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А. Л. ВАСИЛЬЧУК 

ЕНІОАНАТОМІЯ КАНАЛОВОЇ СИСТЕМИ 

Вперше описана еніоанатомія системи каналів тонкоматеріальних тіл людини. 
Ключові слова: каналова система; автономні каналові системи; класифікація 

автономних систем каналів; інформаційно-енергетичні біоплазми; функції та значення 
каналової системи 

 
Впервые описана ениоанатомия системы каналов тонкоматериальных тел человека. 
Ключевые слова: каналовая система; автономные каналовые системы; классификация 

автономных систем каналов; информационно-энергетические биоплазмы; функции и 
значение каналовой системы 

 
Enioanathomy of channel system of human’s subtle bodies was described for the first time. 
Key words: channel system; autonomous channels systems, subsystems; classification of 

autonomous channels systems; information-energetic bioplasmas; functions and significance of 
channel system. 

 
Продовження з випуску 69(135)  

 
Каналова система – це сукупність і з’єднання сушумни, меруданди, іди, пінгали, правого і 

лівого зіркових каналів, меридіанів, чакрових, оболонкових каналів і мікроканалів. Це таке 
структурне розміщення і з’єднання каналів, при якому в кожному каналі представлено всі канали, а 
в усіх каналах – будь-який канал. У каналовій системі розрізняють автономні сушумнову, 
мерудандову, ідову, пінгалову, мерудандо-ідо-пінгалову, правозіркову, лівозіркову, зіркову, 
меридіанову, чакрову та оболонкову системи інформаційно-енергетичних каналів. На їх основі 
виникають різні субсистеми і субультрасистеми інформаційно-енергетичних каналів та нескінченна 
кількість змішаних інформаційно-енергетичних мікроканалів. 

Сушумнова, мерудандова, ідова, пінгалова, мерудандо-ідо-пінгалова, правозіркова, лівозіркова, 
зіркова, меридіанова, чакрова й оболонкова системи інформаційно-енергетичних каналів автономні, 
поділяються на субсистеми і субультрасистеми. 

Автономні системи каналової системи тонкоматеріальних тіл 

Автономна система каналів – це частина каналової системи, основою якої є один великий 
канал, що своїми розгалуженнями, діленнями на мікроканали, ультраканали, субультраканали та 
їхніми з’єднаннями утворює сітки субультраканалів, з яких утворюються сіткові мікроканали і 
зовнішні вхідні мікроканали. Така автономна система здатна забезпечувати інформаційно-
енергетичними матеріями еніоструктури тонкоматеріальних тіл та органи фізичного тіла. 
Розрізняють сушумнову, мерудандову, ідову, пінгалову, мерудандо-ідо-пінгалову, правозіркову, 
лівозіркову, зіркову, меридіанову, чакрову й оболонкову автономні системи інформаційно-
енергетичних каналів. Автономні системи каналів поділяють на субсистеми та субультрасистеми 
мікроканалів, велику кількість каналових утворень та мікроканалів. 

Автономні системи інформаційно-енергетичних каналів – це структурно-функціонально 
самодостатні системи, які своїми мікроканалами з’єднуються з усіма тонкоматеріальними тілами та 
їхніми структурами, здатні інформаційно-енергетично забезпечувати розвиток і функціонування 
усіх тіл, їхніх структур і людини загалом, але не можуть забезпечувати всебічний, збалансований, 
гармонійний і максимальний розвиток та максимальні прояви соціальних, біотичних, психічних, 
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духовних і ПСІ-феноменальних властивостей, особливостей і здібностей людини. До автономних 
належать сушумнова, мерудандова, ідова, пінгалова, мерудандо-ідо-пінгалова, правозіркова, 
лівозіркова, зіркова, меридіанова, чакрова й оболонкова системи інформаційно-енергетичних 
каналів. Кожна із цих систем поділяється на субсистеми, субультрасистеми, численні каналові 
утворення і мікроканали. 

У сушумновій, мерудандовій, ідовій, пінгаловій, мерудандо-ідо-пінгаловій, лівозірковій, 
правозірковій, зірковій, меридіановій, чакровій та оболонковій системах розрізняють автономні 
системи кольорових каналів, системи каналів тонкоматеріальних тіл і змішані системи каналів, які 
утворюються з’єднанням двох систем каналів. Наприклад: сушумно-мерудандову, мерудандо-
сушумнову, сушумно-ідову, ідо-сушумнову, сушумно-пінгалову, пінгало-сушумнову, сушумно-
мерудандо-ідо-пінгалову, мерудандо-ідо-пінгало-сушумнову, сушумно-правозіркову, 
правозірково-сушумнову, сушумно-лівозіркову, лівозірково-сушумнову, сушумно-зіркову, 
зірково-сушумнову, сушумно-меридіанову, меридіано-сушумнову, сушумно-чакрову, чакрово-
сушумнову, сушумно-оболонкову та оболонко-сушумнову, подібно кожні дві системи каналів 
утворюють інші змішані системи каналів. 

Субсистеми автономних систем каналів 

Кожна автономна система утворює багато субсистем. Автономна сушумнова система утворює 
свої субсистеми сукупністю і з’єднаннями мікроканалів тріад сушумни. Відповідно мерудандова, 
ідова і пінгалова системи утворюють свої субсистеми сукупністю і з’єднаннями мікроканалів своїх 
тріад. Правозіркова, лівозіркова і зіркова системи утворюють свої субсистеми сукупністю і 
з’єднаннями мікроканалів семишарових структур і своїх тріад. Меридіанова система утворює свої 
субсистеми сукупністю і з’єднаннями меридіанових мікроканалів одного меридіана, а на рівні 
одного меридіана – шарами основи і додаткової структури. Чакрова система утворює свої 
субсистеми сукупністю і з’єднаннями чакрових мікроканалів однієї чакри, а на рівні однієї чакри – 
конусовими мікроканалами одного конуса. Оболонкова система утворює свої субсистеми 
сукупністю і з’єднаннями оболонкових мікроканалів оболонки окремої структури. Субсистеми 
значно розширюють функціональні можливості системи каналів, їхні інформаційно-енергетичні 
забезпечення більш цілеспрямовані та пов’язані з відповідними діапазонами електромагнітного 
спектра і відповідними структурами. 

Субультрасистеми автономних систем каналів 

Субультрасистеми є невід’ємними частинами субсистем каналів. Вони функціонують на 
суб-ультраструктурних рівнях. Сушумнова субсистема утворює субультрасистеми сукупністю і 
з’єд-наннями мікроканалів окремих шарів сушумни. Подібно утворюють свої субультрасистеми 
мерудандова, ідова, пінгалова, правозіркова, лівозіркова та зіркова субсистеми. Меридіанова 
субсистема утворює субультрасистеми сукупністю і з’єднаннями меридіанових мікроканалів 
окремих шарів меридіана, а на рівні одного меридіана – мікроканалами його біологічно активних 
точок. Чакрова субсистема утворює субультрасистеми сукупністю і з’єднаннями конусових 
мікроканалів одного конуса чакри, а на рівні чакри – пелюстковими мікроканалами однієї пелюстки 
сегментного чакрового конуса. Оболонкова субсистема утворює субультрасистеми сукупністю і 
з’єднаннями мікроканалів окремих кольорових шарів оболонки. 

Класифікація систем каналів тонкоматеріальних тіл 

Системи каналів тонкоматеріальних тіл можна класифікувати за такими ознаками: 
 за участю каналів у побудові й утворенні системи каналів розрізняють сушумнову, 

мерудандову, ідову, пінгалову, мерудандо-ідо-пінгалову, лівозіркову, правозіркову, зіркову, 
меридіанову, чакрову, оболонову та безліч змішаних систем каналів 
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 за кольором каналів і мікроканалів, які будують й утворюють системи каналів, 
розрізняють червону, коричневу, червоно-коричневу, фіолетову, фіолетово-червону, 
рубінову, рубіново-червону, світлосяюче-червону, коричнево-світлосяюче-червону, 
фіолетово-світлосяюче-червону, рубіново-світлосяюче-червону, оранжеву, коричнево-
оранжеву, фіолетово-оранжеву, рубіново-оранжеву, світлосяюче-оранжеву, коричнево-
світлосяюче-оранжеву, фіолетово-світлосяюче-оранжеву, рубіново-світлосяюче-оранжеву, 
жовту, коричнево-жовту, фіолетово-жовту, рубіново-жовту, зелену, коричнево-зелену, 
фіолетово-зелену, рубіново-зелену, світлосяюче-зелену, коричнево-світлосяюче-зелену, 
фіолетово-світлосяюче-зелену, рубіново-світлосяюче-зелену, блакитну, коричнево-
блакитну, фіолетово-блакитну, рубіново-блакитну, бірюзову, коричнево-бірюзову, 
фіолетово-бірюзову, рубіново-бірюзову, синю, коричнево-синю, фіолетово-синю, 
рубіново-синю, бузкову, коричнево-бузкову, фіолетово-бузкову, рубіново-бузкову, 
фіолетову, коричнево-фіолетову, рубіново-фіолетову, рожеву, коричнево-рожеву, 
фіолетово-рожеву, рубіново-рожеву, білу, коричнево-білу, фіолетово-білу, рубіново-білу, 
золоту, коричнево-золоту, фіолетово-золоту, рубіново-золоту тощо 

 за каналом, кольором і розміщенням у тонкоматеріальних тілах розрізняють сушумнову 
систему червоних каналів червоного тіла, сушумнову систему фіолетово-червоних 
каналів червоного тіла, сушумнову систему коричнево-червоних каналів червоного тіла, 
сушумнову систему світлосяюче-червоних каналів світлосяюче-червоного тіла, 
сушумнову систему фіолетово-світлосяюче-червоних каналів світлосяюче-червоного 
тіла, сушумнову систему коричнево-світлосяюче-червоних каналів світлосяюче-
червоного тіла, сушумнову систему оранжевих каналів оранжевого тіла, сушумнову 
систему фіолетово-оранжевих каналів оранжевого тіла, сушумнову систему коричнево-
оранжевих каналів оранжевого тіла, сушумнову систему світлосяюче-оранжевих каналів 
світлосяюче-оранжевого тіла, сушумнову систему фіолетово-світлосяюче-оранжевих 
каналів світлосяюче-оранжевого тіла, сушумнову систему коричнево-світлосяюче-
оранжевих каналів світлосяюче-оранжевого тіла, сушумнову систему жовтих каналів 
жовтого тіла, сушумнову систему фіолетово-жовтих каналів жовтого тіла, сушумнову 
систему коричнево-жовтих каналів жовтого тіла, сушумнову систему зелених каналів 
зеленого тіла, сушумнову систему фіолетово-зелених каналів зеленого тіла, сушумнову 
систему коричнево-зелених каналів зеленого тіла, сушумнову систему світлосяюче-
зелених каналів світлосяюче-зеленого тіла, сушумнову систему фіолетово-світлосяюче-
зелених каналів світлосяюче-зеленого тіла, сушумнову систему коричнево-світлосяюче-
зелених каналів світлосяюче-зеленого тіла, сушумнову систему блакитних каналів 
блакитного тіла, сушумнову систему фіолетово-блакитних каналів блакитного тіла, 
сушумнову систему коричнево-блакитних каналів блакитного тіла, сушумнову систему 
бірюзових каналів бірюзового тіла, сушумнову систему фіолетово-бірюзових каналів 
бірюзового тіла, сушумнову систему коричнево-бірюзових каналів бірюзового тіла, 
сушумнову систему синіх каналів синього тіла, сушумнову систему фіолетово-синіх 
каналів синього тіла, сушумнову систему коричнево-синіх каналів синього тіла, 
сушумнову систему бузкових каналів бузкового тіла, сушумнову систему фіолетово-
бузкових каналів бузкового тіла, сушумнову систему коричнево-бузкових каналів 
бузкового тіла, сушумнову систему фіолетових каналів фіолетового тіла, сушумнову 
систему коричнево-фіолетових каналів фіолетового тіла, сушумнову систему рожевих 
каналів рожевого тіла, сушумнову систему фіолетово-рожевих каналів рожевого тіла, 
сушумнову систему коричнево-рожевих каналів рожевого тіла, сушумнову систему білих 
каналів білого тіла, сушумнову систему фіолетово-білих каналів білого тіла, сушумнову 
систему коричнево-білих каналів білого тіла, сушумнову систему золотих каналів 
золотого тіла, сушумнову систему фіолетово-золотих каналів золотого тіла, сушумнову 
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систему коричнево-золотих каналів золотого тіла. Подібно розрізняють мерудандову, 
пінгалову, ідову, мерудандо-ідо-пінгалову, лівозіркову, правозіркову, зіркову, меридіанову, 
чакрову й оболонкову системи кольорових каналів відповідного тонкоматеріального тіла 

 за складом мікроканалів розрізняють сушумно-мерудандову, сушумно-ідову, сушумно-
пінгалову, сушумно-мерудандо-ідо-пінгалову, сушумно-лівозіркову, сушумно-правозіркову, 
сушумно-зіркову, сушумно-меридіанову, сушумно-чакрову, сушумно-оболонкову системи 
каналів. Подібно розрізняють мерудандо-…, ідо-…, пінгало-…, мерудандо-ідо-пінгало-…, 
лівозірково-…, правозірково-…, зірково-…, меридіано-…, чакрово-… й оболонко-… системи 
каналів  

 за топографією розрізняють системи каналів голови, шиї, спини, грудей, живота, таза, 
нижніх кінцівок, верхніх кінцівок та внутрішніх органів 

 за кольоровим складом розрізняють монохроматичні, біхроматичні, поліхроматичні та 
ахроматичні системи каналів 

 за діапазонами електромагнітного спектра розрізняють однодіапазонні, тридіапазонні та 
полідіапазонні системи каналів 

 за кількістю частот функціонування розрізняють одночастотні, тричастотні та 
полічастотні системи каналів. 

