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А.Л. ВАСИЛЬЧУК 
 

ОСОБЛИВОСТІ БУЗКОВОГО ТОНКОМАТЕРІАЛЬНОГО ТІЛА ЛЮДИНИ 
 

Вперше у світі пояснюються особливості  бузкового тонкоматеріального тіла 
людини. 

Ключові слова: еніоанатомічна норма; гіпотрофія; гіпофункція; гіпертрофія; 
гіперфункція; специфічні функції. 

 
Впервые в мире объясняются особенности сиреневого тонкоматериального тела 

человека. 
Ключевые слова: эниоанатомическая норма; гипотрофия; гипофункция; 

гипертрофия; гиперфункция; специфические функции. 
 
The author is supposed to be the first in the world to introduce the peculiarities of the lilac 

subtle body. 
Key words: enioanatomical standard, hypotrophy, hypofunction, hypertrophy, hyperfunction, 

specific functions. 
Продовження з випуску 27(93)-53(119) 

 Морфофункціональна норма, гіпотрофія, гіпофункція, гіпертрофія і гіперфункція 
зовнішньої частини бузкового тіла впливають на розвиток людини, її тіл, властивостей, 
особливостей, здібностей, функцій, функціональних можливостей, стан здоров’я, характер 
фізіологічних, психічних, інтелектуальних, ментальних, емоційних, моральних, етичних, 
естетичних, ПСІ-феноменальних, духовних, душевних, антидуховних і відповідних соціальних 
проявів. 
 Еніоанатомічна норма бузкового тіла - це еніоанатомічний стан тіла, при якому його 
зовнішня оболонка знаходиться між зовнішніми оболонками синього і фіолетового тіл; будова, 
структура, архітектоніка, форма, топографія, інформаційно-енергетичний зміст, функції, 
функціональні можливості та функціонування бузкового тіла при певних навантаженнях 
оптимально узгоджені з усіма тілами. 

Бузкове тіло, розвинуте до еніоанатомічної норми (Мал.1), інформаційно-
енергетично: забезпечує морфогенез усіх структурних рівнів фізичного тіла та інформаційно-
енергетичний генезис синього, бірюзового, блакитного, світлосяюче-зеленого, зеленого, 
жовтого, світлосяюче-оранжевого, оранжевого, світлосяюче-червоного і червоного тіл, 
контролює і коректує функції червоного, світлосяюче-червоного, оранжевого, світлосяюче-
оранжевого, жовтого, зеленого, світлосяюче-зеленого, блакитного, бірюзового та синього тіл і 
управляє цими функціями, встановлює інформаційно-енергетичні взаємообміни з Божим 
планом створення, впорядкування та розвитку Всесвіту і людини у бузкових, червоних, 
світлосяюче-червоних, пурпурових, жовтих, зелених, блакитних і синіх діапазонах 
електромагнітного спектра, значно розширює напрямки найвищого духовного розвитку 
людини, поглиблює та розширює вже високорозвинені, гармонійно збалансовані властивості, 
особливості, здібності та функціональні можливості, вдосконалює біотичні, соціальні та 
психічні властивості людини до можливості їх інтегральних ПСІ-феноменальних проявів у 
духовному бутті, підготовлює якісні зміни біотичних, соціальних і духовних властивостей 
людини для повноцінної поведінки в будь-яких соціально-економічних і природно-кліматичних 
умовах, збільшує інформаційно-енергетичну присутність духовного буття в інтеграції 
людського, земного, космічного і духовного буття в людині, значно розширює, поглиблює і 
вдосконалює до витонченості надзвичайно високорозвинуті біотичні, соціальні, психічні, 
інтелектуальні, ментальні, емоційні, моральні, етичні, естетичні, духовні, душевні, 
позасмислові, екстрасенсорні, ПСІ-феноменальні та інформаційно-енергетичні властивості 
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людини, обумовлює і розширює у червоних, світлосяюче-червоних, пурпурових, жовтих, 
зелених, світлосяюче-зелених, блакитних і синіх 

 
Мал.1. Бузкове тонкоматеріальне тіло: 

1 – бузкове тіло; 2 – зовнішня частина бузкового тонкоматеріального тіла; 
3 – внутрішня частина бузкового тонкоматеріального тіла; 4 – внутрішня оболонка 

бузкового тіла; 5 – зовнішня оболонка бузкового тіла. 
 

 
 

Мал.2. Гіпотрофія зовнішньої частини бузкового тонкоматеріального тіла: 
1 – бузкове тонкоматеріальне тіло. 
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Мал.3. Гіпертрофія зовнішньої частини бузкового тонкоматеріального тіла: 

1 – бузкове тонкоматеріальне тіло. 
 
діапазонах електромагнітного спектра ідентифікацію, сприймання і декодування інтуїтивних 
інформацій, процеси інтуїтивного пізнання світу, інтуїтивні почуття, розвиток інтуїтивної 
свідомості, інтуїтивного інтелекту, інтуїтивного космічного інтелекту, інтуїтивного 
трансцендентального інтелекту та інтуїтивного ПСІ-феноменального інтелекту і може 
приймати інтуїтивні інформації з інформаційно-енергетичних полів будь-якого рівня людської 
свідомості, суспільства, окремих людей, природи, тварин, Землі, біосфери, ноосфери, Всесвіту і 
духовного буття, врівноважує і гармонізує усі властивості, особливості, здібності та 
функціональні можливості людини, не допускає негативних проявів домінантно розвинутих 
властивостей людини, утримує їх прояви у межах позитивного, трансформує їх інформаційно-
енергетичні матерії руйнівного і дегенеративно-деструктивного характеру в інформаційно-
енергетичні матерії творення, збалансованого розвитку та їх оптимальної взаємовідповідності, 
переводить свідомість на духовний рівень, розширює свідомість до розуміння інформаційно-
енергетичної основи та єдності людського, земного, космічного і духовного буття, не допускає 
забруднення свідомості антидуховними інформаціями та переорієнтацію духовної свідомості на 
антидуховну, підготовлює фізичне тіло, червоне, світлосяюче-червоне, оранжеве, світлосяюче-
оранжеве, жовте, зелене, світлосяюче-зелене, блакитне, бірюзове і синє тіла, а також усі 
властивості, особливості, здібності та функціональні можливості людини до сприйняття 
інформацій, мікрочасток, світла, енергій, інформаційно-енергетичних субстанцій і біоплазм 
бузкових, червоних, світлосяюче-червоних, пурпурових, жовтих, зелених, світлосяюче-зелених, 
блакитних і синіх діапазонів електромагнітного спектра з інформаційно-енергетичних полів 
людства, природи, Землі, біосфери, ноосфери, Всесвіту і духовного буття, поглиблює і 
розширює розпочатий іншими тілами процес набуття людиною духовних властивостей, 
розкриває нові можливості розвитку, вдосконалення і проявів людини на усіх рівнях 
людського, земного, космічного і духовного буття, дає людині можливість наблизитися у 
своєму розвитку до божественного рівня, вільно і свідомо підпорядковувати свою волю і свій 
подальший розвиток найвищим духовним цінностям життя. Під впливом бузкового тіла людина 
природно набуває духовності, мудрості, геніальності, позитивного мислення, миролюбності, 
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толерантності, гуманності, дипломатичності та ПСІ-феноменальних властивостей в їх 
інтегральних проявах. Усі ці та інші властивості людини інтегрально проявляються в 
людському, земному, космічному і духовному бутті, спрямуються тільки на позитивний 
розвиток будь-якого буття, котре немає на меті знищення життя, духовності, людства, Землі, 
планет і галактик. 

Бузкове тіло у межах людського, земного, космічного і духовного буття розширює 
сприйняття інформацій про біотичні, фізичні, електромагнітні, інформаційно-енергетичні, 
соціальні, психічні, духовні, душевні та ПСІ-феноменальні властивості людини. Збільшує об’єм 
інформаційно-енергетичних взаємообмінів між тілами людини, інформаційно-енергетичними 
полями людства, тварин, природи, Землі, біосфери, ноосфери і духовного буття. Підготовлює 
людину до можливості створювати у собі та в навколишньому середовищі інформаційно-
енергетичні умови для проявів духовних властивостей Божої Матері, Ісуса Христа, Святого 
Духа і Бога. Психічні, інтелектуальні, ментальні, емоційні, моральні, етичні, естетичні, 
інтуїтивні, ПСІ-феноменальні, духовні, душевні, електромагнітні, інформаційно-енергетичні та 
інші властивості досягають такого рівня розвитку, який дає людині можливість: 
переорієнтовувати причинно-наслідкові закономірності не лише власного розвитку, але і 
розвитку окремих людей, народів, соціальних груп, поселень, країн і усього людства, 
змінювати властивості будь-якої матерії, спілкуватися з часом і простором та усім тим, що є у 
часі і просторі, як в минулому, так у теперішньому і майбутньому, захищати і творити життя, 
передбачати доленосні для людства явища і події на століття вперед, формувати філософію 
життя і передавати знання людству. Червоний і світлосяюче-червоний компоненти 
бузкового тіла захищають людину від інфрачервоного випромінювання, жовтий компонент - 
від впливу низькочастотних випромінювань і променів, зелений і світлосяюче-зелений 
компоненти - від коротких хвиль за межами гамма-випромінювання і від наддовгих хвиль за 
межами радіовипромінювання, блакитний компонент - від радіації, синій компонент - від 
рентгенівського випромінювання, а інтегральний бузковий компонент і його складові - від 
негативних впливів зовнішнього середовища. 

Бузкове тіло на фізичному рівні людини символізує надзвичайно високий розвиток усіх 
біотичних, соціальних, психічних, духовних, душевних і ПСІ-феноменальних властивостей, 
високу інтелектуальність, духовність, душевність, екстрасенсорність, позасмислове сприйняття, 
інформаційно-енергетичне і духовне сприйняття, інтуїтивність, ПСІ-феноменальність, 
телепатію, комунікативність; взаємозалежність інтуїтивних, свідомих і причинно-наслідкових 
біотичних, соціальних, духовних, душевних і ПСІ-феноменальних проявів людини, звільнення 
від матеріального із заглибленням до духовного буття, абсолютний спокій, розслаблення, зміни, 
глибокий зміст, ідеалізм, індивідуальну суть, а при інформаційно-енергетичному 
забрудненні - самоізоляцію, інтелектуальну антигуманність і антидуховність. 
 Усі вищенаведені біотичні, соціальні, психічні, духовні, професійні та ПСІ-феноменальні 
прояви людини, обумовлені інформаційно-енергетичним змістом бузкового тіла, можна 
цілеспрямовано розвивати, вдосконалювати і формувати спеціальними методами впливу 
бузковими інформаційно-енергетичними матеріями на бузкове тіло і бузкову голографічну 
інтеграцію тіл. 

У процесі еніопедагогічного, еніоанатомічного, еніопсіанатомічного, еніопсихічного, 
еніотерапевтичного та еніомедичного впливу на людину бузковими інформаційно-
енергетичними матеріями за посередництвом і допомогою бузкового тіла реагує не тільки 
бузкове тіло, але й червоне, світлосяюче-червоне, оранжеве, світлосяюче-оранжеве, жовте, 
зелене, світлосяюче-зелене, блакитне, бірюзове, синє, фіолетове, рожеве, біле, золоте тіла і 
бузкова голографічна інтеграція тонкоматеріальних тіл в цілому. Бузковими інформаційно-
енергетичними матеріями можна свідомо і цілеспрямовано впливати на людину на лише через 
бузкове тіло, але й через окремо взяте червоне, світлосяюче-червоне, оранжеве, світлосяюче-
оранжеве, жовте, зелене, світлосяюче-зелене, блакитне, бірюзове, синє, фіолетове, рожеве, біле 
і золоте тіла, а також інтегрально, через бузкову голографічну інтеграцію тонкоматеріальних 
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тіл, з акцентом на будь-якому тілі голографічної інтеграції, з різною послідовністю, 
поступовістю, синхронно, асинхронно, ритмічно, аритмічно, з однаковою чи різною 
інтенсивністю і силою, короткочасно, довготривало, різною кількістю тіл, різними 
комбінаціями тіл та усією бузковою голографічною інтеграцією тіл. Наслідком цього буде 
різний вплив еніоанатомічних, еніопедагогічних, еніофізіологічних, еніопсихічних, 
еніобіологічних, еніотерапевтичних, еніомедичних та інших еніологічних технологій, методів і 
засобів. 

Тільки за умови розвиненого бузкового тіла, його топографічної, структурної, 
функціональної та інформаційно-енергетичної відповідності усім тілам і збалансованості з 
усіма тілами людина може: повною мірою використати інформаційно-енергетичний потенціал 
бузкових, червоних, світлосяюче-червоних, пурпурових, жовтих, зелених, світлосяюче-зелених, 
блакитних і синіх діапазонів електромагнітного спектра інформаційно-енергетичних полів 
людства, природи, Землі, біосфери, ноосфери, Всесвіту, Бога, духовного буття та ін. для 
власного чистого і безперервного філогенетичного розвитку і посилення голографічної 
інтеграції своїх тіл, поєднання у своїй істоті людини минулої, теперішньої та майбутньої, для 
поглиблення розвитку власних високорозвинених біотичних, соціальних, духовних, 
інтуїтивних, ПСІ-феноменальних властивостей, особливостей, здібностей і функціональних 
можливостей, обумовлених усіма тимчасовими і вічними блакитним, бірюзовим і синім тілами, 
безпосередньо проявлятися і функціонувати в духовному бутті, поглиблено 
вдосконалювати до всебічного та інтегрального розвитку всі ПСІ-феноменальні здібності, 
основою яких являються усі тимчасові тонкоматеріальні тіла, вічні блакитне, бірюзове і синє 
тіла та їх червоні, світлосяюче-червоні, пурпурові, жовті, зелені, світлосяюче-зелені, блакитні 
та сині інформаційно-енергетичні матерії, досягнути розширеного пізнання реальності за 
межами фізіологічних можливостей органів чуття, найвищого психічного, інтелектуального, 
ментального, емоційного, морального, етичного, естетичного, інтуїтивного, духовного, 
душевного і ПСІ-феноменального розвитку. Повне використання бузкового інформаційно-
енергетичного потенціалу: дає можливість гармонізувати усі властивості, особливості, 
здібності, функціональні можливості та їх взаємообумовлені прояви, збільшує інформаційно-
енергетичну присутність духовного буття при поєднанні людського, земного, космічного і 
духовного буття в людині, розширює витончене вдосконалення усіх надзвичайно 
високорозвинутих властивостей до готовності почати їх божественний розвиток. Цілковите 
використання бузковим тілом бузкового інформаційно-енергетичного потенціалу зовнішнього 
середовища підготовлює фізичне, червоне, світлосяюче-червоне, оранжеве, світлосяюче-
оранжеве, жовте, зелене, світлосяюче-зелене, блакитне, бірюзове і синє тіла до ширшого 
сприймання інформацій, мікрочасток, світла, енергій, інформаційно-енергетичних субстанцій 
та біоплазм з інформаційно-енергетичних полів суспільства, Землі, біосфери, ноосфери, 
Всесвіту і духовного буття, розширює свідомість людини до розуміння інформаційно-
енергетичних основ і єдності людського, земного, космічного і божественно-духовного буття, 
доповнює свідомість людини духовними інформаціями, відкриває нові можливості розвитку, 
вдосконалення та проявів усіх властивостей, особливостей, здібностей і функціональних 
можливостей на усіх рівнях людського, земного, космічного та духовного буття, дає людині 
можливість вільно і свідомо підпорядковувати свою волю і подальший розвиток найвищим 
духовним цінностям, зміцнює здоров’я і уможливлює оздоровлення людей, тварин, рослин і 
Землі. 

Гіпотрофія зовнішньої частини бузкового тіла - це еніоанатомічний стан тіла, при 
якому його зовнішня частина зменшена до розмірів зовнішніх частин синього, бірюзового, 
блакитного або навіть червоного тіла і довготривало перебуває у стані функціональної 
пасивності (Мал.2). 

Гіпотрофія і гіпофункція зовнішньої частини бузкового тіла: дезінтегрують і 
послаблюють структурно-функціональну єдність фізичного тіла з бузковим тілом і бузковою 
голографічною інтеграцією тонкоматеріальних тіл, послаблюють бузкову голографічну 
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інтеграцію тонкоматеріальних тіл, зменшують об’єм інформаційно-енергетичних 
взаємообмінів, які здійснюються у бузкових, червоних, світлосяюче-червоних, пурпурових, 
жовтих, зелених, світлосяюче-зелених, блакитних і синіх діапазонах електромагнітного спектра, 
послаблюють прояви усіх властивостей, особливостей, здібностей, функціональних і ПСІ-
феноменальних можливостей, обумовлених бузковим тілом, бузковими інформаційно-
енергетичними матеріями, тимчасовими та вічними блакитним, бірюзовим і синім тілами, 
спричиняють дефіцит інформацій, мікрочасток, світла, енергій, інформаційно-енергетичних 
субстанцій і біоплазм бузкових, червоних, світлосяюче-червоних, пурпурових, жовтих, зелених, 
світлосяюче-зелених, блакитних і синіх діапазонів електромагнітного спектра в індивідуально-
універсальній, у специфічних і високоспецифічних бузкових, червоних, світлосяюче-червоних, 
пурпурових, жовтих, зелених, світлосяюче-зелених, блакитних і синіх життєвих інформаційно-
енергетичних біоплазмах, унеможливлюють вдосконалення та універсальний розвиток 
бузкового тіла, червоної, світлосяюче-червоної, оранжевої, світлосяюче-оранжевої, жовтої, 
зеленої, світлосяюче-зеленої, блакитної, бірюзової, синьої, бузкової, фіолетової, рожевої, білої 
та золотої голографічних інтеграцій тонкоматеріальних тіл. 

Гіпотрофія та гіпофункція зовнішньої частини бузкового тіла на фізичному рівні 
людини проявляються: порушеннями інформаційно-енергетичних механізмів контролю і 
коректування функцій і функціонування фізичного, червоного, світлосяюче-червоного, 
оранжевого, світлосяюче-оранжевого, жовтого, зеленого, світлосяюче-зеленого, блакитного, 
бірюзового і синього тіл, а також механізмів керування цими функціями і функціонуванням, 
зменшенням об’єму та інтенсивності інформаційно-енергетичних взаємообмінів між усіма 
тілами людини, особливо між фізичним, червоним, світлосяюче-червоним, оранжевим, 
світлосяюче-оранжевим, жовтим, зеленим, світлосяюче-зеленим, блакитним, бірюзовим, синім, 
бузковим, фіолетовим, рожевим, білим і золотим тілами, послабленням єдності людини, 
суспільства, природи, Землі, біосфери, ноосфери, Всесвіту і духовного буття, зменшеним 
впливом інформаційно-енергетичних носіїв духовності, душевності та божественності на 
філогенетичний розвиток людини, уповільненням і припиненням вдосконалення надзвичайно 
високорозвинутих біотичних, соціальних, психічних, духовних, душевних, ПСІ-феноменальних 
властивостей, особливостей, здібностей і функціональних можливостей людини та їх окремих 
божественних аспектів, погіршенням і навіть зникненням екстрасенсорних, позасмислових, 
інформаційно-енергетичних та духовних почуттів і відображення реальності за межами 
фізіологічних можливостей органів чуття, неможливістю інтегральних проявів ПСІ-
феноменальних здібностей, уповільненням прогресивного еволюційного і найвищого 
духовного розвитку людини, порушеннями функціонування біотичних, соціальних, психічних 
і ПСІ-феноменальних властивостей людини на духовних рівнях буття, дисгармонією 
інтуїтивних, свідомих, причинно-наслідкових, біотичних, соціальних, психічних, 
інтелектуальних, ментальних, емоційних, моральних, етичних, естетичних, ПСІ-
феноменальних, духовних, душевних і божественних властивостей, особливостей, здібностей і 
функціональних можливостей людини, послабленням взаємообумовлених розвитку, 
вдосконалення і проявів усіх біотичних, соціальних, психічних, духовних, душевних і 
божественних властивостей людини, зменшенням кількості сфер діяльності і зниженням 
максимальної та високоефективної реалізації усіх властивостей людини. Діяльність людини не 
сягає за межі найелементарніших потреб життя і не визначає напрямків прогресивного розвитку 
цивілізації. В людини настає послаблення симбіозу органічних, неорганічних, інформаційних, 
енергетичних, електромагнітних і біоплазматичних матерій людського, земного, космічного та 
духовного походження з минулого, теперішнього і майбутнього. Людина втрачає можливість 
вільно і свідомо підпорядковувати свою волю і свій подальший розвиток найвищим духовним 
життєвим цінностям, перебуває в умовах значного зменшення об’єму сприймаємих фізичним, 
червоним, світлосяюче-червоним, оранжевим, світлосяюче-оранжевим, жовтим, зеленим, 
світлосяюче-зеленим, блакитним, бірюзовим, синім і бузковим тілами інформацій, мікрочасток, 
світла, енергій, інформаційно-енергетичних субстанцій і біоплазм інформаційно-енергетичних 
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полів духовного буття. Гіпотрофія та гіпофункція бузкового тіла обмежують прояви людиною 
найвищих духовних властивостей, знижують рівень духовності, душевності і божественності 
людини та її духовної свідомості, послаблюють інформаційно-енергетичний захист від впливу 
негативних інформацій, неідентичних, біопатогенних, неприродних, невластивих і 
антидуховних інформаційно-енергетичних матерій. Протягом життя людина починає частіше 
порушувати моральні, етичні, естетичні, духовні, душевні, професійні та соціальні норми 
людського життя, а в окремих випадках проявляє ідеалістичний авторитаризм і антидуховність. 
Розвиток людини не наближається до божественних властивостей, вона не здатна створити 
інформаційно-енергетичні умови для проявів духовності у собі та в навколишньому 
середовищі. Людина не може досягнути повного пізнання інформаційно-енергетичних основ 
єдності, взаємозалежності та причинно-наслідкової обумовленості людського, земного, 
космічного і духовного буття, що не дає їй можливості усвідомити, яке значення людське, 
земне, космічне і духовне буття мають у її філогенетичному та онтогенетичному розвитку. 
Людина втрачає можливість цілеспрямовано впливати на причинно-наслідково обумовлений 
розвиток своєї особистості, окремих людей, соціальних груп, селищ, міст, народу і країни, а 
також визначати напрямки прогресивного розвитку людства.   

