, інтуїтивними та практичними проявами людини у фізичних, біотичних, 
соціальних, духовних і окремих божественних аспектах Буття, а також забезпеченням її 
переорієнтації та адаптації до мінливих умов зовнішнього середовища Землі і Всесвіту, 
професіональної діяльності, рівня соціального розвитку, життєздатності, життєдіяльності, 
росту та розвитку фізичного тіла і людини, здатної до діяльності в умовах Землі, Всесвіту і 
Духовного Буття. Коректувальна функція блакитного тонкоматеріального тіла має значно 
більші можливості, ніж коректувальні функції світлосяюче-зеленого, зеленого, жовтого, 
світлосяюче-оранжевого, оранжевого, світлосяюче-червоного і червоного 
тонкоматеріальних тіл. При нормальному еніоанатомічному розвитку цих 
тонкоматеріальних тіл їх коректувальні функції завжди проявляються збалансовано, 
взаємозалежно і доповнюють одна одну. Коректувальна функція блакитного тіла виходить 
за межі онтогенезу людини і може проявлятися у філогенезі на усіх біотичних, психічних, 
еніопсихічних, соціальних, духовних, інформаційно-енергетичних  та електромагнітних 
рівнях людини, поєднуючи причинно-наслідкову закономірність її філогенетичного, 
онтогенетичного і еволюційного розвитку. При досягненні універсального розвитку 
блакитного тіла  коректувальна функція з однаковою ефективністю може проявлятися у 
будь-якому діапазоні електромагнітного спектра. Коректувальну функцію слід одночасно 
сприймати і пояснювати як специфічну та ідентичну.   

6. У процесі філогенетичного, онтогенетичного і еволюційного розвитку людини у 
блакитному діапазоні електромагнітного спектра утримується індивідуальна генетична та 
інформаційно-енергетична ідентичність, анатомічна, морфологічна і фізіологічна 
ідентичність фізичного тіла людини на усіх її анатомічних рівнях та зберігається від 
розпаду, знищення, патологічно-деструктивних змін і мутацій під час хвороб, травм, 
впливу біопатогенних, техногенних і негативних факторів. Блакитне тіло інформаційно-
енергетично обумовлює форми і структури біотичного та інформаційно-енергетичного 
імунітету людини у блакитних діапазонах електромагнітного спектра. Тимчасові 
тонкоматеріальні тіла не можуть виконувати цю функцію протягом філогенезу. Функція 
утримання і зберігання інформацій у філогенезі людини властива тільки вічним 
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тонкоматеріальним тілам – блакитному, бірюзовому, синьому, бузковому, 
фіолетовому, рожевому, білому і золотому.   

7. Інформаційно, енергетично та інформаційно-енергетично обумовлює інформаційно-
енергетичну ідентичність, індивідуальність, імунітет і гомеостаз у блакитних діапазонах 
електромагнітного спектра не лише в онтогенезі, але й у філогенезі людини. Приймає 
участь в обумовленні біотичного імунітету людини.  

8. У блакитних діапазонах електромагнітного спектра захищає від інформаційного, 
енергетичного та інформаційно-енергетичного знищення усі анатомічні та морфологічні 
структурні рівні фізичного тіла і структури тимчасових тонкоматеріальних тіл в 
онтогенезі.   

9. Захищає людину та її тіла у філогенезі і онтогенезі від радіації та негативного 
інформаційно-енергетичного впливу зовнішнього середовища.   

10. Захищає фізичне тіло, червоне, світлосяюче-червоне, оранжеве, світлосяюче-оранжеве, 
жовте, зелене, світлосяюче-зелене та блакитне тонкоматеріальні тіла від проникання 
негативних інформацій, біопатогенних, неідентичних, неприродних і нехарактерних 
інформаційно-енергетичних матерій блакитних діапазонів електромагнітного спектра та 
біопатогенних мікроорганізмів.    

11. У блакитних діапазонах електромагнітного спектра блакитне тіло інформаційно-
енергетично очищає усі анатомічні та морфологічні структурні рівні фізичного тіла, 
організм в цілому, індивідуальну голографічну причинно-наслідкову матрицю 
філогенетичного,  онтогенетичного і еволюційного розвитку людини, очищає себе, зелене 
і світлосяюче-зелене тіла від шкідливих мікрочасток, біопатогенних мікроорганізмів, 
негативних інформацій, біопатогенних, неідентичних,  неприродних,  невластивих, 
нехарактерних і нетипових інформаційно-енергетичних матерій блакитних діапазонів 
електромагнітного спектра. При досягненні універсального розвитку блакитне тіло зможе 
інформаційно-енергетично очищати червоне, світлосяюче-червоне, оранжеве, 
світлосяюче-оранжеве, жовте, зелене та світлосяюче-зелене тонкоматеріальні тіла.   

12. У блакитних діапазонах електромагнітного спектра управляє інформаційно-енергетичною 
матерію нового людського життя, ростом, розвитком і диференціюванням усіх 
анатомічних та морфологічних структур фізичного тіла та структур зеленого, світлосяюче-
зеленого, ідентичних блакитно-світлосяюче-зеленого, блакитно-зеленого, блакитно-
жовтого, блакитно-світлосяюче-оранжевого, блакитно-оранжевого, блакитно-світлосяюче-
червоного і блакитно-червоного та компонентних тонкоматеріальних тіл з блакитним 
компонентом інформаційно-енергетичних матерій і забезпечує функціонально 
необхідними інформаціями, мікрочастками, енергіями і необхідним світлом 
індивідуально-універсальну життєву інформаційно-енергетичну біоплазму, специфічні та 
високоспецифічні блакитні біоплазми.   

13. Трансформує, модулює, синтезує і випромінює інформації, мікрочастки, світло, енергії 
інформаційно-енергетичні субстанції та біоплазми блакитних діапазонів 
електромагнітного спектра, приймаючи таким чином участь у створенні та оновленні 
інформаційно-енергетичних полів Землі, Всесвіту і Духовного Буття у блакитних 
діапазонах електромагнітного спектра.   

14. Декодує та кодує інформації, мікрочастки, світло, енергії, інформаційно-енергетичні 
субстанції  і біоплазми блакитних діапазонів електромагнітного спектра інформаційно-
енергетичних полів зовнішнього середовища на біотично-фізичному рівні для причинно-
наслідкових морфогенетичних функціональних потреб усіх анатомічних і морфологічних 
структур фізичного тіла, а на інформаційно-енергетичному рівні - для блакитної 
голографічної інтеграції тонкоматеріальних тіл.   

15. Перерозподіляє між усіма анатомічними та морфологічними структурами фізичного тіла, 
між фізичним тілом і тонкоматеріальними тілами та між тонкоматеріальними тілами 
блакитної голографічної інтеграції тонкоматеріальних тіл інформації, мікрочастки, світло, 



 
 

Феномен людини. Здоровий спосіб життя. Вип. 46 (112). 2015 
 

8 

енергії, інформаційно-енергетичні субстанції та біоплазми блакитних діапазонів 
електромагнітного спектра причинно-наслідкового, морфологічного, поєднаного 
біологічного, соціального, інтелектуального, ментального, емоційного і духовного 
розвитку, ПСІ-феноменального та позасмислового відображення світу, високорозвинених 
проявів екстрасенсорної, позасмислової, інформаційно-енергетичної та духовної 
чутливості, проявів інформаційно-енергетичного зв’язку з досвідом зниклих земних 
людських цивілізацій – регресії, а також усіх ПСІ-феноменальних здібностей, 
інформаційно-енергетичною основою яких являються тимчасові тонкоматеріальні тіла.   

16. У блакитних діапазонах електромагнітного спектра забезпечує інформаційно-
енергетичний взаємообмін причинно-наслідкового характеру між усіма анатомічними та 
морфологічними структурами фізичного тіла, фізичним тілом і тонкоматеріальними 
тілами, між тілами блакитної голографічної інтеграції тонкоматеріальних тіл та 
тонкоматеріальних тіл з ідентичними для людини інформаційно-енергетичними полями 
людей, тварин, Природи, Землі, біосфери, ноосфери, Всесвіту і Духовного Буття.   

17. Блакитне тіло приймає участь в утворенні причинно-наслідкової матерії Всесвіту, 
інформаційно-енергетичних полів людини, суспільства, Природи, Землі, біосфери, 
ноосфери і Духовного Буття.   

18. Передає потрібну кількість причинно-наслідкових інформацій, мікрочасток, світла, 
енергій, інформаційно-енергетичних субстанцій і біоплазм блакитних діапазонів 
електромагнітного спектра і забезпечує ними фізичне тіло, зелене, світлосяюче-зелене, 
блакитне, бірюзове, синє, бузкове, фіолетове, рожеве, біле та золоте тонкоматеріальні тіла, 
що має значення для морфогенезу, людського життя, поєднаного біотичного, соціального, 
інтелектуального, ментального, емоційного, морального, етичного, естетичного, ПСІ-
феноменального і духовного розвитку, поглибленого ПСІ-феноменального та 
позасмислового відображення світу, тонших проявів екстрасенсорної, позасмислової, 
інформаційно-енергетичної та духовної чутливості, проявів інформаційно-енергетичного 
зв’язку з досвідом  зниклих земних людських цивілізацій - регресії, а також для всіх ПСІ-
феноменальних здібностей, обумовлених тимчасовими тонкоматеріальними тілами. При 
цьому блакитне тонкоматеріальне тіло приймає від тонкоматеріальних тіл аналогічну 
інформацію для забезпечення свого функціонування.   

19. Забезпечує у блакитних діапазонах електромагнітного спектра інформаційно-
енергетичний перехід між низькочастотними та високочастотними інформаційно-
енергетичними рівнями Буття, між фізичним тілом, блакитним, зеленим, світлосяюче-
зеленим, бірюзовим, синім, бузковим, фіолетовим, рожевим, білим і золотим 
тонкоматеріальними тілами, між тонкоматеріальними тілами та інформаційно-
енергетичними полями зовнішнього середовища.   

20. Обумовлює інформаційну, енергетичну та інформаційно-енергетичну здатність 
поєднаного філогенетичного, біотичного, соціального, інтелектуального, ментального, 
емоційного і духовного розвитку, більш тонкого ПСІ-феноменального та позасмислового 
відображення світу, поглибленого прояву екстрасенсорної, позасмислової, інформаційно-
енергетичної та духовної чутливості, інформаційно-енергетичного зв’язку зі зниклими 
земними людськими цивілізаціями – регресії. При цьому у тимчасових тонкоматеріальних 
тілах причинно-наслідково посилюється обумовленість інформаційно-енергетичної основи 
ПСІ-феноменальних здібностей, які можуть проявлятися на інформаційно-енергетичній 
основі відповідного тіла чи декількох тимчасових тонкоматеріальних тіл. 

21. Уможливлює симбіоз блакитного тонкоматеріального тіла з фізичним тілом у блакитних 
діапазонах електромагнітного спектра. Без цього симбіозу неможливий прояв 
біотичного життя людини в земних умовах. 

22. Являється основою для створення блакитної голографічної інтеграції тонкоматеріальних 
тіл і приймає участь в утворенні зеленої, світлосяюче-зеленої, бірюзової, синьої, бузкової, 
фіолетової, рожевої, білої та золотої голографічних інтеграцій тонкоматеріальних тіл.  
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23. Утворює специфічні та високоспецифічні блакитні життєві інформаційно-енергетичні 
біоплазми і приймає участь в утворенні індивідуально-універсальної життєвої 
інформаційно-енергетичної біоплазми у блакитних діапазонах електромагнітного спектра.   

24. У блакитних діапазонах електромагнітного спектра постійно випромінює до зовнішнього 
середовища інформації, мікрочастки, світло, енергії, інформаційно-енергетичні субстанції 
та біоплазми, приймаючи таким чином участь в утворенні життєвого інформаційно-
енергетичного середовища, у новому інформаційно-енергетичному наповненні 
інформаційно-енергетичних полів зовнішнього середовища, особливо індивідуального 
психічного поля, родинного психічного поля, психічного поля соціальної групи, 
універсального психічного поля Землі, універсального психічного поля Всесвіту, 
духовних полів людства та окремих інформаційно-енергетичних полів Всесвіту.  

25. Створює інформаційно-енергетичну основу поєднаного біотичного, соціального, 
психічного, інтелектуального, емоційного та духовного розвитку, більш тонкого ПСІ-
феноменального і позасмислового відображення світу, поглибленого прояву 
екстрасенсорної, позасмислової та духовної чутливості, інформаційно-енергетичного 
зв’язку з досвідом зниклих земних цивілізацій – регресії. При цьому в тимчасових 
тонкоматеріальних тілах розширюється інформаційно-енергетична основа розвитку, 
вдосконалення і прояву ПСІ-феноменальних здібностей.   

26. У блакитних діапазонах електромагнітного спектра приймає участь у створенні 
індивідуального інформаційно-енергетичного біоплазматичного поля людини.   

27. Морфогенетична, метаболічна, кінетична, коректувальна функції, функція забезпечення 
біотичної та інформаційно-енергетичної блакитної ідентичності людини, функція 
забезпечення біотичного та інформаційно-енергетичного блакитного імунітету людини 
уможливлюються спільним функціонуванням фізичного тіла, блакитного, червоного, 
світлосяюче-червоного, оранжевого, світлосяюче-оранжевого, жовтого, зеленого та 
світлосяюче-зеленого тонкоматеріальних тіл. Ці функції посилюються, розширюються і 
вдосконалюються іншими вічними тонкоматеріальними тілами.   

28. Блакитне тонкоматеріальне тіло вільно проникає крізь світлосяюче-зелене, зелене, жовте, 
світлосяюче-оранжеве, оранжеве, світлосяюче-червоне і червоне тонкоматеріальні тіла та 
фізичне тіло, голографічно з ними поєднується, перебуває у симбіозі та утворює 
голографічну структурно-функціональну єдність. При прониканні крізь тонкоматеріальні 
тіла блакитне тіло повторює їх форму, структуру, внутрішню архітектоніку, приймає на 
інформаційному рівні їх функції та утворює з ними 7 вторинних ідентичних 
тонкоматеріальних тіл:  блакитно-світлосяюче-зелене, блакитно-зелене, блакитно-жовте, 
блакитно-світлосяюче-оранжеве, блакитно-оранжеве, блакитно-світлосяюче-червоне і 
блакитно-червоне.   

29. Приймає, декодує, кодує і зберігає у блакитних діапазонах електромагнітного спектра 
поєднані інтелектуальні, ментальні, емоційні, моральні, етичні, естетичні, ПСІ-
феноменальні, духовні, душевні інформації, а також інформації окремих божественних 
аспектів та практичної діяльності людства, Природи, Землі, біосфери, ноосфери, Всесвіту і 
Духовного Буття, використовуючи ці інформації для формування індивідуальних знань 
основних законів Землі, суспільства, Природи, біосфери, ноосфери, Всесвіту, Духовного 
Буття та функціонування в єдності матеріального, духовного, минулого, теперішнього, 
майбутнього, людського, земного і космічного.   

30. Голографічно фіксує та інтегрує у блакитних діапазонах електромагнітного спектра 
причинно-наслідкові інформації всебічного, гармонійного, виваженого і універсального 
розвитку людини, її тіл, властивостей, особливостей, здібностей, функцій і 
функціональних можливостей, що відносяться до всіх рівнів Буття людства, Природи, 
Землі, біосфери, ноосфери, Всесвіту та духовного світу.   

31. Забезпечує індивідуальність причинно-наслідкового філогенетичного, онтогенетичного, 
еволюційного, психічного, інтелектуального, метального, емоційного, морального, 
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етичного, естетичного, ПСІ-феноменального, духовного, душевного і окремих 
божественних аспектів розвитку людини, її життєвих ситуацій, практичної діяльності, 
стосунків із суспільством, з окремими людьми, Природою, Землею, Всесвітом і Духовним 
Буттям.   

32. Формує причинно-наслідкові інтегральні інформаційно-енергетичні матриці блакитних 
діапазонів електромагнітного спектра біотичного, соціального, психічного, 
інтелектуального, ментального, емоційного, етичного, естетичного, духовного і ПСІ-
феноменального розвитку, вдосконалення та проявів людини з інформацій людського, 
природного, земного, біосферного, ноосферного, Всесвітнього і Духовного Буття.  

33. Причинно-наслідковий інформаційний характер блакитного тіла обумовлює та 
програмує індивідуальні особливості філогенезу, онтогенезу і еволюції людини, 
морфогенетичні процеси фізичного тіла, його анатомію, морфологію та фізіологію, 
генезис форм і структур усіх тимчасових тонкоматеріальних тіл, соціальні, психічні, 
інтелектуальні, ментальні, емоційні, етичні, естетичні, духовні, душевні та окремі 
божественні прояви людини, її практичну діяльність, життєві ситуації, стан здоров’я, 
характер хвороб, стосунки із суспільством, Природою, Землею, Всесвітом і Духовним 
Буттям.   

34. У блакитних діапазонах електромагнітного спектра інформаційно-енергетично визначає і 
орієнтує причинно-наслідковий індивідуальний філогенез, онтогенез та еволюційний 
розвиток людини.   

35. Функціонування блакитного тіла інформаційно визначає характер індивідуального Буття 
людини, її психічної діяльності, ситуаційного мислення, емоціональних переживань, 
практичної діяльності, щоденних життєвих ситуацій, біотичних, соціальних і ПСІ-
феноменальних проявів людини, можливості людини пристосуватися до мінливих 
соціально-економічних умов суспільства, вміння знайти своє місце у суспільстві та 
реалізувати свої потенціальні можливості на будь-яких рівнях Буття .    

36. У блакитних діапазонах електромагнітного спектра інформаційно-енергетично інтегрує 
людські властивості в людині, результати людської діяльності минулого і теперішнього, 
чим певною мірою обумовлює та програмує майбутнє людське життя, його характер та 
наслідки майбутньої діяльності людини.   

37. У блакитних діапазонах електромагнітного спектра інтегрує інформації людини минулого 
і теперішнього, а також інформаційно моделює та програмує інформаційну голограму 
майбутньої людини.  

38. Допомагає людині відчути і усвідомити єдність свого минулого, теперішнього та 
майбутнього, єдність людини, Землі, Всесвіту і Духовного Буття, єдність людського, 
земного, матеріального, духовного, космічного  та божественного.    

39. У блакитних діапазонах електромагнітного спектра формує інтуїтивну, науково-
прагматичну, ПСІ-феноменальну діяльність, окремі аспекти духовної, причинно-
наслідкової та дуалістичної діяльності, яка свідомо, підсвідомо і несвідомо реалізується 
фізичним тілом за допомогою відповідних біотичних, соціальних, психічних, 
інтелектуальних, ментальних, інтуїтивних, емоційних, моральних, етичних, естетичних, 
ПСІ-феноменальних і духовних проявів, а також характером відношення людини до 
вибору, реалізації та досягнення життєво важливих цілей і вирішенні поставлених задач.    

40. Чутливо реагує на біотичні, соціальні, інтелектуальні, ментальні, емоціональні, моральні, 
етичні, естетичні, ПСІ-феноменальні, духовні, душевні та окремі божественні прояви 
людини, на її практичну діяльність, життєві ситуації, стан здоров’я, характер хвороби і на 
відносини  із суспільством, з окремими людьми, Природою, Землею, Всесвітом і 
Духовним Буттям. Усе це інформаційно фіксується та кодується, переорієнтовує 
характер взаємозалежностей з фізичним і тонкоматеріальними тілами, еволюційно змінює 
характер інформаційного змісту голографічної матриці майбутньої людини.    
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41. При пасивній життєвій позиції, недостатньому розвитку інтелекту, сили волі, духовності 
та усіх тіл людини виникають інформаційні умови, за яких людина не може змінити свій 
інформаційно причинно-наслідково обумовлений блакитним тілом онтогенетичний 
розвиток, морфогенетичні, анатомічні, морфологічні та фізіологічні процеси фізичного 
тіла, форми, структури і функції усіх тимчасових тонкоматеріальних тіл, біотичні, 
соціальні та психічні прояви і життєві ситуації. При цьому розвиток людини та перебіг її 
життєвих ситуацій здійснюється відповідно до інформаційного причинно-наслідкового 
змісту блакитного тонкоматеріального тіла.   

42. При активній життєвій позиції, достатньому розвитку інтелекту, менталітету, сили волі, 
духовності, усіх тіл людини, позитивному мисленні, відкритості до любові, духовності та 
добра протягом життя створюються умови, за яких людина може змінити характер 
причинно-наслідкового інформаційного змісту голографічних матриць і програм свого 
розвитку у блакитному тілі, інформаційно переорієнтувати характер взаємозалежностей та 
взаємовпливів між блакитним тілом, фізичним тілом та усіма тонкоматеріальними тілами, 
між біотичними, соціальними, психічними, духовними, ПСІ-феноменальними проявами і 
життєвими ситуаціями, що дає можливість змінювати долю людини у блакитних 
діапазонах електромагнітного спектра.   

43. У блакитних діапазонах електромагнітного спектра блакитне тіло своєю внутрішньою і 
зовнішньою частинами формує та відображає у просторі усі ультра-, мікро- і 
макроанатомо-морфофункціональні структури фізичного тіла та структури блакитного, 
світлосяюче-зеленого, зеленого, жовтого, світлосяюче-оранжевого, оранжевого, 
світлосяюче-червоного і червоного тіл. Фізичне тіло у блакитному тілі представлено 16 
разів – 8 разів у внутрішній частині і 8 разів у зовнішній частині тіла.   

44. Блакитне тіло розширює поєднання окремих голограм біотичної, соціальної, психічної, 
інтелектуальної, ментальної, емоційної, моральної, етичної, естетичної, ПСІ-
феноменальної, духовної, душевної, практичної раціональної, прагматичної, прогресивної, 
гуманної, інтегральної діяльності в єдину голограму з функціональною автономією 
причинно-наслідкового прояву окремих голограм у блакитних діапазонах 
електромагнітного спектра.    

45. Виконує функції посередника між фізичним тілом людини і Абсолютом у пізнанні 
Абсолюту, Землі, біосфери, ноосфери, Всесвіту, Духовного Буття, свого Вищого 
Духовного «Я» і дає можливість людині високодуховно і душевно розвиватися з 
розвитком окремих божественних властивостей.   

46. У блакитних діапазонах електромагнітного спектра надає думці інформаційно-
енергетичної сили духовного характеру, яка може впливати на еволюційний розвиток 
людини, суспільства, Природи, Землі, біосфери, ноосфери, Всесвіту, Духовного Буття і 
змінювати властивості інформацій, мікрочасток, світла, енергії, часу, простору та будь-
якої матерії людського, земного, космічного та духовного походження з минулого, 
теперішнього і майбутнього.    

47. На фізичному рівні людини у блакитних діапазонах електромагнітного спектра допомагає 
мозку оцінювати причинно-наслідкові закономірності розвитку людини, суспільства, 
Природи, Землі та Всесвіту, зрозуміти місце і роль людини у причинно-наслідковому 
ланцюзі розвитку життя на Землі.    

48. У блакитних діапазонах електромагнітного спектра інформаційно-енергетично 
допомагає людині відчувати, усвідомлювати, диференціювати, запам’ятовувати і 
аналізувати причинно-наслідкові інформації людського життя, суспільства, Природи, 
Землі, біосфери, ноосфери, Всесвіту і Духовного Буття. 

49. Посилює інформації життєвого досвіду енергіями блакитних діапазонів 
електромагнітного спектра, передає до центрів мозку посилену інформацію, яка збуджує 
мозкові центри і забезпечує в них відповідні біохімічні, електромагнітні та інформаційно-
енергетичні процеси оптимального, життєво необхідного мислення, духовно-емоційного 
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відчуття і переживання творчого мислення і творчих думок, практична реалізація яких 
вдосконалює саму людину та соціальну інфраструктуру в гармонії з Природою, Землею, 
біосферою, ноосферою, Всесвітом, Духовним Буттям і потребами людини.   

50. У період філогенезу акумулює, зберігає, розділяє і випромінює інформації причинно-
наслідкової єдності філогенетичного, онтогенетичного та еволюційного розвитку людини. 
Після смерті фізичного тіла інформації життєвого досвіду земного життя у блакитних 
діапазонах електромагнітного спектра блакитне тіло приймає до своїх структур, в яких ці 
інформації вічно зберігаються  і можуть передаватися новому людському життю.    

51. Причинно-наслідкові інформації, мікрочастки, світло, енергії, інформаційно-енергетичні 
субстанції, біоплазми та інформаційно-енергетичні голограми різного характеру, які 
поглинаються та утворюються  блакитним тонкоматеріальним тілом, вільно 
переміщуються  просторами блакитного, світлосяюче-зеленого, зеленого, жовтого, 
світлосяюче-оранжевого, оранжевого, світлосяюче-червоного, червоного і фізичного тіл, 
можуть фіксуватися та реалізуватися у структурах цих тіл.    

52. Захищає від інформаційно-енергетичного знищення індивідуальну блакитну голографічну 
інтеграцію тонкоматеріальних тіл, допомагає захищати зелену і світлосяюче-зелену 
голографічні інтеграції тонкоматеріальних тіл.    

53. Не допускає проникання біопатогенних, неідентичних, невластивих, неприродних та 
нехарактерних інтелектуальних, ментальних, емоційних, інтуїтивних і антидуховних 
інформаційно-енергетичних матерій до свого внутрішнього середовища та внутрішнього 
середовища світлосяюче-зеленого, зеленого, жовтого, світлосяюче-оранжевого, 
оранжевого, світлосяюче-червоного, червоного і фізичного тіл.   

54. У блакитних діапазонах електромагнітного спектра не допускає проникання до 
індивідуальних причинно-наслідкових інформаційно-енергетичних голограм і матриць 
таких інформацій, мікрочасток, світла, енергій, інформаційно-енергетичних субстанцій і 
біоплазм, які можуть негативно змінити інформаційний причинно-наслідковий зміст 
голограм і голографічних матриць та їх програмування.   

55. Блакитне тіло після смерті фізичного тіла приймає від нього та усіх тимчасових 
тонкоматеріальних тіл і вічно зберігає інформації голограм причинно-наслідкового 
філогенетичного, онтогенетичного та еволюційного розвитку людини, причинно-
наслідкову інформацію індивідуальних особливостей анатомії, морфології та фізіології 
фізичного тіла, причинно-наслідкову і дуалістичну інформацію біотичних, соціальних, 
психічних, інтелектуальних, ментальних, емоційних, моральних, етичних, естетичних, 
ПСІ-феноменальних, духовних, душевних та окремих божественних проявів людини, 
причинно-наслідкову інформацію форм, структур і функцій усіх тимчасових 
тонкоматеріальних тіл, а також передає голографічну матрицю причинно-наслідкового та 
дуалістичного розвитку новонародженій людині. Інформаційно поєднує людину 
минулого, теперішнього і майбутнього, забезпечуючи часову триєдність людини.                                                                                                                                                                                                               

                                                                                                           
Продовження у випуску 47(113) 
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Р.І. ЛІТВІНЯК 
 

ПАРАНЕОПЛАСТИЧНІ СИНДРОМИ, ЩО СУПРОВОДЖУЮТЬСЯ 
ПОРУШЕННЯМ СИСТЕМИ ГЕМОСТАЗУ 

 
В оглядовій статті розглянуто механізми розладу гемостазу у хворих із злоякісними 

пухлинами. Охарактеризовано особливості паранеопластичних синдромів, що 
супроводжуються порушенням системи гемостазу.  

Ключові слова: гемостаз, паранеопластичний тромбоемболізм, паранеопластичний 
тромбоцитоз, паранеопластична аутоімунна тромбоцитопенія. 

 
В обзорной статье рассмотрено механизмы расстройства гемостаза у больных из 

злокачественными опухолями. Охарактеризировано особенности паранеопластических 
синдромов, которые сопровождаются нарушениями системы гемостаза. 

Ключевые слова: гемостаз, паранеопластический тромбоэмболизм, 
паранеопластический тромбоцитоз, паранеопластическая аутоиммунная 
тромбоцитопения. 

 
This review article considers the mechanisms of hemostasis failure in patients with malignant 

tumors. Specific features of paraneoplastic syndromes accompanied by hemostasis dysfunction are 
described. 

Key words: hemostasis, paraneoplastic thromboembolism, paraneoplastic thrombocytosis, 
paraneoplastic autoimmune thrombocytopenia. 