Усі системи каналів поділяються на субсистеми і субультрасистеми каналів. 

Інформаційно-енергетичні біоплазми каналової системи  
тонкоматеріальних тіл 

Усі автономні системи каналів беруть участь в утворенні універсальної життєвої 
інформаційно-енергетичної біоплазми, яка розміщена в міжструктурній сітці субультраканалів. 
При цьому кожна система утворює не тільки універсальні життєві інформаційно-енергетичні 
біоплазми, а й універсально-специфічні, специфічні та високоспецифічні життєві інформаційно-
енергетичні біоплазми. У кожній системі каналів універсальна й універсально-специфічні життєві 
інформаційно-енергетичні біоплазми утворюються червоними, світлосяюче-червоними, 
оранжевими, світлосяюче-оранжевими, жовтими, зеленими, світлосяюче-зеленими, блакитними, 
бірюзовими, синіми, бузковими, фіолетовими, рожевими, білими і золотими інформаційно-
енергетичними матеріями. Специфічні та високоспецифічні життєві інформаційно-енергетичні 
біоплазми – це біоплазми одного діапазону електромагнітного спектра, у деяких випадках – двох 
або трьох діапазонів. Мікроканали систем каналів спрямовують ці біоплазми до 
зовнішньоструктурної сітки субультраканалів, у якій із цих біоплазм утворюється універсальна 
життєва інформаційно-енергетична біоплазма. 

Функції каналової системи тонкоматеріальних тіл 

Функція каналової системи – це специфічна інформаційно-енергетична діяльність каналів, 
мікроканалів, сіток субультраканалів, анастомозних вузлів з’єднання, біологічно активних точок, 
автономних каналових систем, субсистем і субультрасистем. 

До функцій каналової системи тонкоматеріальних тіл належать:  
 інтеграція тіл і їхніх структур до цілісної біофізичної енергоінформаційної космічно-

земної голограми людини за допомогою різних з’єднань каналової системи з тілами і 
їхніми структурами  

 акумуляція, метаболізм, трансформація, модуляція, генерація, синтез, диференція, 
диференціація і кодування інформаційно-енергетичних матерій; ці функції здійснюються 
у внутрішньому середовищі каналової системи за відповідної кількості та щільності 
інформацій, мікрочасток, світла, енергій, червоних, світлосяюче-червоних, оранжевих, 
світлосяюче-оранжевих, жовтих, зелених, світлосяюче-зелених, блакитних, бірюзових, 
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синіх, бузкових, фіолетових, рожевих, білих, золотих, рубінових і коричневих 
інформаційно-енергетичних матерій 

 контроль, регулювання, стабілізація і захист свого внутрішнього інформаційно-
енергетичного середовища, інформаційно-енергетичного змісту своїх інформаційно-
енергетичних матерій, біоплазм і субстанцій 

 сприймання ідентичних людині, її тілам і їхнім структурам інформацій, мікрочасток, 
світла, енергій, інформаційно-енергетичних матерій, біоплазм і субстанцій 

 фільтрування інформаційно-енергетичних матерій реалізується відповідним 
проникненням крізь оболонки каналової системи ідентичних інформаційно-
енергетичних матерій та непроникненням крізь оболонки неідентичних матерій 

 відштовхування внутрішньою поверхнею оболонок каналової системи ідентичних 
інформаційно-енергетичних матерій, щоб не допустити їх витікання в зовнішнє 
середовище 

 затримання у внутрішньому просторі каналової системи інформацій, мікрочасток, 
світла, енергій, інформаційно-енергетичних матерій, біоплазм і субстанцій, якщо вони не 
досягли порогової щільності та дифузної напруги 

 концентрація ідентичних інформаційно-енергетичних матерій у внутрішньому просторі 
каналової системи до досягнення функціонально необхідної щільності і дифузної 
напруги 

 виділення із внутрішнього середовища каналової системи ідентичних інформаційно-
енергетичних матерій до зовнішнього середовища розпочинається, якщо концентрація 
матерій перевищила функціонально необхідну щільність; безперервно відбувається 
виділення неідентичних, біопатогенних, невластивих, антидуховних та використаних 
інформаційно-енергетичних матерій 

 зберігання у внутрішньому середовищі каналової системи ідентичних інформаційно-
енергетичних матерій, біоплазм, субстанцій, інформацій, мікрочасток, світла й енергій, 
де вони не зникають і не втрачають своїх ознак, властивостей, якостей, свого 
інформаційного змісту, щільності, гомеостазу, імунітету і функціональної специфіки 

 кодування інформаційно-енергетичних матерій у каналовій системі відбувається в 
точній відповідності до анатомічних, морфологічних, фізіологічних, біофізичних, 
біохімічних, інформаційних, енергетичних, інформаційно-енергетичних, 
електромагнітних та інших особливостей людини, її тіл і їхніх структур; відповідно до 
специфіки виховання, навчання, розвитку, вдосконалення, тренування, лікування, 
регенерації, реабілітації і рекондиції людини; відповідно до специфіки прояву 
властивостей, особливостей, здібностей, фізіологічних, психічних, духовних, ПСІ-
феноменальних і соціальних проявів людини; функція кодування ідентичних 
інформаційно-енергетичних матерій каналовою системою багаторівнева, комплексна і 
всебічна: скільки є тіл і їхніх структур, стільки людина має властивостей, особливостей і 
здібностей; скільки людина, її тіла і структури мають функцій, стільки є рівнів кодування 

 транспортування – це постійне переміщення у внутрішньому середовищі каналової 
системи ідентичних інформаційно-енергетичних матерій до всіх еніоструктур 
тонкоматеріальних тіл, клітин, тканин, органів і систем організму та тимчасове 
цілеспрямоване переміщення до еніоструктур тонкоматеріальних тіл, клітин, тканин, 
органів, систем організму, які активно функціонують і розвиваються 

 передавання між автономними системами каналів каналової системи ідентичних і 
функціонально необхідних інформаційно-енергетичних матерій, біоплазм, субстанцій, 
інформацій, мікрочасток, світла й енергій відбувається тільки тоді, коли цих матерій стає 
замало або вони недостатньо щільні в одній або кількох автономних системах каналів 
для відновлення їх кількості і щільності 
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 компенсація в каналовій системі відбувається шляхом передавання, розподілу і 
перерозподілу між автономними системами каналів інформаційно-енергетичних матерій, 
біоплазм, субстанцій, інформацій, мікрочасток, світла й енергій; зміною функціональної 
активності і пасивності автономних систем каналів для утримання постійного 
інформаційно-енергетичного забезпечення еніоструктур тонкоматеріальних тіл, клітин, 
тканин, органів і систем організму; зміною спрямування та інтенсивності інформаційно-
енергетичного забезпечення 

 інформаційно-енергетичне забезпечення здійснюється постійно, змінюється лише його 
характер відповідно до особливостей функціонування, росту, розвитку, вдосконалення, 
адаптації людини, її тіл, еніоструктур, клітин, тканин, органів, систем організму, прояву 
властивостей, здібностей, фізіологічних, психічних, духовних, ПСІ-феноменальних і 
соціальних можливостей 

 розподіл і перерозподіл інформаційно-енергетичних матерій, біоплазм, субстанцій, 
інформацій, мікрочасток, світла й енергій відбувається між тонкоматеріальними тілами і 
їхніми структурами, між клітинами, тканинами, органами і системами організму та між 
автономними системами каналів; такий розподіл і перерозподіл можливий тільки зі 
зміною кількості, щільності і дифузної напруги матерій 

 координація – узгоджене і збалансоване функціонування та пасивність автономних 
систем каналів каналової системи; каналової системи та її автономних систем, 
субсистем, субультрасистем, окремих каналів і мікроканалів з тонкоматеріальними 
тілами, їхніми еніоструктурами, клітинами, тканинами, органами і системами організму 

 інформаційно-енергетичний взаємообмін каналової системи поділяється на 
внутрішній і зовнішній; внутрішній взаємообмін відбувається у внутрішньому 
середовищі каналової системи між її інформаційно-енергетичними матеріями, 
біоплазмами, субстанціями, інформаціями, мікрочастками, світлом та енергіями; 
зовнішній взаємообмін відбувається між внутрішнім інформаційно-енергетичним 
вмістом каналової системи і тонкоматеріальними тілами, їхніми еніоструктурами, 
клітинами, тканинами, органами і системами організму; між внутрішнім і зовнішнім 
середовищем каналової системи 

 самовідновлення – це здатність каналової системи самостійно відновлювати свої 
пошкоджені та деформовані структури і порушені функції, гіпофункціональний і 
гіперфункціональний стани приводити до стану еніофункціональної норми; повністю 
відновлювати свої інформаційно-енергетичні матерії, біоплазми, субстанції, інформації, 
мікрочастки, світло й енергії відповідно до їх використання 

 самоадаптація – це здатність каналової системи оптимально функціонувати в мінливих 
умовах середовища, чутливо і швидко реагувати на інформаційно-енергетичні зміни 
зовнішнього і внутрішнього середовищ та відповідно до цих змін налаштовувати своє 
функціонування до потреб людини, її тіл та їхніх структур  

 утворення універсальної, універсально-специфічних, специфічних і високоспецифічних 
життєвих інформаційно-енергетичних біоплазм і субстанцій у внутрішньому середовищі 
каналової системи можливе тому, що в каналовій системі відбуваються складні процеси 
акумуляції, метаболізму, трансформації, модуляції, генерації, синтезу і диференціації 
інформацій, мікрочасток, світла й енергій з виникненням життєвих інформаційно-
енергетичних біоплазм і субстанцій різної щільності; різна щільність універсальної, 
універсально-специфічних, специфічних та високоспецифічних життєвих інформаційно-
енергетичних біоплазм і субстанцій дає змогу їм спільно розміщуватися у внутрішньому 
середовищі каналової системи зі збереженням своїх інформаційно-енергетичних змістів 

 утримання відносної стабільності щільності і дифузної напруги інформацій, 
мікрочасток, світла, енергій, життєвих інформаційно-енергетичних біоплазм і субстанцій 
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забезпечується збалансованим виділенням з каналової системи і надходженням до 
системи інформацій, мікрочасток, світла й енергій відповідно до активності і пасивності 
людини, її тіл і їхніх структур; стабільність щільності та дифузної напруги 
інформаційно-енергетичних матерій зумовлена деякою мірою швидкістю їх акумуляції, 
трансформації, модуляції, генерації, синтезу і диференціації тощо. 

Значення каналової системи тонкоматеріальних тіл 

Значення каналової системи тонкоматеріальних тіл полягає в тому, що в ній утворюються 
універсальна, універсально-специфічні, специфічні та високоспецифічні життєві інформаційно-
енергетичні біоплазми, які забезпечують функціонування та існування тонкоматеріальних тіл 
людини і є інформаційно-енергетичною основою її життя, розвитку, життєздатності, 
життєдіяльності та проявів усіх її властивостей, особливостей, здібностей, функцій, фізіологічних, 
психічних, духовних, ПСІ-феноменальних і соціальних можливостей. 