Гіпертрофія зовнішньої частини бузкового тіла - це еніоанатомічний стан тіла, при 
якому його зовнішня частина збільшена до розмірів зовнішньої частини фіолетового, рожевого, 
білого і навіть золотого тіла і довготривало перебуває у стані функціональної активності 
(Мал.3). 

Гіпертрофія і гіперфункція зовнішньої частини бузкового тіла: посилюють і 
прискорюють формування структурно-функціональної єдності бузкового тіла, бузкової 
голографічної інтеграції тонкоматеріальних тіл із фізичним тілом, посилюють бузкову 
голографічну інтеграцію тонкоматеріальних тіл, переповнюють бузковими інформаційно-
енергетичними матеріями бузкову голографічну інтеграцію тонкоматеріальних тіл, червоними 
і світлосяюче-червоними інформаційно-енергетичними матеріями - червону, світлосяюче-
червону, оранжеву, світлосяюче-оранжеву, бузкову, фіолетову, рожеву, білу та золоту 
голографічні інтеграції тонкоматеріальних тіл, пурпуровими матеріями - бузкову голографічну 
інтеграцію тонкоматеріальних тіл, жовтими матеріями - оранжеву, світлосяюче-оранжеву, 
жовту, зелену світлосяюче-зелену, бірюзову, бузкову рожеву, білу і золоту голографічні 
інтеграції тонкоматеріальних тіл, зеленими і світлосяюче-зеленими матеріями - зелену, 
світлосяюче-зелену, бузкову, рожеву, білу та золоту голографічні інтеграції тонкоматеріальних 
тіл, а блакитними та синіми матеріями - зелену, світлосяюче-зелену, блакитну, бірюзову, 
синю, бузкову, фіолетову, рожеву, білу і золоту голографічні інтеграції тонкоматеріальних тіл, 
що може спричинити їх інформаційно-енергетичне самоблокування, порушити природні 
шляхи циркуляції інформаційно-енергетичних матерій, підвищити концентрацію 
інформаційно-енергетичних матерій до саморуйнування тіл і їх структур, прискорюють, 
посилюють і поглиблюють анатомо-морфофункціональний розвиток усіх структур фізичного 
тіла, інформаційно-енергетичний генезис синього, бірюзового, блакитного, світлосяюче-
зеленого, зеленого, жовтого, світлосяюче-оранжевого, оранжевого, світлосяюче-червоного та 
червоного тіл, прискорюють процеси вдосконалення усіх високорозвинутих властивостей, 
особливостей, здібностей, функціональних можливостей і усіх функціонуючих біотичних, 
соціальних, психічних, духовних, душевних, інтуїтивних, позасмислових, екстрасенсорних, 
інформаційно-енергетичних, електромагнітних, ПСІ-феноменальних та окремих божественних 
проявів, розвиток яких обумовлений тимчасовими тілами і вічними блакитним, бірюзовим і 
синім тілами людини, утворюють найкращі інформаційно-енергетичні умови для найвищого 
духовного розвитку, прискорюють процес вдосконалення високорозвинутих біотичних, 
соціальних, психічних, ПСІ-феноменальних, духовних, душевних і окремих божественних 
властивостей людини до можливості їх всебічних та інтегральних проявів, для зміцнення 
здоров’я, швидших (у порівнянні з тимчасовими і вічними блакитним, бірюзовим і синім 
тілами, які інформаційно-енергетично забезпечують ці процеси) процесів регенерації, 
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реабілітації, рекондиції, для вдосконалення і високопрофесійних проявів усіх ПСІ-
феноменальних властивостей, для розширеного та глибшого пізнання реальності за межами 
фізіологічних можливостей органів чуття. При гіпертрофії: збільшується об’єм інформаційно-
енергетичних взаємообмінів, які здійснюються в бузкових, червоних, світлосяюче-червоних, 
пурпурових, жовтих, зелених, світлосяюче-зелених, блакитних і синіх діапазонах 
електромагнітного спектра, посилюються прояви усіх властивостей, особливостей, здібностей, 
функцій і функціональних можливостей, обумовлених бузковим тілом і бузковими 
інформаційно-енергетичними матеріями, виникає надлишок інформацій, мікрочасток, світла, 
енергій, інформаційно-енергетичних субстанцій і біоплазм бузкових, червоних, світлосяюче-
червоних, пурпурових, жовтих, зелених, світлосяюче-зелених, блакитних і синіх діапазонів 
електромагнітного спектра в індивідуально-універсальній, у специфічних і високоспецифічних 
бузкових, червоних, світлосяюче-червоних, пурпурових, жовтих, зелених, світлосяюче-зелених, 
блакитних і синіх життєвих інформаційно-енергетичних біоплазмах, спочатку 
прискорюються вдосконалення та універсальний розвиток бузкового тіла, червоної, 
світлосяюче-червоної, оранжевої, світлосяюче-оранжевої, жовтої, зеленої, світлосяюче-зеленої, 
блакитної, бірюзової, синьої, бузкової, фіолетової, рожевої, білої та золотої голографічних 
інтеграцій тонкоматеріальних тіл, а потім уповільнюється з ризиком саморуйнування тіл і їх 
структур. Інтелект досягає надзвичайно високого розвитку тільки тому, що суть його розвитку 
базується на інтегрованих бузковим тілом інформаціях усіх тимчасових тіл і вічних блакитного, 
бірюзового, синього та бузкового тіл, інтелектуальні можливості людини можуть максимально 
реалізовуватися у соціальних, наукових, культурно-просвітницьких, дипломатичних, 
педагогічних, медичних, духовних, душевних, ПСІ-феноменальних і окремих божественних 
сферах діяльності. 
 Швидке досягнення максимального розвитку усіх біотичних, соціальних, психічних, 
духовних, душевних і ПСІ-феноменальних властивостей, особливостей, здібностей і 
функціональних можливостей спочатку відповідає філогенетичним, онтогенетичним, 
інформаційно-енергетичним, електромагнітним, дуалістичним і причинно-наслідковим вимогам 
розвитку людини, але з часом ці властивості, особливості, здібності та можливості стають 
домінантними, порушують гармонію взаємозалежностей, уповільнюючи прогресивний 
розвиток людини. Високорозвинуті властивості, особливості, здібності, ПСІ-феноменальні та 
функціональні можливості на гіпертрофованій інформаційно-енергетичній основі бузкового тіла 
дають людині можливість ефективно їх реалізувати і швидко досягти максимально можливого 
соціально-економічного положення. При цьому розширюється пізнання інформаційно-
енергетичних основ людського, земного, космічного і духовного буття. Гіпертрофія і 
гіперфункція бузкового тіла допомагають змінювати властивості будь-якої матерії, 
переорієнтовувати причинно-наслідкові та дуалістичні закономірності розвитку з визначенням 
напрямків прогресивного розвитку людства. Свідомість людини поступово переорієнтовується 
на надзвичайну дієвість своїх ПСІ-феноменальних властивостей, на максимально ефективну 
реалізацію своїх біотичних, соціальних, психічних і професійних властивостей, на потенційні 
можливості найвищого соціально-економічного положення у суспільстві, але в умовах успіху 
людина не завжди може усвідомити момент свого віддалення від найвищих духовних цінностей, 
свого відходу від підпорядкування Божому плану розвитку, виникнення протиріч між своєю 
волею і волею Бога, прояви ідеалістичного авторитаризму, антидуховності, антидушевності, 
антибожественності і абсолютне невизнання духовного буття. Людина починає постійно 
орієнтуватися на матеріальні цінності життя, визнає, оцінює, приймає, розвиває і захищає все 
те, що збільшує та прискорює матеріальний розвиток і накопичення матеріальних цінностей. 
Характер розвитку людини і суспільства кардинально змінюється, людина стає 
високоінтелектуальною, але й антидуховною. Людина віддаляється від найвищого духовного 
розвитку, інформаційно-енергетичні взаємообміни між людиною та інформаційно-
енергетичними полями духовного буття фактично припиняються. Результатом усього цього є 
сповільнення розвитку духовних аспектів філогенезу і онтогенезу людини. 
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Бузкові компонентні та ідентичні тонкоматеріальні тіла 

 
 Бузкове тіло червоним, світлосяюче-червоним, пурпуровим, жовтим, зеленим, 
світлосяюче-зеленим, блакитним і синім компонентами своєї бузкової інформаційно-
енергетичної матерії утворює бузкові компонентні тонкоматеріальні тіла. 

Компонентне бузково-червоне тонкоматеріальне тіло людини - це вторинна бузково-
червона інформаційно-енергетична голограма, яка містить специфічні структури і структури, 
ідентичні з фізичним тілом, утворюється інтегральним бузковим і складовим червоним 
компонентами бузкової інформаційно-енергетичної матерії бузкового тіла. 

Компонентне бузково-світлосяюче-червоне тонкоматеріальне тіло людини - це 
вторинна бузково-світлосяюче-червона інформаційно-енергетична голограма, яка містить 
специфічні структури і структури, ідентичні з фізичним тілом, утворюється інтегральним 
бузковим і складовим світлосяюче-червоним компонентами бузкової інформаційно-
енергетичної матерії бузкового тіла. 

Компонентне бузково-пурпурове тонкоматеріальне тіло людини - це вторинна 
бузково-пурпурова інформаційно-енергетична голограма, яка містить специфічні структури і 
структури, ідентичні з фізичним тілом, утворюється інтегральним бузковим і складовим 
пурпуровим компонентами бузкової інформаційно-енергетичної матерії бузкового тіла. 

Компонентне бузково-жовте тонкоматеріальне тіло людини - це вторинна бузково-
жовта інформаційно-енергетична голограма, яка містить специфічні структури і структури, 
ідентичні з фізичним тілом, утворюється інтегральним бузковим і складовим жовтим 
компонентами бузкової інформаційно-енергетичної матерії бузкового тіла. 

Компонентне бузково-зелене тонкоматеріальне тіло людини - це вторинна бузково-
зелена інформаційно-енергетична голограма, яка містить специфічні структури і структури, 
ідентичні з фізичним тілом, утворюється інтегральним бузковим і складовим зеленим 
компонентами бузкової інформаційно-енергетичної матерії бузкового тіла. 

Компонентне бузково-світлосяюче-зелене тонкоматеріальне тіло людини - це 
вторинна бузково-світлосяюче-зелена інформаційно-енергетична голограма, яка містить 
специфічні структури і структури, ідентичні з фізичним тілом, утворюється інтегральним 
бузковим і складовим світлосяюче-зеленим компонентами бузкової інформаційно-енергетичної 
матерії бузкового тіла. 

Компонентне бузково-блакитне тонкоматеріальне тіло людини - це вторинна 
бузково-блакитна інформаційно-енергетична голограма, яка містить специфічні структури і 
структури, ідентичні з фізичним тілом, утворюється інтегральним бузковим і складовим 
блакитним компонентами бузкової інформаційно-енергетичної матерії бузкового тіла.   

Компонентне бузково-синє тонкоматеріальне тіло людини - це вторинна бузково-
синя інформаційно-енергетична голограма, яка містить специфічні структури і структури, 
ідентичні з фізичним тілом, утворюється інтегральним бузковим і складовим синім 
компонентами бузкової інформаційно-енергетичної матерії бузкового тіла. 

Крізь бузкове тіло проникають фіолетове, рожеве, біле та золоте тіла, при цьому саме 
воно проникає крізь синє, бірюзове, блакитне, світлосяюче-зелене, зелене, жовте, світлосяюче-
оранжеве, оранжеве, світлосяюче-червоне і червоне тіла, повторюючи їх форму, структуру, 
внутрішню архітектоніку, топографію, приймає таким чином разом з цими тілами участь в 
утворенні усіх різнокольорових ідентичних бузкових тонкоматеріальних тіл і являється для них 
базовим. 

Ідентичне бузково-синє тонкоматеріальне тіло людини - це вторинна бузково-синя 
інформаційно-енергетична голограма, яка містить специфічні структури і структури, ідентичні з 
фізичним тілом, утворюється бузковим і синім тілами при проникненні бузкового тіла крізь 
синє з повторенням його будови, форми, структури, архітектоніки і топографії. 
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Ідентичне бузково-бірюзове тонкоматеріальне тіло людини - це вторинна бузково-
бірюзова інформаційно-енергетична голограма, яка містить специфічні структури і структури, 
ідентичні з фізичним тілом, утворюється бузковим і бірюзовим тілами при проникненні 
бузкового тіла крізь бірюзове з повторенням його будови, форми, структури, архітектоніки і 
топографії. 

Ідентичне бузково-блакитне тонкоматеріальне тіло людини - це вторинна бузково-
блакитна інформаційно-енергетична голограма, яка містить специфічні структури і структури, 
ідентичні з фізичним тілом, утворюється бузковим і блакитним тілами при проникненні 
бузкового тіла крізь блакитне з повторенням його будови, форми, структури, архітектоніки і 
топографії. 

Ідентичне бузково-світлосяюче-зелене тонкоматеріальне тіло людини - це вторинна 
бузково-світлосяюче-зелена інформаційно-енергетична голограма, яка містить специфічні 
структури і структури, ідентичні з фізичним тілом, утворюється бузковим і світлосяюче-
зеленим тілами при проникненні бузкового тіла крізь світлосяюче-зелене з повторенням його 
будови, форми, структури, архітектоніки і топографії. 

Ідентичне бузково-зелене тонкоматеріальне тіло людини - це вторинна бузково-
зелена інформаційно-енергетична голограма, яка містить специфічні структури і структури, 
ідентичні з фізичним тілом, утворюється бузковим і зеленим тілами при проникненні бузкового 
тіла крізь зелене з повторенням його будови, форми, структури, архітектоніки і топографії. 

Ідентичне бузково-жовте тонкоматеріальне тіло людини - це вторинна бузково-жовта 
інформаційно-енергетична голограма, яка містить специфічні структури і структури, ідентичні з 
фізичним тілом, утворюється бузковим і жовтим тілами при проникненні бузкового тіла крізь 
жовте з повторенням його будови, форми, структури, архітектоніки і топографії. 

Ідентичне бузково-світлосяюче-оранжеве тонкоматеріальне тіло людини - це 
вторинна бузково-світлосяюче-оранжева інформаційно-енергетична голограма, яка містить 
специфічні структури і структури, ідентичні з фізичним тілом, утворюється бузковим і 
світлосяюче-оранжевим тілами при проникненні бузкового тіла крізь світлосяюче-оранжеве з 
повторенням його будови, форми, структури, архітектоніки і топографії. 

Ідентичне бузково-оранжеве тонкоматеріальне тіло людини - це вторинна бузково-
оранжева інформаційно-енергетична голограма, яка містить специфічні структури і структури, 
ідентичні з фізичним тілом, утворюється бузковим і оранжевим тілами при проникненні 
бузкового тіла крізь оранжеве з повторенням його будови, форми, структури, архітектоніки і 
топографії. 

Ідентичне бузково-світлосяюче-червоне тонкоматеріальне тіло людини - це 
вторинна бузково-світлосяюче-червона інформаційно-енергетична голограма, яка містить 
специфічні структури і структури, ідентичні з фізичним тілом, утворюється бузковим і 
світлосяюче-червоним тілами при проникненні бузкового тіла крізь світлосяюче-червоне з 
повторенням його будови, форми, структури, архітектоніки і топографії. 

Ідентичне бузково-червоне тонкоматеріальне тіло людини - це вторинна бузково-
червона інформаційно-енергетична голограма, яка містить специфічні структури і структури, 
ідентичні з фізичним тілом, утворюється бузковим і червоним тілами при проникненні 
бузкового тіла крізь червоне з повторенням його будови, форми, структури, архітектоніки і 
топографії. 
 Вторинні компонентні та ідентичні тіла бузкового тіла можуть функціонувати на тих 
самих інформаційно-енергетичних рівнях буття, з тими самими частотними, амплітудними і 
хвильовими характеристиками, що і червоне, світлосяюче-червоне, оранжеве, світлосяюче-
оранжеве, жовте, зелене, світлосяюче-зелене, блакитне, бірюзове, синє та бузкове тіла, а при 
досягненні універсального розвитку - і як фіолетове, рожеве, біле та золоте тіла. Голографічна 
єдність бузкового тіла з усіма тонкоматеріальними тілами дає йому можливість інформаційно-
енергетично з ними взаємодоповнюватися, перебувати в інформаційно-енергетичних 
взаємообмінах з усіма інформаційними рівнями буття, обумовлювати ті самі причини і 
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наслідки філогенетичного та онтогенетичного розвитку людини, морфогенетичні процеси 
фізичного тіла, інформаційно-енергетичний генезис усіх тимчасових і вічних блакитного, 
бірюзового та синього тіл, причини і наслідки анатомічних, морфологічних, фізіологічних, 
біомеханічних, біохімічних, електромагнітних властивостей фізичного тіла та інформаційно-
енергетичних властивостей тонкоматеріальних тіл, соціальних, біотичних, психічних, 
інтелектуальних, ментальних, емоційних, моральних, етичних, естетичних, ПСІ-
феноменальних, духовних, душевних і окремих божественних проявів людини у фізичному світі 
Землі, духовному бутті, на усіх необхідних для людини інформаційно-енергетичних рівнях 
людського життя і в усіх інформаційно-енергетичних полях зовнішнього середовища. Це дає 
бузковому тілу можливість впливати на розвиток, вдосконалення і прояви усіх властивостей, 
особливостей, здібностей, функцій, функціональних, психічних, духовних і ПСІ-феноменальних 
можливостей людини, і це за умови, що розвиток людини обумовлений інформаційно-
енергетичними основами інших тонкоматеріальних тіл. 

Продовження у випуску 55(121) 
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Б.Г. ПАНАРІН 

КІНЕЗОТРАКЦІЙНА ТЕРАПІЯ 
 

Створений новий метод лікування, який об’єднує кінезотерапію і фракційну терапію. 
Розроблені конструкції медичних тренажерів для сухої горизонтальної, вертикальної 
тракції, підводної горизонтальної, вертикальної тракції, в динамічному режимі, на яких 
процес лікування рухової діяльності поєднується з процедурою витягнення. 

Ключові слова: медичні тренажери, кінетотерапія, тракція, адаптація, фізичне 
навантаження. 

 
Создан новый метод лечения, который объединяет кинезотерапию и фракционную 

терапию. Разработаны конструкции медицинских тренажеров для сухой горизонтальной, 
вертикальной тракции, подводной горизонтальной, вертикальной тракции, в 
динамическом режиме, на которых процесс лечения двигательной деятельности 
сочетается с процедурой извлечения. 
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Ключевые слова: медицинские тренажеры, кинетотерапии, тракция, адаптация, 
физическая нагрузка. 

 
Created a new treatment that combines kinesitherapy and fractional therapy. Medical 

simulators developed designs for dry horizontal, vertical traction, underwater horizontal, vertical 
traction, in dynamic mode, where the treatment of motor activity is combined with the extraction 
procedure. 

Key words: medical simulators, kinetoterapiya, traction, adaptation, exercise 
 
 
Цілюща дія рухів на організм людини відома з давнини. Фізичні вправи з метою 

лікування, оздоровлення застосовували в стародавній Греції, Римі та інших країнах світу. 
Зберігся вислів тих часів: “Якщо в тебе болить голова – перепливи річку”. Батько сучасної 
медицини Гіппократ застосовував натуральні (природні) фактори, і особливо радив водні 
процедури, купання. Його учень Асклепіад основою лікування вважав застосування гімнастики, 
дієти, водних процедур.  

Важливу роль в системі відновного лікування в наші дні відіграє лікувальна фізична 
культура (ЛФК).  

