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А.Л. ВАСИЛЬЧУК 

 

ОСОБЛИВОСТІ БІЛОГО ТОНКОМАТЕРІАЛЬНОГО ТІЛА 

  
Вперше у світі пояснюються особливості білого тонкоматеріального тіла людини. 

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

специфічні функції. 

 

Впервые в мире объясняются особенности белого 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 white subtle 

body. 

Key words: enioanatomical standard, hypotrophy, hypofunction, hypertrophy, hyperfunction, specific 

functions. 

Продовження з випуску 27(93)-62(128) 

 

 Морфофункціональна норма, гіпотрофія, гіпофункція, гіпертрофія, гіперфункція 

зовнішньої частини білого тіла впливають на розвиток людини, її тіл, властивостей, 

особливостей, здібностей, функцій, функціональних і ПСІ-феноменальних можливостей, стан 

здоров'я, характер фізіологічних, психічних, інтелектуальних, ментальних, емоційних, 

моральних, етичних, естетичних, ПСІ-феноменальних, духовних, антидуховних і відповідних 

соціальних проявів. 

Еніоанатомічна норма білого тіла - це еніоанатомічний стан тіла, при якому його 

зовнішня оболонка знаходиться між зовнішніми оболонками рожевого і золотого тіл; будова, 

структура, архітектоніка, форма, топографія, інформаційно-енергетичний зміст, функції, 

функціональні можливості та функціонування білого тіла при певних навантаженнях 

оптимально узгоджені з усіма тілами. 

Біле тіло, розвинуте до еніоанатомічної норми (Мал. 1), інформаційно-енергетично: 

забезпечує морфогенез усіх структурних рівнів фізичного тіла та інформаційно-енергетичний 

генезис рожевого, фіолетового, бузкового, синього, бірюзового, блакитного, світлосяюче-

зеленого, зеленого, жовтого, світлосяюче-оранжевого, оранжевого, світлосяюче-червоного та 

червоного тіл, контролює і коректує функції червоного, світлосяюче-червоного, оранжевого, 

світлосяюче-оранжевого, жовтого, зеленого, світлосяюче-зеленого, блакитного, бірюзового, 

синього, бузкового, фіолетового та рожевого тіл і здійснює управління цими функціями, 

встановлює у білих, червоних, світлосяюче-червоних, оранжевих, світлосяюче-оранжевих, 

жовтих, зелених, світлосяюче-зелених, блакитних, синіх і фіолетових діапазонах 

електромагнітного спектра інформаційно-енергетичні взаємообміни з божественним буттям 

Святого Духа і Божим планом творення, впорядкування і розвитку Всесвіту і людини, 

інформаційно-енергетично уможливлює божественному буттю Святого Духа, Ісуса Христа і 

Божої Матері приймати участь в інтеграції людського, земного, космічного та божественно-

духовного буття в людині та збільшувати присутність в людині божественних інформаційно-

енергетичних матерій Бога, збільшує до природно можливого максимуму кількість 

інформаційно-енергетичних матерій, що сприймаються фізичним, червоним, світлосяюче-

червоним оранжевим, світлосяюче-оранжевим, жовтим, зеленим, блакитним, бірюзовим, синім, 

бузковим, фіолетовим і рожевим тілами з інформаційно-енергетичних полів Духа Святого, а 

також інформаційно-енергетичних матерій білих діапазонів електромагнітного спектра з білих 

інформаційно-енергетичних полів божественного буття, Всесвіту і Землі, прискорює 

прогресивний еволюційний розвиток людини в онтогенезі, продовжує розпочатий рожевим 

тілом божественний і триєдино-божественний розвиток людини, розширює високодуховний і  

душевний  розвиток  людини,  формує  в  людині  божественні  властивості Святого Духа, 
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Мал.1. Біле тонкоматеріальне тіло: 

1 – біле тіло; 2 – зовнішня частина білого тонкоматеріального тіла; 
3 – внутрішня частина білого тонкоматеріального тіла; 4 – внутрішня оболонка білого 

тіла; 5 – зовнішня оболонка білого тіла. 
 

 
 

Мал.2. Гіпотрофія зовнішньої частини білого тонкоматеріального тіла: 
1 – біле тонкоматеріальне тіло. 
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Мал.3. Гіпертрофія зовнішньої частини білого тонкоматеріального тіла: 

1 – біле тонкоматеріальне тіло. 
 

поглиблює та розширює розвиток високорозвинутих, гармонійно збалансованих властивостей, 

особливостей, здібностей, функцій, функціональних, психічних, духовних і ПСІ-

феноменальних можливостей, вдосконалює біотичні, психічні, інтелектуальні та ментальні 

здібності людини до можливості їх інтегральних ПСІ-феноменальних проявів з божественними 

аспектами Святого Духа, їх проявів у людському, земному і духовному бутті, особливо у  

божественному бутті Духа Святого з можливими проявами у божественному бутті Бога; 

відповідно до буття Святого Духа підготовлює якісні зміни біотичних, соціальних, психічних і 

духовних властивостей для оптимальної поведінки людини в будь-яких соціально-економічних, 

природно-кліматичних, духовно-душевних і божественних умовах життя, трансформує 

розвиток і прояви усіх властивостей, особливостей, здібностей, функцій, функціональних, 

психічних, духовних і ПСІ-феноменальних можливостей людини в духовність, душевність і 

божественність Святого Духа, формує в людині духовні, душевні, божественні і триєдино-

божественні властивості Святого Духа, уможливлює інформаційно-енергетичну присутність в 

людині божественного буття Святого Духа, уможливлює максимальне збільшення 

інформаційно-енергетичної присутності божественного буття Духа Святого, Ісуса Христа і 

Божої Матері в інтеграції людського, земного, космічного, духовного, душевного та 

божественного буття в людині, інформаційно-енергетично посилює розпочатий рожевим 

тілом розвиток триєдино-божественних властивостей людини, вдосконалює, поглиблює і 

розширює розвиток триєдино-божественних властивостей людини, значно розширює, 

поглиблює і вдосконалює біотичні, соціальні, психічні, інтелектуальні, ментальні, емоційні, 

моральні, етичні, естетичні, духовні, душевні, позасмислові, екстрасенсорні, ПСІ-феноменальні 

та інформаційно-енергетичні властивості людини відповідно до божественності Святого Духа, 

обумовлює і розширює сприйняття і декодування духовних, душевних і божественних 

інформацій божественного буття Святого Духа, Ісуса Христа і Божої Матері у червоних, 

світлосяюче-червоних, оранжевих, світлосяюче-оранжевих, жовтих, зелених, світлосяюче-

зелених, блакитних, синіх, фіолетових і білих діапазонах електромагнітного спектра та може 

приймати ці інформації з інформаційно-енергетичних полів Бога і будь-яких духовних рівнів 
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людської свідомості, суспільства, окремих людей, природи, тварин, Землі, біосфери, ноосфери, 

Всесвіту і будь-якого його об’єкта, може необмежено інформаційно-енергетично змінювати, 

переорієнтовувати і коректувати філогенетичні, онтогенетичні, генетичні, причинно-

наслідкові, дуалістичні, інформаційно-енергетичні, духовні, душевні, божественні і триєдино-

божественні закономірності розвитку людини в межах її ідентичності, морфогенезу, 

інформаційно-енергетичного генезису, духовності, душевності та божественності, забезпечує 

інформаційно-енергетичні умови для безперервного божественного і триєдино-божественного 

розвитку відповідно до божественності Святого Духа, наділяє людину інформаційно-

енергетичною божественністю Духа Святого, божественною любов'ю Святого Духа, 

обумовлює прояви в людині божественності і любові Святого Духа; інформаційно-

енергетичним змістом любові Святого Духа посилює в людині божественну любов Ісуса 

Христа і Божої Матері, збалансовує і гармонізує усі властивості, особливості, здібності, 

функції, функціональні, психічні, духовні та ПСІ-феноменальні можливості людини до 

божественності Святого Духа, не допускає негативних проявів домінантно розвинутих 

властивостей людини, утримує їх прояви в межах позитивного, трансформує їх інформаційно-

енергетичні матерії руйнівного і дегенеративно-деструктивного характеру в інформаційно-

енергетичні матерії творення, збалансованого розвитку та матерії, які за своїм змістом 

відповідають гармонії духовних, душевних і божественних властивостей Святого Духа, 

переводить інформаційно-енергетичний зміст свідомості людини на духовний, душевний і 

божественний рівень Святого Духа, розширює свідомість до розуміння інформаційно-

енергетичних основ єдності людського, земного, космічного, духовного, душевного і 

божественного буття Святого Духа, не допускає забруднення свідомості антидуховними 

інформаціями і не дає можливості переорієнтувати духовну, душевну і божественну свідомість 

на антидуховну, антидушевну і антибожественну, підготовлює фізичне, червоне, світлосяюче-

червоне, оранжеве, світлосяюче-оранжеве, жовте, зелене, світлосяюче-зелене, блакитне, 

бірюзове, синє, бузкове, фіолетове і рожеве тіла, а також усі властивості, особливості, здібності, 

функції, функціональні, психічні, духовні та ПСІ-феноменальні можливості людини до 

сприйняття інформацій, мікрочасток, світла, енергій, інформаційно-енергетичних субстанцій і 

біоплазм білих, червоних, світлосяюче-червоних, оранжевих, світлосяюче-оранжевих, жовтих, 

зелених, світлосяюче-зелених, блакитних, синіх і фіолетових діапазонів електромагнітного 

спектра з інформаційно-енергетичних полів людства, природи, Землі, біосфери, ноосфери, 

Всесвіту і духовного буття відповідно до духовності, душевності та божественності Святого 

Духа, поглиблює та розширює розпочатий іншими тілами процес набуття людиною 

властивостей Святого Духа, Ісуса Христа і Бога до повного набуття духовних, душевних і 

божественних властивостей Святого Духа, відкриває нові можливості божественного і 

триєдино-божественного розвитку, вдосконалення та проявів людини на усіх рівнях людського, 

земного, космічного, духовного, душевного і божественного буття Святого Духа, дає людині 

можливість досягнути у своєму розвитку божественного рівня, вільно і свідомо підкорити 

свою волю і свій подальший розвиток божественним цінностям життя і Святого Духа. Під 

інформаційно-енергетичним впливом білого тіла людина природно набуває духовності, 

душевності, божественності, мудрості, геніальності, позитивного мислення, миролюбності, 

толерантності, гуманності, дипломатичності та ПСІ-феноменальних властивостей в їх 

інтегральних божественних проявах відповідно до можливостей і духовності Святого Духа. Усі 

ці та інші можливості людини інтегрально проявляються в людському, земному, космічному, 

духовному, душевному та божественному бутті Святого Духа і спрямовуються на позитивний, 

духовний, душевний і божественний розвиток будь-якого буття відповідно до інформаційного 

впливу божественного буття Святого Духа.   

 Біле тіло в межах людського, земного, космічного, духовного, душевного і 

божественного буття розширює інформації про біотичні, фізичні, фізіологічні, соціальні, 

психічні, ПСІ-феноменальні, духовні, душевні та божественні властивості людини. На 

природному рівні тіло збільшує об’єм інформаційно-енергетичних взаємообмінів між тілами 
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людини, інформаційно-енергетичними полями людства, тварин, природи, Землі, біосфери, 

ноосфери, духовного, душевного і божественного буття до повного інформаційно-

енергетичного взаємообміну з божественним буттям Святого Духа. Це посилює та розширює 

інформаційно-енергетичну єдність людини з людським, земним, космічним, духовним, 

душевним і божественним буттям, її інформаційно-енергетичний захист на рівні Святого Духа. 

Призводить до утворення в людині та її середовищі інформаційно-енергетичних умов для 

всебічних і гармонійних проявів духовних, душевних і божественних властивостей Святого 

Духа та окремих триєдино-божественних властивостей Бога. Психічні, інтелектуальні, 

ментальні, емоційні, моральні, етичні, естетичні, ПСІ-феноменальні, духовні, душевні, 

божественні, електромагнітні, інформаційно-енергетичні та інші властивості людини 

досягають такого рівня розвитку, який дає можливість людині, як Святому Духу, в умовах 

Землі: переорієнтовувати причинно-наслідкові закономірності не тільки власного розвитку, 

але й розвитку окремих людей, соціальних груп, народів, селищ, міст, держав і людства в 

цілому, змінювати властивості будь-якої матерії, спілкуватися з часом і простором та усім 

тим, що є у часі та просторі, як у минулому, так і у теперішньому та майбутньому, захищати і 

утворювати життя, передбачати доленосні для людства і держав події та явища, формувати 

духовну філософію життя, передавати знання людству та використовувати інформації 

життєвого досвіду минулих земних життів.    

      У білому тілі відсутні негативні інформації причинно-наслідкових і дуалістичних 

закономірностей розвитку людини. Структури тіла не фіксують негативні причинно-наслідкові 

інформації, фіксують тільки божественні причинно-наслідкові інформації, нейтралізують 

негативний причинно-наслідковий вплив на людину та її тіла антисвіту і зла, до певної міри 

очищають тіла людини від негативних причинно-наслідкових інформацій, негативізму в 

дуалізмі та від біопатогенних інформаційно-енергетичних матерій. Наслідком є мінімізований 

негативний, дуалістичний і антидуховний інформаційно-енергетичний вплив на людину 

антисвіту і зла. Якщо біле тіло розвинене, воно має найбільші порівняно з усіма тілами, крім 

золотого, можливості для інформаційно-енергетичного очищення фізичного тіла, червоного, 

світлосяюче-червоного, оранжевого, світлосяюче-оранжевого, жовтого, зеленого, світлосяюче-

зеленого, блакитного, бірюзового, синього, бузкового, фіолетового і рожевого тіл, зовнішнього 

середовища, інших людей від негативних причинно-наслідкових інформацій, утворює 

божественно чисті інформаційно-енергетичні основи розвитку і проявів людини у філогенезі та 

онтогенезі відповідно до божественності Святого Духа. Це унеможливлює переорієнтацію 

людини від духовного до антидуховного, від душевного до антидушевного та від 

божественного до антибожественного, що дозволяє раніше розпочати та інтенсифікувати 

подальший процес її божественного і триєдино-божественного розвитку. Якщо біле тіло 

розвинене, воно не створює негативних інформаційних імпульсів, потрібних для початку 

реалізації негативних причинно-наслідкових програм розвитку людини в усіх аспектах її життя. 

З погляду еніоанатомії це означає, що, розвиваючи біле тіло, можна наблизити розпочатий 

рожевим тілом божественний і триєдино-божественний розвиток людини до універсального 

розвитку, до завершальної стадії обумовленого золотим тілом божественного і триєдино-

божественного розвитку і утворити інформаційно-енергетичну основу для всебічного, 

гармонійного, збалансованого та універсального розвитку золотого тіла і набуття людиною 

триєдино-божественних властивостей.     

 Біле тіло інформаційно-енергетично наповнює божественним інформаційно-

енергетичним змістом Святого Духа, Ісуса Христа, Божої Матері та окремих божественних 

аспектів Бога процес інтеграції людського, земного, космічного, духовного, душевного і 

божественного буття в людині. Розширює інформаційно-енергетичні взаємообміни тіл людини 

з інформаційно-енергетичними полями людського, земного, космічного, духовного, душевного 

і божественного буття, особливо буття Святого Духа. Дає людині можливість свідомо 

встановлювати активні інформаційно-енергетичні взаємообміни з буттям Святого Духа. 

Посилює і розширює розпочатий рожевим тілом божественний інформаційно-енергетичний 
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захист людини і дає Святому Духу можливість захищати людину. Приймає участь у 

формуванні індивідуальної божественної і триєдино-божественної ідентичності людини, 

захищає божественну і триєдино-божественну ідентичність людини і не допускає заміни 

божественної ідентичності людини на антибожественну. Зміцнює здоров'я, зберігає молодість і 

продовжує земне життя людини. Під інформаційно-енергетичним впливом білого тіла усі тіла 

людини набувають нових можливостей структурно-функціонального розвитку. Для кожного 

тіла відкриваються нові божественні перспективи у формуванні якісно нових властивостей 

людини, які своїми характеристиками і проявами однаково відповідають вимогам людського, 

земного, космічного, духовного, душевного і божественного буття Святого Духа, Ісуса Христа, 

Божої Матері та наближаються до вимог божественного буття Бога. Універсально розвинене 

біле тіло завершує всебічну інформаційно-енергетичну підготовку тонкоматеріальних тіл до 

завершальної стадії триєдино-божественного розвитку людини. Людина та її властивості 

розвиваються, вдосконалюються і проявляються під інтегральним інформаційно-

енергетичним впливом не лише білого тіла, але й усіх тонкоматеріальних тіл. Божественна 

гармонія усіх властивостей людини розширюється до божественності Святого Духа. Людині 

відкриваються нові ширші ПСІ-феноменальні, позасмислові, інформаційно-енергетичні та 

нескінченні божественні можливості пізнання божественних і триєдино-божественних 

властивостей Святого Духа, пізнання світу, суті духовного, душевного і божественного буття та 

буття людини, природи, Землі, біосфери, ноосфери і Всесвіту. Органи чуття і свідомість 

людини у своєму розвитку досягають можливості відчувати божественність і триєдину 

божественність Святого Духа, набувають властивостей божественної і триєдино-божественної 

свідомості, поглиблюють божественне усвідомлення всеохоплюючої духовності, душевності та 

божественності Святого Духа, Ісуса Христа і Божої Матері. Людина досягає божественного 

відчуття, божественної свідомості Святого Духа і божественного сприйняття всеохоплюючої 

духовності Святого Духа, Ісуса Христа і Божої Матері. Оптимальне функціонування білого тіла 

забезпечує майже повну божественну гармонію розвитку і проявів фізичного, червоного, 

світлосяюче-червоного, оранжевого, світлосяюче-оранжевого, жовтого, зеленого, світлосяюче-

зеленого, блакитного, бірюзового, синього, бузкового, фіолетового і рожевого тіл, усіх 

властивостей, особливостей, здібностей, функцій, функціональних, психічних, духовних і ПСІ-

феноменальних можливостей людини.     

 Біле тіло вміщує необмежені духовні, душевні, божественні і триєдино-божественні 

інформаційно-енергетичні потенціали Святого Духа у розвитку, вдосконаленні, переорієнтації, 

оновленні, регенерації, реабілітації, рекондиції, перетворенні, очищенні, відродженні, 

виникненні та проявах людини і усіх її властивостей, особливостей, здібностей, функцій, 

функціональних, психічних, духовних і ПСІ-феноменальних можливостей в людському, 

земному, космічному, духовному, душевному і божественному бутті Святого Духа, Ісуса 

Христа і Божої Матері минулого, теперішнього та майбутнього. Реалізація потенційних 

інформаційно-енергетичних можливостей білого тіла проявляється поглибленим і більш 

досконалим у порівнянні з іншими тілами божественним і триєдино-божественним розвитком, 

божественною геніальністю Святого Духа у людських властивостях і здібностях, 

божественними можливостями сприйняття, відчуття і усвідомлення усіх рівнів людського, 

земного, космічного, духовного, душевного і божественного світу відповідно до освіченості, 

свідомості, совісті, любові та божественності Святого Духа. За посередництвом білого тіла 

людина духовно очищається, Божі Заповіді стають нормою життя, людина набуває 

духовності, душевності і божественності Святого Духа, в людині віддзеркалюється Святий 

Дух, людина стає невід’ємною частиною буття Святого Духа, своєю особистістю репрезентує 

на Землі духовне, душевне, божественне і триєдино-божественне буття Святого Духа, а 

людськими властивостями може проявляти себе, як Святий Дух. За допомогою інформаційно-

енергетичного потенціалу білого і решти тіл людина може, як Святий Дух: змінювати 

характеристики часу, простору, надавати матеріям іншого стану, очищати себе, людей, 

природу, Землю, біосферу, ноосферу, Всесвіт і своє духовне, душевне та божественне буття від 
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негативних причинно-наслідкових інформацій, переорієнтовувати, направляти, коригувати і 

змінювати окремі аспекти філогенетичного, онтогенетичного, генетичного, біотичного, 

соціального, психічного, ПСІ-феноменального, морального, етичного, естетичного, 

інформаційно-енергетичного, електромагнітного, дуалістичного, причинно-наслідкового, 

душевного, духовного, божественного і триєдино-божественного розвитку людини згідно 

Божого плану розвитку, миттєво оздоровлювати себе та інших людей, суспільство, тварин і 

природу від будь-яких хвороб.   

      За посередництвом всебічно, гармонійно, збалансовано та універсально розвиненого 

білого тіла в людині можуть проявлятися Святий Дух, духовність, душевність, божественність 

і триєдина божественність Святого Духа, божественні властивості буття Святого Духа, людина 

може свідомо встановлювати телепатичну комунікацію та інформаційно-енергетичні 

взаємообміни зі Святим Духом. Протягом земного життя людина стає інформаційно-

енергетичним носієм ПСІ-феноменальності, духовності, душевності, божественності і 

триєдиної божественності Святого Духа. Володіє божественною інтуїцією, геніальним 

інтелектом, проявляється божественною любов’ю, доброзичливістю, скромністю, 

невибагливістю, ласкавістю, простотою тощо. За допомогою білого тіла людина має 

можливість встановлювати інформаційно-енергетичні взаємоз’єднання, активні інформаційно-

енергетичні взаємообміни і активізувати інформаційну єдність з усіма рівнями земної, 

космічної, духовної, душевної та божественної реальності, які знаходяться за межами 

фізіологічного сприйняття органами чуття. Разом з усіма тонкоматеріальними тілами біле тіло 

фактично забезпечує максимально всебічне сприйняття інформацій про світ та їх відображення 

у червоних, світлосяюче-червоних, оранжевих, світлосяюче-оранжевих, жовтих, зелених, 

світлосяюче-зелених, блакитних, бірюзових, синіх, бузкових, фіолетових, рожевих, білих 

діапазонах і у нескінченній кількості змішаних різнокольорових діапазонів електромагнітного 

спектра, що утворює найсприятливіші інформаційно-енергетичні умови для сприйняття 

апріорних і божественних знань, трансформації інтелекту до стану яснознання, розвитку ПСІ-

феноменальних, духовних, душевних, божественних і триєдино-божественних властивостей 

людини відповідно до божественності Святого Духа. Людські властивості набувають 

властивостей Святого Духа, в усіх сферах діяльності людина проявляє божественність Святого 

Духа, Ісуса Христа і Божої Матері. У державній, соціально-економічній, науковій, культурно-

просвітницькій, педагогічній, медичній, духовній, релігійній і будь-якій іншій сфері діяльності 

людина завжди проявляється прогресивно, гуманно, дипломатично, толерантно, з максимально 

можливим успіхом. Для того, щоб людина могла так проявлятися, вона повинна почати свій 

розвиток на інформаційно-енергетичній основі розвинених тонкоматеріальних тіл, особливо 

всебічно розвиненого білого тіла, комплексно реалізовувати інформаційно-енергетичні 

потенціали тонкоматеріальних тіл, враховувати усі можливості свого розвитку та умови своєї 

діяльності, не допускати інформаційно-енергетичного забруднення своїх тіл, духовних, 

душевних і божественних властивостей. Біле тіло розширює об’єктивне відображення 

реальності, часу, простору, усіх видів матерії, дає можливість людині, як Святому Духу, 

відчувати і усвідомлювати інформації, мікрочастки, світло, енергії, інформаційно-енергетичні 

субстанції та біоплазми інформаційно-енергетичних полів людей, соціальних груп, тварин, 

природи, Землі, біосфери, ноосфери, Всесвіту, духовного буття і будь-яких об’єктів Всесвіту. 

Людина наближається до сприйняття, відчуття і усвідомлення абсолютної правди в усіх її 

вимірах. Біле тіло відкриває людині нові можливості розвитку, які здійснюються на основі 

адекватної структурної, функціональної і топографічної відповідності між білим тілом та усіма 

тілами, точної взаємозбалансованості, взаємозалежності, взаємокомпенсації, гармонії та 

інтеграції інформаційно-енергетичних можливостей фізичного тіла і усіх тонкоматеріальних тіл 

для формування та підготовки усіх властивостей людини відповідно до триєдиної 

божественності Святого Духа. Функціонування білого тіла не може завершити індивідуальний 

божественний і триєдино-божественний розвиток людини, і вона у своїй діяльності не може 

повноцінно проявляти божественні і триєдино-божественні властивості. Для завершення 
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божественного і триєдино-божественного розвитку людини необхідний всебічний, 

гармонійний, збалансований та універсальний розвиток усіх тіл, особливо золотого тіла. 

Інформаційно-енергетичні можливості білого тіла утворюють інтеграцію, цілісність і гармонію 

усіх властивостей, особливостей, здібностей, функцій, функціональних, психічних, 

інтелектуальних і ПСІ-феноменальних можливостей людини, що уможливлює витончене 

вдосконалення душевних, духовних і божественних можливостей людини до її повної 

готовності завершити свій триєдино-божественний розвиток. Витончений розвиток душі 

людини та усіх її властивостей посилює її духовну, душевну і божественну ідентичність, 

уможливлює свідоме протистояння негативному інформаційно-енергетичному впливу 

антисвіту, антидуховності, антидушевності, антибожественності та зла, мінімізує небезпеку 

переорієнтації від божественного до антибожественного розвитку, забезпечує інтуїтивну і 

свідому орієнтацію в адекватному виборі індивідуальних напрямків духовного, душевного, 

божественного і триєдино-божественного розвитку, допомагає фіолетовому, рожевому та 

золотому тілам забезпечувати постійну, достатню і надійну інформаційно-енергетичну 

присутність в людині Святого Духа, Ісуса Христа, Божої Матері та частково - Бога, повністю 

підготовлює людину до завершальної стадії розвитку триєдиної божественності.     

      Біле тіло: встановлює в людині рівновагу фізичного, духовного, душевного і 

божественного буття Святого Духа, формує в людині властивості Святого Духа, своїм 

інформаційним змістом продовжує, змінює, переорієнтовує та координує божественний і 

триєдино-божественний розвиток людини, спрямовує розвиток усіх властивостей, 

особливостей, здібностей, функцій, функціональних, психічних, духовних і ПСІ-

феноменальних можливостей людини до божественності Святого Духа, сприяє витонченому 

вдосконаленню усіх ПСІ-феноменальних властивостей до можливості їх наукового, 

практичного і божественного використання, посилює інформаційно-енергетичне забезпечення 

безперервного духовного, душевного, божественного і триєдино-божественного розвитку 

людини, гармонізує усі аспекти розвитку і проявів людини у людському, земному, космічному, 

духовному, душевному і божественному бутті, дає людині божественну любов Святого Духа і 

обумовлює її прояви, посилює інформаційно-енергетичний захист людини. Під інформаційно-

енергетичним впливом білого тіла людина досягає божественної гармонії усіх властивостей і 

отримує можливість розпочати всебічне пізнання божественних властивостей Святого Духа.    

 За допомогою білого тіла людина може досягнути стану глибокої концентрації, 

візуалізації, медитації, трансу, трансцендентальної телепатичної комунікації, регресії з 

усвідомленням божественного буття Святого Духа, подій, явищ, процесів і мудрості минулих 

життів, левітації, матеріалізації, може вилікуватися від будь-яких хвороб, всебічно, інтегрально 

і адекватно проявляти будь-які ПСІ-феноменальні здібності.   

       Біле тіло всебічно, збалансовано та гармонійно представляє в людині чоловіче і жіноче 

духовне, душевне, божественне і триєдино-божественне начало, є безсмертним, віддзеркалює 

філогенетичний, онтогенетичний, еволюційний, причинно-наслідковий, духовний, душевний, 

божественний і триєдино-божественний розвиток людини, обумовлює духовну, душевну та 

божественну ідентичність людини, її найвищі духовні, душевні, божественні і триєдино-

божественні прояви, захищає людину від втрати індивідуальної духовної, душевної, 

божественної та триєдино-божественної ідентичності, сприяє досягненню людиною духовного, 

душевного і божественного буття і репрезентує духовне, душевне, божественне буття Святого 

Духа і триєдину божественність на Землі. Біле тіло відкриває для людини нові можливості 

розвитку, накопичення інформаційно-енергетичного потенціалу для утворення нових 

соціально-економічних умов життя, повної гармонізації людини із суспільством, природою, 

Землею, біосферою, ноосферою, Всесвітом, духовним, душевним і божественним буттям, для 

інформаційно-енергетичного збалансування і поєднання дуалістичних позитивних і 

негативних причинно-наслідкових властивостей і утворення на їх основі якісно нових 

характеристик властивостей, особливостей, здібностей, функцій, функціональних, психічних, 

духовних і ПСІ-феноменальних можливостей людини, позбавлених негативних ознак. Під 
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впливом білого тіла стають витонченими і змістовно глибшими інтуїтивні, інтелектуальні, 

ментальні, емоційні, екстрасенсорні, позасмислові, інформаційно-енергетичні, ПСІ-

феноменальні, духовні, душевні та божественні відчуття, людина усвідомлює не тільки своє 

середовище, але і планетарну, космічну, духовну, душевну, божественну і триєдино-

божественну реальність. Божественність Святого Духа передається людині інформаціями, 

мікрочастками, світлом, енергіями, інформаційно-енергетичними субстанціями та біоплазмами 

білих, червоних, світлосяюче-червоних, оранжевих, світлосяюче-оранжевих, жовтих, зелених, 

світлосяюче-зелених, блакитних, бірюзових, синіх і фіолетових діапазонів електромагнітного 

спектра за посередництвом універсально розвиненого білого тіла. 