Еніоанатомія і функції каналової системи визначають її значення, яке можна 
охарактеризувати так: 

 з’єднує всі тіла й еніоструктури тонкоматеріальних тіл у цілісну структуру, сприяючи 
єдності біофізичної енергоінформаційної космічно-земної голограми людини 

 є посередником між внутрішнім інформаційно-енергетичним середовищем тіл, їхніх 
структур та зовнішнім інформаційно-енергетичним середовищем 

 зовнішні оболонки каналів і мікроканалів зовнішньою поверхнею контактують із 
внутрішнім інформаційно-енергетичним середовищем тонкоматеріальних тіл, а зовнішні 
оболонки ультраканалів і субультраканалів зовнішньою поверхнею контактують із 
внутрішніми інформаційно-енергетичними середовищами еніоструктур 
тонкоматеріальних тіл, клітин, тканин та органів фізичного тіла; оболонки каналів, 
мікроканалів, ультраканалів і субультраканалів не тільки відділяють внутрішні 
інформаційно-енергетичні середовища тіл від зовнішнього, але й утримують між ними 
постійні інформаційно-енергетичні взаємообміни; тільки зовнішні верхня і нижня золоті 
фільтраційні оболонки зіркових каналів безпосередньо контактують з інформаційно-
енергетичними полями зовнішнього середовища  

 без еніоанатомічної норми й оптимального функціонування каналової системи 
неможливе існування і функціонування тіл, неможлива адаптація, неможливий розвиток 
та інформаційно-енергетичний взаємообмін тонкоматеріальних тіл з інформаційно-
енергетичними полями зовнішнього середовища 

 більшість інформаційно-енергетичних матерій зовнішнього середовища спочатку 
надходять до каналової системи, відтак у каналовій системі здійснюються кодування, 
диференціація, акумуляція, трансформація, модуляція, генерація і синтез інформаційно-
енергетичних матерій, а також утворюються універсальна, універсально-специфічні, 
специфічні і високоспецифічні життєві інформаційно-енергетичні біоплазми і субстанції, 
і тільки після цього інформаційно-енергетичні матерії можуть надходити до всіх 
еніоструктур тонкоматеріальних тіл, клітин, тканин, органів і систем організму 

 інформаційно-енергетично забезпечує філогенетичний, онтогенетичний та еволюційний 
розвиток людини, її тіл, властивостей, особливостей, здібностей, фізіологічних, 
психічних, духовних, ПСІ-феноменальних і соціальних можливостей 

 миттєво спрямовує достатню кількість необхідних інформацій, мікрочасток, світла, 
енергій, життєвих інформаційно-енергетичних біоплазм і субстанцій до еніоструктур 
тонкоматеріальних тіл, клітин, тканин, органів і систем організму, які активно 
функціонують і розвиваються 

 безпосередньо інформаційно-енергетично забезпечує функціонування і розвиток 
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еніоструктур тонкоматеріальних тіл, життєздатність, життєдіяльність, комунікацію, 
адаптацію, ріст і розвиток клітин, тканин, органів і систем організму 

 відповідно до функціональної необхідності еніоструктур тонкоматеріальних тіл, клітин, 
тканин, органів і систем організму змінює характер і зміст інформаційно-енергетичного 
забезпечення та інформаційно-енергетичних взаємообмінів 

 автоматично визначає найкоротші шляхи виведення в зовнішнє середовище 
використаних, зайвих, біопатогенних, неідентичних, невластивих і неприродних 
інформаційно-енергетичних матерій для людини та її тіл 

 уможливлює нескінченність варіантів взаємокомпенсацій інформаційно-енергетичного 
забезпечення й очищення 

 постійно підтримує відповідну концентрацію, щільність, дифузну напругу життєвих 
інформаційно-енергетичних біоплазм 

 забезпечує відносну стабільність інформаційно-енергетичного гомеостазу та імунітету 
 інформаційно обумовлює індивідуальну інформаційно-енергетичну ідентичність людини 

у всіх діапазонах електромагнітного спектра й уможливлює поступову зміну 
інформаційно-енергетичної ідентичності відповідно до філогенетичного, 
онтогенетичного й еволюційного розвитку людини, її тіл, властивостей, особливостей, 
здібностей, фізіологічних, психічних, духовних, ПСІ-феноменальних і соціальних 
можливостей 

 щоб розвивати тонкоматеріальні тіла, ПСІ-феноменальні здібності людини, мати добре 
здоров’я, досягнути довголіття та бути пожиттєво соціально активним, потрібно спершу 
розвивати каналову систему, а потім усі еніоструктури тонкоматеріальних тіл і 
тонкоматеріальні тіла загалом тощо. 

Продовження у випуску 71(137) 
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В.І. КУНЧЕНКО-ХАРЧЕНКО, І.В. ОГІРКО 
 

ФЕНОМЕН ВЧЕНОГО У ТВОРЧІЙ ДІЯЛЬНОСТІ 
 

Творчість являє собою тип діяльності, який створює якісно нові матеріальні і духовні 
цінності або висуває нові, ефективніші способи розв'язання тих чи інших наукових, 
технічних, соціальних та інших проблем. Творча особистість виявляється в активній 
багатогранній діяльності людини, що полягає у засвоєнні і накопиченні знань, умінь, 
явищ, фактів у відповідній галузі матеріального і духовного виробництва і що є базою для 
інтелектуального пошуку, у наявності у неї культури мислення, постійного розширення 
бази знань для експериментування. Творчі здібності особистості являють собою категорію 
психології і характеризуються як психологічні особливості людини, від яких залежить 
набування знань, умінь і навичок. Творчі здібності людини, її обдарованість, задатки, які 
притаманні будь-якій людині, створюють лише передумови для виникнення і розвитку 
творчого процесу. Завдання особистості, колективу – розкрити і розвинути їх. 

Ключові слова: творчість, творча особистість, інтелектуальний пошук, творчі здібності 
людини, творчий процес, Кунченко Юрій Петрович. 

 
Творчество представляет собой тип деятельности, который создает качественно новые 

материальные и духовные ценности или выдвигает новые, более эффективные способы 
решения тех или иных научных, технических, социальных и других проблем. Творческая 
личность проявляется в активной многогранной деятельности человека, заключается в 
усвоении и накоплении знаний, умений, явлений, фактов в соответствующей отрасли 
материального и духовного производства и является базой для интеллектуального 
поиска, в наличии у нее культуры мышления, постоянного расширения базы знаний для 
экспериментирования. Творческие способности личности представляют собой категорию 
психологии и характеризуются как психологические особенности человека, от которых 
зависит приобретение знаний, умений и навыков. Творческие способности человека, его 
одаренность, задатки, которые присущи любому человеку, создают лишь предпосылки 
для возникновения и развития творческого процесса. Задача личности, коллектива – 
раскрыть и развить их. 

Ключевые слова: творчество, творческая личность, интеллектуальный поиск, 
творческие способности человека, творческий процесс, Кунченко Юрий Петрович. 

 
Creativity is a type of activity that creates qualitatively new material and spiritual values or 

proposes new, better ways of solving various scientific, technical, social and other problems. The 
creative person is in active multifaceted human activity that is learning and accumulation of 
knowledge, events and facts in the relevant field of material and spiritual production, and that is 
the basis for intelligent search, available in its culture of thinking, constantly expanding 
knowledge base for experimentation. Creative individual skills category are characterized as 
psychology and psychological human characteristics that affect the acquisition of knowledge and 
skills. The creative abilities of a person, his giftedness, predispositions, which are inherent to any 
person, create only prerequisites for the emergence and development of the creative process. The 
tasks of the individual, the team - to reveal and develop them. 

Keywords: creativity, creative person, intellectual search, creative abilities of a person, 
creative process, Kunchchenko Yuri Petrovich. 
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Юрій Петрович Кунченко народився 26 травня  
1939 р. в м. Ростов-на-Дону в сім’ї військовослужбовця. 

У 1962 р. Ю.П. Кунченко закінчив радіофізичний 
факультет Томського державного університету. У 1962–
1967 рр. працював інженером, старшим інженером, 
начальником Обчислювального центру Томського 
державного університету і першим завідувачем науково-
дослідною лабораторією обчислювальних систем. В 
1973 р. захистив дисертацію на здобуття наукового 
ступеня кандидата фізико-математичних наук у Вченій 
раді Томського університету на тему «Використання 
рядів Вольтера для знаходження невідомих параметрів 
випадкових процесів». У 1979 р. Ю.П. Кунченко 
переїхав до Кіровограду, де працював у 
Кіровоградському інституті сільськогосподарського 

машинобудування на кафедрі математики, яку згодом очолив. У 1983 р. йому присвоєно звання 
доцента. У 1988 р. вчений захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора фізико-
математичних наук у спеціалізованій вченій раді при Харківському державному університеті за 
спеціальністю «Радіофізика, включаючи квантову радіофізику». В 1989 р. Юрій Петрович 
Кунченко отримав вчене звання професора на кафедрі вищої математики. У 1990 р.  
Ю.П. Кунченка запросили очолити кафедру радіотехніки в Черкаському інженерно-
технологічному інституті, де йому вдалося створити свою унікальну потужну наукову школу, 
основним напрямком якої є розробка теорії нелінійних методів опрацювання негауссівських 
сигналів на основі застосування стохастичних поліномів. Працював на посаді завідуючого 
кафедри радіотехніки Черкаського інженерно-технологічного інституту до 2006 р., згодом 
Черкаського державного технологічного університету. У2005–2006 рр. був проректором з 
наукової роботи та міжнародних зв’язків Черкаського державного технологічного університету. 

Ю. П. Кунченко був автором нового наукового напрямку в області нелінійної статистичної 
обробки негауссівських сигналів. Ним були запропоновані нові методи оцінки параметрів 
випадкових процесів, засновані на використанні стохастичних поліномів. Він є автором 
монографії «Нелінійна оцінка параметрів негауссівських радіофізичних сигналів». Юрієм 
Петровичем Кунченком створена наукова школа, яка за визначенням відомих вчених є 
розпізнавальним знаком Черкаської національної школи статистичного аналізу. Розвиток нової 
теорії і методів професора Юрія Петровича Кунченка носить фундаментальний характер і 
знайшов своє подальше продовження в створеній ним науковій школі, яка немає аналогів ні в 
вітчизняній, ні в зарубіжній практиці. Кунченко Ю. П. є автором понад 150 наукових праць, 
серед яких шість монографій. 

1. Кунченко Ю.П. Нелінійна оцінка параметрів негауссівських радіофізичних сигналів, 1987. 
2. Кунченко Ю.П. Полиномы приближения в пространстве с порождающим элементом. – 

Киев: Наукова думка, 2003. – 243 с. 
3. Кунченко Ю.П. Поліноми наближення у просторі з породжувальним елементом: Пер. з 

рос. – Київ: Наукова думка, 2005. 
4. Кунченко Ю.П. Стохастические полиномы. – Киев: Наукова думка, 2006. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%B3%D0%BD%D0%B0%D0%BB
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%96%D0%BD%D0%BE%D0%BC
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5. Kunchenko Y.P. Polimnomial parameter estimation of close to Gaussian random variables. 
Shaker verlag Gmb, 2002. – 414 p. 