В свою чергу кінетотерапія включає методи лікування, які ґрунтуються на останніх 
наукових дослідженнях фізіології, біохімії, спортивної медицини, біомеханіки стосовно 
адаптаційних перебудов систем організму людини, функціональних і структурних змін 
м’язової, кісткової, з’єднувальної тканин під впливом фізичних навантажень певного об’єму та 
інтенсивності з урахуванням умов виконання рухової діяльності, спрямованості розвитку 
фізичних якостей, вихідного положення, траєкторії руху з застосуванням медичних тренажерів.  

Кінезотракційна терапія – тракція в динамічному режимі –це поєднання кінезотерапії і 
тракційної терапії, лікувальної рухової діяльності та процедури витягнення. Складається з 
тренажерно-лікувальних засобів для сухої – горизонтальної, вертикальної, підводної – 
горизонтальної, вертикальної тракції в поєднанні з можливістю виконання рухової діяльності 
під час витягнення, захищених патентами України. Тракція хребта під час рухової діяльності 
здійснюється різними системами витягнення для кожного відділу хребта з одночасним 
коригуючим впливом в потрібному напрямку на окремі сегменти. Відновлення рухових 
функцій відбувається в умовах полегшуючих виконання рухів, розвантаженості хребта.  

Метод тракції хребта в динамічному режимі розроблений у 2002 р., захищений патентом 
України №48297 А61Н “Пристрій для підводного горизонтального витягнення хребта в 
динамічному режимі”. В подальшому розроблені конструкції для сухої горизонтальної тракції 
хребта в динамічному режимі “Пристрій для витяжки і корекції хребта в динамічному режимі” 
патент України №55483 А61Н,  2003 р., сухої вертикальної тракції хребта в динамічному 
режимі “Пристрій для фізичних тренувань” патент України №3994 А63В,  2004 р., “Тренажер 
Панаріна для тракції і корекції хребта в динамічному режимі” патент України №95723 А61Н, 
А61F,  20011 р.  

Практично не існує хвороб не пов’язаних з порушенням кровообігу, а це в свою чергу 
викликає порушення обміну речовин, живлення тканин. Живлення кісткової тканини 
здійснюється також через систему кровопостачання м’язової тканини. Таким чином, стан 
м’язової тканини, її кровопостачання визначають ефективність живлення кісткової тканини.  

Суглоби, хребет, як набір суглобів, містять значну кількість хрящової тканини. Хрящова 
тканина не має системи кровопостачання, живлення її здійснюється за рахунок процесу дифузії. 
Умовою ефективного протікання процесу дифузії є рухова діяльність, шляхом механічного 
впливу на хрящову тканину.  

Динамічний режим стимулює роботу м’язової, кровоносної систем, створює умови для 
покращення функціонального стану, регенерації м’язової, кісткової, хрящової тканин, 
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стимулює розвиток об’єму та еластичність з’єднувальної тканини  (Komi, 1984; Rutherford et al., 
1986). 

Горизонтальна тракція хребта здійснюється на тренажері Панаріна для тракції і корекції 
хребта в динамічному режимі (патент України №95723 А6Н1/02, А61F5/042). Тренажер 
містить: опори для рук - 1, розміщені на рамі - 2, валики - 3, закріплені на осі - 4, які мають 
можливість змінювати висоту розташування відносно рами - 2, на якій змонтовані: ремінь - 5, 
закріплений на пацієнті, зв’язаний за допомогою троса - 6, блоків - 7, закріплених на стійці - 8, з 
вантажем - 9, вантаж - 10, який за допомогою троса - 11, блока - 12, розміщеного на стійці - 13, 
зв’язаний з петлею Гліссона - 14, що закріплена на  голові пацієнта. 
 

 
 

Рис. 1 
Тренажер Панаріна для тракції і корекції хребта в динамічному режимі 

 
 

 
Рис. 2 

Тракція хребта та нижніх кінцівок  
з рухливими фіксованими опорами для рук  

 патент України №55483 А61Н 1/02 А61Н 33/00 “Пристрій для витягування і корекції 
хребта в динамічному режимі” 

 
Вертикальна тракція хребта в динамічному режимі здійснюється на тренажері (патент 

України №3994 А63В23/02, 22/02).  
 



 
 

Феномен людини. Здоровий спосіб життя. Вип. 54 (120). 2016 
 

18 

 
Рис. 3 

Пристрій для фізичних тренувань. 
 
Пристрій містить: привідну безкінечну рухому стрічку - 1, змонтовану на рамі - 2, 

навантажувальний засіб - 3, котрий з’єднаний за допомогою троса - 4, блоків - 5 з нагрудним 
поясом - 6, навантажувальний засіб - 7, зв’язаний за допомогою троса - 8, блоків - 9 з петлею 
Гліссона - 10, що закріплена на голові користувача, страховочний трос - 11. 

 

 
Рис. 4 

Вертикальна тракція хребта з 
фіксацією пояса тросами 

 

 
Рис. 5  

Вертикальна тракція хребта 
нижніх кінцівок з фіксацією стоп 

 
 

Рис. 6 
Вертикальна тракція з ротацією хребта, стопи фіксовані на диску 
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Рис. 7 

Кінезотерапевтичний тренажер для тренувань в полегшуючих умовах. 
(патент України №68091 А63В 23/02 А63В 22/00)  

 
 

 
Рис. 8 

Кінезотерапевтичний тренажер, який мотивує рухову діяльність дітей, хворих на дитячій 
церебральний параліч 

(патент України №61140 А63В 23/02 А63В 22/00) 
 
 
Тренажер  містить: рухому бігову стрічку – 1, нагрудний пояс – 2, зв’язаний за 

допомогою троса – 3, блоків – 4, з вантажами – 5, закріпленим на стійці – 6, рухому безкінечну 
стрічку – 7, вісь якої зв’язана за допомогою ременя – 8 з віссю рухомої бігової доріжки – 1, 
призову іграшку – 9. 
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Відновлення рухових функцій, тренування вестибулярного апарату 
 

 
 

 
Рис. 9 

Кінезотерапевтичний тренажер для відновлення функцій вестибулярного 
апарату  

(патент України №102134 А63В 22/00)  
 

Гідрокінезотракційна терапія 
Підводна горизонтальна тракція в динамічному режимі здійснюється за допомогою 

конструкції, захищеної патентом України №48297 МПК А61Н 1/02, А61Н 33/00 “Пристрій 
для підводного горизонтального витягування хребта в динамічному режимі”. 

 
 

 
 

Рис. 10 
 Пристрій для підводного горизонтального витягування хребта 

 в динамічному режимі  
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Рис. 11 

Горизонтальне положення  пацієнта на животі 

 
Рис.  12  

Горизонтальне оложення пацієнта на боці 

 
Рис. 13  

Тракція з двома протилежними системами витягнення 
 

 
Рис. 14 

Тренування м’язів нижніх кінцівок 
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Рис. 15 

Тренування м’язів тулуба і нижніх кінцівок 
 

 
Рис. 16 

Витягнення нижніх кінцівок 

 
Рис.  17 

Витягнення нижніх кінцівок, поперекового та грудного відділу хребта 
 
Конструкція містить: опори для рук – 1, які зв’язані нееластичними шнурами – 2, з 

бортиком мікробасейну; нагрудний ліф – 3, зв’язаний лямками – 4 зі стінкою мікробасейну, 
тазовий пояс – 5, який за допомогою троса – 6, блоків – 7 зв’язаний з вантажем – 8, що 
закріплений на стійці – 9 на протилежному боці мікробасейну.  

Конструкцію використовують наступним чином: пацієнт закріплений в мікробасейні в 
необхідному положенні: на спині, на грудях, на боці за допомогою нагрудного ліфу – 3 та 
лямок – 4, які зв’язані зі стінкою мікробасейну, а також тазового поясу – 5, який за 
допомогою троса – 6 і блоків – 7 зв’язаний з вантажем – 8, який закріплений на стійці – 9  на 
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протилежному бортику мікробасейну, спираючись руками або рукою в опори – 1 
пересувається вперед, піднімаючи вантаж – 8 вверх. Після закінчення руху тулуб під дією 
вантажу, що опускається вниз, пересувається у вихідне положення. Цикл повторюється.  

 
Підводна вертикальна тракція в динамічному режимі 

 

 
 

Рис. 18 
Кінезотерапевтичний тренажер для підводної вертикальної тракції хребта в 

динамічному режимі  
(Свідоцтво про авторське право на науково-технічний твір №57664  

від 17.12.2014 р.) 
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ХРОНІКА 
 
У серпні 2016 р.  відзначають свої ювілеї люди,  які причетні до охорони 

здоров’я 
 

ПОЗДОРОВЛЯЄМО З: 
30 річчям 

Слободяна Романа Вікторовича 
Процька Василя Васильовича 
Горілика Артема Володимировича 
Москву Христину Андріївну 

35 річчям 
Харченка Андрія Володимировича 
Снітовську Ольгу Йосипівну 
Курочку Івана Михайловича 
 

40 річчям 
Безвушко Ельвіру Валентинівну 
Качмарську Марту Олегівну 
Славітич Світлану Романівну 
Колішецьку Марту Андріївну 
Покотила Петра Богдановича 
Хороз Ірину Степанівну 

45 річчям 
Лелеку Марію Василівну 
Гроховську Марту Володимирівну 
 

50 річчям 
Матвієнка Олега Олександровича 
Галик Галину Василівну 
Федевича Юрія Мироновича 
Костишин Любов Петрівну 

55 річчям 
Швидкого Ярослава Богдановича 
Заліського Богдана Миколайовича 
 

60 річчям 
Виноград Наталію Олексіївну 
Гев’яка Ореста Мирославовича 
 

65 річчям 
Андріюка Лук’яна Васильовича 
Комарницького Євгена Севериновича 
 

70 річчям 
Коржинського Юрія Степановича 

 
 

Бажаємо міцного здоров’я 
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 Ю.М. ПАНИШКО, Р.Й. КРАВЦІВ,  
О.І. БУМБАР, В.В. ТАРАСОВ 

 
Хроніка серпня. ЮВІЛЕЙНІ ДАТИ  

УКРАЇНСЬКИХ ЛІКАРІВ ТА ВЧЕНИХ. 
 

1 серпня – 75 років від дня народження Ірини Йосипівни Влох, психіатра. 
Народилася у Львові. У 1964 р. закінчила медичний факультет Львівського медичного 
інститут. У 1965-1967 рр. – працювала психіатром Львівської обласної психіатричної лікарні; 
у 1967-1986 рр. – асистентом кафедри психіатрії, психології і сексології ЛДМІ. У 1986-
1992 рр. – доцент цієї ж кафедри. Від 1992 р. – завідувач кафедри психіатрії, психології і 
сексології ЛМІ. У 1974 р. захистила кандидатську дисертацію на тему “Динамика дефектных 
состояний и активности ферментов печени у больных шизофренией под влиянием 
моженила”. У 1992 р. захистила докторську дисертацію на тему “Стан йонного транспорту в 
еритроцитах в нормі та при ендогенних психозах”. Автор понад 200 наукових і навчально-
методичних праць, в т.ч. 1 монографії, підручника, довідника, навчального посібника, 2 
патентів, 6 авторських свідоцтв на винаходи. Підготувала 10 кандидатів і 1 доктора наук. 
Була академіком АНВШ України, Президентом Української асоціації з психосоціальної 
реабілітації (1998), номінована на заслуженого професора ЛНМУ (1997), нагорода Ярослава 
Мудрого (1997), срібна медаль і диплом Міжнародного біографічного центру Кембріджа  
(Великобританія, 2001). І.Й. Влох – заслужений діяч науки і техніки України. Була членом 
Світової, Європейської, Дунайської асоціацій психіатрів, головою Всеукраїнської асоціації з 
психосоціальної реабілітації, членом редакційної ради низки фахових журналів. Керувала 
кафедрою до 2011 р. стала учасником Західного регіонального медичного відділення АНВШ 
України. У 1993 р. організувала у Львові Міжнародну науково-практичну конференцію із 
сучасних методів лікування психічних захворювань. Померла у 2011 р. на 70 році життя.  

2 серпня – 85 років від дня народження Любомира-Ігоря Кузьмака, хірурга. 
Народився в м. Балигород (нині Польща). Середню освіту здобув у польській гімназії в 
Сяноці Кросненського воєводства. У 1953 р. отримав диплом доктора медицини Медичної 
академії в Лодзі. Упродовж 4 років був ад’юнктом, головою хірургічного відділу 3-ї 
хірургічної клініки Шльонської академії. У 1965 р. емігрував у США. Пройшов хірургічну 
спеціалізацію в Медичному центрі Сейнт-Барнабас у Лівінгстоні (шт. Нью-Джерсі). Від 
1971 р.  – приватна хірургічна практика в Ньюарку, одночасно праця в Сейнт-Барнабас. У 
1977 р. – ініціатор і керівник Бариатричного центру в Ірвінгтонському загальному госпіталі 
для хірургічного і дієтичного лікування ожиріння пацієнтів. Був членом УЛТПА у Нью-
Йорку, кількох американських та інтернаціональних медичних товариств. У 1990 р. виступав 
з доповідями на з’їзді СФУЛТу у Києві та Львові.  

3 серпня – 190 років від дня народження Людвіга Казимировича Горецького, 
дерматолога. 1848 р. закінчив медичний факультет Київського університету. У 1855 р. 
захистив дисертацію на здобуття вченого ступеня доктора медицини на тему “О мокроте при 
первичной крупозной пневмонии”. Працював доцентом кафедри спеціальної терапії. У 1864-
1880 рр. – завідувач дерматологічної клініки, читав доцентський курс нашкірних хвороб. 
Відомі робот з клініки шкірних хвороб. Помер 23 квітня 1885 р. на 59 році життя.  

3 серпня – 95 років від дня народження Тетяни Цісик, дентиста. Народилася в с. 
Батятичі поблизу Львова. Іспит зрілості склала у 1940 р. в українській гімназії у Кракові. 
Дентистичні студії закінчила у 1944 р. у Вроцлаві. Докторську дисертацію підготувала у 
1946 р. в Ерлянгенському університеті. Працювала лікарем-дентистом у таборі для 
переміщених осіб у Байройті. Емігрувала в США, повторила дентистичні студії і в 1954 р. 
одержала диплом доктора дентистики університету Пенсильванії у Філадельфії. У 1953-
1956 рр. працювала інструктором при Пенсильванському університеті. Активний учасник у 
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релігійно-громадському житті діаспори. Член Ради директорів Св. Софії – релігійного 
товариства українців-католиків. Подальша доля невідома.  

5 серпня – 70 років від дня народження Юрія Степановича Коржинського, педіатра. 
Народився у Львові. У 1970 р. закінчив медичний факультет Львівського медичного 
інституту. У 1970-1973 рр. – аспірант Київського інституту кібернетики АН УРСР; у 1973-
1976 рр. – молодший науковий співробітник цього інституту; у 1976-1978 рр. – молодший 
науковий співпрацівник Київського НДІ педіатрії, акушерства і гінекології; у 1978-1991 рр. – 
асистент кафедри факультетської і госпітальної педіатрії; від 1991 р. – завідувач кафедри 
педіатрії і неонатології ФПДО Львівського медичного інституту. У 1975 р. захистив 
кандидатську дисертацію на тему “Исследование динамических характеристик нервно-
мышечных аппаратов человека в норме  и при некоторых видах двигательной патологии”. У 
1992 р. захистив докторську дисертацію на тему “Клініко-імунологічні особливості 
нейротоксикозу при гострих респіраторних інфекціях у дітей раннього віку”. У 2001 р. 
отримав вчене звання професора. Ю.С. Коржинський є автором понад 130 наукових праць, в 
т.ч 2 підручників, 4 навчальних посібників. Підготував 4 кандидатів наук.  

6 серпня – 115 років від дня народження Василя Михайловича Чернова, фізіолога і 
фармаколога. Народився в Борисоглєбську (Росія). У 1928 р. закінчив медичний факультет 
Воронезького університету. У 1928-1929 рр. працював хірургом Борисоглєбської лікарні. У 
1929-1933 рр. – асистент кафедри фізіології Воронезького медичного інституту. У 1934 р. 
В.М.Чернов захистив кандидатську дисертацію на тему “Материалы об отношении печени к 
водному обмену и современное состояние вопроса о практическом использовании 
экковского свища”. У 1933-1936 рр. – науковий співпрацівник відділу фармакології 
Ленінградського інституту експериментальної медицини. У 1936-1941 рр. вчений працював 
завідувачем відділу фармакології Московського інституту експериментальної медицини, 
одночасно (1937-1938 рр.) – асистент кафедри фармакології 1-го Московського медичного 
інституту; у 1941-1945 рр. – військовий токсиколог Військово-морського флоту; у 1945-
1947 рр. – завідувач лабораторії, науковий співпрацівник Інституту фармакології; у 1948 р. – 
науковий співпрацівник Інституту фізіології. У 1947 р. захистив докторську дисертацію на 
тему “К этиопатогенезу и фармакологии артериальной гипертензии”. У 1948-1953 рр.  – 
науковий співпрацівник Інституту акушерства і гінекології АН СРСР. У 1952-1961 рр. – 
завідувач кафедри фармакології, заступник директора з наукової роботи Кишинівського 
медичного інституту; у 1961-1962 рр. – проректор з наукової роботи Ставропольського 
медичного інституту. У 1962-1964 рр. – завідувач кафедри фармакології Вінницького 
медичного інститут; у 1965-1971 рр. – завідувач ЦНДЛ Львівського медичного інституту. У 
1971-1972 рр. – професор ЦНДЛ ЛМІ. Наукові дослідження присвячені питанням 
токсикології і фармакології отруєнь технічними рідинами, фізіології і фармакології 
вегетативної нервової системи, вивченню етіопатогенезу та фармакотерапії артеріальної 
гіпертензії. В.М. Чернов був автором близько 80 наукових праць, в т.ч. 2 монографій. 
Підготував 15 кандидатів та 2 докторів наук. Подальша доля невідома.  

6 серпня – 80 років від дня народження Анатолія Олександровича Бабича, 
селекціонера. Народився в с. Павлівка Дніпропетровської області. У 1959 р. закінчив 
Дніпропетровський державний аграрний університет. Пройшов шлях аспіранта, молодшого, 
старшого наукового співробітника, завлабораторії ВНДІ кукурудзи. У 1980-2001 рр. – 
директор Інституту кормів УААН. Від 2001 р. – радник дирекції, завідувач відділу селекції і 
технології впровадження сої і зернових бобових культур. Є автором понад 100 сортів і 
гібридів сільськогосподарських культур. Автор понад 1100 наукових праць, в т.ч. 30 
монографій і книг, 111 робіт опубліковано за кордоном. Одержав 140 патентів і авторських 
свідоцтв. Підготував 16 докторів і 40 кандидатів наук (серед них 10 академіків і членів-
кореспондентів). У 1990 р. обраний академіком НААН. Він Лауреат Державної премії СРСР 
(1989), Державної премії України в галузі науки і техніки (2012),  Нагороджений орденами і 
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медалями СРСР, Великобританії, США, України, дипломами, грамотами державних і 
громадських організацій України та низки держав.  

9 серпня – 65 років від дня народження Валерія Григоровича Войцеховського, 
мікробіолога. У 1973 р. закінчив Київський медичний інститут. У 1973-1974 рр. працював 
старшим лаборантом, молодшим науковим співпрацівником кафедри мікробіології; у 1974-
1977 рр. – був аспірантом кафедри мікробіології; у 1977-1991 рр. – аспірантом кафедри; у 
1993 р. – старшим викладачем, доцентом кафедри. У 2004 р. захистив докторську дисертацію 
на тему “Агрегація клітин в онтогенезі спороутворюючих мікроорганізмів”. Від 2004 р. – 
професор кафедри мікробіології, вірусології та імунології. Досліджував механізми розвитку 
та диференціації бактерій, процесів міжклітинних взаємодій у мікроорганізмів, 
закономірностей спороутворення. Встановив, що бактерія розвивається за мікроциклом. 
Відкрив феномен агрегації бактеріальних клітин, що має вчене значення для розуміння 
процесів розвитку та диференціацій бактерій, їх стійкості до зовнішніх факторів та 
антимікробних препаратів, механізмів їх взаємодії з макроорганізмом, формування біоплівки 
та прояву вірулентності. В.Г. Войцеховський є автором понад 230 наукових праць, в т.ч. 13 
авторських свідоцтв та 14 патентів. Вчений є Секретарем Спеціалізованої Вченої ради із 
захисту докторських дисертацій “Гігієна”, “Вірусологія”, “Мікробіологія”. Нагороджений 
медалями ВДНГ, почесними грамотами та відзнаками.  

9 серпня – 65 років від дня народження  Бориса Тимофійовича Стегнія, лікаря 
ветеринарної медицини. Народився в м. Лебедині Сумської області. У 1976 р. закінчив 
ветеринарний факультет Харківського зооветеринарного інституту. Від 1971 р. – старший 
ветеринарний фельдшер, в 1975-1978 рр. – завідувач ветеринарної лікарні. У 1982-1995 рр. – 
старший науковий співробітник Інституту експериментальної і клінічної ветеринарної 
медицини УААН, а з 1996 р. – завідувач відділу профілактики хвороб птиці Інституту 
птахівництва УААН. У 2000-2001 рр. – заступник директора з наукової роботи ІЕКВМ 
УААН, з 2001 р. – директор ІЕКВМ УААН. У 1982 р. захистив кандидатську дисертацію, у 
1995 р. – докторську дисертацію.  Наукові дослідження присвячені розробці оригінальних 
методик кріоконсервування клітинних структур, їх деконтамінації від мікроорганізмів. 
Вчений є автором понад 900 наукових праць, в т.ч. 14 монографій, 4 посібників, 14 
методичних рекомендацій, 270 авторських свідоцтв та патентів України. Підготував 18 
кандидатів і 7 докторів наук. У 2007 р. обраний академіком НААН, Лауреат Державної 
премії України в галузі науки і техніки (2009).  