 Інформації, мікрочастки, світло, енергії, інформаційно-енергетичні субстанції та 

біоплазми білого тіла обумовлюють всесвітні прояви божественної любові Святого Духа до 

усіх форм життя, забезпечують поведінку, точку зору, вчинки і спілкування на основі 

божественної любові Духа Святого, терпеливість, відпущення, прощення, милосердя з метою 

збереження миру, свободи і однакового права на життя усіх форм життя, приймають участь в 

утворенні інформаційно-енергетичної біоплазми нового людського життя, наповнюють і 

посилюють нове людське життя необмеженою і безумовною божественною любов'ю Святого 

Духа, Божим планом розвитку нового людського життя відповідно до божественної правди і 

божественності Святого Духа. 

 Інтегральний білий компонент білого тіла захищає людину від антидуховного, 

антидушевного і антибожественного впливу антисвіту і зла, червоний і світлосяюче-червоний 

компоненти захищають людину від інфрачервоного випромінювання, оранжевий і 

світлосяюче-оранжевий компоненти - від негативного впливу радіовипромінювання, жовтий 

компонент - від низькочастотного випромінювання, 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 фіолетовий компонент білого тіла захищає людину від 

ультрафіолетового випромінювання. У загальному біле тіло захищає людину у процесі 

філогенетичного розвитку від негативного та біопатогенного впливу Всесвіту, антисвіту, зла, 

особистої антидуховності, антидушевності і антибожественності.   

       Біле тіло свідчить про точну збалансованість у своєму середовищі композицій червоних, 

оранжевих, жовтих, зелених, блакитних, синіх і фіолетових інформаційно-енергетичних 

матерій. Інформаційно-енергетична чистота білого тіла забезпечує божественний і триєдино-

божественний розвиток розвиток людини відповідно до духовності, душевності і 

божественності Духа Святого. Присутність інших, не білих відтінків у білому тілі вказує на 

переважний розвиток відповідних властивостей, особливостей, здібностей, функцій, 

функціональних, психічних, ПСІ-феноменальних, духовних, душевних, божественних і 

триєдино-божественних можливостей людини. Червоні відтінки свідчать про переважний 

розвиток тих властивостей, особливостей, здібностей, функцій, функціональних, психічних, 

духовних і ПСІ-феноменальних можливостей людини, які обумовлені червоним, світлосяюче-

червоним, оранжевим, світлосяюче-оранжевим, бузковим, фіолетовим, рожевим і білим тілами, 

оранжеві відтінки свідчать про переважний розвиток тих властивостей, особливостей, 

здібностей, функцій, функціональних, психічних, духовних і ПСІ-феноменальних можливостей 

людини, які обумовлені оранжевим, світлосяюче-оранжевим, рожевим і білим тілами, жовті 

відтінки - про переважний розвиток тих властивостей, особливостей, здібностей, функцій, 

функціональних, психічних, духовних і ПСІ-феноменальних можливостей людини, які 

обумовлені жовтим, оранжевим, світлосяюче-оранжевим, зеленим, світлосяюче-зеленим, 

бірюзовим, бузковим, рожевим і білим тілами, зелені відтінки - про переважний розвиток тих 

властивостей, особливостей, здібностей, функцій, функціональних, психічних, духовних і ПСІ-

феноменальних можливостей людини, які обумовлені зеленим, світлосяюче-зеленим, 

бірюзовим, рожевим і білим тілами, блакитні відтінки - про переважний розвиток тих 

властивостей, особливостей, здібностей, функцій, функціональних, психічних, духовних і ПСІ-
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феноменальних можливостей людини, які обумовлені блакитним, зеленим, світлосяюче-

зеленим, бірюзовим, синім, бузковим, фіолетовим, рожевим і білим тілами, бірюзові відтінки - 

про переважний розвиток тих властивостей, особливостей, здібностей, функцій, 

функціональних, психічних, духовних і ПСІ-феноменальних можливостей людини, які 

обумовлені бірюзовим і білим тілами, сині відтінки - про переважний розвиток тих 

властивостей, особливостей, здібностей, функцій, функціональних, психічних, духовних і ПСІ-

феноменальних можливостей людини, які обумовлені синім, зеленим, світлосяюче-зеленим, 

блакитним, бірюзовим, бузковим, фіолетовим, рожевим і білим тілами, бузкові відтінки - про 

переважний розвиток тих властивостей, особливостей, здібностей, функцій, функціональних, 

психічних, духовних і ПСІ-феноменальних можливостей людини, які обумовлені бузковим, 

фіолетовим, рожевим і білим тілами, фіолетові відтінки - про переважний розвиток тих 

властивостей, особливостей, здібностей, функцій, функціональних, психічних, духовних і ПСІ-

феноменальних можливостей людини, які обумовлені фіолетовим, рожевим і білим тілами, 

рожеві відтінки - про переважний розвиток тих властивостей, особливостей, здібностей, 

функцій, функціональних, психічних, душевних і ПСІ-феноменальних можливостей людини, 

які обумовлені рожевим і білим тілами; золоті відтінки - про переважний розвиток тих 

властивостей, особливостей, здібностей, функцій, функціональних, психічних, духовних і ПСІ-

феноменальних можливостей людини, які обумовлені золотим і білим тілами. У білому тілі 

можуть тимчасово виникати поєднання інформацій, мікрочасток, світла, енергій, інформаційно-

енергетичних субстанцій і біоплазм білих та інших кольорів з виникненням нескінченної 

кількості композицій, що свідчить про неповторність та індивідуальність ПСІ-феноменального, 

духовного, душевного, божественного і триєдино-божественного розвитку людини, Духа 

Святого в людині, про божественний і триєдино-божественний розвиток людини відповідно до 

божественності і триєдиної божественності Святого Духа.    

       Інформаційно-енергетичні матерії білого тіла можуть використовуватися фізичним тілом 

та усіма тонкоматеріальними тілами для свого розвитку, вдосконалення і для необхідних 

еволюційних змін своїх форм, структур, архітектоніки, функцій і функціональних можливостей. 

Сприймання, відчуття і усвідомлення інформаційно-енергетичних матерій білого тіла залежать 

від структурно-функціонального стану та розвитку тонкоматеріальних тіл, від фізичного, 

психічного, інтелектуального, ментального, емоційного, морального, етичного, естетичного, 

ПСІ-феноменального, духовного, душевного і божественного розвитку людини.    

      Синхронізація функціональних частот і вібрацій усіх тіл з білим тілом в усіх діапазонах 

електромагнітного спектра допомагає досягнути інформаційно-енергетичної єдності з 

божественним буттям Духа Святого, усвідомити праоснови життя, його різноманітність і 

єдність світу. 

       Біле тіло людини є частиною божественної і триєдино-божественної суті Святого Духа, 

що є безсмертною, віддзеркалює філогенетичний, онтогенетичний, еволюційний розвиток 

людини та усі її властивості, особливості, здібності, функції, функціональні, психічні, духовні 

та ПСІ-феноменальні можливості.    

       На фізичному рівні людини біле тіло символізує Святий Дух, властивості духовного, 

душевного і божественного буття Святого Духа, духовну, душевну і божественну чистоту душі 

людини, божественну освіченість і освяченість Святим Духом, правду, мудрість, єдність, 

цілісність, досконалість, збалансованість, рівновагу, гармонію, шляхетність, мужність, віру без 

доказів, вірність, гуманність, толерантність, натхнення, задоволення, ідеалізм, а при 

інформаційно-енергетичному забрудненні символізує антидуховність, антидушевність і 

антибожественність.                   

 Наявність у білому тілі інформаційно-енергетичних матерій чистих білих відтінків та 

окремих кольорових компонентів білих матерій білого тіла в будь-якому тонкоматеріальному 

тілі є для людини позитивною, тому що ці матерії репрезентують в людині відповідні аспекти і 

характеристики божественного буття Святого Духа. Перевага у білому тілі інформаційно-

енергетичних матерій чистих, світлих і сяючих білих відтінків свідчить про божественний 
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розвиток людини, про трансформацію людських властивостей у божественність Святого Духа, 

про готовність людини та її тіл до проявів у ній Святого Духа і про розвиток її триєдино-

божественних властивостей.    

 Усі вищенаведені біотичні, соціальні, психічні, духовні, професійні та ПСІ-феноменальні 

прояви людини, обумовлені інформаційно-енергетичним змістом білого тіла, можна 

цілеспрямовано розвивати, вдосконалювати та формувати спеціальними методами впливу 

білими інформаційно-енергетичними матеріями на біле тіло і білу голографічну інтеграцію тіл. 

      У процесі еніопедагогічного, еніоанатомічного, еніопсіанатомічного, еніопсихічного та 

еніомедичного впливу на людину білими інформаційно-енергетичними матеріями за 

посередництвом і допомогою білого тіла реагує не тільки біле тіло, але й червоне, світлосяюче-

червоне, оранжеве, світлосяюче-оранжеве, жовте, зелене, світлосяюче-зелене, блакитне, 

бірюзове, синє, бузкове, фіолетове, рожеве та золоте тіла і біла голографічна інтеграція 

тонкоматеріальних тіл в цілому. Білими інформаційно-енергетичними матеріями можна 

свідомо та цілеспрямовано впливати на людину не тільки за посередництвом білого тіла, але і 

за посередництвом одного з тіл - червоного, світлосяюче-червоного, оранжевого, світлосяюче-

оранжевого, жовтого, зеленого, світлосяюче-зеленого, блакитного, бірюзового, синього, 

бузкового, фіолетового, білого або золотого, а також інтегрально, за посередництвом білої 

голографічної інтеграції тіл, з акцентом на будь-якому тонкоматеріальному тілі, з різною 

поступовістю, послідовністю, синхронно, асинхронно, ритмічно, аритмічно, з однаковою чи 

різною інтенсивністю і силою, короткочасно чи довготривало, різною кількістю тіл, різними 

комбінаціями цих тіл та білою голографічною інтеграцією тіл в цілому. Результатом цього буде 

різний ефект впливу еніоанатомічних, еніопсіанатомічних, еніопедагогічних, еніофізіологічних, 

еніопсихічних, еніобіологічних, еніотерапевтичних, еніомедичних та інших еніологічних 

технологій, методів і засобів.    

   Тільки за умови розвиненого білого тіла, його структурної та функціональної 

відповідності усім тілам і збалансованості його змісту зі змістом усіх своїх тіл людина може 

повною мірою використовувати інформаційно-енергетичний потенціал білих, червоних, 

світлосяюче-червоних, оранжевих, світлосяюче-оранжевих, жовтих, зелених, світлосяюче-

зелених, блакитних, синіх і фіолетових діапазонів електромагнітного спектра інформаційно-

енергетичних полів людства, природи, Землі, біосфери, ноосфери, Всесвіту, духовного буття 

для: збільшення об'єму інформацій, мікрочасток, світла, енергій, інформаційно-енергетичних 

субстанцій і біоплазм духовного, душевного і божественного буття Святого Духа, посилення і 

розширення інтеграції своїх тіл, поєднання у собі людського, земного, космічного і духовного 

буття Святого Духа, інтеграції усіх тіл у багаторівневу біотично-фізичну енергоінформаційну 

космічно-земну голограму, підготовки фізичного, червоного, світлосяюче-червоного, 

оранжевого, світлосяюче-червоного, жовтого, зеленого, світлосяюче-зеленого, блакитного, 

бірюзового, синього, бузкового і фіолетового тіл до сприйняття повного обсягу інформаційно-

енергетичних матерій з інформаційно-енергетичних полів Святого Духа, Ісуса Христа і Божої 

Матері та ширшого сприйняття з інформаційно-енергетичних полів Бога; божественного і 

триєдино-божественного розвитку; збалансування фізичного, духовного, душевного і 

божественного буття Святого Духа, трансформації людських властивостей у божественні 

властивості Святого Духа, проявів у собі Святого Духа, божественних і триєдино-

божественних характеристик божественного буття Святого Духа, Ісуса Христа і Божої Матері, 

просвітлення людини Святим Духом, формування в людині божественних і триєдино-

божественних властивостей Святого Духа; інформаційно-енергетичної підготовки людини та її 

тіл до завершальної стадії нескінченного божественного і триєдино-божественного розвитку; 

нескінченного божественного розвитку власної душі; набуття нескінченного божественного і 

триєдино-божественного розвитку відповідно до божественності Святого Духа і вічного 

божественного інформаційно-енергетичного життя для проявів, діяльності і творіння людини, 

як Святого Духа, в людському, земному, космічному та духовному бутті, очищення себе, 

інших людей і зовнішнього середовища від негативних причинно-наслідкових інформацій, 
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переорієнтації, корекції та спрямування філогенетичних, онтогенетичних, генетичних, 

еволюційних, інформаційно-енергетичних, електромагнітних, причинно-наслідкових, 

дуалістичних, ПСІ-феноменальних, духовних, душевних і божественних закономірностей 

індивідуального та загальнолюдського розвитку, зміни характеристик і станів будь-якої матерії, 

поглибленого і всебічного пізнання світу, правди духовного, душевного і божественного буття 

людства, Землі та Всесвіту з позиції божественності Святого Духа, довготривалого збереження 

молодості, продовження земного життя і зміцнення здоров’я, щоб людина могла, як Святий 

Дух, ефективно оздоровлювати людей, тварин, рослини, природу і Землю і всебічно та 

інтегрально проявляти усі ПСІ-феноменальні здібності.   

 Гіпотрофія зовнішньої частини білого тіла - це еніоанатомічний стан тіла, при якому 

його зовнішня частина зменшена до розмірів зовнішньої частини рожевого, фіолетового, 

бузкового, синього, або навіть червоного тіла і довготривало перебуває у стані функціональної 

пасивності (Мал.2). 

      Гіпотрофія і гіпофункція зовнішньої частини білого тіла: дезінтегрують і 

послаблюють структурно-функціональну єдність фізичного тіла з білим тілом і білою 

голографічною інтеграцією тонкоматеріальних тіл, послаблюють білу голографічну інтеграцію 

тонкоматеріальних тіл, зменшують об’єм інформаційно-енергетичних взаємообмінів, які 

здійснюються у білих, червоних, світлосяюче-червоних, оранжевих, світлосяюче-оранжевих, 

жовтих, зелених, світлосяюче-зелених, блакитних, синіх і фіолетових діапазонах 

електромагнітного спектра, послаблюють прояви усіх властивостей, особливостей, здібностей, 

функцій, функціональних, психічних, ПСІ-феноменальних, духовних, душевних і божественних 

можливостей, обумовлених білим тілом, білими інформаційно-енергетичними матеріями, 

тимчасовими тілами та вічними блакитним, бірюзовим, синім, бузковим, фіолетовим і рожевим 

тілами,  унеможливлюють прояви людиною ПСІ-феноменальних, духовних, душевних і 

божественних властивостей згідно зі Святим Духом, сприяють дефіциту інформацій, 

мікрочасток, світла, енергій, інформаційно-енергетичних субстанцій і біоплазм білих, червоних, 

світлосяюче-червоних, оранжевих, світлосяюче-оранжевих, жовтих, зелених світлосяюче-

зелених, блакитних, синіх і фіолетових діапазонів електромагнітного спектра в індивідуально-

універсальній, у специфічних і високоспецифічних білих, червоних, світлосяюче-червоних, 

оранжевих, світлосяюче-оранжевих, жовтих, зелених світлосяюче-зелених, блакитних, синіх і 

фіолетових життєвих інформаційно-енергетичних біоплазмах, унеможливлюють 

вдосконалення та універсальний розвиток білого тіла, червоної, світлосяюче-червоної, 

оранжевої, світлосяюче-оранжевої, жовтої, зеленої, світлосяюче-зеленої, блакитної, бірюзової, 

синьої, бузкової, фіолетової, рожевої, білої та золотої голографічних інтеграцій 

тонкоматеріальних тіл, порушують інформаційно-енергетичні механізми управління, контролю 

та корекції функціонування і функцій фізичного, червоного, світлосяюче-червоного, 

оранжевого, світлосяюче-оранжевого, жовтого, зеленого, світлосяюче-зеленого, блакитного, 

бірюзового, синього, бузкового, фіолетового та рожевого тіл, зменшують об’єм та 

інтенсивність 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, послаблюють інформаційно-енергетичну єдність людини, суспільства, 

природи, Землі, біосфери, ноосфери, Всесвіту, духовного буття, особливо божественного буття 

Святого Духа, зменшують вплив інформаційно-енергетичних носіїв духовності, душевності, 

божественності і триєдиної божественності Святого Духа на філогенетичний розвиток людини. 

 Гіпотрофія і гіпофункція зовнішньої частини білого тіла на фізичному рівні людини 

проявляються: уповільненням або припиненням вдосконалення надзвичайно 

високорозвинутих біотичних, соціальних, психічних, ПСІ-феноменальних, моральних, етичних, 

естетичних, духовних, душевних і божественних властивостей, особливостей, здібностей, 

функцій і функціональних можливостей людини, зменшенням інформаційно-енергетичної 

присутності духовності, душевності, божественності і триєдиної божественності Святого Духа 
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в інтегральних процесах усіх тіл і в усіх властивостях людини, послабленням інформаційно-

енергетичної присутності Святого Духа в інтеграції людського, земного, космічного, духовного, 

душевного та божественного буття в людині, руйнуванням голографічної структурно-

функціональної та інформаційно-енергетичної цілісності усіх тіл людини, а також 

багаторівневої біотично-фізичної інформаційно-енергетичної космічно-земної голограми 

людини, послабленням божественної інформаційно-енергетичної присутності Святого Духа у 

симбіозі органічних, неорганічних, інформаційних, енергетичних, інформаційно-енергетичних, 

електромагнітних, біоплазматичних, духовних, душевних і божественних матерій людського, 

земного, космічного та божественно-духовного походження з минулого, теперішнього і 

майбутнього, неможливістю підпорядкування Божому плану розвитку і триєдиній 

божественності своєї людської волі та свого подальшого розвитку відповідно до 

божественності Святого Духа, значним зменшенням сприйняття усіма тілами людини 

інформацій, мікрочасток, світла, енергій, інформаційно-енергетичних субстанцій і біоплазм з 

інформаційно-енергетичних полів Святого Духа, уповільненням або припиненням 

божественного і триєдино-божественного розвитку людини, причому розвиток не набуває 

божественних властивостей Святого Духа, уповільненням прогресивного еволюційного 

розвитку з обмеженим відображенням в людині божественних властивостей Святого Духа та 

зниженням у свідомості людини рівня божественності Святого Духа, втратою інформаційно-

енергетичної можливості змінювати, переорієнтовувати, координувати і спрямовувати 

філогенетичні, онтогенетичні, генетичні, інформаційно-енергетичні, причинно-наслідкові, 

дуалістичні, ПСІ-феноменальні, духовні, душевні, божественні і триєдино-божественні 

закономірності розвитку людини, мінімальною присутністю божественності Святого Духа в 

усіх аспектах розвитку і проявів біотичних, соціальних, психічних, інтелектуальних, 

ментальних, емоційних, моральних, етичних, естетичних, ПСІ-феноменальних, інформаційно-

енергетичних, електромагнітних, духовних, душевних і божественних властивостей людини у 

земному, космічному та божественно-духовному бутті, неготовністю до всебічного пізнання 

суті божественності Святого Духа, триєдиної божественності, Всесвіту, Землі, людини, 

божественних основ людського, земного, космічного і духовного буття з позиції свідомості 

Святого Духа, тобто до об’єктивного пізнання світу у взаємозалежностях і єдності органічних, 

неорганічних, інформаційних, енергетичних, інформаційно-енергетичних, електромагнітних, 

біоплазматичних, духовних, душевних і божественних матерій людського, земного, космічного, 

духовного, душевного і божественного походження з минулого, теперішнього та майбутнього, 

послабленням божественного інформаційно-енергетичного захисту людини на рівні Святого 

Духа, неможливістю самоочищення від негативних причинно-наслідкових інформацій, 

небезпекою переорієнтації від божественного до антибожественного розвитку, підвищеною 

вразливістю, передчасним старінням, скороченням земного життя людини, втратою 

божественного інформаційно-енергетичного безсмертя і занепадом душі людини. Навіть через 

припинення божественного розвитку на рівні свого білого тіла людина не втрачає можливості 

подальшого божественного розвитку за умови, що вона почне розвивати рожеве, біле і золоте 

тіла. Чим довше не розпочинати припинений божественний розвиток людини відповідно до 

божественності Святого Духа, тим більша небезпека переорієнтації людини від божественного 

до антибожественного розвитку, повного припинення прогресивного еволюційного розвитку, 

посилення впливу на людину антисвіту, антидуховності, антидушевності, антибожественності і 

зла, втрати власної духовної, душевної, божественної та людської ідентичності і тим більшою 

мірою людина втрачає можливість позитивно переорієнтовувати, коректувати, визначати і 

направляти філогенетичні, онтогенетичні, генетичні, інформаційно-енергетичні, 

електромагнітні, дуалістичні, причинно-наслідкові, ПСІ-феноменальні, духовні, душевні, 

божественні та інші закономірності свого розвитку. Після припинення божественного розвитку 

людина може спрямовувати свою свідомість проти духовної, душевної та божественної 

свідомості, свідомо діяти всупереч Божому плану розвитку, не визнавати значення духовного, 
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душевного і божественного буття для людства, а свою свідому діяльність реалізовувати на 

основі індивідуальної ідеалізованої свідомості.   

 Гіпертрофія зовнішньої частини білого тіла - це еніоанатомічний стан тіла, при якому 

його зовнішня частина збільшена до розмірів зовнішньої частини золотого тіла або навіть 

виходить за його межі та довготривало  перебуває у стані  функціональної активності (Мал.3). 

      Гіпертрофія і гіперфункція зовнішньої частини білого тіла: посилюють і 

прискорюють формування структурно-функціональної єдності білого тіла, білої голографічної 

інтеграції тонкоматеріальних тіл із фізичним тілом, посилюють білу голографічну інтеграцію 

тонкоматеріальних тіл, переповнюють білими інформаційно-енергетичними матеріями білу 

голографічну інтеграцію тонкоматеріальних тіл, переповнюють червоними і світлосяюче-

червоними інформаційно-енергетичними матеріями червону, світлосяюче-червону, оранжеву, 

світлосяюче-оранжеву, бузкову, фіолетову, рожеву, білу і золоту голографічні інтеграції 

тонкоматеріальних тіл, оранжевими і світлосяюче-оранжевими інформаційно-енергетичними 

матеріями - оранжеву, світлосяюче-оранжеву, рожеву, білу та золоту голографічні інтеграції 

тонкоматеріальних тіл, жовтими інформаційно-енергетичними матеріями - оранжеву, 

світлосяюче-оранжеву, жовту, зелену, світлосяюче-зелену, бірюзову, бузкову, рожеву, білу і 

золоту голографічні інтеграції тонкоматеріальних тіл, зеленими і світлосяюче-зеленими 

інформаційно-енергетичними матеріями - зелену, світлосяюче-зелену, бірюзову, бузкову, рожеву, 

білу і золоту голографічні інтеграції тонкоматеріальних тіл, блакитними та синіми 

інформаційно-енергетичними матеріями - зелену, світлосяюче-зелену, блакитну, бірюзову, синю, 

бузкову, фіолетову, рожеву, білу і золоту голографічні інтеграції тонкоматеріальні тіл, а 

фіолетовими інформаційно-енергетичними матеріями - фіолетову, рожеву білу і золоту 

голографічні інтеграції тонкоматеріальних тіл, що може призвести до їх інформаційно-

енергетичного самоблокування, порушення природних шляхів циркуляції інформаційно-

енергетичних матерій, підвищення концентрації інформаційно-енергетичних матерій до 

саморуйнування тіл і їх структур, збільшують об’єм інформаційно-енергетичних 

взаємообмінів, які здійснюються у білих, червоних, світлосяюче-червоних, оранжевих, 

світлосяюче-оранжевих, жовтих, зелених, світлосяюче-зелених, блакитних, синіх і фіолетових 

діапазонах електромагнітного спектра, посилюють прояви усіх властивостей, особливостей, 

здібностей, функцій, функціональних, психічних, духовних, душевних, божественних і ПСІ-

феноменальних можливостей, обумовлених білим тілом і білими інформаційно-енергетичними 

матеріями, спричиняють надлишок інформацій, мікрочасток, світла, енергій, інформаційно-

енергетичних субстанцій і біоплазм білих, червоних, світлосяюче-червоних, оранжевих, 

світлосяюче-оранжевих, жовтих, зелених, світлосяюче-зелених, блакитних, синіх і фіолетових 

діапазонів електромагнітного спектра в індивідуально-універсальній, у специфічних і 

високоспецифічних білих, червоних, світлосяюче-червоних, оранжевих, світлосяюче-

оранжевих, жовтих, зелених, світлосяюче-зелених, блакитних, синіх і фіолетових життєвих 

інформаційно-енергетичних біоплазмах, спочатку прискорюють вдосконалення і 

універсальний розвиток білого тіла, усіх тіл, червоної, світлосяюче-червоної, оранжевої, 

світлосяюче-оранжевої, жовтої, зеленої, світлосяюче-зеленої, блакитної, бірюзової, синьої, 

бузкової, фіолетової, рожевої, білої та золотої голографічних інтеграцій тонкоматеріальних тіл, 

особливо білої голографічної інтеграції тіл, а потім уповільнюють з ризиком саморуйнування 

тіл і їх структур, посилюють, поглиблюють і прискорюють анатомо-морфофункціональний 

розвиток усіх структур фізичного тіла, інформаційно-енергетичний генезис рожевого, 

фіолетового, бузкового, синього, бірюзового, блакитного, світлосяюче-зеленого, зеленого, 

жовтого, світлосяюче-оранжевого, оранжевого, світлосяюче-червоного і червоного тіл, 

спочатку прискорюють  розвиток усіх високорозвинутих властивостей, особливостей, 

здібностей, функцій, функціональних, психічних, духовних і ПСІ-феноменальних можливостей 

людини, божественних і триєдино-божественних властивостей, усіх функціонуючих біотичних, 

соціальних, духовних, душевних, божественних, позасмислових, екстрасенсорних, 

інформаційно-енергетичних і ПСІ-феноменальних проявів, які обумовлені усіма тимчасовими 
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тілами, вічними блакитним, бірюзовим, синім, бузковим, фіолетовим, рожевим і білим тілами, а 

потім уповільнюють з ризиком припинення розвитку і переорієнтації від духовного до 

антидуховного розвитку, збільшують і посилюють інформаційно-енергетичну присутність 

божественності Святого Духа у голографічній єдності усіх тіл людини, в інтегральності 

людського, земного, космічного, духовного, душевного і божественного буття в людині, у 

симбіозі органічних, неорганічних, інформаційних, енергетичних, електромагнітних, 

біоплазматичних, духовних, душевних, божественних, триєдино-божественних та інших 

матерій людського, земного, космічного, духовного, душевного і божественного походження з 

минулого, теперішнього і майбутнього, створюють найкращі інформаційно-енергетичні умови 

для: збалансованого і гармонійного розвитку чоловічих і жіночих духовних, душевних і 

божественних аспектів, прискореного процесу вдосконалення високорозвинених біотичних, 

соціальних, психічних, ПСІ-феноменальних, духовних, душевних божественних і триєдино-

божественних властивостей людини до можливості їх всебічних та інтегральних проявів, 

зміцнення здоров'я, прискорення процесів регенерації, реабілітації, рекондиції, 

вдосконалення і високопрофесійних проявів усіх ПСІ-феноменальних здібностей, 

розширеного та поглибленого пізнання духовного, душевного і божественного буття Святого 

Духа і реальності за межами фізіологічних можливостей органів чуття. Надзвичайно високого 

розвитку людина, її тіла, усі її властивості, особливості, здібності, функції, духовні, ПСІ-

феноменальні та функціональні можливості досягають тільки тому, що вони базуються на 

інформаційно-енергетичному змісті білого тіла, інтегральних інформаціях усіх тимчасових тіл, 

вічних блакитного, бірюзового, синього, бузкового, фіолетового, рожевого і білого тіл, при 

цьому інтелектуальні можливості людини максимально реалізуються у соціальній, духовній, 

душевній, божественній, ПСІ-феноменальній і триєдино-божественній діяльності відповідно до 

божественності Святого Духа. Прискорений максимальний розвиток усіх біотичних, 

соціальних, психічних, ПСІ-феноменальних, духовних, душевних і божественних властивостей, 

особливостей, здібностей, функцій, функціональних і ПСІ-феноменальних можливостей 

спочатку відповідає філогенетичним, онтогенетичним, генетичним, інформаційно-

енергетичним, електромагнітним, причинно-наслідковим і дуалістичним можливостям людини, 

а з часом стає домінантним, порушує гармонійні взаємозалежності та уповільнює прогресивний 

розвиток людини відповідно до божественності Святого Духа і Божого плану розвитку. 