Одною з основних проблем дослідження статистичної теорії обробки сигналів є проблема 
синтезу методів та алгоритмів оцінювання інформаційних параметрів сигналів, що 
приймаються на тлі завад. Вирішенням цієї проблеми займалися всесвітньо відомі вчені  
Н. Вінер, К. Шенон, Д. Мідлтон, Г. Ван Тріс, Р. Фано, К. Хелстром і ряд інших. Вчені  
В.О. Котельников, І.Н. Аміантов, Л.С. Гуткін, Є. І. Куліков, Б.Р. Льовін, В.Г. Рєпін, Ю.Г. Со-
сулін, Г.П. Тартаковський, В.І. Тихонов, А.П. Трифонов та інші внесли значний вклад в теорію 
оцінювання. Великий внесок у розвиток даної теорії зробили також такі українські вчені, як 
Я.Д. Ширман, С.Є. Фалькович, В.М. Манжос, П.Є. Баранов, А.Я. Білецький, Т.К. Вінцюк,  
Я.П. Драган, Ю.П. Кунченко, В.О. Омельченко, М.О. Шутко, І.М. Яворський та інші. Розробка 
ефективних методів та алгоритмів обробки сигналів, що приймаються при різних завадах, є 
важливою і актуальною проблемою в статистичній радіотехніці, радіолокації і системах зв'язку. 
Тому актуальним завданням є розробка методів та алгоритмів оцінювання параметрів сигналів, 
що приймаються в присутності негауссівських завад. Ця актуальність зростає в зв'язку з тим, 
що в загальнотеоретичному плані негауссівські завади дозволяють синтезувати точніші 
вимірювачі, в порівнянні з оптимальними вимірювачами параметрів сигналу, що приймаються 
при гауссівських завадах.При синтезі оптимальних вимірювачів параметрів сигналів, що 
приймаються при негауссівських завадах, виникає ряд теоретичних проблем, які полягають в 
тому, що відсутній єдиний спосіб опису негауссівських завад і відсутня єдина теорія синтезу 
оптимальних вимірювачів параметрів при цих завадах. Професор Юрій Петрович Кунченко є 
родоначальником нового наукового напрямку в галузі нелінійної статистичної обробки 
негауссівських сигналів [1-8]. Ним були запропоновані методи оцінки параметрів випадкових 
процесів, засновані на використанні стохастичних поліномів. Створена професором Юрієм 
Петровичем Кунченко наукова школа, яка за визначенням відомих вчених, є розпізнавальним 
знаком Черкаської національної школи статистичного аналізу. Розвиток нової теорії і методів 
професора Юрія Петровича Кунченко носять фундаментальний характер і знайшов своє 
подальше продовження в створеній ним науковій школі. Ним були запропоновані нові методи 
оцінки параметрів випадкових процесів, засновані на використанні стохастичних поліномів [2-
6]. Він є автором монографії «Нелінійна оцінка параметрів негауссівських радіофізичних 
сигналів».На підставі цього опису Ю.П. Кунченко запропонував три типи моделей близьких до 
гауссівських завад: асиметричні, ексцесні та асиметрично-ексцесні. Ці моделі дозволяють 
відійти від гауссівських і врахувати тонку структуру негауссівських завад. Ю.П. Кунченко 
запропонував також новий математичний метод оцінювання параметрів випадкових величин – 
метод максимізації полінома, заснований саме на їх моментно-кумулянтному описі. Моментно-
кумулянтний опис завад і наявність методу максимізації полінома ініціювали постановку і 
розв'язання актуальної задачі синтезу оптимальних вимірювачів параметра постійного сигналу, 
що приймається при адитивних негауссівських завадах. Постійним сигналом є найпростіший 
сигнал, який має постійне значення протягом часу спостереження. В радіотехніці, гідроакустиці 
та радіолокації це може бути або напруга, або струм, які вимірюються, наприклад, на виході 
детектора, коли на вхід приймального пристрою потрапляє високочастотне гармонічне 
коливання.  
 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%96%D0%BD%D0%BE%D0%BC
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У тих випадках, коли гауcсів або негауcсів процес достатньо описувати за допомогою 
статистик, можна використовувати модель:  
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де нижній індекс коефіцієнтів моделі позначає номер моделі.  
Система рівнянь (1) для моделі записується в операторному вигляді 
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Негаусовий процес з статистичними зв’язками різних порядків описується   
мультиплікативною моделлю виду 
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. 
Для  випадкових процесів є модель лінійного передбачення і представляється системою 

різницевих рівнянь, що описують класичні моделі лінійного передбачення складових процесів: 
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Оцінкою його досягнень є почесні нагороди: у 1996 р. «Міжнародним біографічним 
центром» в Кембриджі він був вибраний Міжнародною людиною року 1995-96 рр., а у 1997 р. – 
Міжнародною людиною року «Американським біографічним інститутом», у 1998 р. – 
занесений в книгу «2000 видатних людей 20-го століття» і йому було вручено медаль з 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B5%D0%BC%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%B6
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C
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аналогічною назвою. У 2000 р. він був обраний почесним громадянином м. Черкас. 20 січня 
2006 року указом Президента України йому присвоєно почесне звання «Заслужений працівник 
науки і техніки».  

Помер вчений 6 серпня 2006 р. на 68 році життя. 
Пам’ять про видатного вченого була гідно пошанована. Пробудженню патріотичних 

почуттів студентства Черкаського державного технологічного університету сприяє музей історії 
радіотехніки імені професора Ю. П. Кунченка. Враховуючи видатні заслуги в галузі 
радіотехніки, вагомий особистий внесок у підготовку висококваліфікованих кадрів для 
народногосподарського комплексу України, підготовку молодих наукових кадрів кандидатів та 
докторів наук рішенням Вченої ради ЧДТУ від 18 вересня 2006 р. навчальній аудиторії № 311 
корпусу № 1 присвоєно ім'я доктора фізико-математичних наук, професора, академіка 
Інженерної академії наук України, Нью-йоркської академії наук, дійсного члена Королівського 
статистичного товариства обробки сигналів академії наук Великої Британії, дійсного члена 
товариства ІЕЕ, заслуженого працівника науки і техніки України, засновника і першого 
завідувача кафедри радіотехніки (1999–2006 рр.), проректора з наукової роботи та міжнародних 
зв'язків Черкаського державного технологічного університету (2005–2006 рр.) Кунченка Юрія 
Петровича. В аудиторії розміщено експозиційний фонд, присвячений життєвому та науковому 
шляху професора Ю. П. Кунченка. Проходять наукові зібрання вчених створеної 
Ю. П. Кунченком наукової школи з проблем обробки негауcсівських сигналів. 

Стало традицією 26 травня — у день народження Ю. П. Кунченка — в аудиторії його імені 
проводити науково-практичні конференції, круглі столи, наукові семінари. Пам'ять про 
видатного вченого живе і у стінах музею історії радіотехніки. Його створили при університеті. 
Такий єдиний в Україні. Тут з-понад півтисячі експонатів вітчизняного й закордонного 
виробництва. Саму ж справу життя Юрія Кунченка щороку продовжують сотні студентів-
радіотехніків. А профільних спеціальностей для радіолюбителів в Черкаському державно-
технологічному університеті постійно більшає. 

 
Література 

1. Якименко С.М. Кунченко Юрій Петрович / С.М. Якименко // ЕСУ; співгол. редкол.:  
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О.В. ОГІРКО 
 

ЛЮДИНА  – РОЗУМНА, ВІЛЬНА, РЕЛІГІЙНА 
І СОЦІАЛЬНА ІСТОТА 

 
“Господи, Боже наш, яке предивне Твоє ім’я по всій землі!  

…Коли на небеса спогляну, твір Твоїх пальців, на місяць та на зорі, що створив єси, 
то що той чоловік, що згадуєш про нього, або людська істота, що про неї дбаєш. 

Мало чим зменшив єси його від ангелів, славою й честю увінчав його.  
Поставив його володарем над творами рук Твоїх,  

усе підбив йому під ноги” (Пс. 8,2-7). 
 

Розглядаються філософські, антропологічні та християнські погляди на людину як 
розумну, вільну, релігійну та соціальну особу. Людина є втіленим духом і одухотвореним 
тілом, а її людський дух виражається тілесно. Людина як  образ і подоба Божа, здатна 
пізнавати, любити Творця і йому служити. 

Ключові слова: людина, Бог, особа, душа, дух. 
 
Рассматриваются философские, антропологические и христианские взгляды на 

человека как умную, свободную, религиозную и социальную личность. Человек является 
воплощенным духом и одухотворенным телом, а его человеческий дух выражается 
телесно. Человек как образ и подобие Божие, способен познавать, любить Творца и ему 
служить. 

Ключевые слова: человек, Бог, личность, душа, дух. 
 
Philosophical, anthropological and Christian views on a person as a reasonable, free, 

religious and social person are considered. Man is embodied in the spirit and the spiritualized 
body, and its human spirit is expressed in bodily form. Man as an image and likeness of God, is 
able to know, to love the Creator, and to serve Him. 

Key words: man, God, person, soul, spirit. 
 
Термін людина означає: або характеристику людського буття, або здатність до 

автокорекції. В теологічному погляді цей термін займає відношення між людиною і божеством. 
Характеристики цього поняття є численними, а перша з них є та, що вважає людину як розумну 
тварину, типове грецькому світу і залишилося таким у Середньовіччю, а навіть у модерному 
віці (навіть якщо маємо різні окреслення розуму) аж до сучасного віку, де раціональність є 
головним чином зрозуміла як лінгвістична здатність комунікації людини. Ще одна 
характеристика людини – це її соціальна і політична природа, присутня навіть вже у вченні 
Платона та Арістотеля, а потім поширена Т. Гоббсом. На кінець розглядається ще один аспект, 
який охоплюється в homo faber – людини праці, тобто продуктивна здатність людини. 
Філософська течія, яка оприлюднила здатність людини самопроектуватися, наголошувала 
категорії можливості: у Відродженні і в Просвітництві, зокрема у вченні Іммануїла Канта. У 
сучасній філософії цей аспект є в екзистенціалізмі і в американському прагматизмі. Пояснюючи 
філософію І. Канта, філософ Х. Ортеґа і Ґасет казав: ―Скажи мені, що тобі до вподоби, і я скажу 
тобі, хто ти є‖ (Ортеґа і Ґасет Х. Кант. Роздуми до роковин // Вибрані Твори, Основи, 1994. –  
С. 219). 



 
 

Феномен людини. Здоровий спосіб життя. Вип. 70 (136). 2017 
 

20 

На проблематику людини можна дивитись, як на істоту, яка пізнає себе завдяки 
пізнанню Бога. Це теоцентрична концепція, згідно якої, пізнаємо себе настільки, наскільки 
пізнаємо Бога, бо правда дана людині через іншого (Бога). 

Другий підхід – антропоцентричний. Людина знає себе настільки, наскільки її пізнає 
власна свідомість – людина в центрі уваги, тобто, що людина може про себе сказати.  

На людину можна дивитися по-різному: 
- Арістотель поділяв людину на матерію (тіло) і субстанціальну форму (душу); 
- св. Фома Аквінський (1224 – 1274 рр.) звертав увагу на буттєву структуру людини, тобто 
істоти, яка існує; 
- К. Маркс вказував, що буття людини складається з матерії; 
- через призму її смерті (М. Хайдеггер), тобто, все, що людина робить, робить з огляду на її 
смерть;  
- через призму її творів, культури, звичаїв, мови, листів (К. Леві-Строс (K. Levi - Strauss),  
Ф. Соссюр (F. Saussure)); Дивимось на людину через те, що вона творить; 
- як на істоту звернену не до смерті, але до іншої людини (М. Бубер (M. Buber), Ф. Розензверг 
(F. Rozenzverg), Е. Левінас (E. Levinas), Ю. Тішнер (J. Tischner), бути для іншого, тобто людина 
знаходить сенс у відкритті до іншої людини і боїться безсенсовності життя; 
- св. папа Іван Павло II (Karol Wojtyła) дивився на людину через призму її діянь (agere sequitur 
esse - діяння слідують за існуванням); ―Яке є існування – таке є діяння‖; 
- З.Фрейд наголошував, що людина складається з потягів та інстинктів;  
- через призму свідомості – феноменологія. Людина сама себе вияснює як вона себе бачить 
(М. Шелер, Е. Гуссерль, Н. Хартман, Д. фон Гільдебранд); 
- через призму підсвідомості – психоаналіз (З. Фрейд, Е. Фромм, Г. Юнг, А. Адлер). Ці 
представники стверджували, що людина не є свідома, а нею керують потяги; 
- через призму людської свободи, бо людина є вільною істотою (Ж.П. Сартр, А.Ф. фон Гаєк та 
представники постмодернізму); 
- через призму екзистенції, трагізму буття – екзистенціалізм (М. Хайдеггер) [4].  

На людину можна дивитися або як на предмет, або як на суб’єкт, який виявляє свого духа 
– досліджуючи людську свідомість. 

Людина – адекватна істота, що має зв’язок з іншими, але одночасно є окремий 
індивідуум, що творить спільноту друзів, нації, країни. 