 
Під терміном «гемостаз» розуміють процес утворення згустка в ушкоджених судинах, 

який запобігає крововтраті і забезпечує рідкий стан крові у просвіті кровоносних судин. 
Система гемостазу – одна з найважливіших систем підтримання життєдіяльності організму, а її 
функціонування базується на взаємодії і взаємодоповненні багатьох складових: клітин 
організму, біологічно активних речовин (гормонів, цитокінів), чинників зсідання крові і 
фібринолізу. Основними функціями системи гемостазу є: попередження кровотечі та 
крововтрати; забезпечення структурної цілісності судинної стінки в нормі і при її пошкодженні; 
підтримання стабільного агрегатного стану крові; запобігання внутрішньосудинному зсіданню 
крові; лізис тромбів; створення передумов для оптимальної регенерації пошкоджених тканин 
[1].  

Вивчення проблем порушення гемостазу при злоякісних новоутворах досі залишається 
надзвичайно актуальним. Тромбоемболічні ускладнення поширені у хворих із різноманітними 
формами злоякісних новоутворів, а виникнення тромбозу часто ускладнює процес лікування 
пацієнта. У приблизно 20% пацієнтів з клінікою венозного тромбоемболізму (ВТЕ - 
симптомокомплекс, що поєднує у собі тромбоемболію легеневої артерії та тромбоз глибоких 
вен), виявляють злоякісну пухлину, наявність якої, у свою чергу, підвищує ризик виникнення 
ВТЕ у сім разів [2,3]. Ризик рецидиву ВТЕ протягом одного року становить 21% серед 
онкологічних хворих, порівняно із 7% у неонкологічних хворих [4].  
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Ще у 1865 році французький лікар Арман Труссо у свої лекції “Phlegmasia Alba Dolens” 
вперше відмітив часте поєднання гострого тромбофлебіту глибоких вен обох кінцівок із раком. 
З того часу описано ряд паранеопластичних тромбоемболічних розладів, що супроводжуються 
ураженням як артерій, так і вен, які об’єднують під назвою «синдром Труссо». Вивченню 
патофізіологічних особливостей порушень системи гемостазу в онкологічних хворих 
присвячено багато статей та наукових досліджень. У 1972 році вчені Vales та Warren 
досліджували адгезію клітин пухлини до судинної стінки. Вони користувалися двома моделями. 
У випадку першої моделі комплекси тромбоцит-пухлинні клітини розміщувалися навколо 
інтактного ендотелію. Внаслідок секреції пухлиною фактора судинної проникності відбувалося 
роз’єднання міжклітинних контактів. При цьому клітини новоутвору досягали тромбогенного 
субендотеліального шару. Інша модель полягала в тому, що ендотеліальний покрив механічно 
пошкоджувався, після чого малігнізовані клітини закладалися у моношар з тромбоцитів та 
фібрину, адгезованих у субендотелій. Обидва дослідження продемонстрували складну 
взаємодію між злоякісними клітинами, судинним ендотелієм, тромбоцитами та системою 
коагуляції. Останні спостереження виявили властивість пухлинних клітин, які транспортуються 
кров’ю, прилипати до ендотелію та викликати ушкодження ендотеліальних клітин. Тромбоцити 
скупчуються навколо туморозних клітин та виділяють речовини, що посилюють руйнування 
ендотеліальних клітин і приваблюють інші тромбоцити. Встановлено, що патогенезі 
паранеопластичних тромбоемболізмів важливу роль відіграють наступні властивості клітин 
ендотелію: продукція антикоагулянтів та факторів фібринолізу, синтез простацикліну та 
ендотеліального фактора релаксації, інактивація серотоніну і катехоламінів [5].  

Механізми тромбоутворення в онкологічних хворих мають свої особливості. Німецький 
вчений Рудольф Вірхов виявив основні фактори внутрішньосудинного тромбозу: 1) 
ушкодження судинної стінки; 2) підвищення схильності крові до згортання; 3) уповільнення 
швидкості кровотоку. Серед цих елементів класичної тріади Вірхова саме гіперкоагуляція, 
індукована пухлинними клітинами, має визначальну роль у хворих зі злоякісними 
новоутвореннями. Найбільше вивчені два шляхи активації системи гемостазу: утворення 
пухлинного тканинного фактора (ТФ) та ракового прокоагулянту. Об’єднання TФ з фактором 
VII призводить до утворення комплексу, активуючого фактори Ха і тромбін, що запускають 
процес внутрішньосудинного згортання крові. Раковий прокоагулянт експресується 
пухлинними клітинами та безпосередньо активує Х фактор згортання крові. Також 
прокоагулянтна активність пухлинної тканини пов’язана із утворенням у пухлині рецептора 
фактора V, речовин із властивостями XIII фактора, прозапальних цитокінів, інгібіторів 
фібринолізу [6]. Важливу роль відіграють порушення антикоагулянтної та фібринолітичної 
систем. Зменшення рівня антитромбіну III у хворих із злоякісними пухлинами виникає 
внаслідок його підвищеного споживання. У деяких пацієнтів знижується кількість 
тромбомодуліну. Тромбомодулін – протеоглікан судин, що є рецептором для тромбіну. 
Еквімолярний (1:1) комплекс тромбін-тромбомодулін не викликає перетворення фібриногену у 
фібрин, пришвидшує інактивацію тромбіну антитромбіном III і активує протеїн C - один із 
фізіологічних антикоагулянтів крові. 

Нижче буде оглянуто особливості паранеопластичних синдромів, що супроводжуються 
порушенням системи гемостазу. 

Паранеопластичний артеріальний та венозний тромбоемболізми. Тромбоемболізм - 
друга найпоширеніша причина смерті у хворих із злоякісними пухлинами. Ішемія кінцівки, 
зумовлена артеріальним емболізмом, описана при феохромоцитомі, меланомі та ангіосаркомі. 
Також поодинокі випадки зустрічаються при аденокарциномі підшлункової залози та 
парагангліомі каротидного синуса [7]. Вважається, що надмірна секреція прокоагуляційного 
тканинного фактору та фосфатидилсерину можуть відповідати за виникнення артеріального та 
венозного емболізму у людських клітинних лініях меланоми та феохромоцитоми. Окрім того, 
розлади процесу згортання крові пов’язують з активацією онкогенів та інактивацією генів-
супресорів пухлин (PTEN, MET чи p53) [8]. У Великобританії проводився аналіз 56000 випадків 
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ВТЕ (2010-2011 рр.), при цьому у 4150 хворих (7,41%) виявлено рак тої чи іншої локалізації. За 
іншими даними, з 20–64% пацієнтів з ідіопатичним ВТЕ близько 4–10% матимуть злоякісний 
новоутвір. Chung WS та співавтори виявили, що найчастіше з ВТЕ асоціюються рак легень 
(14.8%), колоректальний рак (14.1%) та рак шийки матки (12.7%) [9,10]. Tagalakis та його 
колеги встановили, що в 13.6% із 493 пацієнтів з недрібноклітинним раком легень присутні 
об’єктивні ознаки тромбозу глибоких вен. 60% хворих мали гістологічно підтверджену 
аденокарциному, а плоскоклітиннний рак займав 25% випадків [11]. При дифдіагностиці 
паранеопластичного тромбоемболізму важливо відокремити ВТЕ, зумовлені пухлинною 
інвазією судинної стінки, метастатичним поширенням захворювання чи фрагментацією 
кардіальних тромботичних мас. Busch A та співавтори описали унікальний клінічний випадок: у 
пацієнта із дисемінованою нейроендокринною пухлиною спостерігалися прогресуючі 
тромбоемболії в обидва кола кровообігу. При цьому виникли двобічна ішемія нижніх кінцівок, 
легеневий емболізм та ішемічний інсульт головного мозку [12].  

Звичайно, паранеопластична природа тромбоемболізму у більшості епідеміологічних 
досліджень прицільно не вивчалася. Враховуючи той факт, що сумарна кількість усіх випадків 
паранеопластичних синдромів згідно різних джерел становить 12-15%, то і відсоток 
паранеопластичних тромбоемболізмів буде значним. 

Тромбоцитоз часто асоціюється із лімфомою Годжкіна, негоджкінськими лімфомами та 
лейкеміями. Підвищення кількості тромбоцитів виникає на ранніх стадіях різноманітних 
мієлопроліферативних захворювань, включно з істинною поліцитемією та хронічною 
мієлоїдною лейкемією. Описуються випадки паранеопластичного тромбоцитозу і при солідних 
пухлинах. Цікавою є стаття Hwang SJ та співавторів. Згідно їхніх даних у 31 (2,7%) з 1 154 
пацієнтів із гепатоцелюлярною карциномою діагностували підвищену кількість тромбоцитів 
(>/=400 K/mm3). Хворі із паранеопластичним тромбоцитозом були помітно молодшими, мали 
вищий рівень α-фетопротеїну та ступінь тромбозу портальної вени. Також у пацієнтів цією 
групи були більший об’єм пухлинної маси та коротке виживання. Аналіз множинної 
логістичної регресії показав, що об’єм пухлини >/=30% та рівень плазмового α-фетопротеїну 
>/=140 000 нг/мл підвищують вірогідність розвитку тромбоцитозу. Однією із причин 
паранеопластичного тромбоцитозу, особливо у хворих із гепатоцелюлярною карциномою, є 
підвищений рівень тромбопоетину. Тромбопоетин — це глікопротеїновий гормон, що 
виробляється, головним чином, печінкою, меншою мірою — в нирках, кістковому мозку, 
селезінці. Стимулює ріст та дозрівання мегакаріоцитів, продукцію тромбоцитів. Кількість 
кров’яних пластинок корелює із концентрацією сироваткового інтерлейкіну-6. Радикальна 
резекція пухлини зумовлює зниження тромбопоетину та нормалізацію кількості тромбоцитів. 
Застосування анти-IL-6-антитіл нормалізує рівень тромбоцитів, зокрема у хворих із раком 
яєчника та метастатичною ренальною карциномою [14]. 

Паранеопластична аутоімунна тромбоцитопенія часто асоціюється із солідними 
пухлинами. Krauth MT та його колеги проаналізували 68 опублікованих клінічних випадків 
аутоімунної тромбоцитопенії, що виникли у хворих із злоякісними пухлинами внутрішніх 
органів. Найчастіше цей паранеопластичний синдром зустрічався у пацієнтів з раком легень та 
молочної залози, рідше – при раку нирки та яєчників. Аутоімунна тромбоцитопенія у половині 
випадків маніфестує одночасно із раком, у 25% хворих перед симптомами пухлини, у інших – 
після її виявлення та лікування. В останньому випадку поява паранеопластичної 
тромбоцитопенії часто свідчить про рецидив раку. Ефективним є застосування 
глюкокортикостероїдів [15]. 

Отже, зміни системи гемостазу, які виникають у хворих із злоякісними пухлинами, 
характеризуються розладами судинно-тромбоцитарної, антикоагулянтної, фібринолітичної та 
прокоагулянтної ланок. Тромбоемболізм чи інший паранеопластичний синдром (тромбоцитоз, 
тромбоцитопенія) можуть бути першими симптомами раку та значно погіршувати прогноз 
пацієнтів. 
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Я.І. ТОМАШЕВСЬКИЙ,  

М.В. САНДУРСЬКА, С.Ю. САНДУРСЬКА 
 

ДІАГНОСТИКА ФУНКЦІОНАЛЬНОГО СТАНУ ГЛЮКОНЕОГЕНЕЗУ 
 У статті наведено інформативний метод – діагностики функціонального стану 

глюконеогенезу за показниками нічної α- кетонурії. 
 Ключові слова: інсулінорезистентність, глюконеогенез, α- кетонурія. 
  

В статье приведен новый метод  діагностики функционального состояния 
глюконеогенеза по даным ночной α- кетонурии. 
 Ключевые слова: инсулинорезистентность, глюконеогенез, α- кетонурия. 
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The paper presents a new method for functional state of gluconeogenesis dіagnostiki 
according α- night ketonuria.  

Keywords: insulin resistance, gluconeogenesis, α- ketonuria. 
  
Вступ 
 Центральний шлях синтезу глюкози і глікогену із пірувату має назву глюконеогенезу 
(гліконеогенезу). Цей процес відбувається переважно у печінці і нирках, він дозволяє 
поповнювати резерви глікогену, але при необхідності ланцюг перетворень не доходить до 
глікогену, а закінчується на глюкозо- 6- фосфаті, який гідролізується до глюкози, що поступає 
через кров до клітин [1-6]. 
 Шлях,  який починається з піровиноградної кислоти,- це обернений шлях гліколізу, але 
два стани каталізуються у протилежних напрямах різними ферментами: у процесі гліколізу 
піруваткіназа активує перетворення фосфоенолпірувату у піруват шляхом перенесення 
фосфатної групи на АДФ. Зворотню реакцію каталізують піруваткарбоксилаза та 
фосфоенолпіруваткарбоксикіназа:  
 Піруват + АТФ + ГТФ → Фосфоснолпіруват + АДФ + ГДФ + Фн. 
 Перша реакція каталізується мітохондріальною піруваткарбоксилазою (головна 
анаплеротична реакція утворення проміжних продуктів циклу трикарбонових кислот із 
пірувату):  
 Піруват + СО2 + АТФАцетил – Ко А   Оксалоацетат + АДФ + Фн, ΔG 01= 0,5 ккал. 
 Піруваткарбоксилаза є регуляторним ферментом, який цілковито неактивний при 
відсутності позитивного модулятораацетил – Ко А. Оксалоацетат, який утворюється у цій 
рекції, відновлюється опісля у мітохондріях у малат- реакція, що йде з участю НАД · Н : 

НАД · Н + Н+ + Оксалоацетат ↔НАД+ + Малат.  
Опісля малат дифундує з мітохондрій у цитоплазму, де він окислюється 

цитоплазматичною НАД – залежною формою  малатдегідрогенази з утворенням 
позамітохондрі- 
ального оксалоацетату : 

Малат + НАД+ ↔ Оксалоацетат + НАД · Н + Н+ +, Δ G01 = + 6,7 ккал. 
 Реакція є сильно ендергонічною, але рівновага зміщена вправо, оскільки її кінцевий 
продукт швидко видаляється. Під дією фосфоенолпіруваткарбоксикінази ( фосфопіруват- 
карбоксилази) з оксалоацетату утворюється фосфоенолпіруват; донором фосфату у цій реакції 
служить ГТФ ( або ІТФ): 

Оксалоацетат + ГТФ Mg 2+  Фосфоенолпіруват + СО2 +ГДФ, Δ G01 = + 7 ккал. 
Малат легко проходить через мітохондріальну мембрану і служить переносником 

відновлювальних еквівалентів між двома відсіками клітини.  
 

Перетворення фоефоснолпірувату у глюкозу 
 Фосфоенолпіруват, що утворюється з пірувату в результаті описаних вище реакцій, 
дальше легко перетворюється у фруктозо – 1,6 – дифосфат у ході реакцій, які представляють 
собою обернення реакцій гліколізу. Ця послідовність починається стадією, що каталізується 
енолазою (фосфопіруватгідратазою ), і завершується стадією, яка каталізується альдолазою:  
 Фосфоенолпіруват + H 2 О Енолаза   2 – фосфогліцерат; 2- фосфогліцерат → 3- фосфо- 
гліцерат; АТФ + 3- фосфогліцерат → АДФ + 1,3- дифосфогліцерат; 1,3- дифосфогліцерат + 
НАД · Н + Н + → Гліцеральдегід – 3 – фосфат + НАД + + Ф н. 
 Гліцеральдегід – 3 – фосфат → Діоксіацетонфосфат; Гліцеральдегід – 3 – фосфат + 
діоксіацетонфосфат → фруктозо – 1,6 – дифосфат. 

Друга гліколітична реакція, яка не йде у напрямі синтезу, - це реакція, що каталізується 
фосфофруктокіназою ( АТФ : Д – фруктозо – 6 – фосфат – 1 – фосфо- 
трансфераза ):  
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АТФ + Д - фруктозо – 6 – фосфат → АДФ + Д – фруктозо – 1,6 – дифосфат, ∆ G 01= - 3,40 
ккал. 

Біосинтез глюкози відбувається в обхід цій реакції, що досягається за допомогою 
ферменту дифосфофруктозофосфатази ( фруктозодифосфатази, гексозодифосфатази ); цей 
фермент здійснює необоротний ( безповоротний ) гідроліз 1 – фосфатної групи:  

Фруктозо -1,6 – дифосфат + Н2О→Фруктозо – 6 – фосфат + Фн, ∆ G 01= - 4,0 ккал. 
На наступній ( поворотній ) стадії біосинтезу глюкози фруктозо – 6 – фосфат 

перетворюється у глюкозо – 6 – фосфат при участі фосфогексозоізомерази:  
Фруктозо – 6 – фосфат ↔Глюкозо – 6 – фосфат. 
Вільна глюкоза утворюється при дії глюкозо – 6 – фосфатази, що каталізує 

екзергонічну гідролітичну реакцію:  
Глюкозо – 6 – фосфат + Н2О → Глюкоза + Фн, ∆ G 01= - 3,3 ккал.  
Цей  фермент характерний для ендоплазматичної сітки клітин печінки і нирок 

хребетних [4,5]. 
Послідовність залучення ферментів глюконеогенезу та гліколізу: 
 
        "доверху"                                                             "донизу"    

               1.Піруваткарбоксилаза,                                      
                  Фосфоенолпіруват –  
                   карбоксикіназа_______________________ _Піруваткіназа____________ 
               2.Енолаза_______________________________Енолаза_________________ 

3.Фосфогліцеромутаза____________________Фосфогліцеромутаза______ 
4.Фосфогліцераткіназа___________________ Фосфогліцераткіназа______ 
5.Гліцеральдегід – 3 –                                         Гліцеральдегід – 3 –      

                 фосфатдегідрогеназа____________________фосфатдегідрогеназа_______ 
6.Тріозофосфат –                                                 Тріозофосфат –  

                  ізомераза_____________________________  ізомераза________________ 
7.Альдолаза_____________________________Альдолаза_______________ 

               8.Фруктозодифосфатаза__________________Фосфофруктокіназа_______ 
               9.Фосфогексоізомераза____________________Фосфогексоізомераза 
               10.Глюкозо – 6 –                                                 Гексокіназа(глюкокіназа – 

фосфатаза_____________________________у печінці і нирках)________ 
 

Матеріали і методи 
Вперше застосовано "Альфа – кетонуричний тест" ( АКТ) для визначення 

функціонального стану глюконеогенезу ( нічна ά – кетонурія)  та гліколізу ( постпрандіальна 2 
– годинна і 5 – годинна  ά – кетонурія ). 

Основними субстратами – попередниками, з яких може утворюватись глюкоза, є 
 піруват, лактат, гліцерин, жирні кислоти з непарним числом вуглецевих атомів та 
амінокислоти. Відомо, що всі амінокислоти білків,за винятком лейцину, можуть 
перетворюватись у глюкозу. При цьому головним глюкогенним субстратом, який звільнюється 
з периферичних білкових запасів, є аланін. Жирні кислоти з парним числом вуглецевих атомів ( 
складають більше ніж 95 % від загального вмісту жирних кислот ) у печінці ссавців не можуть 
перетворюватись у глюкозу через відсутність ферментів, що необхідні для синтезу 4 – 
вуглецевих дикарбонових кислот з ацетил – СоА de novo [ 4 ]. 

За винятком гліцерину, будь – які попередники глюконеогенезу на шляху до утворення 
глюкози спочатку повинні перетворитися у піруват і / або оксалацетат. Ферментативні стадії 
утворення глюкози із пірувату відрізняються від тих, з яких складається гліколіз, за трьома 
пунктами, у яких відбуваються термодинамічно необоротні реакції: 1) дефосфорилювання 
фосфоенолпірувату з утворенням пірувату; 2) фосфо-рилювання фруктозо – 6 – фосфату з 
утворенням фруктозо – 1,6 – дифосфату;  
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3) фосфорилювання глюкози з утворенням глюкозо – 6 – фосфату. Біологічна оборотність 
досягається за допомогою чотирьох ферментів, що беруть участь тільки в глюконеогенезі: 
піруваткарбоксилази, фосфоснолпіруваткарбоксикінази, фруктозо – 1,6 – дифосфатази і 
глюкозо – 6 – фосфатази. Реакції, що каталізуються цими ферментами,- ключові регуляторні 
стани глюконеогенезу, і перебігають вони у печінці, нирках та епітелії кишок, але не в м’язах і 
серці [4 -6]. З кількісної сторони найважливішим місцем глюконеогенезу в таких фізіологічних 
умовах, як голодування або фізичне навантаження, і при таких патологічних станах, як діабет, є 
печінка. Нирки набувають значення в якості органу глюконеогенезу тільки при дуже тривалому 
голодуванні [6]. 

Постійна регуляція глюконеогенезу залежить від присутності субстратів, активності 
ферментів і гормонального середовища. У стані натщесерце ( після нічного голодування ) і при 
короткотривалому голодуванні знижується рівень інсуліну у сироватці крові. Це сприяє 
збільшенню розпаду білка та мобілізації амінокислот, що забезпечує постачання процесу 
великою кількістю попередників глюкози. У таких умовах мобілізуються і жирні кислоти, які 
служать головним субстратом окислення у печінці. Це веде до підвищення внутрішньо- 
печінкового рівня ацетил – СоА та активації ключового ферменту глюконеогенезу – 
піруваткарбоксилази ( алостерично активується ацетил – СоА). "Чистим"  результатом є 
збільшення як рівня субстратів, так і активності ферментів, необхідних для глюконеогенезу. 
Але при подальшому продовженні голодування упродовж тривалих періодів обмежуючим 
швидкість процесом стає доступність субстрата – попередника, оскільки звільнення аланіну 
периферичними тканинами суттєво зменшується [ 6 ]. 

 
 

На відміну від голодування при великій кількості вуглеводів ( наприклад, у стані ситості) 
інтенсивність глюконеогенезу знижується. Мобілізується менше жиру через те, що підвищена 
секреція інсуліну, викликана вуглеводами, гальмує звільнення жирних кислот з депо. В 
результаті утворюється менша кількість ацетил – Со А та активність піруваткарбоксилази 
знижується. Поряд із цим, у меншому ступені мобілізуються амінокислоти. В результаті, 
поглинання печінкою і перетворення у глюкозу попередників глюкогенезу, особливо аланіну, 
пригнічується [ 4-6 ]. 
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            Регуляторний вплив таких гормонів, як глюкокортикоїди і глюкагон на глюконеогенез 
реалізуються також на станах перетворення пірувату в фосфоенолпіруват. При цьому глюко-
кортикоїди впливають на глюконеогенез ще завдяки своїй катаболічній дії на тканинні білки, 
що збільшує кількість амінокислот – попередників, вміст пірувату та оксалоацетату у печінці. 
           Наведені дані літератури обгрунтовують – доцільність використання показників рівня α - 
кетокислот ( піруват, оксалоацетат, α – кетоглютарат ) як маркерів функціонального стану 
глюконеогенезу та гліколізу [ 5-6 ]. 
 

Інтеграція гліколізу і глюконеогенезу:  
цикл Корі 

У печінці переважає рух вуглецевих атомів у напрямі або гліколізу, або глюконеогенезу, 
але в організмі в цілому гліколіз і глюкогенез відбуваються переважно одночасно у різних 
тканинах. Печінка виявляє глюконеогенну активність, починаючи приблизно через 3 години 
після прийому вуглеводної їжі і зберігає цю активність до наступного прийому їжі [ 6 ]. У той 
же час формені елементи крові, м’язи безперервно продукують лактат. Поєднана активність 
глюконеогенезу і гліколізу, яка обумовлює кругообіг ( кругооборот ) вуглецевих скелетів 
глюкози і лактату між печінкою і м’язом, має назву цикл Корі. Глюкоза звільнюється печінкою 
у кровоплин і поглинається м’язовою тканиною, де підлягає гліколізу і її вуглецевий скелет 
звільнюється в кров у вигляді лактату і пірувату. Печінка екстрагує лактат і піруват з крові та в 
ході глюконеогенезу знову перетворює ці субстрати у глюкозу – повторний кругооборот 
вуглецевих скелетів між лактатом і глюкозою становить 20 % від загального кругообігу 
кожного із цих субстратів [6]. 

Цикл Корі є механізмом, за допомогою якого кінцеві продукти гліколізу можуть вступати 
на шлях анаболізму і не нагромаджуватись у крові чи піддаватись дальшому окисленню. 
         Рівень лактату і пірувату в крові у нормі не досягає 1 ммоля. Але в умовах підвищеного 
анаеробного гліколізу (фізична праця, судинний колапс при гіповолемії, сепсис або 
кардіогенний шок ) відбувається нагромадження лактату. Етанол і фруктоза пригнічують 
глюконеогенез. Антиглюкогенний ефект етанолу зумовленний значним збільшенням 
відношення НАД · Н / НАД внаслідок метаболізму спирту під дією ферменту 
алкогольдегідрогенази. В результаті скупчення надлишкової кількості НАД · Н інгібується 
перетворення лактату в піруват. Крім, цього піруват, що утворюється при дезамінуванні 
аланіну, також швидко перетворюється у лактат [ 4,5 ]. Але глюконеогенез із гліцерину, що 
вступає на цей шлях на рівні тріозофосфатів, етанолом не інгібується. У печінці і значно у 
більшому ступені в серцевому м'язі і нирках лактат піддається остаточному окисленню у СО2 
[6]. 

Альфа – кетонуричний тест 
Використовується самоконтроль вуглеводного обміну візуальним методом у домашніх 

умовах. Об'єктом дослідження служать α – кетокислоти ( піруват, оксалоацетат сечі нічної і 
передпрандіальної; піруват та α – кетоглютарат сечі постпрандіальної ). Стандартний 
вуглеводний сніданок – 200 г білого хліба і 20 г ( 3 чайні ложки ) цукру на 400 мл води. 

Обладнання : 
1.Пробірки ( 5 мл ) – можуть бути ампули для дистильованої води, новокаїну чи ізотонічного 
розчину Na Cl. 
2.Піпетки – використовується інсуліновий шприц. 
3.Домашня аналітична вага – надає Академія профілактичної медицини. 

Реактиви : 
1.Розведена соляна кислота ( HCl, 8,33 % ), придбати в аптеці. 
2.Солянокислий 0,1 % розчин 2,4 – динітрофенілгідрозину ( ДНФГ ) : 50 мг реактиву 
розчиняють у 30 мл розведеної соляної кислоти ( 8,33 % ) при слабкому підігріванні суміші. Її 
залишають до наступного дня, коли об'єм розчину доводять до 50 мл водою ( зберігати в 
холодильнику ). 
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3.Розчин натрію гідроокису( Na OH ) 12 % - 12 г на 10 мл H2О. 
4.Стандартний розчин пірувату – 80 мг % : 50 мг пірувату натрію ( відповідає 40 мг 
піровиноградної кислоти) розчиняють у 50 мл Н2О (зберігати у холодильнику ). У день 
дослідження готують 2 еталонні розчини : Е1 ( 4 мг % ), Е2 ( 8 мг % ). 

Хід визначення : 
у 3 пробірки –   Д ( дослід ),   Е1   і   Е2 вносять : 
1.Н2О, мл                   0,5         0,5     0,5   
2.ДНФГ, мл               0,4         0,4     0,4 
3.Сечу, мл                  0,1           -         - 
4.Еталони, мл              -           0,1     0,1 
Вміст пробірок зміщують після додавання кожного реактиву і на 20 хв. залишають у 

темному місці при кімнатній температурі. Опісля у пробірки додають по 1,0 мл 12 % розчину 
NaOH, змішують і через 5 хв. порівнюють інтенсивність червоно- оранжевого забарвлення 
розчину дослідної пробірки з еталонами. 

Визначають сумарний вміст α – кетокислот сечі за наступною формулою :  
          Мг % · Д 
Мг=                       ,  де Д – діурез, мл. 
                100 

Норма сумарного вмісту α – кетокислот у сечі нічній – 12 – 24 мг ; 
у сечі 2 – годинній передпрандіальній – 2,8 – 5,7 мг ; 
у сечі 2 – годинній постпрандіальній – 6,0 – 11,4 мг ; 
у сечі 5 – годинній постпрандіальній – 7 – 15 мг. 