Високорозвинені властивості, особливості, здібності, функції, ПСІ-феноменальні, духовні, 

душевні, божественні та функціональні можливості дозволяють людині ефективно їх 

реалізувати і за короткий період досягнути максимально можливого соціально-економічного 

положення. Розширюється пізнання основ людського, земного, космічного, духовного, 

особливо божественного буття Святого Духа. 

 Гіпертрофія та гіперфункція зовнішньої частини білого тіла: розширюють до 

божественності Святого Духа інтеграцію людського, земного, космічного, духовного, 

душевного, божественного і триєдино-божественного буття в людині; стабілізують у людині 

симбіоз органічних, неорганічних, інформаційних, енергетичних, біоплазматичних, духовних, 

душевних, божественних, триєдино-божественних та інших матерій людського, земного, 

космічного, духовного, душевного і божественного походження з минулого, теперішнього і 

майбутнього, прискорюють пізнання божественного буття Святого Духа, божественний і 

триєдино-божественний розвиток людини, трансформацію людських можливостей у 

божественні і триєдино-божественні властивості Святого Духа, дозволяють змінювати 

характеристики будь-якої матерії, збільшують інформаційно-енергетичні можливості людини 

змінювати, коригувати, переорієнтовувати і спрямовувати філогенетичні, онтогенетичні, 

генетичні, причинно-наслідкові, дуалістичні, інформаційно-енергетичні, духовні, душевні та 

божественні закономірності розвитку властивостей, особливостей, здібностей, функцій, 

функціональних, психічних, духовних і ПСІ-феноменальних можливостей окремих людей і 

цивілізацій із визначенням прогресивного, духовного, душевного і божественного розвитку 

людства, дають людині значно більше за функціонально необхідну кількість білих 
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інформаційно-енергетичних матерій з інформаційно-енергетичних полів Святого Духа, 

прискорюють прояви в людині Святого Духа і триєдиної божественності, повністю 

нейтралізують негативний інформаційно-енергетичний вплив зла, антисвіту, антидуховності, 

антидушевності і антибожественності на божественний і триєдино-божественний розвиток 

людини відповідно до божественності Святого Духа, утворюють в людині інформаційно-

енергетичні умови для Святого Духа і забезпечують незворотність божественного і триєдино-

божественного розвитку людини за умови підпорядкування Божому плану розвитку. При 

гіпертрофії та гіперфункціональній активності білого тіла надзвичайно важливе значення 

для людини має дотримання Божих Заповідей, абсолютне підпорядкування свого розвитку 

Божому плану розвитку, своєї свідомості - Божій свідомості і продовження божественного 

розвитку відповідно до божественності Святого Духа. Життя згідно Божих Заповідей, своєчасне 

підпорядкування Божому плану розвитку і продовження божественного розвитку 

збалансовують гіпертрофію та гіперфункцію білого тіла та його структур, гармонізують 

людину, її матеріальне, духовне, душевне та божественне буття і життя, дають людині силу 

духовності, душевності, божественності і триєдиної божественності Святого Духа, запобігають 

переорієнтації від духовного до антидуховного, від душевного до антидушевного, від 

божественного до антибожественного і забезпечують незворотність божественного і триєдино-

божественного розвитку людини. Якщо людина не дотримується Божого плану розвитку, не 

підпорядковує свою силу волі та свідомість божественній і триєдино-божественній волі та 

свідомості та у своєму розвитку орієнтується на власну, надзвичайно високорозвинену до 

божественних рівнів Святого Духа, Ісуса Христа і Божої Матері свідомість, а також на 

збалансовані та гармонізовані біотичні, соціальні, психічні, інтелектуальні, ментальні, емоційні, 

моральні, етичні, естетичні, позасмислові, екстрасенсорні, ПСІ-феноменальні, інформаційно-

енергетичні, духовні, душевні та божественні властивості і на можливості свого соціально-

економічного положення, тоді вона не може уникнути небезпеки домінування власної 

свідомості над божественною свідомістю Святого Духа, переорієнтації від божественного до 

антибожественного розвитку, уповільнення або припинення божественного і триєдино-

божественного розвитку та небезпеки початку антибожественного розвитку. Тільки 

всебічний, гармонійний, збалансований і універсальний розвиток усіх тіл людини 

унеможливлює гіпертрофію і гіперфункцію білого тіла, антидуховний, антидушевний і 

антибожественний розвиток людини. 

 

Білі компонентні та ідентичні тонкоматеріальні тіла 

 

 Біле тіло червоним, світлосяюче-червоним, оранжевим, світлосяюче-оранжевим, 

жовтим, зеленим, світлосяюче-зеленим, блакитним, синім і фіолетовим компонентами своєї 

білої інформаційно-енергетичної матерії утворює компонентні тонкоматеріальні тіла. 

       Компонентне біло-червоне тонкоматеріальне тіло людини - це вторинна біло-червона 

інформаційно-енергетична голограма, яка містить специфічні структури і структури, ідентичні з 

фізичним тілом, утворюється інтегральним білим і складовим червоним компонентами білої 

інформаційно-енергетичної матерії білого тіла. 

       Компонентне біло-світлосяюче-червоне тонкоматеріальне тіло людини - це 

вторинна біло-світлосяюче-червона інформаційно-енергетична голограма, яка містить 

специфічні структури і структури, ідентичні з фізичним тілом, утворюється інтегральним білим 

і складовим світлосяюче-червоним компонентами білої інформаційно-енергетичної матерії 

білого тіла. 

      Компонентне біло-оранжеве тонкоматеріальне тіло людини - це вторинна біло-оранжева 

інформаційно-енергетична голограма, яка містить специфічні структури і структури, ідентичні з 

фізичним тілом, утворюється інтегральним білим і складовим оранжевим компонентами білої 

інформаційно-енергетичної матерії білого тіла.    
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  Компонентне біло-світлосяюче-оранжеве тонкоматеріальне тіло людини - це 

вторинна біло-світлосяюче-оранжева інформаційно-енергетична голограма, яка містить 

специфічні структури і структури, ідентичні з фізичним тілом, утворюється інтегральним білим 

і складовим світлосяюче-оранжевим компонентами білої інформаційно-енергетичної матерії 

білого тіла.       

       Компонентне біло-жовте тонкоматеріальне тіло людини - це вторинна біло-жовта 

інформаційно-енергетична голограма, яка містить специфічні структури і структури, ідентичні з 

фізичним тілом, утворюється інтегральним білим і складовим жовтим компонентами білої 

інформаційно-енергетичної матерії білого тіла. 

       Компонентне біло-зелене тонкоматеріальне тіло людини - це вторинна біло-зелена 

інформаційно-енергетична голограма, яка містить специфічні структури і структури,  ідентичні 

з фізичним тілом, утворюється інтегральним білим і складовим зеленим компонентами білої 

інформаційно-енергетичної матерії білого тіла. 

       Компонентне біло-світлосяюче-зелене тонкоматеріальне тіло людини - це вторинна 

біло-світлосяюче-зелена інформаційно-енергетична голограма, яка містить специфічні 

структури і структури, ідентичні з фізичним тілом, утворюється інтегральним білим і 

складовим світлосяюче-зеленим компонентами білої інформаційно-енергетичної матерії білого 

тіла. 

       Компонентне біло-блакитне тонкоматеріальне тіло людини - це вторинна біло-

блакитна інформаційно-енергетична голограма, яка містить специфічні структури і структури, 

ідентичні з фізичним тілом, утворюється інтегральним білим і складовим блакитним 

компонентами білої інформаційно-енергетичної матерії білого тіла. 

       Компонентне біло-синє тонкоматеріальне тіло людини - це вторинна біло-синя 

інформаційно-енергетична голограма, яка містить специфічні структури і структури, ідентичні з 

фізичним тілом, утворюється інтегральним білим і складовим синім компонентами білої 

інформаційно-енергетичної матерії білого тіла. 

       Компонентне біло-фіолетове тонкоматеріальне тіло людини - це вторинна біло-

фіолетова інформаційно-енергетична голограма, яка містить специфічні структури і структури, 

ідентичні з фізичним тілом, утворюється інтегральним білим і складовим фіолетовим 

компонентами білої інформаційно-енергетичної матерії білого тіла.    

     Біле тіло проникає крізь рожеве, фіолетове, бузкове, синє, бірюзове, блакитне, 

світлосяюче-зелене, зелене, жовте, світлосяюче-оранжеве, оранжеве, світлосяюче-червоне і 

червоне тіла, повторюючи їх форму, структуру, внутрішню архітектоніку, топографію, таким 

чином разом з усіма цими тілами приймає участь в утворенні усіх різнокольорових ідентичних 

білих тонкоматеріальних тіл і являється для них базовим.     

       Ідентичне біло-рожеве тонкоматеріальне тіло людини - це вторинна біло-рожева 

інформаційно-енергетична голограма, яка містить специфічні структури і структури, ідентичні з 

фізичним тілом, утворюється білим і рожевим тілами при проникненні білого тіла крізь рожеве 

тіло з повторенням його будови, форми, структури, архітектоніки і топографії. 

      Ідентичне біло-фіолетове тонкоматеріальне тіло людини - це вторинна біло-

фіолетова інформаційно-енергетична голограма, яка містить специфічні структури і структури, 

ідентичні з фізичним тілом, утворюється білим і фіолетовим тілами при проникненні білого тіла 

крізь фіолетове з повторенням його будови, форми, структури, архітектоніки і топографії. 

       Ідентичне біло-бузкове тонкоматеріальне тіло людини - це вторинна біло-бузкова 

інформаційно-енергетична голограма, яка містить специфічні структури і структури, ідентичні з 

фізичним тілом, утворюється білим і бузковим тілами при проникненні білого тіла крізь 

бузкове з повторенням його будови, форми, структури, архітектоніки і топографії. 

       Ідентичне біло-синє тонкоматеріальне тіло людини - це вторинна біло-синя 

інформаційно-енергетична голограма, яка містить специфічні структури і структури, ідентичні з 

фізичним тілом, утворюється білим і синім тілами при проникненні білого тіла крізь синє з 

повторенням його будови, форми, структури, архітектоніки і топографії. 
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       Ідентичне біло-бірюзове тонкоматеріальне тіло людини - це вторинна біло-бірюзова 

інформаційно-енергетична голограма, яка містить специфічні структури і структури, ідентичні з 

фізичним тілом, утворюється білим і бірюзовим тілами при проникненні білого тіла крізь 

бірюзове з повторенням його будови, форми, структури, архітектоніки і топографії. 

       Ідентичне біло-блакитне тонкоматеріальне тіло людини - це вторинна біло-блакитна 

інформаційно-енергетична голограма, яка містить специфічні структури і структури, ідентичні з 

фізичним тілом, утворюється білим і блакитним тілами при проникненні білого тіла крізь 

блакитне з повторенням його будови, форми, структури, архітектоніки і топографії. 

       Ідентичне біло-світлосяюче-зелене тонкоматеріальне тіло людини - це вторинна 

біло-світлосяюче-зелена інформаційно-енергетична голограма, яка містить специфічні 

структури і структури, ідентичні з фізичним тілом, утворюється білим і світлосяюче-зеленим 

тілами при проникненні білого тіла крізь світлосяюче-зелене з повторенням його будови, 

форми, структури, архітектоніки і топографії. 

      Ідентичне біло-зелене тонкоматеріальне тіло людини - це вторинна біло-зелена 

інформаційно-енергетична голограма, яка містить специфічні структури і структури, ідентичні з 

фізичним тілом, утворюється білим і зеленим тілами при проникненні білого тіла крізь зелене з 

повторенням його будови, форми, структури, архітектоніки і топографії. 

      Ідентичне біло-жовте тонкоматеріальне тіло людини - це вторинна біло-жовта 

інформаційно-енергетична голограма, яка містить специфічні структури і структури, ідентичні з 

фізичним тілом, утворюється білим і жовтим тілами при проникненні білого тіла крізь жовте з 

повторенням його будови, форми, структури, архітектоніки і топографії. 

       Ідентичне біло-світлосяюче-оранжеве тонкоматеріальне тіло людини - це вторинна 

біло-світлосяюче-оранжева інформаційно-енергетична голограма, яка містить специфічні 

структури і структури, ідентичні з фізичним тілом, утворюється білим і світлосяюче-оранжевим 

тілами при проникненні білого тіла крізь світлосяюче-оранжеве з повторенням його будови, 

форми, структури, архітектоніки і топографії. 

       Ідентичне біло-оранжеве тонкоматеріальне тіло людини - це вторинна біло-оранжева 

інформаційно-енергетична голограма, яка містить специфічні структури і структури, ідентичні з 

фізичним тілом, утворюється білим і оранжевим тілами при проникненні білого тіла крізь 

оранжеве з повторенням його будови, форми, структури, архітектоніки і топографії. 

       Ідентичне біло-світлосяюче-червоне тонкоматеріальне тіло людини - це вторинна 

біло-світлосяюче-червона інформаційно-енергетична голограма, яка містить специфічні 

структури і структури, ідентичні з фізичним тілом, утворюється білим і світлосяюче-червоним 

тілами при проникненні білого тіла крізь світлосяюче-червоне з повторенням його будови, 

форми, структури, архітектоніки і топографії. 

       Ідентичне біло-червоне тонкоматеріальне тіло людини - це вторинна біло-червона 

інформаційно-енергетична голограма, яка містить специфічні структури і структури, ідентичні з 

фізичним тілом, утворюється білим і червоним тілами при проникненні білого тіла крізь 

червоне з повторенням його будови, форми, структури, архітектоніки і топографії. 

       Вторинні компонентні та ідентичні тонкоматеріальні тіла білого тіла можуть 

функціонувати на тих самих інформаційно-енергетичних рівнях буття, з тими самими 

частотними, амплітудними і хвильовими характеристиками функціонування, що і червоне, 

світлосяюче-червоне, оранжеве, світлосяюче-оранжеве, жовте, зелене, світлосяюче-зелене, 

блакитне, бірюзове, синє, бузкове, фіолетове, рожеве та біле тіла, а при досягненні 

універсального розвитку - і як золоте тіло, що значно розширює функціональні можливості 

вторинних компонентних та ідентичних тіл. Голографічна єдність білого 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 наслідки філогенетичного, 

онтогенетичного та еволюційного розвитку людини, морфогенетичні процеси фізичного тіла, 

інформаційно-енергетичний генезис усіх тимчасових тіл, вічних блакитного, бірюзового, 
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синього, бузкового, фіолетового та рожевого тіл, причини і наслідки анатомічних, 

морфологічних, фізіологічних, біомеханічних, біохімічних, електромагнітних властивостей 

фізичного тіла та інформаційно-енергетичних властивостей тонкоматеріальних тіл, а також 

визначати соціальні, біотичні, психічні, інтелектуальні, ментальні, емоційні, моральні, етичні, 

естетичні, ПСІ-феноменальні, духовні, душевні, божественні і триєдино-божественні 

властивості людини та їх прояві у фізичному світі Землі, духовному бутті, на усіх необхідних 

для людини інформаційно-енергетичних рівнях людського життя та в усіх інформаційно-

енергетичних полях зовнішнього середовища. Це дає білому тілу можливість впливати на 

розвиток, вдосконалення і прояви усіх властивостей, особливостей, здібностей, функцій, 

функціональних, ПСІ-феноменальних, духовних, душевних, божественних і триєдино-

божественних можливостей людини на божественному рівні Духа Святого, і це за умови, що 

розвиток людини обумовлений інформаційно-енергетичною основою інших тонкоматеріальних 

тіл.    

Продовження у випуску 64(130) 
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О.А. ГРУШИНСЬКА, М.А. ВАСИЛЬЄВ 

 

ІСТОРІЯ ДОСЛІДЖЕНЬ ПАПІЛЯРНИХ ВІЗЕРУНКІВ 

 

Стаття присвячена історії відкриття пальцевих узорів і використанню цих даних в 

житті людей. 

Ключові слова: пальцевий узор, дактилоскопія, ідентифікація особи. 

 

Статья посвящена истории открытия пальцевых узоров и использованию этих 

данных в жизни людей. 

Ключевые слова: пальцевый узор, дактилоскопия, идентификация личности. 

 

The article is devoted to the history of the discovery of finger patterns and the use of these 

data in people's lives. 

Key words: finger pattern, fingerprinting, identification. 
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На відбитки пальцевих узорів звернули увагу ще в давні часи, про що свідчать 

археологічні знахідки в Південній Азії та відбитки і рисунки на каменях біля озера 

Кежимкуйка в Канаді. В Європі вперше описав папілярні лінії італієць Марчелло 

Мальпігі в 1686 р і лише через 137 років чех Ян Пуркіньє провів першу класифікацію 

візерунків.  

Цікава історія виявлення неповторності кожного пальцевого узору. Почалася вона 

з того, що Вільям Гершель, службовець англійської адміністрації, в 1877 року зібрав 

декілька тисяч карточок з відбитками вказівного і середнього пальців. Під час 

дослідження відбитків він прийшов до переконання, що візерунки ніколи не 

повторюються. Це його дуже втішило, бо в час виплати грошей індуським 

неписьменним воякам їх імена і прізвища часто повторювалися, а крім того для англійця 

вони здавались подібними «один на одного». А щоб запобігти повторній видачі платні 

В. Гершель використав замість підписів відбитки пальців. Це давало можливість 

виявити „спритних хлопців”, що старалися одержати платню двічі. 

У 1879 р. англійський лікар Генрі Фоулдс встановив, що папілярні лінії не 

змінюються впродовж життя, в зв’язку з чим можуть використовуватися для 

ідентифікації особи. У 1880 р. свої спостереження надрукував в “Nature”. 

Спостереження підтвердив на практиці, порівнюючи відбитки пальців людини (на 

паркані і на склянці), що підозрювалась у злочині. Відбитки були ідентичні. Цей 

випадок дав можливість використовувати дактилоскопію для виявлення злочинців. 

Великий внесок в розвиток дактилоскопії зробив Френсіс Гальтон, який вивчав 

спадкування фізичних і розумових здібностей людини; він виділив три основні групи 

папілярних ліній пальців, завитки, петлі, дуги.  У 1892 р. Ф. Гальтон видав книжку під 

назвою «Відбитки пальців». 

Перша картотека відбитків пальців з’явилася в Аргентині в 1891 р. Її написав 

Вучетич з метою ідентифікації злочинців. До його відкриття (формула для двох рук) 

віднеслися скептично і з недовір’ям. Але випадок 8 серпня 1892 р. в Ла-Плате розвіяв 

всі сумніви стосовно достовірності методу. 

В молодої жінки Ф. Рояс вбито двоє дітей. Підозріння впало на Веласкеса, який 

хотів одружитися з нею. Під час обстеження помешкання жінки на дверях виявили 

кривавий відбиток великого пальця. Дактилоскопічний аналіз виявив, що відбиток 

пальця належить матері вбитих дітей. Ф. Рояс згодом призналась, що діти були 

перешкодою для влаштування особистого життя і вона їх позбулася. Таким 

чином,Альварес вперше за допомогою дактилоскопічного аналізу розкрив злочин і 

виявив убивцю. Вучетич видав книжку під назвою «Система ідентифікації». Метод 

заслужив довір’я, став популярним і почав використовуватися в поліцейській практиці 
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Південної Америки. 

В Європі популяризації методу сприяв Е. Генрі, він створив в Англії реєстр 

відбитків пальців. 

Сьогодні дактилоскопію використовують не тільки для ідентифікації злочинців, 

але й як метод дослідження спадковості людини у випадку хромосомних порушень, а 

також в антропології для встановлення генеалогії расових типів та етнічних груп. 
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Р. І. ЛІТВІНЯК 

 

СИНДРОМ ЖОВТИХ НІГТІВ 

 

В даній статті розглянуто особливості епідеміології, клінічного перебігу, 

патофізіології, діагностики та лікування синдрому жовтих нігтів. 

Ключові слова: синдром жовтих нігтів, плевральний випіт, лімфедема, риносинусит. 

 

В данной статье рассматриваются особенности эпидемиологии, клинического 

течения, патофизиологии, диагностики и лечения синдрома желтых ногтей. 

Ключевые слова: синдром желтых ногтей, плевральный выпот, лимфедема, 

риносинусит. 

 

This review is focused on epidemiology, clinical, pathophysiological, diagnostic and treatment 

features of the yellow nail syndrome. 

Key words: yellow nail syndrome, pleural effusion, lymphedema, rhinosinusitis. 
 

Синдром жовтих нігтів (yellow nail syndrome - YNS) – набутий синдром із достеменно 

невідомою етіологією, який характеризується тріадою ознак, а саме потовщеними жовтими 

нігтями, лімфедемою та ураженням дихальної системи. Вважається, що вперше синдром 

жовтих нігтів описав Heller у 1927 році. Проте Samman і White в 1964 році першими 

опублікували статтю у Британському дерматологічному журналі, що містила уже серію 

клінічних випадків YNS. Вони описали дванадцятьох хворих (шість чоловіків та шість жінок 

віком від 25 до 65 років) із потовщеними жовтими нігтями, що повільно росли, у десятьох з 

яких були ознаки лімфедеми. У 1966 році Emerson додав до основних ознак синдрому жовтих 

нігтів наявність плеврального випоту. Runyon та колеги (1979 р.) описали класичну тріаду YNS: 

жовті нігті, лімфедема та плевральний випіт. Згодом інші автори визначили додаткові часті 

ознаки, зокрема наявність бронхоектазів, риносинуситів, частих пневмоній та хронічного 

кашлю [1-3]. На сьогодні не існує точних даних щодо захворюваності на YNS. У літературі 
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описано майже 400 клінічних випадків, а приблизна поширеність складає менше 1 випадку на 

1000000 населення. Відомо, що синдром жовтих нігтів частіше діагностують в осіб старше 50 

років, з однаковою частотою серед обох статей. Проте не слід забувати про те, що можливе 

ураження дітей [4-5]. 

Незважаючи на те, що етіологічні чинники YNS залишаються невідомими, розроблено 

декілька гіпотез щодо його виникнення. Зрозуміло, що лімфедему, плевральний випіт 

(особливо, хілоторакс) чи зміну кольору нігтя можна пояснити ураженням лімфатичної 

системи. Проте цей механізм «не діє» у випадку наявності бронхоектазів та синуситів. Зміни у 

лімфотоці важко діагностувати, незважаючи на широкий спектр різноманітних методів 

обстеження. Наприклад, в одному дослідженні чотирьом пацієнтам з YNS проводили пряму 

лімфангіографію нижньої кінцівки, однак зміни виявили лише в одного пацієнта з вираженою 

лімфедемою. Кількісна лімфосцинтиграфія з технецієм-99м встановила зменшення активності 

(проценту захоплення) у дренуючих пахово-стегнових чи аксілярних лімфатичних вузлах. 

Maldonado та співавтори вважають, що в основі патофізіології YNS передусім лежить 

мікроваскулопатія, асоційована із втратою протеїнів, а не функціональне ушкодження 

лімфовідтоку [6]. Дефект лімфатичного дренажу зумовлює повільний ріст та потовщення нігтів, 

а подальший склероз піднігтьових тканин призводить до лімфатичної обструкції. Під час 

проведення світлової мікроскопії тканин матриці нігтя виявляють заміщення нормальної 

пухкої, судинно-волокнистої строми щільною фіброзною тканиною, утвореною колагеновими 

волокнами. Фіброз та розширення лімфатичних судин також знаходять у парієтальній плеврі. 

Накопичення пігменту ліпофусцину зумовлює зміну кольору нігтя, у той час як порушення 

кератинізації пояснюється присутністю гранул кератогіаліну, які візуалізуються лише при 

електронній мікроскопії [4]. 

Ще однією гіпотезою виникнення синдрому жовтих нігтів є дія титану, особливо діоксиду 

титану. Високий рівень титану виявляють у нігтях хворих на YNS. Автори припускають, що 

іони даного хімічного елементу потрапляють в організм із титанових імплантів, що 

використовують у стоматології, щелепо-лицевій хірургії, при протезуванні суглобів тощо. 

Іншими джерелами є хірургічні скоби, жувальні гумки, медикаментозні наповнювачі, 

косметика (сонцезахисні креми, шампуні) та ін. Описані непоодинокі випадки синдрому жовтих 

нігтів у дітей, що мають шкідливу звичку ковтати зубну пасту [5,7]. 

Як згадувалося вище, жовті нігті є основним клінічним проявом YNS. Підтвердження 

діагнозу часто утруднює великий інтервал між першими клінічними ознаками (лімфедема, 

легеневі прояви) та зміною кольору нігтя. Це пожовтіння знаменує початок хромоніхії 

(патологічна зміна кольору нігтів), а саме ксантоніхії – забарвлення нігтів у жовтий колір. Слід 

пам’ятати, що кольорова гама ураження варіює від блідо-жовтого до темно-зеленого відтінків. 

Нігтьова пластинка потовщується, зростає поперечна кривизна, інколи до появи горбика, зникає 

кутикула. Нігтьова пластинка втрачає характерну прозорість. Через гіперкератоз перестають 

диференціюватися нігтьові лунки. Часто виникає хронічний пароніхій. Можливе відшарування 

нігтьової пластинки від нігтьового ложа – оніхолізис [8]. 

Ураження дихальної системи при синдромі жовтих нігтів зустрічається у 56-71% хворих. 

Найпоширенішим симптомом, який виявляють у 56% пацієнтів, є хронічний кашель. 

Плевральний випіт описують у 14-46% хворих на YNS. Провівши ретроспективний огляд понад 

150 клінічних випадків, Valdés та співавтори охарактеризували особливості плевриту при 

даному синдромі. Зокрема, ними виявлено, що у 68,3% хворих випіт спостерігався з обох боків. 

У 75% випадків рідина мала серозний характер, у 22% та 3,5% пацієнтів діагностували 

хілоторакс та емпієму відповідно. У 95% випадків випіт охарактеризували як ексудат (середній 

рівень протеїнів складав 4,2 г/дл), а у 5% - як транссудат, що містив у середньому 1540 
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ядровмісних клітин на мм3 із перевагою лімфоцитів (96%) [9]. Рецидивні пневмонії 

зустрічаються у 22% хворих на YNS. Результати тестів оцінки функції зовнішнього дихання 

зазвичай знаходяться в межах норми. У деяких пацієнтів виявляють помірні чи важкі 

рестриктивні порушення, зумовлені плевральним випотом. Бронхоектази присутні у 44% 

пацієнтів. Під час гістологічного дослідження біоптатів плеври виявлять нормальну 

морфологічну картину або ознаки, характерні для хронічного фіброзного плевриту [4]. 

Лімфедему виявляють у 29–80% хворих на YNS. Цікавим фактом є те, що вона може бути 

першою ознакою синдрому жовтих нігтів у третини пацієнтів. Клінічна картина при лімфедемі 

на грунті YNS не відрізняється від її первинної форми. Уражаються обидві нижні кінцівки, а 

патогномонічною ознакою її є симптом Стеммера – неможливо взяти шкіру у складку на 

тильній поверхні II пальця стопи. Бешиха є основним ускладненням лімфедеми. Вона разом із 

фізичним та психологічним дискомфортом суттєво знижують якість життя хворого [10]. 

Гострий чи хронічний риносинусит зустрічається у 14-83% пацієнтів із синдромом жовтих 

нігтів [5–10]. Найчастіше уражається верхньощелепна пазуха, далі – решітчастий лабіринт, 

лобна та клиноподібна пазухи. Початок назальних симптомів може випереджати зміни нігтів на 

декілька років, виникати одночасно або пізніше. Хворі скаржаться на щоденні слизово-гнійні 

виділення, утруднене носове дихання та постназальне затікання. Під час огляду лікар виявляє 

звуження носових ходів, катаральне запалення з можливим збільшенням носових раковин, 

наявність слизу чи гною. Іншими симптомами, що можуть турбувати хворого, є біль голови та 

фаціальний больовий синдром [11]. 

Vignes та Baran у своїй статті провели аналіз шістьох великих серій пацієнтів та 

виокремили частоту основних клінічних проявів синдрому жовтих нігтів (Табл. 1) [4]. 

 

Таблиця 1 

Клінічні прояви синдрому жовтих нігтів 

Клінічна 
ознака 

Maldonado 
et al, N=41 

Hoque et 
al, N = 11 

Piraccini et 
al, N = 21 

Nordkild et 
al, N = 97 

Varney et 
al, N = 17 

Pavlidakey 
et al, N = 62 

Жовті нігті, n 

(%) 

41 (100) 10 (91) 21 (100) 86 (89) 17 (100) 53 (85) 

Респіраторні 

симптоми, n 

(%) 

23 (56) 7 (64) 15 (71) 61 (63) 17 (100) 24 (39) 

Лімфедема, n 

(%) 

26 (63) 6 (55) 6 (29) 78 (80) 13 (76) 45 (72) 

Риносинусити, 

n (%) 

17 (41) 3 (27) 3 (14) - 14 (83) 11 (18) 

Повна тріада, n 

(%) 

60% 27% 29% - 76% 27% 

 

Серед дітей, хворих на YNS, ураження респіраторної системи складає 75% випадків 

(інфекційні захворювання, плевральний випіт, дилятація бронхів чи/та бронхіальні кисти), а 

ЛОР-симптоми зустрічаються у 31% хворих. За різними даними, лімфедему виявляють у 56-

80% випадків [12]. 