10 серпня – 75 років від дня народження Богдана-Роберта Дзьоби, ортопеда, 
асоційованого професора ортопедії Арізонського університету. Народився в м. Луцьк на 
Волині. Після Другої світової війни переїхав на Захід, емігрував до Канади. Там отримав 
середню і вищу освіту в Лондоні (шт. Онтаріо). У 1966 р. отримав диплом бакалавра точних 
наук. У 1966-1970 рр. вивчав медицину в університеті Західного Онтаріо у Лондоні, де у 
1970 р. отримав диплом доктора медицини. Пройшов стажування в Торонтському 
загальному госпіталі та в Інституті ім. Бантінга, спеціалізувався із загальної неврологічної, 
серцевої і ортопедичної хірургії. У 1974-1976 рр. був головним ортопедом-резидентом при 
госпіталях Торонтського університету, працював на різних посадах на медичному 
факультеті. Від 1981 р. працював на медичному факультеті університету в Туксоні (шт. 
Арізона). Працював на різних посадах і одержав кілька високих відзнак і нагород за науково-
професійну працю. У 1991-1992 рр. був обраний головою госпітального факультету при 
університетському госпіталі в Арізоні. Виступав із понад 100 професійними доповідями на 
американських наукових конференціях. Опублікував декілька десятків праць в 
американських наукових журналах. Є членом УЛТПА та редакційної колегії “Лікарського 
вісника”.  

10 серпня – 70 років від дня народження Василини Сеньовської-Муж. Народилася у 
Польщі. У 1963-1968 рр. вивчала медицину на стоматологічному відділі Поморської 
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медичної академії у Щецині. З 1968 р. працювала у спеціалізованій поліклініці 
стоматологічної клініки Поморської медичної академії у Щецині. Працювала в поліклініці 
для вищих шкіл при Щецинському університеті. Брала участь в усіх медичних семінарах та 
конференціях УЛТ у Польщі, в Європейському конгресі УЛТ (1991) в Івано-Франківську. 
Належить до Українського суспільно-культурного товариства (Об’єднання українців у 
Польщі). 

13 серпня – 65 років від дня народження Осипа-Михайла Гурина, дентиста. 
Народився в Нью-Йорку, де закінчив Українську школу Св. Юра. У 1973 р. одержав ступінь 
бакалавра з біології у Нью-Йоркському університеті. У 1976 р. закінчив студії з дентистики. 
Практику пройшов у 1977 р. у Медичному центрі в Брукліні. У 1977-1981 рр. працював 
дентистом у “Клініці амбулаторних хворих ветеранів” у Брукліні; у 1981 р. очолив 
дентистичний відділ. У 1984 р. перейшов у Раковий центр у Нью-Йорку. Працює над 
методами “Осеоінтеграції титанових імплантатів”, реабілітації пацієнтів з ротовим або 
лицевим раком. Автор низки наукових публікацій. Член УЛТПА, кількох американських 
професійних товариств.  

16 серпня – 170 років від дня народження Павла Івановича Морозова, хірурга. У 
1872 р. закінчив медичний факультет Харківського університету. У 1875 р. захистив 
дисертацію на здобуття вченого ступеню доктора медицини на тему “О влиянии способа 
растяжения на тазобедренный и коленный суставы”. Під час російсько-турецької війни 
(1877) працював хірургом разом з М.В. Скліфосовським (1836-1904). У 1886-1910 рр. 
працював завідувачем кафедри оперативної хірургії і топографічної анатомії. У 1891 р. був 
затверджений у званні заслуженого ординарного професора. Був одним з ініціаторів і 
засновників медичного відділення при Вищих жіночих курсах (1907), перетвореного в 
Київський жіночий медичний інститут, директором якого він був з 1916 р. У 1906-1910 рр. 
був проректором Київського університету, деканом медичного факультету (1919), знову 
очолював кафедру оперативної хірургії і топографічної анатомії (1917, 1922), одночасно – 
проректор Київської державної медичної академії (1921). Помер в 1927 р. на 81 році життя.  

20 серпня – 95 років від дня народження Олександра Клоса, лікаря-інтерніста. 
Народився в с. Вовчищовичі на Львівщині. У травні 1939 р. склав іспит зрілості. Медичні 
студії розпочав у 1942-1944 рр. у Львові, а закінчив у Й.В. Гете університеті у Франкфурті-
на-Майні (1946-1949). У 1950 р. захистив докторат з медицини у Мюнхенському 
університеті. В цьому ж році емігрував у США. У 1951-1952 рр. пройшов інтернатуру в Ст. 
Джозеф госпіталі. У 1952-1955 рр. пройшов спеціалізацію з внутрішньої медицини у 
Моррісанія-Ситі госпіталі в Бронксі. В 1955-1957 рр. служба в армії. У 1958 р. оселився в 
Пармі, де відкрив приватну лікарську практику. Був членом кількох медичних товариств. 
Подальша доля невідома.  

20 серпня – 95 років від дня народження Дмитра Федоровича Скрипченка, хірурга. 
У 1943 р. закінчив ВМА в Ленінграді. У 1956 р. захистив докторську дисертація на тему 
“Хирургическое лечение бронхоэктатической болезни”. У 1957 р. отримав вчене звання 
професора. У 1959 р. – головний хірург МОЗ УРСР. У 1960-1964 рр. працював завідувачем 
кафедри хірургії стоматологічного факультету КМІ. У 1964-1988 рр. – завідувач кафедри 
хірургії №1 Інституту удосконалення лікарів. Член Міжнародної асоціації хірургів. Учасник 
німецько-радянської війни. Головний хірург і начальник медико-санітарної служби з’єднання 
партизанських загонів під командуванням С.А. Ковпака і П.П. Вернигори (1943-1944), 
помічник начальника і хірург евакопункту 1-го Білоруського фронту (1944), начальник 
гарнізонного хірургічного відділення (Сталінград, 1944-1945). Автор понад 300 наукових 
праць, в т.ч. 20 монографій. Наукові дослідження присвячені хірургії органів черевної 
порожнини, судинної та ендокринної хірургії, торакальній хірургії, організації хірургічної 
допомоги. Нагороджений орденами і медалями СРСР, Польщі. Помер у 1994 р. на 73 р. 
життя.  
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20 червня – 95 років від дня народження Любові Яківни Ладної-Роговської, 
фармацевта. У 1954 р. закінчила фармацевтичний факультет Львівського медичного 
інституту. У 1954-1957 рр. – аспірант кафедри фармацевтичної хімії Львівського медичного 
інституту. У 1957-1966 рр. – асистент кафедри фармацевтичної хімії. У 1959 р. захистила 
кандидатську дисертацію на тему “Синтез и превращение диарил-псевдотиогидантоинов”. У  
1966-1970 рр. – доцент кафедри; у 1970-1995 рр. – завідувач кафедри фармакогнозії 
Львівського медичного інституту. У 1972 р. захистила докторську дисертацію на тему 
“Синтез тиазолидонов-4 на основе биологически активных аминов”. У 1995-1996 рр. – 
професор кафедри фармакогнозії Львівського медичного інститут. Наукові дослідження були 
присвячені вивченню хімічного складу лікарської рослинної сировини. Було створено 
фітохімічну наукову лабораторію. Любов Яківна була автором близько 200 наукових праць, в 
т.ч. 5 авторських свідоцтв на винаходи. Співрозробник  2 лікарських засобів фіторетинолу та 
симфіналану. Підготувала 8 кандидатів наук. Померла 15 жовтня 2013 р. на 83 році життя.  

24 серпня – 95 років від дня народження Климентія Рогозинського, хірурга, мецената 
українського мистецтва. Народився в м. Дрогобич. Батько був розстріляний органами НКВС 
в квітні 1940 р., мати вивезена в Сибір, де померла в травні 1945 р. Навчався в гімназії і ліцеї 
в Дрогобичі. У 1939 р. розпочав навчання у Львівському медичному інституті, а закінчив у 
1949 р. в Гейдельберзькому університеті. У 1949 р. захистив дисертацію про фагоцитоз під 
час бактеріостатичної терапії і отримав диплом доктора медицини. У 1948-1950 рр. пройшов 
лікарську практику в клініках Гейдельберзького університету. У 1950 р. емігрував у США. В 
Нью-Йорку пройшов інтернатуру в Колумбус-лікарні і розпочав спеціалізацію з хірургії в 
госпіталях Медичної школи. У 1955-1957 рр. пройшов удосконалення в поліклініках Нью-
Йорку. У 1959 р. проводив приватну лікарську практику і одночасно працював у кількох 
госпіталях. Виступав з науковими доповідями на зібраннях УЛТПА в Нью-Йорку. Був 
членом НТШ, членом-меценатом українських музеїв у Нью-Йорку в Стемфорді. 
Пропагандист української народної вишивки: видав 9 альбомів українських вишивок. 
Щедрий меценат на українські культурні і національні цілі. У 1993 р. закупив медичні 
інструменти і передав Народній Лічниці ім. Митрополита Шептицького у Львові і 
Львівському медичному інституту. Подальша доля невідома.  

26 серпня – 70 років від дня народження Соломона Павловича Вассера, біолога. У 
1969 р. закінчив Ужгородський університет. Учень М.Я. Зерової. У 1989 р. захистив 
докторську дисертацію на тему “Агариковые грибы Советского Союза”. Від 1989 р. 
професор кафедри біології Київського медичного інституту. У 1989 р. був обраний членом-
кореспондентом АН УРСР. С.Вассер є автором близько 250 наукових праць присвячених 
проблемам флори, систематики, еволюції, географії, охороні спорових рослин і грибів”.  

27 серпня – 70 років від дня народження Святослава Антоновича Балюка, 
ґрунтознавця. Народився на ст. Відель Архангельської області (Росія). Із 1967 р. працював в 
Інституті ґрунтознавства та агрохімії на посаді лаборанта, інженера, у 1968-1975 рр. – 
старшого інженера-ґрунтознавця; у 1978-1991 рр. – молодшого, старшого, провідного 
наукового співробітника; у 1991-2000 рр. – завідувач лабораторії; у 2000-2003 рр. – на посаді 
заступника директора зі стандартизації та метрології; у 2003-2008 рр. – заступника директора 
з наукової роботи. Від 2008 р. – директор Національного наукового центру “Інститут 
ґрунтознавства та агрохімії імені О.Н. Соколовського”. У 1979 р. захистив кандидатську 
дисертацію, у 1996 р. – докторську. Наукові дослідження присвячені теоретичному і 
практичному обґрунтуванню закономірностей еволюції зрошувальних та солонцевих ґрунтів, 
агроекономічному моніторингу охорони ґрунтів, стандартизації, метрології та сертифікації в 
галузі ґрунтознавства. С.А. Балюк  є автором понад 450 наукових праць, в т.ч. 11 книг, 3 
підручників, 3 навчальних посібників, 15 авторських свідоцтв на винаходи, 90 нормативних 
документів. Підготував 7 кандидатів, 1 доктора наук. Він є Лауреатом премії УААН “За 



 
 

Феномен людини. Здоровий спосіб життя. Вип. 54 (120). 2016 
 

31 

видатні досягнення в аграрній науці” (2004), нагороджений почесним відзнаками державних 
і громадських організацій. 

29 серпня – 95 років від дня народження Костянтина Андріановича Татарінова, 
біолога. Народився в м. Ростов-на-Дону (Росія). У 1942 р. закінчив біологічний факультет 
Одеського університету. У 1948-1958 рр. працював у Природознавчому музеї АН УРСР (м. 
Львів), Інституті агробіології АН УРСР (м. Львів), в Президії Львівської філії АН УРСР. У 
1953 р. захистив кандидатську дисертацію на тему “Звірі західних областей УРСР”. У 1958-
1963 рр. працював завідувачем кафедри зоології Кременчуцького педінституту.; у 1963-
1972 рр. – доцент кафедри лісівництва Львівського лісотехнічного інституту. У 1970 р. 
захистив докторську дисертацію на тему “Фауна неогеновых и антропогеновых позвоночных 
Подолья и Прикарпатья, её история и современное состояние”. У 1972-1986 рр. – завідувач 
кафедри біології Львівського медичного інституту; у 1986-1997 рр. – професор Львівського 
лісотехнічного інституту. Наукові дослідження присвячені проблемам фауністики, 
зоогеографії, екології, мисливствознавства, охорони природи, спелеології, вивченню 
генофонду носіїв трансмісивних захворювань Західного регіону України. Був автором 
близько 200 наукових і навчально-методичних праць, в т.ч. низки монографій та науково-
популярних видань, посібника. Підготував 5 кандидатів наук. Помер у 2004 р. на 83 році 
життя.  

30 серпня – 95 років від дня народження Євгена Івановича Гончаренка, анатома. 
Народився в м. Татарбунари Одеської області. У 1945 р. закінчив медичний факультет 
Львівського медичного інституту. У 1945-1948 рр. – аспірант кафедри нормальної анатомії. 
У 1948-1953 рр. працював асистентом кафедри анатомії. У 1952 р. захистив кандидатську 
дисертацію на тему “Артериальное кровоснабжение блуждающего нерва, его узлов и 
главных ветвей”. У 1953-1967 рр. працював доцентом кафедри; у 1967 р. перейшов на посаду 
старшого наукового співпрацівника для завершення докторської дисертації. У 1969-1970 рр. 
знову працював доцентом кафедри. У 1970 р. захистив докторську дисертацію на тему 
“Функциональная морфология артериального кровоснабжения таза при прямом и окольном 
кровотоке”. У 1970-1972 рр. – завідувач кафедри; у 1972-1973 рр. – професор кафедри 
нормальної анатомії Львівського медичного інституту. У 1973-1979 рр. – завідувач кафедри 
анатомії сільськогосподарських тварин Львівського зооветеринарного інституту. Є.І. 
Гончаренко був автором близько 50 наукових праць. Помер 11 грудня 1979 р. на 59 році 
життя.  
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О.А. ГРУШИНСЬКА, А.А. ГРУШИНСЬКА 
 

УКРАЇНСЬКИЙ ПЛАСТ І ЛІКАРІ 
До 105-річчя від створення Українського Пласту 

 
       Пласт – це організація української молоді  

для патріотичного всебічного виховання. 
  Олександр  Тисовський 
 

Пласт – організація української молоді для всебічного патріотичного 
самовиховання, в якій за виховними методами міжнародного скаутизму, поєднаними 
з українськими національними традиціями виховувалися діти та молодь на 
повноцінних духовних і фізично громадян. Скаутизм (анг. – scout – розвідник) як рух 
відноситься до початку ХХ ст. Основні ідеї скаутизму розпрацював англійський 
полковник Р.Баден-Поуелл (1857-1941). В книжках “Інструкції для скаутів” (1898), 
“Мистецтво скаутів для молодих”, “Скаутинг для хлопчиків” він описав систему 
позашкільного виховання дітей та підлітків. У 1907 р. він заснував у Великобританії 
перший табір для бойскаутів, де на практиці були здійснені ідеї скаутської системи 
виховання підлітків в процесі ігор, фізичних вправ і змагань.   

Уже в 1908 р. перші загони скаутів виникли в країнах Західної Європи. Перша 
українська організація виникла при філії Академічної гімназії у Львові в 1911 р. за 
допомогою П. Франка та І. Чмоли.  

 
 

 Петро Франко (1890-1941) – син Івана Франка, 
педагог і письменник. Закінчив Львівську політехніку, 
співорганізатор Пласту, від 1914 р. в Легіоні УСС, 
командир сотні, в 1919 р. в УГА організував авіаційний 
полк, у 20-х роках ХХ ст. був учителем в Коломиї, в 
1927-1936 рр. в УРСР працював інженером, від 1939 р. – 
викладач Львівського торгово-економічного інституту. 
У 1940 р. обраний депутатом Верховної Ради СРСР. 
Автор підручника шведської руханки. З початком 
німецько-радянської війни 1941-1945 рр. вивезений зі 
Львова в евакуацію. Загинув за невідомих обставин. 
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Іван Чмола (1892-1941) – військовий та педагогічний 
діяч Галичини. До 1914 р. один із співорганізаторів Пласту 
та стрілецького Руху; від 1914 р. – старшина УСС, згодом 
організатор і полковник УСС у Києві, у 1919 р. комендант 
куреня, а потім – Січових стрільців. Після війни був 
гімназійним учителем в Яворові й Дрогобичі. У 1939 р. 
заарештований НКВС і вивезений. Загинув.  

Українці обрали назву Пласт для молоді, оскільки у 
запорізьких козаків існували підрозділи розвідників, яких 
називали пластунами. У 1913 р. вийшла у світ книга 
Олександра Тисовського, яка називалася “Пласт”.  

 
 

 
 
О. Тисовський (1886-1968) народився в с. 

Бикові (Галичина) – педагог, біолог, 
основоположник і організатор Пласту, дійсний 
член НТШ (з 1927), учитель природознавства в 
Академічній гімназії (1911-1939), професор 
Українського таємного університету (1920-1924), 
Українського державного університету ім. І. 
Франка (1939-1941) та вищих агрономічних 
курсів (1941-1943) у Львові. Від 1944 р. емігрував 
до Відня, де і помер.  

О. Тисовський опрацював виховну систему 
пласту як організації молоді для всебічного і 
патріотичного самовиховання, метою якої є гармонійно розвинена людина та 
повноцінний громадянин. Основним елементом у вихованні молоді є ігри та шляхетне 
змагання за найкраще виконання свого обов’язку головну увагу він покладав на 
самовиховання “Пласт (скавтінг для юнаків) в українських школах”, “Пласт” (1913), 
“Життя в Пласті” (1921).  
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Степан Гайдучок (1890-1976). У 1909-1910 рр. закінчив дворічні курси фізичної 
підготовки Празького університету; у 1910-1914 рр. три 
курси медичного факультету Львівського університету. 
Під час першої світової війни працював молодшим 
лікарем в діючій армії (1914-1919). Перехворів тифом і 
вижив. У 1919-1920 рр. був інтернований , у 1920-1922 
рр. працював на сільськогосподарських роботах; в 1922-
1931 рр., 1941-1944 рр. працював викладачем фізичної 
культури в гімназіях і семінарії м. Львова; у 1939-1941 рр. 
– завідувач, а в 1944-1952 рр. – старший викладач 
кафедри фізичного виховання Львівського медичного 
інституту. Займався проблемами фізичного виховання, 
історією розвитку української фізичної культури, 
історією зародження пластового руху в Галичині, був 
активним діячем пластового руху та спортивного 

товариства “Сокіл”. Був автором низки публікацій в періодичних виданнях Галичини 
і автором близько 10 книг із проблем спортивного виховання.  

 
 
Василь Кархут (1905-1980) – лікар, організатор ремісничого Пласту, 

письменник.  
Працював лікарем на Волині, а згодом очолював 

терапевтичне відділення шпиталю Митрополита 
Шептицького. Редактор часопису “Вогні”. Написав низку 
книг для молоді з життя тварин “Гомін з-поза нас” (1933), 
“Цупке життя” (1940), “Пшеничні нетрі” (1942) і повість 
“Полум’яний вихор” (1942).  

Після закінчення Другої світової війни за лікарську 
допомогу воякам УПА в 1945-1962 рр. відбував 
покарання в ГУЛАГах СРСР. Реабілітований.  

 
 
 

 
 
Відділи Пласту існували в Галичині в усіх українських та багатьох польських 

гімназіях. Пластові організації виникали у багатьох містах Західної та Радянської 
України. Але польська влада в Західній України та радянська влада в Східній Україні 
повела наступ на скаутський рух. Від 1930 р. Пласт працював у підпіллі, а від 1939 р. 
– було створено 6 великих організацій Пласту за кордоном. У 1945 р. після закінчення 
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Другої світової війни Пласт розгорнув свою діяльність на території Німеччини у 
Карлсфельді близько Мюнхена під назвою “Союз українських пластунів-емігрантів” 
(СУПЕ). СУПЕ в 1947 р. був перейменований на “Союз Українських Пластунів” 
(СУП). У Великобританії, США та в Австрії перші об’єднання Пласту почали діяти 
на початку 1948 р. В Аргентині Пласт почав діяти з 1949 р.  

В 1990-х роках діяльність “Пласту” відновлено в Україні. Юридичний статус 
“Пласту” першою надала Львівська міська рада народних депутатів.  