 
Ступені інсулінорезистентності глюконеогенезу за показниками нічної α – кетонурії : 

Ступінь інсулінорезистентності___Сумарний вміст α – кетокислот, мг 
Норма    ………………………………………       12 -  24 

I ступінь   ………………………………………        25 – 34 
II ступінь  ………………………………………        35 - 44 
III ступінь   ……………………………………….    45 – 54 
IV ступінь  ………………………………………      55 – 64 
V ступінь   ………………………………………       65 - 74 
VI ступінь   ……………………………………         75 -  84 
VII ступінь   …………………………………..          85 – 94 

VIII ступінь   …………………………………..         95 – 104 
IX  ступінь   …………………………………..         105 – 114 

X ступінь   …………………………………...           >   114 
 

Обговорення результатів дослідження 
Вперше запропоновано безкровний метод визначення функціонального стану гліколізу 

та глюконеогенезу із застосуванням α – кетонуричного тесту у " Програмі загальної 
диспансеризації населення та профілактики йододефіцитних захворювань ".  

Обстежено населення Прикарпатського регіону ( 37 тис. осіб віком від 6 до 85 років ) і 
визначено частоту порушень толерантності циклу трикарбонових кислот до глюкози, що 
становить 41,1% загальної популяції. Зручність самоконтролю вуглеводного обміну апробована 
багаторічними спостереженнями. Ліквідовано йододефіцит систематичним прийомом " 
Йодоментолу – 25 " курсами по 3 тижні і 7-денними перервами. 
Всі обстежені приймають також " Саліфілін - 50 ", що забезпечує профілактику 
тромбоутворення в організмі. Застосована комплексна вітамінопрофілактика і дієта з 
обмеженням вуглеводів, що легко засвоюються. 

Контрольні дослідження виконуються у динаміці двічі упродовж року – весною та 
осінню. 
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P.S. у 2-му томі "Эндокринология и метаболизм" на с.14 (14 –й рядок знизу) надруковано 
помилково : 

" фруктозо -1 – фосфата " замість " фруктозо – 6 – фосфата ". 
Тут мова йде про гліколітичну реакцію перетворення фруктозо – 6 – фосфату у фруктозо – 1,6 – 
дифосфат. 

Висновки 
1.Альфа – кетонуричний тест дозволяє визначати 10 ступенів інсулінорезистентності 

механізмів глюконеогенезу, який можна використовувати з метою раньої діагностики 
цукрового діабету. 

2.Дослідження сумарного вмісту α- кетокислот на 120-й хвилині глюкозотолерантнного 
тесту дозволяють діагностувати порушення вуглеводного обміну у 41,1 % загальної популяції. 

3.Опрацьована методика самоконтролю вуглеводного обміну пропонується 
використовувати у "Програмі загальної диспансеризації населення та профілактики 
йододефіцитних захворювань". 
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Л.Т.ШЕВЧУК  

ПРИРОДНІ І СОЦІАЛЬНІ ЦУНАМІ: 
ПРИЧИНИ ВИНИКНЕННЯ І НАСЛІДКИ 

 
В статті привертається увага населення, фахівців і вчених до суті цунамі, їх видів, 

причин виникнення та пошуку шляхів попередження. Обґрунтовується необхідність 
здійснення поглиблених досліджень окресленої проблематики, розроблення і реалізації 
заходів, спрямованих на збереження і поліпшення суспільно-політичної та соціально-
економічної ситуації в світі. 

Ключові слова: цунами, причини, наслідки.  
 
В статье привлекается внимание населения, специалистов и ученых к сути цунами, 

их видам, причинам возникновения и поиску путей предупреждения. Обосновывается 
необходимость осуществления углубленных исследований очерченной проблематики, 
разработки и реализации мероприятий, направленных на сохранение и улучшение 
общественно-политической и социально-экономической ситуации в мире. 

Ключевые слова: цунами, причины, последствия. 
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In the article attracted attention population, specialists and scientists to essence of tsunamis, 
their kinds, reasons of origin and search of warning ways. The necessity of realization of deep 
researches of the outlined range of problems, development and realization of the measures sent to 
maintenance and improvement of social and political and socio-economic situation in the world is 
grounded. 

Key words: tsunami, сauses, consequences. 
 

Актуальність теми. Актуальність теми статті не викликає сумніву, оскільки від 
отриманих результатів досліджень залежить не тільки поглиблення знань про світ і 
життєдіяльність людини, але й збереження людського життя. 

Вивченість теми. Цунамі активно вивчаються вченими різних країн. Так, політичне 
цунамі в полі зору таких вчених, як С.Кургінян, Ю.Бялий, А.Кудінова, І.Кургінян, 
В.Новіков, В.Овчинський, М.Подкопаєва, М.Рижова та ін. Міграційне цунамі вивчають 
П.Гайек, Е.Лібанова, У Садова, А.Хованська та ін. Найбільш вивченими є природні цунамі. 
Серед дослідників вчені геофізики, геологи та кліматологи. Узагальний огляд найбільших 
цунамі представлений в роботі Є.Скутнєва, А.Виноходова. Але ця проблематика вимагає 
глибшого вивчення. 

Виклад основного матеріалу. Слово «цунамі» завжди асоціюється з небезпекою і 
загибеллю людей. Спочатку його суть тлумачилася виключно у зв’язку з природними 
катаклізмами. На зламі ХХ і ХХІ ст. вчені заговорили про політичне, суспільне й соціальне 
цунамі.  

На нашу думку, в наш час можна говорити про дві великі групи цунамі: природні і 
суспільні. Відмінності між ними величезні, але подібні вони тим, що несуть величезну загрозу 
людському життю і супроводжуються надзвичайно великими збитками. 

Що ж таке цунамі? Яка різниця між природними і суспільними цунамі? Що між ними 
спільного? 

 
1. Природні цунамі.  
Згідно з даними довідкової літератури, цуна́мі (яп. 津波 — велика хвиля, що заливає 

бухту) — хвилі, довжиною більше 500 м, які утворюються в морі чи в океані зазвичай внаслідок 
землетрусів (або падіння астероїду тощо) й охоплюють усю товщу води, поширюючись на 
глибокій воді зі швидкістю кількасот кілометрів на годину з незначними втратами енергії [9]. У 
морі, на великій глибині цунамі не становлять загрози для судноплавства, але біля берега, коли 
глибина поступово зменшується, цунамі уповільнюється, а висота хвилі зростає, 
перетворюючись на рухому стіну води, яка під час виходу на мілину біля берега може сягнути 
висоти десятків метрів. Крім того, хвиля, що йде під кутом до берега, уповільнюється 
нерівномірно і має тенденцію розвертатися до берега [9]. 

Причинами більшості цунамі є підводні землетруси (наприклад, землетрус в Індонезії 
2004 року); зсуви  чи обвали великої кількості ґрунту, гірських порід безпосередньо в океан 
(гігантська хвиля заввишки 500 м у затоці Літуя у результаті обвалу льодовика Літуя на Алясці 
в США 9 липня 1958 року); вулканічні виверження; різкі зміни повітряного тиску або швидкі 
пересування аномалій атмосферного тиску (метеоцунамі); потужні підводні або надводні 
вибухи; падіння досить значного за розмірами і вагою метеориту (астероїду або комети) та ін. 
[9].  

Недавно вчені отримали наукові докази про одне з найдавніших цунамі, яке відбулося на 
території Північної Європи приблизно вісім тисяч років тому (див.журнал Geology). Мова йде 
про наявність органічного матеріалу з морським піском між двома шарами глини, який узяли з 
дна у острова Реме в Північному морі. Причиною цього цунамі було зрушення частини 
континентального шельфу, що зумовило утворення хвиль заввишки до двадцяти метрів. У 
результаті цунамі уразило і спустошило узбережжя Ісландії, Гренландії, Норвегії, Фарерських 
островів і Великобританії [1]. 
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Сила цунамі вимірюється за шкалою його інтенсивності (1 бал — дуже слабке, 2 — 
слабке; 3 — середньої сили; 4 — сильне; 5 — дуже сильне; 6 — катастрофічне цунамі). При 
сильному і дуже сильному цунамі відбувається повне спустошення узбережжя та прилеглої 
території, мають місце людські жертви. Найбільшу загрозу цунамі становлять для місць на 
узбережжі океанів неподалік сейсмічних зон — о. Гаїті, Японія, Філіпіни. Понад 80% усіх 
цунамі реєструються на периферії Тихого океану []. 

Крім звичайних цунамі, на Землі можуть мати місце суперцунамі, які утворюються у 
результаті падіння на поверхню планети небесних тіл. На думку вчених, такі ситуації були на 
Землі і приводили до загибелі цивілізацій [9].  

Наведемо приклади найпотужніших цунамі за Є.Скутневою та А.Виноходовим: 
1. Цунамі в Північно-Курильському у 1952 році внаслідок потужного землетрусу 

магнітудою від 8,3 до 9, епіцентр якого знаходився в Тихому океані на віддалі 130 км 
узбережжя Камчатки. У результаті виникло три хвилі цунамі заввишки до 18 метрів, які 
знищили місто і забрали життя 2336 осіб. 

2. Мегацунамі в затоці Літуйя (США) у 1958 р. в результаті потужного землетрусу 
магнітудою від 7,9 до 8,3 балів, епіцентр якого знаходився в районі хребта Феруетер, приблизно 
на віддалі 20 км на південний схід від затоки Літуйя. В затоку з гір зійшов зсув - десятки 
мільйонів кубометрів каменів і льоду, що привело до утворення хвиль заввишки 500 метрів. 
Загинули п'ять осіб. 500-метровими хвилями були пошкоджені об'єкти інфраструктури: мости, 
доки і нафтопроводи. Це найвища хвиля цунамі, відома людству. 

3.Цунамі в Японії у 1993 рік в результаті землетрусу на західному узбережжі острова 
Хоккайдо і сусідньому з ним острові Окусірі було магнітудою 7,8. Велетенська хвиля висотою 
31 м накрила південно-західне узбережжя островів, знищивши 540 будівель. Загинуло близько 
250 осіб. 

4. Цунамі в результаті руйнівного землетрусу на північно-західному узбережжі Папуа-
Новой Гвінеї у 1998 році висотою 15 м. Жертвами стихії стали понад 2000 осіб, тисячі місцевих 
жителів залишилися без даху над головою. 

5. Цунамі на півдні Азії в результаті потужного землетрусу 26 грудня 2004 року в 
Індійському океані. Постраждало 18 країн. Загинуло від 235 тисяч до 300 тисяч осіб, десятки 
тисяч пропали без вісті, більше мільйона осіб залишилися без будинків. Тисячі туристів з 
різних куточків планети, що вирішили відмітити різдвяні і новорічні свята в Індійському океані, 
так і не повернулися додому. 

6. Цунамі на  острові Ява у 2006 році у результаті землетрусу, епіцентр якого знаходився 
в Індійському океані на відстані 220 км на південь від курортного містечка Пангандаран в 
провінції Західна Ява. Жертвами стихії стали близько 650 осіб, ще близько 120 осіб пропали без 
вісті. Поранення отримали 1800 жителів узбережжя. 

7. Цунамі в Чилі у 2010 році внаслідок землетрусу магнітудою 8,8,  жертвами якого 
стали 800 чоловік, 1200 чоловік пропали без вісті, близько двох мільйонів чилійців лишилися 
без притулку. Безпосередньо від 2 метрової хвилі цунамі загинули п'ять осіб. Постраждало 11 
чилійських міст, а також узбережжя Нової Зеландії, Японії, Австралії і Росії. Сума збитку від 
стихійного лиха в Чилі, за різними підрахунками, склала від 15 до 30 мільярдів доларів. 

8. Цунамі в Японії у 2011 році в результаті землетрусу біля східних берегів острова 
Хонсю магнітудою від 9,0 до 9,1 (найсильніший землетрус у відомій історії Японії). Офіційне 
число загиблих в результаті землетрусу і цунамі в 12 префектурах Японії склало 15870 осіб, 
2846 рахуються зниклими без вісті. Цунамі поширилося по усьому Тихому океану. У багатьох 
прибережних країнах Північної і Південної Америки було оголошено попередження, і 
проводилася евакуація [7]. 

2. Суспільні цунамі.  
Суспільні цунамі – це також хвилі, які формуються на суші великими масами людей, що 

відносно короткого часу (від кількох днів до кількох місяців, а то й років) переміщуються в 
просторі на значні відділі до кількох сотень і тисяч кілометрів.  
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В залежності від причини виникнення, особливостей формування хвиль суспільним 
цунамі дають ті чи інші назви.  

Наприклад, якщо в результаті заворушень в одній країні передаються нові ідеї 
новітнього політичного устрою в інші країни на протязі відносно короткого періоду часу, то 
маємо справу з політичним цунамі. 

У монографії «Політичне цунамі» авторського колективу під керівництвом Сергія 
Кургіняна розглядаються, в історичному контексті і із залученням широкого фактологічного 
матеріалу, соціально-економічні, політичні і концептуально-проектні підстави безпрецедентної 
хвилі "революційних ексцесів" 2011 року в Північній Африці і на Близькому Сході [3]. 

Аналізуються внутрішні і зовнішні конфліктні процеси і інші неявні "пружини", що 
визначили виникнення вказаних "революційних ексцесів". А також можливі сценарії розвитку 
цих ексцесів як відносно регіональних перспектив, так і перспектив розвитку цілих країн з 
точки зору їх впливу на майбутній глобальний світо устрій [3]. 

На сьогоднішній день увесь світ здригнувся від міграційного цунамі, яке сформоване 
потужною хвилею мігрантів з Африки в Європу, Америку, Азію і в Австралію. Міграційні хвилі 
і міграційні рухи відомі здавна. Але, особливо масштабними вони стали останнім часом. Так, за 
оцінками ООН, кількість мігрантів, що живуть за межами рідних країн, з 1990 року до 2013 
року зросла на 50 %, сягнувши 231,5 млн. осіб [ 4], близько 7 млн. з яких, згідно з оцінками 
різних фахівців та експертів, - українці. 

Сучасне міграційне цунамі сформоване в результаті ескалації конфліктів у Лівії, 
військових дій у Сирії та Іраку тощо.  

Якщо у 2013 р. тих, хто приплив до Європи морем, було лише близько 60 тисяч осіб, то у 
2014 році, як  повідомляє Управління Верховного комісара ООН у справах біженців, близько 
219 тисяч біженців та інших мігрантів успішно подолали Середземне море, але не менше 3500 
людей загинули.  

Із початку 2015 року Середземне море вже перетнули понад 240 тисяч осіб. Мігранти 
добираються до берегів Італії і Греції, а звідти перебираються в інші європейські країни. 
Найбільше біженців в ЄС приймає Німеччина, яка ще донедавна заявила, що в цьому році 
зможе прийняти до 800 тисяч шукачів притулку [6]. Наміри були дуже благородні. У квітні 
2015 року Євросоюзом був затверджений план по боротьбі з нелегальною міграцією, а також 
взяв нову програму допомоги мігрантам. У травні повідомлялося, що Єврокомісія 
запропонувала розподіляти мігрантів в країнах ЄС за квотним принципом - в залежності від 
економічних показників країни [6]. 

Але удар цієї міграційної хвилі виявився непосильним для європейських країн. Так, за 
даними Німецької міграційної служби, на сьогодні до країни прибуло 577 тисяч біженців, при 
цьому зареєстровані 304 тисячі заявок на надання притулку. Казарми Бундесверу, усілякі 
гуртожитки і притулки вже забиті, під розміщення віддали навіть бараки в нацистському таборі 
Бухенвальд. Але не облаштованими в умовах зимових холодів, що настали, залишаються 
близько 50 тисяч осіб. Зросла вартість житлових контейнерів, які закуповує держава для 
біженців. Місцева влада вже розміщує нелегалів в шкільних спортзалах. При цьому, 
адміністрація боїться протистояння між прибульцями і місцевим населенням. Адже, радикальна 
частина невдоволених німців часто палить мігрантські притулки [5; 8]. 

Експерти з жахом відзначають: «Цунамі з біженців проходить по Європі і залишає за 
собою пустелю». 

Крім того, є й інші жахливі наслідки міграційного цунамі. По-перше, з ними дуже часто 
жорстоко поводяться перевізники. По-друге, вони не тільки платять великі гроша за 
транспортування (по кілька тисяч доларів за особу), але нерідко зазнають пограбування. По-
третє, за даними Міжнародної організації з міграції (МОМ), станом на серпень кількість 
загиблих у Середземному морі, які на переповнених човнах намагались досягти узбережжя 
Греції та Італії перевищила 2000. З цих осіб 1930 намагалися дістатися до Італії. В той же час 
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потік відчайдушних переселенців з Сирії та Північної Африки, що надіються дістатися до 
Європи, уже перевищив показники за відповідний період 2014 року [11]. 

Щоб попередити загибель людей Італія організувала свою програму пошуку і порятунку 
мігрантів, що мала назву Mare Nostrum, яку у листопаді 2014 р. закрила через фінансові і 
соціальні труднощі. Цю програму замінили дешевшою й обмеженішою операцією ЄС під 
назвою "Тритон", яка передбачає патрулювання лише 30 прибережних морських миль. Така 
ситуація посилила загрозу для життя багатьох мігрантів. В результаті керівництво ЄС 
погодились втричі збільшити фінансування "Тритона" (до 120 млн. євро), що, практично 
збільшило її масштаби до рівня попередньої італійської програми Mare Nostrum. 

Ситуація в Європі після напливу міграційного цунамі надзвичайно загострилася, 
оскільки європейці побоюються конкуренції при пошуку місць праці, а уряди європейських 
країн ніяк не дійдуть згоди щодо розподілу мігрантів між собою (Польща останнім часом 
взагалі відмовляється приймати мігрантів, Німеччина не виключає відмови від Шенгену, окремі 
країни посилюють кордони, будують стіни з метою припинити проникнення мігрантів на їх 
територію; Британія і Франція планують створити центр боротьби з незаконною міграцією 
тощо).  

В Україні також час від часу виявляють нелегальних мігрантів з Сирії, зокрема у вересні 
2015 р. прикордонники затримали шістьох нелегальних мігрантів із Сирії на кордоні з 
Угорщиною. 

Останнім часом міграційне цунамі докотилося й до берегів Америки. Так, після терактів 
в Парижі сирійські мігранти намагаються проникнути в США через Мексику і Центральну 
Америку.  

Подолати наслідки міграційного цунамі надзвичайно важко, а ще важче попередити про 
можливість його виникнення. Потрібна координація рішень багатьох країн, їх синхронна дія в 
одному напрямку. 

Судячи з особливостей останнього міграційного цунамі можна припустити, що його 
виникнення не випадкове і цілеспрямовано направлене на ослаблення країн ЄС.  

Підсумовуючи зазначимо, що між усіма видами цунамі є багато подібного: всі вони 
мають епіцентр, який прискорює поширення хвилі та її дифузію на певні території; наслідками 
більшості з них є загибель людей. Саме тому наддержави світу використовують їх як зброю 
(геофізичну, демографічну, економічну, тощо). Найстрашнішим є те, що невідомо, які зміни 
відбудуться на Землі, якщо таку зброю застосувати одночасно в різних куточках планети. Чи 
відбудеться у такому випадку планетарна катастрофа? Як нейтралізувати дію такої зброї? Які 
зміни відбудуться у генофонді людства в результаті її використання? [10]. 

Висновки. Викладений вище матеріал засвідчує необхідність здійснення 
широкомасштабних досліджень усіх видів цунамі з метою збереження не тільки людських 
життів, але й планети Земля. Для розв’язання цього завдання мають об’єднатися всі держави 
світу. Без цього неможливим є розроблення і реалізація заходів, спрямованих на збереження і 
поліпшення суспільно-політичної та соціально-економічної ситуації в світі. А, власне, від цього 
і залежить майбутнє людства. 
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ХРОНІКА 
Я.М. ЛОЗИНСЬКА, О.В. ШЕВЕЛЮК 

ДЕЯКІ ВИЗНАЧНІ І ПАМ’ЯТНІ ДАТИ ГРУДНЯ 
1  

o Всесві́тній день боротьби́ зі СНІДом вперше відзначався з 1988 р. з ініціативи Всесвітньої 
організації охорони здоров’я.  

o 1991 р. було проведено Всеукраїнський референдум. Бюлетень для голосування містив 
єдине запитання: «Чи підтверджуєте Ви Акт проголошення незалежності України?», 
прийнятий Верховною Радою 24 серпня 1991 р.. У референдумі взяли участь 31 891 742 
особи — 84,18% населення України. З них 28 804 071 особа (90,32%) проголосувала «За». 

o 1919 р. проти української влади був зчинений заколот, очолюваний отаманом одного з 
куренів Гайдамацького коша Омеляном Волохом, який звернувся до Петлюри з вимогою 
передати йому право командування військами УНР. Було вирішено розпустити українське 
військо і оголосити ідею утворення армії УНР безперспективною. 

o 1944 р. Відділ боротьби з бандитизмом було офіційно реорганізовано в Головне управління з 
боротьби з бандитизмом. Головною метою управління було виявлення і знищення 
повстанських груп. 

o 1913 р. в с. Чернеччина Сумської області народився український поет і письменник Платон 
Микитович Воронько.  

2  
o Міднародний день боротьби за скасування рабства 
o 1960 р. на заводі «Криворіжсталь» було задуто найбільшу на той час доменну піч 

«Криворізька-Комсомольська». 
3  

o День інвалідів України. Генеральна Асамблея ООН проголосила на 47-й сесії у 1992-му 
році в спеціальній резолюції № A/RES/47/3.  

o 1918 р. було створено Всеукраїнську надзвичайну комісію (ВУНК), основною метою якої 
була боротьба з політичними противниками революції, укріплення позицій більшовицької 
влади методом так званого "червоного терору". 

o 1932 р. Радою народних комісарів УРСР було прийнято Постанову «Про заборону 
торгівлі м’ясом і худобою». Цей документ нарівні з планом хлібозаготівлі фактично 
став однією з головних причин голодомору 1932-1933 років. 

o 1976 р. було здано в експлуатацію один із найкрасивіших мостів Києва - Московський 
(первинна назва – Північний), будівництво якого тривало близько п’яти років.  

o 1722 р у с. Чорнухи, що на Полтавщині народився Григорій Савич Сковорода – 
український просвітитель-гуманіст, філософ, поет, педагог.. 

o 1898 р. в с. Бринчаги Ярославської губернії  народився відомий український конструктор – 
танкобудівник, Михайло Ілліч Кошкін.  

4  
o Введення в храм Пресвятої Богородиці.  
o . 1959 р. було запущено перший агрегат Кременчуцької гідроелектростанції. Наразі 

Кременчуцька ГЕС – одна з найбільш потужних гідроелектростанцій України.  
5  

o Міжнародний день добровольців в ім’я економічного і соціального розвитку. 
o День працівників статистики.  
o 2001 р. відбувся Всеукраїнський перепис населення – перший в історії незалежної України, 

який став важливою подією в житті молодої країни. Згідно з даними перепису, загальна 
кількість населення України становила 48 млн. 457 тис. осіб, на території країни проживали 
представники понад 130 національностей і народностей. У національному складі населення 
України переважна більшість українців, чисельність яких становила 37541,7 тис. осіб, або 
77,8 % від загальної кількості населення. 

o 1991 р. на урочистому засіданні Верховної Ради України відбулася інаугурація Леоніда 
Кравчука – першого Президента України.  
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o 125 років від дня народження Олександра Федоровича Шоріна (1890-1941), російського 
винахідника в галузі радіо, телеграфії та звукозапису, одного із творців радянського 
звукового кіно. 

o 105 років від дня народження Пилипа Сергійовича Руді (1910-1942), українського поета.   
6  

o День Збройних сил України був встановлений постановою Верховної Ради України в 1993 
році.  

o 1932 р. ЦК КП(б)У було прийнято Постанову «Про занесення на «чорну дошку» сіл, які 
злісно саботують хлібозаготівлі». Для українського села потрапити на «чорну дошку» 
означало загинути голодною смертю. 

o 1913 р. в с. Ольхово (тепер Вологодської області) народився Микола Михайлович Амосов 
– видатний хірург, який одним із перших у Радянському Союзі почав проводити операції на 
серці. На його рахунку тисячі врятованих життів. Він створив інститут серцево-судинної 
хірургії та першим здійснив протезування мітрального клапана серця, а на міжнародному 
рівні він вперше ввів у вживання протезування клапанів серця, що мають антитромботичні 
властивості 

7  
o День цивільної авіації. Своєю появою свято зобов`язано Генеральній Асамблеї ООН, яка в 

1996 році прийняла відповідне рішення.  
o 1840 р. першим професором медичного факультету Університету св. Володимира 

призначено випускника Казанського університету Володимира Караваєва, учня Миколи 
Пирогова. 

o День місцевого самоврядування було засновано Указом Президента України № 1250/2000.  
o 1990 р. було прийнято Закон УРСР «Про місцеві ради народних депутатів і місцеве 

самоврядування», який надав право територіальним громадам право самостійно вирішувати 
питання, пов’язані з життям населеного пункту 

o 1992 р. Кабінет міністрів України затвердив «Порядок перетворення у процесі приватизації 
державних підприємств у відкриті акціонерні товариства» У країні з’явилися перші 
мільйонери і, як наслідок, загострення політичних і соціальних протирічь.  

o 115 років від дня народження Катерини Василівни Білокур (1900-1961), української 
художниці. 

o 105 років від дня народження Йосипа Львовича Дінкевича (1910-1966), українського 
перекладача. 

8 
o 1868 р. у Львові групою галицьких ентузіастів було створено товариство «Просвіта» імені 

Т.Г.Шевченка. Головною метою організації була культурно-освітня діяльність: допомога 
українським школам, популяризація освіти серед українського селянства, розвиток 
української культури, видання періодики. 

o 1991 р. було утворено Співдружність Незалежних Держав (СНД) – об’єднання колишніх 
союзних республік. 

o 2007 р. в Ялті було відкрито пам’ятник Т.Г.Шевченку, який став четвертим 
скульптурним зображенням письменника на території Криму.  

9  
o Міжнародний день боротьби з корупцією 
o 1960 р. у Києві було відкрито Палац спорту – на той час найбільший в Україні. 
o 1863 р. на хуторі Вільховий Яр Харківської  області  народився Борис Дмитрович 

Грінченко, український письменник, педагог, лексикограф, літературознавець, етнограф, 
історик, публіцист, громадсько-культурний діяч.  

o 125 років від дня народження Миколи Антоновича Плевака (1890-1941), українського 
літературознавця й бібліографа.  