Важливим для лікарів різних спеціальностей, які у своїй практиці зустрічаються із 

синдромом жовтих нігтів, є те, що усе частіше автори розглядають YNS як паранеопластичний 

синдром. В літературі описано багато клінічних випадків асоціації синдрому жовтих нігтів із 

раком легень, грудної залози, жовчного міхура, гортані, ендометрію, нирковоклітинною 

карциномою, меланомою, множинною мієломою [13-14]. Інколи у хворих на YNS діагностують 
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супутні аутоімунні захворювання та імунодефіцитні стани, зокрема недостатність гуморальних 

(системи В-лімфоцитів) чи клітинних (системи Т-лімфоцитів) імунних реакцій, варіабельний 

імунодефіцит, синдром Гієна-Барре, тиреоїдит Хашімото, ксантогрануломатозний пієлонефрит, 

ревматоїдний артрит тощо. 

Уніфікованого протоколу чи рекомендацій щодо лікування синдрому жовтих нігтів ще не 

розроблено. В окремих випадках симптоми можуть зникнути через декілька місяців без 

жодного лікування. Прояви YNS, асоційованого із онкологічною патологією, щезають після 

радикальної терапії новоутвору [15]. Основним завданням щодо терапії уражених нігтів є 

зменшення неестетичного косметичного дефекту. Запропоновано ряд препаратів для лікування 

патологічних змін нігтів, проте дані щодо їхньої ефективності залишаються суперечливими. 

Найкращі результати демонструє препарат вітаміну Е (α-токоферол) для перорального 

прийому, який призначають у дозі 1000–1200 МО/добу. Згідно теорії Нортона, вітамін Е, 

антиоксидантні властивості якого доведені у дослідах in vitro, захищає клітинні мембрани від 

окиснення вільними радикалами, блокуючи продукцію пігменту ліпофусцину [16]. Додавання 

до α-токоферолу протигрибкових засобів (ітраконазол, флуконазол) покращує ефективність 

лікування, оскільки похідні тріазолів стимулюють лінійний ріст нігтів. Препарати цинку 

сульфату для перорального застосування (300 мг на добу) зменшують симптоми ураження 

нігтів та лімфедему. 

При загостренні бронхоектатичної хвороби застосовують антибактеріальні препарати. 

Деякі автори рекомендують профілактику антибіотиками у низьких дозах (наприклад, 

азитроміцин 250 мг тричі на тиждень) пацієнтам із недостатнім контролем симптомів та із 

рецидивуючим перебігом. Усім пацієнтам із респіраторними проявами синдрому жовтих нігтів 

показана вакцинація проти грипу та пневмококової інфекції. При масивних і повторних 

плевритах ефективним є хірургічні методи лікування – декортикація/плевректомія, плевродез, 

плевро-перитонеальне шунтування. 

Основним методом лікування лімфедеми є комплексна мультимодальна протинабрякова 

фізіотерапія, яка складається з мануального лімфатичного дренажу та багатошарових бандажів. 

Початкова мета лікування - поліпшення резорбції рідини, поки не буде досягнуто максимальної 

терапевтичної відповіді. Фаза підтримуючої терапії включає носіння компресійних панчіх з 

тиском 30–40 мм.рт.ст. [17]. Принципи лікування синуситів при YNS не відрізняються від 

стандартних. 
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О.І. ОГІРКО 

НЕЛІНІЙНІ  ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ  

 

Мета і зміст освітньої діяльності переорієнтовуються на потребу у підготовці 

людини до життя; пропонується нова модель особистості - інноваційна людина, а метою 

навчання стає формування власної дослідницької позиції. Освіта з позиції цього підходу 

розуміється не як зовнішній вплив на особистість з боку суспільства, а як самовплив, 

самозміна.В статті з’ясовується значення концепту «нелінійність» та досліджується 

методологічний потенціал нелінійного підходу.  

Ключові слова: інноваційна людина ,освітня парадигма, наукова методологія, 

нелінійність, нелінійний підхід. 

 

Цель и содержание образовательной деятельности переориентируются на 

потребность в подготовке человека к жизни; предлагается новая модель личности - 

инновационная человек, а целью обучения является формирование собственной 

исследовательской позиции. Образование с позиции этого подхода понимается не как 

внешнее воздействие на личность со стороны общества, а как самовоздействие.В статьи 

выясняется значение концепта «нелинейность» и исследуется методологический 

потенциал нелинейного подхода. 

Ключевые слова: инновационный человек, образовательная парадигма, научная 

методология, нелинейность, нелинейный подход. 

 

Сontent of educational activities pereoriyentovuyutsya the need to prepare human life; A new 

model of personality - the innovative people, and the purpose of training is to form their own 

research position. Education from the perspective of this approach is not understood as external 

influence on the personality of the society, but as it turns samovplyv.V article mentioned the concept 

of "non-linearity" and examines methodological potential nonlinear approach. 

 

Keywords: innovative people, the educational paradigm, scientific methodology, non-

linearity, non-linear approach. 
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У нинішній час спостерігається підвищений інтерес до складних дискретних систем, 

більшість з яких є нелінійними. За звичні межі наукових дисциплін сьогодні виходять такі 

засновані на застосуванні нелінійних методів галузі та теми наукових досліджень, як 

нерівноважна термодинаміка і теорія дисипативних структур, автоколивання в хімічних 

реакціях, гіперцикли й автокаталітичні реакції в живій матерії (Ейген), автопоезис в 

організмічних структурах (Матурана і Варела), теплові структури в плазмі (Кадомцев і 

Курдюмов), детермінований хаос (Лоренц), фрактали (Мандельброт), нелінійна динаміка і 

теорія катастроф (Сіпай, Арнольд, Том, Зеєман), а також самоорганізація в соціальних системах 

(Луман), у культурному розвитку та історії (Артігіані і Маннерман) тощо. Хоча ці дослідження 

стосуються різних предметів, проте між ними спостерігається суттєва єдність у методологічних 

підходах, принципах інтерпретації та характері наукових висновків. 

Поняття нелінійності, сутнісні властивості нелінійних систем належать до проблематики 

природничих та техніко-технологічних наук у відповідності з індивідуальним світосприйняттям 

і світобаченням кожного дослідника.  

Інформаційна модель об’єкта для неієрархічної кластеризації – це вектор числових ознак, 

які характеризують властивості об’єкта: 

),...,,( 21 dxxxX . 

Нехай  nD XXX ,...,, 21 - множина n інформаційних моделей, кожна з яких 

володіє d ознаками. Нехай  mAAAL ,...,, 21 - множина алгоритмів кластеризації. Кожен 

алгоритм кластеризації генерує розбиття для даної множини D на кластери 
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 - множина всіх кластерів, що отримані множиною 

алгоритмів L. Метою неієрархічної кластеризації є отримання оптимального розбиття на 

кластери  kCCCT ,...,, 21 , ST  , яке відповідає оптимальним значенням критеріїв 

кластеризації. При цьому елементи множини T повинні задовільняти наступним умовам:кожен 

кластер повинен мати хоча б одну інформаційну модель; кожна інформаційна модель повинна 

належати хоча б одному кластеру і різні кластери не перетинаються. Гіпертекстова технологія - 

це технологія перетворення тексту з лінійної форми в ієрархічну. Зазвичай будь-який текст у 

комп'ютері представляється як один рядок символів, яка читається в одному напрямку, тобто 

він не має структури. Гіпертекстова технологія полягає в тому, щоб представити його у вигляді 

ієрархічної структури типу графи або мережі. 

Нелінійне та лінійне уявлення інформації представляють собою дві сторони розумових 

здібностей людини, тому що сліди думки, представлені в листі, набувають здатності до 

самостійного життя. Різниця в тому, що лінійний текст має чітку послідовність, а нелінійний 

(гіпертекст) - мозаїчну структуру. Інтерпретація зрівнює в правах і текст, і гіпертекст, тобто 

обидва ці явища щось інтерпретоване, і в процесі інтерпретації народжується новий зміст і 

новий зміст, відмінні від первісного авторського задуму. Структуровані авторські думки в 

лінійному тексті розуміються читачем у процесі розумового діалогу та інтерпретуються з 

опорою на фонові знання та інтелектуальний досвід. Гіпертекст, крім текстової інтерпретації 

линеаризируют і структурується згідно читацькому прочитання і авторським задумом 

одночасно. Таким чином, при читанні гіпертексту відбувається процес подвійної інтерпретації - 

авторського задуму структури та авторського задуму сенсу. Мультимедіа може бути грубо 

класифікована як лінійна і нелінійне. Аналогом лінійного способу подання може бути кіно. 

Людина, що переглядає даний документ жодним чином не може вплинути на його зміст. 

Нелінійний спосіб подання інформації дозволяє людині брати участь у поданні інформації, 

взаємодіючи якимось чином зі засобом відображення мультимедійних даних. Участь людини в 

даному процесі також називається «інтерактивністю». Такий спосіб взаємодії людини й 

комп'ютера найбільш повним образом представлений у категоріях комп'ютерних ігор. 

Нелінійний спосіб подання даних називається «гіпермедіа». Як приклад лінійного і нелінійного 

способу подання інформації, можна розглядати таку ситуацію, як проведення презентації. Якщо 

http://ua-referat.com/%D0%97%D0%B4%D1%96%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96
http://ua-referat.com/%D0%A2%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82
http://ua-referat.com/%D0%A2%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82
http://ua-referat.com/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81
http://ua-referat.com/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D1%96%D1%81%D0%BD%D0%B0
http://ua-referat.com/%D0%97%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F
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презентація була записана на плівку й показується аудиторії, то при цьому способі донесення 

інформації переглядали дану глядачі не мають можливості впливати на доповідача. У випадку 

ж живої презентації, аудиторія має можливість задавати доповідачеві питання і взаємодіяти з 

ним в інший спосіб, що дозволяє доповідачеві відходити від теми презентації, наприклад, 

пояснюючи деякі терміни або більш докладно висвітлюючи спірні частини доповіді. Таким 

чином, жива презентація може бути представлена, як нелінійний (інтерактивний) спосіб подачі 

інформації. Нелінійний спосіб подання інформації дозволяє людині брати участь у поданні 

інформації, взаємодіючи якимось чином із засобом відображення мультимедійних даних. Такий 

спосіб взаємодії людини й комп'ютера найбільш повно представлений у категоріях 

комп'ютерних ігор. Література, присвячена зв’язкам науки, виробництва і ринку, ідентифікує як 

інноваційні два паралельних процеси. Перший варіант полягає в тому, що наукові знання 

генерують знання технологічні, втілюючись в конкретні нововведення і приносять регіонам, які 

їх застосували, конкретні комерційні прибутки. Другий характеризується тим, що інноваційний 

процес починався з досліджень ринку та формування попиту і лише після цього дана „потреба” 

була реалізована у вигляді інноваційного процесу. На наш погляд, можна виділити третій 

варіант – іноді технологічні нововведення передують науці, тобто практичний винахід дає 

поштовх осмисленню науковцями певних фундаментальних закономірностей, які зробили цей 

винахід можливим. Заслуговує на увагу і четвертий варіант інноваційного процесу – часто 

підприємства використовують готові наукові розробки у вигляді ліцензій. На основі вказаних 

варіантів інноваційного процесу пропонуємо представити інноваційний процес з усіма 

можливими прямими і зворотними зв’язками (рис. 1).  

 
Рис. 1. Нелінійна модель інноваційного процесу 

 

 Нова тріадна модель, згідно якій інноваційні ідеї генеруються на всіх стадіях 

інноваційного циклу, включаючи виробництво і комерціалізацію; результати наукових 

досліджень використовуються на всіх стадіях інноваційного циклу, враховуються зворотні 

зв’язки на всіх стадіях. Технологія навчання, як нелінійна структура, що володіє властивістю 

розгалуження на підпроцеси, в яких віднесені такі аспекти діяльності - викладання і навчання 

(навчання); психологічні процеси - розумові, мотиваційні, емоційні, аспекти самоорганізації і 

саморегуляції та ін. В контексті Інтенсивних освітніх технологій особливий інтерес викликають 

ті механізми дидактичної технологій впливом на які можна досягти істотного підвищення 

ефективності та якості навчання.Перехід до викладання з використанням інформаційних 

технологій передбачає розробку інформаційно-комп'ютерної підтримки навчальних курсів.У 

сучасній філософії освіти багато досліджень присвячено цій проблемі. Так, методологічні 

засади освітньої парадигми вивчають В.Андрущенко, Б. Гершунський, В. Кізіма, С. Клепко, О. 

Князева, М. Култаєва, І. Предборська, М. Романенко, Н. Шубелка. Застосування нелінійного 

підходу в освіті відображено у працях В. Буданова, Л. Горбунової, І. Добронравової, А. 

Євтодюк, І. Єршової-Бабенко, Н.Кочубей, В. Лутая. Потенціал синергетики в контексті 

становлення нової світоглядної парадигми досліджує В. Пазенок.Синергетичний дискурс 

проектування педагогічного процесу розглядає А. Шевцов. На його думку, необхідним є 

застосування постнекласичної методології у педагогічній теорії [1, 2].Упровадження принципів 

синергетичної парадигми в освітні системи здійснює В. Лутай. Учений пропонує застосування 

синергетичної методології у процесі реформування сучасної освіти [1, 2].Розробку моделі 

освіти в епоху нелінійного мислення пропонує М. Ожеван. На його думку, освіта втрачає 

притаманні їй традиційно: лінійну монологічність та визначеність у вимірах часу і простору, 

http://ua-referat.com/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F
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набуваючи натомість нелінійної діалогічності, полілогічності [1, 2].Евристичний потенціал 

синергетики і гендерного підходу в освіті розкриває у своїх працях І. Предборська. На її думку, 

філософське осмислення освіти є неможливим без перегляду її методологічних засад, створення 

нової концепції освіти для нових екзистенційних умов та антропологічних орієнтирів 

суспільства. Виходячи з даних міркувань, автор наголошує на евристичності методології 

постнекласичної науки для сучасної педагогіки [1, 2].Аналізуючи філософські засади нової 

освітньої парадигми, варто звернутися до методологічного потенціалу нелінійного підходу, 

поява якого пов’язана зі становленням синергетики як новітньої наукової методології. У 

загальному поняття нелінійність тлумачиться як властивість систем чи процесів, що полягає у 

відсутності лінійної залежності одних параметрів від інших [1.2]. В. Буданов розглядає 

нелінійність як один із принципів становлення. Під нелінійністю він розуміє передусім 

порушення принципу суперпозиції: результат суми не дорівнює сумі результатів. На його 

думку, будь-яка межа цілісності об’єкта передбачає нелінійні ефекти. В. Буданов уважає, що 

для того, щоб перейти від одного стану гомеостазу до іншого, система змушена переходити 

простір їхньої спільної межі, сильної нелінійності [2].А. Євтодюк виокремлює такі особливості 

феномена нелінійності:Завдяки нелінійності набуває дієвої сили принцип посилення 

флуктуацій. Нелінійність може посилювати флуктуації, спричинювати великі наслідки 

незначної причини, викликати розвиток системи в режимі із загостренням.Нелінійність 

породжує дискретність шляхів еволюції системи: на конкретному нелінійному середовищі 

можливий лише певний набір цих шляхів, який визначається спектром стійких станів, або 

структур - аттракторів для даної системи.Нелінійність означає можливість неочікуваних 

(емерджентних) змін напрямків протікання процесів, а тому її визнання викриває ненадійність 

тривалий час розповсюджених прогнозів-екстраполяцій від наявного [1, 2].О. Князєва та С. 

Курдюмов визначають нелінійність як «багатоваріантність шляхів еволюції, наявність вибору з 

альтернативних шляхів і визначеного темпу еволюції, а також необоротність еволюційних 

процесів» [1, 2].О. Князєва зазначає, що поняття нелінійності є фундаментальним 

концептуальним вузлом нової парадигми, а нова парадигма є парадигмою нелінійності. На її 

думку, особливості цього феномена полягають у тому, що завдяки нелінійності набуває 

значення принцип «посилення флуктуацій». За деяких умов нелінійність може посилювати 

флуктуації. Також певні класи нелінійних відкритих систем наділені іншою властивістю - 

пороговістю чутливості. Нижче порога все зменшується, зникає, а вище - багаторазово 

розростається. Ще однією властивістю нелінійності є дискретність шляхів еволюції нелінійних 

систем, тобто на певному нелінійному середовищі можливим є лише визначений спектр цих 

шляхів.Проте, на думку Н. Кочубей, властивості нелінійності систем цим не вичерпуються. У 

нелінійних системах, на відміну від лінійних, відбувається вплив системи на саму себе. Тому 

характеристики таких систем істотно залежать від процесів, що в них відбуваються. І процеси, 

що відбуваються в системі, у свою чергу впливають на її характеристики. Така закономірність 

лежить в основі багатоваріантності шляхів розвитку, наявності вибору і необоротності [1, 2].Н. 

Кочубей уважає, що саме людина є найбільш нелінійною системою, а її рефлективність, 

здатність до самоаналізу, до особистісного самовибудовування є проявами цієї нелінійності. 

Тому сучасна освіта повинна враховувати нелінійність особистості людини і навчати способів 

оптимального і спрямованого впливу на себе - нелінійного мислення [1, 2].Отже, очевидним є 

методологічний потенціал нелінійності для осмислення освітніх процесів.На думку В. 

Андрущенка, освіта, як соціальний інститут і засіб соціалізації людини, потребує орієнтації на 

нову стратегію, на нові методології мислення і пізнання, зумовлені фактом існування 

відкритого, нелінійного світу, що змінюється, і необхідністю відповідного навчання і пізнання 

[1, 2]. Однією з таких стратегій, на нашу думку, є нелінійний підхід. Нелінійний підхід в освіті 

реалізується в кількох напрямах. По-перше, відбуваються світоглядні зрушення в системі 

освіти. На думку І. Предборської, засадничим підходом до виховання і навчання в контексті 

нелінійності стає формування цілісного бачення світу, яке має реалізуватися через відчуття 

особистісної співпричетності і відповідальності, імовірнісне сприйняття і діалогічність процесів 
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пізнання [1, 2].По-друге, змінюється розуміння сутності людини. На сьогодні відбувається 

своєрідне антропологічне зрушення в новій парадигмі освіти. Мета і зміст освітньої діяльності 

визначаються потребою у підготовці людини до життя. Для цього необхідними є глибокі 

професійні навички, навченість конкретних видів знань і перехід від діяльності вже засвоєної 

до більш складної, здатність до вироблення нових видів діяльності і постійного 

самовдосконалення шляхом самонавчання. Йдеться про готовність людини до освіти протягом 

життя, яка постійно супроводжує процес праці. Нова ідея освіти пов’язана з прагненням 

залучити людину до активного процесу відкриттів, засвоєння світу [1, 2].Нелінійний підхід в 

освіті також пропонує нову модель особистості. У цьому контексті варто відзначити концепцію 

Ю. Козелецького, який характеризує сучасну систему освіти як таку, що формує просвітницьку 

людину. Результатом такого формування стає одновимірна людина, яка є об’єктом освітнього 

процесу, мета якого визначається енциклопедичним принципом - «людина - це її пам’ять». На 

думку дослідника, необхідним є перехід до освітньої системи, зорієнтованої на формування 

інноваційної людини, яка постійно знаходиться у стані пошуку, здатна самостійно ухвалювати 

нестандартні рішення, є винахідливою, творчою особистістю. Тому основним завданням освіти 

є перехід від навчання, що забезпечує репродуктивне сприйняття, формування лінійного 

мислення, до навчання, яке формує пошукові орієнтації, творчий підхід, імовірнісне мислення 

[1, 2].Моделлю особистості в новій парадигмі освіти є інноваційна людина, яка розглядає 

навколишній світ як сферу пізнавальної та практичної невизначеності, яку потрібно редукувати 

як послідовність різноманітних труднощів, що необхідно подолати. Основною метою навчання 

стає формування власної дослідницької позиції людини [1, 2].У межах нелінійного підходу 

відбуваються зміни у розумінні освітнього процесу. Н. Кочубей зазначає, що у лінійній 

парадигмі освіта розумілась як зовнішній вплив на особистість з боку суспільства, а в 

нелінійній переважає самовплив, самозміна. Отже, основні критерії лінійної парадигми - 

сформованість знань, умінь і навичок - повинні бути доповнені особистісним саморозвитком, 

якого необхідно вчити, виховувати необхідність і уміння відстежувати, аналізувати себе.У 

зв’язку зі змінами у розумінні освіти виникає необхідність у перевизначенні її мети, оскільки 

вона задає орієнтацію всьому освітньому процесу і визначає його специфіку. Якщо метою 

дійсно проголошується людина, то зміст її повинен становити пошук людиною істинної себе, 

що означає: в результаті власних зусиль, саморозвитку, самореалізації особистість «стає 

собою». Для цього необхідно визначити набір власних структур, характерних для кожної 

особистості, а також слідувати природним тенденціям її саморозвитку до цих структур. Тому 

сутність нової мети полягає в орієнтації на внутрішнє, іманентно притаманне особистості. В 

такому випадку метою освіти є допомога людині у виборі можливих шляхів розвитку, а також у 

розв’язанні найважливішої світоглядної проблеми - пошуку свого місця у складному світі, що 

саморозвивається.Синергетичне осмислення освітніх процесів впливає і на освітні технології. У 

напрямку трансформації освітніх технологій працюють Г. Шефер, який запропонував метод 

асоціативного навчання «зигзаг» [1,2] та М. Ліпман. Відомі приклади педагогічної майстерності 

та авторських методик є кращими прикладами застосування цілісних синергетичних підходів, 

але сьогодні проблема полягає не в тому, щоб створити єдину методику, а в тому, щоб навчити 

викладача усвідомлено створювати власну методику і стиль, залишаючись на позиціях сучасної 

науки про людину.Важливим є те, що в основі таких технологій лежить розуміння знання як 

відкритого, незавершеного, такого, що перебуває у процесі становлення. Приріст такого знання 

відбувається не послідовно і поступово, а стрибкоподібно, хаотично. Поява нового знання 

відбувається у процесі відкриття, що стимулює його приріст, тобто знання продукує себе. За 

такого підходу важливе не відтворення фактів, а здатність до виведеня, відтворення обставин, 

за яких факти виявляють самі себе. Знання не є сума незаперечних істин, бо вони варіативні, 

можливісні. Учитель - один із дослідників, який навчає здебільшого не стільки певної суми 

знань, скільки спілкування з приводу цих знань. Тоді знання стають не самоціллю, не 

відчужуються від учня, вони стають особистісно значущими, засвоюються через осягнення 

можливостей і для самої людини, і для соціуму, а також пов’язану з ними відповідальністю [1, 
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2].Також варто зазначити, що ці технології пропонують новий розподіл навчального матеріалу, 

який радикально відрізняється від фіксованого розподілу. Це номадичний розподіл, якому 

притаманна рухомість і внутрішня здатність до самоорганізації. Такий розподіл, що передбачає 

«забігання вперед» і «повернення назад» створює простір для внутрішньої рухомості знання. 

Цей підхід означає не відкидання ступінчастості, а розгляд її як своєрідний «вихід за рамки», як 

можливість трансгресії, при цьому знання подається в цілісному вигляді і в тій формі, яка 

відповідає вікові учнів [1, 2]. 

Висновки 

Отже, можна стверджувати, що евристичність нелінійного підходу в освіті полягає в 

тому, що відбувається перехід до цілісного світобачення, яке є засадничим підходом до 

виховання і навчання; мета і зміст освітньої діяльності переорієнтовуються на потребу у 

підготовці людини до життя; пропонується нова модель особистості - інноваційна людина, а 

метою навчання стає формування власної дослідницької позиції. Освіта з позиції цього підходу 

розуміється не як зовнішній вплив на особистість з боку суспільства, а як самовплив, самозміна. 

Людина є самодостатньою істотою, яка сама перебудовує себе з метою гармонізації відносин із 

Всесвітом. Відповідно до цього відбувається перевизначення мети освіти, в контексті якої 

постає така важлива світоглядна проблема, як пошук людиною свого місця у швидкозмінному 

світі, що саморозвивається. На основі нелінійного підходу здійснюється розробка новітніх 

освітніх технологій, які засновані на принципах нелінійності, самоорганізації та складності. Ці 

технології пропонують новий розподіл навчального матеріалу, використання інноваційних 

методів навчання, у результаті яких знання не відчужуються від учня, а стають особистісно 

значущими. Ефективність освітнього процесу досягається не однобічним впливом педагога на 

учня, а створенням таких умов із боку педагога, які сприяють залученню учня до активної 

діяльністі із досягнення певної мети і вдосконалення себе. Виконаний аналіз сучасного стану 

інформаційних технологій зберігання, обробки та пошуку інформації, а також сучасного стану 

методів та алгоритмів кластеризації інформаційних моделей об'єктів довільної фізичної 

природи. Показано, що найбільш перспективними сучасними інформаційними технологіями є 

Data Mining, Text Mining і Web Mining. Саме застосування і розвиток цих технологій дає змогу 

в даний час і в найближчому майбутньому здійснити ефективний пошук інформації в 

сучасному насиченому інформаційному просторі. Показано важливість використання 

ефективних методів і алгоритмів кластеризації в сучасних інформаційних технологіях. 
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ХРОНІКА 
У травні 2017 р.  відзначають свої ювілеї люди,  які причетні до охорони здоров’я 

 

ПОЗДОРОВЛЯЄМО З: 
 

30 річчям 

Погорецьку Ярину Олегівну 

Бабік Іванну Володимирівну 

35 річчям 

Дац-Опоку Марту Ігорівну 

Сільвестер Ірину Миколаївну 

 

40 річчям 

Тушницького Ореста Мироновича  

Осипчук Людмилу Іванівну 

Бочара Володимира Тарасовича 

Процюка Ростислава Ростиславовича 

Квіта Адріана Дмитровича 

 

45 річчям 

Дем’янчук Наталію Романівну 

Влох Наталію Михайлівну 

Карпінську Роксолану Іванівну 

 

50 річчям 

Хаврону Оксану Павлівну 

Авраменко Ірину Юріївну 

 

55 річчям 

Чуловську Уляну Богданівну 

Дячишин Віру Іванівну 

Ковалів Марію Омелянівну 

Дмитрів Галину Михайлівну  

Данилейченко Інну Валеріївну 

Толох Ольгу Степанівну 

60 річчям 

Єлісєєву Ольгу Петрівну 

Сергієнка Олександра Олексійовича 

 

70 річчям 

Тарасова Віктора Вікторовича 

75 річчям 

Готя Івана Мирославовича 

Кобися Олександра Юхимовича 

 

Бажаємо міцного здоров’я! 
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Ю.М. ПАНИШКО, А.Л. ВАСИЛЬЧУК, 

В.М. ГОРИЦЬКИЙ, О.І. БУМБАР 

 

Хроніка травня: ЮВІЛЕЙНІ ДАТИ УКРАЇНСЬКИХ ЛІКАРІВ ТА ВЧЕНИХ 

 

4 травня – 120 років від дня народження Семена Дмитровича Шахова, ембріолога, 

гістолога. У 1926 р. закінчив Харківський медичний інститут. Учень В.Я. Рубашкіна. У 1939 р. 

захистив докторську дисертацію на тему “Материалы к ранней эмбриоморфологии человека”. 

Був автором понад 30 наукових праць, присвячених, в основному, вивченню ембріогенезу. У 

1930-1953 рр. працював завідувачем кафедри гістології та ембріології. У 1939 р. отримав вчене 

звання професора. У 1945 р. був деканом санітарно-гігієнічного факультету. Помер 17 червня 

1980 р. на 84 році життя.  

6 травня – 130 років від дня народження Олександра Мойсейовича Ольшанецького, 

акушера-гінеколога. У 1916 р. закінчив історичний факультет Московського археологічного 

інституту, а у 1923 р. – Одеський медичний інститут. У 1936 р. захистив докторську дисертацію 

і отримав вчене звання професора. У 1938-1941 рр. працював завідувачем кафедри акушерства і 

гінекології 2-го Київського медичного інституту; у 1942-1953 рр. – завідувач кафедри 

акушерства і гінекології Київського медичного інституту. У 1946 р. отримав почесне звання 

“Заслужений діяч науки УРСР”. Був автором 70 наукових праць, присвячених проблемам 

знеболювання пологів, кесарева розтину, абортам, туберкульозу жіночої статевої сфери, історії 

медицини. Помер у 1953 р. на 66 році життя.  