Антропоцентризм розглядає поняття людини в чотирьох глобальних категоріях: 
1. Людина як фізична істота, як організм, що складається з органів і систем. Цим поняттям 
оперують фізіологічні, анатомічні і медичні науки. 
2. Індивід як типовий  представник соціального типу (―один з…‖). Це поняття вивчає 
соціологія, етнографія, демографія, економічна географія. 
3. Особа як член суспільства, ―соціальна одиниця‖. Цим поняттям користується антропологія, 
психологія, етика, естетика, педагогіка.  
4. Індивідуальність – неповторність, унікальна якість особистості, яка властива одній єдиній 
особі. 

Французький філософ, фізик і математик Блез Паскаль (1623-1662 рр.) писав: ―Людина – 
ламка очеретина, найбільш слабка річ у природі, але вона є мисляча очеретина. Ціла вселена не 
потребує озброїтись, щоб знищити її, достатньо пари, однієї краплі, щоб убити її, але навіть, 
щоб вся вселена знищила її, все ж людина залишиться величнішою, ніж те, що її убило. Бо вона 
знає, що вмирає, що вселена цього не знає, що вбиває‖ [1]. 
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За висловом Івана Багряного у творі ―Сад Гетсиманський‖: ―Людина – найвеличніша з 
усіх істот, людина – найнещасніша з усіх істот, людина – найпідліша з усіх істот‖.  

Людина – це три світи: тілесний, в якому діють інстинкти, чуття; пізнавальний (відчуття, 
сприймання, мислення, пам’ять, уява); афективний (емоції, зворушення, пристрасті). Людина з 
точки зору християнської етики – це щось абсолютно осібне, тобто, особа як душа і тіло разом 
узяті, що інакша своєю сутністю, покликанням, діяльністю, гідністю, із труднощами і 
призначенням. Творячи людину, Бог не створив її, як тварин, двоскладовою. Вона поєднує в 
собі ―глину‖ (тіло), дух (життя), душу (подоба Божа). Таке раціональне поєднання трьох 
компонентів людини вказує на велику розумність  Творця, Який творячи людську особу, 
поєднав у ній два світи: земний і небесний. Візантійський богослов Немезій Емеський, беручи 
до уваги ці складові людини, сказав, що завдяки поєднанню ―земного‖ і ―небесного‖ в людині, 
вона стала посередницею між двома світами, їх зв'язковою ланкою, завдяки якій  Бог є у  
світі [2]. 

У християнстві стосовно Бога людина має статус синівства. А ближчих стосунків, як 
стосунків між батьком і сином, не може бути. На людському рівні ми добре розуміємо, що cин 
повністю успадковує все, що йому дістається від батька. Так само християнство трактує 
людину, як наслідника всього, що має Бог. Біблія пише, що Бог поставив людину панувати над 
цілим світом, тобто все, що Бог  сотворив, вручив людині не як наймитові, а як своїй улюбленій 
дитині. 
       Людина – це, насамперед єство (те що існує), що відрізняється від інших істот, але також 
подібна до них, і перша подібність існує на субстанціальному рівні, як те, що здатне до 
самостійного існування, як суб’єкт. Друга подібність – людина має інстинкт самозбереження, 
продовження роду, статевий потяг. Якщо б цього не було, то людина б не існувала. Людина 
відрізняється від інших створінь тим, що має розум і волю та природні нахили. Щодо 
природних нахилів, в етиці існує принцип: ―той хто діє, діє в напрямку цілі‖. Ціллю людської 
дії є добро, тобто те чого людина прагне. Прагнення – це ніщо інше як природній нахил. 

Людина є втіленим духом і одухотвореним тілом, а її людський дух виражається тілесно. 
Тіло і душа людини – це не дві дійсності, що відокремлені одна від одної. Тіло (в грецькій мові 
– soma) – це жива матерія, злучена з душею. Тіло, маючи здатність до живлення, руху, 
відпочинку, розмноження, підпадає під закони матерії, тобто, зокрема, під закон смерті. Тіло 
наділене п’ятьма органами чуття. Людська душа (в грецькій мові – psiche) оживляє тіло, 
виявляє духовну спроможність абстрактно мислити, творити ідеї, оцінки, міркування, вільно 
приймати рішення. Вона не зазнає тілесної смерті і не може розкладатися. Душа людини 
безсмертна, має свій початок із моменту зачаття і відповідає за вчинки особи. ―Не бійтеся тих, 
що вбивають тіло, душі ж убити не можуть‖ (Мт. 10,28). Згідно з християнським ученням 
людина отримує тіло через своїх батьків, а душу безпосередньо від Бога. Душа після смерті 
людини не перевтілюється в жодне інше тіло, а очікує його воскресіння при другому приході 
Ісуса Христа та Страшного Суду, на якому Він судитиме її діла. Душа має розум і власну 
свобідну волю. В душі проявляються думки, почуття і бажання. Розум – це здатність душі 
творити ідеї, оцінки, міркування, розрізняти добро і зло. Воля – це здатність людини в певній 
ситуації поступити так або інакше. Бог не примушує людину вірити в Нього, чи робити так або 
інакше – це є прояв вільної волі людини. Не випадково народна мудрість повчає: ―Вільному 
воля, а блаженному рай‖. Блаженний Августин навчав: ―Людино, Бог, що створив тебе без тебе, 
спасти тебе без тебе не зможе‖. 

Розум людини шукає найвищої правди – Бога й дороги до добра, уточнюючи закони – 
правила правильної поведінки. Воля бажає осягнути правду як найвище добро, притримуватися 
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правильної поведінки й етичних законів. Щоб людина жила згідно зі своєю природою, розум 
має вільно й щиро шукати правди, а воля має завжди бажати пропоновану розумом правду як 
своє добро. Воля людини має завжди поступати за проводом розуму [2]. 

 Святий апостол Павло та Отці Церкви навчали, що людина – це єдність духу, душі та тіла 
(1 Сол. 5,23). Це вчення про триєдність людського буття називається трихотомією. Дух є 
найглибшою частиною душі, бо він відображає нашу самосвідомість. Дух – це наше власне ―Я‖, 
через яке ми безпосередньо лучимося з Богом. Не випадково, великий Каменяр Іван Франко 
писав: ―Дух, що тіло рве до бою, рве за поступ, щастя, волю, він не вмер, він ще живе …‖ Дух є 
під впливом Святого Духа, у ньому діє благодать Божа. Дух проявляється у страху Божому, 
совісті та пошуку (спразі) Бога. Тілом ми буваємо подібні, душевні прояви теж бувають 
близькими, а духом ми не однакові, бо він творить нашу неповторність та особистість. Людина 
може стати особистістю, коли сформується як особа, що розвинула свій творчий потенціал, 
ставши своєрідною унікальною неповторністю, гідною наслідування, яка відповідає за свої 
вчинки. Людина є ковалем свого щастя. Вона разом із Богом є співтворцем світу. Від людини 
великою мірою залежить її майбутнє: ―Як постелиш, так і виспишся‖, ―Що посієш, те й 
пожнеш‖. Коли дух, душа пануватимуть над тілом, людина поступатиме морально добре, а 
коли, навпаки, тіло керуватиме душею, то людина попадатиме в гріх. Людина буде добре 
морально сформована, якщо матиме такий порядок вартостей: дух, почуття (емоції), тіло.  

Християнське етичне виховання розділяє духовне життя людини на три складові 
частини: мислення, чуттєвість і воля. Людина, як і весь світ походить від Бога. Вона залежна від 
Бога і має суттєво важливі відносини з Ним. Людина складається з душі і тіла, із матерії і духу, 
із дочасного і вічного. Вона пізнає правду про себе, про світ і про Бога. Лише тоді, коли вона 
намагається зрозуміти, ким є, що становить її велич, а також велич інших людей і велич Творця, 
Який усе створив на добро людини, то усвідомить себе як особу. Християнський принцип 
етичного виховання звучить: шукайте найперше Царства Божого, а все решту вам додасться 
(Мт. 6,33).  

Людина – це єство, в якому збігаються всі світи: світ природи, світ інших людей, світ 
власної свідомості та особистості, у якому вона може знайти Бога. Людина є єством 
матеріально-світовим і повинна шанувати навколишній світ та землю. Вона є єством суттєво 
суспільним, то ж повинна себе віддавати іншим. Вона є єством самосвідомості, тому повинна 
себе знайти й утвердити, та, нарешті, є відкритим єством, тому здатна вийти зі свого центру і 
з’єднатися з ―іншим‖, тобто бути готовою до самотрансценденції. За словами Льва Толстого, 
―Людина подібна до дробу, де знаменник – це те, що людина про себе думає, а чисельник – це 
те, чим  вона дійсно є; чим більший знаменник, тим менший дріб‖. Людина покликана, за 
словами Івана Франка, ―Проти вітру йти – проти хвиль плисти, сміло аж до смерті хрест важкий 
нести‖. 

Людина – це унікальна істота, яка є не просто творінням вищого розуму, призначеним 
для якихось практичних цілей, не просто свідченням Божої мудрості, могутності, творчого 
потенціалу. Людина, із точки зору християнства, є особою, яка має власний розум, волю, 
почуття. Головний дар ми маємо від Бога – це наше життя, це головне наше покликання. 
Христос, знаючи ціну життя, каже: ―Яка користь людині, як цілий світ здобуде, а занапастить 
власну душу‖ (Мт. 16,26).  Людина отримала від Бога життя, як дар, на який не заслужила, а 
тому повинна своє життя оберігати і підтримувати. 
  Людина як особа 

Відповідно до класичного визначення А. Боеція (―Persona est rationalis naturae individua 
substantia‖), ―людська особа – це індивідуальна субстанція розумної природи‖. Отже, особа 
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формує свою індивідуальну природу як конкретне, одиничне джерело розумного діяння. 
Границі вільної активності людини визначає природа створення. Особа є розумна і вільна в 
сенсі можливої дієздатності, але сама в собі обмежена. Вона є здатна до вільного, свідомого і 
відповідального діяння. Людська особа є самобутнім і самовладним буттям, завдяки структурі 
самоволодіння, самопанування і самовизначення. Особа є суб’єктом своїх актів. Завдяки цим 
властивостям особа трансцендентує світ матеріальних речей і творить специфічно людський 
світ культури, науки і техніки. Людина є динамічним буттям, що розвивається і 
удосконалюється морально. Ці дві сфери особового ―є‖ і ―стається‖ знаходять свої підстави в 
двох інтегральних з собою пов'язаних динамізмах: свідомого і визначеного через природу 
людини. Особі приписується самостійність, індивідуальність і розумність. Головні особливості 
особи: 
1) здатність до інтелектуального пізнання, 
2) здатність до любові, 
3) свобода, 
4) ставлення до прав, 
5) гідність, 
6) досконалість [2]. 

Згідно з цією характеристикою особи, у ній перед усім відзначається: 
a) розумна природа, 
б) готовність до трансцендентності щодо світу природи, 
в) особливий спосіб пов’язання зі світом інших осіб та із суспільством. 

Про особу говориться у зв’язку із загальною теорією буття і людини. Особа як суб’єкт 
моральності являє особливий предмет етики. Філософією особи і її реальністю займається 
персоналізм, тобто напрям, що розкриває найвищу вартість особи і її особливу позицію серед 
створеного реального буття. З огляду на цей диференційований спосіб усвідомлення гідності 
особи, філософи і теологи звертають увагу на внутрішній зв’язок цієї вартості з: 
1) розумною природою людини, 
2) здатністю людини до морального розвитку і удосконалення, 
3) свободою дій особи: її самовизначенням, самопануванням і 
  самореалізацією, 
4) творенням вартостей в межах наукового світу і культури, 
5) відношенням людини до Бога і до інших людей, 
6) діями особи поза світом природи, тобто здатністю особи до 
  трансцендентності у вчинку [2].  

Людська особа з огляду на свою гідність становить центр суспільного життя. Тому 
фундаментальним критерієм оцінки суспільства є пошана до кожної людини та пріоритет особи 
у стосунку до суспільства. Особа – принцип, суб’єкт і мета для цілості суспільного життя. Цей 
акцент на людину не означає індивідуалістичної концепції людського життя, бо людина 
покликана до спільноти. 