10 
o Міжнародний день прав людини. Загальну декларацію прав людини Генеральна Асамблея 

ООН прийняла в 1948 році.  
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o 1984 р. на Запорізькій АЕС дав струм перший енергоблок, потужність якого сягала 1 млн. 
кВт. Запорізька атомна електростанція – одна з найбільших не лише в Україні, а й у Європі.  

o 1991 р. Верховна Рада України затвердила грошову одиницю держави - гривню , але лише у 
вересні 1996 р. банки почали видавати гривню в якості нової валюти. 

o 1886 р. у с.Збудська Біла на Лабірщині (Східна Словаччина) народилася Ірина Невицька, 
українська письменниця Словаччини, громадська діячка. 

o 185 років  від дня народження Емілі Елізабет Дікінсок (1830-1886), американської поетеси. 
o 80 років  від дня народження Миколи Петровича Гевелюка (1935-1999), українського 

живописця. 
11  

o 1914 р. у Києві був арештований видатний науковець і суспільно-політичний діяч Михайло 
Грушевський. Російська влада звинуватила його у шпигунстві на користь Австро-
Угорщини. Насправді ж імперський уряд хотів позбутися одного з найактивніших членів 
таємного Товариства українських поступовців, які виступали за автономію України у складі 
Російської імперії та за визначення  української мови державною.  

o 1917 р. під час Першого Всеукраїнського з’їзду рад у Харкові Україну проголосили 
радянською республікою  

o 1872 р. у м. Чигирин народився Андрій Яковлів— український учений історик, правник, 
громадський і політичний діяч; дійсний член УНТК, НТШ, керівник Правничої Секції УВАН 
в Нью-Йорку. Один із засновників Музею визвольної боротьби України у Празі.  

o 205 років від дня народження Альфреда де Мюссе (1810-1857), французького письменника. 
12 

o День Сухопутних військ, які були сформовані у 1996 році. Це найбільш численний 
самостійний вид Збройних Cил України, призначений для виконання завдань щодо відбиття 
ударів і розгрому угруповань противника на різних сухопутних театрах воєнних дій, 
утримання територій, районів та рубежів.  

o 1674 р. у Києво-Печерській друкарні вийшов «Синопсис» - перший короткий нарис історії 
України. Його автором був архімандрит Києво-Печерської лаври Інокентій Гізель.  

o 1818 р. у Полтаві відбулося урочисте відкриття Інституту шляхетних панянок.  
o 1928 р. у  с. Знаменське (нині у складі смт. Черкаське) Слов’янського району Донецької 

області народився знаменитий актор і режисер - Леонід Федорович Биков.  
o 220 років від дня народження Олексія Івановича Мартоса (1790-1842), українського 

історика. 
13  

o День Святого Апостола Андрія Первозванного 
o День благодійництва 
o 2004 р. у Парижі під час урочистої церемонії нагородження кращого футболіста Європи 

«Золотий м’яч» отримав форвард італійського клубу «Мілан» та збірної України Андрій 
Шевченко.  

o 1740 р. у м. Сосниця на Чернігівщині в сім’ї сотника чернігівського полку народився 
Опанас Филимонович Шафонський – доктор медицини, військовий лікар та лікар 
шпиталів у Москві, викладач Московської шпитальної школи, автор книги про чуму (1774), 
один з основоположників епідеміології та санітарії в країні. 

o 1917 р. кримський парламент Курултай проголосив Кримську Народну Республіку. Нова 
форма державного правління стала першою в історії мусульманського світу. 

o 140 років від дня народження Миколи Сагарди (1870-1943), українського релігієзнавця та 
бібліотекаря, бібліографа 

14  
o День вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС.  
o 1918 р. Павло Скоропадський зрікся влади, передав її своєму уряду, а той у свою чергу 

передав повноваження Директорії на чолі з Володимиром Винниченком. 
o 1996 р. згідно з указом Президента України Л. Кучми у Києві було створено Національну 

академію мистецтв.  
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o в с. Клещинці (тепер Черкаської області) народився Михайло Петрович Старицький 
(1840-1904), український письменник, поет, драматург, прозаїк, театральний і культурний 
діяч. 

15  
o Всесвітній день чаю 
o День працівників суду.  
o 2000 р. остаточно припинила працювати Чорнобильська АЕС.  
o 2000 р. у Києві відбувся перший протест в рамках акції «Україна без Кучми», з яким 

пов’язувалося вбивство опозиційного журналіста Георгія Гонгадзе 16 вересня 2000 р.  
16 

o 1637 р. у Черкаській області під с. Кумейки відбулася битва між військом селян-повстанців 
разом з  козаками і польською армією.  

o 1917 р. Рада Народних Комісарів у Петрограді ухвалила ленінський «Маніфест до 
українського народу з ультимативними вимогами до Української Ради», розпочавши 
тим самим українсько-радянську війну, яка тривала аж до листопада 1921 р. 

17  
o День Великомучениці Варвари 
o Дня працівника державної виконавчої служби. Професійне свято запровадив в 2009 р. 

третій Президент України В. Ющенко.  
o 1788 р. у ході російсько-турецької війни 1782-1792 рр. російські війська під командуванням 

князя Григорія Потьомкіна штурмом оволоділи турецьким містом-фортецею Очаковом.  
o 245 років від дня народження Людвіга ван Бетховена (1770-1827), німецького 

композитора, піаніста, диригента 
18  

o 1942 р. взяттям Червоною армією с. Півнівка в Луганській області розпочалося звільнення 
України від фашистських окупантів.  

o 1957 р. Центральний Комітет КП(б)У видав постанову про видання Української радянської 
енциклопедії – першої універсальної радянської енциклопедії про Україну. Вперше ідея 
створення енциклопедії виникла у Наркома освіти УРСР Миколи Скрипника ще у 1933 році. 
Після його смерті усі зібрані матеріали для видання були знищені, а редакторський колектив 
розпущений. Згідно з рішенням ЦК  керувати роботою над енциклопедією мала Академія 
Наук УРСР. Очолив редакцію академік Микола Бажан.  

o  1920 р. Раднарком У РСР затвердив постанову «Про облік музичних інструментів». Цей 
нормативний акт розглядався як репресивний метод проти художніх цінностей та 
культурного значення кобзарських інструментів. 

o 1892 р. в с. Чаплинка Дніпропетровської області народився Микола Гурович Куліш, 
український письменник, режисер, драматург, громадський діяч, газетяр і редактор, діяч 
української освіти, педагог. Жертва сталінського терору. 

o 1890 р. у Лондоні відкрито першу в світі підземну електрофіковану залізницю 
(метрополітен). 

19 
o День Святого Миколая Чудотворця 
o Міжнародний день допомоги бідним 
o День адвокатури України. бере свій початок з 2002 р. і є державним, оскільки пов`язано із 

захистом та розвитком правової держави. 
o 1666 р. на Вінниччині між козаками та військами Речі Посполитої відбулася Браїловська 

битва, в результаті якої поляки були вщент розгромлені. На чолі Війська Запорізького стояв 
гетьман  Петро Дорошенко. 

o 95 років від дня народження Миколи Даниловича Руденка (1920-2004), українського 
письменника, філософа, правозахисника. 

20  
o Міжнародний день солідарності людей 
o День міліції. У 1990 році Верховна Рада України прийняла Закон «Про міліцію».  
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o 1868 р. у Львові було засновано культурно-освітянську організацію «Просвіта». Дозвіл на її 
відкриття Міністерство освіти видало ще 2 вересня 1868 р.  

o 2000 р. Національний банк України почав випуск серії монет «Пам`ятні давні культури 
України». В обіг вийшли біметалічні монети з дорогоцінних металів «Палеоліт» і 
«Трипілля» номінальною вартістю 20 гривень кожна, вагою по 14,7 г і тиражем по 3000 
штук. 

21  
o 1988 р. найпотужніший літак у світі український АН-225 «Мрія» здійснив свій перший 

випробувальний політ.  
o 1971 р. П. Якір, І. Стасів-Калинець, В. Стус, Л. Тимчук та В. Чорновіл підписали 

декларацію про заснування «Громадського комітету на захист Ніни Строкатової».  
Відомого одеського мікробіолога. Н. Строкатову було заарештовано 6 грудня, її звинуватили 
у розповсюдженні забороненого "Українського вісника" і написанні листа опозиційного 
поета Юлія Даніеля  

o 1934 р. в м. Донецьк народився видатний діяч в сфері промисловості і техніки – Ігор 
Васильович Павлов. 

22  
o День працівників енергетичної галузі.  
o День працівників дипломатичної служби України. Ще Ярослав Мудрий, великий 

київський князь, віддавав перевагу дипломатичним методам налагодження відносин з 
різними країнами.  

o 1790 р. у ході російсько-турецької війни 1787-1792 рр. російські війська на чолі з генерал-
аншефом О. Суворовим штурмом захопили турецьку фортецю Ізмаїл.  

o 1917 р. у Харкові відбувся заколот проти Української Народної Республіки.  
o 1833 р. в с. Єкатерининське Орловської губернії народилася Марія Олександрівна 

Вілінська – майбутня талановита письменниця, яка творила під псевдонімом Марко 
Вовчок.  

23  
o 1873 р. зусиллями творчої інтелігенції Галичини та Наддніпрянщини у Львові було 

засновано Літературне товариство ім. Т. Г. Шевченка.  
o 1913 р. у Києві відбувся перший політ літака «Ілля Муромець», сконструйованого Ігорем 

Сікорським.  
24 

o День працівників архівних установ 
o 1982 р. відбувся перший випробувальний політ найбільшого серійного вантажного літака 

АН-124 «Руслан». 
o 1975 р. прийняли в експлуатацію найбільший в Радянському Союзі Теофіпольський 

цукровий завод (Хмельницька область)  
o 1937 р. в с. Єрки (тепер Черкаської області) народився В`ячеслав Максимович Чорновіл – 

відомий український політик, публіцист, літературний критик, діяч руху опору проти 
зросійщення та національної дискримінації українського народу, політичний в’язень СРСР. 
Провідник українського національно-демократичного визвольного руху кінця 80-х — 90-х 
років; Герой України (2000, посмертно). Лауреат Міжнародної журналістської премії ім. 
Ніколаса Томаліна (1975). Ініціатор проголошення Декларації про державний суверенітет 
України 16 липня 1990 р. та Акта проголошення Незалежності України 24 серпня 1991 р. 

25  
o Католицьке Різдво 
o 1875 р. в сім’ї священика народився Олександр Іванович Крупський, у майбутньому 

талановитий акушер – гінеколог і хірург, професор. 
o 1890 р. в м. Дубно на Волині в єврейській сім’ї народився Борис Якович Ельберт – 

мікробіолог та імунолог.  
o 1951 р. у Феофанії під Києвом в Інституті математики АН УРСР була введена в 

експлуатацію перша в СРСР та континентальній Європі Мала електронна лічильна машина 
«МЕЛМ». . У Києві розпочалася експлуатація першого радянського комп’ютера. 
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o 1933 р. Державне політичне управління УРСР звинуватило відомого письменника Павла 
Губенка, який працював під псевдонімом Остап Вишня, у контрреволюційній діяльності і 
ув’язнили його у харківській тюрмі НКВС. 

26  
o 1941 р. на Кримському півострові розпочалася Керченсько-Феодосійська десантна операція 

Червоної армії.  
o 2004 р. відбулося переголосування другого туру виборів Президента України, в результаті 

якого переможцем було обрано Віктора Ющенка. 
o 1917 р. у Києві народився Асєєв Юрій Сергійович, український архітектор і 

мистецтвознавець. 
27  

o 1918 р. Тимчасовий робітничо-селянський уряд України з метою організації у країні 
регулярних збройних сил постановив створити Українську Червону армію.  

o 1932 р. Постанова ЦВК і РНК СРСР про введення єдиної паспортної системи. Обов`язкова 
прописка паспортів вводилася і на Україні.  

o 115 років від дня народлження Абрама Яковича Кагана (1900-1965), єврейського 
письменника України 

28 
o 1920 р. УРСР підписала з РСФСР Союзний договір  
o 1922 р.Київська біржа праці асигнувала 7 мільярдів карбованців для організації шкіл з 

ліквідації неписьменності. 
o 1866 р. у с. Чоботарці Подільської губернії народився Данило Кирилович Заболотний, 

український мікробіолог, епідеміолог, Президент ВУАН, засновник Інституту мікробіології 
та епідеміології в Києві. 

29  
o 1927 р. у селищі Новий Харків з метою боротьби з дитячою безпритульністю була створена 

дитяча трудова Комуна.  
o 1995 р. розпочав роботу Дніпропетровський метрополітен. Після розпаду СРСР це стало 

перше метро, яке побудували на пострадянському просторі.  
o 1999 р. Конституційний Суд України визнав, що смертна кара, яка передбачена деякими 

статтями Кримінального кодексу України, суперечить Конституції.  
30 

o 1616 р. у Києві вийшла перша надрукована книга – «Часослов». Її випустила друкарня 
Києво-Печерської лаври.  

o 1906 р. в Житомирі народився  Сергій Павлович Корольов, український радянський 
вчений у галузі ракетобудування та космонавтики, конструктор. Сергій Корольов вважається 
основоположником практичної космонавтики. 

o 150 років від дня народження Джозефа Ред’ярда Кіплінга (1865-1936), англійського 
прозаїка, поета, казкаря.  

31  
o 1974 р. у Кривому Розі найбільша в світі доменна піч дала перший чавун  
o 1930 р. викладачі Українського високого педагогічного інституту ім. М. Драгоманова у 

Празі створили Українське педагогічне товариство. Очолив його професор Степан 
Сірополко. Нова організація виникла на основі Філософічно – педагогічного товариства ім. 
Г. Сковороди, заснованого у Чехословаччині. 
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У грудні 2015 р.  відзначають свої ювілеї люди,  які причетні до охорони здоров’я 

 
 

ПОЗДОРОВЛЯЄМО З: 
 

45 річчям 
Кучумову Наталію Володимирівну 
Шабанову Ірину Іванівну 
Веревкіна Олега Олеговича 

 
50 річчям 

Луку Миколу Миколайовича 
Попович Аллу Іллівну 

 

55 річчям 
Солдатенка Олега Яковича 
Гаврилюк Анну Мирославівну 
Берника Миколу Миколайовича 
Піняжка Олега Романовича 
Личковську Олену Львівну 
Новосад Анну Богданівну 
Бандрівську Надію Нилівну 

 
60 річчям 

Ширіханову Інну Юріївну 
Духневич Ларису Петрівну 
 

65 річчям 
Новака Василя Леонідовича 
 

 
 

Бажаємо міцного здоров’я 
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Ю.М. ПАНИШКО, А.Л. ВАСИЛЬЧУК,  
О.І. БУМБАР, В.В. ТАРАСОВ 

 
Хроніка грудня. ЮВІЛЕЙНІ ДАТИ  

УКРАЇНСЬКИХ ЛІКАРІВ ТА ВЧЕНИХ. 
 
3 грудня – 80 років від дня народження Андрія Олеарчика, хірурга. Народився у 

Перемишлі (Польща). У 1953-1961 рр. навчався на лікувальному відділенні Медичної академії у 
Варшаві. У 1959-1967 рр. публікував статті з історії медицини та охорони здоров’я в Україні в 
засобах масової інформації. Був завідувачем секції анестезіології і асистентом відділу хірургії 
воєводської лікарні в Кельце (1963-1966); отримав спеціалізацію І ст. з анестезіології (1964) та 
загальної хірургії (1965). У 1966 р. емігрував у CША, закінчив інтернатуру (1967-1968). У 1969-
1970 рр. отримав градуаційну медичну освіту в Пенсільванському університеті; у 1970-1973 рр. 
– резидентуру загальної хірургії у Гейсінгерському медичному центрі. У 1980-1982 рр. – 
резидентура із грудної та серцево-судинної хірургії (Альгейнська загальна лікарня, Піттсбург). 
У 1976 р. здобув звання дипломанта Американської ради хірургії; у 1983 р. – Американської 
ради грудної хірургії. Приватно практикував у галузі загальної хірургії (1973-1977, 
Філадельфія, Дейтош). Від 1982 р. працював в галузі серцево-судинної та грудної хірургії (Нью-
Джерсі, Філадельфія). Автор понад 150 медичних праць українською, польською, німецькою, 
англійською та російською мовами. У 1961-1967 рр. – член Польського лікарського товариства; 
в 1964-1967 рр. – Польського товариства анестезіологів, у 1965-1967 рр. – товариства польських 
хірургів; з 1971 р. – член УЛТПА, від 1978 р. – АМА, Міжнародної колегії хірургів з грудної 
хірургії (1983-1987), Американської колегії кардіології (1984-1987), від 1984 р. – Американської 
колегії хірургів, з 1986 р. – Товариства грудних хірургів; від 1992 р. – Американської колегії 
ангіологів. Від 1993 р. – член Нью-Йоркської Академії наук. 

5 грудня – 90 років від дня народження Анатолія Лисого, гінеколога. Народився в с. 
Підлипне Конотопського району на Сумщині. Батько у 1935 р. був заарештований, 
звинувачений у “петлюрівщині” і засуджений на 5 років тюрми. Медицину вивчав у 
Мюнхенському університеті (1945-1950). У 1950 р. захистив дисертацію на тему: “Невралгія 
трійчастого нерва”. У 1950 р. емігрував у США. Після госпітальної практики (інтершип) в 
Міннеаполіському госпіталі одержав право працювати в штаті Міннесота. 2 роки відслужив у 
лавах американської армії. Демобілізувався у чині майора. У 1957-1960 рр. спеціалізувався з 
акушерства і гінекології у головному госпіталі Міннеаполісу. Від 1963 р. почав працювати за 
фахом. У 1970-1980 рр. був клінічним асистент-професором Міннесотського університету. Від 
1985 р. – президент корпорації “Оукдейл гінекологія й акушерство”. Від 1982 р. – голова 
фундації Івана Багряного; від 1965 р. – постійний член ЦК та секретаріату УРДП, член Ради 
Метрополії УПЦ. В роки національного відродження в Україні став головою Українсько-
американського професійного товариства та товариства сприяння Рухові в Міннесоті. Ініціатор 
відправки в Україну повного обладнання 40-ліжкового госпіталю для лікарень України та 2 т 
ліків. Упродовж багатьох років член колегії журналу “Молода Україна”; у 1973-1977 рр. – 
голова головної управи ОДУМУ в США. Респондент багатьох україномовних видань США.  

9 грудня – 100 років від дня народження  Володимира Миколайовича Грезе, 
гідробіолога. Народився в Москві. У 1937 р. за доносом був заарештований і звинувачений в 
контрреволюційній терористичній діяльності. Під час слідства був реабілітований і відновлений 
в правах. У 1939 р. закінчив Харківський університет. Брав участь в німецько-радянській війні 
1941-1945 рр. У 1939-1951 рр. працював у Всесоюзному НДІ озерного і річкового рибного 
господарства; від 1959 р. – в Інституті біології південних морів АН УРСР (в 1968-1977 рр. – 
директор, від 1977 р. – завідувач відділу планктону. Наукові праці присвячені гідробіології. 
Займався проблемами біологічної продуктивності водоймищ. Вивчав фауну річок та озер 
Сибіру, біологічну структуру Чорного, Середземного, Карибського морів, Атлантичного 
океану. Запропонував прилади для кількісної оцінки планктону і бентосу. Розпрацював методи 
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розрахунку продукції популяцій тварин. Досліджував трофічну структуру планктону Іонічного 
моря; зробив розрахунок річної продукції зоопланктону у Чорному морі. У 1967 р. був обраний 
членом-кореспондентом АН УРСР. В 1976 р. обраний віце-президентом Всесоюзного 
гідробіологічного товариства. В 1968-1978 рр. – голова Севастопольського відділення 
гідробіологічного товариства. Помер 26 січня 1988 р. на 73 році життя.  

9 грудня – 95 років від дня народження Микола Степановича Заноздри, лікаря-
кардіолога. Народився в м. Каневі, нині Черкаської області. У 1964 р. закінчив Київський 
медичний інститут. Працював в Інституті кардіології АМН УРСР; від 1961 р. очолював 
відділення функціональної діагностики. У 1962 р. захистив докторську дисертацію. У 1967 р. 
отримав вчене звання професора. Від 1970 р. очолював відділення гіпертонічної хвороби, від 
1998 р. – відділ симптоматичних гіпертензій. У 1993 р. йому присвоєно почесне звання 
“Заслужений діяч науки і техніки України”. Отримав Державну премію України в галузі науки і 
техніки, премію ім. М. Стражеска НАНУ. Наукові дослідження присвячені проблемам 
діагностики, лікування й профілактики артеріальної гіпертензії. Помер 28 вересня 1999 р. на 79 
році життя. 

12 грудня – 75 років від дня народження Миколи Федоровича Дрюка, хірурга. 
Народився в м. Охтирка Сумської області. У 1963 р. закінчив Харківський медичний інститут. 
Працював лікарем. У 1967-1971 рр. – у Київському медичному інституті; від 1972 р. – в 
Інституті хірургії та трансплантології АМН УРСР: керівником відділу мікрохірургії та 
пластичної хірургів, водночас – заступником директора з наукової роботи (1988-1995), за 
сумісництвом – доцентом Київського інституту удосконалення лікарів (1975-1988). У 1982 р. 
став лауреатом Державної премії СРСР. У 1987 р. захистив докторську дисертацію. У 1991 р. 
присвоєно вчене звання професора. Співорганізатор і керівник (від 1979) Республіканського 
центру з мікрохірургії. Наукові дослідження присвячені проблемам мікрохірургії, судинній, 
реконструктивній та пластичній хірургії. Був співавтором кількох монографій.  

14 грудня – 95 років від дня народження  Наталії Білозор-Коропецької, лікаря-
анестезіолога. Народилася у Львові. У 1939 р. закінчила державну гімназію у Коломиї. 
Медицину вивчала у Львові (1940-1944), а закінчила у Мюнхенському університеті в 1948 р.. 
Емігрувала у США, спеціалізувалася з анестезіології. У 1982-1986 рр. була лікарем пластових 
таборів. Керувала вишколом юнацтва та проводила курси з першої медичної допомоги і 
психології віку дозрівання для пластових вихованців. Співпрацювала з часописом “Юнак”, 
виступала з доповідями у філадельфійському відділі Союзу українок Америки. Підготувала 
підручник першої допомоги для юнацтва, була респондентом журналу “В дорогу з юнацтвом” 
(1982-1983).  

15 грудня – 70 років від дня народження Галини Борисівни Афоніної, імунолога. У 
1970 р. закінчила Горківський медичний інститут. У 1991 р. захистила докторську дисертацію 
на тему: “Изменения мембран и функции иммунокомпетентных клеток при свободно-
радикальном окислении в норме и при патологии”. Учениця І.М. Моргунова (1913-1991). Від 
1998 р. – завідувач лабораторії клінічної імунології НДЛЦ. У 2000 р. отримала вчене звання 
професора. Автор понад 180 наукових праць, присвячених вивченню механізмів імунопатології 
та імунорегуляції. Досліджувала вплив вільних радикалів, антиоксидантів і ліпідів на мембрани, 
функціональну фенотипну орієнтацію імунокомпетентних клітин при соматичних 
захворюваннях, дії радіації і токсичних чинників. Розробила концепцію структурної 
імунокорекції, в якій обгрунтувала необхідність нормалізації стану ліпідів імунокомпетентних 
клітин і доцільність поетапного використання ліпідних модуляторів, антиоксидантів та 
імуноактивних препаратів. Запропонувала використовувати імуномодулятори та 
антиоксиданти.   

17 грудня – 105 років від дня народження Романа Дзядіва, радіолога. Народився в с. 
Підгайчики біля Перемишлян (Львівщина). Навчався у Головній Академічній гімназії у Львові. 
У 1930 р. склав іспит зрілості. У 1935 р. розпочав вивчати медицину в Празькому університеті, 
який закінчив у 1941 р. Працював у дерматовенерологічному госпіталі (1941-1945) у Празі. В 
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1945 р. переїхав у Німеччину і працював табірним лікарем для переміщених осіб  у 
Ашаффенбурзі. У 1947 р. емігрував у США, пройшов госпітальну практику в Нью-Йорку. У 
1950 р. нострифікував лікарський диплом і отримав ліцензію на приватну практику. Пройшов 
спеціалізацію з радіології і працював у Ветеранській лікарні Маотінсбургу. З червня 1957 р. 
працював радіологом у лікарнях Нью-Йорку і викладав радіологію в Нью-Йоркському 
університеті (1969-1978). Отримав звання клінічного професора радіології. У 1978 р. вийшов на 
пенсію. Був членом УЛТПА, кількох американських лікарських асоціацій, публікувався в 
американських медичних журналах. Був щедрим меценатом церковних і культурних установ. 
Помер 12 серпня 1990 р. на 80 році життя.  

18 грудня – 55 років від дня народження Олега Романовича Піняжка, фармаколога. У 
1983 р. закінчив медичний факультет Львівського медичного інституту. У 1983-1986 рр. 
працював аспірантом, у 1986-1993 рр. – асистентом кафедри фармакології. У 1988 р. захистив 
кандидатську дисертацію на тему: “Сравнительное исследование гепатотропности 
нейролептиков разных химических групп, гепатопротективных свойств сирепара и эссенциале”. 
У 1993-1998 рр. працював доцентом кафедри. Від 1998 р. – завідувач кафедри фармакології. У 
2000 р. захистив докторську дисертацію на тему: “Експериментальні дослідження 
нефропротекторних та ранозагоювальних властивостей тіотриазоліну”. У 2005 р. отримав вчене 
звання професора. Наукові дослідження присвячені вивченню фармакологічних властивостей 
тіотриазоліну; правовим, медичним та фармацевтичним аспектам створення та застосування 
лікарських засобів. О.Р. Піняжко є автором близько 80 наукових і навчально-методичних праць, 
в т.ч. 2 авторських свідоцтв, навчального посібника.  

19 грудня – 95 років від дня народження Миколи Войтовича, сімейного лікаря. 
Народився у Трійчиці (Перемищина). Середню освіту отримав в Українській гімназії 
Перемишля; медицину вивчав у Віденському університеті (1941-1944), закінчив у Ерлангені в 
1949 р. У 1950 р. емігрував в Австралію, де нострифікував лікарський диплом. У 1959 р. 
переїхав у США, пройшов госпітальну практику в Чикаго, витримав нострифікаційний 
лікарський іспит і почав працювати у Філадельфії. У 1961-1974 рр. був лікарем спортивного 
товариства “Тризуб” та активним членом УЛТПА у Філадельфії. Був щедрим меценатом 
українських наукових і культурних установ ( культурний центр у Філадельфії, Гарвардський 
університет, відзначення 1000-ліття українського християнства, спортивних товариств 
“Тризуб”, “Рух – Україна”). Неодноразово відвідував Україну. Помер 6 лютого 1995 р. на 75 
році життя.  

19 грудня – 90 років від дня народження Олени Патрикіївни Краснюк, лікаря-
гігієніста. Народилася в с. Мліїв Городищенського р-ну Черкаської області. У 1948 р. закінчила 
Київський медичний інститут і працювала в Українському інституту клінічної медицини (нині 
Інститут кардіології НАМНУ); від 1953 р. – в Інституті медицини праці АМНУ. У 1972 р. 
захистила докторську дисертацію. У 1972-2001 рр. – завідувач відділу професійної патології. У 
2001-2010 рр. – головний науковий співробітник. Наукові дослідження присвячені патогенезу 
професійних захворювань хімічної, фізичної та біологічної етіології, детоксикацій організму 
при гострих і хронічних професійних отруєннях. Автор деяких розділів в кількох монографіях 
та словниках. Померла 30 березня 2010 р. на 85 році життя.  

20 грудня – 95 років від дня народження Юлії Берестянської-Сидор, лікаря загальної 
практики. Народилася в м. Теребовля (на Тернопільщині). Середню освіту отримала в 
Українській гімназії в Теребовлі. Медицину почала вивчати у Львові, а закінчила у 1948 р. в 
Інсбруцькому університеті. Емігрувала до США. У 1950 р. пройшла інтершип і резидентуру з 
дитячих хвороб, нострифікувала лікарський диплом і отримала ліцензію на лікарську практику. 
Працювала в Глен-Еллині, одночасно упродовж 30 років працювала в клініці убогих у Вгітоні 
(штат Іллінойс). Була членом УЛТПА в Чикаго, кількох американських товариств. 
Співзасновниця-меценат Місійної станиці в Назареті (від 1968 р. ).  

23 грудня – 85 років від дня народження Андрія Костянтиновича Коломийцева, 
гістолога. У 1954 р. закінчив Дніпропетровський інститут. Учень Н.І. Зазибіна (1903-1982), У 
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1974 р. захистив докторську дисертацію на тему “Тканевые реакции при аллопластике”. Від 
1978 р. – професор кафедри гістології та ембріології. У 1982 р. отримав звання Лауреата 
державної премії УРСР. Винахідник СРСР. Автор понад 100 наукових праць, присвячених 
вивченню тканинних реакцій при аллопластиці та імплантації полімерів медичного 
призначення, дослідженню регенерації тканин і органів при відновлювальних операціях.  

24 грудня – 275 років від дня народження Опанаса Филимоновича Шафонського, 
лікаря, історика, громадського діяча. Народився в селищі Сосниця (Чернігівщина) в сім’ї 
сосницького сотника Чернігівського полку. Від 1756 р. вчився за кордоном: в університеті м. 
Галле здобув ступінь доктора прав, в університеті Лейдена – доктора філософії, в Страсбурзі – 
доктора медицини (1763). Від 1768 р. працював генерал-штат-доктором 2-ї армії. Від 1770 р. 
працював у Москві, де першим розпізнав епідемію чуми і разом з Данилом Самійловичем 
(1744-1805) та Касіяном Ягельським брав участь у боротьбі з нею. У 1794 р. видав книжку 
“Описание о бывшей в Москве язвы и о всех средствах, употребляемых для ёё прекращения” та 
склав медико-топографічний опис Москви. Цю книжку перевидано багатьма мовами. Від 1776 
р. очолював Московську медичну контору. У 1781 р. повернувся до Чернігова. Спочатку 
працював головою карного суду, потім генеральним суддею Чернігівського намісництва. На 
основі матеріалів, зібраних українським істориком Д.Р. Пащенком (1759-1809) написав у 1784-
1786 рр. довідникову працю “Черниговского наместничества; топографическое описание...”, яка 
була видана у Києві у 1851 р. В ній зібрані численні відомості з історії України, природи, 
господарства, населення, говорів української мови (українських діалектів Чернігівщини), 
соціально-економічного стану, побуту та здоров’я населення Лівобережної України другої 
половини ХVIII ст. Помер 27 березня 1811 р. на 71 році життя.  