26 березня 1995 р. у Львові засновано Пластовий курінь ім. Катрусі Зарицької. 
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А.Л. ВАСИЛЬЧУК, Ю.М. ПАНИШКО 
 

ЛУК’ЯН ВАСИЛЬОВИЧ АНДРІЮК 
До 65-річчя від дня народження 

 
Лук’ян Васильович Андріюк народився 6 серпня 1951 р. в 

с. Бабин Івано-Франківської області в селянській родині. В 
1968 р. закінчив Косівську СШ Івано-Франківської області.  

З дитинства він з особливою повагою ставився до роботи 
лікарів і вчителів. Саме люди цих професій, окрім того, щоб 
лікувати та навчати, повинні обирати спеціальність за покликом 
душі, бути  психологами, аби вміти знаходити шлях до душі та 
серця тих, хто потребує допомоги. Шлях до омріяної професії 
розпочався в 1968 році, коли він вступив у Львівський медичний 
інститут. Згодом визначився і зі спеціальністю, з якою пов’язав 
трудову діяльність лікар невролог-рефлексотерапевт. 

Після закінчення з відзнакою Львівського медичного 
інституту в 1976 р. працював на посадах: невропатолога міської 

лікарні м. Новий Розділ (1977), невропатолога лікарень м. Львова (1977-1980), клінічного 
ординатора (1980-1982), асистента (1982-1991) кафедри неврології. У 1987 р. захистив 
кандидатську дисертацію на тему “Нуклеиновые кислоты, нуклеазы спинномозговой 
жидкости и крови больных с острыми нарушениями мозгового кровообращения”. У 1991-
2006 рр. працював доцентом кафедри рефлексотерапії та нейрохірургії /невропатології та 
нейрохірургії. У 2006 р. захистив докторську дисертацію на тему “Клініко-патогенетичне 
обґрунтування застосування факторів нуклеїнової природи для діагностики, лікування та 
профілактики судинних захворювань головного мозку”. Від 2006 р. – завідувач кафедри 
реабілітації і нетрадиційної медицини. У 2008 р. отримав вчене звання професора.  

Читає лекції, проводить семінарські і практичні заняття для лікарів-слухачів та інтернів 
факультету післядипломної освіти. Кожна його лекція запам’ятовується завдяки цікавій 
подачі матеріалу, клінічним прикладам з багаторічної практики, цитатам відомих вчених. 

Особливі зусилля віддає для організації всесторонньої допомоги різним категоріям 
хворих. За 40 років своєї лікарської праці професор Лук’ян Андріюк вилікував і 
проконсультував десятки тисяч людей. Серед його пацієнтів прості селяни, робітники, 
представники творчої інтелігенції, студенти. Найвища нагорода для нього – це щирі, теплі 
слова вдячності кожного пацієнта: “Дякую за здоров’я, за ваші золоті руки і добре відкрите 
серце!". Лук’ян Васильович вважає, що пацієнтові потрібно не тільки рекомендувати ліки, а 
слід переконати і надихнути до здорового способу життя і правильного харчування. Без 
цього будь-яка перемога над хворобою буде тимчасовою. 

Професор Андріюк Лук’ян спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії з 
рефлексотерапії, неврології, народної та нетрадиційної медицини. Володіє методами 
мануальної терапії, апітерапії, гірудотерапії, фітотерапії, нутріціології, кінезітерапії, 
електропунктурної діагностики. Серед головних напрямків його наукових досліджень – 
проблеми діагностики, клініки, лікування захворювань головного  мозку судинного ґенезу, 
вертеброневрології. 

Автор більш 300 наукових праць, серед яких шість монографій, 3 підручники, 18 
навчально-методичних посібників, 6 практикумів, 19 навчально-методичних розробок, 5 
авторських свідоцтв та винаходів. 

Керує низкою дисертаційних робіт за фахами рефлексотерапія, реабілітація, регулярно 
виступає опонентом на захистах кандидатських і докторських дисертацій. Є членом 
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редакційних рад вітчизняних та закордонних (Чехія – "Eniologie cloveka"; Польща – 
"Rehabilitacja w praktyce") наукових журналів. 

Він впровадив у клінічну практику низку методів діагностики та реабілітації хворих з 
інсультами, вертеброгенними ураженнями нервової системи. Як досвідчений клініцист надає 
консультативну та лікувальну допомогу хворим міст Західного регіону України. 

Дбайливе відношення до хворих, висока професійна підготовка та ерудиція здобули 
професору Л.В. Андріюку заслужений авторитет і повагу серед хворих, лікарів та 
співробітників Університету. 

За вагомий внесок покращення стану здоров’я українського суспільства нагороджений: 
2 медалями (2014, 2016 рр.), Почесними грамотами Верховної Ради України (2014, 2016 рр.), 
Почесною грамотою Міністерства охорони здоров’я України (2008 р.), Львівської обласної 
державної адміністрації (2007, 2011 рр.) та подякою Міністра охорони здоров’я (2009 р.). 
Також має численні дипломи та грамоти за наукові доповіді, зроблені на симпозіумах, 
конгресах, з’їздах. 

Серед найважливіших праць професора Лук’яна Андріюка, які побачили світ за останні 
роки, такі: «Інсульт. Вибрані питання діагностики, ускладнень, лікування, реабілітації» 
(2009 р.) «Основи магнітотерапії» (2009 р.), «Немедикаментозні методи лікування» (2011 р.), 
«Вертебральні та екстравертебральні захворювання суглобів: мануальна діагностика і 
корекція» (2012 р), «Водолікування: інноваційні методи та технології» (2012 р.), 
«Фізіотерапія та немедикаментозні методи лікування» (2013 р.), «Бальнеоароматерапія» 
(2013 р.), «Фізіотерапія та немедикаментозні методи лікування у роботі сільської лікарської 
амбулаторії загальної практики сімейної медицини» (2013 р.), «Використання вуглекислого 
газу в медичній реабілітації» (2014 р.), «Основи фармакогнозії і фітотерапії» (2015 р.), 
«Народна і нетрадиційна медицина» (2015 р.), «Вибрані питання нутріціології» (2015 р.). 

 «Я думаю немає жодної людини, якій не довелося б мати справу з медиком. Якщо тобі 
погано і біля тебе добрий лікар – це щастя. Він потрібен всім – від народженої дитини до 
старості. У будь якому колективі лікар буде в центрі уваги, всім є цікавим. Ми завжди 
оточені людьми різних професій, що вимагає від нас належної поведінки, високої 
інтелігентності, збереження почуття відповідальності перед всіма, постійно проживати не 
тільки своє життя, а й життя людей, довірене тобі. Жодна професія, крім медичної не 
торкається так близько до найдорожчого для людини – її здоров’я. Я щасливий, що 
присвятив себе цій професії» – говорить Лук’ян Васильович. 

 

Дорогому ювіляру! 
 

Спинити час, мабуть, ніхто не в змозі, 
Та є одна серед найкращих дат, 
Яку святкують разом рідні й друзі, 
Коли виповнюється рівно 65. 
Ми щиро з ювілеєм Вас вітаєм, 
Усього доброго і світлого бажаєм.  
Даруєм усмішки, пісні, слова і квіти,  
Щоб Ви могли в цей день життю радіти.  
Хай вистачить здоров’я на століття,  
Щоб Ви пізнали радість довголіття,  
тепло родинне, шану від людей  
і зустрічали дорогих гостей. 
Хай мудрість літ не стане тягарем,  
Любові переповниться криниця, 
І все, чого так прагнула душа,  
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Обов’язково у житті здійсниться. 
Забудьте, що на Вас чекає старість 
Хай кожний новий день приносить радість!  
Коли Ви сповненні жаги життя і сили, 
Ви неймовірно молоді й красиві! 
Нехай старання Ваші і труди  
Примножать успіхи у ріднім колективі, 
Ви вже і так чимало досягли  
На непростій педагогічній ниві. 
Відзначились в науці і дасть Бог, 
ще зробите важливого багато, 
І може Академіка наук  
Ми будемо невдовзі тут вітати. 

Та головне призначення своє – 
Здоров1я хворим людям повертати –  
Десятки літ Ви чесно несете, 
Як кажуть, від палати до палати. 
Хай Бог почує молитви всіх тих, 
Кого наш ювіляр зцілити встиг, 
Воздасть йому за добрії діла  
Стократно миру, радості й добра.   
Тож не старійте і не знайте бід,  
у серці щирім молодість плекайте,  
живіть до ста щасливих довгих літ,  
добро посіяне щасливо пожинайте. 

 
Колеги, учні, друзі! 
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Ю.М. ПАНИШКО, С.Д. БАБЛЯК 
КАНЮК ЙОСИП ІВАНОВИЧ 
До 85-річчя з дня народження 

 
Йосип Іванович Канюк народився 10 серпня 1931 р. в 

мальовничому селі Остобіжі над Солокією біля Белза Львівської 
області, де пройшли його дитячі роки. Виростав у патріотичній сім’ї, 
яка заклала в його серці повагу і любов до рідної землі і народу. 
Дошкільне виховання отримав у родинному колі, де любили й 
поважали працю, прищеплювали потяг до знань. Навчання, яке почав 
у народній школі в рідному селі з другого класу, перервала Друга 
світова війна. Продовження освіти в подальшому відбувалося в Стаях, 
Угнові, Белзі і в Сокальській гімназії (1942-1944). В 1944 р. вступив 
до Рава-Руської середньої школи, яку закінчив у 1948 році. Трудову 
діяльність розпочав обліковцем в артілі “Будматеріали” (м. Львів), 
оператором машинно-лічильного бюро і рахівником на Львівському 
автобусному заводі.  

Мрія присвятити своє життя медицині здійснилася у 1848 р. Йосип Іванович вступив до 
Львівського медичного інституту і успішно навчався. Але 14 вересня 1949 р. був схоплений на 
вулиці працівниками КДБ і відправлений до в’язниці (вул. Лонцкого, 1). А вже 11 листопада 
1949 р. Львівський обласний суд засудив його “за антирадянську діяльність” на 10 років 
концтаборів ГУЛАГу з конфіскацією майна і позбавленням громадянських прав на 5 років. 
Покарання відбував до кінця 1954 р. в таборах Кумертау Башкірської АРСР та Омська.  

У 1956 р. був звільнений. Вдалося поновитися на навчання у ЛДМІ, який закінчив з 
відзнакою у 1962 р. Почав працювати хірургом у Пустомитівській районній лікарні, а згодом – 
у Львівському госпіталі інвалідів війни. У 1965 р. закінчив курси спеціалізації з анестезіології 
при кафедрі торакальної хірургії та анестезіології ЛДМІ. З 1966 р. працював анестезіологом 
торакального відділення ЛОКЛ,  

Як практикуючий лікар провів дослідження впливу різноманітних анестетиків на 
показники гомеостазу під час оперативних втручань на легенях. У 1970 р. захистив 
кандидатську дисертацію “Деякі показники мікроелементного гомеостазу при хірургічному 
лікуванні хронічних нагнійних процесів легенів”, здобув ступінь кандидата медичних наук. З 
вересня 1968 року працює асистентом кафедри торакальної хірургії та анестезіології 
Львівського державного медичного інституту. В цей період успішно починає розвиватися 
хірургія серця і судин в Західному регіоні України (проф. М.В.Даниленко. проф. Д.Є.Бабляк). 
Й.І.Канюк був піонером впровадження анестезіологічного забезпечення операцій на серці в 
умовах штучного кровообігу. 

Звання доцента кафедри торакальної хірургії і анестезіології йому присвоїли в 1973 р. Й. 
Канюк опублікував близько 280 наукових праць в галузі анестезіології-реаніматології та 
інтенсивної терапії, серед них: “Влияние премедикации и общей анестезии на уровень 
микроэлементов в сыворотке крови при митральной комиссуротомии” (1976); “Das 
Plasmaspectrum freier Fettsauren nach kardiochirurgischen Eingriffen” (1994), “Раціональний метод 
лікування метаболічного алкалозу” (1995); “Постперфузійний легеневий синдром. 
Профілактика і лікування” (1998). Має праці з історії розвитку анестезіології в Західному 
регіоні України. Працював над створенням української термінології в галузі анестезіології, 
реаніматології та інтенсивної терапії. Співавтор книг “Нейрогуморальное направление в 
трансфузиологии” (1983), “Справочник по анестезиологии” (1987), “Орфографічний словник 
українських медичних термінів” (1995). “Українсько-латинсько-англійський медичний 
тлумачний словник” (1996), “Невідкладні стани. Анестезіологічна тактика, реанімація та 
інтенсивна терапія” (1998), “Анестезія у дітей” (2001). Як лікар-практик особливу увагу 
надавав вивченню саногенезу в післяопераційному періоді, зниженню концентрації 
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наркотичних засобів в атмосфері операційної і запобіганню шкідливого впливу на персонал, 
розв’язав низку питань анестезіологічного забезпечення оперативних втручань на легенях і 
серці, зокрема в умовах гіпотермії, нейролептанальгезії, центральної анальгезії, вивчав 
патофізіологічні зміни гомеостазу під час анестезії і в післяопераційний період, на підставі 
яких запровадив ряд методик коригуючої терапії, розробив методику визначення клінічного 
стану хворого на основі показників якісного функціонування організму, впровадив оригінальну 
методику визначення навколоопераційного ризику. 

Викладаючи анестезіологію, розробляв методику навчання реаніматології і невідкладної 
допомоги при критичних станах, що віддзеркалено в колективних працях і методичних 
посібниках “Шокові та коматозні стани. Негайна допомога та інтенсивна терапія” (2004), 
“Реаніматологія та інтенсивна терапія”, “Анестезія та інтенсивна терапія” (2005). Як педагог-
наставник щиро віддавав свої знання молоді. Його численні учні, які пройшли спеціалізацію і 
удосконалення під його керівництвом, реалізують отримані знання на своїх робочих місцях. 

У 2006 р. Й.І. Канюк вийшов на заслужений відпочинок.  
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Ю.М. ПАНИШКО, А.Л. ВАСИЛЬЧУК 
КОВЦУН ВАСИЛЬ ІВАНОВИЧ 
До 55-річчя від дня народження 

 
Василь Іванович Ковцун народився 17 серпня 1961 р. в 

с. Михальча Старожинецького району Чернівецької області в 
селянській родині. В 1978 р. закінчив СШ в с. Михальча. У 1979-
1981 рр.  – служив у лавах повітряно-десантних військ (ВДВ). У 
1981-1982 рр. – робота в службі ГММ в аеропорту (м. Чернівці).  

В 1982 р. вступив на педагогічний факультет Львівського 
державного інституту фізичної культури, який закінчив у 1986 р. 
за спеціальністю “фізична культура і спорт”. Під час навчання в 
інституті брав активну участь в роботі студентських загонів на 

будівництві студентських гуртожитків. З 1986 р. по 1994 р. працював викладачем 
кафедри теорії та методики спортивних і рухливих ігор ЛДІФК. З 1994 р. по 2002 р. – 
старшим викладачем кафедри теорії та методики спортивних і рухливих ігор.  

В 2001 р. захистив кандидатську дисертацію на тему “Розвиток та контроль 
спеціальної витривалості у юних волейболістів 13-18 років” (науковий керівник – проф. 
В.М. Корягін). В цьому ж році отримав диплом кондидата наук з фізичного виховання 
та спорту.  

В 2002 р. призначений заступником декана факультету фізичного виховання 
ЛДІФК. Брав активну участь в підготовці та проведенні Всеукраїнської студентської 
олімпіади – 2001 р. 

В грудні 2003 р. В.І. Ковцуну присвоєно вчене звання доцента кафедри теорії та 
методики спортивних і рухливих ігор. В  2003-2007 рр. був деканом факультету 
заочного навчання ЛДІФК.  

В.І. Ковцун брав безпосередню участь в групі авторів в розробці галузевих 
стандартів вищої освіти (К: МОН, 2004. – 47с; К: МОН, 2004. – 582с.) 

Від 2004 р. здійснює керівництво курсовими кваліфікаційними та магістерськими 
роботами. В 2006 р. брав активну участь в розробці методичних рекомендацій для 
викладачів та студентів ЛДІФК за темою “Студентська робота: підготовка, написання та 
захист курсової кваліфікаційної, дипломної та магістерської робіт”. 

В 2007 р. під науковим керівництвом В.І. Ковцуна захищена кандидатська 
дисертація Пітина М.П. за темою: “Силова підготовка неповносправних баскетболістів”. 
Від 2004 р. до 2016 р. під керівництвом В.І. Ковцуна захищено 32 магістерські роботи.  

В.І. Ковцун є автором 104 наукових та науково-методичних праць. Був членом 
редакційної колегії двох друкованих видань “Сучасні проблеми розвитку теорії і 
методики спортивних ігор” та “Здоровий спосіб життя”.  

Від 2007 р. В.І. Ковцун здійснює керівництво збірною жіночою командою ЛДУФК 
з волейболу. 
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Особливе місце в діяльності завідувача кафедри В.І. Ковцуна посідає тренерська 
робота: жіноча волейбольна команда “ЛДУФК-СКІФ”, починаючи з 2009-2010 рр. бере 
участь в змаганнях Студентської ліги України. У спортивному сезоні 2009-2010 рр. 
команда посіла 4 місце; в сезоні 2010-2011 рр. – 4 місце в Чемпіонаті студентської ліги 
України серед жіночих команд І ліги. В сезоні 2011-2012 рр. команда стала бронзовим 
призером Чемпіонату Студентської ліги України, в сезоні 2012-2013 рр. – 5 місце 
Чемпіонату Студентської ліги України , в сезоні 2013-2014 рр. – срібний призер 
Чемпіонату Студентської ліги України серед жіночих команд Вищої ліги, в сезоні 2014-
2015 рр. – команда знову стала срібним призером, а в сезоні 2015-2016 рр. –4-е місце 
Чемпіонату Студентської ліги України серед жіночих команд Вищої ліги.  

Крім цього команда “ЛДУФК-СКІФ” бере активну участь в меморіальних турнірах 
в різних містах України.  

У 2012 р. В.І. Ковцун був відповідальним за роботу волонтерів під час проведення 
Чемпіонату Європи з футболу 2012 р. на стадіоні “Арена-Львів”. 

В.І. Ковцун нагороджений медаллю “За трудову доблесть” (1986), почесними 
грамотами МОК України за плідну роботу з обдарованою студентською молоддю і за 
значний внесок у підготовку та проведення Всеукраїнської студентської Олімпіади 
2001-2002 н.р., за вагомий внесок у розвиток українського спорту (ЛОДА, 2004), плідну 
співпрацю з обласною Радою ФСТ “Україна”, у розвитку ФК та спорту, підготовку 
спортсменів високого класу (Львівська ОР ФСТ “Україна”, 2005), високий 
професіоналізм і з нагоди 60-річчя ЛДУФК (ЛОДА, 2006). 

У 2011 р. В.І. Ковцун отримав почесне звання “Відмінник освіти України”.  
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Ю.М. ПАНИШКО, Є.О. КОРНІЛОВА 

КАТЕРИНА АНДРІЇВНА ЗАХАРІЯ 

До 90-річчя від дня народження 

 

Катерина Андріївна Захарія народилася 27 серпня 
1926 р. в с. Добрівляни на Львівщині. У 1944 р. закінчила 
гімназію ім. Івана Франка в Дрогобичі і в цьому ж році 
поступила на медичний факультет Львівського медичного 
інституту, який закінчила у 1949 р. Працювала акушер-
гінекологом у с. Стрілки біля Дрогобича і готувалася до 
вступу в аспірантуру при кафедрі патофізіології, якою 
керував проф. І.І. Фьодоров (1910-1972). У 1949-1952 рр. 
навчалася в аспірантурі і в 1953 р. захистила кандидатську 
дисертацію на тему “Влияние сильного возбуджения и 

запредельного торможения на возникновение и течение воспалений”. У 1952-1964 рр. 
працювала асистентом кафедри патологічної фізіології Львівського медичного 
інституту. Вийшла заміж за товариша по курсу Віталія Гнатовича Западнюка, аспіранта 
кафедри патофізіології, який у 1953 р. за конкурсом став керівником лабораторії 
геріатричної фармакології Інституту геронтології АМН СРСР у Києві. У 1964 р. 
переїхала в Київ, де працювала у 1964-1972 рр. асистентом кафедри клінічної 
лабораторної діагностики Київського інституту удосконалення лікарів. У 1972-1980 рр. 
працювала доцентом цієї ж кафедри. У 1974 р. захистила докторську дисертацію на тему 
“Материалы о механизмах судорожной готовности”. У 1976 р. отримала ступінь доктора 
медичних наук. У 1980-1982 рр. працювала професором кафедри клінічної лабораторної 
діагностики. У 1982 р. отримала вчене звання професора. У тому ж році на пропозицію 
МОЗ УРСР організувати у Львівському державному медичному інституті на факультеті 
удосконалення лікарів-лаборантів і провізорів кафедру клінічної лабораторної 
діагностики вона повернулася до Львова.  

К.А. Захарія вже з січня 1983 р. забезпечила навчальний процес. За період 
керівництва кафедрою (1982-1993) Катерині Андріївні вдалося зробити дуже багато. В її 
доробку близько 300 наукових статей в т.ч. 6 монографій, 7 авторських свідоцтв, 1 
патент на винахід в галузі клінічної лабораторної діагностики, 40 рацпропозицій 
(отримала медаль “Раціоналізатор України”). У 1993-1999 рр. Катерина Андріївна 
працювала професором кафедри.  