Таємниця людської особи стає зрозумілою у світлі Таїнства Воплоченого Слова, у світлі 
покликання до спільноти з Богом і людьми. Тому в суспільному житті повинні мати місце 
правдиві міжособові стосунки, тобто власний безкорисливий дар із себе та прийняття дару від 
іншої особи. 

Людина існує як особа і є покликана до спільноти в любові та через любов. З любові Бог 
створив людину і з любові Христос помер за неї на хресті. Тому у своєму земному існуванні 
людина також покликана до любові, а не лише до соціальної справедливості. Людина, яка має 
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велику вартість уже в перспективі створення, набирає ще більшої вартості в контексті 
спасенного діла Христа – Воплочення та Обоження у Святому Дусі, яке приносить дар ―нової 
людини‖. 

Термін ―особа‖ включає щось священне, образ Божий, тобто, природну подібність до Бога 
своєю душею та її прикметами: розумом, волею, пам'яттю, здібністю, талантами. Тарас 
Шевченко писав: ―Образ Божий багном не скверніте‖. Не випадково, що заперечення Бога 
позбавляє особу її основи. Розуміння особи як подоби Божої полягає в її надприродній 
подібності до Бога через стремління до досконалості, святості за словами Христа: ―Будьте 
досконалі, як Отець ваш небесний досконалий‖ (Мт. 5,48). Не випадково св. Афанасій Великий 
повчав: ―Для того Бог став людиною, щоб людина стала подібною до Бога‖. Людська особа 
створена на образ і подобу Божу, а тому повинна освячуватися, обожествлюватися, творити 
себе, співпрацюючи з Божою благодаттю [1]. 

Слова образ і подоба вживаються у Старому Завіті: ―Тож сказав Бог: ―Сотворімо людину 
на наш образ і на нашу подобу, і нехай вона панує над рибою морською, над птаством 
небесним, над скотиною, над усіма дикими звірями й над усіма плазунами, що повзають на 
землі‖. І сотворив Бог людину на свій образ; на Божий образ сотворив її; чоловіком і жінкою 
сотворив їх‖ (Бут. 1,26-27). Ці слова вживаються в староєврейській мові як ―селем‖ і ―демут‖, в 
латинській мові як ―imago‖ і ―similitude‖ та в грецькій мові як ―ейкон‖ і ―омоїосис‖. ―Селем‖ 
означає зримий, втілений образ; ―демут‖ – ідеальний, абстрактний образ. Біблійний автор 
―намагався виразити дуже складну ідею: людина, з одного боку, є Божим віддзеркаленням, з 
іншого – в деякій мірі виявляє собою духовну природу Бога‖. Отці Церкви проводили 
відмінність між ―образом‖ і ―подобою‖, відносячи ―образ‖ до сфери душевної організації, а 
―подобу‖ – до сфери духу. Св. Іриней Ліонський пов’язував ―образ‖ з свободою і розумом 
людини, а ―подобу‖ – з даром надприродного спілкування з Богом, який був втрачений після 
гріхопадіння. 

Отже, людина як особа є ціллю у собі і в жодному разі не є лише інструментальним 
знаряддям. Особа є самостійною цілістю і ніколи не буває просто частиною. Особа є неподільно 
сама собою й ніколи не є просто екземпляром. Кожна особа належить сама собі і нікому 
іншому. Особа є буттям, що невід’ємно належить собі і не розділяє свого буття з ніким іншим. 
Людина як особа є розумним і вільним суб’єктом, котрий свою повноту знаходить у любові до 
інших та до Бога.  

Людина прагне пізнати Найвищу Правду розумом, прагне Найвище Добро своєю волею. 
Людина здатна пізнавати, любити Свого Творця і служити Йому через пізнання інших людей, 
любов до них і служіння їм. Мета життя людини – любити людей і Бога, бути доброю, знати, 
говорити та свідчити істину і творити красу.  
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ХРОНІКА 
 
У грудні 2017 р. відзначають свої ювілеї люди, які причетні до охорони здоров’я 

 
ПОЗДОРОВЛЯЄМО З: 

 
30 річчям 

Ліщук Орисю Зіновіївну 
 

35 річчям 
Медвідь Юлію Олегівну 
Якубовського Тараса Ігоровича 
 

40 річчям 
Дубровну Людмилу Володимирівну 
Мельник Ольгу Миколаївну 

 
45 річчям 

Масну-Чалу Оксану Зіновіївну 
Царик Галину Михайлівну 

 
50 річчям 

Касіян Ольгу Петрівну 
Коваль-Гнатів Дзвениславу Юріївну 
Туркіну Віру Артурівну 
 

55 річчям 
Легу Ольгу Іванівну 
Чучмая Ігоря Георгійовича 
Коляду Ігоря Олексійовича 
 

60 річчям 
Пронів Лесю Миколаївну 
 

 
Бажаємо міцного здоров’я! 
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Ю.М. ПАНИШКО, А.Л. ВАСИЛЬЧУК,  
О.І. БУМБАР, Б.О. ПОШИВАК 

 
Хроніка грудня. ЮВІЛЕЙНІ ДАТИ УКРАЇНСЬКИХ ЛІКАРІВ І ВЧЕНИХ 
 
7 грудня 95 років від дня народження Володимира Поповича, лікаря-невропатолога. 

Народився в Україні. Навчався в гімназіях Перемишля, Холма, Львова. Медичні заняття 
розпочав у Львові, закінчив на медичному факультеті Лювенського університету в 1950 р. 
Пройшов трирічну спеціалізацію в Інституті неврології. Від 1953 р. працював у приватній 
клініці в Генті, займаючись електроенцефалографією. Був автором кількох наукових статей із 
спеціальності. Від 1963 р. – член НТШ в Європі. У 1951–1986 рр. був членом Українського 
допомогового комітету. Колекціонер українського мистецтва, автор монографій та статей про 
українських митців. 

9 грудня 115 років від дня народження Юрія Володимировича Полонського, 
гістолога. Народився в Баку (Азербайджан). У 1928 р. закінчив медичний факультет 
Ташкентського медичного інституту. У 1929–1933 рр. працював прозектором, асистентом 
кафедри патологічної анатомії цього ж інституту, у 1933–1942 рр. доцент кафедри гістології та 
ембріології, у 1933–1935 рр. – завідувач кафедри гістології та ембріології медичного інституту 
м. Душанбе; у 1942–1944 рр. – патологоанатом, судмедексперт діючої армії; у 1945–1954 рр. – 
патологоанатом Прикарпатського військового округу, водночас у 1945–1954 рр. доцент 
кафедри патологічної анатомії Львівського медичного інституту, за сумісництвом завідувач 
кафедри гістології та ембріології (1945–1946). У 1954 р. виїхав у м. Обнінськ Московської 
області. Працював керівником морфологічного відділу Всесоюзного НДІ рентгенології та 
радіології. Наукові дослідження присвячені патоморфології дизентерії. Під час роботи в ЛДМІ 
опублікував 4 наукові праці. Помер у 1984 р. в Дубні на 82 році життя. 

12 грудня 65 років від дня народження Андрія Барана, кардіолога. Народився у м. 
Нью-Йорк. Закінчив Українську католицьку школу Св. Юра у Нью-Йорку, середню освіту 
здобув у католицькій військовій академії Зейвієр. Університетську освіту отримав у 
Колумбійському університеті Нью-Йорку (1970–1974). Медичні студії завершив у Джорджтаун-
університеті Вашингтону в 1978 р., де отримав диплом доктора медицини. Після медичного 
університету пройшов трирічну спеціалізацію із внутрішніх хвороб в Центральному медичному 
госпіталі в Олбані (шт. Нью-Йорк). У 1981 р. отримав атестат із внутрішніх хвороб. Освіту з 
кардіології розпочав у Рочестері (шт. Нью-Йорк), завершив її в Гарвардському університеті 
Бостона (шт. Массачусетс), отримав у 1983 р. атестат з кардіології. В цьому ж році розпочав 
приватну практику з кардіології в Саратога Спрінгс (шт. Нью-Йорк), заснував кардіологічну 
лабораторію і очолив відділ кардіології. Від 1983 р. працював асистент-професором клінічного 
факультету медичного коледжу в Олбані. В 1985 р. став членом Американської колегії 
кардіологів. Директор кардіології в госпіталі. Опублікував низку наукових праць, отримав 
патент США разом з батьком д-ром Остапом. 

13 грудня 70 років від дня народження Андрія Пундія, лікаря-психіатра. Народився в 
Регенсбурзі. У 1950 р. емігрував з батьками в США. У 1966 р. закінчив академічну СШ Св. 
Ігнатія та Школу українознавства. У 1966–1969 рр. пройшов передмедичні студії в 
Іллінойському університеті. У 1969 р. розпочав навчання в Автономному університеті в 
Гвадалахарі (Мексика), де в 1973 р. одержав диплом доктора медицини. Нострифікаціні студії 
пройшов у Ратгерс-університеті, ординатуру – в лікарні Св. Михайла в Ньюарку (шт. Нью-
Джерсі). Повернувся в Чикаго, пройшов трирічну спеціалізацію з психіатрії при 
Нортвестернському університеті. Склав іспити і розпочав приватну лікарську практику в 
Чикаго. Член УЛТПА та кількох американських медичних товариств. 
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15 грудня 70 років від дня народження Надії Федорівни Казановської, патофізіолога. 
Народилася в м. Жовква Львівської області. У 1975 р. закінчила санітарно-гігієнічний 
факультет ЛДМІ. У 1975–1977 рр. працювала завідувачем комунального та санітарно-
гігієнічного (1977–1981) відділів РСЕС м. Львова. У 1981–1983 рр. – молодший та в 1984–1989 
рр. – старший науковий співробітник НДС; у 1984–1991 рр. – асистент кафедри патологічної 
фізіології ЛМІ; у 1992–2004 рр. – доцент цієї ж кафедри; у 2005 р. – завідувач кафедри; після 
2005 р. – доцент цієї ж кафедри. У 1990р. захистила кандидатську дисертацію на тему 
«Метаболические процессы и репродуктивная функция семенников при аллергии». У 1994 р. 
отримала вчене звання доцента. Н.Ф. Казановська є автором близько 70 наукових і навчально-
методичних праць. Наукові дослідження вченої присвячені вивченню метаболічних змін та 
можливостей корекції під час порушення імунологічної реактивності організму. 

18 грудня 65 років від дня народження Володимира Масного, лікаря-хірурга. Середню 
школу закінчив у Пармі (шт. Огайо) у 1970 р. Упродовж 1970–1974 рр. вивчав хімію в «Кейс 
Вестерн Резерв Університет». У 1974–1978 рр. навчався на медичному факультеті в Гвадалахарі 
(Мексика), а закінчив навчання у 1979 р. в Нью-Йорку. У 1978–1984 р. був резидентом відділу 
хірур гії у «Ферв’ю Госпітал» в Клівленді. Від 1984 р. проводив приватну практику в Пармі. Член 
УЛТПА, АМА та інших лікарських товариств. Обраний секретарем відділу УЛТПА в Огайо. 

20 грудня 110 років від дня народження Геннадія Шульца, лікаря-гігієніста, 
дослідника історії медицини в Україні та Німеччині. Народився в Києві в лікарській родині. 
Навчався в приватній гімназії священика М. Стельмашенка. Середню освіту отримав у 1923 р. 
Був студентом кінофакультету Київського театрального технікуму (1923–1926). Займався 
спортом. У 1926–1931 рр. – студент Київського медичного інституту. У 1928 р. пройшов 
рекрутський курс в армії. Практикував в акушерсько-гінекологічній та дитячій клініці (1928–
1929), у відділі інфекційних хвороб та клінічній лабораторії у Київському військовому 
клінічному госпіталі (1929), був штатним лаборантом, асистентом санітарно-технічного відділу 
Київського НДІ очисних споруд (1930–1931), де під керівництвом академіка Л. Кульського 
проводив наукову роботу. В 1931–1934 рр. – завідувач санітарно-технічного відділу та хімічно-
бактеріологічної лабораторії «Донбассводтресту» в м. Червоний Промінь, викладач гігієни в 
робітничому університеті охорони здоров’я. З грудня 1934 р. по липень 1941 р. – київський 
обласний державний інспектор комунальної санітарії, обласний епідеміолог та асистент 
Київського бактеріологічного інституту. Був доповідачем загальносоюзних, республіканських, 
обласних, міжрайонних з’їздів, нарад з питань гігієни  та санітарії. У 1941 р. під керівництвом 
проф. О. Марзєєва підготував дисертацію на тему «Місто Канів та гігієнічні підстави щодо його 
реконструкції», але в зв’язку з початком німецько-радянської війни 1941–1945 рр. не захистив 
її. У 1942–1943 рр. завідував відділом охорони здоров’я Київської міської управи. У 1943 р. 
виїхав у Німеччину, нострифікував диплом і до 1951 р. працював лікарем загальної практики. У 
1951–1957 рр. – завідувач наукової бібліотеки, старший науковий співробітник, а з 1958 р. р. до 
1972р. – директор Інституту з вивчення СРСР в Мюнхені. Був редактором багатьох часописів. У 
1958–1972 рр. видав 28 звітів Інституту з вивчення СРСР. Написав близько 200 статей, 
опублікованих у різних виданнях інституту, ЕУ, понад 200 біографій медиків й біологів для 
різних біографічних довідників. У 1961 р. написав докторську дисертацію, за яку 19 березня 
1962 р. одержав ступінь доктора медицини. У 1962 р. відвідав майже всі країни Латинської 
Америки. У 1958р. обраний асоційованим професором Фордемського університету в Нью-
Йорку. Г. Шульц був членом Міжнародної біографічної асоціації (1970), заступником 
генерального директора Міжнародного біографічного центру в Кембриджі (1987). Помер  
7 липня 1981 р. на 79 році життя.  