24 грудня – 130 років від дня народження Євгена Суховерського. Народився в с. 
Кучурів Великий (Буковина) в селянській родині. Навчався в рідному селі, а згодом у 
Чернівецький гімназії. У 1908 р. вступив до Чернівецького університету на юридичний 
факультет, став членом Українського студентського товариства “Січ”. З часом вирішив 
покинути юридичний факультет і записався на ветеринарну медицину. Починав навчатися у 
Відні, але з часом перейшов до Ветеринарної академії у Львові. Був одним із організаторів 
українського студентського товариства, яке отримало назву “Ватра”, Головою товариства 
обрали Євгена Суховерського. З початком І Світової війни був вояком австрійської армії; з 
жовтня 1918 р. зголосився до Українських Січових Стрільців. Від 1919 р. працював ветлікарем 
у Делятинів, а потім у повітовому місті Сереті під румунською владою. В 1931-1939 рр. 
працював у Чернівцях на посаді ветлікаря. У жовтні 1940 р. покинув Буковину і виїхав у 
Німеччину, згодом у Чехословаччину. Воєнні події розлучили сім’ю. Лише у 1962 р. сім’я 
з’єдналася. Багато друкувався. Помер 10 листопада 1974 р., проживши майже 79 років.  

24 грудня – 110 років від дня народження Данила Яковича Василенка, ветеринара. 
Народився в селянській родині на Київщині. У 1930 р. закінчив зооінженерний факультет 
Київського ветеринарно-зоотехнічного інституту. Працював зоотехніком району та асистентом 
Полтавського сільськогосподарського інституту. В 1933-1936 рр. – старший науковий 
співробітник Всесоюзного НДІ свинарства (Полтава). В 1936-1941 рр. – директор 
племгосподарства “Василівка” Харківської області. В 1941-1945 рр. учасник німецько-
радянської війни, відзначений орденами і медалями СРСР. У 1946-1949 рр. – начальник 
управління племрадгоспів Міністерства радгоспів УРСР. Від 1949 р. – викладач Київського 
ветеринарного інституту. У 1950 р. захистив кандидатську дисертацію З листопада 1957 р. 
призначений директором (з 1960 р. - ректором) Львівського зооветеринарного інституту, в 
якому працював до 1965 р., водночас у 1960-1965 рр. завідував кафедрою годівлі 
сільськогосподарських тварин. У 1962 р. захистив докторську дисертацію. Від 1965 р. працював 
завідувачем кафедри, пізніше професором кафедри Української сільськогосподарської академії 
(Київ). Під керівництвом Д.Я. Василенка було підготовлено 5 докторських і 18 кандидатських 
дисертацій. Він був автором понад 120 статей, “Зооінженерного словника”, 2 книг з питань 
розвитку свинарства. 31 серпня 1998 р. у Львівській державній академії ветеринарної медицини 
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імені С.З. Гжицького, лауреату Державної премії України, професору Д.Я. Василенку було 
надано почесне звання “Doctor honoris Causa”. 

25 грудня – 90 років від дня народження Ореста-Мирона Рижія, хірурга. Народився у 
Львові в сім’ї лікаря Івана Рижія. Середню освіту здобув в Українській академічній гімназії у 
Львові у 1942 р. Медичні студії завершив у 1951 р. в Бонні над Рейном в університеті ім. 
Фрідріха-Вільгельма. Був членом управи, а згодом президентом Міжнародного об’єднання 
чужинецьких студентів Боннського університету. Від 1953 р. – один із засновників Союзу 
українських студентських товариств Америки (СУСТА) на конгресі студентів у 
Колумбійському університеті в Нью-Йорку. Після еміграції у США спеціалізувався із загальної 
і судинної хірургії в Головному госпіталі Метрополітен у Клівленді. Згодом працював у 
госпіталі Пітера Вент Брігема в Бостоні, який є навчальним госпіталем Гарвардської медичної 
школи. Оселився в Клівленді, працював у приватних госпіталях в штаті Огайо, був 
співзасновником відділу УЛТПА. Щедрий меценат українських наукових та культурних 
заходів.  

27 грудня – 90 років від дня народження Василя Трухлого, акушер-гінеколога. 
Народився в м. Мукачево (Закарпаття), де закінчив гімназію у 1943 р. Медичну освіту здобував 
у Братиславі, а закінчив у 1950 р. в Гейдельбергу. Емігрував у США. Спеціалізувався з 
гінекології. У 1953-1955 рр. був на військовій службі в Японії, де керував відділом акушерства 
та гінекології армійського госпіталю. У 1964 р. витримав іспити з акушерства і гінекології. 
Працював у Пресвітеріанському госпіталі. Додатково спеціалізувався з ендокринології в Нью-
Йоркському госпіталі. Повернувся в Чикаго і очолив ендокринологічний відділ та посаду 
асистент-професора в Раш-медичній школі. Опублікував низку наукових статей в “Лікарському 
віснику” та американських журналах. Член УЛТПА, в 1977-1979 рр. – голова Головної управи 
УЛТПА, член кількох медичних товариств. Брав активну участь в українському громадському 
житті. Організатор і диригент кількох відомих хорів, був членом капели бандуристів і 
лікарського оркестру. У 1990 р. брав активну участь в організації наукової програми 
лікарського конгресу СФУЛТу в Україні. Декілька разів відвідав Україну, де провів 
гінекологічні операції і виступав з доповідями перед українськими лікарями. 

29 грудня – 50 років від дня народження Олександри Зенонівни Готри, біофізика. У 
1989 р. закінчила електрофізичний факультет Львівського політехнічного інституту. У 1989-
1995 рр. працювала викладачем кафедри  фізики Львівського лісотехнічного інституту; у 1995-
2001 рр. викладач Львівського медичного університету. У 1996 р. захистила кандидатську 
дисертацію на тему: “Дослідження електрооптичних параметрів гемато-холестеричних сумішей 
з індукованою спіральною структурою”. У 2001-2002 рр. – старший науковий співпрацівник 
Львівської політехніки; у 2002-2004 рр. – доцент кафедри біофізики; у 2004-2005 рр. – професор 
кафедри біофізики; від 2005 р. – завідувач кафедри медичної інформатики Львівського 
медичного університету. Наукові дослідження присвячені вивченню електрооптичних ефектів в 
рідких кристалах, розробці пристроїв для вимірювання температури на основі інтегральних 
схем та волокно-оптичних елементів. Автор понад 180 наукових праць, в т.ч. 17 патентів, 6 
монографій, 4 навчальних посібників.  
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Ю.М. ПАНИШКО, С.С. ЛОЗИНСЬКА 
ВАДИМ ГРИГОРОВИЧ ПІНЧУК 

До 85-річчя від дня народження 
 

Вадим Григорович Пінчук народився 28 грудня 1930 р. в 
Полтаві в сім’ї службовців. Велику роль у формуванні характеру 
та майбутньої професії відіграли родичі Вадима Григоровича – 
дядько і тітка по материнській лінії – Валентин Георгійович 
Чудаков та Катерина Георгіївна Чудакова-Ахутіна та її чоловік 
Михайло Никифорович Ахутін, член-кореспондент АМН СРСР, 
заслужений діяч науки, генерал-лейтенант медичної служби. 
Батько Григорій Павлович Пінчук був одним із обласних 
партійних керманичів під час німецько-радянської війни 1941-

1945 рр., працював у Головному штабі партизанського руху в Україні; у 1944-1948 рр. 
очолював Львівський, а згодом – Закарпатський ОК КП(б)У; у 1948 р. був міністром освіти 
УРСР. Вадим з мамою був в евакуації в Щучинську Семипалатинської області. У 1944 р. 
сім’я була в Харкові, а потім переїхала до Києва. В школі вчився добре. У 1948 р. Вадим 
Пінчук став студентом Київського медичного інституту. Вже з ІІІ курсу почав відвідувати 
студентський гурток кафедри патанатомії та патологічної фізіології, яким керував Євген 
Іванович Чайка (1902-1976), завідувач кафедри патанатомії (1941-1970). Саме патології як 
предмету і науці присвятив своє життя В.Г. Пінчук. Великий вплив на наукові погляди 
Вадима Григоровича створив академік АН УРСР Ростислав Євгенович Кавецький (1899-
1978). Ці зустрічі визначили його шлях в науці. 

 У 1954-1957 рр. Вадим Григорович навчався в аспірантурі на кафедрі патологічної 
анатомії КМІ. За порадою Р.Є. Кавецького В.Г. Пінчук почав вивчати патологічні зміни при 
променевих ураженнях, викликаних зовнішнім опроміненням та інкорпорованими 
радіонуклідами, зокрема впливом малих доз ізотопу стронцію на кісткову тканину. У 
1955 р. пройшов удосконалення кваліфікації з медичної радіології при ЦОЛІУЛ в Москві. У 
1957-1959 рр. дослідник працював молодшим науковим співробітником радіологічної 
лабораторії Київського НДІ гігієни праці і профзахворювань. У 1960 р. В.Г. Пінчук успішно 
захистив дисертацію на тему: “Патологическая анатомия лучевой болезни, возникающей 
под влиянием внешнего γ-облучения и внутреннего β-облучения радиоактивным 
стронцием”. Після 1960 р. публікація праць, присвячених дії довговічних радіонуклідів у 
відкритій пресі була заборонена спеціальними постановами директивних органів СРСР та 
УРСР. Ця проблематика для продовження наукових досліджень була закрита. У 1959-
1961 рр. вчений працював старшим науковим співробітником лабораторії канцерогенних 
речовин.  

В.Г. Пінчук вивчав хворобу століть – рак. Він досліджував низку хімічних сполук, що 
застосовувалися в народному господарстві на предмет канцерогенності.  

У 1961 р. вчений почав працювати старшим науковим співробітником в Інституті 
експериментальної і клінічної онкології під керівництвом Р.Є. Кавецького.  
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У свої дослідження Вадим Григорович ввів методику електронної мікроскопії. У 
1962 р. він був відряджений у Париж до засновника однієї з перших шкіл електронної 
мікроскопії у світі проф. Вільгельма Бернара. За час перебування у Франції В.Г. Пінчук 
ознайомився з роботою 9 дослідних установ, що використовували електронну мікроскопію. 
З керівником лабораторії електронної мікроскопії Інституту раку проф. В. Бернаром 
склалися дружні стосунки і в 1968-1978 рр. В. Бернар тричі приїжджав у Київ для співпраці 
з вченими УРСР. Після повернення з відрядження лабораторія електронної мікроскопії 
стала постійним методичним і консультативним центром для наукових співробітників і 
лаборантів. У 1970 р. В.Г. Пінчук захистив докторську дисертацію на тему: “Электронно-
микроскопическая характеристика клеток в процессе химического канцерогенеза в печени и 
целлофанового канцерогенеза в почке” і був затверджений в науковому званні професора за 
фахом “Патологічна анатомія”.  

В.Г. Пінчук став одним із засновників структурно-функціонального аналізу в 
експериментальній онкології. Вчений вивчав внутрішньоклітинні мембрани в процесі 
хімічного канцерогенезу в печінці, що дало йому можливість висунути концепцію 
малігнізації клітин внаслідок тривалого пошкодження канцерогеном мембран клітин. 
Вчений досліджував вплив променів квантових генераторів на ультраструктурні зміни 
клітин. Вадим Григорович займався розшифровкою механізмів протипухлинної дії 
алкілованих препаратів, різних імунних сироваток. 

У 1971 р. Інститут експериментальної і клінічної онкології МОЗ УРСР був 
перетворений в Інститут проблем онкології АН УРСР, а професор В.Г. Пінчук став 
заступником директора з наукової роботи, що дало можливість скоординувати діяльність 
багатьох онкологічних наукових центрів, кафедр онкології, створити спільні цільові 
програми. У 1973 р. В.Г. Пінчука обрали членом-кореспондентом АН УРСР. У жовтні 
1978 р. помер академік Р.Є. Кавецький, і в березні 1979 р. директором інституту став В.Г. 
Пінчук. У грудні 1978 р. - лютому 1979 р. В.Г. Пінчук перебував в США для ознайомлення 
з роботою ведучих онкологічних центрів. Підсумком відрядження було чітке уявлення про 
стан науки з проблеми експериментальної та клінічної онкології. 

У 1980-1990 рр. під керівництвом В.Г. Пінчука і за його участю продовжилося 
вивчення ультраструктури і гістогенезу експериментальних пухлин шлунку та молочної 
залози, пухлин нирки, передміхурової залози, різних типів сарком, гемобластозів.  

У 1987 р. побачила світ монографія “Клонально-селекционная концепция опухлевого 
роста”, у 1988 рр. – “Современные методы автоматизации цитологических исследований”, в 
1990 р. – “Иммуноцитохимия и моноклональные антитела в онкогематологии”, в 1991 р. – 
“Структура тимуса и дифференцировка Т-лимфоцитов”. В експериментальній та клінічній 
медицині однієї з важливих задач є об’єктивізація та автоматизація досліджень. Значну 
увагу В.Г. Пінчук приділяв дослідженню тимусу. В експериментах була вивчена роль 
лімфоцитів в антибластомних реакціях організму та модифікація протипухлинних реакцій 
лімфоїдних клітин імунними комплексами і клітинами-супресорами. 

У 1981 р. група вчених на чолі з В.Г. Пінчуком отримала Державну премію УРСР в 
галузі науки і техніки.  
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У 1992 р. вийшла монографія “Радиобиологические аспекты аварии на Чернобыльской 
АЭС”, перекладена німецькою мовою і надрукована у ФРН.  

В.Г. Пінчук був головою Координаційної ради “Злоякісні новоутворення” НАНУ (від 
1980), заступником голови комісії при  Президії НАНУ з ліквідації наслідків аварії на 
ЧАЕС, Ради директорів інститутів екології, рентгенології та радіології країн СНД. головою 
спеціалізованої ради із захисту докторських дисертацій за спеціальністю “онкологія” та 
“радіологія”, заступником академіка-секретаря Відділення молекулярної біології, біохімії, 
експериментальної та клінічної фізіології НАНУ, редактором міжнародного науково-
теоретичного журналу “Экспериментальная онкология”, членом редколегії низки фахових 
журналів, членом багатьох наукових товариств. 

В.Г. Пінчук був автором понад 300  наукових праць. Під його керівництвом були 
виконані та захищені 2 докторські та 10 кандидатських дисертацій. 

Вчений був нагороджений орденами та медалями СРСР. Помер 29 березня 1996 р. на 
66 році життя.  

У 1999 р. В.Г. Пінчуку посмертно була присуджена друга Державна премія в галузі 
науки і техніки.  
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Ю.М. ПАНИШКО 
ВАСИЛЬ ЛЕОНІДОВИЧ НОВАК 

До 65-річчя від дня народженн 
 
Василь Леонідович Новак народився 28 грудня 1950 р. в 

с. Великий Мидськ Деражнянського району Рівненської області. 
Після закінчення СШ поступив у вересні 1967 р. в Костопольське 
медичне училище, яке закінчив у травні 1969 р. Після закінчення 
медучилища був призваний до лав РА, де прослужив до травня 
1971 р. В цьому ж році поступив на санітарно-гігієнічний факультет 
Львівського державного медичного інституту і отримав у 1977 р. 
диплом лікаря-гігієніста, епідеміолога. 

В серпні 1977 р. був зарахований на посаду старшого лаборанта 
хірургічного відділення Львівського інституту переливання крові. З квітня 1978 р. працював на 
посаді молодшого наукового співробітника хірургічного відділення Львівського науково-
дослідного інституту гематології та переливання крові. Від листопада 1979 р. по грудень 1983 р. 
працював молодшим науковим співробітником відділення гематологічної хірургії та 
трансфузіології Львівського науково-дослідного інституту гематології та переливання крові. У 
1982 р. захистив кандидатську дисертацію на тему: “Влияние инфузий жировых эмульсий на 
эритроциты периферической крови”. Від грудня 1983 р. по грудень 1987 рр. – старший 
науковий співробітник відділення гематологічної хірургії. З грудня 1987 р. по лютий 1989 р. 
очолив відділення трансфузіонних ускладнень та гемодіалізу Львівського науково-дослідного 
інституту гематології та переливання крові. Від лютого 1989 р. до жовтня 1995 р. працював 
завідувачем відділення екстракорпорального очищення крові Львівського філіалу Київського 
науково-дослідного інституту гематології та переливання крові. У 1994 р. захистив докторську 
дисертацію на тему: “Новая инфузионная среда – жировая эмульсия “Липидин-2” в Російській 
Федерації, яку в 1995 р. переатестував в Україні. Від жовтня 1995 р. працює директором 
Львівського філіалу Київського науково-дослідного інституту патології крові та трансфузійної 
медицини; від 2000 р. – директор Інституту патології крові та трансфузійної медицини АМН 
України. У 2002 р. йому присвоєно вчене звання професора. Від 2007 р. – директор ДУ 
“Інститут патології крові та  транфузійної медицини АМН України”; від 2011 р. – директор ДУ 
“Інститут патології крові та трасфузійної медицини НАМН України”; за сумісництвом – 
завідувач кафедри гематології та трансфузіології Львівського медичного університету (від 
2002).  

Наукові дослідження присвячені проблемам клінічної трансфузіології, 
екстракорпоральних методів детоксикацій та еферентної терапії, парентерального харчуванню, 
лікування Т-клітинних лімфом шкіри методом фотоферезу, проблемам безкровної хірургії. 

В.Л. Новак є автором близько 500 наукових та навчально-методичних праць, в т.ч 4 
монографій, 7 довідників, 48 патентів, 23 інформаційних листів, 12 методичних рекомендацій, 
35 нововведень для впровадження в практику. Під керівництвом та при консультації В.Л. 
Новака підготовлено 10 кандидатських та 3 докторських дисертації.  
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Діяльність професора В.Л. Новака відзначена державними відзнаками. Наказом МОЗ 
України від 1997 р. проф. В.Л. Новак призначений головним позаштатним спеціалістом з 
“Гематології”. 

Нагороджений Почесною Грамотою МОЗ України (2000), Грамотою Державного 
департаменту інтелектуальної власності (2001; 2002), Грамотою Верховної Ради України (2003), 
Грамотою Головного управління охорони здоров’я ЛОДА (2005).  

Указом Президента України від 11 червня 2008 р. вченому присвоєно почесне звання 
“Заслужений діяч науки і техніки України”. АН Вищої освіти України обрала В.Л. Новака 
академіком по відділенню медицини (2008). Професору Новаку В.Л. присвоєно вищу 
кваліфікаційну категорію з гематології та трансфузіології. 

В.Л. Новак є членом редколегії 4 наукових журналів, членом міжгалузевої комплексної 
програми “Здоров’я нації” профільної комісії з гематології, Центральної атестаційної комісії 
МОЗ України.  

 
Бажаємо Ювіляру міцного здоров’я на Многії та Благії Літа! 

 
 

ЛІТЕРАТУРА 
 

1. Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького: довідник 2004 
/ гол. ред. Б.С. Зіменковський. – Львів: Наутілус, 2004. – 371 с. – Зі змісту: [Новак В.Л.]. 
– С.305-306. 

2. Логінський В. Новак Василь Леонідович / В. Логінський, О.. Надрага // Зіменковський 
Б.С. Професори Львівського національного медичного університету імені Данила 
Галицького: 1784-2006 / Б.С. Зіменковський, М.Р. Гжегоцький, О.Д. Луцик. – Львів: 
Наутілус, 2006. – С. 203. 

3. Логінський В. Новак Василь Леонідович / В. Логінський, О.. 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. 235-236 

 



 
 

Феномен людини. Здоровий спосіб життя. Вип. 46 (112). 2015 
 

46 

Ю.М. ПАНИШКО, А.Л. ВАСИЛЬЧУК,  
В.М. ГОРИЦЬКИЙ,О.В. СТОРОЖ 

Хроніка грудня. ЮВІЛЕЙНІ ДАТИ ЗАРУБІЖНИХ ЛІКАРІВ  
ТА ВЧЕНИХ 

1 грудня – 200 років від дня народження Карла Федоровича Кесслера, російського 
зоолога. Народився в м. Дамрау Кенігсберзького округу. У 1822 р. сім’я переїхала до Росії, де 
батько отримав посаду лісничого у Новгородській губернії. У 1834 р. Карл закінчив гімназію в 
Санкт-Петербурзі. У 1834-1838 рр. навчався на природничому відділенні фізико-математичного 
факультету Петербурзького університету. Працював викладачем математики та фізики у 
Петербурзькій гімназії 4 роки. У 1840 р. захистив у Петербурзькому університеті магістерську 
дисертацію. У 1842 р. захистив докторську дисертацію і був запрошений на кафедру зоології. У 
1844 р. К.Ф. Кесслер був обраний екстраординарним професором, а в 1845 р. – ординарним 
професором університету. Упродовж 1842-1861 рр. працював у Київському університеті. За час 
роботи в Київському університеті К.Ф. Кесслер розгорнув дослідження в 3-х напрямках: вивчення 
місцевої фауни, створення у Києві зоологічного музею та удосконалення викладання зоологічних 
дисциплін в університеті. Він став засновником Зоологічного музею університету. У 1861 р. 
вченого запросили очолити кафедру зоології Санкт-Петербурзького університету. Брав участь в 
багатьох експедиціях на теренах Російської імперії. Підсумком багаторічних досліджень вченого 
була серія з 6 томів монографій, присвячених фауні хребетних. Багато уваги К.Ф. Кесслер приділив 
іхтіології;  доклався до створення Севастопольської біологічної станції. Брав участь в організації І 
з’їзду російських природодослідників. В 1867-1873 рр. був ректором Петербурзького університету. 
Помер 15 березня 1881 р. на 66 році життя.  

1 грудня – 120 років від дня народження Сильвестра Прата, чехословацького ботаніка. 
Народився в Гротовіце (Моравія). У 1919 р. закінчив Празький університет. Працював там же. Від 
1938 р. – професор анатомії та фізіології рослин цього університету. До 1970 р. – завідувач кафедри 
фізіології рослин і біології грунту. Наукові дослідження присвячені фізіології, біохімії рослин і 
альгології. Розпрацював низку методів вивчення проникливості протоплазми, плазмолізу, виділення 
електролітів. Запровадив в практику методи мікрокінозйомки та цитофотометрії, які відіграли 
велику роль в розвитку праць з фізіології клітин. Розпрацював ефективні методи культивування 
синьозелених водоростей. Створив одну з найбільших в світі колекцію культур автотрофних 
організмів. Результати досліджень в галузі альгології відіграли велику роль у вирішенні питань 
гідробіології та бальнеології, біології термальних та мінеральних вод. Був автором підручника 
“Анатомія і фізіологія рослин”. Ініціатор створення Чехословацького журналу “Біологія 
плантарум”. Був членом Чехословацької АН (від 1955). Помер в 1990 р. на 95 році життя.  

1 грудня – 90 років від дня народження Мартіна Родбелла, американського біохіміка. 
Народився в Балтиморі. Закінчив скорочені курси в Балтиморському міському коледжі. Перед 
вступом до Університету Джонса Гопкінса у 1943 р. пройшов підготовку в державній безкоштовній 
вищій школі. Навчання в університеті перервала мобілізація до військово-морських сил у роки 
Другої світової війни. Служив на Тихому океані, працював радіооператором. Після закінчення 
війни повернувся в університет. Після закінчення університету М. Родбелл переїхав у Сієтл, де 
почав працювати в біохімічній лабораторії Університету Дж. Вашингтона під керівництвом проф. 
Д. Хапахена. Захистив дисертацію про біосинтез лецитину в печінці щура, в 1954 р. отримав 
професорський ступінь і переїхав в Урбану. Працював у відділі хімії. Займався проблемами 
біосинтезу хлорафеніколу. У 1960 р. знову звернувся до проблем молекулярної біології та 
ембріології, цілий рік провівши в лабораторіях Бельгії та Голландії. Після повернення в США почав 
працювати в лабораторії лікувального харчування та ендокринології Інституту артритів та хвороб 
метаболізму. Роботу М. Родбелла високо оцінили аргентинський фізіолог Бернардо Усай, Ерл 
Сазерленд. Від 1967 р. дослідницька діяльність М. Родбелла пов’язана з Інститутом клінічної 
біохімії в Женеві. Тут вчений працював упродовж 1981-1983 рр.  

У 1994 р. наукові заслуги М. Родбелла були відзначені Нобелівською премією з 
фізіології та медицини, яку він розділив з А. Гілманом “за відкриття G-білків та їх ролі в 
механізмі сигнальної передачі клітин”. 

Помер вчений 7 грудня 1998 р. на 74 році життя.  



 
 

Феномен людини. Здоровий спосіб життя. Вип. 46 (112). 2015 
 

47 

2 грудня – 185 років від дня народження Луї Ксавьє Едуарда Леопольда Олльє, 
французького хірурга. Медичну освіту здобув в університеті Монпельє. Будучи студентом виконав 
патологоанатомічне дослідження ракових пухлин на різних стадіях їхнього росту. Працював у 
галузі експериментальної фізіології. У 1851 р. зайнявся хірургічною практикою в Ліоні й одночасно 
займався науковою діяльністю. У 1857 р. захистив у Парижі дисертацію про поранення вен. Від 
1860 р. був головним хірургом лікарні “Отель-Дье” в Ліоні. Коли в Ліоні було організовано 
університет, Л. Олльє став професором хірургічної клініки й обіймав цю посаду до кінця життя. 
Велика роль Олльє у вирішенні проблеми трансплантації кісткової тканини. Вчений пересадив 
дорослим тваринам ізольоване окістя від молодих тварин. Він встановив, що кістковий 
автотрансплантат приживлюється і краще приживлюється кістка, пересаджена з окістям; менш 
надійні трансплантація алогенної та ксеногенної кісткової тканини. Хірург займався ринопластикою 
і пересадкою шкіри. Описав (1899) дисхондроплазію (хвороба Олльє) – захворювання з 
уповільненою осифікацією ембріонального хряща. Описав альбумінозний остеомієліт (остеомієліт 
Олльє). Відомі його роботи з військово-польової хірургії та травматології. Був піонером 
застосування глухої безпідкладочної гіпсової пов’язки. У 1894 р. став Командором ордену 
Почесного легіону. Помер 26 листопада 1900 р., проживши майже 70 років. Ім’я Луї Леопольда 
Олльє присвоєно музею патологічної анатомії при університеті Ліона. 

2 грудня – 130 років від дня народження Джорджа Річардса Майнота, американського 
патофізіолога, терапевта-гематолога. Народився в Бостоні. У 1912 р. закінчив медичну школу 
Гарвардського університету. У 1913-1915рр. працював у лікарні Дж. Хопкінса в лабораторії 
Вільяма Хоуелла – фізіолога, що займався проблемами згортання крові. Робота Дж. Майнота з 
антитромбіном допомогла В. Хоуеллу виділити гепарин, препарат проти зсідання крові. У 
1915 р. Майнот був зарахований в штат Гарвардської медичної школи, одночасно працював 
асистентом медицини в Массачусетській лікарні. У 1917 р. його призначили головним лікарем 
клінічного центру ракових досліджень у Гарварді, де він продовжував вивчати харчування 
хворих на злоякісну анемію. Від 1928 р. професор Гарвардського університету і керівник 
науково-дослідної лабораторії Торндайка в Бостоні. Основні наукові роботи присвячені 
патофізіології і клініці анемічних станів. У 1926 р. Дж. Р. Майнот повідомив про позитивні 
результати лікування злоякісної анемії за допомогою особливої дієти, розпрацьованої Дж.Х. 
Уїплом, основу якої складав щоденний прийом 120-140 г сирої печінки.  