6 травня – 85 років від дня народження Олександра Григоровича Тишка, мікробіолога, 

вірусолога, імунолога. У 1960 р. закінчив Київський медичний інститут. Учень С.С. Дяченка 

(1898-1992). У 1974-1981 рр. – декан із роботи з іноземними студентами. У 1988 р. захистив 

докторську дисертацію на тему “Биологические свойства бактероидов и их роль в патологии 

человека”. У 1989 р. – професор кафедри мікробіології, вірусології та імунології, академік АН 

ВШ України. Автор понад 100 наукових праць, в т.ч. 2 монографій та 3 винаходів. Наукові 

інтереси присвячені вивченню анаеробних мікроорганізмів та малодосліджених на той час 

бактероїдів. Вперше в СРСР на основі вітчизняних реактивів та апаратури розробив і науково 

обґрунтував комплексний метод виділення бактероїдів з патологічних матеріалів, об’єктів 

зовнішнього середовища. Встановив, що бактероїди живуть в асоціації з кишковою паличкою 

та грампозитивними коками. Виявив високу резистентність бактероїдів до антибіотиків різних 

груп та активних препаратів: метронідазол, мітазол, лівомецитин. Довів здатність бактероїдів 

до загострених патологічних процесів. Помер 19 травня 2001 р., проживши 69 років і 2 тижні.  

6 травня – 75 років від дня народження Бориса Михайловича Венцковського, акушера-

гінеколога. У 1965 р. закінчив Київський медичний інститут. У 1984 р. захистив докторську 

дисертацію на тему “Клиническое значение гемоциркуляторных, коагуляционных и 

метаболических нарушений и пути их коррекции при позднем токсикозе беременных”. У 

1986 р. став головним акушером-гінекологом МОЗ України. В цьому ж році отримав вчене 

звання професора. Від 1990 р. очолив кафедру акушерства і гінекології №1 КМІ. У 1996 р. був 

обраний президентом Асоціації акушерів-гінекологів МОЗ України. У 1998 р. отримав почесне 

звання “Заслужений діяч науки і техніки України”. У 2003 р. обраний членом-кореспондентом 

АМН України. Автор близько 300 наукових праць, в т.ч. 20 монографій, підручників, 

навчальних посібників. Наукові дослідження присвячені вивченню гестозів вагітних, маткових 

кровотеч, фетоплацентарної недостатності, гіпоксії плоду. 

9 травня – 95 років від дня народження Миколи Федоровича Данилевського, 

стоматолога-терапевта. Народився в с. Монастирище Чернігівської області. Учасник  німецько-

радянської і радянсько-японської війн. Нагороджений орденами і медалями СРСР. У 1951 р. з 

відзнакою закінчив Київський медичний інститут. У 1951-1953 рр. – клінічний ординатор 

кафедри терапевтичної стоматології КМІ. У 1953-1959 рр. – асистент цієї ж  кафедри; у 1959-

1969 рр. – доцент кафедри. У 1968 р. захистив докторську дисертацію на тему “Патогенез, 
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клініка та лікування пародонтозу (клініко-експериментально-морфологічне дослідження)”. У 

1969-1986 рр. працював завідувачем цієї кафедри. У 1958-1959 рр. та у 1967-1969 рр. був 

деканом стоматологічного факультету. У 1980-1984 рр. – проректор інституту. Був обраний 

академіком АННП та АН ВШ України; у 1981 р. отримав почесне звання “Заслужений діяч 

науки і техніки УРСР”. У 1986 р. став Лауреатом Державної премії УРСР в галузі науки і 

техніки. Наукові дослідження присвячені створенню експериментальної моделі 

генералізованого пародонтиту на фоні Е-авітамінозу, класифікації захворювань пародонту. 

Запропонував, обґрунтував і реалізував ідею використання ферментів і піримідинових основ у 

стоматології. Розробив нові методи і прилади для вакуум- і кріокюретажу, систему 

диспансеризації хворих із патологією пародонту. Був автором 316 наукових робіт. Отримав 33 

патенти СРСР та України. Створив наукову школу в галузі терапевтичної стоматології. Під його 

керівництвом і консультаціями виконано і захищено 13 докторських і 52 кандидатські 

дисертації. Роботи та винаходи відзначені золотою  та бронзовою медалями ВДНГ СРСР, 

України, золотою та срібною медалями на виставці в Лейпцигу та Брюсселі. Був президентом 

Асоціації стоматологів України (1995-2005), членом Президії міжнародної федерації асоціацій 

стоматологів (FDI) від 1998 р. Помер 17 грудня 2006 р. на 85 році життя.  

10 травня – 65 років від дня народження Олега Анатолійовича Каденка, 

дерматовенеролога, психолога. Народився в м. Скалат Тернопільської області. У 1979 р. 

закінчив медичний факультет Воронезького медичного інституту; в 2007 р. закінчив 

економічний факультет Подільського аграрно-технічного університету. У 1979-1980 рр. 

працював лікарем-інтерном Одеського шкірно-венеричного диспансеру, у 1980-1981 рр. – 

районний дерматовенеролог Миколаївської ЦРЛ Одеської області, водночас лікар піонерського 

табору “Гороно”, викладач медичного училища (1981). У 1981-1983 рр. – завідувач відділення 

медичного училища; у 1983-1984 рр. – завідувач стаціонарного відділення міського 

шкірвендиспансеру; у 1984-1988 рр. – головний лікар міської дитячої лікарні; у 1988-1991 рр. – 

завідувач міськздороввідділу м. Кам’янець-Подільського; від 1991 р. – головний лікар 

Хмельницького обласного шкірвендиспансеру, водночас, головний позаштатний 

дерматовенеролог Управління охорони здоров’я Хмельницької ОДА (від 1992), У 1988-2004 рр. 

– доцент кафедри педагогіки та психології Технологічного університету “Поділля”; у 2004-

2008 рр. – професор, завідувач кафедри педагогіки та психології Хмельницького національного 

університету; від 2008 р. – професор кафедри терапії №2, дерматології та венерології 

Львівського медичного університету. У 2007 р. отримав почесне звання “Заслужений лікар 

України”. Наукові дослідження присвячені проблемам мікології, медичної психології. О.А. 

Каденко є автором близько 80 наукових праць, в т.ч. монографії, підручника, посібників. 

11 травня – 150 років від дня народження Костянтина Ерастовича Добровольського, 

гігієніста. У 1896 р. закінчив медичний факультет Московського університету. У 1904 р. 

отримав ступінь доктора медицини. У 1907 р. відряджений за кордон для вивчення проблеми 

застосування бактеріології у гігієні. Працював у Берлінському університеті і в Пастерівському 

інституті у І.І. Мечнікова. Після повернення отримав посаду екстраординарного професора і 

завідувача кафедри гігієни Казанського університету (1910-1914), а згодом – завідувач кафедри 

загальної гігієни Київського університету (1914-1922). У 1915 р. отримав вчене звання 

професора. У 1922-1932 рр. працював завідувачем кафедри гігієни Ленінградського інституту 

удосконалення лікарів. У 1932-1941 рр. очолював санітарне відділення Київського санітарно-

бактеріологічного інституту, водночас – завідувач кафедри загальної гігієни. Займався 

проблемою озонування питної води. Першим запропонував визначати кількість кишкових 

паличок для оцінки ступеня забруднення води. Під час війни в окупованому Києві викладав у 

медичному інституті та Київській фельдшерсько-акушерській школі. У 1944-1946 рр. працював 

завідувачем кафедри шкільної гігієни. Автор близько 40 наукових праць. Помер 13 грудня 

1946 р. на 80 році життя.  

15 травня – 195 років від дня народження Християна Яковича Гюббенета, хірурга, 

судового лікаря, окуліста, сифілідолога. У 1844 р. закінчив медичний факультет Дерптського 
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університету. Працював на кафедрі судової медицини Казанського університету, де вийшла 

його праця “О максимальных токсических и лечебных дозах мышьяковой кислоты”, яка стала 

основою дисертації на здобуття вченого ступеню доктора медицини (1847). У 1847 р. 

призначений ад’юнкт-професором кафедри судової медицини Київського університету, 

водночас – ординатором Київського військового госпіталю, де під час епідемії холери (1847-

1848) завідував холерним відділенням. У 1850 р. очолив кафедру теоретичної хірургії з 

офтальміатрією і госпітальною клінікою, виконуючи функції хірурга, окуліста та венеролога. 

Автор першої в Росії роботи з сифілісу та організатор першої клініки із “сифилитичных 

болезней”. Вперше почав використовувати офтальмоскоп. Під час Кримської війни (1854-1856) 

завідував головним перев’язувальним пунктом, де під його керівництвом виконано понад 3000 

операцій. Автор низки праць з військово-польової хірургії. У 1860-1869 рр. – голова товариства 

київських лікарів. Після закінчення роботи у Київському університеті (1870), переїхав у 

Петербург, де був призначений членом Військово-медичної ради, брав участь у франко-

прусській війні (1870-1871). Помер 3 червня 1873 р. від тифу на 52 році життя.  

15 травня – 120 років від дня народження Петра Ісайовича Гельфера, уролога. У 

1919 р. закінчив медичний факультет Київського університету. Учень акад.. О.П. Кримова 

(1872-1954). У 1919-1921 рр. лікар Таращанської бригади 44-ї стрілецької дивізії. Від 1921 р. – 

ординатор, асистент, доцент факультетської хірургічної клініки 1-го Київського медичного 

інституту. У 1933-1938 рр. – завідувач курсу урології. У 1937 р. – доктор медичних наук. У 

1939 р. отримав вчене звання професора. У 1939-1945 рр. працював завідувачем кафедри 

урології. Від 1945 р. – завідувач кафедри  урології Київського інституту удосконалення лікарів, 

а з 1953 р. – завідувач урологічного відділення та його науковий керівник у Київській обласній 

лікарні. Був автором понад 90 наукових праць, присвячених різним проблемам урології. Був 

одним із організаторів Українського урологічного товариства (1939), головою правління 

урологічного товариства (1945). Нагороджений медалями. Помер 28 травня 1978 р. на 82 році 

життя.  

18 травня – 125 років від дня народження Вадима Миколайовича Іванова, терапевта. У 

1916 р. закінчив медичний факультет Київського університету Св. Володимира. Учень Ф.Г. 

Яновського (1860-1928). У 1933 р. отримав вчене звання професора. У 1935 р. захистив 

докторську дисертацію. У 1944-1951 рр. працював завідувачем кафедри терапії санітарно-

гігієнічного, а в 1945-1948 рр. – стоматологічного факультету. У 1947 р. отримав почесне 

звання “Заслужений діяч науки УРСР”. У 1951-1958 рр. працював керівником госпітальної 

терапевтичної клініки. У 1953 р. був обраний академіком АМН СРСР, а в 1957 р. – академіком 

АН УРСР. У 1958-1962 рр. був керівником факультетської терапевтичної клініки; у 1953-

1962 рр. – керівником відділу клінічної фізіології Інституту фізіології АН УРСР. В.М. Іванов 

був автором понад 80 наукових праць, присвячених клініко-фізіологічним дослідженням 

секреції та рухової діяльності шлунка, проблемам онкології. Одним із перших в СРСР вивчав 

моторну і секреторну функції шлунка людини поза травленням. Розробив методику одночасної 

реєстрації секреторної і моторної функції шлунка, застосовуючи збудники різної сили, вивчав 

фармакодинаміку атропіну при виразковій хворобі. Вивчав перебіг раку шлунка у людей 

різного віку та реактивності, опрацював класифікацію цього захворювання. Запропонував метод 

томофлюрографії легень для ранньої діагностики різних захворювань. Був головою Президії 

Вченої медичної ради МОЗ УРСР, членом редакційних рад низки терапевтичних журналів, 

співредактором Відділу внутрішніх хвороб “БМЭ”, головою правління наукового товариства 

терапевтів УРСР. Створив свою терапевтичну школу. Нагороджений орденами і медалями 

СРСР. Помер 15 січня 1962 р. на 70 році життя.  

18 травня – 65 років від дня народження Адріяна Баранецького, лікаря-радіолога. 

Народився в м. Нью-Йорк. Середню освіту отримав у школі Колумбії в Мейплвуді. Навчався в 

Дартмут-коледжі у Нью-Гемпширі, отримав диплом бакалавра природничих наук, 

спеціалізувався із біології. Медицину вивчав у Автономному університеті в Гвадалахарі, який 

закінчив у 1979 р. Повернувся у США, стажувався в медичному центрі Св. Барнабас в 
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Лівінгстоні та нострифікував лікарський диплом. Ординатуру пройшов у Мюленберг-госпіталі 

в Плейнфілді, спеціалізувався з радіології при лікарнях Колумбійської медичної школи. 

Працював радіологом і директором в Норт-Дженерал госпіталі та Кабріні медичному центрі в 

Нью-Йорку. Одночасно працював клінічним асистент-професором при Нью-Йоркському 

медичному коледжі. Член УЛТПА та кількох американських медичних товариств. Належав до 

ради редакторів Українського радіологічного журналу (м. Харків). Активний громадський діяч, 

щедрий жертводавець на українські науково-культурні установи і цілі. 

19 травня – 95 років від дня народження Галини Костянтинівни Степанківської, 

акушер-гінеколога. Учасник Другої світової війни. У 1946 р. закінчила Київський медичний 

інститут. В 1947-1963 рр. працювала в Київському НДІ охорони материнства і дитинства – 

клінічний ординатор, ст. науковий співробітник, науковий керівник акушерсько-

гінекологічного відділу. Від 1963 р. працювала в КМІ. У 1963 р. отримала вчене звання 

доцента. У 1967 р. захистила докторську дисертацію на тему “Перенашивание беременности. 

(Вопросы патогенеза, клиники и лечения)”. У 1968 р. отримала вчене звання професора. У 1974-

1990 рр. – завідувач кафедри акушерства і гінекології №1 КМІ. Від 1990 р. – професор-

консультант. У 1987 р. отримала почесне звання “Заслужений діяч науки і техніки УРСР”. У 

1991 р. була обрана членом-кореспондентом НАН України, а в 1993 р. – членом-

кореспондентом АМН України. Г.К. Степанківська була автором понад 375 наукових праць, в 

т.ч. 13 монографій, 1 керівництва, 2 підручників, довідника, 7 винаходів. Наукові дослідження 

присвячені проблемам акушерства, перинатології, онкогінекології. Підготувала 52 дисертантів, 

в т.ч. 7 докторів наук. Від 1992 р. була членом Президії Асоціації акушерів-гінекологів України, 

від 1993 р. – членом Європейської Асоціації акушерів-гінекологів, від 1995 р. – член 

Всесвітньої Асоціації акушерів-гінекологів. Нагороджена орденами і медалями СРСР. Померла 

12 березня 2017 року, проживши майже 95 років.  

22 травня – 120 років від дня народження Олени Миколаївни Хохол, педіатра. У 1921 р. 

закінчила Київський медичний інститут. Працювала керівником дитячої консультації в Умані. 

У 1925-1927 рр. – ординатор клінічного дитячого будинку в Києві. У 1927-1941 рр. працювала 

на кафедрі дитячих хвороб Київського державного інституту удосконалення лікарів: спочатку 

асистентом, а з 1935 р. – доцентом. У 1941-1942 рр. була начальником медчастини 

евакогоспіталю, в 1942-1944 рр. – начальником Управління лікувально-профілактичної 

допомоги НКОЗ СРСР. У 1944 р. повернулася до Києва і працювала доцентом Київського 

ДІУЛ. У 1945 р. захистила докторську дисертацію на тему “Материалы к вопросу о нарушениях 

капиллярного кровообращения при токсической диспепсии у детей”. У 1946-1948 рр. завідувала 

кафедрою пропедевтики педіатричного факультету КМІ. У 1946 р. отримала вчене звання 

професора. У 1948 р. очолила кафедру госпітальної педіатрії КМІ, де працювала до 1964 р., 

водночас, в 1947-1952 рр. була деканом педіатричного факультету. У 1953 р. була обрана 

членом-кореспондентом АМН СРСР, у 1958 р. отримала почесне звання “Заслужений діяч 

науки УРСР”. Вчена була автором понад 80 наукових праць, присвячених питанням фізіології 

та патології раннього дитячого віку, проблемам травлення, ревматизму. Була засновником 

Київської наукової школи радянських педіатрів. Під її керівництвом підготовлено 5 докторів та 

25 кандидатів медичних наук. За впровадження в практику іонітного молока в 1960 р. отримала 

золоту медаль ВДНГ СРСР. Померла 17 травня 1964 р., проживши майже 67 років.  

23 травня – 90 років від дня народження Галини Савівни Семенової. Народилася в с. 

Чорна Кам’янка Черкаської області в сім’ї народних вчителів Деркачів. У 1953 р. з відзнакою 

закінчила ЛДМІ за спеціальністю “лікувальна справа”. У 1953-1954 рр. навчалася в 

субординатурі при кафедрі офтальмології. Пройшла трудовий шлях з 1953 р до виходу на 

пенсію у 1998 р. (45 років). У 1964 р. захистила кандидатську дисертацію на тему “Нервно-

рецепторный аппарат цилиарного тела глаза при вторичной глаукоме”. Особисто прооперувала 

понад 10000 хворих на катаракту, пошкодження очей, глаукому, внутрішньоочні пухлини. 

Перша з лікарів Західного регіону України зробила імплантацію штучного кришталика ІОЛ, 

запровадила нові лазерні методи лікування офтальмопатології. В 1970 р. їй присвоєно почесне 
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звання “Заслужений лікар України”. В 1973 р. захистила докторську дисертацію на тему 

“Вторичная глаукома, причины, раннее распознавание и профилактика”. У 1980 р. Г.С. 

Семеновій присвоєно звання “Відмінник охорони здоров’я”, присвоєно звання професора, 

Заслуженого офтальмолога України. У 1996 р. вчена обрана дійсним членом Академії медичних 

і біологічних наук України. Вона була автором 410 наукових і навчально-методичних праць, в 

т.ч. 6 винаходів, 3 монографій, підручника. Під її керівництвом підготовлено 19 кандидатів та 4 

докторів наук. Померла 28 грудня 2004 р. на 78 році життя.  

24 травня – 60 років від дня народження Олександра Олексійовича Сергієнка, 

ендокринолога. Народився у Львові. У 1980 р. закінчив медичний факультет Львівського 

медичного інституту. У 1980-1983 рр. працював аспірантом кафедри ендокринології з курсом 

клінічної фармакології ЛМУ; у 1983-1994 рр. – асистент кафедри. У 1984 р. захистив 

кандидатську дисертацію на тему “Ферментативная активность и витаминная обеспеченность в 

механизме инсулиновой недостаточности”. У 1993 р. захистив докторську дисертацію на тему 

“До патогенезу, діагностики, лікування і профілактики діабетичної макроангіопатії (клініко-

експериментальне дослідження)”. У 1994-1999 рр. працював доцентом кафедри. У 1999-

2014 рр. – завідувач кафедри. У 2001 р. О.О. Сергієнко отримав вчене звання професора. 

Наукові дослідження присвячені вивченню порушень метаболізму організму при цукровому 

діабеті, системи простациклін 12-тромбоксан А2 в клініці та експерименті; ранній діагностиці, 

пошукам нових методів профілактики та лікуванню діабетичних ангіопатій. О.О. Сергієнко є 

автором понад 550 наукових і навчально-методичних праць, в т.ч. 10 монографій, підручника. 

Підготував 3 кандидатів наук. 

26 травня – 175 років від дня народження Івана Олексійовича Сікорського, психіатра 

та психолога. У 1869 р. закінчив медичний факультет Київського університету Св. Володимира. 

У 1872 р. захистив дисертацію на здобуття вченого ступеня доктора медицини на тему “О 

лимфатических сосудах легких”, яку виконав в лабораторії Н.А. Хржонщевського (1836-1906). 

Удосконалювався  із психіатрії та медичної психології в Санкт-Петербурзькій медико-

хірургічній академії (1873-1882) під керівництвом І.М. Балинського та І.П. Мержевського. У 

1882-1885 рр. працював штатним ординатором у психіатричній лікарні. У 1885 р. очолив 

кафедру психіатрії та неврології, а згодом кафедру психіатрії КМІ (1903-1918). Першим у 

світовій науці застосував експериментальний метод при вивченні дитячої психології. У 1896 р. 

заснував і став редактором журналу “Вопросы нервно-психической медицины и психологии”. У 

1906 р. організував у Києві Лікарсько-педагогічний інститут для розумово-відсталих дітей та 

очолив його. Заснував та очолив “Психиатрическое общество при Императорском университете 

Св. Володимира”. Наукові праці присвячені загальній та медичній психології, дитячій 

психіатрії, психофізіології, психогігієні та психопрофілактиці. Один із фундаторів наукової 

психіатрії в Україні. Підготував групу вчених-психіатрів. Помер 14 лютого 1919 р. на 77 році 

життя.  

26 травня – 95 років від дня народження Олексія Федоровича Лісіцина, 

судмедексперта. Народився в м. Чекалін Тульської області Росії. У 1945 р. закінчив медичний 

факультет 1-го Московського медичного інституту. У 1945-1947 рр. працював лікарем 

військової частини в Монголії; в 1947-1949 рр. – курсант військового факультету Московського 

інституту удосконалення лікарів. У 1949-1960 рр. – лікар-судмедексперт судово-медичної 

лабораторії Прикарпатського та Закавказького (1960) військового округів; у 1960- 1982 рр. – 

головний судмедексперт Прикарпатського військового округу; у 1982-1983 рр. – судмедексперт 

Львівського обласного бюро судово- медичної експертизи; у 1983-1988 рр. – завідувач курсу 

судової медицини , а у 1988-1992 рр. – асистент курсу судової медицини кафедри патологічної 

анатомії ЛМУ. У 1959 р. захистив кандидатську дисертацію на тему “Материалы судебно-

медицинской экспертизы повреждений из гладкоствольного охотничьего оружия”. У 1975 р. 

захистив докторську дисертацію на тему “Огнестрельные повреждения из охотничьего оружия 

в судебно-медицинской практике”. Наукові дослідження присвячені судово-медичній 

експертизі вогнепальних ушкоджень зі стрілецької зброї, механізмам гострої травматичної 
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смерті, кількісної оцінки алкогольної інтоксикації. Був автором близько 30 наукових та 

навчально-методичних праць, в т.ч. монографії. Помер 31 березня 1992 р. на 70 році життя.  

29 травня – 110 років від дня народження Омеляна Волинця, лікаря загальної практики. 

Народився у Селиськах на Березівщиі (нині Польща). У 1925 р. закінчив Перемиську гімназію і 

поступив у Краківський університет, який закінчив у 1931 р. докторатом. У 1931-1939 рр. 

працював у Кракові. У 1940 р. за допомогу хворим євреям був заарештований і запроторений в 

Освенцим, у 1944 р. перевезений у Саксенхаузен, але був врятований лікарем-німцем з 

адміністрації табору. У 1946 р. опинився в Італії, а згодом переїхав до Англії, де працював у 

1948-1976 рр. Разом із дружиною Іриною Глубоцькою були щедрими меценатами на українські 

культурні і церковні установи. 

29 травня – 100 років від дня народження Богдана-Маркіяна Волянського, 

патологоанатома. Народився в Перемишлі. У 1935 р. закінчив середню школу, у 1945 р. 

закінчив медичні студії в Берлінському університеті. У 1946-1952 рр. працював табірним 

лікарем для біженців і захищав права 6000 українських біженців перед УНРРА. У 1952 р. 

емігрував в Канаду, пройшов дворічну ординатуру та 3-річну спеціалізацію з патології в 

цивільному госпіталі Оттави, згодом ще однорічну спеціалізацію з патології у Вінніпезькому 

загальному госпіталі. Брав активну участь  в українському і громадському житті. Був головою 

Монреальського відділу УЛТПА (1957-1965), співорганізатором наукового лікарського з’їзду в 

Монреалі (1968), головою Комітету українців Канади Квебеку (1974-1976). У 1977-1984 рр. – 

член медичних науково-професійних організацій Канади. Помер 27 січня 1995 р. на 78 році 

життя.  

31 травня – 120 років від дня народження Якова Павловича Беркмана, хіміка-

неорганіка. Народився в Харкові. Закінчив фізико-математичний факультет Харківського 

університету у 1919 р. У 1919-1927 рр. працював асистентом кафедри неорганічної хімії 

Харківського університету. У 1924-1931 рр. – науковий співробітник Харківського інституту 

прикладної хімії; у 1931-1936 рр. – заступник директора з наукової роботи Харківського НДІ 

шкіряної промисловості; у 1936-1941 рр. – завідувач кафедри загальної хімії Харківської 

промислової академії; у 1941-1945 рр. – завідувач кафедри неорганічної хімії Томського 

медичного інституту; у 1945-1967 рр. – завідувач кафедри неорганічної хімії Львівського 

політехнічного інституту, водночас, у 1946-1950 рр. – завідувач кафедри неорганічної та 

аналітичної хімії Львівського медичного інституту. У 1940 р. отримав науковий ступінь доктора 

хімічних наук; у 1941 р. вчене звання професора і почесне звання “Лауреат Сталінської премії”. 

У 1948 р. став Заслуженим діячем науки і техніки УРСР. Наукові дослідження присвячені 

синтезу штучних дубильних речовин. Підготував 14 кандидатів наук. Помер 18 січня 1967 р. на 

70 році життя.  
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В.М. ГОРИЦЬКИЙ, Г.І. КОРНІЄНКО 

 

ІВАН МИРОСЛАВОВИЧ ГОТЬ 

До 75-річчя від дня народження 

 

Іван Мирославович народився 13 травня 1942 р. в селі 

Гаї Пустомитівського району Львівської області. У 1958 році 

закінчив Львівську середню школу № 8 із поглибленим 

вивченням німецької мови. У 1960-му вступив до Львівського 

державного медичного інституту на стоматологічний 

факультет, який закінчив із відзнакою. У 1965-1967 роках 

працював клінічним ординаторам кафедри хірургічної 

стоматології. Його наставником став професор Олександр 

Васильович Коваль (1913-1972), співпраця з яким мала 

значний вплив на подальший професійний та науковий 

поступ Івана Мирославовича. 

У 1967 році І. М. Готь почав працювати асистентом кафедри хірургічної стоматології, а у 

1971 році захистив кандидатську дисертацію «Порівняльна оцінка результатів хірургічного 

лікування вроджених розщілин піднебіння методами радикальної уранопластики і 

ураностафілопластики». 

У 1976 році йому присвоєно вчене звання доцента, а у 1996 році – професора. Двадцять 

років (з 1992 по 2012 рр.) Іван Мирославович був завідувачем кафедри хірургічної стоматології, 

а сьогодні працює професором кафедри хірургічної стоматології та щелепно-лицевої хірургії. 

З 1992 по 2005 роки І. М. Готь був деканом стоматологічного факультету. Він організував 

плановий перехід на українську мову навчання студентів усіх курсів, стимулював видання 

текстів лекцій, навчально-методичних посібників та іншої медичної літератури — монографій, 

підручників, словників, причому вперше з грифом МОЗ України. У цей період на факультеті 

вперше в Україні відбулась апробація пілотного варіанту ліцензійного тестування знань 

студентів, проводилися щорічні стоматологічні виставки, сертифіковане навчання, 

представницько-фірмові семінари, конференції та презентації, було налагоджено міжнародну 

співпрацю зі стоматологами Польщі (Познань, Забже, Катовіце, Люблін), Литви, Австрії та 

Німеччини. Організовано дві кафедри післядипломної освіти для стоматологів. Здійснено 

значну роботу з підготовки та вступу Асоціації стоматологів України до FDI на правах 

повноцінної національної організації. Плідна діяльність стоматологічного факультету ЛНМУ 

імені Данила Галицького у 1992-2005 роках на користь української стоматології була 

відзначена численними подяками, грамотами, дипломами, почесними званнями та урядовими 

нагородами. 

Наукові дослідження професора І. М. Готя присвячені вродженим незрощенням верхньої 

губи і піднебіння, пластиці кісткових дефектів щелеп та злоякісним пухлинам 

щелепно-лицевої ділянки. Він є автором 230 публікацій в українських та міжнародних 

виданнях. 18 раціоналізаторських пропозицій, 2 авторських свідоцтв. 14 патентів України; 27 

публікацій з науково-методичної і педагогічної тематики. Під його керівництвом захищено 

одну докторську, 16 кандидатських дисертацій (ще одна – на стадії захисту) та 10 магістерських 

праць. 

Упродовж багатьох років професор І. М. Готь керує центром надання допомоги дітям із 
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вродженими вадами щелепно-лицевої ділянки із Львівської, Волинської, Рівненської, 

Тернопільської, Івано-Франківської та Закарпатської областей. Іван Мирославович є визнаним 

авторитетом у галузі хірургічного лікування патології щелепно-лицевої ділянки. 

У 2009 р. вчений отримав почесне звання “Заслужений професор ЛНМУ імені Данила 

Галицького”.  

Професор І.М. Готь бере активну участь у громадському житті стоматологічної спільноти, 

є членом Асоціації стоматологів України, віце-президентом Асоціації стоматологів Львівщини, 

членом правління Української асоціації черепно-щелепно- лицевих хірургів, членом 

редакційної ради міжнародного журналу «Новини стоматології» та журналу «Клінічна 

стоматологія». 

У перші роки незалежності України ювіляр долучився до процесу рефор-мування 

стоматологічної допомоги населенню та організації мережі стомато-логічних кабінетів та клінік 

недержавних форм власності — госпрозрахункових, приватних, харитативних, страхових. За 

певної розгубленості та стагнації державних структур управління медичною службою саме 

Львівський медичний університет, зокрема, стоматологічний факультет на чолі з деканом, 

стали науково-методичним центром реформування медицини, опрацювання концепцій її 

діяльності у ринкових умовах, організації контрактної форми навчання спеціалістів для 

майбутніх не-державних структур стоматологічної служби. 