25 грудня 105 років від дня народження Юрія Стефанівського, лікаря загальної 
практики. Народився у Львові. У 1941 р. закінчив Головну академічну гімназію. Медичні 
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заняття розпочав у Празькому університеті, продовжив у Варшаві, закінчив у 1941 р. і одержав 
диплом доктора медицини у Карловому університеті. У 1941–1945 рр. працював резидентом, а 
згодом – лікарем-асистентом у німецьких загальних лікарнях. У 1945–1947 рр. – лікар в таборах 
УНРРА для переміщених осіб у Німеччині. У 1949 р. емігрував у США. Пройшов ординатуру в 
Раквей-Біч госпіталі в Нью-Йорку і був мобілізований до американської армії. Демобілізований 
в чині капітана в 1953 р. Працював лікарем-резидентом у госпіталях в Ньюарку. У 1955 р. склав 
нострифікаційні іспити і отримав ліцензію на лікарську практику в Нью-Джерсі. Від 1956 р. 
проводив загальну лікарську практику в Ірвінгтоні упродовж 32 років. Від 1950 р. – член 
УЛТПА та кількох американських професійних товариств, член УНСоюзу, Карпатського 
лещатарського клубу, товариства «Самопоміч» в Ньюарку, а від 1958 р. – член Українського 
конгресового комітету Америки (УККА), Українсько-американської координаційної ради. Був 
щедрим меценатом українських культурних організацій: кафедри українознавства при Гарварді, 
Українського музею в Нью-Йорку, церкви Св. Івана-Хрестителя в Ньюарку та ін. Від 1983 р. 
пішов на пенсію. 

25 грудня 105 років від дня народження Стефана Гика, лікаря загальної практики. 
Народився в м. Добромиль (Львівщина). У 1931 р. закінчив гімназію у Перемишлі, а в 1935 р. 
правничий факультет Львівського університету. За часів німецької окупації почав вивчати 
медицину (1942–1944) у Львові, а закінчив у 1949 р. в Ерлангені (Німеччина). У 1947 р. 
одержав докторат з права в УВУ в Мюнхені і став асоційованим професором кримінального 
права. У 1947–1950 рр. викладав право в УТГІ. У 1950 р. емігрував з родиною у США, де 
пройшов дворічну госпітальну практику і склав нострифікаційні іспити. Згодом розпочав 
приватну практику в Джолієті (шт. Іллінойс). У 1957 р. переселився і практикував у Грінсвілі та 
Мередозії (шт. Іллінойс). Був автором кількох наукових праць з права та медицини. Родина 
Гиків була щедрим меценатом українських культурних заходів. Трагічно загинув 4 лютого  
1981 р. в автомобільній аварії на 69 році життя. 

27 грудня 120 років від дня народження Івана Павловича Каллістова, топо-
графоанатома. У 1922 р. закінчив медичний факультет Московського університету. У 1946 р. 
захистив докторську дисертацію на тему «Волокнистая конструкция и реактивные структуры 
синовиальной оболочки коленного сустава». У 1957–1963 рр. працював завідувачем кафедри 
оперативної хірургії та топографічної анатомії Київського медичного інституту. Розробляв 
питання військово-польової хірургії, топографічної анатомії та оперативної хірургії опорно-
рухового апарату. Аналізував професійні захворювання. Помер 11 лютого 1963 р. на 66 році 
життя. 

125 років від дня народження Івана Тимофійовича Стукала, фтизіатра. Народився в  
с. Великомихайлівка Новооскільського повіту Курської губернії. У 1916 р. закінчив медичний 
факультет Військово-медичної академії м. Санкт-Петербург. У 1916–1922 рр. працював 
військовим лікарем, у 1922–1928 рр. – дільничий лікар, у 1928–1931 рр. – аспірант 
Краснодарського НДІ туберкульозу. У 1931–1941 рр. – завідувач відділення Краснодарського 
НДІ туберкульозу; у 1941–1945 рр. – лікар діючої армії; у 1945–1949 рр. – завідувач відділення 
Краснодарського НДІ туберкульозу; у 1949–1951 рр. завідувач кафедри пропедевтичної терапії 
Краснодарського медичного інституту; у 1951–1969 рр. – організатор і завідувач кафедри 
туберкульозу, пропедевтичної терапії педіатричного і санітарно-гігієнічного факультету (1955–
1956) Львівського медичного інституту, за сумісництвом заступник директора Львівського НДІ 
туберкульозу (1955–1957). У 1948 р. захистив докторську дисертацію на тему «Климатотерапия 
легочного туберкулеза на Северном Кавказе». У 1949 р. отримав науковий ступінь доктора 
медичних наук та вчене звання професора. Вчений був автором близько 150 наукових і 
навчально-методичних праць, в т. ч. 2 монографій. Наукові дослідження присвячені вивченню 
кліматичних і лікувальних чинників курортів Північного Кавказу, удосконаленню 
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антибактеріальної терапії легеневого туберкульозу. Вчений підготував 38 кандидатів, 8 док-
торів наук. Помер вчений 7 листопада 1972 р. на 80 році життя. 

31 грудня 105 років від дня народження Вадима Петровича Васильєва, зоолога-
ентомолога. Народився в Одесі. У 1935 р. закінчив Харківський сільськогосподарський 
інститут. В 1937–1941 рр. та 1946–1953 рр. працював в Українському НДІ плодівництва. У 
1953–1979 рр. – директор Українського НДІ захисту рослин, одночасно від 1958 р. – професор 
Української сільськогосподарської академії. Наукові праці присвячені проблемам захисту 
рослин від шкідників. Розпрацьовував систему заходів із боротьби з шкідниками плодових 
культур в різних природних зонах європейської частини СРСР і Кавказу. Вчений є автором 
низки праць з хімічних та біологічних методів боротьби з шкідниками. Від 1959 р. був головою 
Українського ентомологічного товариства, від 1960 р. – віце-президент Всесоюзного 
ентомологічного товариства. У 1969 р. обраний академіком АН УРСР. Помер 24 вересня 2003 р. 
на 91 році життя. 
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Ю.М. ПАНИШКО, Ю.С. ПЕТРИШИН 
 

ОЛЕКСАНДР ВЛАДИСЛАВОВИЧ ШУЛЯК   
До 50-річчя від дня народження 

 
Олександр Владиславович Шуляк народився 

17 грудня 1967 р. у Львові в сім’ї службовців: батько 
працював інженером, а мати - фармацевтом. В  
1975 р. розпочав навчання в СШ №1004 в м. Москва, 
яку закінчив у 1985 р. У цьому ж році поступив на 
медичний факультет Львівського медичного 
інституту. У 1985–1988 рр. проходив службу в лавах 
РА. У 1988–1993 рр. продовжив навчання в ЛДМІ. 
Під час навчання захопився урологією. 

Перша наукова студентська робота з’явилася у 
1989 р. У 1993 р. закінчив з відзнакою медичний 
інститут. О.В. Шуляк від 1993 р. став членом 
Асоціації урологів України. В 1993–1995 рр. 
пройшов інтернатуру з урології на базі ЛОКЛ. 

В 1994 р. став дійсним членом Європейської 
Асоціації урологів. В серпні 1995 р. О.В. Шуляк 

стажувався в клініці урології Вроцлавської медичної академії (Польща). Починаючи від 
1995 р. вчений проходив курси європейської школи урологів. У 1995–1996 рр. працював 
ординатором урологічного відділення лікарні Львівської залізниці. У 1996–1998 рр.  
О.В. Шуляк  працював клінічним ординатором. У 1997 р. О.В. Шуляк став лауреатом 
премії імені Т. Лоренца. У 1998 р. захистив кандидатську дисертацію на тему 
«Реабілітація хворих після алотрансплантації нирки на курортах «Трускавець» та 
«Східниця». Від вересня 1999 р. О.В. Шуляк почав працювати на кафедрі урології 
Львівського медичного університету на посаді асистента. У 2004 р. О.В. Шуляку 
присвоєна вища кваліфікаційна категорія. У 2004 р. О.В. Шуляк в групі авторів отримав 
академічну премію АМН України за монографію «Передміхурова залоза та її 
доброякісна гіперплазія». 

У 2004 р. захистив докторську дисертацію на тему «Доброякісна гіперплазія 
передміхурової залози: оптимізація лікування з позиції доказової медицини». У березні 
2005 р. О.В. Шуляку присуджено науковий ступінь доктора медичних наук. 

У 2004–2006 рр. О.В. Шуляк працював доцентом кафедри урології. 
6 січня 2006 р. кафедра урології рекомендувала О.В. Шуляка на посаду професора 

кафедри. Атестат доцента кафедри урології виданий 11 лютого 2006 р. 
20 травня 2006 р. Вчена рада ЛНМУ обрала О.В. Шуляка на посаду професора. 
За період праці на посаді професора кафедри урології О.В. Шуляк опублікував 98 

праць, в т. ч. 6 монографій, 6 підручників, 3 посібники. 
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Від 2009 р. О.В. Шуляк став керівником урологічної клініки ЛМКЛШМД. 
За час роботи в ЛДМІ О.В. Шуляк був автором близько 270 наукових та 

навчально-методичних праць, в т. ч. понад 20 монографій, підручників, посібників. 
Наукові дослідження присвячені хірургії пухлин нирок, сечовивідних шляхів, 

чоловічих статевих органів, переміхурової залози; удосконаленню методів лікування 
доброякісної гіперплазії передміхурової залози, хронічного простатиту, сечокам’яної 
хвороби, онкологічних захворювань; хворих після алотрансплантації нирки, 
пієлонефриту, травм нирок. 

В грудні 2013 р. О.В. Шуляк подав заяву на звільнення за власним бажанням. Від 
січня 2014 р. працює в Інституті урології АМН України в Києві на посаді заступника 
директора інституту. 

Бажаємо Ювіляру міцного здоров’я та нових наукових досягнень! 
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Ю.М. ПАНИШКО, Г.В. ЛАВРИК 
 

АНАСТАСІЯ ЯКИМІВНА ГАВРИЛЮК 
До 110-річчя від дня народження 

 
Анастасія Якимівна Гаврилюк народилася 21 грудня 

1907 р. в с. Заболоття Бельського повіту Седлецької губернії 
(Польща) в селянській родині. З початком Першої світової 
війни батьки А.Я. Гаврилюк стали біженцями і в 1915– 
1919 рр. проживали в Харківській губернії, а потім 
повернулися в Польшу, де були до 1939 р. Сама Анастасія 
Якимівна з 1918 р. знаходилася у тітки в Бердянську, а в  
1922 р. переїхала до Москви, де проживала в Будинку дітей. 