У 1934 р. Дж. Р. Майнот, У. Мерфі, Дж. Уїпл були удостоєні Нобелівської премії з 
фізіології та медицини “за відкриття, пов’язані із застосуванням печінки в лікуванні 
анемії”. За своє життя Дж. МАйнот отримав багато нагород низки наукових товариств і 
асоціацій, був членом низки академій та наукових товариств. Помер 25 лютого 1950 р. на 65 
році життя.  

3 грудня – 115 років від дня народження Ріхарда Куна, німецького хіміка і біохіміка. 
Народився у Відні. Вчився у Віденському університеті, а у 1922 р. закінчив Мюнхенський 
університет, водночас у 1919-1922 рр. працював у Р.М.Вільштеттера (1872-1942). Від 1926 р. 
працював професором Вищої технічної школи і директором Хімічного інституту в Цюріху. Від 
1928 р. – професор Гейдельберзького університету і керівник хімічного відділення Інституту 
Макса Планка.  Основний напрямок досліджень: хімія і біохімія вітамінів і коферментів. Вивчав 
принцип будови речовин рослинного і тваринного походження. Виконав цикл досліджень із 
хімії каротину і вітамінів. У 1933 р. встановив структуру ізомерів каротину і виділив кристали 
вітаміну В2 (лактофлавіну). Доказав, що виділена речовина є рибофлавіном. Синтезував вітамін 
С. У 1936 р. отримав синтетичний рибофлавін-5-фосфат; у 1937 р. запропонував метод синтезу 
каротину. Одночасно з О.Г. Варбургом встановив (1938) будову флавінаденіндинуклеотиду. 
Встановив будову вітаміну В6. Разом з іншими виділив В6 із дріжджів і встановив його 
формулу. Розшифрував будову багатьох природних речовин, в т.ч. близько 300 рослинних 
пігментів. Вивчав зв’язок хімічної будови ненасичених сполук із їхніми фізичними 
властивостями. Був членом низки АН.  
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У 1938 р. отримав Нобелівську премією з хімії “за праці з каротиноїдів і вітамінів”. 
Вчений не зміг отримати нагороду через указ А. Гітлера. Отримав нагороду лише в 1949 р. 
Помер 1 серпня 1967 р. на 67 році життя.  

7 грудня – 205 років від дня народження Теодора Шванна, німецького анатома, гістолога, 
фізіолога. Народився в Ньойсе. У 1833 р. закінчив медичний факультет Боннського університету. 
Учень і асистент (1834-1839) Й.П. Мюллера (1801-1858). Закінчив Єзуїтський коледж в м. Кельн, 
вивчав природничі науки і медицину в Бонні, Вюрцбурзі і Берліні. У 1839-1848 рр. – професор 
анатомії в Лувені (Бельгія); в 1848-1878 рр. – професор фізіології та порівняльної анатомії 
Льєжського університету. Наукові інтереси були різнобічні. Вивчаючи процеси травлення вчений 
спростував уявлення про роль шлункового слизу і вперше встановив значення пепсину для 
травлення (1836). Знайшов принципову аналогію між процесами травлення, бродіння і гниття. 
Вивчаючи процеси бродіння відкрив дріжджові грибки. Як гістолог Т. Шванн відомий своїми 
працями з будови кровоносних судин, гладеньких м’язів, нервів. Він встановив наявність оболонки, 
що оточує нервове волокно (шваннівська оболонка) та клітини, які її утворюють (шваннівські 
клітини). Ознайомившись з роботами М.Я. Шлейдена (1804-1881) про роль ядра в клітині рослин і 
співставив ці дані із своїми. Сформулював (1838-1839) клітинну теорію будови організмів. Ця 
класична робота “Мікроскопічні дослідження про відповідність у структурі й рості тварин і рослин” 
була опублікована у 1839 р. і зробила революційний переворот в природознавстві. Був членом 
Лондонського товариства (з 1879), Паризької АН (з 1874), Королівської бельгійської академії наук, 
літератури та вишуканих мистецтв. Помер 14 січня 1882 р. на 72 році життя. 

9 грудня – 180 років від дня народження Карла Андрійовича Раухфуса, педіатра і 
реформатора організації дитячих лікувальних установ другої половини ХІХ ст. Народився в 
лютеранській сім’ї вихідця із Саксонії Андрія та Йоганни Раухфусів. В 1875 р. закінчив медико-
хірургічну академію і почав працювати в Петербурзькому виховному будинку в якості ординатора, 
прозектора, старшого лікаря. Швидко виріс як педіатр-клініцист, ставши одним із перших в Росії 
лярингологом. В 1869 р. захистив докторську дисертацію. 

У 1864 р. К. Раухфусу було доручено створити в Петербурзі першу дитячу лікарню на 250 
місць і у 1869-1908 рр. він був директором цієї лікарні. У новій лікарні було передбачено 
розміщення хворих у відділення в залежності від виду захворювання. Низка покращень (павільйона 
система) була здійснена Раухфусом при плануванні Володимирської лікарні, побудованої в Москві 
в 1872-1876 рр. На Всесвітній виставці в Парижі (1878) ця лікарня була визнана взірцевою і 
нагороджена золотою медаллю. В 1872 р. при Імператорській Військово-медичній академії вперше 
в історії були відкриті Вищі жіночі курси. Від 1875 р. лекції з дитячих хвороб читав К.А. Руахфус. У 
1876 р. К.А. Раухфус був призначений лейб-педіатром Двору його Величності. Вчений опублікував 
низку наукових робіт про вроджені вади розвитку серця, серотерапії дифтерії, організації дитячих 
лікарень. Він увійшов в історію медицини як засновник патологоанатомічного музею в Санкт-
Петербурзькому виховному будинку, засновник дитячої ларингології, перший виконавець 
трахеотомії, автор-розробник 17 винаходів і удосконалень медичного інструментарію, реформатор 
дитячих закладів, розробник першої в Росії системи ізоляції заразних дітей, ініціатор створення в 
1872 р. Товариства шкільних дієт, один із пропагандистів вищої жіночої освіти, організатор і 
голова Першого Всеросійського з’їзду педіатрів, один із організаторів І Міжнародного 
Конгресу із охорони здоров’я дітей в Берліні. Помер 27 листопада 1915 р., проживши майже 80 
років. 

10 грудня – 210 років від дня народження Йозефа Шкоди, австрійського терапевта, 
чеха за національністю. Народився в Пльзені в сім’ї слюсара. Після закінчення гімназії в 
Пльзені поїхав до Відня, вступив на медичний факультет Віденського університету і в 1831 р. 
отримав ступінь доктора медицини. Спочатку працював лікарем під час епідемії холери в 
Богемії, а в 1832-1838 рр. – помічником лікаря в Головному госпіталі Відня. У 1839 р. Й. Шкода 
– міський лікар для знедолених, а в 1840 р. посів посаду головного лікаря відділення для хворих 
туберкульозом, відкритого в Головному госпіталі. В 1846р.,дякуючи протекції Карла 
Рокитанського (1804-1878), професора патологічної анатомії, Й. Шкода був призначений 
професором клінічної медицини. У 1848 р. першим із професорів почав читати лекції на 
німецькій мові замість латині. 17 липня 1848 р. був обраний діючим членом математико-
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фізичного відділення Австрійської АН. На початку 1871 р. вчений залишив посаду професора. 
Наукова заслуга Й. Шкоди полягає в упровадженні в клініку перкусії та аускультації. Його 
основна робота “Abhandlung über die Perkussion und Auskultation” (1839) перевидавалася і була 
перекладена на іноземні мови. У 1841 р. після відрядження у Париж, він створив спеціальне 
відділення шкірних хвороб, дав перший поштовх для реорганізації дерматовенерології. У 
1848 р. він написав документ про реформу медичної освіти. Помер 13 червня 1881 р. на 76 році 
життя.  

15 грудня – 115 років  від дня народження Нільса Рюберга Фінсена, фарерсько-
данського лікаря. Народився в Торсхавні на Фарерських островах. Батьки були людьми 
ісландського походження, але Нільс вважав рідною мовою данську. Після закінчення школи 
Нільс вступив у 1882 р. до Копенгагенського університету. Вже на 1 курсі  у нього виявили 
хворобу – псевдоцироз печінки Піка. Незважаючи на погіршення здоров’я Фінсен завершив 
заняття і в 1891 р. дістав медичний диплом. Згодом займав посаду прозектора на кафедрі 
хірургії. Наявність асциту різко обмежила його рухову активність. На початку 90-х рр. Фінсен 
почав вивчати терапевтичну дію світла, провів дослідження і встановив, що світло наділено 
терапевтичним ефектом. До 1893 р. він пропагував використання червоного світла для 
лікування наслідків віспи. Світло, пропущене через червоний світлофільтр може прискорити 
загоєння шкірних уражень і тим самим запобігти утворенню великих рубців та шрамів. Далі 
вчений почав експериментувати з джерелами штучного світла: дуговими вугільними лампами. 
У 1895 р. Фінсен розпочав лікування хворих вовчаком за допомогою 2-годинного щоденного 
опромінення УФ-променями від дугової вугільної лампи постійного струму силою 25 А, що 
призвело до покращення стану хворих. У 1896 р. був заснований Фінсенівський інститут 
світлолікування, директором якого став Н. Фінсен. В наступні 5 років через інститут пройшло 
800 хворих вовчаком, що отримали курс світлолікування з високим і задовільним результатом.  

У 1903 р. Н. Фінсен отримав Нобелівську премію з фізіології та медицини “за 
дослідження лікування хвороб, особливо туберкульозу шкіри із застосуванням 
ультрафіолетового опромінення. Заклав основу новому напрямку в науці”.  

За своє коротке життя Н. Фінсен був удостоєний багатьох нагород та знаків пошани, був 
членом низки наукових товариств. Помер 24 вересня 1904 р. від псевдоцирозу Піка на 44 році 
життя.  

16 грудня – 210 років  від дня народження Ізидора Сент-Ілера Жоффруа, 
французького зоолога. Народився в Парижі. В 1833 р. був обраний членом Паризької АН. Від 
1844 р. – професор зоології Музею природної історії; від 1850 р. – професор Паризького 
університету. У 1856-1857 рр. – президент Паризької АН. Основні наукові роботи присвячені 
питанням еволюції тварин. Притримувався поглядів свого батька Етьєнна Сент-Ілера Жоффруа 
(1772-1844) про єдність і еволюцію тваринного світу. Висунув теорію мінливості, яка обмежена 
границями виду. Видав працю із питань приручення нових видів тварин, яка привернула увагу 
Ч. Дарвіна (1809-1882). Автор підручника “Загальна біологія” (1860-1862). Заснував товариство 
акліматизації господарсько корисних тварин. Помер 10 листопада 1861 р. на 56 році життя.  

17 грудня – 160 років від дня народження Лазаря Соломоновича Мінора, 
невропатолога. У 1879 р. закінчив медичний факультет Московського університету. Працював 
у клініці нервових хвороб у О.Я. Кожевнікова і одночасно в гістологічній лабораторії А.І. 
Бабухіна. У 1882 р. захистив докторську дисертацію на тему: “О значении полосатого тела”. Від 
1884 р. – приват –доцент Московського університету; в 1910-1932 рр. – директор клініки 
первинних хвороб Вищих жіночих курсів, згодом – медичного факультету 2-го Московського 
державного університету, від 1930 р. – 2-го Московського медичного інституту. Від 1910 р. – 
професор, від 1927 р. – Заслужений діяч науки РРФСР. Л.С. Мінор опублікував понад 100 
наукових робіт. Вперше (1892) описав центральну гематомієлію. Доказав, що виникнення 
сірінгоміелії може бути спричинено крововиливом у сіру речовину спинного мозку. Описав 
синдром епіконусу. Вивчення спадкового тремтіння дозволило встановити, що в сім’ях з цією 
патологією відмічається довгожительсьво і багатодітство. Низка робіт присвячена боротьбі з 
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алкоголізмом та палінням тютюну. Л.С. Мінор був одним із засновників Московського 
товариства невропатологів і психіатрів. Помер у 1942 р. на 87 році життя.  

17 грудня – 155 років від дня народження Григорія Івановича Россолімо, російського 
невропатолога та дефектолога. Народився у сім’ї греків. Закінчив Одеську гімназію, а в 1884 р. 
закінчив медичний факультет Московського університету. Був залишений ординатором в 
клініці нервових хвороб О.Я. Кожевнікова (1836-1902). У 1887 р. захистив докторську 
дисертацію на тему: “Экспериментальное исследование по вопросу о путях, проводящих 
чувствительность и движение в спинном мозгу”. Від 1889 р. – приват-доцент; а від 1890 р. – 
завідувач клініки нервових хвороб при клініці внутрішніх хвороб О. О. Остроумова (1844-
1908). У 1911 р. вийшов у відставку разом з групою прогресивних професорів і викладачів на 
знак протесту проти “реформ” міністра Кассо. У 1917 р. Г.І. Россолімо був обраний на кафедру 
нервових хвороб 1-го МДУ і став директором клініки і Неврологічного інституту ім. О.Я. 
Кожевнікова.  

Вчений написав 107 наукових робіт на різні теми з анатомії, фізіології, клініки нервових 
захворювань, з питань експериментальної психології, дитячої дефектології. Вчений дослідив хід 
пучка Говерса в церебральному напрямку; вперше описав зони кровообігу в довгастому мозку. 
Описав пальцевий рефлекс (Россолімо рефлекс). Описаний анальний і вульво-анальний 
рефлекс. Розпрацював синдром діссоційованих порушень чутливості при ураженнях мозкового 
стовбура. Серія клінічних праць про діагностику пухлин головного мозку, про поліомієліт, 
сірінгомієлію, розсіяний склероз, хорею визначають Г.І. Россолімо як видатного клініциста. 
Вчений був винахідником індивідуального динамометра, клонографа (для реєстрації 
гіперкінезів). У 1911-1917 рр., коли Г.І. Россолімо не працював, він за власні кошти створив і 
утримував “Інститут дитячої неврології і психології”. Цей Інститут згодом був переданий в дар 
Московському університету, що дало можливість заснувати клініку нервових хвороб дитячого 
віку – першу клініку в СРСР та в Європі.  Г.І. Россолімо був одним із засновників “Журнала 
невропатологии и психиатрии им. С.С. Корсакова”, редактором якого був до смерті; редактором 
відділу невропатології і психіатрії у першому виданні “БМЭ”. Помер 29 вересня 1928 р. на 68 
році життя.  

19 грудня – 115 років від дня народження Джозефа Нідхема, англійського біохіміка, 
ембріолога та історика науки. Народився в Лондоні. У 1925 р. закінчив Кембріджський 
університет. Працював в 1928-1933 рр. в лабораторії Дж. Гопкінса. У 1929-1975 рр. викладав 
біохімію в університетах багатьох країн світу. У1942-1946 рр. очолював Британську наукову 
місію в Китаї, в 1946-1948 рр. очолював відділ природничих наук в ЮНЕСКО. Наукові 
дослідження присвячені вивченню обміну речовин зародку на різних стадіях його розвитку. 
Встановив закономірності обміну речовин в ембріону, виявив зміну основних джерел енергії 
(вуглеводів, білків, жирів) в онтогенезі. Пояснив взаємозалежність природи головних кінцевих 
продуктів азотистого обміну та умов розвитку зародку. Результати своїх досліджень узагальнив 
у працях з хімічної ембріології, біохімії та морфогенезу, а також з філософії та історії науки. 
Був членом АН КНР, у 1972-1975 рр. – президент Міжнародного союзу історії науки, почесний 
член низки університетів. Помер 24 березня 1995 р. на 95 році життя.  

26 грудня – 190 років від дня народження Ернста Фелікса Іммануеля Гоппе-Зейлера, 
німецького біохіміка. Народився в м. Фрейбург. Втратив батьків у ранньому віці, його 
виховувала старша сестра із своїм чоловіком, лікарем Зейлером. В знак подяки змінив своє 
прізвище на Гоппе-Зейлер. Вивчав медицину на медичних факультетах в Галле, Лейпцігу 
(1850). В 1850 р. отримав у Берліні звання лікаря. У 1852-1854 рр. був лікарем в Берліні і 
займався медичними дослідженнями. У 1854-1856 рр. був прозектором і доцентом в 
Грейфсвальді; у 1856-1864 рр. – працював асистентом проф. Рудольфа Вірхова (1821-1902) в 
Патологічному інституті в Берліні. У 1861 р. працював професором фізіологічної хімії 
Тюбінгенського університету (1861-1872). У 1872 р. став професором фізіологічної хімії 
Страсбурзького університету, де пропрацював до 1895 р. Основні наукові роботи присвячені 
біохімії крові, вивченню білків, обміну речовин в організмі тварин, окислювальних процесів у 
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зелених рослин. Досліджував пігменти крові. Описав спосіб отримання кристалів 
оксигемоглобіну і встановив його спектр; відкрив продукт перетворення гемоглобіну – 
гемохромоген. Вивчив структуру геміну, гематину, гематопорфірину. Встановив, що 
окислювальні процеси відбуваються в тканинах. Відкрив фермент інвертазу, що перетворює 
сахарозу в глюкозу і фруктозу. Запропонував принцип класифікації білків. Автор підручника 
“Фізіологічна хімія” (1877-1881). У 1877 р. заснував журнал “Zeitschrift für Phisiologische 
Chemie”, який тепер називається “Biological Chemistrу”. Помер від інсульту 10 серпня 1895 р. на 
70 році життя.  

27 грудня – 105 років  від дня народження Георгія Францевича Гаузе, мікробіолога, 
еволюціоніста. У 1931 р. закінчив біологічне відділення фізико-математичного факультету 
Московського університету. Працював там же до 1942 р. У 1934 р. опублікував у США на 
англійській мові монографію “The Struggle for Existence” (Боротьба за існування), яка мала 
великий вплив на розвиток екології. У 1935 р. отримав вчений ступінь доктора біологічних 
наук; у 1940 р. отримав вчене звання професора. Від 1942 р. – завідувач лабораторії  
антибіотиків Інституту медичної паразитології і тропічної медицини НКОЗ СРСР. У 1942 р. 
разом з М,Г.Бражниковою отримав перший радянський антибіотик-граміцидин С. Отримав, 
дослідив і впровадив у виробництво низку антибіотиків: поліміцин (неоміцин), мономіцин, 
ристоміцин, геліоміцин, лінкоміцин, а також протипухлинні антибіотики: олівоміцин, 
рубоміцин. У 1946 р. разом з М.Г. Бражніковою отримав Сталініську премію Від 1948 р. – 
завідувач лабораторії антибіотиків АМН СРСР на базі якої у 1960 р. створений Інституту по 
дослідженню нових антибіотиків АМН СРСР.  

У 1959 р. був обраний членом Президії Міжнародного товариства хіміотерапії, а в 1962 р. – 
віце-президентом Міжнародного товариства хіміотерапії. У 1967 р. обраний членом Польської АН, 
в 1971 р. – академіком АМН СРСР. Директором Інституту був у 1960-1986 рр. Наукові роботи 
присвячені екології, протозоології, а також пошуку антибіотиків і встановленню механізмів їх дії. 
Експериментально підтвердив принцип конкурентного виключенню (принцип Вольтерра-Гауза), 
відповідно до якого два види не можуть стабільно існувати в обмеженому просторі, якщо 
чисельність обох лімітована одним життєво важливим ресурсом. Виконав дослідження асиметрії 
протоплазми, розглядаючи її  в аспекті біологічної еволюції. Розробляв класифікацію актиноміцетів 
– продуцентів антибіотиків. Помер 2 травня 1986 р. на 76 році життя.  

30 грудня – 150 років від дня народження Василя Івановича Кедровського, російського 
бактеріолога і патологоанатома. У 1801 р. закінчив Московський університет. Працював там же на 
кафедрі патологічної анатомії. Від 1915 р. – професор, в 1916-1918 рр. – завідувач кафедри. В 1910-
1923 рр. – одночасно директор Бактеріологічного інституту Московського університету. Від 1905 р. 
– завідувач морфологічного відділу Інституту експериментальної ендокринології НКОЗ РРФСР, а в 
1926-1937 рр. – завідувач лепрозним відділенням Центрального тропічного інституту НКОЗ РРФСР. 
Наукові роботи присвячені мікробіологічної епідеміології і патологічної анатомії прокази та 
туберкульозу. Вперше довів можливість отримання чистої культури прокази, викликав 
експериментальну проказу виділеним мікробом, обґрунтував епідеміологію прокази. Був членом 
Міжнародної асоціації лепрологів (від 1927 р.). Помер 4 грудня 1937 р., проживши майже 72 роки.  

31 грудня – 125 років від дня народження Степана Івановича Ваніна, фітопатолога лісу. 
Народився в с. Токарєво Рязанської губернії в селянській родині. Початкову освіту отримав у 
церковно-приходській школі і в міському училищі м. Касимова. У 1918 р. поступив у 
Петербурзький лісовий інститут, який закінчив у 1915 р. Після закінчення інституту отримав звання 
вченого лісовода І розряду. Ще в інституті, у 1914 р. написав свою першу наукову роботу. Після 
закінчення інституту проходив практику на Центральній фітопатологічній станції (ЦФС) 
Петроградського Імператорського ботанічного саду. В 1917-1919 рр. займав посаду стипендіата для 
підготовки до професорської роботи у Петроградському лісному інституті. У 1919 р. став 
помічником завідувача ЦФС, а в березні вже працював у Воронізькому сільськогосподарському 
інституті. У 1922 р. повернувся в Петроградський лісовий інститут (від 1929 – Лісотехнічна 
академія), де пропрацював до кінця свого життя, пройшовши шлях від асистента до професора. Від 
1924 р. С.І. Ванін був завідувачем кафедри фітопатології та деревиноведення, а з 1930 р. заснував і 
очолив самостійну кафедру деревиноведення, одночасно працював у сільськогосподарському 
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інституті, Прикладної зоології і фітопатології; брав участь в роботі в якості консультанта в низці 
інститутів. У 1935 р. С.І. Ваніну присвоєно вчений ступінь доктора сільськогосподарських наук за 
сукупністю наукових праць. Він написав понад 140 наукових робіт, в т.ч. підручників, посібників і 
монографій. Під час німецько-радянської війни 1941-1945 рр. знаходився у Свердловську. В 1950 р. 
отримав Сталінську премію. Помер 10 лютого 1951 р. на 61 році життя.  
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Ю.О. МАТВІЄНКО 
КОРИФЕЇ БАРОКОВОЇ МЕДИЦИНИ – 

ФРІДРІХ ГОФФМАНН І ГЕОРГ ШТАЛЬ 
 
Стаття присвячена двом німецьким вченим – Фрідріху Гоффману і Георгу Шталю, 

праці яких сприяли формуванню медичної науки на межі Середньовіччя і Нового часу. 
Ключові слова: Фрідріх Гоффман, Георг Шталь, історія медицини, ятрохіміки, 

ятромеханіки, анімізм 
 
Статья посвящена двум немецким ученым - Фридриху Гоффману и Георгу Шталю, 

труды которых способствовали формированию медицинской науки на рубеже 
Средневековья и Нового времени. 

Ключевые слова: Фридрих Гофман, Георг Шталь, история медицины, ятрохимики, 
ятромеханики, анимизм 

 
The article is dedicated to two German scientists – Friedrich Hoffmann and Georg Stahl, 

works of whom have contributed to the formation of medical science at the border of the Middle 
Ages and modern times. 

Keywords: Friedrich Hoffmann, Georg Stahl, history of medicine, iatrochemists, 
iatromechanics, animism 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
XVIII століття було епохою реформ у медицині. Без врахування впливу на цю галузь знань 

філософії та фізики важко уявити її динаміку розвитку. Ефект філософії особливо помітний і 
значний, коли йдеться про вчення Гоффманна. Те ж можна сказати і про фізику, яка породила 
нову картину світу. Великі успіхи фізики в XVIII столітті, пов’язані з іменами Бернуллі, 
Ейлера, Ньютона, Гальвані, Вольта й ін., вплинули на медицину так само, як і відкриття в галузі 
хімії, що їх зробили Кавендіш, Прістлі чи Лавуазьє. 

Коли Гоффманн розпочав лікарську практику, медицина перебувала під впливом різних 
течій і напрямів, що часто походили з абсолютно протилежних принципів. Насамперед вона 
відчувала наслідки реальних відкриттів у природничих науках, розвиток яких в останню чверть 
XVIII століття позначився величезним прогресом; крім того, медицина жила під впливом 
тенденції одухотворення всіх законів природи, що згодом яскраво виразилося в натурфілософії 
Ф. Шеллінга. 
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Медичній практиці Гоффманна передував твір Гедеона Гарвея, придворного лікаря 
королів Карла II і Вільгельма III Оранського, що називався “Про суєтності філософії та 
медицини” (1700 р.). У ньому переконливо доводилося, що філософи не знайшли зерна істини, 
а лікарі — жодного достовірного засобу для лікування хвороб. Тому слід відкинути всі штучні 
засоби і віддати лікування на відкуп самій природі. На думку Гарвея, лікар не повинен вважати, 
ніби він лікує, тому що корисний тільки тоді, коли залишається в ролі тверезого спостерігача і 
не втручається в перебіг хвороби. Цей автор був прихильником методу експектації, тобто 
вичікувального спостереження, якого дотримувався ще Гіппократ, але недостатньо, на думку 
Гарвея, радикально. Демонстрований ним крайній скептицизм, ймовірно, був зумовлений 
рівнем медичних знань того часу. 

Протягом першої половини XVIII століття точилася боротьба між анімістичною і 
механістичною течіями в біології та медицині. Перша була представлена Шталем, друга — 
Гоффманном. Порівнюючи організм людини з гідравлічною машиною, яка харчується чимось 
на кшталт нервового флюїду, Гоффманн став яскравим представником механіцизму в медицині. 
Однак він не був першим, хто так вважав. 

Механічне розуміння природи веде свій початок ще від Демокріта й Епікура. У 
Середньовіччя вчені (ятромеханіки і ятрохіміки) робили спроби застосовувати закони механіки, 
фізики та хімії до пізнання і кількісної оцінки різних проявів життєдіяльності здорової і хворої 
людини. Так, Санторіо (1561–1636), італійський лікар, анатом і фізіолог, а з 1612 року професор 
Падуанського університету, для з’ясування стосунку введених в організм речовин до процесів 
харчування протягом кількох років у спеціально сконструйованій камері зважував сам себе, 
спожиту їжу і свої виділення (втрати вуглекислоти і води через легені і шкіру). Декарт 
застосовував при вивченні роботи м’язів і органів дихання закони механіки і принципи 
геометричної оптики для пояснення механізму зору. Петербурзький академік Д. Бернуллі 
(1700–1782) запропонував рівняння для вивчення руху рідин по трубках, які й нині основою 
розуміння принципів руху крові по кровоносних судинах. 

Фрідріх Гоффманн (Hoffmann) народився 19 лютого 1660 року в саксонському місті Галле. 
З 1878 року там розташувалася Німецька природнича академія (Academie Natural Curiosorum). 
Восени 1651 року міський лікар вільного імператорського міста Швайнфурт І.Л. Бауш почав 
клопотатися про заснування цієї установи. 1 січня 1652 року відбулися перші збори, що 
затвердили її статут, в 1672 році була отримала санкція імператора Леопольда I спочатку на 
створення приватної, а з 3 серпня 1677 року — імператорської академії під назвою Німецька 
Леопольдіно-Каролінська природнича академія (Sacri Romani Imperii Academia Natural 
Curiosorum). 

У 15-річному віці Фрідріх залишився без батьків, яких забрала епідемія 1675 року. 
Хлопцеві довелося визначати свою долю самостійно. По закінченні в 1683 році Єнського 
університету, де він навчався у професора Георга Вольфганга Веделя (1645–1721), що був 
великим авторитетом у ділянці ятрохімії, Гоффманн вдосконалюється в Лейденському 
університеті у найпопулярнішого медика тодішньої Європи Германа Бургаве. Одержавши 
вчений ступінь, він переїхав до Англії для навчання під керівництвом ятрофізика Роберта 
Бойля, засновника (1662 р.) і президента (1680–1691 рр.) Лондонського королівського 
товариства. Бойль займався своїми дослідженнями далеко від міського гамору, в одному з 
власних маєтків, і охоче запрошував туди всіх талановитих молодих людей, які присвятили себе 
вивченню науки. 