В. Г. Западнюк помер у Києві після важкої хвороби 26 липня 1998 р. і похований 
у своєму рідному селі Тростянчику Вінницької області.  

У 1999 р. К. А. Захарія повернулася в Київ і почала працювати в клініко-
діагностичної лабораторії Київської міської клінічної лікарні №8, У згаданій лікарні 
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працювала до останнього дня свого життя. Під керівництвом вченої захищено 6 
кандидатських і 1 докторська дисертації.  

Була членом редколегії журналу “Лабораторна діагностика”, членом правління 
Науково-практичного товариства лікарів лабораторної діагностики України.  

Померла 2 серпня 2012 р., проживши майже 86 років. Похована у рідному селі. 
Наукову традицію сім’ї Западнюк-Захарії підхопили син Богдан Віталійович 

(1952 р.н.), доктор медичних наук, професор, невропатолог та син Андрій Віталійович 
(1968 р.н.), кандидат біологічних наук.  
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Професори Львівського національного медичного університету імені Данила 
Галицького: 1784-2006 / Б.С. Зіменковський, М.Р. Гжегоцький, О.Д. Луцик. – Львів: 
Наутілус, 2006. – С. 106, 107, 362. 

5. Луцик Б. Захарія Катерина Андріївна / Б. Луцик, С. Різничок // Зіменковський Б.С. 
Професори Львівського національного медичного університету імені Данила 
Галицького: 1784-2009 / Б.С. Зіменковський, М.Р. Гжегоцький, О.Д. Луцик. – Львів: 
Наутілус, 2009. – С. 122-123. 

6. Луцик Б.Д. Захарія Катерина Андріївна / / Б.Д. Луцик, С. В. Різничок // // ЕСУ; гол. 
ред.: І.М. Дзюба. – Київ, 2010 – Т. 10: З-Зор. – С. 369. 

7. Львівський державний медичний інститут / за ред. М. Павловського, І. Даценко, Л. 
Петрух. – Львів: Сполом, 1994. – 328 с. – Зі змісту: [Захарія Катерина]. – С. 13, 79, 
225, 226, 227, 228, 229, 253. 

8. Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького – 230 / гол. 
ред.: Б.С. Зіменковский. – Київ: “Логос Україна”, 2014. – 296 с. – Зі змісту: [д.мед.н., 
проф. К.А.Захарія]. – С. 165, 414. 

9. Пам’яті Катерини Андріївни Захарії  // Лабораторна діагностика – 2012. – №3(61). – 
С. 71-72.  
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Л.С. МЕТЕЛЬСЬКА, Ю.М. ПАНИШКО 

НАТАЛІЯ ОЛЕКСІЇВНА ВИНОГРАД 

До 60-річчя від дня народження 

 
Наталія Олексіївна Виноград народилася 28 серпня в 1956 р. 

в с. Кривин Хмельницької області. У 1979 р. закінчила санітарно-
гігієнічний факультет Львівського медичного інституту. У 1979-
1982 рр. працювала молодшим науковим співпрацівником 
Львівського НДІ епідеміології та мікробіології. У 1982 р. 
працювала старшим лаборантом кафедри мікробіології; у 1984-
1985 рр. – молодшим науковим співпрацівником кафедри 
дерматовенерології Львівського медичного інституту; у 1985-

1988 рр. – молодшим науковим співпрацівником лабораторії хламідіозів Львівського 
НДІ епідеміології та мікробіології.  

У 1988-1990 рр. Н.О. Виноград – аспірант Московського НДІ епідеміології; у 
1990-1991 рр. – молодший науковий співпрацівник Львівського НДІ спадкової патології; 
у 1991-1996 рр. – асистент кафедри мікробіології; у 1996 р. – доцент кафедри 
мікробіології; у 1997-2001 рр. –завідувач курсу епідеміології кафедри дитячих 
інфекційних хвороб; від 2001 р. – завідувач кафедри епідеміології Львівського 
медичного університету. У 2007-2008 рр. завідувач кафедри мікробіології з курсом 
епідеміології НМАПО ім. П.Л. Шупика, від 2009 р. – завідувач кафедри епідеміології 
ЛНМУ імені Данила Галицького. 

У 1990 р. Н.О. Виноград захистила кандидатську дисертацію на тему 
“Эффективность интерферона и его индукторов при экспериментальной хламидийной 
инфекции”. У 1996 р. захистила докторську дисертацію на тему “Мікробіологічні та 
вірусологічні аспекти лабораторної діагностики та інтерферонотерапії генітальних 
інфекцій”.  

Під керівництвом Н.О. Виноград у 2008-2012 рр. виконувалися дослідження 
“Епідеміологічні особливості трансмісивних і нетрансмісивних природно-осередкових 
хвороб на ендемічних територіях”. В 2013-2017 рр. виконується НДР на тему 
“Епідеміологічні особливості формування та функціонування природних осередків 
актуальних епідемічних захворювань у різних клімато-географічних зонах і регіонах 
України”.  

Колектив кафедри бере активну участь у виконанні Міжнародних проектів.  
Н.О. Виноград є автором понад 350 наукових робіт, експертом ВООЗ із 

реагування на біологічні загрози, почесним послом Американської асоціації 
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мікробіологів в Україні, деканом Східноєвропейського відділення Суперкурсу ВООЗ, 
радником міністра з питань біологічної безпеки МНС України, членом ЦМК МОЗ 
України, оперативного штабу МОЗ України, спеціалізованих рад із захисту докторських 
дисертацій, Львівської обласної атестаційної комісії.  

За останні роки викладачі кафедри опублікували понад 500 наукових і навчально-
методичних праць. Н.О. Виноград є співавтором 2 підручників, 2 посібників, 4 
монографій (три – за кордоном), отримали 10 патентів та свідоцтво на винахід. На 
кафедрі захищено 5 кандидатських дисертацій.  
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Ю.М. ПАНИШКО, В.М. ГОРИЦЬКИЙ,  
А.Л. ВАСИЛЬЧУК, О.В.РИШКОВСЬКА 

Хроніка серпня. ЮВІЛЕЙНІ ДАТИ ЗАРУБІЖНИХ ЛІКАРІВ  
ТА ВЧЕНИХ 

 
1 серпня – 120 років від дня народження Мечислава Янковскі, польського стоматолога. 

Народився в м. Зборів (нині Тернопільської області). У 1928 р. закінчив медичний факультет 
Львівського університету. У 1925-1931 рр. працював асистентом кафедри і клініки стоматології 
Львівського університету. У 1931-1941 рр. – доцент кафедри і клініки стоматології Львівського 
університету / медичного інституту; у 1942-1944 рр. – керівник кафедри і клініки стоматології 
медико-природничих фахових курсів; у 1944-1945 рр. – доцент кафедри стоматології 
Львівського медичного інституту; у 1945-1948 рр. – ординатор стоматологічного відділення 
військового госпіталю м. Забже (Польща); у 1948-1960 рр. – професор, організатор і керівник 
кафедри та клініки хірургічної стоматології Сілезької медичної академії. Був автором 106 
друкованих праць, в т.ч. 6 монографій, підручника. Наукові дослідження присвячені 
удосконаленню методів репозиції і фіксації при переломах нижніх щелеп, протезуванню після 
резекції верхньої щелепи, використанню рентгенівських променів та полокаїну в клініці 
стоматології ускладнених екстракцій зубів. Помер 21 грудня 1978 р. на 83 році життя.  

2 серпня – 240 років  від дня народження Фрідріха Штромейєра, німецького хіміка. 
Народився в Геттінгені. Навчався у Геттінгенському університеті (від 1800 р. – доктор 
медицини) та в Політехнічній школі в Парижі (1800-1802). Від 1802 р. викладав в 
Геттінгенському університеті (від 1805 р. – професор). Основні дослідження пов’язані з 
хімічним аналызом мінералів. У 1817 р. відкрив кадмій. У 1826 р. разом з Е. Поландом відкрив 
борозол. Помер 18 серпня 1835 р. на 60 році життя.  

3 серпня – 120 років від дня народження Юзефа Дадлєжа, польського фармаколога. 
Народився в м. Рава-Руська (нині Львівська область). У 1922 р. закінчив медичний факультет 
Львівського університету. У 1923-1930 рр. працював аспірантом кафедри судової медицини 
Львівського університету; у 1930-1938 рр. – доцент кафедри судової медицини Львівського 
університету; у 1938 -1941 рр. – професор кафедри судової медицини Львівського університету 
/ Львівського медичного інституту; у 1942-1944 рр. – керівник кафедри фармакології 
Львівських медико-природничих фахових курсів; у 1945-1965 рр. – керівник кафедри 
фармакології Познанської медичної академії. Наукові дослідження присвячені токсикології 
ліків та хімічному аналізу отрут. Помер вчений 22 грудня 1970 р. на 75 році життя. 

3 серпня – 95 років від дня народження Поля Хагенмюллера, французького хіміка. 
Народився в Страсбурзі. У 1947 р. закінчив Паризький університет. Від 1949 р. працював у 
цьому ж інституті. Від 1954 р. працював у Сайгонському університеті. Від 1956 р. – в 
університеті Ренна (від 1958 р. – професор). Від 1960 р. працював в університеті Бордо. Наукові 
дослідження присвячені вивченню залежності між структурою кристалів оксидів і фторидів 
перехідних металів і їх фізичними властивостями.  

4 серпня – 155 років від дня народження Генрі Геда (Хеда), англійського невропатолога. 
Здобув освіту в медичній школі Лондонського госпіталю. Разом з Е. Герінгом (1834-1918) 
вивчав рефлекторний механізм вдоху та видоху. Разом з А. Кемпбеллом описав оперізуючий 
лишай (Herpes zoster) як патологічний наслідок запалення задніх спинномозкових корінців і 
чутливих гангліїв (1900). За участю Д. Шеррена і В. Ріверса досліджував чутливість після 
пошкодження периферичної іннервації. Г.Гед провів на собі експеримент з перерізкою n. 
musculo-cutanens і спостерігав наслідки цієї перерізки. Г. Гед запропонував (1926) класифікацію 
афазичних розладів, розглядаючи афазію,  як розлад акту символічного вираження. Велике 
значення для клініки мали описані вченим зони гіперестезії, що виникають при захворюваннях 
внутрішніх органів. Помер 8 жовтня 1940 р. на 80 році життя. 

6 серпня – 250 років від дня народження Уільяма Хайда Вулластона, англійського 
хіміка. У 1788 р. закінчив Кембріджській університет. Від 1793 р. займався медичною 
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практикою. Наукові праці присвячені неорганічній хімії, фізиці, астрономії, ботаніці, медицині. 
У 1804 р. розпрацював метод очистки платини. Запропонував оригінальну техніку порошкової 
металургії, яка випередила сучасні способи промислового виробництва виробів з платини, 
молібдену, вольфраму. У 1803 р. відкрив палладій, у 1804 р. – родій. У 1814 р. опублікував одну 
із перших таблицю еквівалентних ваг за киснем. Від 1793 р. був членом Лондонського 
товариства, яке у 1832 р. заснувало медаль Вулластона. В честь вченого названий мінерал 
волластоніт. Помер 22 грудня 1828 р. на 63 році життя.  

8 серпня – 170 років від дня народження Альфреда Матьє Жіара, французького біолога. 
Народився в Валансьєнні. Від 1878 р. – професор факультету природничих наук Лімського 
університету, від 1887 р. – професор Вищої нормальної школи в Парижі, від 1888 р. – професор 
Сорбонни. Основні наукові роботи присвячені анатомії та ембріології морських безхребетних і 
паразитології. Відкрив і описав явище паразитарної кастрації, обумовлене зневодненням 
організму (ангідробіоз). Вивчав явища симбіозу (паразитизму). Проводив спостереження над 
поведінкою тварин. Був одним із перших пропагандистів еволюційного вчення у Франції. У 
1900 р. був обраний членом Паризької АН. Помер 8 серпня 1908 р., проживши 62 роки. 

8 серпня – 160 років від дня народження Романа Баронча, польського хірурга. 
Народився у Львові. У 1880 р. закінчив медичний факультет Краківського університету. 
Стажувався у 1881 р. у Лондоні. У 1882-1884 рр. працював хірургом Львівського загального 
госпіталю. У 1884-1885 рр. стажувався у Відні. У 1896-1897 рр. – керівник хірургічного 
відділення Львівського загальної поліклініки; у 1897-1906 рр. – доцент кафедри хірургії 
Львівського університету; у 1906-1930 рр. професор кафедри хірургії Львівського університету. 
Наукові дослідження присвячені вивченню етіології та клініки актиномікозу; доказав, що 
можливе передавання збудника захворювання через ротову порожнину; запропонував метод 
хірургічного лікування епілепсії шляхом перев’язування вертебральних артерій і симпатичного 
нерва, хірургічного лікування хвороб шлунково-кишкового тракту, носоглотки, кісткової 
пластики, трахеопластики, хірургічного лікування ішіасу, питанням антисептики в хірургії. Був 
автором близько 100 наукових праць. Помер 29 серпня 1930 р. на 75 році життя.  

8 серпня – 155 років від дня народження Уільяма Бетсона, англійського біолога, 
морфолога і генетика. У 1892 р. закінчив Кембріджський університет. У 1892-1910 рр. 
працював у цьому ж університеті. Від 1894 р. – член Лондонського Королівського товариства; у 
1910-1926 рр. – директор Інституту садових культур у Мертоні. Основні наукові роботи 
присвячені вивченню генетичних основ успадкування. Був пропагандистом менделевських 
принципів успадкування. У 1907 р. увів термін “генетика”. Засновник і пожиттєвий редактор 
“Журналу генетики” (від 1910 р.) Був членом НАН США та багатьох академій світу. У 1904 р. 
нагороджений медаллю Ч. Дарвіна Лондонського Королівського товариства. Помер 8 лютого 
1926 р. на 65 році життя.  

9 серпня – 240 років від дня народження Амедео Авогадро, італійського фізикохіміка. У 
1792 р. закінчив юридичний факультет Туринського університету. Від 1800 р. самостійно 
вивчав математику і фізику. У 1809-1819 рр. викладав фізику в ліцеї м. Верчеллі. В 1820-
1822 рр. та в 1834-1850 рр. – професор фізики Туринського університету. У 1811 р. заклав 
основи молекулярної теорії, відкрив закон (1811), у відповідності з яким в однакових об’ємах 
газів при однакових температурах і тисках міститься однакова кількість молекул (закон 
Авогадро). Його іменем названа універсальна постійна – число молекул в 1 моль ід. газу. 
Створив метод визначення молекулярної маси, вперше правильно вирахував (1811-1820) 
атомну масу кисню, вуглецю, азоту, хлору. Встановив точний кількісний атомний склад 
молекул багатьох речовин (води, водню, кисню, азоту, аміаку, оксиду азоту, хлору, фосфору, 
миш’яку, сурми). Результати праць А. Авогадро були визнані лише в 1860 р. на Міжнародному 
конгресі хіміків в Карлсруе. Помер 9 липня 1856 р., проживши майже 82 роки.  

10 серпня – 250 років від дня народження Петера Крауснекера, австрійського анатома. 
У 1796 р. закінчив медичний факультет Віденського університету. У 1784-1787 рр. працював 
помічником хірурга, у 1787-1791 рр. – прозектором; у 1791-1803 рр. – керівником  кафедри 
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анатомії; у 1791-1817 рр. – організатор і керівник анатомічного музею Львівського 
університету; у 1823-1824 рр. – ректор Львівського університету. У 1797 р. став магістром 
хірургії та акушерства; у 1803 р. отримав вчене звання професора анатомії. Автор унікальної 
колекції анатомічних і патологоанатомічних препаратів для анатомічного музею Львівського 
університету, організатор (спільно з проф. Т. Седєєм та Ф. Мазохом) пункту безкоштовного 
щеплення проти віспи (1802), лікар цього пункту; укладач каталогу колекцій Львівського 
університету з природничої історії (спільно з проф. А. Глойснером, 1808), засновник стипендій 
для студентів медицини у Віденському і Львівському університетах. Помер у 1832 р. на 66 році 
життя.  

10 серпня – 155 років від дня народження Алмрота Едварда Райта, англійського 
бактеріолога та інфекціоніста. Навчався в Дублінському університеті, працював у 
Лейпцизькому, Страсбурзькому, Марбурзькому університетах. У 1892-1902 рр. – професор 
патології у Військово-медичній школі в Нетлі, згодом професор експериментальної патології 
Лондонського університету, одночасно завідувач Інституту патології лікарні Святої Марії в 
Паддінгтоні. У 1896 р. вчений запропонував метод профілактичної вакцинації проти черевного 
тифу. Незалежно від нього і одночасно подібна вакцинація була розпрацьована В.К. 
Високовичем. У 1897 р. разом з Ф.Смітом увів метод лабораторної діагностики бруцельозу – 
реакцію аглютинації.  У 1898-1900 рр. був членом протичумної комісії в Індії. Наукові 
дослідження присвячені вивченню захисних властивостей сироватки крові і вакцинації проти 
бактеріальних інфекцій. У 1902 р. розпрацював метод підрахунку бактерій у рідких зависях. У 
1903-1904 рр. разом з С.Дугласом встановив, що в сироватці крові міститься фактор, який 
стимулює фагоцитоз. Цей фактор А. Райт назвав опсоніном. Із спостереження за хворими 
вчений встановив, що сироватка імунізованих людей відзначається підвищеним опсонічним 
індексом. Запропонував новий спосіб лікування інфекційних захворювань шляхом введення 
вакцини, виготовлених із бактерій, що були у хворого. Це започаткувало аутовакцинотерапію. 
Помер 30 квітня 1947 р. на 86 році життя.  

14 серпня – 130 років від дня народження Артура Джефрі Демпстера, американського 
фізика і хіміка. Народився в Торонто. У 1909 р. закінчив університет в Торонто. 
Удосконалювався в Геттінгенському, Мюнхенському, Вюрцбурзькому університетах (1911-
1914 рр.). Від 1919 р. працював у Чиказькому університеті (від 1927 р. – професор). Наукові 
роботи стосуються масс-спектроскопії та вивчення ізотопії. У 1918 р. побудував перший масс-
спектрометр і перший масс-спектрограф із подвійним фокусуванням. Відкрив ряд стабільних 
ізотопів  магнію, кальцію, платини, палладія, барію, теллура, вольфраму. У 1935 р. повідомив 
про відкриття природного ізотопу уран-235. Брав участь у вирішенні проблеми прискорення 
заряджених частинок. Помер 11 березня 1950 р. на 64 році життя.  

21 серпня – 200 років від дня народження Шарля Фредеріка Жерара, французького 
хіміка. Народився в Страсбурзі. У 1831-1833 рр. навчався у Вищій технічній школі в Карлсруе; 
у 1833-1834 рр. у Вищій комерційній школі в Лейпцигу; у 1836-1837 рр. в Гісенському 
університеті у Ю.Лібіха, в 1839-1841 рр. – в Сорбонні. В 1841-1848 рр. – професор університету 
в Монпельє. В 1848-1855 р. працював у власній лабораторії в Парижі; у 1855-1856 рр. – 
професор Страсбурзького університету і одночасно Фармінституту. Наукова діяльність 
присвячена розвитку атомно-молекулярного вчення. У 1835 р. встановив правильні формули 
природних силікатів. У 1842 р. опублікував працю “Досвід хімічної класифікації органічних 
речовин”, в якій розвинув ідеї та методи, подібні до вчення А. Авогадро. У 1843 р. встановив 
правильні формули води, оксиду калію, хлориду калію, сірчаної кислоти, сульфату калію, 
азотної і оцтової кислот. У 1844-1845 рр. опублікував двохтомну працю “Нариси органічної 
хімії”. В підручнику “Вступ до вивчення хімії по унітарній системі” (1848) обґрунтував 
принципово нове вчення про молекулу як єдину цілісну систему атомів. Перші системні 
уявлення Ш.Ф. Жерара знайшли розвиток в працях Д.І. Менделєєва (1837-1907) та О.М. 
Бутлерова (1828-1886). У Жерара працювало багато російських хіміків. Помер вчений 19 серпня 
1856 р., проживши майже 40 років. 
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31 серпня – 230 років від дня народження Мішеля Ежена Шевреля, французького 
хіміка-органіка. Народився в Анжі. У 1806 р. закінчив колеж де Франс. Працював там же. Від 
1813 р. – професор в ліцеї Карла Великого. В 1824-1830 рр. керував лабораторією у Парижі. Від 
1830 р. – професор Музею природничої історії в Парижі. Основні роботи присвячені хімії 
жирів. У 1813 р. повторно відкрив гліцерин (незалежно від К.В. Шееле).  У 1815 р. виділив 
холестерин із тканин тварин. У 1817 р. разом з А. Браконно (1780-1855) встановив, що 
більшість жирів складається із стеарину та олеїну, виділив стеаринову, олеїнову і пальмітинову 
кислоти. Виділив цукор із сечі хворих діабетом і доказав його ідентичність виноградному 
цукру. Виділив із рослин природні пігменти: гематоксилін (1811), кверцетин (1831), лутеолін 
(1833). Розпрацював так зване хроматичне коло, на якому заснований метод контролю фарб. 
Від 1826 р. – член Паризької АН. Помер 9 квітня 1889 р. на 103 році життя.  
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[Демпстер Артур Джефри]. – С. 148. 