Численні учні, колеги, студенти та пацієнти з почуттям глибокої пошани висловлюють 

Іванові Мирославовичу побажання міцного здоров'я, творчого натхнення у жертовній праці на 

ниві практичної медицини та медичної науки, вдячних учнів і талановитих послідовників! 
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Ю.М. ПАНИШКО, Л.С. МЕТЕЛЬСЬКА 

 

ВАЛЕНТИН ПОРФИРІЙОВИЧ ЯЦЕНКО 

До 80-річчя від дня народження 

 

 Валентин Порфирійович Яценко народився 21 

травня 1937 р. на Далекому Сході в сім’ї 

військовослужбовця. Доля військовослужбовця вимагала 

частих переїздів, тому юнак навчався в Ленінграді, Сибіру, 

у Грузії, Вірменії. У 1951 р. родина повернулася в УРСР і 

подальше життя Валентина Порфирійовича пов’язане з 

Україною.  

У 1954 р. В.П. Яценко закінчив київську СШ №47 і 

в цьому ж році вступив на лікувальний факультет 

Київського медичного інституту ім. О.О. Богомольця. Після закінчення медінституту в 

1960 р. почав працювати хірургом Миронівської районної лікарні Київської області. За 

короткий час встиг опанувати професією: за 2,5 роки зробив близько 400 хірургічних 

операцій, включаючи успішні трансплантації шкіри при травматичних ушкодженнях і в 

1963 р. вийшла друком перша наукова праця “Два случая гастрогенной тетании”.  

Відчуття свого потенціалу, бажання реалізувати свої наукові ідеї, які народилися 

під час роботи сприяли його переводу на посаду молодшого наукового співробітника 

Київського НДІ гематології та переливання крові. Саме там відбулася доленосна зустріч 

молодого хірурга з видатним вченим, ппрофесором Миколою Івановичем Зазибіним 

(1903-1982), який у 1954-1976 рр. працював завідувачем кафедри гістології та 

ембріології КМІ ім. О.О. Богомольця.  

У 1968 р. В.П. Яценко захистив кандидатську дисертацію, присвячену питанням 

консервації та трансплантації периферійних нервів. Під впливом М.І. Зазибіна 

розширилася тематика наукової діяльності Валентина Порфирійовича. Враховуючи 

широке запровадження в експериментальній хірургії медичних полімерів В.П. Яценко 

проводив складні операції з алотрансплантації аорти і визначав реагування живих 

організмів на полімерні матеріали.  

У 1979 р. В.П. Яценко заочно закінчив фізико-математичний факультет 

Київського педагогічного інституту. У 1980 р. отримав вчене звання доцента; у 1982 р. 

за вивчення математичних закономірностей біодеструкції полімерів медичного 

призначення Валентин Порфирійович з групою вчених отримав Державну премію УРСР 

в галузі науки і техніки. У 1986 р. вчений захистив докторську дисертацію на тему 

“Морфология и реактивные изменения афферентных нейронов сенсорного ганглия в 
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онтогенезе”. Під його керінвицтвом вперше у світі зроблені унікальні операції на 

зародках, а морфометричні дослідження дозволили встановити закономірності 

формування реактивних, адаптивних та компенсаторних змін периферійної нервової 

системи в онтогенезі.  

У 1987-2003 рр. В.П. Яценко очолював Науково-дослідний лабораторний центр 

Національного медичного університету ім. О.О. Богомольця, який за 10 років посприяв 

виконанню фрагментів наукових досліджень 50 кандидатських та 25 докторських 

дисертацій. За 10 років НДЛЦ став одним із провідних наукових підрозділів вищих 

медичних закладів України.  

У 1992-1994 рр. працюючи проректором НМУ ім. О.О. Богомольця з 

міжнародного співробітництва вчений був координатором програми партнерства США-

Україна, яка привела до створення в Україні Центру охорони матері та дитини. У 1995 р. 

він зробив доповідь на засіданні Європейської секції аерокосмічної медицини (Бонн) 

про досягнення українських науковців в цьому напрямку. У 1996 р. В.П. Яценко 

працював куратором від МОЗ та АМН України наукового напрямку “Аерокосмічна 

медицина”.  

У 2001 р. В.П. Яценко працював у НТУУ “КПІ” завідувачем кафедри медичної 

кібернетики та телемедицини. У 2002 р. став деканом міжуніверситетського медико-

інженерного факультету (до вересня 2011 р.). 

В.П. Яценко є дійсним членом Міжнародної академії інтегративної антропології, 

Міжнародної академії патологів, академіком-радником Міжнародної академії наук ВШ, 

членом-кореспондентом Академії технологічної кібернетики України та Міжнародної 

академії астронавтики (Париж).  

В.П. Яценко є автором понад 450 наукових праць, в т.ч. 3 монографій, 12 

винаходів. Підготував 2 докторів та 7 кандидатів наук.  
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Ю.М.ПАНИШКО, Л.Є. КОРНІЛОВА 

ВОЛОДИМИР ВАЛЕРІАНОВИЧ ПІДВИСОЦЬКИЙ –  

ВИДАТНИЙ МІКРОБІОЛОГ, ІМУНОЛОГ, ПАТОЛОГ 

До 160-річчя від дня народження 

 

Володимир Валерійович Підвисоцький народився 27 

травня 1857 р. в с. Максимівка Чернігівської губернії у 

дворянській родині. У 1863-1867 рр. навчався в Женевській 

класичній гімназії, де отримав початкову освіту і знання 

французької та німецької мов. Середню освіту завершив у 

Житомирській гімназії, яку закінчив із золотою медаллю та 

позитивним відгуком Академії мистецтв за прекрасні малюнки.  

У 1877 р. Володимир Підвисоцький вступив на медичний 

факультет Київського університету Св. Володимира і з першого 

курсу почав наукову роботу в лабораторії відомого гістолога 

професора Петра Івановича Перемежка (1833-1893). В цій 

лабораторії виконав роботу “Новые данные о тончайшем строении поджелудочной 

железы”, яка була удостоєна золотої медалі. Водночас працював на кафедрі патологічної 

анатомії, якою керував професор Григорій Миколайович Мінх (1835-1896). У 1884 р. 

закінчив Київський університет і поїхав до Медико-хірургічної академії складати іспити 

одразу на ступінь доктора медицини.  

У травні 1884 р. конференція Медико-хірургічної академії затвердила його в ступені 

лікаря з відзнакою. Восени 1884 р. В.В. Підвисоцький працював в експедиції на Кавказі 

разом з проф. Г.М. Мінхом, де вивчав проказу. В червні 1885 р. отримав відрядження за 

кордон як стипендіат Міністерства Народної освіти для підготовки до професорського 

звання. Удосконалювався в Німеччині. В лабораторії проф. Циглера виконав роботу 

“Возрождение печеночной ткани у млекопитающих животных”, за що отримав ступінь 

доктора медицини. У 1885-1886 рр. як бактеріолог працював в Інституті Л. Пастера. У 

1886 р. працював у Військово-медичній академії в Петербурзі. У 1887-1900 рр. В.В. 

Підвисоцький очолював кафедру загальної патології Київського університету. Серед його 

учнів були майбутні видатні вчені: О. Богомолець. Д. Заболотний, Л. Тарасевич. Разом зі 

своїми учнями вивчав регенеративну здатність шлунку, нирок, печінки, слинних та 

мейбомієвих залоз при травматичних ушкодженнях та отруєннях.  

У 1888 р. вчений був нагороджений премією К.М. Бера за роботу “Про регенерацию 

печени ацинозных желез”. 

У 1890 р. В.В. Підвисоцький очолив заклади Червоного Хреста у Києві. Під час 

епідемії холери у 1891 р. був завідувачем одного із холерних бараків. 

У 1891 р. вийшла його книга “Основи загальної та експериментальної патології. 

Керівництво для вивчення хворої людини”, яка була перевидана понад 20 разів, 

перекладена на 17 іноземних мов і удостоєна премії Петербурзької АН.  
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У 1892 р. В.В. Підвисоцький брав активну участь в організації боротьби із епідемією 

холери в Києві. У 1893 р. одним із перших почав вивчати будову холерного вібріону. 

У 1895-1902 рр. вчений видавав журнал “Русский архив патологии, клинической 

медицины и бактериологии”.У 1895 р. нагороджений медалями уряду Франції за вивчення 

мінеральних вод Франції. У 1896 р. нагороджений премією М.В. Юшенова за друге видання 

книги “Основы общей патологии”. У 1900 р. на запрошення ректора Новоросійського 

університету (Одеса) взяв участь в організації медичного факультету Новоросійського 

(Одеського) університету, в якому в 1900-1905 рр. очолював кафедру загальної патології. 

У 1905-1913 рр. – директор і завідувач відділу загальної патології Інституту 

експериментальної медицини в Санкт-Петербурзі. Організував саніторно-бактеріологічні 

курси, налагодив виготовлення дешевих лікарських сироваток для щеплень. Розпочав 

експериментальну роботу з хіміотерапії злоякісних новоутворень. У 1908 р. вчений взяв 

участь у Міжнародному з’їзді товариства боротьби з раковими захворюваннями.  

Наукові дослідження вченого були визнані науковими колами. У 1900 р. В.В. 

Підвисоцький був обраний членом-кореспондентом Військово-медичної академії. В 1911 р. 

обраний почесним членом Інституту експериментальної терапії у Франкфурті-на-Майні. В 

1912 р. взяв участь у Міжнародному з’їзді Товариства боротьби з раковими 

захворюваннями. 

Помер 22 січня 1913 р. на 56 році життя.  
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М.Р. ҐЖЕГОЦЬКИЙ, В.І. ФЕДОРЕНКО, 

Ю.М. ПАНИШКО 

 

ПАМ’ЯТІ ПРОФЕСОРА БОРИСА МИХАЙЛОВИЧА ШТАБСЬКОГО 

 

12 квітня 2017 року відійшов у вічність відомий вчений гігієніст і токсиколог, 

прекрасний педагог, доктор медичних наук, професор Борис Михайлович Штабський. 

 

 Борис Михайлович народився 24 червня 1929 р. у м. Вінниці в 

родині службовців. Дитячі роки пройшли у рідному місті, його 

перше трудове загартування розпочалося вже з воєнних років, коли 

він з 13 років, поряд зі своїми батьками, виконував посильну на свій 

вік роботу в евакогоспіталі № 3358, пізніше працював на ремонтно-

механічному заводі. У повоєнні роки сім’я переїхала до Львова. 

Шлях у медицину обрав у 1950 p., вступивши до Львівського 

державного медичного інституту. Після закінчення лікувального 

факультету 1956 р. розпочалася його науково-педагогічна 

діяльність на кафедрі загальної гігієни своєї Aima Mater. Шлях 

пошуку і перемог вченого і педагога торував, пройшовши всі 

сходинки від старшого лаборанта кафедри до професора і 

завідувача кафедри. Наполегливість у праці, здійсненні власних 

рішень, любов до науки, яка стала його життям, швидко дали свої результати. Після року 

роботи на кафедрі в медичних журналах з’явилися його перші наукові роботи з питань 

гігієни дітей та підлітків, зокрема гігієнічної оцінки розкладу уроків. Уже з 1957 р. Борис 

Михайлович працював асистентом кафедри і брав участь у наукових дослідженнях з 

вияснення причин виникнення дерматитів хімічної етіології та їхньої профілактики у 

шахтарів Львівсько-Волинського вугільного басейну. Зокрема було виявлено, що дерматити 

зі своєрідними клінічними ознаками, котрі не спостерігались у шахтарів інших вугільних 

шахт, виникали унаслідок дії на шкіру прохідників шахтної води, яка після фільтрації через 

цемент набувала високої лужності. Тоді ж відчув покликання до токсикології й наступним 

етапом його наукових досліджень стали систематичні експериментальні дослідження і 

методичні розробки в галузі профілактичної токсикології. 

У 1965 р. Б.М.Штабський захистив кандидатську дисертацію на тему “Окись углерода 

как клеточный яд”, присвячену токсикології оксиду вуглецю та вивченню його впливу на 

протоплазму клітин ізольованих органів і організм у цілому. В експериментальних 

дослідженнях методом прижиттєвого забарвлення тканини різних органів виявлено 

специфічну нейротропну дію та вияснено механізм дії оксиду вуглецю на клітину. 

У 1968 р. отримав звання доцента. У 1975 р. захистив докторську дисертацію на тему 

“Методические основы изучения кумуляции в токсикологогигиенических исследованиях”. 

У 1977 р. перейшов на кафедру гігієни харчування з курсом гігієни дітей та підлітків, де у 

1979-1981 рр. працював професором, а з 1981 р. – завідувачем. На цій кафедрі з 1991 р. 

започаткував викладання профілактичної токсикології для студентів, що пізніше стало 

основою утворення кафедри гігієни та профілактичної токсикології, яку він очолював до 

2000 р., а потім до 2008 р. продовжував працювати на посаді професора кафедри. Упродовж 

1977-1991 рр. керував лабораторією науково-дослідного сектору кафедр нормальної 

фізіології та гігієни харчування. 

Основні напрямки наукових досліджень в гігієні та профілактичній токсикології проф. 

Б.М. Штабського – опрацювання концепцій кумуляції ксенобіотиків, їхньої комбінованої дії 

і системного регламентування за звичайних та екстремальних умов, фундаментальних 

методологічних проблем вивчення токсичності і небезпечності шкідливих хімічних речовин 
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та їхнього гігієнічного нормування в об’єктах довкілля і харчових продуктах. 

Вчення про кумуляцію ксенобіотиків на сучасному етапі значною мірою визначається 

науковими дослідженнями і працями проф. Б.М. Штабського. Він висвітлив принципово 

нові уявлення суті кумулятивної дії. З його погляду кумуляція розглядається як зміна 

токсичності ксенобіотиків у часі, зокрема із максимально досяжним збільшенням їхньої 

токсичності в часі у процесі гострої, підгострої та хронічної дії. Борис Михайлович описав 

молекулярні механізми і кінетичні характеристики первинного кумулятивного ефекту, 

виділив матеріальну, функціональну, змішану типи кумуляцій; запропонував у якості 

кількісних критеріїв кумулятивної дії ксенобіотиків період півіснування первинного 

кумулятивного ефекту, індекс кумуляції, стандартизований коефіцієнт кумуляції, середній 

час загибелі тварин за умов однократної та повторної дії речовин. 

З ім’ям проф. Б.М. Штабського пов’язано чимало нових ідей, присвячених 

опрацюванню фундаментальних методологічних проблем і методичних аспектів 

регламентації ксенобіотиків, які мають значення для різних галузей гігієни – гігієни води, 

гігієни харчування, гігієни праці, гігієни дітей і підлітків. Для підвищення інформативності 

експериментальних досліджень і надійності кількісних характеристик біологічної дії 

шкідливих речовин при їхньому гігієнічному нормуванні він застосував математичний 

аналіз трьохкоординатних “доза - час – ефект” та двохкоординатних “доза – ефект”, ”час – 

ефект” і ізоефективної ”доза – час” залежностей. Для дослідження кількісних реакцій 

організму на основі залежності ”доза – ефект” опрацював метод імовірносної оцінки 

ефективних, мінімально-ефективних і максимально неефективних доз, які враховувалися 

при обґрунтуванні ГДК низки ксенобіотиків; для оцінки порогових і підпорогових доз 

запропонував методологію діагностики передпатологічних станів у токсикологічному 

експерименті на основі залежностей нового типу “доза - час – статус”, запропонував 

методику визначення середньосмертельної дози (концентрації), яка широко 

використовується у сучасних наукових дослідженнях. Ним розвинуто методичні підходи до 

вирішення багаторівневого нормативного захисту гігієнічного забезпечення у повітрі 

робочої зони за показниками працездатності на основі дозових залежностей для ліквідаторів 

хімічних катастроф, методичні підходи до регламентації речовин шкірно-резорбтивної дії у 

воді водойм та вивчення процесів стабільності і трансформації при обгрунтуванні 

нормативів ксенобіотиків у водному середовищі. Він уперше провів аналіз вітчизняної 

нормативної бази 90-х років минулого століття у порівнянні з міжнародною практикою 

регламентування ксенобіотиків. Цей аналіз ураховувався при опрацюванні теорії 

системного регламентування. 

Очолюючи кафедру гігієни та профілактичної токсикології (1981-2000) проф. Б.М. 

Штабський розвинув новий напрям наукових досліджень з аліментарної токсикології та 

хімічної безпеки людини: вивчалися фактичні концентрації свинцю і кадмію в харчових 

продуктах Західного регіону України, опрацьовані методичні підходи до гігієнічного 

регламентування важких металів у продуктах харчування. Запропонована і опрацьована 

Борисом Михайловичом методична схема гігієнічного нормування ксенобіотиків у 

харчових продуктах увійшла до підручників з гігієни харчування. На основі розроблених 

методичних підходів були обґрунтовані допустимі добові дози для свинцю, кадмію, ртуті, 

миш’яку, що надходять з добовим раціоном харчування. Йому належить розроблення 

програми поєднаного епідеміологічного аналізу трансаліментарного хімічного 

навантаження та еколого-гігєнічної оцінки харчування дітей, опрацювання принципів 

хімічної безпеки харчування та оцінки ризику хімічної екопатології. Він вперше 

запропонував знизити гранично допустиму концентрацію важких металів у харчових 

продуктах з метою безпеки харчування населення різного віку. 

У своїх наукових дослідженнях Борис Михайлович неабияке значення надавав гігієні 
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дітей і підлітків.. Під його керівництвом вивчалося фактичне харчування і були розроблені 

стандарти фізичного розвитку дітей дошкільного віку м. Львова. Він започаткував розвиток 

науково-практичного токсиколого-фізіологічного напрямку і першочерговими завданнями, 

що потребують фізіологічного компоненту, вважав необхідність узгодження методичних 

підходів до розмежування понять фізіологічних і патологічних реакцій організму за умов дії 

ксенобіотиків, та дослідження ролі адаптації на дію ксенобіотиків при розв’язанні задач 

нормативного забезпечення хімічної безпеки працюючих і населення, розроблення 

адекватної методології доклінічної, індивідуальної і популяційної діагностики. Наукові ідеї 

проф. Б.М Штабського знайшли розвиток у роботах учнів. Під його керівництвом захищено 

4 кандидатські та 3 докторські дисертації. 

Розроблені методичні і методологічні рішення та практичні рекомендації офіційно 

визнані на державному та міжнародному рівнях. Науковий доробок Бориса Михайловича 

становить понад 400 наукових праць, у т.ч. 8 монографій, 6 підручників і довідників, низка 

офіційно затверджених методичних рекомендацій, понад 50 розроблених гігієнічних 

нормативів ксенобіотиків, авторські свідоцтва. Поміж методичних рекомендацій і вказівок 

зокрема назвемо «Методические указания по применению расчетных и экспресс- 

экспериментальных методов при гигиеническом нормировании химических соединений в 

воде водных объектов», (М., 1979), «Методические рекомендации по изучению кожно-

резорбтивного действия химических соединений при, гигиеническом регламентировании их 

содержания в воде» (М., 1981), «Методические рекомендации по токсикометрии» (М., 

1987), «Методические указания к експериментальному изучению процессов трансформации 

химических веществ при их гигиеническом регламентировании в воде» (М., 1985). 

«Постановка экспериментальных исследований по изучению характера комбинированного 

действия химических веществ с целью разработки профилактических мероприятий» (М., 

1987). «Обгрунтування гігієнічних нормативів шкідливих хімічних речовин у різних 

середовищах на основі системного підходу» (К., 2002), поміж монографій «Химические 

загрязнители воздушной среды и работоспособность человека» (1985), «Токсикометрия 

химических веществ, загрязняющих окружающую среду» (М., 1986), і «Ксенобіотики, 

гомеостаз і хімічна безпека людини» (Львів, 1999), «Профилактическая токсикология и 

прикладная физиология: общность проблем и пути решения» (Львів, 2003), «Нариси 

профілактичної медицини» ( Львів, 2008). Його наукові праці друкувалися у журналах та 

збірках праць міжнародних конференцій Великобританії, США, Нідерландів, Польщі, 

Ізраїлю, Росії. 

Борис Михайлович Штабський був талановитим і висококваліфікованим педагогом, 

досвідченим методистом. Його практичні заняття і лекції були взірцем для всіх викладачів, 

надовго будуть пам’ятатися його змістовні, цікаві та емоційні лекції, що супроводжувалися 

завжди науковим матеріалом. Він приділяв значну увагу удосконаленню навчально-

методичної роботи на кафедрі, під його керівництвом підготовлено низку методичних 

рекомендації для студентів, збірники ситуаційних задач. За його ініціативою розроблено 

навчальну програму і впроваджено викладання профілактичної токсикології для студентів, 

складено навчальну програму з нутриціології як елективного курсу для студентів. Борису 

Михайловичу належить ідея викладання основ профілактичної медицини при підготовці 

лікаря загальної практики, який повинен бути професійно підготовленим, передусім як 

лікар-профілактик. За його керівництва на кафедрі розпочато післядипломне навчання 

інтернів та проведення курсів підвищення кваліфікації лікарів-гігієністів. У ЛНМУ імені 

Данила Галицького очолював профільну методичну комісію “Профілактична медицина”. 

Він автор ряду посібників і науково-методичних робіт для студентів і лікарів, співавтор 

двох видань підручника "Гігієна харчування з основами нутриціології" (1999, 2007). 

Упродовж багатьох років проф. Б.М. Штабський був членом секції «Гігієна води і 
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санітарна охорона водойм», секції з обгрунтування ГДК пестицидів у повітрі робочої зони, 

проблемних комісій «Наукові основи гігієни навколишнього середовища», «Наукові основи 

гігієни харчування», експертом Постійної комісії з питань державних випробувань і 

державної регламентації пестицидів та агрохімікатів, двох комісій Комітету з питань 

гігієнічного нормування МОЗ України, членом правлінь Українських наукових товариств 

гігієністів і токсикологів, головою правління Львівського обласного наукового товариства 

токсикологів, членом редакційних рад журналів «Вопросы питания», «Современные 

проблемы токсикологии». Він був першим з тих, хто отримав премію імені Ю.С. Кагана 

Українського наукового товариства токсикологів. Його було нагороджено медаллю “За 

перемогу над Німеччиною”, ювілейними медалями та почесними грамотами. 

Він був талановитим вченим і педагогом, надзвичайно багатогранною особистістю і 

всебічно обдарованим й ерудованим, обізнаним у філософії, музиці, художній класичній і 

сучасній літературі. Борис Михайлович заслужив шану і повагу колег, співробітників, 

лікарів-гігієністів і студентів своєю надзвичайною працьовитістю, інтелігентністю, 

чуйністю, доброзичливістю, щирістю, готовністю у будь-яку хвилину допомогти і 

підтримати порадою. 

Світлу пам’ять про видатного вченого, педагога, Вчителя, Людину щедрої і 

благородної душі, людяності, доброти і високої порядності назавжди збережуть у своїх 

серцях учні, колеги, послідовники й усі, хто знав його. 
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Ю.М. ПАНИШКО, А.Л. ВАСИЛЬЧУК,  

В.В. ТАРАСОВ, Л.С. МЕТЕЛЬСЬКА 

 

Хроніка травня. ЮВІЛЕЙНІ ДАТИ ЗАРУБІЖНИХ ЛІКАРІВ  

ТА ВЧЕНИХ 

 
1 травня – 110 років від дня народження Грачії Хачатуровича Бунятана, біохіміка. 

Народився в Ново-Баязете. У 1930 р. закінчив Єреванський університет. У 1930-1960 рр. працював у 

Єреванському медичному інституті (1937-1960 рр. – професор і завідувач кафедри біохімії), 

одночасно ректор Єреванського університету в 1942-1946 рр.; завідувач сектору біохімії Інституту 

фізіології АН ВірмРСР в 1943-1961 рр. У 1947-1957 рр. академік-секретар Відділення біологічних 

наук АН ВірмРСР. Від 1961 р. – директор Інституту біохімії АН ВірмРСР. Наукові дослідження 

присвячені функціональній біохімії головного мозку. Вивчав особливості обміну білків, в т.ч. 

утворення аміаку. Знайшов новий кофермент – діаміноникотин-аміддинуклеотид. Встановив роль γ-

аміномасляної кислоти в процесах обміну вуглеводів та білків. Знайшов у мозку нові мідьвмісткі 

білки. Вивчав роль ненасичених фосфатидів і холіну в окислювальних процесах. Від 1975 р. став 

головою Вірменського товариства біохіміків, від 1972 р. – член Німецької академії 

природодослідників “Леопольдіна”, Міжнародного товариства з нейрохірургії та Міжнародної 

організації із вивчення мозку (ІБРО), член ради Міжнародного біохімічного союзу (від1975 р.). Від 

1943 р. – академік АН ВірмРСР, був віце-президентом 1961-1967 рр. Помер 19 березня 1981 р. на 74 

році життя.  

3 травня – 110 років від дня народження Болєслава Попєльскі, польського судмедлікаря. 

Народився у Львові, у 1931 р. закінчив медичний факультет Львівського університету. Стажувався 

із судової медицини в Німеччині, Франції, Італії, Австрії, Угорщині (1937). У 1932-1936 рр. 

працював асистентом кафедри судової медицини Львівського університету, водночас за 

сумісництвом – ординатор хірургічного відділення Львівського загального госпіталю; у 1936-

1939 рр. – керівник біологічного відділу Варшавського інституту судових експертів; у 1939 р. – 

лікар військового госпіталю в м. Камінь-Каширський на Поліссі; у 1939-1941 рр. – доцент кафедри 

судової медицини Львівського медичного інституту; у 1942-1943 рр. – керівник кафедри судової 

медицини медико-природничих фахових курсів; у 1943-1945 рр. – доцент кафедри судової 

медицини Краківського університету. У 1946-1977 рр. – ординатор і керівник кафедри судової 

медицини Вроцлавської медичної академії, водночас, у 1950-1954 рр. – проректор цієї ж академії. У 

1990 р. – почесний професор Вроцлавської медичної академії. Наукові дослідження присвячені 

судово-медичним аспектам смерті боксерів на рингу, використанню трупної крові для 

гемотрансфузії, питанню історії медицини, організації лабораторії серотипування груп крові та 

Львівської станції переливання крові (1936). Засновник Вроцлавської наукової школи судових 

медиків. Помер 21 серпня 1997 р. на 91 році життя.  

6 травня – 275 років від дня народження Жана Сенебьє, швейцарського фізіолога рослин і 

ботаніка. Народився в Женеві. Вивчав теологію. Від 1762 р. був пастором. Від 1773 р. – 

охоронитель суспільної бібліотеки в Женеві. Наукові праці присвячені фізіології рослин. Відкрив 

явища повітряного харчування рослин (фотосинтез). Експериментально доказав (1782), що вуглець 

в рослинах утворюється з вуглекислого газу, який під впливом світла розпадається в зелених 

органах рослин з виділенням кисню. Вивчав за допомогою власного приладу (дзвона Сенебье) 

вплив різних складових спектру світла на фотосинтез. Досліджував процеси росту і харчування 

рослин. Був фундатором вивчення транспірації, її залежності від інтенсивності світла, пори року, 

площі поверхні листка і складу харчових розчинів. У 1791 р. запропонував термін “фізіологія 

рослин”. Праця “Фізіологія рослин” (т.т. 1-5, 1782-1800) мала велике значення для розвитку 

ботаніки. Був автором праць з метереології, фізики та хімії. Був членом Паризької АН. Помер 22 

липня 1809 р. на 68 році життя.  

8 травня – 140 років від дня народження Сергія Павловича Костичєва, біохіміка, 

фізіолога рослин, мікробіолога. Народився в Петербурзі. У 1900 р. закінчив Петербурзький 

університет. Від 1914 р. професор, а від 1916 р. – завідувач кафедри фізіології рослин цього 

університету. Від 1923 р. – директор Лабораторії біохімії і фізіології рослин АН СРСР і Державного 
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інституту дослідної агрономії (від 1930 р. – Інститут сільськогосподарської мікробіології 

ВАСГНІЛ) в Ленінграді. Наукові праці присвячені хімізму дихання і бродіння. Експериментально 

обґрунтував і розвинув теорію про генетичну сув’язь дихання і бродіння. Встановив, що дріжджі 

при бродінні здатні синтезувати кислоти та спирти. Вивчив процес отримання лимонної кислоти за 

рахунок життєдіяльності грибка Aspergillus niger. Результати досліджень були реалізовані в 

технологічних схемах перших в СРСР заводів мікробіологічної промисловості. Встановив, що 

фіксація атмосферного азоту азотобактером утворюється аміак. В 1923 р. був обраний академіком 

АН СРСР. Помер 21 серпня 1931 р. на 55 році життя.  

9 травня – 110 років від дня народження Касума Мамедтагі Ганієва, азербайджанського 

мікробіолога. У 1931 р. закінчив Закавказький зооветеринарний інститут в Єревані. В 1932-1959 рр. 