У 1688 році Гоффманн обійняв посаду фізіолога в Гальберштадті, а шістьма роками 
пізніше — професора клінічної медицини в щойно створеному університеті рідного міста 
Галле. У 1709 році його запросили лейб-медиком до Фрідріха I. Незабаром, внаслідок 
закулісних інтриг, він покинув Берлін і повернувся в Галле, де до самої смерті (12 листопада 
1742 року) займався викладанням. 

На думку Гоффманна, викладеному в його основному дев’ятитомному трактаті “Medicina 
rationalis systematica” (“Система раціональної медицини”) (1718–1740 рр.), життя, здоров’я, 
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хвороба й лікування підпорядковані тільки законам механіки. “Механіка є причина, джерело і 
закон усіх явищ”, — казав дослідник. Він вважав, що “життя полягає в русі; скорочення серця 
перешкоджають смерті, оберігають тіло від розкладання; все залежить від рухів волокон тіла, їх 
розташування та співвідношення рухів у накопиченні рідини”. Для пояснення цього вітального 
руху “немає потреби вдаватися до понять природи, душі, життєвих сил, “археї” або якогось 
іншого “генія” чи життєвого начала”, як це раніше робили вчені. 

У листуванні з Гоффманном Лейбніц обговорював не тільки питання хімії, а й філософські 
проблеми. Старий філософ схвалював його напрямок і спонукав написати “Раціональну теорію 
медицини”. Лейбніц повідомив свого кореспондента, що не поділяє поглядів Ньютона, кажучи, 
що той, хто намагається пояснити тяжіння первинною силою тяжіння, грішить проти істини і 
вдається до дива. Лейбніц згоден з Гоффманном, що кожен організм є механізм, але при цьому 
додає: “Тільки більш тонкий і божественний”. Лейбніц казав, що органічні тіла природи суть 
божественні машини; допустити в них що-небудь, що було б чужим механізму, — не можна. 
Він не хотів іти проти відомого положення того часу: “У тілі все підпорядковується 
механічним, тобто раціональним підставам”. 

Фрідріх Гоффманн допускав існування нервового флюїду, що його виявив англійський 
анатом і лікар Томас Вілліс (1621–1675), і вважав, що “серце і рушійні частини організму 
отримують здатність до руху і скорочення, силу, тонус і еластичність від дуже малих флюїдів, 
що містяться в мозкових шлуночках, нервах і самій крові”. Звідси через порухи мозку частина 
флюїду по нервових трубочках поширюється по всьому організму, інша — циркулює з кров’ю. 
Обидві системи перебувають у певному зв’язку. У всіх частинах тіла нормальний тонус 
тканини регулюється флюїдом. Якщо нервовий флюїд тече в занадто великій кількості, настає 
патологічний стан типу спазму, якщо в малому — розвивається стан атонії. Ці малі флюїди 
Гоффманна мають, однак, велику схожість із древніми “силами” (spiritus), неспроможність яких 
була підкреслена ним же самим раніше. 

Доктор Гоффманн був надзвичайно розважливим, гнучким і обережним практиком. 
Подібно до Гіппократа, він вважав, що природа — найкращий лікар. До цієї формули він лише 
додав, що природа виліковує “механічно”. Гоффманн був противником фармакології і 
рекомендував слабкі засоби; одним з перших зарахував до лікарських засобів ванни і 
мінеральну воду. Він був завзятим прибічником збуджуючих засобів: рейнського вина, летких і 
маслянистих солей, засобів, що зменшують кислотність травних соків. Гоффманн перший радив 
вживати як проносний засіб воду зедліцьких джерел, відкритих у 1717 році. У педіатрії вчений 
призначав білу магнезію як послаблюючий засіб, мускус і амбру — як збудливий. Нашатир і 
оленячий ріг він прописував при паралічах; вживати каву радив особам похилого віку. 
Дизентерію лікар рекомендував лікувати опійною настоянкою, що усуває пронос, а вже потім 
давати хворим настій трав. 

Всупереч своєму афоризму: “Якщо дбаєш про здоров’я — остерігайся ліків і лікаря” — 
Гоффманн застосовував медикаменти у великій таємниці від інших. Особливо охоче він 
вдавався до винайденого ним як “бальзаму життя” еліксиру (Elixir viscerale Hoffmanni) і до 
дуже тоді популярних “гоффманнівських крапель” (комбінація етилового спирту з медичним 
ефіром), як збудливого засобу при серцевій слабкості. Ці суміші використовуються й досі. 

Професор Гоффманн — не тільки видатний терапевт, що описав клінічну картину хлорозу 
(анемії), він також відомий хімік, який у 1722 році виклав спосіб отримання білої магнезії з 
мінеральних джерел, а крім того — бактеріолог, що написав твір “Про контагії і міазми” (1738 
р.). Можливо, до створення цього опусу дослідника спонукала втрата батьків внаслідок 
епідемії, що так вразило його в юності. 

При всьому своєму механічному розумінні явищ життя навіть Декарт допускав для 
пояснення феноменів людської психіки уявлення про “тваринних духів”. Гоффманн же 
неухильно дотримувався ототожнення живого організму з механізмом. Надалі подолання 
обмеженості погляду цього дослідника супроводжувалося підкресленням відмінності і 
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взаємовиключення деяких властивостей живого і неживого, приховувало їх єдність і 
взаємопроникнення, у тому числі щодо фізичного і біологічного начал. 

У 1694 році Фрідріх Гоффманн запросив свого товариша по Єнському університету Шталя 
другим професором медицини в університет м. Галле. Тривалий час вони були там єдиними 
викладачами медицини і ділили між собою викладання всіх медичних наук. Шталь читав 
ботаніку, фізіологію, цитологію, дієтику і material medica, Гоффманн — усе інше. 

Спочатку Шталь був другом, згодом став суперником і, нарешті, свідоглядовим 
противником Гоффманна. Між ними виникла неприкрита ворожнеча, чому значною мірою 
сприяли успіхи Гоффманна і з чим не міг змиритися його шанолюбний і образливий конкурент. 
Після розриву стосунків Шталь у 1716 році покинув університет м. Галле і переїхав до Берліна, 
де до кінця своїх днів обіймав посаду лейб-медика при дворі Фрідріха Вільгельма I, короля 
Пруссії. 

Георг Ернст Шталь (Stahl) створив теорію, згідно з якою душа керує всіма процесами 
організму людини, його тілом. Форми життя і його пристосування до різних (наприклад, 
клімато-географічних) змін середовища, на думку цього науковця, є вираженням мудрості 
(intelligens) і рухливості (movens) душі. 

Пруссак Георг Шталь, оригінальна постать “епохи геніїв”, народився 21 жовтня 1659 року 
в містечку Ансбах, де його батько був секретарем консисторії. Після закінчення в 1863 році 
медичного факультету Єнського університету (де він навчався, як і Гоффманн, під 
керівництвом Веделя) Шталь з 1687 року перебував на службі герцога Саксен-Веймарського як 
його придворний лікар. 

Дисертацію “Fragmenta aetiologiae physico chemicae” (1883 р.) молодий вчений присвятив 
своєму наставнику Веделю — послідовникові ятрохіміків ван Гельмонта і де ла Бое — і 
батькові. Між учнем і вчителем уже в цій першій науковій роботі намітився розкол. Шталь 
відкрито висловив скептичне ставлення до ятрохімії і закликав відокремити хімію від 
медицини. Він вів запеклу боротьбу з обмеженим одностороннім вченням “ятрохіміків” і 
“ятрофізиків” (вони ж “ятромеханіки”). Це протистояння відіграло певну роль в історії 
медицини. 

Школа “ятрохіміків” XVII століття, заснована видатним голландським лікарем Франсуа де 
ла Бое (1614–1672), більш відомим під ім’ям Сільвій, жила ідеями, закладеними в X столітті, 
коли для дуже багатьох лікарів хімія нероздільно зливалася з медициною, школа ж 
“ятромеханіків” була породженням уже XVII століття. Теоретичною основою лікарів, які 
сповідують згадані погляди, було уявлення про організм як про машину, автомат, що 
приводиться в рух особливими матеріальними “духами” (spiritus). У фізіології та патології 
основою для них була теорія кровообігу, яку виклав В. Гарвей. Ряд хворобливих явищ 
пояснювався суто механічно — зупинкою руху крові в різних ділянках тіла. Певний вплив цієї 
доктрини помітний у працях Шталя, але набагато глибше нею перейнявся Гоффманн. 

Георг Шталь — засновник системи “анімізму”, вчення про головну роль душі. “Анімізм” 
— термін, що означає різні уявлення про духів і душі. Учень Епікура в Стародавньому Римі 
Лукрецій (бл. 99 — бл. 55 до н. е.) винайшов термін для позначення невимовно тонкої 
безіменної матерії свого вчителя. На відміну від anima (душа), він назвав її animus (дух). Будучи 
різновидом матерії, душа, за Лукрецієм, активна, діяльна і здатна підпорядковувати собі тіло. 
Термін animus також був запроваджений в етнографію англійським вченим, дослідником 
первісних культур Е. Б. Тейлором (1832–1917), який вважав віру в відокремлювані від тіла душі 
найдавнішою основою виникнення релігії, створеної “дикуном-філософом” унаслідок роздумів 
про причини сновидінь, смерті та ін. 

Варто зазначити, що в давнину побутувала ідея про те, що регулятором процесів в 
організмі є душа. Фінікієць Фалес Мілетський (636–546 до н. е.), родоначальник античної 
філософії, вважав початком руху в усіх предметах природи щось на зразок світової душі. Всі 
тіла, що приводяться в рух притаманною їм внутрішньою силою, обдаровані душею; весь світ 
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населений богами. Цей розум або душу Фалес уявляв як щось матеріальне, існуюче окремо від 
видимого світу. 

Георг Шталь, як справжній творець анімізму, стверджував, що між життєвими процесами і 
фактами фізики і хімії є тільки поверхнева подібність, жодна органічна функція не 
здійснюється автоматично, а все, що відбувається в організмі, контролюється відчуваючою 
душею. Декарт обмежив функції душі мисленням — ясним і виразним спогляданням ідей. 
Шталь поклав на неї функції безпосередньої регуляції життєдіяльності — все те, для чого, за 
Декартом, досить суто тілесної організації і руху матеріальних частинок. 

У передмові до своєї “Справжньої теорії медицини” Шталь словами Сенеки каже: 
“Повернутися до природи — означає відновити себе в тому становиші, з якого нас вигнали 
помилки, — ось у чому полягає мудрість. Хвороби — це помилки, в які впадає тіло; щоб 
привести його до одужання, необхідно йти шляхом самої природи: вивчати його і погоджувати 
з ним лікування. Але тут доводиться стикатися з модними захопленнями: механіцизмом і 
хімізмом, які затемнюють справжнє розуміння природи і відволікають увагу лікаря”. 

Критикуючи ван Гельмонта, Шталь при цьому віддає йому належне; він не критикує 
агресивно Декарта і з повагою відгукується про Гіппократа й Аристотеля. Для підкріплення 
своїх поглядів Шталь, подібно до Гоффманна, спирається на “батька медицини”. “Природа” 
Гіппократа сумірна з anima німецького лікаря, вона така ж, як “архей” Парацельса і ван 
Гельмонта. Проте Шталь відокремлює своє вчення від поглядів останніх. 

Він, подібно до Сіденгама, закликає повернутися до Гіппократа, але, на відміну від 
англійського вченого, це не повернення блудного сина в лоно сім’ї. Терапевтичні погляди 
Шталя в чомусь схожі до теорії Сіденгама: відмінність — у термінології. Там, де Шталь вживав 
слово “душа”, Сіденгам як більш послідовний прихильник вчення Гіппократа користується 
словом “природа”. Шталь відхиляється від вчення Сіденгама, коли проголошує, що “життя” 
регулюється своїми власними законами, відмінними від законів фізики, хімії і механіки. Проте 
його правильне розуміння того, що природу живого не можна пояснити тільки фізикою і 
хімією, приховувало важливість вивчення фізичних сторін життєдіяльності організму. 
Незважаючи на розпочатий Шталем, з одного боку, і Гоффманном, з іншого, штурм основ 
життєдіяльності організму, діалектика фізичного і біологічного ще довго не буде розкрита. 

Вчення Шталя про душу як джерело всього органічного життя справила великий вплив на 
біологію. І в цьому зв’язку викликає безперечний інтерес його полеміка з механіцизмом 
Лейбніца. Зіткнення цих світил науки і виникла між ними інтелектуальна суперечка висвітлили 
відмінності в двох пануючих тоді світоглядах. Коли з’явилася “Істинна теорія медицини”, 
Лейбніцу виповнилося 62 роки. Лейбніц симпатизував Гоффманну, тому для співчуття його 
противнику Шталю в душі великого вченого місця не було. 

Шталь іронічно ставився до гіпотези тих, хто вслід за Декартом стверджував, що тварини 
— прості машини. На його думку, душа пов’язана з тілом і навіть подумки її не можна від нього 
відокремлювати. Хімія не може пояснити, яким чином душевні хвилювання викликають сильні 
“потрясіння” в тілі. Спостережувані дослідником факти свідчили про те, що душевні 
хвилювання різко впливають на фізичний стан тіла; страх, гнів, сильне бажання змінюють 
кровообіг і загальний тонус тіла. Про такі випадки він писав в одній зі своїх ранніх робіт: 
жовтяниця виникала від жаху, кровотеча — від страху. В цих висловлюваннях чітко вчуваються 
перші натяки на психосоматичний напрям у медицині, і таким чином Шталя можна назвати 
одним з його родоначальників. 

Лейбніц думав інакше: з даних хімії можна з’ясувати, що в тілі відбуваються вибухи, 
подібні до вогненних. Тому наше тіло можна назвати “машиною не тільки гідравлічно-
пневматичною, але й вогненно-вибуховою”. На тезу Шталя про те, що душа не може бути 
відділена від тіла і всі дії і помисли душі спрямовані на тілесне, Лейбніц відповідав, що не може 
з цим погодитися. І це казав той, хто в стосунках душі і тіла заходив так далеко, що визнавав 
особливого роду тіло, поєднане з душею до народження і після його смерті. Він не міг 
погодитися зі Шталем, що всі дії і помисли душі спрямовані на тілесне, оскільки розум тісніше 
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пов’язаний з Богом, ніж з тілом. Опонент Шталя запитував: “Якщо душа має владу над 
“тілесною машиною”, чому б їй не наказувати тілу що завгодно? Наприклад, якщо ми 
стрибаємо з допомогою душевної сили, чому ми не можемо стрибнути на будь-яку висоту?” 

Доктор Шталь стверджував, що між життєвими процесами і фактами фізики і хімії є 
тільки поверхнева подібність і що жодна органічна функція не здiйснюється автоматично, але 
все контролюється душею. Хвороба — це “сума рухів, що викликається душею для звільнення 
тіла він імплантованих у нього шкідливостей. Людське тіло — не просто з’єднання різнорідних 
частин, але живий організм, і його життєві процеси підпорядковані верховному началу, 
розумній душі”. На думку Лейбніца, всякий рух відбувається тільки в матерії, він пов’язаний з 
тілесним, а не з душею — монадою. 

Отримавши послання Лейбніца, образливий Шталь розсердився, хоча тон заперечень 
опонента був чемний і стриманий і він віддавав належне проникливості і знанням партнера по 
дискусії. Обурився Шталь і тим, що Лейбніц не прочитав до кінця його трактат — його 
заперечення зупинилися на 160-й сторінці, а їх більше тисячі: “Не будучи лікарем, Лейбніц 
вступає в суперечку на медичні теми, які я виношував десятиліттями”. 

Фрідріх Вільгельм I не любив енциклопедистів і підбив Шталя дати відповідь опонентові. 
Той зібрав усю листування, додав нові аргументи проти заперечень великого філософа, 
забезпечив усе передмовою, в якій виклав історію полеміки, і в 1720 році видав книгу під 
назвою “Negotium otiosum” (“Бездіяльне заняття”). Своєї мети він не досяг, Лейбніца вже давно 
не було на світі. Він помер 14 листопада 1716 року за дивних обставин. В останні роки життя 
Лейбніц страждав на подагру. З усіх ліків він вживав тільки засіб, який йому колись подарував 
приятель-єзуїт. Прийнявши ліки, він відчув себе дуже погано. Прибулий лікар оцінив 
становище настільки небезпечним, що сам поспішив в аптеку по ліки. Поки він ходив, до 
філософа прийшла смерть. Сталося це близько десятої години вечора. Ходили чутки, що він був 
отруєний. Ганноверці байдуже зустріли звістку про смерть видатного співвітчизника: його тіло 
місяць лежало в церковному підвалі непохованим. 

Шталь протиставив механістичним уявленням про сутність хвороб своє вчення — анімізм, 
що має виражений вітаїстичний характер і ґрунтується на постулаті: “Доцільна діяльність 
живих істот і їх самозбереження залежать від розумної anima, яка сама будує собі тіло, керує і 
рухає ним без сторонньої допомоги”. Він казав, що лікарі низку симптомів помилково 
сприймають як хворобу, тоді як вони є цілющими прийомами природи. Наприклад, під час 
хвороби anima бореться з хвороботворною причиною і прагне звільнитися від неї за допомогою 
різних “благотворних нападів”, а тому не треба їх пригнічувати. На його думку, лихоманка — 
корисне явище, що виражає боротьбу природи або anima проти шкідливого харкотиння для 
усунення останнього з організму, місцеве запалення також є захисним актом. Сюди ж належать 
кровотечі, особливо гемороїдальні, так що втручатися в таких випадках слід дуже обережно. 
Цю думку про необхідність “криз” висловлював ван Гельмонт, а також інші лікарі й мислителі. 
Загалом Шталь відновив вчення Гіппократа про цілющу природу. 

У 1730 році вчений видав працю “Експектація як мистецтво лікування”. Він, як і Гедеон 
Гарвей, прихильник вичікувального лікування, обмежує до мінімуму завдання лікаря: “Людина 
носить свого лікаря в самій собі, природа є головним лікарем хвороб”. Шталь казав, що 
“вичікувальний метод лікування — чудовий метод, але за умови, що він є не голим 
вичікуванням, а озброєним”. Звідси випливали такі заходи: призначення виключно легкої дієти 
й індиферентних засобів — селітри, кремортартару і невеликої кількості гіркот. Він також 
виступав проти хіни, опію та залізистих мінеральних вод, які рекомендував Гоффманн і 
Лейбніц. 

Своєрідність поглядів Шталя виразилася, зокрема, в тому, що він вважав знання лікарями 
анатомії і фізіології, а також заняття наукою зайвими. Вчений стверджував, що добрі теоретики 
є поганими практиками, хоча щодо себе, ймовірно, він це твердження не застосовував. 
Лікарський авторитет Шталя був настільки високий, що в 1726 році його навіть запросили до 
Петербурга для лікування А. Д. Меншикова. І це тоді, коли цей лікар застосовував при 
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закрепах, які він поділяв на активні й пасивні, свій улюблений засіб — кровопускання, яке він 
практикував не лише щодо своїх пацієнтів, а й щодо себе самого. 

У Шталя були шанувальники: сам ректор Університету м. Галле М. Альберті поділяв його 
доктрину. Не можна не згадати і про ще одного апостола нового вчення — Юнкера, який 
сприяв своїми працями поширенню поглядів свого кумира. Йоганн Юнкер (1679–1759) — 
спочатку богослов і філолог, викладач у Королівському колегіумі в Галле, в 1717 році розпочав 
вивчати медицину, а в 1730 році став професором медицини місцевого університету. Йому 
належить заслуга у запровадженні в своїй alma mater клінічного викладання. Фрідріх Вольф 
відкрито заявляв, що він дотримувався поглядів Шталя, але при цьому уникав терміна “душа” і 
говорив про vis essentialis. Зрештою анімізм Шталя перейшов у віталізм. Його погляди 
вплинули на “школу медицини” Монпельє, що сформувала віталізм Бортеза, Бордьо і Біша в 
кінці XVIII століття.  

Окремої уваги заслуговує спроба дослідника запровадити психічне лікування 
душевнохворих. У 1708 році він виділив дві групи психозів: перша — прості, які є первинними 
захворюваннями душі без участі тіла, друга — психози, що виникають унаслідок тілесних 
хвороб. Шталь стверджував про примат душі і психологічного аналізу при цих станах. Його 
положення про прості психози згодом розвивали представники школи “психіків”, а про складні 
психози — школи “соматиків”. Так у перше десятиліття XVIII століття дано початок двом 
новим напрямам у психіатрії. 

Лише невелика кількість тодішніх лікарів вважали ідеї Шталя привабливими, тому, 
ймовірно, він і не створив власної школи. Набагато більшого впливу набула концепція 
“людини-машини” Гоффманна — вчення, що було породжене ворожнечею двох вчених. 
Відверто кажучи, при безпосередньому порівнянні з Гоффманном Шталь програвав. Останній 
характеризував своїх супротивників, вдаючись до образ, що дало привід дорікати йому в 
“непомірній гордині”. Він одружувався тричі й виховував сімох дітей — ще одна причина для 
звинувачень у моральному падінні. 

Доктор Гоффманн — життєрадісна, відкрита людина, викладав свою систему доброю 
німецькою мовою, Шталь — латиною, причому тяжким стилем, довго і плутано. Останній був 
жовчним, замкнутим іпохондриком, що огортав своє абстрактне вчення покривом темного, 
вкрай сухого викладу. Ближче до старості, бачачи нерозуміння своїх поглядів, Шталь ставав ще 
більш похмурим і замкнутим, навіть меланхолійним. Будучи глибоко релігійною людиною, він 
кожен розділ своїх книг, серед яких тільки на медичні теми було видано понад 250, закінчував 
хвалою Богу. Можливо, цим пояснюється прийняття прогресивним світом не Шталя, а 
Гоффманна. 

Гоффманнівське розуміння співвідношення будови людського тіла і його руху було 
цілком закономірним, необхідним і відповідало розвитку науки XVI–XVIII століть. І лише 
пізніше, завдяки виникненню клітинної теорії, ембріології, гістології, фізіології, еволюційного 
вчення, тобто приблизно до середини і другої половини XIX століття, коли природа постала 
перед вченими не тільки як сукупність статичних предметів і явищ, але й процесів, у науці 
поступово починає формуватися поняття “динамічних структур”, їх послідовності, циклічності 
та мінливості. Але чи всі зіставлення живого з механічним (фізичним) безплідні, чи є серед них 
такі, які можуть бути корисними для розвитку теоретичної біології і підмогою для швидшого 
виявлення внутрішньої діалектики живого? 

Картина буде неповною, якщо не сказати, що Шталь був не тільки відомим лікарем, а й 
великим хіміком-технологом і металургом. Одна з найважливіших його праць (Anweisungen zur 
Metallurgie) присвячена металургії. У своїй праці “Experimenta, observationes, animadvertiones 
chimical et physical” (“Експерименти, спостереження і зауваження в галузі хімії і фізики”) він 
сформулював (уперше в 1697 р., докладно в 1703 р.) першу загальну хімічну теорію — теорію 
флогістону (від. грец. phlogistys — займистий), завдяки якій хімія звільнилася від алхімії, тобто 
від містичного тлумачення перетворення речовин. Ця теорія відіграла позитивну роль у 
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розвитку теоретичної та практичної хімії XVIII століття; пізніше, як відомо, її спростував 
Лавуазьє. 

Помер Георг Шталь 14 травня 1734 року. 
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Ю.М. ПАНИШКО, О.М. ЦИМБАЛА 
ОЛЕКСАНДР МИКОЛАЙОВИЧ БАКУЛЄВ 

До 125-річчя від дня народження 
 

Олександр Миколайович Бакулєв народився 7 грудня 1890 р. в с. 
Невеніковська В’ятської губернії в селянській родині. У 1911 р. після 
закінчення гімназії вступив на медичний факультет Саратовського 
університету. У 1915 р. з 4 курсу мобілізований в армію і служив 
молодшим лікарем піхотного полку на Західному фронті. У 1917 р. 
відряджений з армії в Саратовський університет, який закінчив у 1918 р. 
та отримав диплом лікаря і деякий час служив лікарем в РСЧА. Від 
1910 р. працював ординатором в університетській хірургічній клініці 
Саратова, де під керівництвом С.І. Спасокукоцького вдосконалював 
свою майстерність хірурга. У 1926 р. О.М. Бакулєв перевівся в клініку 
факультетської хірургії 2-го Московському університету (від 1930 р. – 
2-й Московський медичний інститут ім. М.І. Пирогова), яку очолював 
С.І. Спасокукоцький. Працював асистентом, старшим асистентом, 
доцентом, другим професором. У 1928 р. був відряджений у Німеччину, 

де в клініці Г. Форстера вивчав черепно-мозкову травму. В 1939-1941 рр. працював завідувачем 
госпітальної хірургічної клініки педіатричного факультету 2-го Московського медичного 
інституту.  

З початком німецько-радянської війни 1941-1945 рр. був головним хірургом Резервного 
фронту, за сумісництвом – головним хірургом евакогоспіталей м. Москви. У 1942-1943 рр. – 
завідувач кафедри загальної і військово-польової хірургії 1-го Московського медичного 
інституту. У 1943 р. після смерті С.І. Спасокукоцького очолив кафедру факультетської хірургії 
2-го Московського медичного інституту і керував нею до кінця життя (1967). В 1941-1953 рр. 
О.М. Бакулєв був головним хірургом лікувально-санітарного управління Кремля. У 1956 р. за 
ініціативою О.М. Бакулєва був створений Інститут серцево-судинної хірургії АМН СРСР. У 
1956-1958 рр. вчений був його першим директором інституту, а далі – науковим керівником. 

Ранні роботи О.М. Бакулєва стосуються урологічних проблем: хірургічної патології 
нирок, застосування рентгеноконтрастних речовин при їх дослідженнях, методів пересадок 
сечоводів. Вчений першим в СРСР (1935) розпрацював і застосував методи енцефало- і 
вентикулографії, дренажу арахноїдального простору при гідроцефалії. Багато часу 
О.М.Бакулєв, приділяв проблемі шлунково-кишкової хірургії. Вчений запропонував 
оригінальну операцію пластики стравоходу (1935), операцію видалення головки підшлункової 
залози, фатерова соска; відповідні і реконструктивні операції на жовчних шляхах. У 1930 р. 
О.М. Бакулєв видалив пухлину середостіння, в 1935 р. зробив першу операцію з приводу 
злипливого перикардиту. Йому належить розробка методу лікування абсцесів мозку 
повторними пункціями із заповненням порожнини гнійника повітрям (1940), видалення абсцесу 
з капсулою з наступним глухим швом.  

У 1938 р. вчений зробив операцію лобектомії при хронічному абсцесі легені, в 1939 р. – 
при актиномікозі легенів, у 1945 р. успішно видалив легеню у хворого з хронічним абсцесом. У 
1940 р. результати багаторічних спостережень були узагальнені в монографії “Пневмонэктомия 
и лобэктомия”. За розробку методів радикальних хірургічних операцій при легеневих 
захворюваннях і впровадженні цих методів у лікувальну практику вченому присуджено 
Сталінську премію ІІ ст. 

Під час німецько-радянської війни 1941-1945 рр. вчений надрукував низку робіт із 
хірургічного лікування черепно-мозкових ран, запропонував радикальну обробку ран, 
незалежно від термінів пораження, положення якої бути включені (від 1944) в “Указания по 
военно-полевой хирургии”.  
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О.М. Бакулєва справедливо вважають засновником серцево-судинної хірургії в СРСР. У 
1948 р. вчений вперше в СРСР успішно оперував вроджену ваду серця: незарощення боталової 
протоки, в 1951 р. операцію накладання анастомозу між верхньою порожнистою веною і 
легеневою артерією, операцію з приводу аневризми грудної аорти, в 1952 р. – з приводу 
мітрального стенозу. Одночасно з розробкою методів оперативного лікування вивчав 
діагностичні методи, покази і протипокази до хірургічного лікування, особливості перед- і 
післяопераційного періоду. У 1955 р. була надрукована монографія О.М. Бакулєва та Є.М. 
Мєшалкіна про лікування вроджених вад серця.  

У 1957 р. О.М. Бакулєв був удостоєний Ленінської премії за організацію наукових 
досліджень і операцій з приводу набутих і вроджених вад серця, хвороб магістральних судин і 
впровадження їх в практику лікувальних установ.  