14.  Волков В. А. Выдающиеся химики мира : биогр. справ. / В. А. Волков, Е. В. Вонский, Г. И. 
Кузнецова; под ред. В. И. Кузнецова. – Москва: Высшая школа, 1991. – 656 с. – Из содерж.: [Жерар 
Шарль Фредерик]. – С. 166. 

15. Волков В. А. Выдающиеся химики мира : биогр. справ. / В. А. Волков, Е. В. Вонский, Г. И. 
Кузнецова; под ред. В. И. Кузнецова. – Москва: Высшая школа, 1991. – 656 с. – Из содерж.: 
[Шеврель Мишель Эжен]. – С. 498-499.  
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Ю.О. МАТВІЄНКО, Ю.М. ПАНИШКО,  
С.В. МАТВІЄНКО 

АЛЕКСАНДЕР ФЛЕМІНГ 
До 135-річчя від дня народження 

 
Александер Флемінг народився 6 серпня 1881 р. на 

фермі Лохфільд близько Дарвела в Шотландії в сім’ї фермера 
Хуга Флемінга (1816-1888) і Грейс Стірлінг Мортон (1848-
1928). Всього в сім’ї було 8 дітей від 2 шлюбів. Коли 
Александеру було 7 років, помер його батько. До 12 років А. 
Флемінг вчився в школі Дарвела, а згодом 2 роки в академії 
Кілмарнок. В 14 років переїхав до своїх братів у Лондон, де 
почав працювати клерком в офісі постачання, а також почав 
відвідувати заняття в Королівському Політехнічному інституті. 
Оскільки старший брат Томас вже працював лікарем-
офтальмологом, то Александер вирішив також вивчати 
медицину. В медичній школі Лондонського університету він 
виграв стипендію 1901 р. Мав схильність до хірургії. Але життя 

внесло свої корективи. Під впливом професора Алмрота Едварда Райта (1861-1947), 
бактеріолога та інфекціоніста, який приїхав у госпіталь Святої Марії у 1902 р. почав 
цікавитися бактеріологією. Професор А.Е. Райт був відомим фахівцем в галузі боротьби з 
інфекційними  хворобами.  

Ще в 1896 р. він запропонував вакцину і метод вакцинації проти черевного тифу. 
Наявність багатьох нових ідей вимагала створення потужної команди, нових методів і 
напруженої праці. Зусиль групи молодих людей, які приєдналися до професора Райта було 
замало. У 1906 р. А. Флемінг закінчив медичну школу при Лондонському університеті і був 
запрошений приєднатися до команди А.Е. Райта. Попав у першу дослідницьку лабораторію 
при лікарні у 1908 р. і залишився в ній до 1947 р. Керівник групи А.Е. Райт запропонував 
багато способів мікровимірювання за допомогою капілярних трубочок, скла, калібровки по 
ртуті. 

Оскільки у 1906 р. стала відома реакція А. Вассермана (1866-1925) для діагностики 
сифілісу, то А. Флемінгу вдалося для цієї реакції брати 0,5 мл крові пацієнта з пальця, 
замість 5 мл крові, взятої з вени. Іншою проблемою, з якою А. Флемінгу прийшлося 
працювати, була проблема лікування сифілісу шляхом введення “Сальварсану” 
внутрішньовенно. Цю проблему А. Флемінг вирішив. Під час Першої світової війни він 
служив капітаном в Королівській медичній армії. Як і інші колеги працював у госпіталях на 
західному фронті у Франції. Оскільки багато поранених вояків гинуло від бактеріальної 
інфекції в ранах, спричинених вибуховими речовинами, військове керівництво звернулося 
до професора А.Е. Райта з проханням вирішити цю проблему. Згодом була створена перша 
дослідницька медична лабораторія військового часу в будинку казино в Булоні.  

Дослідження показали, що в ранах вояків присутня велика кількість різних видів 
мікробів, частина яких була невідома бактеріологам. У великих ранах переважали 
стрептококи. Спостереження за ранами довели, що застосування антисептиків упродовж 
багатьох годин після поранення не знищують повністю бактеріальну інфекцію. Це 
повідомлення викликало недовіру у хірургів. Вченим прийшлося багато попрацювати, щоби 
змінити погляди хірургів. Було встановлено, що антисептики не досягають до всіх мікробів, 
які глибоко проникають у тканини органу, а антибактеріальна активність антисептичного 
розчину швидко зменшується при взаємодії з білковими і клітинними елементами крові, 
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лімфи, гною, секретів тканин. Саме А. Флемінгу належать досліди із “штучною раною”, з 
яких стало зрозуміло, що антисептикам не вдається досягнути усіх мікробів.  

Для дослідження росту рідких культур, що утворюють гази, було застосовано 
покриття цих культур розтопленим вазеліном. Підняття вазеліну в колонці давало 
приблизне уявлення про ріст культур. 

А. Райт і А. Флемінг досліджували антибактеріальний вплив лейкоцитів в 
інфікованій рані і встановили, що лейкоцити крові могли знищувати велику кількість 
стафілококів і стрептококів, а під впливом антисептиків цей ефект зменшувався. Стало 
очевидним, що антисептики паралельно знищують лейкоцити. Дослідження А. Флемінга з 
раневої інфекції було викладено в Хантерійській лекції в Королівському коледжі хірургів у 
1919 р.  У 1922 р. під час хвороби на застуду А. Флемінг посіяв слиз із власного носа на 
чашку Петрі, в якій знаходилися бактерії. Через декілька днів знайшов знищення бактерій в 
цій чашці в місцях, де був слиз. Мікроборозчиняючий фермент отримав назву “лізоцим”. За 
допомогою проф. А.Е. Райта А. Флемінгу згодом вдалося відкрити мікроб, який  не був 
відомим і отримав назву Micrococcus Lysodeicticus (тобто розчинений). 

Наступні експерименти показали, що ефект розчинення мікроорганізмів може бути 
отриманий за допомогою людської сльози, харкотиння, слини, екстрактів багатьох тканин 
людського організму. Сотні бактеріологів упродовж багатьох років вивчали носові 
виділення і це стало важливим етапом в розвитку імунології.  

У 1922 р. А. Флемінг отримав вчене звання професора мікробіології Лондонського 
університету. У вересні 1928 р. після відпустки повернувся в лабораторію і помітив, що на 
одній пластині з культурами з’явилися плісняві гриби, а присутні там колонії стафілококів 
були знищені. А Флемінг відніс ці гриби до роду пеніцилінових, а 7 березня 1929 р. назвав 
речовину, що виділялася грибами пеніциліном.  

А. Флемінг досліджував позитивний антибактеріальний вплив пеніциліну на 
мікроорганізми і констатував, що речовина діє на стафілококи та інші грам-позитивні 
збудники, але не діє на збудників черевного тифу, паратифу, збудники яких є грам-
негативними. Але виявилося, що збудники гонореї (грам-негативні) ліквідувалися 
пеніциліном. А. Флемінг писав: “Навіть при розведенні в 800 разів він володіє більш 
сильною дією, ніж інші антисептики”. А Флемінг опублікував своє відкриття у 1929 р. у 
Британському журналі експериментальної патології “On the antibacterial action of cultures of 
a penicillium, with special reference to their use the isolation of B.influenzae”. Але ця публікація 
отримала мало уваги. Виробництво пеніциліну було дуже повільним. Вчений переконався, 
що пеніцилін не може довго існувати в тілі людини.  

Виділення пеніциліну у вересні 1928 р. розпочало еру антибіотиків. А. Флемінг 
виступав з лекціями по всьому світу, в яких попередив, що пеніцилін можна 
використовувати лише після встановлення діагнозу хвороби, не можна використовувати 
пеніцилін в малих дозах і короткий термін, оскільки в у бактерій з’являється стійкість до 
антибіотику.  

Спробою очистити і виділити пеніцилін займалися Е.Б. Чейн (1906-1979) і Х.Флорі 
(1898-1968). 

Від 1943 р. А. Флемінг став членом Лондонського Королівського товариства. 
А. Флемінг, Х.Флорі та Е. Чейн були посвячені в лицарі у 1944 р. 

У 1945 р. Нобелівську премію в галузі фізіології та медицини отримали А. 
Флемінг, Е. Чейн, Х. Флорі “за відкриття пеніциліну та його лікувальних 
властивостей при різних інфекційних захворюваннях”.  

У 1945 р. А. Флемінг став першим президентом товариства загальної мікробіології 
Великобританії; у 1946 р. – членом Паризької АН. У 1951-1954 рр. був ректором 
Единбурзького університету.  
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У 1955 р. А. Флемінг помер від серцевого нападу на 74 році життя. Прах його 
захований в соборі Св. Павла. 

Лабораторія в госпіталі Святої Марії в Лондоні, де був відкритий пеніцилін, 
перетворена в музей А. Флемінга. Будинки Вестмінстерського університету та Імперського 
коледжу названі на честь А. Флемінга.  

 Поруч з головною ареною Мадриду стоїть статуя А. Флемінга, яку спонсорували 
іспанські матадори. Портрет А. Флемінга знаходиться на новій купюрі номіналом 5 фунтів 
стерлінгів (2009).  

Нобелівська медаль А. Флемінга була куплена Національним музеєм Шотландії в 
1989 р. і представлена в експозиції.  
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Ю.М. ПАНИШКО, А.Л. ВАСИЛЬЧУК 
ААРОН КЛУГ 

До 90-річчя від дня народження 
 

Аарон Клуг народився 11 серпня 1926 р. у литовському 
містечку Жялва в єврейській родині Лейзера Клуга і Бейли Сілін. 
У 1928 р. сім’я переїхала в м. Дурбан до своїх родичів. У 1937-
1941 рр. А. Клуг вчився в школі м. Дурбан. Читаючи науково-
популярну літературу захопився розповідями про вчених. У 
1942 р. поступив в Університет Вітватерсранда в Йоганнесбургу, 
відвідуючи підготовчий курс з медицини, заняття з біохімії, 
фізики та математики. 

У 1945 р. закінчив університет із ступенем бакалавра 
природничих наук. Його вибором стала фізика. На виділену йому 
стипендію навчався у Кейптаунському університеті. Засвоїв метод 

рентгенівської кристалографії у свого вчителя Р.У. Джеймса. У 1946 р. здобув ступінь 
магістра природничих наук і залишився працювати у Кейптаунському університеті (1947-
1948)., щоб вивчити органічні сполуки за допомогою рентгенівських променів.  

У 1949 р. отримав від Трініті-коледжу Кембріджського університету стипендію та 
субсидії на проведення наукових досліджень і переїхав у Великобританію. Було велике 
бажання працювати у Кавендиській лабораторії у нобелівських лауреатів з хімії 1962 р. 
Макса Перуца (1914-2002) та Джона Кендрю (1917-1997), але вільних місць не було. А. 
Клуг під керівництвом Д.Р. Хартрі вивчав структуру сталі і за цю роботу у 1952 р. здобув 
докторський ступінь. Упродовж 1953 р. досліджував біофізичні процеси в гемоглобіні 
(обмін кисню і діоксиду вуглецю). Ця інформація посилила інтерес вченого до 
рентгенівського аналізу біологічних молекул і до кінця 1954 р. від здобув стипендію 
Наффілд для роботи в Бербекському коледжі під керівництвом Дж. Д. Бернала (1901-1971).  

Деякий час А. Клуг вивчав рибонуклеазу. Під час цієї роботи познайомився з 
Розаліндою Франклін, чиє дослідження із рентгенівського аналізу ДНК допомогло свого 
часу лауреатам Нобелівської премії з фізіології та медицини 1962 р. Френсісу Кріку і 
Джеймсу Уотсону встановити структуру цієї молекули. Вона досліджувала вірус тютюнової 
мозаїки і А. Клуг підключився до цієї роботи. Він встановив, що вірус тютюнової мозаїки 
представляє собою спіралевидну структуру з повторюваними фрагментами білка, причому 
генетичний матеріал розташовується вздовж внутрішньої поверхні білка. Спираючись на 
знання в галузі фізики та рентгенівського аналізу А. Клуг розробив метод 
кристалографічної електронної мікроскопії, при якому зображення, отримане за допомогою 
електронного мікроскопа піддається дифракції лазерним випромінюванням. Цей метод 
визначив процедуру проведення досліджень, які пов’язують воєдино клітину і молекулярну 
структуру.  

У 1964 р. вперше застосував оптичні рефрактометри для аналізу електронно-
мікроскопічних об’єктів з періодичною структурою. У 1968 р. розпрацював метод 
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“тривимірної реконструкції” для трактування зображень, які отримані за допомогою 
електронного мікроскопу. У 1974 р. описав на атомному рівні просторову структуру 
фенілаланінової транспортної РНК (незалежно від американського вченого А. Річа). Від 
1974 р. вивчав структуру нуклеосом.  

У 1978 р. А. Клуг став одним із керівників лабораторії молекулярної біології Ради 
медичних досліджень у Кембріджі. Наукова група А. Клуга продовжила вдосконалення 
кількісного методу кристалографічної електронної мікроскопії для обчислення тривимірних 
карт досліджуваних зразків. Інтереси вченого зосередилися в галузі аналізу структури ДНК 
і РНК. Оцінка внутрішньої структури нуклеосоми призвело до розуміння того, як молекула 
ДНК упакована в хромосомах.  

У 1981 р. А. Клуг із співробітниками встановили, що гістони так тісно згорнуті у 
сферичні клубки, що єдина нитка ДНК людини довжиною майже  2 м укладається в ядро 
клітини з діаметром менше 0,01 мм. Роздільна здатність методу А. Клуга дає змогу 
отримати зображення більшості атомів хімічних елементів. 

У 1982 р. А. Клугу була присуджена Нобелівська премія з хімії “за розробку 
методу кристалографічної електронної мікроскопії і дослідження структури біологічно 
важливих комплексів – нуклеїнова кислота – білок”.  

У 1995 р. А. Клуг був обраний президентом Лондонського Королівського товариства 
і нагороджений орденом “За заслуги”.  
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Ю.М. ПАНИШКО, Я.І. ТОМАШЕВСЬКИЙ 

ГЕРТІ ТЕРЕЗА КОРІ 

До 120-річчя від дня народження 

 

Герті Тереза Корі народилася 15 серпня 1896 р. В Празі (в 
той час Австро-Угорська імперія) в єврейській сім’ї. Батько, Отто 
Радніц був генеральним директором цукрового заводу в Богемії. 
Брат мами був професором педіатрії в університеті Праги. В 
1914 р. закінчила гімназію і під впливом дядька поступила в 
університет Карла Фердинанда (німецький університет Праги). 
Там вона зустріла Карла Корі (1896-1984), з яким в студентські 
роки проводила наукові дослідження. У 1920 р. вони отримали 
медичні дипломи і переїхали у Відень, де одружилися. 

Упродовж 2 років Герті Корі працювала асистентом у 
Каролінській дитячій лікарні, вивчаючи кретинізм. У 1922 р. Карл Корі отримав посаду 
біохіміка у Нью-Йоркському державному інституті злоякісних новоутворень у Баффало. 
Подружжя переїхало у США у 1922 р. і почало працювати над проблемою обміну 
вуглеводів у пухлинних клітинах і вивчало вплив хірургічного видалення яєчників на ріст 
пухлинних клітин.  

В Баффало подружжя зосередилося на карбогідратному метаболізмі in vitro та його 
гормональній регуляції. Вчені розпрацювали надійні методи аналізу глюкози, глікогену, 
молочної кислоти, неорганічних і органічних фосфатів.  

У 1928 р. подружжя Корі отримало американське громадянство. У 1931 р. Герті та 
Карл переїхали в Сент-Луїс і почали вивчати дію адреналіну, що викликав глікогеноліз у 
м’язах. Вони встановили, що введення адреналіну збільшує вміст монофосфату гексози в 
м’язах в 15 разів за 1 год. із зниженням концентрації упродовж 4 год. Було встановлено, що 
монофосфат гексози витрачається в 3 рази швидше в аеробних умовах, ніж в анаеробних 
умовах.  

Глікоген є головною біохімічною формою, в яку глюкоза відкладається в печінці та 
м’язах. Харчовий крохмаль, який складається з двох полісахаридів – амілози та 
амінопектину перетворюється у глюкозу під дією ферменту підшлункової залози – амілази. 
Потім глюкоза всмоктується в тонкому кишківнику, переноситься до печінки, де 
перетворюється на глікоген і депонується. Ресинтез глікогену з молочної кислоти 
називається циклом Корі.  

У 1936 р. подружжя відкрили глюкозо-1-фосфат, яки дістав назву ефіру Корі. Згодом 
вчені Г. та К. Корі встановили біохімічний механізм дії інсуліну.  
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У 1944 р. подружжя Корі синтезували у пробірці глікоген. Герті Корі отримала 
посаду ад’юнкт-професора біохімії в Медичній школі Вашингтонського університету, а в 
1947 р. стала професором біохімії.  

У 1947 р. Герті та Карл Корі отримали Нобелівську премію з фізіології та 
медицини “за опис процесу каталітичної зміни глікогену”.  

Г. Корі була нагороджена премією Сквібба Ендокринологічного товариства (спільно 
з К. Корі, 1947), медаллю Гарвена Американського хімічного товариства (1948), премією 
Борденна за медичні досягнення Американської асоціації медичних коледжів.  

Г. Корі була членом Американського товариства біохіміків, НАН США, 
Американського філософського товариства, Американського хімічного товариства. Вона 
була удостоєна почесних звань Бостонського, Йєльського, Колумбійського, Рочестерського 
університетів.  

В останні роки життя Герті Корі страждала мієлосклерозом, коли кістковий мозок 
поступово заміщується сполучною тканиною. Померла 26 жовтня 1957 р. на 62 році життя.  

У 1979 р. Міжнародний астрономічний союз присвоїв ім’я Герті Терези Корі кратеру 
на зворотній стороні Місяця.  
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Ю.М. ПАНИШКО, Л.Є.КОРНІЛОВА  
ГЕМІЛТОН ОТАНЕЛ СМІТ 

До 85-річчя від дня народження 
 

 Гемілтон Отанел Сміт народився 23 серпня 1931 р. в Нью-
Йорку і сім’ї Томмі Харкі Сміта і Банні Отанел. Батько викладав 
педагогіку студентам Колумбійського університету в літні місяці, а 
решту часу сім’я проводила у Гейнсвілі, де батько займав посаду 
асистент-професора педагогіки в Університеті штату Флоріда. У 
1937 р. Томмі Харкі Сміт одержав докторський ступінь і перейшов 
на викладацьку роботу в Іллінойський університет, а сім’я 
переїхала в м. Урбана (шт. Іллінойс). Гемілтон закінчив школу в м. 
Урбана і почав навчатися в Університеті Іллінойсу в Урбана-
Шампейн, але в 1950 р. перевівся у Каліфорнійський університет в 

Берклі, який закінчив у 1952 р. за спеціальністю “математика”.  
У 1956 р. Г.О. Сміт отримав медичний ступінь в Університеті Дж. Хопкінса. Один рік 

працював інтерном у лікарні Барнса Вашингтонського університету. У 1957 р. був 
призначений у військово-морські сили США і два роки служив старшим ординатором 
медичної служби в Сан-Дієго. В цей час почав цікавитися проблемами генетики. У 1960-
1962 рр. Г.О. Сміт стажувався у лікарні Генрі Форда в Детройті  (шт. Мічіган). У вільний 
час продовжував вивчати літературу з генетики. У 1962 р. вступив у докторантуру 
Національного інституту здоров’я і став вивчати генетику бактеріофагів та механізми 
функціонування профагів у відділі генетики людини в Мічиганському університеті  в Енн-
Арбор. Доля бактеріофагів, які вражають бактеріальну клітину, складається по-різному. В 
одному випадку бактеріофаг починає розмножуватися і викликати руйнацію бактерії. В 
другому випадку бактеріофаг проникає в генетичну структуру бактеріальної клітини (тоді 
він називається профагом) і передається дочірним клітинам. В третьому випадку 
бактеріальна клітина за допомогою ферментних систем інактивує і розщеплює бактеріофаг. 
Це явище контролюється клітиною-господарем і називається рестрикцією-модифікацією. 
Ця реакція відбувається під дією 2 ферментів бактерії: рестрикційної ендонуклеази та 
метилази. Рестрикційна ендонуклеаза розщеплює ДНК бактеріофага на кілька фрагментів. 
Метилаза розпізнає ідентичну послідовність у бактеріальній ДНК, метилює її, що 
забезпечує захист від ферментного розщеплення власною ендонуклеазою.  