– завідувач кафедри мікробіології ветеринарного факультету Азербайджанського 

сільськогосподарського інституту, водночас в 1943-1970 рр. – директор Азербайджанського НД 

ветеринарного інституту. В 1962 р. обраний академіком АН АзРСР. Від 1970 р. працював у секторі 

мікробіології АН АзРСР. Наукові дослідження – вивчення інфекційних захворювань 

сільськогосподарських тварин і птахів. Запропонував вакцини проти пастерелльозу і лістеріозу 

сільськогосподарських тварин. Встановив, що вірус віспи птахів при епізоотіях може переходити на 

людину. Вперше в СРСР встановив аденовірусну інфекцію у телят був автором підручників  

“Общая микробиология” (1948) та “Ветеринарная микробиология” (1948). Був головою 

Азербайджанського мікробіологічного товариства, почесним членом Всесоюзного 

мікробіологічного товариства (з 1959 р.). У 1973 р. отримав медаль ім. Л. Пастера Біохімічного 

товариства Франції. Помер 24 травня 1974 р., проживши 72 роки і 2 тижні. 

11 травня – 265 років від дня народження Йоганна Фрідріха Блуменбаха, німецького 

анатома, зоолога і антрополога. Навчався в Йєнському університеті. У 1776-1835 рр. – професор 

Клінічної медицини і завідувач кабінету природної історії Геттінгенського університету. Наукові 

роботи присвячені порівняльній анатомії та фізіології. Вивчав анатомію черепа, особливості 

волосяного покриву і пігментацію шкіри людини. Виділив 5 рас (кавказьку, монгольську, 

ефіопську, американську, малайську). Розглядав раси як різновид єдиного виду людини, що 

утворилася під впливом кліматичних особливостей. Відмічав також спільність походження різних 

видів тварин. Притримувався позицій креаціонізму і віталізму. Один із засновників сучасної 

антропології. Був автором “Руководства по естественной истории” (ч. 1-2, 1797). Був членом 

Паризької АН (від 1831). Помер 20 січня 1840 р. на 88 році життя.  

11 травня – 90 років від дня народження Михайла Миколайовича Колосова, хіміка-

органіка та біохіміка. Народився в Курську. У 1948 р. закінчив Московський інститут тонкої 

хімічної технології. У 1951-1959 рр. працював в Інституті біологічної і медичної хімії АМН СРСР; 

від 1959 р. – в Інституті хімії природних сполук (згодом – Інститут біоорганічної хімії АН СРСР). 

Наукові дослідження присвячені тонкому органічному синтезу, хімії нуклеїнових кислот, 

антибіотиків та інших природних сполук. Вчений встановив просторову структуру важливих 

антибіотиків (тетрацикліну, ауреоміцину). Здійснив синтез природного тетрацикліну. Винайшов 

структурні елементи, що відповідальні за біологічну активність цих антибіотиків і механізми 

інгібування ними біосинтезу білка. Автор наукових праць із ферментативного синтезу нуклеїнових 

кислот. Розпрацював методи синтезу полідезоксинуклеїнових кислот. Виділив протипухлинну 

речовину – реуміцин і встановив його будову. У 1974 р. був обраний академіком АН СРСР. Помер 

26 листопада 1985 р. на 58  році життя.  

12 травня – 170 років від дня народження Карла Флюгге, видатного німецького гігієніста. 

У 1875-1878 рр. працював асистентом в Лейпцигському інституті гігієни. Від 1878 р. – приват-

доцент кафедри гігієни Берлінського університету; від 1881 р. працював у Геттінгенському 

університеті; від 1883 р. – професор і директор Інституту медичної хімії та гігієни. Від 1887 р. 

працював в Бреславлі (нині Вроцлав), а від 1909 р. – в Берлінському університеті. Наукова і 

педагогічна діяльність К. Флюгге розвивалася в напрямку експериментальної гігієни та 

бактеріології під значним впливом М. Петтенкофера (1818-1901) та Р. Коха (1843-1910). 

Дослідження присвячені гігієнічним методам дослідження, гігієні населених міст, житла, 

харчування, води. Важливе значення мають праці про мікроклімат помешкання в зв’язку із 

вивченням впливу літньої спеки на смертність новонароджених, праці про терморегуляцію, 

вентиляцію, стерилізацію молока, гігієнічної оцінки питної води. Важливе значення мала 
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фундаментальна праця “Lehrbuch der hygienischen Untersuchungs methoden” (Lpz, 1881). 

Дослідження в галузі бактеріології присвячені характеристиці окремих мікроорганізмів в повітрі, у 

воді, в харчових продуктах. В лабораторії К. Флюгге працювали видатні науковці з різних країн. 

Вчений приділяв велику увагу питанням епідеміології та статистики інфекційних хвороб, особливо 

туберкульозу. Помер 10 грудня 1923 р. на 77 році життя.  

12 травня – 115 років від дня народження Андрія Володимировича Лебединського,  

фізіолога і біофізика. Народився у Петербурзі. У 1924 р. закінчив Військово-медичну академію в 

Ленінграді. У 1936 -1954 рр. працював на кафедрі фізіології ВМА; у 1954-1963 рр. – ректор 

Інституту біофізики АМН СРСР. Від 1960 р. обраний академіком АМН СРСР. Від 1963 р. – 

директор Інституту медико-біологічних проблем МОЗ СРСР. У 1955-1958 рр. був представником 

СРСР в ООН із питань радіобіології. Наукові роботи присвячені біофізиці та фізіології зору. Вивчав 

механізми адаптації ока до темноти. Досліджував функції аналізаторів, дію іонізуючого 

випромінення та ультразвуку на організм. Помер 3 січня 1965 р. на 63 році життя.  

17 травня – 150 років від дня народження Габріеля Еміля Бертрана, французького 

біохіміка і бактеріолога. У 1890 р. закінчив Вищу фармацевтичну школу в Парижі. Від 1890 р. 

працював в Ліцеї Карла Великого; від 1900 р. – завідувач відділу біохімії в Пастерівському 

інституті; від 1904 р. – в Колеж де Франс, а від 1905 р. – одночасно професор біохімії факультету 

наук в Сорбонні. Від 1923 р. – член Французької АН, член Французької медичної та 

сільськогосподарської академій. Від 1920 р. – Президент Французького хімічного товариства. 

Дослідження Г.Е. Бертрана присвячені питанням вакцинації при отруєнні гадючою отрутою, 

питанням консервації молока та фруктів, властивостям деяких ферментів, ролі мікроелементів 

(марганцю) в житті рослин і тварин. Вчений розпрацював методи кількісного визначення багатьох 

мікроелементів у біологічному матеріалі і отримав інформацію про їх вміст в організмах тварин і 

рослин а також – в грунті. Приділив увагу хімії вуглеводів та їх обміну у бактерій. Був автором 

популярного практикуму з біохімії. Помер 20 червня 1962 р. на 96 році життя.  

19 травня – 160 років від дня народження Джона Абеля, американського фармаколога. У 

1883 р. закінчив філософський факультет Університету Мічигану, у 1888 р. закінчив медичний 

факультет Університету Страсбургу. У 1883-1884 рр. працював біологом-дослідником Університету 

Джона Гопкінса у Балтиморі; у 1891-1893 рр. – засновник та перший керівник кафедри фармакології 

Університету Мічигану; у 1893-1932 рр. – керівник кафедри фармакології; у 1932-1938 рр. – 

керівник лабораторії ендокринних досліджень Університету Дж. Гопкінса у Балтиморі. У 1883 р. 

став доктором філософії, у 1926 р. став Doctor Honoris Causa медичного факультету Львівського 

університету. Був засновником та головним редактором “Journal of Biological Chemustry“ (1905) та 

“Journal of Pharmacology and Experimental Therapeutics” (1909). Наукові дослідження присвячені 

фармакології, ендокринології. Засновник фармакологічної школи США. Другим в світі 

ідентифікував гормон наднирників адреналін (1897), сформулював концепцію штучної нирки; 

виділив з крові амінокислоти (1914). Помер 26 травня 1938 р. на 82 році життя.  

19 травня – 120 років від дня народження Віктора Леонтійовича Троїцького, 

мікробіолога. Народився у Вільно (нині Вільнюс). У 1922 р. закінчив медичний факультет 2-го 

Московського університету. Працював в Інституті епідеміології і мікробіології АМН СРСР. Від 

1960 р. обраний академіком АМН СРСР. Наукові роботи відносяться до різних галузей 

мікробіології, імунології, радіобіології. Провів порівняльні дослідження типів менінгококів. Вивчав 

закономірності і механізми утворення лікарсько-резистентних форм бактерій. Вивчав питання 

імунології і профілактичної вакцинації проти кишкових інфекцій (черевного тифу, дизентерії). 

Розпрацював комбінований метод хіміоімунотерапії дизентерії. Встановив основні закономірності 

впливу іонізуючого випромінення на інфекцію та імунітет. Розпрацював шляхи хіміотерапії 

інфекційних ускладнень променевої хвороби, вивчав бактерицидний вплив іонізуючого 

опромінення і встановив можливість його використання для отримання бактеріальних препаратів. 

Створив школу видатних мікробіологів. Помер 18 грудня 1962 р. на 66 році життя.  

22 травня – 150 років від дня народження Еріха Лексера, видатного німецького хірурга. 

Закінчив медичний факультет Вюрцбурзького університету, в 1892 р. став асистентом хірургічної 

клініки Берлінського університету, якою керував Е. Бергман. Від 1905 р. – ординарний професор в 

університеті Кенігсберга, від 1910 р. – професор університету Ієни; від 1919 р. – професор 

університету Фрейбурга; від 1928 р. – Мюнхена і хірургічного відділення Мюнхенської міської 
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лікарні (1936-1937). Праці Е. Лексера охоплюють різні розділи хірургії. Він розробив 

загальнохірургічні операції: з приводу апендициту, пупкових гриж, при мастоптозі, гнійної 

хірургічної інфекції, остеомієліту. Запропонував власний метод комбінованої пластики стравоходу, 

метод радикального лікування контрактури Дюпюітрена. Займався судинною хірургією: після 

резекції аневризми артерії, заміщав дефект автотрансплантатом з вени (операція Лексера). Здійснив 

першу у світі (1907) успішну алотрансплантацію суглобу в клініці, робив пересадку червоподібного 

відростка для заміщення дефектів сечовипускального каналу, складну ринопластику, пересадку 

реберного хряща, шкіри. Праця “Посібник із загальної хірургії” витримав 20 видань і був 

перекладений багатьма мовами. Помер 4 грудня 1937 р. на 71 році життя.  

23 травня – 310 років від дня народження Карла Ліннея, шведського природознавця. 

Вивчав природничі та медичні науки в Лундському (1727) та Упсальському (1728) університетах. У 

1732 р. здійснив мандри в Лапландії, описав її флору. У 1735 р. переїхав у Хартекамп (Голландія), 

де був завідувачем Ботанічного саду. Від 1738 р. займався лікарською практикою у Стокгольмі. Від 

1739 р. працював у госпіталі; від 1741 р. – професор, керівник кафедри ботаніки Упсальського 

університету. Вчений створив систему класифікації рослинного і тваринного світу, яка завершила 

велику працю ботаніків і зоологів першої половини ХVIII ст. В книзі “Система природи” (1735) він 

застосував бінарну номенклатуру, відповідно до якої вид позначається двома латинськими назвами 

– родовим та видовим; встановив чітку підпорядкованість систематичних категорій: клас, ряд 

(порядок), рід, вид, різновидність. В основу класифікації рослин поклав число, величину і 

розташування тичинок і маточок квітки. Поділив всі рослини на 24 класи. Відкрив і описав біля 

1500 нових видів рослин. Тваринний світ поділив на 6 класів: ссавці, птахи, амфібії, риби, черви, 

комахи. Людину він включив в систему тваринного світу і відніс до класу ссавців, до ряду приматів. 

Вчений був противником ідеї історичного розвитку органічного світу. Був членом Паризької АН від 

1762 р. Помер 10 січня 1778 р. на 71 році життя.  

23 травня – 190 років від дня народження Івана Михайловича Балинського, російського 

психіатра. У 1846 р. закінчив Медико-хірургічну академію. У 1855 р. захистив дисертацію на 

ступінь доктора медицини. У 1857 р. почав читати перший в Росії самостійний курс психіатрії. У 

1859 р. опублікував клінічні лекції із психіатрії. Вказав на діагностичне значення “нерівномірного 

розширення зіниць, з’єднаного з дуже повільним рухом райдужної оболонки” як характерні та ранні 

ознаки прогресуючого паралічу. Вчений запропонував термін “нав’язливі стани”. В ученні про 

маючню І.М. Балинський вказав  на значення патологічних процесів у внутрішніх органах, що 

впливають на розвиток і зміст маячні. Запропонував поняття і зміст поняття “кристалізація маячні”. 

В терапії вчений був прихильником лікування хворого, а не хвороби. Був організатором “Общества 

петербургских врачей для помешанных” (1861), членом Військово-медичного вченого комітету і 

медичної ради Міністерства внутрішніх справ. Відіграв видатну роль у будівництві психіатричних 

лікарень в різних містах Росії. Помер 11 березня 1902 р. на 75 році життя.  

23 травня – 150 років від дня народження Георгія Адамовича Надсона, мікробіолога і 

ботаніка. Народився в Києві. У 1890 р. закінчив Петербурзький університет. У 1890-1896 рр. – 

викладав в університеті ботаніку і мікробіологію. У 1897-1918 рр. професор Жіночого медичного 

інституту в Петербурзі / Петрограді. В 1918-1937 рр. працював завідувачем ботаніко-

мікробіологічної лабораторії Державного рентгенологічного і радіологічного інституту, водночас, 

завідувач створеної ним Лабораторії мікробіології АН СРСР в Ленінграді (1930-1934), яка була 

реорганізована в 1934 р. в Інститут мікробіології АН СРСР, яким вчений керував у 1934-1940 рр. 

Наукові роботи присвячені вивченню геологічної діяльності мікроорганізмів, визначенню дії на них 

пошкоджуючих факторів. У 1893-1895 рр. вивчав проблему подібності рослинних і тваринних 

пігментів. Вивчав фізіологію і цитологію світляних і пігментних бактерій. У 1925-1927 рр. вперше 

отримав (разом з Г.С. Філіповим  і Г. Меллером) стійкі мутаційні спадкові зміни у дріжджових і 

пліснявих грибів під дією іонізуючої радіації. Вивчав пошкоджуючу дію космічної радіації на живі 

організми. У 1934 р. зробив спробу в експерименті на тваринах оцінити радіаційну ситуацію у 

космосі. У 1929 р. був обраний академіком АН СРСР. Помер 5 грудня 1940 р. на 74 році життя.  

25 травня – 205 років від дня народження Філіпо Пачіні, італійського анатома, гістолога і 

патолога. Навчався в хірургічній школі в Пістойї, а згодом – у Флоренції. У 1835 р. будучи 

студентом побачив під мікроскопом у підшкірній тканині пальців, а згодом – в слизовій оболонці 

внутрішніх органів закінчення нервів у вигляді пластинчастих тілець і повідомив про це Раді 
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флорентинського фізико-медичного товариства. В 1839 р. Ф. Пачіні представив наукові докази 

існування цих утворень науковому з’їзді в Пізе і надрукував доповідь “Нові органи, відкриті в тілі 

людини”. Оскільки подібні утворення були описані також німецьким анатомом А. Фатером (1684-

1751) в 1741 р., то ці утворення носять назву тільця Фатера-Пачіні. В 1844 р. опублікував будову 

сітківки ока людини. Від 1847 р. – професор описової анатомії. Від 1849 р. – професор 

топографічної анатомії та гістології у Флоренції. У 1852 р. досліджував електричні органи у риб. У 

1854-1855 рр. повідомив, що у вмісті кишківника людей, померлих від холери, знаходиться збудник 

цієї хвороби, який був названий холерним вібріоном. У 1865 р. Міжнародний комітет з 

бактеріологічної номенклатури назвав збудника холери “Vibriocholerae Pacini 1854”. Вчений 

розробив методи штучного дихання при утопленні та отруєнні наркотиками. Помер 9 липня 1883 р. 

На 72 році життя.  

26 травня – 115 років від дня народження Олександра Овсійовича Браунштейна, 

біохіміка. У 1925 р. закінчив Харківський медичний інститут. У 1928-1935 рр. працював в 

Біохімічному інституту НКОЗ СРСР і Центральному державному інституті профзахворювань; в 

1936-1960 рр. працював в Інституті біологічної і медичної хімії АМН СРСР. Від 1960 р. – завідувач 

лабораторії хімічних основ біологічного каталізу Інституту молекулярної біології АН СРСР. 

Наукові дослідження присвячені проблемам ферментології, амінокислотному обміну. У 1937 р. 

разом з М.Г. Крицманом відкрив процес переамінування амінокислот як проміжної ланки 

біосинтезу і розпаду амінокислот. Створив нове уявлення про головні шляхи обміну у тварин. 

Запропонував (1952) разом з М.М. Шем’якіним загальну теорію дії пірідоксалевих ферментів, 

засновану на уявленнях електронної теорії перетворення органічних сполук. У 1941 р. отримав 

Сталінську премію, у 1972 р. – звання “Герой Соціалістичної Праці”; у 1980 р. став лауреатом 

Ленінської премії. Помер 1 липня 1986 р. на 85 році життя.  

26 травня – 100 років від дня народження Жана Бернара, французького гематолога. У 

1929 р. закінчив медичний факультет Паризького університету. Одним із перших детально вивчив 

бензольні лейкози. У 1947 р. вперше у світі розпочав лікування гострих лейкозів обмінними 

гемотрансфузіями. Виділив як самостійні форми гострий промієлоцитарний і мієломоноцитарний 

лейкози. Разом із Ж. Сульє описав нову нозологічну одиницю – геморагічну тромбоцитодистрофію 

(хвороба Бернара-Сульє). В 1961 р. очолив Паризький інститут лейкозів та хвороб крові. Помер 

вчений 17 квітня 2006 р. на 99 році життя.  

28 травня – 210 років від дня народження Жана Луї Родольфа Агасіса, швейцарського 

зоолога і геолога. Учень Ж. Кювьє. Від 1832 р. професор університету в Невшателі. Від 1846 р. жив 

у США. Працював професором зоології і геології Бостонського, Чарлстонського і Гарвардського 

університетів. В останньому заснував музей порівняльної анатомії. Основні наукові дослідження  

присвячені іхтіології і гляціології. Був автором п’ятитомної праці про риб. Дослідження в галузі 

гляціології були покладені в основу вчення про льодовикові періоди. Був затятим противником 

вчення Ч. Дарвіна. Помер 12 грудня 1873 р. на 67 році життя.  

31 травня – 135 років від дня народження Антона Цєшиньскі, польського стоматолога. У 

1904 р. закінчив зуболікарський факультет університету м. Мюнхена. Стажувався в Берліні (1904-

1910). Закінчив медичний факультет (1911) університету Мюнхена. У 1905-1913 рр. працював 

асистентом; у 1913-1941 рр. керівник кафедри стоматології; у 1913-1927 р. – керівник кафедри 

Інституту та клініки (1927-1939) стоматології, декан медичного факультету / медичного інституту.  

Наукові дослідження присвячені рентгеностоматології, знеболення зубо-щелепної системи, 

ортопедії щелеп, лікуванню хвороб пародонта; удосконалив техніку рентгеностоматологічних 

досліджень запропонував метод місцевого знеболення новокаїном із адреналіном. Був автором 380 

наукових праць, серед них перший у світі атлас та підручник із рентгеностоматології, в т.ч. 10 

монографій. Головний редактор журналів “Polska Dentystyka” (1923-1929), “Slowianska 

stomatologia” (1931-1936). Підготував 7 професорів. Був лауреатом Міжнародної федерації 

стоматології – золотої медалі Міллера (1936), Президент Львівського товариства стоматологів 

(1913-1923; 1937-1939). Був почесним членом наукових стоматологічних товариств багатьох країн. 

Загинув трагічно – був розстріляний німецькими окупантами 4 липня 1941 р.   
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Ю.М. ПАНИШКО, Л.Р. МАТЕШУК-ВАЦЕБА 
 

САНТЬЯГО РАМОН-І-КАХАЛЬ 
До 165-річчя від дня народження 

 
Сантьяго Рамон-І-Кахаль народився 1 травня 1852 р. в 

Пентіллі-де-Арагон, селі на півдні Піренеїв у сім’ї Антонії та 

Джюсто Рамон-І-Касасус. У 1857 р. сім’ї переїхала в 

Сарагосу. У 1868 р. юнак Рамон-І-Кахаль вступив до 

Сарагоського університету, де батько працював професором 

прикладної анатомії. Після закінчення Сарагоського 

університету в 1873 р. молодий лікар був призваний на 

військову службу в армію як хірург. У зв’язку з повстаннями 

на Кубі був направлений на острів з військами, але через 

декілька років захворів на малярію, був демобілізований і 

повернувся в Іспанію, де влаштувався в анатомічну школу 

при Сарагоському університеті для проведення досліджень з метою захисту докторської 

дисертації з медицини. У 1879 р. отримав ступінь доктора медицини і був призначений 

директором університетського анатомічного музею. 
Вчений самостійно вивчав будову тканин за допомогою мікроскопа. Згодом 

з’явилася книга, в якій були представлені чудові ілюстрації з клітинної біології. 

Вченому належать класичні праці про будову сітківки ока, спинного мозку, мозочка та 

інших частин нервової системи.  
Характерною рисою вченого було бажання осмислити функціональне значення 

відкритих ним структур у світлі широких біологічних узагальнень. У 1883 р. Рамон-І-
Кахаль був призначений керівником кафедри порівняльної анатомії в університеті 

Валенсії. Він писав та ілюстрував книги з гістології та патології, які друкувалися за 

власний кошт.  
У 1886 р. один із мадридських неврологів підказав йому метод фарбування 

нервової тканини препаратом нітрату срібла, який розробив італійський гістолог та 

патолог Камілло Гольджі (1843-1926). Після використання нітрату срібла препарати 

вражали гарною чіткістю.  
У 1887 р. Рамон-І-Кахаль почав завідувати кафедрою нормальної та патологічної 

гістології Барселонського університету, продовжуючи удосконалювати метод К. 

Гольджі. Ці удосконалення дозволили йому зробити більш детальні та наочні описи 

структур окремих нейронів. Більшість нейробіологів вважало, що нервові волокна 

формують мережу із взаємозв’язаних клітин. Рамону-І Кахалю вдалося прослідкувати 

шлях кожного волокна до специфічної нервової клітини. Вченому вдалося встановити, 

що волокна не зливаються, а мають вільні закінчення. 
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Поступово виникло вчення про нейрон як про морфологічну одиницю нервової 

системи (1894). З цього вчення стало зрозумілим, що нервові клітини сполучаються між 

собою, а також з клітинами інших органів (м’язові волокна, залозисті клітини) за 

допомогою контактів, а не шляхом безперервного переходу структурних елементів із 

одного нейрона в інший або в клітини ефекторного органу. Вчений використав метод 

перерізки нервів і встановив, що дегенерація нервових волокон захоплює периферичний 

відділ травмованого волокна, але не переходить на новий нейрон або на клітини 

ефекторного органу. Згідно з вченням Рамона-І-Кахаля існує “динамічна поляризація” 

нейрона, тобто подразнення сприймається дендритами і направляється через сому 

нейрона по аксону. Вченому належать класичні дослідження про регенерацію нервів 

після їх пошкодження. Він встановив, що регенерація нервів починається із осьових 

циліндрів центральних частин нерву, а не із шваннівських клітин.  

У 1892-1922 рр. вчений працював професором Мадридського університету. 

Рамон-І-Кахаль детально описав періцеллюлярний апарат в місцях контакту 

нейронів, що було використано в розвитку синапсології. Його ім’я носять клітини і ядра 

нервової системи: особливі клітини молекулярного шару (lamina zonalis), кори півкуль, 

nucl. іnterstitialis, в середньому мозку. Результати своїх досліджень вчений узагальнив у 

монографії “Нервова система людини і хребетних” (1904). 

Рамон-І-Кахаль був обраний почесним членом понад 70 наукових товариств і 

академій. У 1904 р. йому було присуджено золоту медаль імені Гельмгольця. 

У 1906 р. Камілло Гольджі і Сантьяго Рамон-І-Кахаль отримали Нобелівську 

премію з фізіології і медицини “за дослідження морфології та гістології нервової 

системи”. 

Помер вчений17 жовтня 1934 р. на 83 році життя. 
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В.Р. САВРАН, Ю.М. ПАНИШКО,  

Н.М.БУДАЙ 

МИКОЛА  МИКОЛАЙОВИЧ  БЛОХІН 

До 105-річчя від дня народження 

 

Микола Миколайович Блохін народився 4 травня 1912 р. в м. 

Лукоянів Нижегородської губернії в сім’ї земського лікаря. Від 

1916 р сім’я проживала в Нижньому Новгороді. Вже в дитинстві 

під впливом батька визначився з вибором майбутньої професії. 

Обрав хірургію. У 1929 р. закінчив школу і поступив на медичний 

факультет Нижегородського університету. У 1934 р. закінчив 

Горьківський медичний інститут (у 1932 р. Нижній Новгород 

переіменований у Горький).  

Навчався в інституті ретельно, запам’ятовував величезний 

об’єм інформації, що шокувало молодих лікарів. Від третього 

курсу почав професійно займатися хірургією під керівництвом 

видатного онколога Анатолія Ілліча Кожевнікова, якого завжди 

вважав своїм першим вчителем.  

У 1934 р. М.М. Блохін захистив дипломну роботу і майже рік пропрацював хірургом 

у Дівеєвській лікарні, а згодом – ординатором і асистентом кафедри оперативної хірургії та 

госпітальної хірургічної клініки Горьківського інституту.  

До початку німецько-радянської війни 1941-1945 рр. М.М. Блохін вже був загальним 

хірургом широкого профілю. В роки війни з липня 1941 р. – ведучий хірург евакогоспіталю 

в м. Горькому, а з липня 1943 р. по 1946 р. – ведучий хірург спеціалізованого госпіталю 

відновної хірургії.  

В липні 1944 р. – січні 1945 р. М.М. Блохін стажувався в госпіталях та клініках США. 

Після повернення в СРСР у 1946 р. став директором щойно організованого Горьківського 

хірургічного інституту відновної хірургії. Це було особливо актуальним в той час, коли 

сотні тисяч військових отримали серйозні каліцтва. 

У 1946 р. М.М. Блохін захистив докторську дисертацію на тему “Кожная пластика в 

хирургии военных повреждений”. 

У 1948 р. М.М.Блохін був першим організатором Горьківського науково-дослідного 

інституту відновної хірургії. У 1950-1952 рр. – завідувач кафедри загальної хірургії, 

водночас, директор Горьківського інституту. В цей час вчений розпрацював низку нових 

пластичних операцій при лікуванні грануляційних ран і тривало незагоюючих виразок. 

У 1952 р. М.М. Блохіна запросили в Москву. Виникла потреба в організації 

онкологічного центру – Інституту експериментальної патології і терапії раку АМН СРСР, 

згодом – Інституту експериментальної і клінічної онкології. Під керівництвом М.М. Блохіна 

була розгорнута потужна праця науково-дослідних установ по вивченню етіології і 

патології раку, апробовані нові вітчизняні протиракові препарати.  

М.М. Блохін був талановитим організатором. В науковому онкологічному центрі 

працювали експериментатори і клініцисти. Основним напрямком досліджень стала 

протипухлинна хіміотерапія.  

У 1975 р. М.М. Блохін став директором Всесоюзного онкологічного наукового 

центру АМН СРСР (нині – Російський онкологічний науковий центр ім. М.М. Блохіна 
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РАМН). Велику увагу М.М. Блохін приділяв різним науково-організаційним питанням 

онкології, удосконаленню онкологічної допомоги населенню, в т.ч. диспансеризації. За його 

активною участю було організовано Всесоюзне наукове товариство онкологів (1954), 

відновлений випуск журналу “Вопросы онкологии” (1928-1937), від 1955 р. М.М. Блохін 

був співавтором і титульним редактором 2-томного керівництва “Клиническая онкология” 

(1971). За його редакцією у 1981 р. було опубліковано Керівництво з онкології для 

медичних вузів.  

В 1955 р. була опублікована його монографія “Кожная пластика”, яка отримала 

премію ім. М.Н. Бурденка АМН СРСР (1956). У 1975 р. вийшла монографія “Основные 

тенденции изучения злокачественных опухолей”, в 1977 р. – “Деонтология в онкологии”, в 

1979 р. – книга “Перспективы развития онкологии”. 

М.М. Блохін був обраний академіком АМН СРСР (1960), академіком АН СРСР 

(1979), академіком РАН (1991). Він був членом Польської АН (1962), Нью-Йоркської АН 

(1966), АН НДР (1968), почесним членом багатьох наукових товариств, почесним доктором 

низки закордонних університетів. Вчений був президентом (1966-1970) Міжнародного 

протиракового товариства, почесним президентом –  від 1970 р.  