В 1958 р. за редакцією О.М. Бакулєва опублікована монографія “Хирургическое лечение 
митральных стенозов. Руководство для врачей”. Вчений вперше запропонував оперувати 
хворих з гострим інфарктом серця. У 1960 р. йому присвоїли звання Героя Соціалістичної 
Праці.  

О.М. Бакулєв створив велику хірургічну школу, підготував понад 30 докторів наук. Багато 
його учнів очолили науково-дослідні медичні установи, стали керівниками кафедр в медичних 
інститутах СРСР. 

О.М. Бакулєв був учасником багатьох міжнародних конгресів, з’їздів хірургів. У 1965 р. 
він першим в СРСР і 13-м у світі був удостоєний почесної премії “Золотий скальпель”. Від 
14.12.1953 р. до 29.01.1960 р вчений був президентом АМН СРСР, депутатом Верховної ради 
СРСР 3-5 скликань (1950-1962), був членом Міжпарламентського комітету Верховної ради 
СРСР, членом Президії Комітету з Ленінських премій в галузі науки і техніки (від 1956), 
членом Правління Всесоюзного товариства хірургів, почесним членом хірургічних товариств 
(Ленінградського, Саратовського, Казанського, Московського Латвійського, Самарського, 
Сербського хірургічного товариства, Чехословацького медичного товариства ім. Пуркіне, 
Польського товариства хірургів, віце-президентом ХХ Конгресу Міжнародного товариства 
хірургів (1963). О.М. Бакулєв був автором і науковим редактором ілюстраційного відділу 1-го 
видання “БМЭ”, редактором багатотомної праці “Опыт советской медицины в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг”; в 1957-1967 рр. – головним редактором “БМЭ” (2-е вид.) і 
“Популярной медицинской энциклопедии”. Вчений був нагороджений  орденами і медалями 
СРСР, НРБ, СФРЮ. Помер вчений 31 березня 1967 р. на 77 році життя.  
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Ю.М. ПАНИШКО, Л.С. МЕТЕЛЬСЬКА 
ГЕРМАН ДЖОЗЕФ МЬОЛЛЕР 
До 125 річчя від дня народження 

 
Герман Джозеф Мьоллер народився 21 грудня 1890 р. в 

Нью-Йорку в сім’ї німецьких католиків. Батько мав сімейну 
ливарну майстерню. Після смерті батька мати виховувала двох 
синів. У 1907 р. Герман закінчив школу Морріса у Бронксі. 
Проявивши здібності під час занять у Колумбійському 
університеті, він добився стипендії від університету. Організував 
студентський біологічний клуб. У 1910 р. закінчив університет з 
відзнакою і одержав звання магістра природничих наук з 
фізіології за наукову роботу про передачу нервових імпульсів. У 
наступні роки Мьоллер займався експериментальною роботою з 
фізіології у медичному коледжі при Корнеллському університеті в 
Нью-Йорку. У 1912 р. він став викладачем зоології, вивчав 
хромосомну спадковість у плодової мушки дрозофіли в 
лабораторії зоології та генетики Томаса Ханта Моргана (1866-

1945), який працював у Колумбійському університеті. Аналіз передачі змішаних генетичних 
характеристик (мутацій) у дрозофіл показав, що гени об’єднані в групи, можуть розділятися та 
підлягати рекомбінації згідно з генетичною теорією Грегора Менделя (1822-1884). В цій праці 
обговорювалися принципи класичної генетики, яка існувала до біохімічних досліджень. У 
1915 р. Г.Дж.Мьоллер прийняв запрошення Дж. Хакслі (1887-1975), який працював в Інституту 
Райса в Х’юстоні і переїхав у Техас. З часом він повернувся (1918-1920) в Колумбійський 
університет. В 1921-1931 рр. працював професором зоології Остінського університету в Техасі.  

У 1915 р. захистив докторську дисертацію на тему: “Механизм кроссинговера”. Очікуючи, 
що більшість мутацій можуть виявитися несприятливими для виживання видів, Мьоллер вивів 
різновидності дрозофіл, у яких хромосоми з метою ідентифікації були марковані відмінними 
нешкідливими генетичними варіантами. Маркована хромосома, в якій виникає згубна мутація, 
теоретично повинна зникнути з генетичної лінії. Частота таких зникнень може служити 
показником швидкості мутацій. У 1920 р. Г.Дж.Мьоллер із колегами провели перші 
вимірювання швидкості мутацій. Було встановлено, що швидкість мутацій не залежить від 
навколишніх факторів і є постійною. Оскільки рентгенівські промені впливають на окремі 
молекули, вони здатні пошкоджувати і окремі гени. У 1926 р. Г. Дж. Мьоллер встановив, що 
рентгенівські промені дійсно збільшують швидкість мутації у маркованих хромосомах у 100-
1000 разів. Його виступ з темою “Проблеми генетичної модифікації” на V Міжнародному 
генетичному конгресі в Берліні викликав сенсацію. Після цього вчений почав компанію про 
можливу небезпеку радіаційного опромінення. Велика депресія в США, крах фондового ринку, 
сімейні проблеми викликали у вченого спробу самогубства (1932). Вийшовши із стану депресії 
він виїхав у Німеччину, отримав стипендію Фонду Гуггенхейма і працював 1 рік у відділі 
генетики Інституту біології Кайзера Вільгельма, який очолював радянський вчений Микола 
Володимирович Тимофєєв-Ресовський. Ця поїздка в Європу розтягнулася на 8 років. У Берліні 
Г.ДЖ.Мьоллер познайомився з двома видатними вченими, які пізніше відіграли важливу роль у 
розвитку біології: Нільсом Бором (1885-1962) і Максом Дельбрюком (1906-1981), 
американським фізиком, генетиком, вірусологом. Посилення нацистського руху в Німеччині  
викликало масову еміграцію значної кількості талановитих вчених. Будучи противником 
націонал-соціалізму і враховуючи свою симпатію до лівого руху, Г. Дж. Мьоллер із сім’єю у 
1933 р. емігрував в СРСР і почав працювати в Інституту генетики АН СРСР. Із собою привіз 
колекцію дрозофіл та обладнання, необхідне для роботи. У 1934 р. Інститут генетики переїхав у 
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Москву. Разом з видатним цитогенетиком О.О. Прокоф’євою-Бельговською визначив (1935) 
розміри  генів у дрозофіли. В СРСР він керував великою і успішною лабораторією, яка 
займалася і медичною генетикою, зокрема, радіаційною генетикою. У Москві вчений завершив 
написання євгенічної  книги “Out of the Night” (Вихід з темряви). В СРСР вийшла книга Г. Дж. 
Мьоллера “Избранные работы” (1937). Розвиток “агробіологічного”  напрямку в радянській 
біології під керівництвом акад. АН УРСР (1934) Трохима Денисовича Лисенка (1898-1976) 
призвів до погіршення умов життя і роботи Г.Дж. Мьоллера. Після того, як Сталін прочитав 
переклад книги Г.Дж. Мьоллера з євгеніки і висловив незадоволення цією книгою. Г. Дж. 
Мьоллеру довелося залишити Радянський Союз. Після короткого періоду роботи в Мадриді та 
Парижі у вересні 1937 р. переїхав до Едінбургу, де працював професором університету. VII-й 
генетичний конгрес відбувся в Едінбурзі у 1939 р. Вчений написав “Генетичний маніфест”, 
брав участь у дискусії про наявність генів. Коли стало ясно, що війна в Європі неминуча, Г.Дж. 
Мьоллер почав шукати роботу у США. У 1940-1945 рр. працював в Амхерст-коледжі (від 
1942 р. – професор). В 1943 р. як консультант взяв участь у розробці Манхетенського проекту. 
Після війни працював в Комісії з атомної енергії США. У 1945-1964 рр. працював професором 
зоології в Індіанському університеті в Блумінгтоні.  

У 1946 р. Г.Дж. Мьоллер отримав Нобелівську премію “за відкриття мутацій під 
впливом рентгенівського проміння”. В кінці 50-х років Г.Дж. Мюллер отримав низку 
нагород: Кімберівську премію з генетики (1955), медаль ім. Ч. Дарвіна Лондонського 
королівського товариства (1959), премію Гамільтона Колумбійського університету. Він був 
членом Американської академії мистецтв і наук, Товариства експериментальної біології та 
медицини, Американського товариства зоологів, Американського товариства генетиків, 
товариства генетиків Великобританії, Американського філософського товариства, членом АН 
Швеції, Данії, Японії та низки зарубіжних наукових товариств. В середині 60-х років у нього 
розвинулася серцева недостатність і вчений помер 5 квітня 1967 р. в Індіанаполісі на 77 році 
життя.  
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А.Л. ВАСИЛЬЧУК 
 

ПРЕЗЕНТАЦІЯ ПЕРШОГО НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНОГО 
 ПОСІБНИКА «ЕНІОАНАТОМІЯ ТОНКОМАТЕРІАЛЬНИХ ТІЛ ЛЮДИНИ» 

ДЛЯ УНІВЕРСИТЕТІВ 

 
Редколегія збірника пропонує увазі своїх читачів 
нову 16-ту книгу А.Л. Васильчука,  
видану 2015 року українською мовою.  
У 13, 14, 21, 22, 36, 40, 66, 5(71), 8(74), 9 (75), 12 
(78) і 21 (87) випусках ми вже представляли 15 
монографій. 
 
Васильчук А. Л. Еніоанатомія тонкоматеріальних тіл/Навчально-методичний посібник. - Львів: 
Друк на потребу, 2015. - 752 с. 

 
Без всебічних знань еніоанатомії тонкоматеріальних тіл людини не матимуть 

перспективного розвитку та широкого клінічного застосування нетрадиційна еніоанатомічна, 
еніопсіанатомічна медицина, еніомедицина, інформаційна, квантова, еніопсихічна, 
еніорефлекторна, інформаційно-рефлекторна, еніодуховна, еніопсіфеноменальна медицина, нові 
еніотерапевтичні технології, меридіанова і чакрова терапія, еніофітотерапія, еніодендротерапія, 
еніогомеопатичні препарати та інші еніотерапевтичні технології лікування, реабілітації, 
регенерації та рекондиції. Еніоанатомія тонкоматеріальних тіл людини являється 
пропедевтичною еніомедичною дисципліною, вивчення якої не тільки передує вивченню усіх 
видів еніомедицини, інформаційної медицини, квантової медицини, еніопсихічної медицини та 
усіх еніотерапевтичних технологій, методів і засобів лікування, реабілітації, регенерації та 
рекондиції, але і створює основу для систематичного та послідовного вивчення еніомедичних, 
еніобіологічних і еніопсихологічних дисциплін і практичного оволодіння знаннями, уміннями 
та навиками еніотерапевтичних технологій, методів і засобів. 

Еніоанатомія тонкоматеріальних тіл людини створює інформаційну основу для 
еніоцитології, еніогістології, еніофізіології, еніопсихології, еніопедагогіки, еніомедицини та усіх 
еніотерапевтичних технологій. Тонкоматеріальні тіла являються об'єктом інформаційного, 
світлового, енергетичного, інформаційно-енергетичного, енергоінформаційного, 
електромагнітного та еніопсихічного терапевтичного впливу. Вищевказані нетрадиційні види 
медицини, еніоанатомічні, еніопсихічні, еніофізіологічні та еніотерапевтичні технології 
впливають на організм людини тільки через її тонкоматеріальні тіла. Розвиток майже усіх 
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хвороб розпочинається з тонкоматеріальних тіл. Інформаційний зміст тонкоматеріальних тіл 
уможливлює діагностувати хвороби за декілька років до початку їх розвитку в організмі людини 
і визначатиме характер індивідуальної медицини здорової людини та її здоровий спосіб життя.  

Еніоанатомія дає можливість розробляти еніотехнології поєднання лікування, навчання 
та виховання тяжко хворих, особливо дітей і навіть людей, які перебувають у коматозному стані. 

Еніоанатомія є новою інтердисциплінарною наукою, яка досліджує і вивчає 
тонкоматеріальні тіла людини, приносить нові знання про людину, формує розширене 
світосприйняття, уможливлює інтегральне пізнання людини, поєднує медицину, психологію та 
педагогіку, відкриває нові високоефективні напрямки лікування, реабілітації, регенерації, 
рекондиції, виховання, навчання, розвитку, вдосконалення і тренування людини. Еніоанатомія 
дозволяє усім предметам, пов'язаним із людиною та медициною, по-новому подивитися на 
примарну і секундарну суть людини, дає людині змогу пізнати себе і світ на тонкоматеріальному 
інформаційно-енергетичному рівні, зрозуміти часову триєдність людини теперішньої, минулої 
та майбутньої,  єдність в людині матеріального і духовного, грубоматеріального і 
тонкоматеріального (інформацій, мікрочасток, світла, енергій, магнетизму та різних 
інформаційно-енергетичних матерій), інформаційну єдність людини, природи, Землі, біосфери, 
ноосфери і Всесвіту, їх інформаційно-енергетичні взаємообміни, інформаційно-енергетичні 
взаємозалежність і  взаємодію. 

Еніоанатомія тонкоматеріальних тіл як навчальна дисципліна уможливлює всебічне 
вивчення тонкоматеріальних тіл, формування еніоанатомічного мислення, пізнання 
тонкоматеріальної та еніоанатомічної суті людини, дає людині можливість усвідомити 
практичне значення тонкоматеріальних тіл для медицини, психології, педагогіки, соціології, 
здорового способу життя, ПСІ-феноменальності та духовності людини і багатьох сфер і аспектів 
її життя. Еніоанатомічні знання можуть використовуватися при створенні та розробці 
інноваційних еніоанатомічних, еніопсіанатомічних, еніомедичних, еніопсихічних, 
еніопедагогічних і еніотерапевтичних технологій, методів та засобів профілактичної медицини, 
медицини здорового способу життя, еніомедицини, інформаційної, квантової, еніорефлекторної, 
а також ПСІ-феноменальної і духовної медицини, ефективного лікування життєво небезпечних 
хвороб, регенерації, реабілітації та рекондиції.  Еніоанатомічна інформація може 
використовуватися для контролю, оцінювання, прогнозування, діагностики, професійного 
відбору, наукових досліджень і отримання нових знань про тонкоматеріальні тіла, їх будову, 
форму, структуру, архітектоніку, топографію, функції та функціональні можливості. 

В загальному еніоанатомія дає необмежені можливості використання еніоанатомічних 
знань для поєднаного лікування, виховання і навчання, для терапевтичної реалізації 
інформаційно-енергетичного змісту тонкоматеріальних тіл, еніодуховного та 
еніопсіфеноменального розвитку людини, для досягнення абсолютного здоров'я, життя без 
болю, страждань, хвороб і криз, для прогресивного розвитку людини, для всебічного, 
гармонійного, збалансованого та універсального розвитку тонкоматеріальних тіл.   

Вивчення еніоанатомії тонкоматеріальних тіл у медичних університетах передбачає 
декілька цілей: 

 пізнання еніоанатомії тонкоматеріальних тіл людини 
 формування еніоанатомічного мислення, тонкоматеріального світосприйняття, більш 

точного і розширеного світогляду 
 усвідомлення значення еніоанатомічних знань для медицини, молекулярної біології, 

фізіології, психології, усіх еніомедичних дисциплін  і еніотерапевтичних технологій 
лікування, реабілітації, регенерації та рекондиції 

 еніоанатомічна підготовка лікарів і студентів до вивчення еніоцитології, еніогістології, 
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еніофізіології, еніомолекулярної, еніорефлекторної, еніопсіфеноменальної, еніодуховної 
медицини та різнохарактерних еніотерапевтичних технологій, методів і засобів 
лікування, реабілітації, регенерації та рекондиції 

 навчити лікарів правильно та ефективно використовувати еніоанатомічну інформацію 
для розроблення інноваційних еніотерапевтичних технологій, методів і засобів 
лікування, реабілітації, регенерації та рекондиції 

 створити еніоанатомічну основу для підготовки спеціалістів нових медичних фахів - 
еніотерапевт, еніореабілітолог, еніопсихолог тощо 

 створити еніоанатомічну основу для прогресивного розвитку усіх еніомедичних 
дисциплін, усіх напрямків еніомедицини, еніопсихології, еніотерапевтичних технологій, 
методів і засобів лікування, реабілітації, регенерації та рекондиції. 
Виникла нагальна потреба викладання еніоанатомії тонкоматеріальних тіл людини для 

лікарів, реабілітологів, валеологів, психологів, педагогів, цілителів і студентів усіх 
спеціальностей медичного, психічного та педагогічного фаху. Вивчення еніоанатомії 
тонкоматеріальних тіл найкраще розпочинати після вивчення анатомії, цитології та гістології.         

Навчально-методичний посібник сформований з окремих еніоанатомічних лекційних, 
практичних і семінарських тем. Одна навчальна тема є невеликим блоком і закінченою 
частиною навчальної програми, яка має теоретичний і практичний обсяг еніоанатомічних знань, 
що допомагає вивченню еніоанатомії тонкоматеріальних тіл людини, пізнанню 
еніопсіанатомічних технологій розвитку тонкоматеріальних тіл, терапевтичному застосуванню 
еніоанатомії, розумінню значення еніоанатомії у медицині, психології, педагогіці, соціології, 
феноменології та практичному використанню еніоанатомії у багатьох сферах і аспектах життя. 
Курс складається з лекційних, практичних і семінарських занять: еніоанатомія - нова наука про 
людину; інформаційно-енергетичні матерії тонкоматеріальних тіл людини; еніоанатомія 
тонкоматеріальних тіл; еніоанатомія чакр; еніоанатомія системи інформаційно-енергетичних 
каналів тонкоматеріальних тіл; біоплазматичне інформаційно-енергетичне поле людини; 
еніопсіанатомічні технології розвитку тонкоматеріальних тіл, каналової системи, сушумни, 
меруданди, іди, пінгали, зіркових каналів, меридіанів, біологічно активних точок і оболонок 
тонкоматеріальних тіл, чакрової системи і чакр; реакції тонкоматеріальних тіл на вплив 
інформаційно-енергетичних матерій; еніоанатомія тонкоматеріальних тіл як інформаційно-
енергетична основа еніомедицини; еніотерапевтичне значення тонкоматеріальних тіл і чакрова 
еніотерапія. Кожна тема має назву, навчальну і професійно-орієнтовану мету, навчальний план, 
короткий зміст, контрольні запитання і список літератури, що значно полегшує орієнтацію у 
посібнику. Тематичні розділи містять специфічну еніоанатомічну інформацію, навчальні 
питання, контрольні запитання та літературу. Контроль знань здійснюється самостійно, під час 
навчальних занять і на іспиті з використанням контрольних запитань. 

Еніоанатомічна інформація про тонкоматеріальні тіла є новою і вперше викладена у 
формі навчально-методичного посібника. Надано характеристику еніоанатомії як нової науки 
про людину. Описані інформаційно-енергетичні матерії, будова, форма, структура, топографія, 
архітектоніка, функції та значення тонкоматеріальних тіл, наведені еніопсіанатомічні технології 
розвитку тонкоматеріальних тіл і їх структур, висвітлено еніотерапевтичне значення 
тонкоматеріальних тіл і описана чакрова еніотерапія. Еніоанатомія тонкоматеріальних тіл 
представлена як інформаційно-енергетична основа еніомедицини і еніотерапевтичних 
технологій лікування, реабілітації, регенерації та рекондиції. Матеріал викладений відповідно 
до навчальної програми “Еніоанатомія тонкоматеріальних тіл людини” і охоплює усі її розділи. 
Посібник призначений для інтернів, лікарів, еніотерапевтів, рефлексотерапевтів, валеологів, 
реабілітологів, психологів, еніопсихологів, педагогів, вихователів, тренерів, студентів і тих, хто 
займається вивченням еніоанатомії та розвитком своїх тонкоматеріальних тіл. 
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 Ю.М. ПАНИШКО, В.В. ТАРАСОВ 
ПАМ’ЯТІ ВИДАТНОГО ТРЕНЕРА 

МИХАЙЛА КРОНІДОВИЧА ХУСКІВАДЗЕ 
 
Михайло Кронідович Хусківадзе народився 6 серпня 1919 р. в м. Омськ в сім’ї 

радпартпрацівника. Сім’я Хусківадзе походить із Зестафоні, мальовничого куточку Грузії із 
старовинного осетинського роду. Дід – Сократ Хусківадзе був відомим грузинським поетом. Батько 
– Кронід Сократович – з офіцерів, беззастережно підтримав радянську владу і очолив Раднарком 
Горської республіки. В 1937 р. Михайло Хусківадзе закінчив СШ №348 м. Москви і поступив 
вчитися в 2-е Ленінградське артилерійське училище, яке закінчив з відзнакою у 1939 р, з військовим 
званням лейтенант. Був скерований в Ташкент в 123 артполк помічником командира батареї, де 
прослужив до літа 1940 р. З літа 1940 р. командир мінометної роги Ташкентського піхотного 
училища. В грудні 1940 р. переведений на посаду командира стрічкової роти 413 гірськострілкового 
полку. У 1941 р. тимчасово перебував з військовою частиною на території Ірану. В кінці 1941 р. – 
командир 35 окремого мінометного батальйону. Бій в листопаді 1941 р. на Волоколамському 
напрямку (с. Києво) не залишив в йому шансів на блискучу військову кар’єру. Німецька міна, що 
розірвалася недалеко від нього, поранила руку та обидві ноги. На полі бою втратив багато крові, був 
контужений. Три операції в госпіталях закінчилися ампутацією кисті лівої руки, 200 госпітальних 
днів залишилися позаду і з’явився медичний вирок: “Обмежено придатний”. Поривався на фронт, а 
його призначили викладачем мінної справи Ташкентського кулеметно-мінометного училища, далі 
начальником вогневого циклу військових училищ. Парад Перемоги зустрів в Термезі. У 1945 р. 
капітана М.К. Хусківадзе направили у Львів на кафедру кульової стрільби Львівського піхотного 
училища. 

Після війни “обмежено придатні” підлягали демобілізації. У 1946 р. Михайлу Хусківадзе - 
27 років, в руці пенсійна книжка інваліда ВВВ II групи, в голові – вічне запитання: “Що робити? Як 
жити далі?” Працював начальником рембудгрупи, начальником буддільниці вугільною басейну. 
Пробував вчитися заочно в фінансово-економічному інституті. Вчився на “відмінно”. Протримався 
три роки, поки не зрозумів – це не його справа. Часу на роздуми було мало. Згадав про військову 
справу. Почав вчити стріляти - місце тренера-погодинника знайшлося. Вчив інших і тренувався сам. 
У 1958 р. (йому 39 років) виконав норматив майстра спорту із стрільби з пістолета. Через ріку нього 
з’явилися розрядники із стрільби з пістолета. 

В кінці 50-х років XX ст. захопився стрільбою з лука. Своїм першим і єдиним тренером 
вважає заслуженого майстра спорту СРСР Миколу Олександровича Калініченка, який подарував 
йому перші стріли і сплів першу тятиву. М.К. Хусківадзе сконструював собі протез лівої кисті сам, 
узяв в руки лук і лічив стріляти. Стріляв з дерев’яного лука саморобними стрілами. Через рік 
виконав норму майстра спорту, на обласних змаганнях показав рекордний результат. а трохи 
пізніше – став чемпіоном України (двічі), переможцем перших Всесоюзних змагань (1962 p.). 
Пізнавши смак стрільби з луку, зрозумів, що для подальшої серйозної тренерської роботи потрібні 
знання, вступив на навчання до Львівського державного інституту фізичної культури у 1961 p., який 
закінчив з відзнакою у 1966 р. (йому було 47 років). 

З 1963 р почав працювати викладачем на кафедрі фізвиховання Львівського державного 
медичного інституту. 

Пік тренерської кар’єри львівського “професора” лучного спорту припав на 70-і роки XX ст. 
Його учениця, Валентина Ковпак виграла “срібло” Чемпіонату Світу в Греноблі та “срібло” 
монреальської Олімпіади, стала кращою на континентальній першості у Великій Британії. В збірній 
команді СРСР було багато учнів М.К. Хусківадзе: Раїса Редько, Світлана Сялюк, Олександра Батіг, 
Ігор Прокопів, Володимир Сидорський, Дмитро Тарасов, Любов Харитонова, Марія Галенда та 
багато інших. В листопаді 1976 р. М.К. Хусківадзе нагороджений Грамотою Президії Верховної 
Ради УРСР “За високі спортивні досягнення на змаганнях XXI літніх Олімпійських ігор, 
багаторічну активну роботу з розвитку фізкультури і спорту”. 

В складних умовах конкуренції з провідними тренерами країни М.К. Хусківадзе створив 
свою шкоду. Його ідеї та експерименти в техніці стрільби з лука стали загальноприйнята ми і 
підтверджені успіхами учнів та послідовників. 
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У 1990 р. Михайло Кронідович став ініціатором розвитку інвалідного спорту г Україні, 
Будучи інвалідом добре розумів, як важливо людям з фізичними обмеженнями мати свої спортивні 
захоплення, постійно вдосконалюватися і почуватися повноцінною людиною. На базі Львівського 
державного медичного університету створив секцію зі стрільби з лука дія інвалідів. Тепер її члени - 
учасники збірної Україну виступають у нанпрестижніших міжнародних змаганнях і виграють їх. За 
власні кошти і кошти енна закуплені інвалідні юзочкн та матеріальна частина. 

М.К. Хусківадзе був призначений головним тренером збірної СРСР лучників-інвалідів. 
Віддав 8 років життя, починаючи “з нуля” для команди лучників-інвалідів ЛДМУ, яка стала 
кістяком національної збірної України. 

На паралімпінських іграх п Атланті лучники-інваліди ЛДМУ, що представляли Україну, 
ввійшли до десятки найсильніших, на Скандинавських іграх і Чемпіонаті в Швеції 1996 р. - зайняли 
1-е, 2-е та 4-е місця, у 1997 р. на зимовому чемпіонаті Європи - 3-є місце, на чемпіонаті Європи 
восени - 3-є місце. Навесні 1997 р. в Словаччині перші місця в особистому та командному заліках, 
влітку 1997 р. на відкритому чемпіонаті РФ - 1-е, 2-е, 3-е місця. 

У 1998 p. М.К. Хусківадзе за видатні заслуги в розвитку вітчизняного спорту та виховання 
молодого покоління призначено державну стипендію: “Це є визнанням Вашого значного внеску у 
справу підготовки українських спортсменів - майстрів найвищого міжнародного класу” - написав 
Президент України Л.Д. Кучма. 

Чимало років пропрацював доцентом кафедри фізвиховання ЛДМУ. Був автором 43 
науково-методичних робіт, в т.ч. навчального посібника “Спортивна стрільба з лука”, головні 
принципи якого є фундаментом сучасної техніки стрільби з лука. 

У 2005 р. Президент України В.А. Ющенко підписав розпорядження про призначення 
державних стипендій видатним діячам фізичної культури і спорту України, в т.ч. - Михайлові 
Кронідовнчу Хусківадзе, 

На його долю “випало” унікальне життя, його мужністю, цілеспрямованістю не можливо не 
захоплюватися: кавалер 18 урядових нагород, майстер спорту (в двох видах), неодноразовий 
чемпіон і призер України, учасник Спартакіади народів СРСР (1959 р,), переможець перших 
Всесоюзних змагань із стрільби з лука. Заслужений працівник фізичної культури і спорту’ України, 
Заслужений тренер СРСР, Заслужений тренер України, який підготував 3-х Заслужених майстрів 
спорту СРСР, 22 майстрів спорту міжнародного класу, 130 майстрів спорту, сотні розрядників, 
десятки чемпіонів, призерів, рекордсменів Європи, Світу, біля тисячі призерів змагань України; в 
60-70 pp. XX ст. – він тренер збірної команди СРСР, у 1989-1991 pp. – старший тренер збірної 
команди лучників-інвалідів СРСР. 

Володар Вищої нагороди Радянського комітету ветеранів війни - “Почесний знак”, ЦК ДГ 
СААФ “Почесний знак”, СДСТ “Буревісних” - “Почесний знак”, сотні спортивних нагород - 
Почесних грамот, дипломів, призів, знаків державних, спортивних та громадських організацій. Він 
працював до самого відходу у Вічність. Смерть прийшла 25 листопада 2015 р. Доля відпустила 
йому 96 років 3 місяці 21 день життя.  
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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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