Г.О. Смиіт працював разом із Майроном Левіним над дослідженням фага PZZ 
сальмонели (Salmonella Phage 22) і відкрив ген, що контролює прикріплення бактеріофага. 
Інший науковець Вернер Арбер (1929 р.н.) працював у Женевському університеті з 
ферментними системами бактеріальних клітин і припустив, що система з двох ферментів 
властива всім бактеріальним клітинам. Дослідив рестрикційну ендонуклеазу в бактерії 
Escherichia coli, яка вегетує у товстій кишці і розщеплює ДНК фага у випадкових ділянках. 
Вона була названа ендонуклеазою типу І. В. Арбер передбачив можливість існування 
ендонуклеази типу ІІ, що розщеплює ДНК фага у специфічних ділянках.  
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Г.О. Сміт пропрацював 2 роки в Мічиганському університеті і перейшов у відділ 
мікробіології коледжу Дж. Хопкінса на посаду наукового співробітника.  

У 1967 р. Г.О. Сміт став асистент-професором, а в 1969 р. – ад’юнкт-професором. 
Після того, як Г.Сміт виділив у чистому виді рестрикційну ендонуклеазу H.Influenzae, один 
із його колег, Даніел Натанс, використав відкриту Смітом рестрикційну ендонуклеазу і 
встановив точну локалізацію та функцію генів ДНК вірусу-40 у мавп.  

У 1973 р. Г.О. Сміт дістав звання повного професора мікробіології в коледжі Дж. 
Хопкінса. В 1975 р. став членом Ради товариства Гуггенхейма в Інституті молекулярної 
біології Цюріхського університету в Швейцарії, де пропрацював упродовж року.  

У 1978 р. Г.О. Сміт, В. Арбер, Д. Натансон отримали Нобелівську премію з 
фізіології та медицини “за відкриття ферментів рестрикції та їх застосування для 
вирішення проблем молекулярної генетики”. 

У 1981 р. Г. Сміт одержав посаду професора молекулярної біології та генетики  
коледжу Дж. Хопкінса і продовжив досліджувати ферментивні механізми систем рестрикції 
–модифікації. 

Г.О. Сміт є членом НАН США, Американського мікробіологічного товариства, 
Американського товариства біохіміків, Американського асоціації сприяння розвитку науки, 
Американської академії мистецтв і наук.  
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В.Р.САВРАН, Ю.М.МІХЕЛЬ,  
Ю.М. ПАНИШКО 

ЕМІЛЬ ТЕОДОР КОХЕР 
До 175-річчя від дня народження 

  
Еміль Теодор Кохер народився 25 серпня 1841 р. в Берні в 

сім’ї Іакова Олександра Кохера і Марії Кохер (Вермут).  
Закінчивши середню школу в Берні Е.Т. Кохер вступив до 

медичної школи Бернського університету і в 1865 р. з відзнакою 
закінчив її. Завдяки доброму матеріальному становищу сім’ї молодий 
лікар міг дозволити собі подорожувати по світу і навчатися у 
провідних хірургічних клініках Відня, Парижу, Берліну, Лондону. У 
Відні Е.Т. Кохер навчався хірургії під керівництвом Теодора Більрота 
(1829-1894), який розробив методику операцій на шлунково-
кишковому тракті, що застосовуються і нині. 

Е.Т. Кохер асистував Т. Більроту під час операцій, вивчав причини післяопераційних 
інфекційних ран, проводив патоанатомічні розтини померлих. Після проходження практики у 
Відні Е.Т. Кохер отримав запрошення Т. Більрота працювати у віденській клініці, але вирішив 
повернутися на батьківщину.  

В Берліні Е.Т. Кохер навчався у знаменитого хірурга Бернгарда Лангенбека (1810-1887), 
який у 1848-1882 рр. керував хірургічною клінікою Берлінського університету. В. Лангенбек 
розробив операцію артротомії ліктьового, променево-зап’ясткового та кульшового суглобів, 
низку оперативних втручань при ускладнених переломах і набутих дефектах кісток та суглобів. 
Ім’я Лангенбека носять близько 20 операцій. 

В Единбурзі Е.Т. Кохер працював під керівництвом відомого англійського хірурга 
Джозефа Лістера (1827-1912), який зробив величезний внесок у розвиток хірургії. Вчений 
запропонував для знищення інфекції карболову кислоту. Розчин карболової кислоти уживали 
для обробки рук хірурга та хірургічних інструментів. Операційне поле (після миття з милом) 
обкладали тканиною, змоченою в розчині карболової кислоти. На післяопераційну рану 
накладали спеціальну карболізовану пов’язку.  

У 1870 р. Е.Т. Кохер повернувся до Відня. В 1872-1917 рр. він працював професором і 
керівником хірургічної клініки Бернського університету. 

Коло хірургічних проблем Т. Кохера було великим. Вчений багато зробив для розвитку і 
впровадження антисептики і асептики – запропонував спосіб стерилізації шовку, розробив 
систему профілактики бактеріального зараження ран, обґрунтував доцільність розкриття та 
наступної антисептичної тампонади інфікованих ран. Запропонував хірургічні інструменти: 
кровоспинний затискач, жолобкуватий зонд, шлунковий затискач, ложки та щипці. 

На початку своєї діяльності увагу приділяв хворобам та ушкодженням кісток і суглобів, 
розробив способи вправлення вивихів плеча і стегна, резекції великих суглобів з так званими 
гачкоподібними розрізами, вивчав вогнепальні рани. З його іменем пов’язана низка 
операційних втручань з приводу захворювань молочної залози, стравоходу, шлунку, 
дванадцятипалої кишки, печінки, товстої кишки, селезінки, нирок. Займався перикардіотомією, 
щелепно-лицевою хірургією, операціями при пахових грижах, варикозному розширенні вен. 
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Виявляв інтерес до нейрохірургічних операцій, запропонував схему краніоцеребральної 
топографії. 

Найбільше досягнення Т. Кохера – праці, що стосувалися хвороб щитоподібної залози. 
Опублікував низку праць щодо різних форм гіпертиреозу, зобного кретинізму, кахексії, 
етіології зобу. Він рекомендував суворо індивідуальні способи операції – резекцію, енуклеацію, 
екстирпацію. Запропонував “коміроподібний” розріз,  який увійшов у хірургічну практику. За 
час роботу в цій хірургічній галузі він зробив понад 5000 таких операцій.  

Двохтомне оригінальне керівництво з оперативної хірургії витримало 5 видань (1892-
1907) і перекладалося на багато мов світу. У 1902 р. Т. Кохер був обраний президентом 
Німецького хірургічного  товариства.  

У 1909 р. Е.Т. Кохер отримав Нобелівську премію з фізіології та медицини “за 
роботи з фізіології, патології і хірургії на щитоподібній залозі”. 

Помер 27 липня 1917 р., проживши майже 76 років.  
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Ю.М. ПАНИШКО, А.Л. ВАСИЛЬЧУК 
ФРЕДЕРІК ЧАПМЕН РОББІНС 
До 100-річчя від дня народження 

 
 Фредерік Чапмен Роббінс народився 25 серпня 1916 р. в 

Ауберні (шт. Алабама) в сім’ї Уільяма Роббінса та Крістіни Роббінс 
(Чапмен). Батько працював в галузі фізіології рослин, а згодом став 
директором Нью-Йоркського ботанічного саду, а мати до шлюбу 
працювала науковим співробітником в галузі ботаніки. Дитинство 
Фредеріка пройшло в Колумбії (шт. Міссурі). У 1936 р. Фредерік 
Роббінс одержав ступінь бакалавра мистецтв, а в 1938 р. – отримав 
ступінь бакалавра наук в університеті штату Міссурі. Після 
закінчення університету Ф. Роббінс вступив до Гарвардського 
медичного коледжу. В гуртожитку проживав зі своїм 

однокурсником Томасом Гаклот Веллером, майбутнім соратником і лауреатом Нобелівської 
премії. Після закінчення медичного коледжу в 1940 р. почав спеціалізуватися з бактеріології 
в Дитячому медичному госпітальному центрі Бостона, а у 1941-1942 рр. працював інтерном. 
Від 1942 р. вчений був на військовій службі. Разом з Т.Г. Веллером були направлені у 15-у 
загальну медичну лабораторію. В цій лабораторії Ф. Роббінс як завідувач відділу вірусних 
та риккетсіозних захворювань вивчав хвороби, що викликаються вірусами і риккетсіями. 
Був відряджений в Північну Африку та Італію, де вивчав інфекційний гепатит і тиф, 
виділив риккетсії, що викликають Ку-лихоманку. У 1946 р. був демобілізований у званні 
майора медичної служби. У цьому ж році повернувся в дитячий госпіталь Бостана і закінчив 
стажування з педіатрії у 1948 р. Згодом Ф. Роббінс отримав національну стипендію для 
наукових співробітників і перейшов у відділ Джона Ендерса (1897-1985). У ХХ ст. 
захворюваність вірусними інфекціями поступово знижувалась, тоді як захворювання на 
поліомієліт ставало все більш поширеним.  

До цього часу для діагностики поліомієліту екстракти тканин або рідини організму 
хворих вводилися у мозок мавпам, щоб вивчати розвиток хвороби. Це вимагало багато 
фінансових витрат, часу.  

Ф. Роббінсу і його колегам вдалося вирощувати вірус у культурі через 8 днів після 
посіву. Було встановлено, що уникнути зараження тканин вірусами можна за допомогою 
сироватки, одержаної від хворих на поліомієліт. У методі культивування вірусів, що були 
розроблені Ф. Роббінсом, Дж. Ендерсом, Т. Веллером для захисту культури від 
бактеріального забруднення використовувалися антибіотики. 

У 1952 р. Ф. Роббінса призначили на посаду професора педіатрії в медичній школі 
університету Вестерн-Резерв. 

У 1954 р. Ф. Роббінсу, Дж. Ендерсу та Т. Веллеру була присуджена Нобелівська 
премія з фізіології та медицини “за відкриття здатності вірусів поліомієліту рости в 
культурах різного типу тканин”. 
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У 1966-1980 рр. Ф.Роббінс був деканом медичної школи Вестерн-Резерв. Згодом він 
переїхав до Бетесду (шт. Меріленд) і до 1985 р. працював директором Інституту медицини. 

Ф. Роббінс був членом  НАН США та Національного філософського товариства, від 
1961 р. – Президентом товариства досліджень у педіатрії. У 1953 р. був удостоєний премії 
Міда Джонсона Американської педіатричної академії. Був почесним доктором Університету 
Джона Керола у Кембріджі та університетів штатів Міссурі і Нью-Мексико.  

Помер 4 серпня 2003 р. в Клівленді, проживши майже 87 років.  
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І.В. ОГІРКО, Ю.М.ПАНИШКО 
ЕРНЕСТ РЕЗЕРФОРД 

До 145-річчя від дня народження 
 

 Ернест Резерфорд народився 30 серпня 1871 р. в Спрінг-Грув 
(нині Брайтуотер) в Новій Зеландії в сім’ї колісника Джеймса 
Резерфорда та сільської вчительки Марти Топмсон, що емігрували з 
Великобританії. Ернест під керівництвом батька пройшов добру 
підготовку для роботи в майстерні, що згодом допомогло йому при 
конструюванні та створенні наукової апаратури. З відзнакою 
закінчив початкову школу в Хавелоці і отримав премію в 50 фунтів 
стерлінгів для продовження навчання в коледжі провінції Нельсон, 
куди поступив у 1887 р. Отримав стипендію і продовжив навчання в 
Кентербері-коледжі у Крайстчерчі (нині Новозеландський 
університет).  

Е. Резерфорд з першого дня навчання почав дослідницьку 
роботу. У 1892 р. йому присуджено ступінь бакалавра гуманітарних 

наук. Залишився в Кентербері-коледжі і продовжив заняття завдяки новій стипендії. У 1893 р. 
став магістром гуманітарних наук. 

У 1894 р. в “Новинах філософського інституту Нової Зеландії” з’явилася перша 
друкована праця “Намагнічування заліза високочастотними розрядами”.  

Після закінчення університету Е. Резерфорд у 1894 р. упродовж року працював вчителем 
у середній школі. Найобдарованішим молодим підданим Британської імперії, які проживали в 
колоніях, надавалася особлива стипендія – 150 фунтів стерлінгів на рік, що давала можливість 
подальшого просування в науці. У 1895 р. ця стипендія виявилася вакантною і її отримав Е. 
Резерфорд. У цьому ж році він прибув до Великобританії пароплавом і в Кембріджському 
університеті познайомився з директором Кавендіської лабораторії Джозефом Джоном 
Томсоном (1856-1940), майбутнім лауреатом Нобелівської премії з фізики 1906 р. Разом з Е. 
Резерфордом право працювати в лабораторії Кембріжда отримали Джон Мак-Леннан, Джон 
Таусенд, Поль Ланжевен. 

У 1895 р. Е. Резерфорд заручився з Мері Джорджиною Ньютон (1876-1945), донькою 
господарки пансіонату, в якому проживав вчений. Шлюб відбувся у 1900 р. Оскільки стипендії 
не вистачало на харчування, Е. Резерфорд був змушений підробляти репетиторством та 
асистентом у Дж.  Томсона. У 1896 р. він почав вивчати дію рентгенівських променів на 
електричні розряди в газах. Спільно з Дж. Томсоном Е. Резерфорд відкрив явище насичення 
струму в умовах іонізації газу. Дж. Томсону вдалося відкрити електрон-атомну частку, що має 
негативний заряд. Вчені висунули припущення, що рентгенівські промені проходять через газ, 
руйнують атоми газу, вивільняючи однакове число позитивно і негативно заряджених частинок, 
які почали називатися іонами. Після цього Е. Резерфорд повністю переходить до вивчення 
структури атому. 

У 1898 р. Е. Резерфорд відкрив альфа- і бета-промені. У 1899 р. Пол Віллард (1860-1934) 
відкрив гамма-промені.  

Восени 1898 р. Е. Резерфорд за конкурсом став професором університету Макгілла в 
Монреалі. В цьому університеті він почав працювати з Фредеріком Содді (1877-1956), 
майбутнім Нобелівським лауреатом з хімії 1921 р. В Монреалі Е Резерфорд працював до 1907 р. 
Працюючи в університеті Е. Резерфорд зробив видатні відкриття: відкрив еманацію торію, 
розгадав природу індукованої радіоактивності, спільно з Ф. Содді  відкрив радіоактивний 
розпад та його закон. Написав книгу “Радіоактивність”. Вчені встановили, що енергія 
радіоактивних перетворень у 20000 разів перевищує енергію будь-якого молекулярного 
перетворення. У 1903 р. Е. Резерфорд і Ф. Содді висунули ідею перетворення елементів в 
процесі радіоактивного розпаду.  
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У 1903 р. Е. Резерфорд був обраний членом Лондонського Королівського товариства. 
Він отримав велику популярність завдяки роботам в галузі радіоактивності. Його запрошували 
на роботу в науково-дослідні центри різних країн світу. Весною 1907 р. він покинув Канаду і 
переїхав в Манчестер, де почав працювати в Університеті Вікторії. Вчений залучив талановиту 
молодь з багатьох країн світу до науки.  

У 1908 р. Е. Резерфорду присудили Нобелівську премію з фізики “за дослідження 
дезінтеграції елементів і явища радіоактивності”. 

У 1911 р. Е. Резерфорд запропонував нову модель атому, яка сьогодні стала 
загальноприйнятою: позитивно заряджені частки зосереджені у центрі атому, а негативно 
заряджені (електрони) знаходяться на орбіті ядра, на досить великій відстані від нього. 

12 лютого 1914 р. Е. Резерфорд був удостоєний звання “Барон”. Король посвятив його у 
лицарі.  

У 1919 р. вчений досягнув успіху в дослідженні атомного ядра. Обстрілюючи ядра азоту 
швидкими альфа-частками домігся трансформації ядер азоту в ядра кисню. У 1919 р. він 
перейшов до Кембріджського університету, ставши наступником Дж. Томсона як професор 
експериментальної фізики і директором Кавендіської лабораторії. В 1921 р. Е. Резерфорд став 
професором природничих наук у Королівському інституті в Лондоні.  

У 1925 р. вчений був нагороджений британським орденом “За заслуги”. У 1930 р. був 
призначений головою урядової консультативної ради Управління наукових і промислових 
досліджень. У 1931 р. він отримав звання лорда і став членом палати лордів англійського 
парламенту; у 1931-1933 рр. – був президентом Інституту фізики.  

Е. Резерфорд був талановитим організатором науки і виховав видатних фізиків: Г. Мозлі, 
Дж. Чедвік, Жж. Кокрофт, М. Оліфант, Н. Бор, В.Гейтлер, О. Ган. У нього працювали видатні 
фізики СРСР: П.Л. Капіца, Ю.Б. Харитон.  

Е. Резерфорд був членом більшості академій світу. 
Помер 19 жовтня 1937 р. на 67 році життя після термінової операції з приводу 

защемленої грижі. Похований у Вестмінстерському абатстві поряд з могилами І. Ньютона, Ч. 
Дарвіна, М. Фарадея. 

На честь Е. Резерфорда названо хімічний елемент з атомним номером 104 – резерфордій 
104 Rf. Королівське наукове товариства Нової Зеландії у 1991 р. заснувало медаль Резерфорда, 
якою нагороджуються науковці та інженери за значний розвиток новозеландського суспільства.  
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Ю.М ПАНИШКО, А.Л. ВАСИЛЬЧУК 
ГЕРМАН ЛЮДВІГ ФЕРДИНАНД ГЕЛЬМГОЛЬЦ 

До 195 річчя від дня народження 
 

 Герман Людвіг Фердинанд Гельмгольц народився 
31серпня 1821 року в Потсдамі в сім’ї вчителя. Навчався в 
Медико-хірургічному інституті в Берліні. В 1842 р. захистив 
докторську дисертацію на тему “Про будову нервової системи 
у безхребетних”. Обов’язковою для випускників цього 
інституту була восьмирічна військова служба, яку Г. 
Гельмгольц розпочав у 1843 р. в Потсдамі. Там він створив 
фізіологічну лабораторію і почав займатися науковими 
дослідженнями. У 1843 р. досліджував процеси бродіння і 
гниття, стараючись вияснити роль мікроорганізмів. В 1845 р. 

вивчав походження тепла при м’язовій роботі. Вчений розпрацював спосіб 
термоелектричного дослідження теплоутворення в м’язах. В 1847 р. опублікував статтю 
“Про збереження сили”, в якій вперше дав математичне обґрунтування закону 
збереження енергії. Проаналізувавши більшість відомих на той час фізіологічних явищ, 
вказав на загальність цього закону і наголосив, що живий організм є фізико-хімічним 
середовищем, у якому зазначений закон точно виконується. За рекомендацією 
Александера фон Гумбольдта (1769-1859) йому було дозволено передчасно залишити 
військову службу і почати викладати в 1848 р. анатомію в Берлінській академії.  

У 1849 р. Г. Гельмгольца запросили на посаду професора фізіології і загальної 
патології Кенігсберзького університету, де він пропрацював до 1855 р. У 1850 р. Г. 
Гельмгольц розпрацював простий спосіб визначення швидкості проведення  нервового 
збудження спочатку у жаби (30 м/с), а в 1867-1871 рр. разом з російським вченим М. 
Бакстом – у людини. У 1850-1854 рр. вчений вивчав процеси м’язового скорочення. У 
1850 р. Г. Гельмгольц першим побачив сітківку живого ока людини за допомогою 
створеного ним очного дзеркала – офтальмоскопа. Це відкриття почало епоху в галузі 
офтальмоскопії. Далі були праці про механізми пристосування ока до відстані і поява 
теорії акомодації (1853), визначення радіусів кривизни переломлюючих частин ока за 
допомогою офтальмометра. Від 1855 р. Г. Гельмгольц – професор анатомії і фізіології в 
Боннському університеті. Від 1858 р. працював в Гейдельберзькому університеті. 
Продовжив свої дослідження зорової сенсорної системи. Створив вчення про колірні 
відчуття, про колірну сліпоту (1859), вивчав контрастні явища в оці (1860), рух очей і 
сприйняття простору (1863), про форму гороптера та його математичне визначення 
(1862-1864), про стереоскопічний зір (1865).  

У 1856 р. видав “Керівництво з фізіологічної оптики. У 1870 р. став членом 
Прусської АН.  
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Паралельно з цими дослідженнями Г. Гельмгольц вивчав проблеми фізіологічної 
акустики. У 1856 р. доказав здатність слухового апарату аналізувати складні звуки. У 
1859 р. встановив поняття тембру звуку і подав аналіз фізіологічних і фізичних причин 
музичної гармонії (1857, 1859).  

Г. Гельмгольц побудував модель вуха для вивчення характеру дії звукових хвиль 
на кортієв орган і розпрацював (1863) резонансну теорію слуху.  

У 1871 р. вперше в історії Берлінського університету професор фізіології Г. 
Гельмгольц дістав призначення на кафедру теоретичної фізики. У 1874 р. був 
споруджений новий будинок фізичного і фізіологічного інституту, який Г. Гельмгольц 
очолював до 1888 р. Від 1888 р. він був директором Державного фізико-технічного 
інституту в Берліні. 

В лабораторії вченого працювали фізіологи багатьох країн.  
Помер 8 вересня 1894 р. на 74 році 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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