В 1960-1968 рр. та в 1977-1987 р. М.М. Блохін був президентом АМН СРСР. У 

1972 р. вчений отримав звання “Герой Соціалістичної Праці”, у 1982 р. отримав Державну 

премію СРСР. Вчений був видатним громадським діячем: депутатом Верховної Ради СРСР, 

головою Комітету із Міжнародних Ленінських премій. Нагороджений орденами і медалями 

СРСР.  

Помер 16 травня 1993 р. на 82 році життя.  
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Ю.М. ПАНИШКО, А.Л. ВАСИЛЬЧУК, 

В.В. ТАРАСОВ 

АНДРЕ МІШЕЛЬ ЛЬВОВ 

До 115-річчя від дня народження 

Андре Мішель Львов народився 8 травня 1902 р. в Ене-

льо-Шато в сім’ї емігрантів з Росії Соломона Львова, психіатра 

та Марії (Симинович) Львов, скульптора. Батько з виховною 

метою запрошував сина на обходи в лікарню та відвідував інші 

медичні заклади. Колега батька І.І. Мечніков показав Андре 

черевнотифозну паличку під мікроскопом. У 17 років Андре 

Львов вступив до Паризького університету (Сорбонни) вивчати 

медицину та біологію. У літні сезони працював в лабораторії 

морської біології в Бретані. У 1921 р. став асистентом 

Пастерівського інституту в Парижі. Його докторська дисертація 

була присвячена вивченню очного пігменту у копепод – дрібних 

паразитичних рачків.  

У 1927 р. вчений здобув медичний ступінь у Сорбонні, а в 1924 р. став завідувачем 

лабораторії Пастерівського інституту. У 1932 р. А. Львов отримав у Паризькому 

університеті ступінь доктора філософії. Дякуючи субсидії Рокфеллерівського фонду, А. 

Львов разом із Отто Мейєргофом (1884-1951) провів весь 1933 р. в Інституті медичних 

досліджень кайзера Вільгельма в Гейдельберзі. В цьому інституті вчений вивчав гематин у 

джгутикових. В результаті досліджень було встановлено, що існують специфічні речовини, 

які організм не синтезує і які потрібні для росту та розмноження. Згодом А.М. Львов почав 

досліджувати біохімію вітаміну В1 у деяких найпростіших та біохімію вітаміну РР. Вчений 

встановив, що вітамін РР (нікотинамід) міститься у молозиві, яке виділяється молочними 

залозами в останні місяці вагітності та в перші дні після пологів. Отримавши додаткову 

субсидію Рокфеллерівського фонду в 1936 р. А.М. Львов працював в Інституті Молтено у 

Кембриджі (Англія). У 1938 р. вчений повернувся до Парижу і був призначений завідувачем 

відділу фізіології мікробів у Пастерівському інституту, де працював довгий час. Згодом 

переключився на вивчення генетики бактерій та вірусів. Бактерії, що вражені частками 

фага, називаються лізогенними, а процес руйнації (лізису) батерій – лізогенією. Разом із 

співробітниками Пастерівського інституту Франсуа Жакобом (1920-2013) та Жаком Моно 

(1910-1976) вивчав лізогенні бактерії та процес лізогенії і в 1950 р. зробив відкриття. 

Вчений встановив, що лізогенна бактерія в харчовому середовищі розмножується 

(поділяється) упродовж 19 поколінь і дочірні клітини також володіють лізогенією, тобто 

цей фактор успадковується. Вчені встановили, що частини лізогенного бактеріофагу та 

неінфекційного фагу відрізняються між собою. Було встановлено, що під дією 

ультрафіолетового опромінення неінфекційних профаг може ділитися, викликаючи лізис 

клітин.  

У 1952 р. Альфред Херші (1908-1997) встановив, що розмноження бактеріофагів 

відбувається завдяки реплікації їх внутрішньої ДНК. А. Львов, Ф. Жакоб, Ж. Моно 
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встановили, що під час зараження бактерії частка профага прикріплюється до хромосоми 

клітини, де розміщується гени і поводить себе як бактеріальний ген. Фагова ДНК має два 

види генів – структурні та регуляторні. Структурні гени передають генетичний код від 

одного покоління до іншого. В стадії профага активність структурного гена пригнічується 

регуляторним і тому фонова частка не може розмножуватися. Під впливом УФО дія гена-

регулятора нейтралізується, фаг розмножується і бактеріальна клітина руйнується. 

У 1959 р. А.М. Львов став професором мікробіології Паризького університету.  

У 1965 р. А.М. Львов, Ф. Жакоб, Ж. Моно отримали Нобелівську премію з 

фізіології та медицини “за відкриття генетичної регуляції синтезу ферментів та 

вірусів”.  

У 1968 р. А.М. Львов очолив Дослідницький інститут раку у Війжюіфі (біля 

Парижу). А.М. Львов був членом Французької АН, НАН США, Лондонського 

Королівського товариства, АМН СРСР, Президентом Міжнародної асоціації 

мікробіологічних товариств (1962-1970). Вчений був нагороджений Великим Хрестом та 

орденом Почесного легіону, медалями багатьох наукових товариств, мав почесні ступені 

багатьох університетів світу. 

Помер вчений 30 вересня 1994 р. на 93 році життя.  
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Ю.М. ПАНИШКО, А.Л. ВАСИЛЬЧУК, 

В.В. ДЖУНЬ 

РОБЕРТ ХОРВІЦ 

До 70-річчя від дня народження 

  

Роберт Хорвіц народився 8 травня 1947 р. в Чикаго 

(США). Цікавився біологією вже з 14 років і щоб 

перевірити закони спадковості Г. Менделя (1822-1884) 

почав розводити мух в домашніх умовах. На жаль, уроки 

біології в школі виявилися не такими цікавими і інтерес до 

біології почав згасати. Захопившись математикою Р. 

Хорвіц вступив до Массачусетського технологічного 

інституту в Кембриджі і закінчив його за двома 

спеціальностями: математика та економіка. Але згодом тяга до біології 

посилилася і Р. Хорвіц відправився в Англію, попав в групу співвітчизника Д. 

Уотсона (1928- р.н.), М. Уілкінса (1916-2004), Ф. Кріка (1916-2004), які в 1962 р. 

отримали Нобелівську премію з фізіології та медицини “за дослідження, 

пов’язані з молекулярною структурою нуклеїнових кислот та їх ролі в 

передачі інформації у живих організмів”.  

На прикладі молекулярно-біологічних та генетичних досліджень хробачка 

Ценорхабдитис елеганс (Caenorhabditis elegans) Р. Хорвіц, Д.Салтон, С. Бреннер  

найдосконалішим чином вивчили процеси формування всіх органів хробачка та 

фізіологічні механізми процесів органогенезу, що забезпечують розвиток та зміни 

організму. Водночас, на цьому організмі був вивчений дуже важливий 

фізіологічний механізм – програмована клітинна смерть (апоптоз). Цей 

фізіологічний і необхідний для життя механізм супроводжує організм від зачаття 

до завершення життя. У людини апаптоз починає працювати вже на стадії 

внутрішньоутробного розвитку. На певному етапі формування верхніх кінцівок 

вони нагадують ласти, але потім, під впливом програми перетинки між пальцями 
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відмирають. Порушення апоптозу призводять до низки  захворювань: втрата зору 

є, як правило, наслідком надто швидкого відмирання клітин, а рак, навпаки, 

обумовлений надто повільним їх відмиранням. Р. Хорвіц ідентифікував два гени, 

які управляють апоптозом в організмі хробачка і встановив аналогічні гени в 

геномі людини.  

У 2002 р. Р. Хорвіц, С. Бреннер, Дж. Салстон отримали Нобелівську 

премію з фізіології та медицини “за відкриття, пов’язані з генетичним 

регулюванням розвитку людських органів і програмуванням відмирання 

клітин”.  
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Ю.М. ПАНИШКО, А.Л. ВАСИЛЬЧУК, 

Г.М. КАРМАЗИН 

РОНАЛЬД РОСС 

До 160-річчя від дня народження 

 

Рональд Росс народився 13 травня 

1857 р. в м. Альморі в Непалі в сім’ї офіцера 

британської армії. У 1865 р. хлопчика 

відправили до Англії для навчання в школі. 

За наказом батька він вступив у 1874 р.  до 

медичного коледжу при лікарні Св. 

Варфоломея. У 1879 р. закінчив коледж і 

почав працювати з 1881 р. лікарем у британській організації “Медична служба Індії”. 

Оскільки в Індії найпоширенішою хворобою була малярія, лікар Р. Росс вирішив знайти 

причини цієї хвороби. Під час відвідин Великобританії у 1888 р. він отримав диплом з 

охорони здоров’я та прослухав курс лекцій з бактеріології.  Повернувшись до Індії 

почав досліджувати кров хворих на малярію під мікроскопом. Було відомо, що Шарль 

Лаверан (1845-1922) ще у 1880 р. відкрив збудник малярії, якого зарахував до типу 

найпростіших і розкрив механізм паразитування плазмодія в еритроцитах. Людина 

вважається для плазмодія проміжним господарем. У 80-і роки ХІХ ст. були вивчені 

стадії безстатевого розмноження плазмодіїв у людини, проте нез’ясованим залишався 

шлях зараження малярією.  

У 1894 р. Р. Росс знову відвідав Англію і зустрівся з лікарем-кардіологом 

Патріком Менсоном, який повідомив про шляхи зараження людини через укуси комах. 

П. Менсон висунув припущення, що такий шлях зараження людини малярією є 

можливим. Це припущення П. Менсона Р. Росс взяв за основу своєї подальшої роботи. В 

Індії Р. Росс розпочав гістологічні дослідження комах з метою знайти в них плазмодії. 

Відсутність інформації з наукової класифікації комах заставила Р. Росса розробити 

власну класифікацію. Упродовж 2 років вчений вивчав різних комах і нарешті в стінці 

шлунка комахи роду анофелеса знайшов пігментовані цисти, подібні до плазмодіїв, які 

були знайдені Ш. Лавераном у хворих на малярію. Доводилося робити експерименти з 

комахами, давати їм кров хворих на малярію на різних стадіях захворювання і 

досліджувати шлунок комах. Після довгих експериментів вченому вдалося доказати, що 

плазмодії дозрівають в організмі комах певного виду, що, безумовно, стало черговою 

перемогою медицини. Згодом вчений почав досліджувати малярію птахів і в 1898 р. 



 

 

Феномен людини. Здоровий спосіб життя. Вип. 63 (129). 2017 

 

69 

встановив життєвий цикл збудника, включаючи найважливішу стадію, яка відбувалася у 

слинних залозах комара. 

У 1898 р. Р. Росс звільнився з “Медичної служби Індії” і повернувся до 

Великобританії. Треба додати, що італійські дослідники Батиста Грассі та Аміко Біньямі 

показали, що збудник малярії як у птахів, так і в людини переносяться комаром роду 

анофелес. Оскільки робота Р. Росса  була виконана раніше, ніж праця італійських 

дослідників, то у 1902 р. Нобелівська премія з фізіології та медицини була 

присуджена Р. Россу “за дослідження малярії, дякуючи яким були встановлені 

шляхи її попадання в організм і закладена основа подальшого вивчення цієї 

хвороби і методів боротьби з нею”.  

Р. Росс був президентом Товариства тропічної медицини. Працював у 

Ліверпульській школі тропічної медицини (1902-1917) та Лондонському інституті 

тропічної медицини, якому було присвоєно ім’я Росса.  

У 1911 р. вчений отримав дворянський титул. За роботу консультантом 

британського військового міністерства під час Першої світової війни був нагороджений 

орденами Св. Михайла та Св. Георгія. Вчений був удостоєний почесного ступеня 

Каролінського інституту, був почесним членом багатьох європейських наукових 

товариств. Помер 16 вересня 1932 р. на 76  році життя.  
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Ю.М. ПАНИШКО,  

Ю.М. МІХЕЛЬ, В.Г. ОРЕЛ 

 

ВОЛОДИМИР МИКОЛАЙОВИЧ ШАМОВ – видатний хірург ХХ ст. 

До 135-річчя від дня народження 

 

 Володимир Миколайович Шамов народився 22 травня 

1882 р. в м. Мензелінськ Татарської АРСР. Блискучі здібності 

дозволили юнаку поступити у Військово-медичну академію в 

Петербурзі. Його наставником став видатний хірург Сергій 

Петрович Федоров (1869-1936). У 1908 р. В.М. Шамов закінчив 

академію з відзнакою і як один із найкращих випускників був 

залишений при академії на 3 роки – для удосконалення в галузі 

хірургії. Свої здібності дослідник проявив під час праці над 

докторською дисертацією. У 1911 р. В.М. Шамов захистив 

докторську дисертацію на тему “Значение физических методов 

для хирургии злокачественных образований”. В цій роботі автор 

правильно оцінив значення електрокоагуляції. 

В 1912 р. вперше в Росії В.М. Шамов опублікував результати успішного 

культивування тканин in vitro. Після захисту дисертації був відряджений в наукову 

поїздку в Англію та Північну Америку, де працював у клініках видатних хірургів. 

(братів Мейо, Кушинга, Крайла). Вчений працював в лабораторії А. Карреля і Ф. Рочса. 

Початок Першої світової війни змусив його перервати стажування і повернутися до 

Росії. З початком війни Військово-медична академія стала однією із головних 

госпітальних баз для лікування важкопоранених.  

В 1914-1923 рр. В.М. Шамов працював старшим асистентом, а згодом – приват-

доцентом госпітальної хірургічної клініки, виконував складні операції.  В 1916 р. на XIV 

з’їзді російських хірургів В.М. Шамов зробив доповідь про наслідки поранень черепа – 

абсцеси та енцефаліти. Щоб оцінити новаторство і сміливість розрахунків вченого, 

треба взяти до уваги, що хірурги та інші клініцисти досить стримано,  а інколи і 

негативно оцінювали наукові перспективи гемотрансфузії. Разом із своїми колегами 

Н.Н. Єланським, І.Р. Петровим, П.Я. Страдинем, С.В. Гейнацем вчений провів 

дослідження, що дали можливість виділити 4 ізоаглютинаційні групи крові і отримати 

стандартні сироватки для їх визначення. Це дало можливість 20 червня 1919 р. провести 

перше в СРСР переливання крові. 

У 1923 р. отримав вчене звання професора і був обраний завідувачем 

факультетської хірургічної клініки Харківського медичного інституту. У 1929 р. вийшла 

праця В.М. Шамова “К клинике первичных опухолей надпочечников”. Він першим в 

медичній літературі описав патанатомію, класифікацію і клініку пухлин наднирників. У 

цьому ж році була опублікована монографія про пошкодження та хворобу 

спиномозкових нервів.  

У 1930-1931 рр. В.М. Шамов очолював перший в УРСР створений ним 

Український (Харківський) інститут переливання крові і невідкладної хірургії (згодом – 
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Харківський НДІ загальної і невідкладної хірургії МОЗ УРСР). Свої дослідження В.М. 

Шамов продовжив у Харкові, де розпрацював питання переливання і консервування 

крові. В експериментах кров брали у трупів собак через різні періоди після смерті і 

вливали обезкровленим собакам. Експерименти дали блискучі результати. 11 вересня 

1928 р. В.М. Шамов на ІІІ Всеукраїнському з’їзді хірургів повідомив про успішне 

переливання трупної крові.  

Вперше в світі В.М. Шамов науково доказав і обґрунтував переливання трупної 

(фібрінолізної) крові, демонструючи її ефективність. Перші переливання фібрінолізної 

крові людині виконав С.С. Юдін (1891-1954). 23 березня 1930 р. в Московському 

інституті ім. Скліфосовського людині, що гинула від гострої анемії, він перелив 420 мл 

крові, взятої від трупа померлого 6 годин тому чоловіка. Відкриття В.М. Шамова і С.С. 

Юдіна відіграло велику роль в майбутній трансплантації різних трупних тканин: 

рогівки, шкіри, слизової оболонки, хряща, ендокринних залоз. За розробку та 

впровадження фібрінолізної крові В.М. Шамову та С.С.Юдіну була присуджена 

посмертно Ленінська премія (1962). Продовжуючи дослідження із проблеми 

трансплантації тканин і органів В.М. Шамов ще в 1936 р. запропонував концепцію 

підбору донорів із урахуванням ізоаглютинаційних груп крові. 

В керівництві “Злокачественные опухоли” (1934) В.М. Шамов написав глави про 

пухлини щитоподібної залози, епітеліальних залоз, каротидної та вилочкової залоз.  

В 1936 р. В.М. Шамов організував в Харкові  першу в СРСР конференцію із 

трансплантації та регенерації органів і тканин. Після повернення в 1939 р. на кафедру 

Військово-медичної академії В.М. Шамов організував в клініці нейрохірургічне 

відділення.  

В 1940 р. вийшло в світ керівництво із переливання крові під редакцією В.М. 

Шамова, А.Н. Філатова. Великий внесок зробив вчений в удосконалення хірургічних 

методів лікування захворювань легень, судин, сечових шляхів, жовчного міхура і 

жовчних шляхів, виразкової хвороби шлунка та дванадцятипалої кишки, пухлин 

стравоходу та шлунка. 

Під час німецько-радянської війни В.М. Шамов працював заступником головного 

хірурга Червоної Армії М.Н. Бурденка, керував роботою з організації нейрохірургічної 

допомоги і службою переливання крові. В 1943 р. отримав звання генерал-лейтенанта 

медичної служби. 

В 1946 р. був головним хірургом при штабі головнокомандуючого військами на 

Далекому Сході. В 1945 р. В.М. Шамов був обраний академіком АМН СРСР. Після 

війни вчений знову очолив хірургічну клініку ВМА і водночас (від 1949 р.) став 

директором Інституту нейрохірургії АМН СРСР, а згодом – директором 

Ленінградського нейрохірургічного інституту і головним нейрохірургом РРФСР.  

В.М. Шамову належить близько 140 наукових праць, присвячених проблемам 

хірургії. Від 1959 р. працював професором-консультантом при начальникові ВМА. В.М. 

Шамов був членом Вченої медичної ради МОЗ СРСР, членом Правління Всесоюзного 

наукового товариства нейрохірургів, членом низки наукових товариств. Він був 

редактором редвідділу “Хірургія” 1-го та 2-го видання “БМЭ”, членом редколегії і 
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вченим секретарем фундаментальної праці “Опыт советской медицины в Великой 

Отечественной войне”. 

Помер 30 березня 1962 р. проживши майже 80 років. 

У 2007 р. на території міської станції переливання крові Санкт-Петербургу був 

відкритий пам’ятник В.М. Шамову.  

 

ЛІТЕРАТУРА 

 

1. Визначні імена у світовій медицині / за ред. О. А. Грандо. – Київ: РВА “Тріумф”, 

2001. – 320 с. – Зі змісту: [Шамов В.М.]. – С.163, 198. 

2. Ганіткевич Ярослав. Історія української медицини в датах та іменах / Ярослав 

Ганіткевич – Львів, 2004 – 368 с. – Зі змісту: Шамов Володимир Миколайович 

(Шамів Володимир). – С. 73, 96, 102, 104, 112, 113, 120, 126, 252. 

3. Караванов Г.Г. Заслуги действительного члена Академии медицинских наук СССР 

В.Н. Шамова в развитии отечественной хирургии / Г.Г. Караванов // Клиническая 

хирургия. – 1962. – №12. – С. 3-8. 

4. Лурин И.А. Владимир Николаевич Шамов – выдающийся врач и ученый нашего 

времени / И.А. Лурин, Ю.Г. Виленский, И.А. Тарабан // Наука і практика. – 2014. – 

№1. – С. 7-11. 

5. Ситенко В. Шамов Владимир Николаевич / В. Ситенко // БМЭ в 36 т. / гл. ред. А.Н. 

Бакулев; 2-е изд. – Москва: Советская энциклопедия, 1964. – Т.34: Хлорофиллы-

Экскохлеация. – Стб. 865-867. 

6. Ситенко В. Шамов Владимир Николаевич / В. Ситенко // БМЭ в 30 т. / гл. ред. Б.В. 

Петровский; 3-е изд. – Москва: Советская энциклопедия, 1986. – Т.27: Хлоракон-

Экономика здравоохранения. – Стб. 1070-1072. 

7. Шамов Володимир (1882-1962) // Енциклопедія українознавства. Словникова частина 

в 11 т. / гол. ред. В. Кубійович. – Львів: НТШ у Львові, 2000. – Т. 10: Хмельницький-

Ящуржинський. – Стб. 3785. 

8. Шамов Володимир Миколайович // УРЕ в 12 т. / гол. ред. М.П. Бажан. 2-е вид. – Київ: 

гол. ред. УРЕ, 1985. – Т.12 : Фітогормони-Ь. – С. 340. 

 



 

 

Феномен людини. Здоровий спосіб життя. Вип. 63 (129). 2017 

 

73 

Ю.М. ПАНИШКО, А.Л. ВАСИЛЬЧУК,  

Л.В. АНДРІЮК 

СТЕНЛІ БЕН ПРУСІНЕР 

До 75-річчя від дня народження 

 

Стенлі Бен Прусінер народився 28 травня 1942 р. в Дез-

Мойнесе. У 1964 р. закінчив коледж при Пенсильванському 

університеті, а в 1968 р. одержав диплом лікаря у цьому ж 

університеті. Навчався в інтернатурі (1968-1969) в 

Каліфорнійському університеті Сан-Франциско з неврології. 

Зацікавився хворобою Крейтцфельдта-Якоба, яка належить до 

групи трансмісивних губкоподібних енцефалопатій (ТГЕ). До 

цієї групи також відносяться: “сказ корів”, короста овець, 

хвороба Альйгеймера, хвороба Куру. Під час такої хвороби 

мозок людини стає губкоподібним, а людина повністю втрачає інтелект і з часом гине. 

Серед людей такі хвороби передаються шляхом ін’єкції інфікованих тканин мозку в 

мозок реципієнта, через тканини трансплантата і можливо через їжу. Хвороба Куру була 

поширена серед племені форе з Папуа-Нової Гвінеї після ритуального канібалізму: 

поїдання мозку померлого. За опис такої хвороби Д.К. Гайдузек (1923 р.н.) отримав 

Нобелівську премію 1976 р. Понад 10 років вчений вивчав цю хворобу і встановив, що 

повільні віруси представляють новий хвороботворчий фактор – інфекційний білок, який 

є причиною хвороби.  

У 1974-1980 рр. С.Б. Прусінер працював асистентом професора неврології у 

Каліфорнійському університеті. Було встановлено, що препарати збудників ТГЕ мали 

високу резистентність до радіації. Вчений та інші колеги встановили, що всі ссавці 

містять ген, який кодує білок пріон. Але інколи з’являвся варіант нерозчинної форми 

білка, яка часто зустрічалася в мозку хворих ТГЕ.  

У 1983-1984 рр. С.Б. Прусінер працював асистентом вірусології в університеті в 

Берклі, а згодом – професором вірусології, неврології (1984) та біохімії (1988) 

університетів Сан-Франциско та Берклі. Вивчав значення пріонів у розвитку ТГЕ. За 

теорією С.Б. Прусінера знаходження певної кількості нерозчиненої форми пріону в 

мозку ссавців може привести до переходу нормальної форми в патологічний 



 

 

Феномен людини. Здоровий спосіб життя. Вип. 63 (129). 2017 

 

74 

нерозчинний варіант. В дослідах із мишами, які були позбавлені гена пріона, було 

встановлено, що вони були несприятливими до інфікування ТГЕ.  

У 1982 р. С.Б. Прусінер назвав цей загадковий збудник ТГЕ пріоном, 

“інфектогенною часткою білкової природи”. 

С.Б. Прусінер створив мишей, які продукували велику кількість пріона – мутанта, 

знайденого у хворих ТГЕ. 

У 1997 р. С.Б. Прусінер отримав Нобелівську премію з фізіології та медицини 

“за виділення та відкриття нового типу збудників інфекційних хвороб – пріонів”. 

Не всі вчені поділяють думку С.Б. Прусінера про причетність нерозчинного 

пріона до хвороб ТГЕ.  

С.Б. Прусінер отримав також премію Діксона з медицини Піттсбурзького 

університету (1992), премію Лаунсбері НАН США (1993), міжнародну нагороду 

Гарднерівського фонду (1993), премію Альберта Ласкера Американської асоціації 

охорони здоров’я (1994), премію Пауля Ерліха фонду Пауля Ерліха, ФРН (1995), премію 

Вольфа з медицини (1996).  
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Ю.М. ПАНИШКО, А.Л. ВАСИЛЬЧУК,  

С.Д, БАБЛЯК 

ДЖУЛІУС  АКСЕЛЬРОД 

До 105-річчя від дня народження 

 

Джуліус Аксельрод народився 30 травня 1912 р. в Нью-

Йорку в сім’ї Моллі та Айседор Аксельрод. Навчався в Сіті-

коледжі у Нью-Йорку і в 1933 р. здобув звання бакалавра. 

Спочатку працював лаборантом на кафедрі бактеріології 

медичного коледжу Нью-Йоркського університету, а від 1935 р. 

працював хіміком в лабораторії промислової гігієни, водночас 

вивчаючи медицину. У 1941 р. отримав ступінь магістра в Нью-

Йоркському університеті. Від 1946 р. Д. Аксельрод працював 

разом із Б. Броді у 3-му дослідницькому відділі госпіталю 

Голдуотера – клінічній базі Нью-Йоркського університету. У 1949 р. обидва дослідники 

почали працювати в Національному кардіологічному інституту в Бетесді (шт. 

Меріленд). 

У 1955 р. Д. Аксельрод отримав докторський ступінь. З середини 50-х років він 

обіймав посаду завідувача відділу фармакології в лабораторії клінічних дисциплін 

Національного інституту психічного здоров’я. Науковці вивчали групу амфетамінів – 

потужних стимуляторів, подібних до катехоламінів. З групи катехоламінів спочатку був 

відкритий адреналін. 

Ще у 1946 р. Ульф фон Ейлер (1905-1983) встановив, що попередник адреналіну – 

норадреналін, виконує роль медіатора, який виділяється нейроном, стимулюючи або 

гальмуючи діяльність інших клітин. Було встановлено, що медіаторами катехоламінової 

групи є дофамін, норадреналін та адреналін. Через деякий час вчений із колегами 

виділив катехоламін-0-метилтрансферазу (КОМТ) – один із 2 найважливіших 

ферментів, що відповідають за метаболізм катехоламінів в організмі. Другий фермент – 

моноамінооксидаза (МАО). Ці ферменти мають велике значення у підтримці рівня 

катехоламінів. Д. Аксельрод встановив, що кінцевим етапом передачі імпульсу за 

допомогою катехоламінів є зворотне всмоктування їх у пресинаптичне волокно. 

В свій час Бернард Кац (1911-2003) відкрив, що ацетилхолін виділяється 

пресинаптичними закінченнями окремими порціями, тобто квантами. Д Аксельроду 

вдалося доказати, що квантове виділення характерно і для норадреналіну. Згодом було 
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встановлено, що в дрібних пухирцях – гранулах пресинаптичних клітин міститься 

медіатор, який звільняється під впливом певних подразнень. Згодом дослідженнями 

було доведено, що гормони та медіатори тісно пов’язані між собою. Встановлено вплив 

гормонів на виділення медіаторів (наднирники) та вплив медіаторів на продукцію 

гормонів (епіфіз).  

У 1970 р. Д. Аксельроду, Б. Кацу, У. Ейлеру була присуджена Нобелівська 

премія з фізіології та медицини “за відкриття гуморальних передавачів у нервових 

закінченнях, механізмів їх зберігання, виділення та інактивації”. Крім Нобелівської 

премії Д. Аксельрод отримав нагороду Гарднерівського фонду (1967), премію за видатні 

досягнення Університету Джорджа Вашингтона (1968), медаль Клода Бернара 

Монреальського університету (1969), премію Альберта Ейнштейна за видатні 

дослідження Університету Йєшива (1971). Вчений був членом Лондонського 

Королівського товариства, Американської академії мистецтв і наук. Помер 29 грудня 

2004 р. на 93 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:  

server36@ukr.net  

або безпосередньо Ю.М. Панишку     +38(032)-275-56-45 

mailto:server36@ukr.net


 

 

Феномен людини. Здоровий спосіб життя. Вип. 63 (129). 2017 

 

78 

 

 

 

 

Наукове видання 

 

 

ФЕНОМЕН ЛЮДИНИ 

Здоровий спосіб життя 

Збірник наукових праць 

Випуск 63 (129) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Видання здійснено частково за рахунок авторів, частково за допомогою спонсорів: 

С.Д. Бабляка – кардіолога ЛОКЛ 

А.Л. Васильчука – канд. пед. н., доцента, народного цілителя України  

Ю.М. Міхеля – хірурга ЛОКЛ 

В.Р. Саврана – д-ра мед. наук, професора ЛНМУ імені Данила Галицького 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Комп’ютерна верстка і макетування: О.М. Зварич 

 

 

 

 

Друк Risograf 

Підписано до друку 05.06.2017 

Гарнітура Times New Roman 

Ум. друк. арк.   Папір офсетний. Зам. № 

Наклад 90 прим. 