В 1926 р. закінчила середню школу і поступила на 
медичний факультет 2-го Московського медичного інституту. 
Проявила здібності в навчанні і в 1931 р. була зарахована до 
аспірантури на кафедрі фармакології, якою керував видатний 

фармаколог СРСР, заслужений діяч науки РРФСР проф. В.І. Скворцов (1879–1959). 
Після завершення навчання в аспірантурі в 1933 р. була зарахована на посаду 

асистента кафедри фармакології 2-го Московського медичного інституту, на якій 
пропрацювала до 1940 р. Перша наукова робота А.Я. Гаврилюк була надрукована в 1934 р. 
в журналі «Советская фармация». В 1937 р. А.Я. Гаврилюк захистила кандидатську 
дисертацію на тему: «О реактивности вегетативной нервной системы при парентеральных 
введениях пептона». В 1940 р. Анастасії Якимівні присвоєно вчене звання доцента. В 
лютому 1940 р. вона скерована на роботу в Дагестанський медичний інститут на посаду 
завідуючого кафедрою фармакології, де Анастасія Якимівна пропрацювала до вересня  
1950 р. З вересня 1950 р. А.Я. Гаврилюк скерована на кафедру фармакології Львівського 
державного медичного інституту, якою керував заслужений діяч наук, проф.  
Г.О. Петровський (1901–1957). На посаді доцента кафедри Анастасія Якимівна 
пропрацювала до 1955 р. З грудня 1951 по грудень 1953 р. – вона докторант кафедри 
фармакології 2-го Московського медичного інституту. В 1954 р. А.Я. Гаврилюк захистила 
докторську дисертацію на тему: «Действие дефинина. люминала и сульфата магния на 
корковые процессы возбуждения и торможения». В 1955 р. А.Я.Гаврилюк було присвоєно 
вчене звання професора. 

Після смерті завідувача кафедри фармакології, заслуженого діяча науки УРСР проф.. 
Г.О. Петровського в 1957 р., на посаду завідувача кафедри Вчена Рада ЛДМІ обрала  
А.Я. Гаврилюк. На цій посаді вона пропрацювала до 1970 р. Починаючи з  
1957 р. майже вся кафедра займалася проблемою «Пошуки та вивчення нових 
фармакологічних засобів». Результати цих досліджень узагальнені в збірці "Химия и 
фармакология производных азолидина и дифенил-уксусной кислоты» (1963) та в ряді 
журнальних статей. Перспективними виявилися синтезовані проф. М.М. Туркевичем із 
співавторами сполуки, що вміщували галоїди, аналоги амізилу: діаміфен, етилдіаміфен, 
фторофен. Були вивчені психотропні, протиалергійні і фібринолітичні властивості 
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діафімену. Результати цих досліджень знайшли своє відображення в журнальних статях, 
матеріалах з’їздів, конференцій, кандидатських дисертаціях Р. Гречухи, А. Мельника,  
Є. Шитова. В 1973 р. препарат «Діаміфен» був рекомендований Фармакологічним 
комітетом СРСР для промислового виробництва, а А.Я. Гаврилюк та Р.І. Гречуха отримали 
авторське свідоцтво на «Діаміфен як фармакологічний засіб для застосування при 
тромболічних захворюваннях». 

На кафедрі досліджували медикаментозну реактивність печінки та підшлункової 
залози в умовах експериментальної патології – токсичного гепатиту та алоксанового 
діабету. Р. Рудий вивчав характер морфофункціонального зв’язку екзо- і ендокринних 
структур підшлункової залози, використовуючи низку лікувальних засобів і алоксан. В  
1969 р. захистив докторську дисертацію. Л. Січкоріз займався проблемами фармакотерапії 
алергічних станів і в 1972 р. захистив докторську дисертацію. 

За період від 1957 до 1970 року під керівництвом А.Я. Гаврилюк виконано 7 кан-
дидатських та 3 докторських дисертацій, опубліковано 108 журнальних статей. А.Я. Гав-
рилюк надрукувала біля 60 наукових праць, в тому числі 3 авторських свідоцтв на 
винаходи. 

В 1970–1973 рр. А.Я. Гаврилюк була професором кафедри. 
Померла А.Я. Гаврилюк 25 грудня 1973 р., проживши 66 років. 
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Ю.М. ПАНИШКО, Ю.Д. КІРНИЦЬКИЙ, 
Г.В. ЛАВРИК 

 
ДМИТРО АРСЕНІЙОВИЧ МАКАР   

До 95-річчя від дня народження 
 

Дмитро Арсенійович Макар народився 23 
грудня 1922 р. в с. Вереги Самбірського повіту 
Львівського воєводства в селянській родині. 
Початкову школу закінчив у рідному селі. 
Неповну середню польську школу – в м. Самборі. 
У 1936 р. поступив у 1-й клас приватної 
української гімназії в Самборі, де навчався до 
1939 р. Восени 1939 р. вступив до 8 класу СШ №1 
в Самборі і закінчив 9 клас в 1941 р. Зимою 1941 
р. вступив до 8 класу гімназії в Дрогобичі, склав 
іспити на атестат зрілості в 1942 р. Весною 1943 р. 
поступив на 1 курс Державних медико-
природничих фахових курсів і навчався до 1944 р. 
Після звільнення Львова від нацистів поступив на 
1 курс лісового факультету Львівської політехніки 

і провчився 2 семестри. Після перездачі всіх іспитів за перший курс ДМПФ курсів був 
прийнятий на 2 курс лікувального факультету Львівського державного медичного 
інституту, який закінчив у 1949 р. 

Восени 1949 р. за конкурсом поступив у клінічну ординатуру при кафедрі 
госпітальної хірургії ЛДМІ. Після закінчення клінічної ординатури з жовтня 1952 р. 
почав працювати в. о. асистента кафедри госпітальної хірургії. У 1955 р. захистив 
кандидатську дисертацію на тему «Роль переливания крови в терапии тиреотоксикоза». 
Асистентом кафедри працював до 1966 р. 

В січні 1966 р. був обраний на посаду доцента кафедри. Атестат доцента отримав 
в кінці 1967 р. Працював на посаді доцента до 1971 р. У 1968 р. отримав творчу 
відпустку для завершення докторської дисертації. В 1970 р. захистив докторську 
дисертацію на тему «Вопросы патогенеза, клиники, диагностики, профилактики и 
лечения тиреотоксического криза».  

Після отримання диплома доктора медичних наук (в грудні 1971 р.) Д.А. Макар 
був переведений на кафедру хірургії ФУЛ ЛДМІ. Від листопада 1972 р. Д.А. Макар 
працює професором хірургії факультету удосконалення лікарів. В 1972 р. Д.А. Макар 
нагороджений значком «Отличник здравоохранения» та «Ударник 9-ой пятилетки». 

Наказом по ЛДМІ від 22 травня 1976 р. Д.А. Макара переводять на посаду 
завідувача кафедри загальної хірургії педіатричного, стоматологічного, санітарно-
гігієнічного факультетів. На цій посаді Д.А. Макар пропрацював до 1996 р. і перейшов 
на посаду професора кафедри (1996–2004). 
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Наукові дослідження вченого присвячені вивченню патології щитоподібної 
залози, зокрема, хірургічному лікуванню злоякісних пухлин щитоподібної залози, 
діагностики та лікуванню тиреотоксичного кризу, удосконаленню методів хірургічного 
лікування панкреато-біліарної системи, гнійно-запальних процесів в черевній 
порожнині, ускладненої виразкової хвороби шлунка та дванадцятипалої кишки. 

Вчений був автором близько 200 наукових і навчально-методичних праць, в  
т. ч. 11 авторських свідоцтв та винаходів. Підготував вчений 7 кандидатів та 2 докторів 
наук. 

За час своєї роботи Д.А. Макар виконав близько 13000 оперативних втручань при 
різній хірургічній патології шиї, грудної клітки, черевної порожнини та кінцівок. 

Професор Д.А. Макар був дійсним членом НТШ, почесним членом УЛТ і 
головою суду лікарської честі. З іменем Д.А. Макара пов’язана організація в ЛДМІ 
однієї з перших в УРСР та СРСР інтернатур (1970 р.), налагодження повноцінного 
функціонування Львівської міської клінічної лікарні швидкої медичної допомоги. 

Вчений був обраний дійсним членом Української Академії медичних та 
біологічних наук за спеціальністю «хірургія», дійсним членом Нью-Йоркської АН. 

Помер вчений 8 грудня 2004 р. від розриву аневризми черевної аорти на 83 році 
життя. 
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Д.Д. ЗЕРБІНО, Ю.М. ПАНИШКО 
 

ЮРІЙ ПАНАСОВИЧ ЗОЗУЛЯ   
До 90-річчя від дня народження 

 
Юрій Панасович Зозуля народився 23 

грудня 1927 р. в м. Вінниця в сім’ї інтелігентів: 
батько був інженером-шляхобудівником, а мати – 
фармацевтом. У 1938 р. батько Панас Сидорович 
був репресований і лише посмертно реа-
білітований, а дружину Зінаїду Олексіївну 
виселили з будинку і заставили блукати з малою 
дитиною по чужих хатах. Німецько-радянська 
війна 1941–1945 рр., життя на окупованій 
території, голод, страх за власне життя – все це 
завдавало великих страждань. Після звільнення 
Вінниці продовжив навчання і в 1945 р. закінчив 
СШ з золотою медаллю. 

В цьому ж році Юрій Панасович поступає 
до Вінницького медичного інституту і під впливом 
видатного вченого, завідувача кафедри 
факультетської хірургії Івана Яковича Дейнеки 
(1904–1970) захоплюється хірургією. У 1950 р. 

Ю.П. Зозуля завершує навчання і отримує диплом з відзнакою та рекомендацією до наукової 
роботи. Згодом проф. О.І. Арутюнов (1903–1978) виокремив його з випускників для роботи в 
Київському НДІ нейрохірургії. 

В 1950 р. Ю.П. Зозуля був прийнятий в клінічну ординатуру Київського НДІ 
нейрохірургії, а в 1951 р. зарахований ординатором Київського НДІ нейрохірургії. Почалося 
сходження молодого лікаря до вершин фахової майстерності. В післявоєнні роки основна 
проблематика наукової та лікувальної діяльності інституту стосувалася наслідків вогнищевих 
запальних та інфекційних уражень головного мозку, травматичних ушкоджень ЦНС, 
нейрогенних больових синдромів, вторинних туберкульозних уражень головного мозку – 
туберкулом. Проблему лікування туберкулом запропонував О.І. Арутюнов для кандидатської 
дисертації Ю.П. Зозулі. Для вирішення цієї проблеми прийшлося виконати численні 
експерименти на тваринах в Інституті фтизіатрії і пульмонології ім. акад. Ф.Г. Яновського. 

Одночасно з удосконаленням нейрохірургічної операції потрібно було вивчити динаміку 
концентрації стрептоміцину в різних ділянках головного і спинного мозку з врахуванням 
ліквороциркуляції при різних методах введення стрептоміцину для швидкого досягнення 
потрібної концентрації в тканинах головного мозку. В процесі роботи встановлено, що 
найкращий ефект досягається при введенні антибіотика в післяопераційному періоді в бічні 
шлуночки головного мозку. У 1954 р. Ю.П. Зозуля захистив кандидатську дисертацію на тему 
«Экспериментальное и киническое обоснование комбинированного лечения туберкулом задней 
черепной ямы».  
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У 1956 р. Ю.П. Зозулі присвоєно вчене звання старшого наукового співробітника зі 
спеціальності «нейрохірургія». У цьому ж році вчений став керівником наукового відділу 
дитячої нейрохірургії. У 1957 р. Ю.П. Зозуля  призначений керівником наукового відділу 
нейроонкології. 

Враховуючи високі здібності Ю.П. Зозулі як талановитого нейрохірурга, високу 
працездатність, відповідальність та об’єктивність, О.І. Арутюнов доручив Ю.П. Зозулі 
виконувати обов’язки головного лікаря інституту. Вчений брав участь в розробці важливої 
фундаментальної проблеми нейрохірургії – закономірності формування внутрішньочерепної 
гіпертензії та механізмів набряку головного мозку, у вивченні механізмів оклюзійно-
гіпертензійного синдрому і біохімічних змін вентрикулярного ліквору під час довготривалого 
дренування бічних шлуночків головного мозку. Вчений сконструював пристрій, що фіксувався 
до ліжка хворого і забезпечував моніторування лікворного тиску. 

В 1964 р. О.І. Арутюнов переїхав до Москви, де очолив Московський інститут 
нейрохірургії ім. акад. М.Н. Бурденка АМН СРСР, а директором Київського інституту 
нейрохірургії став проф. А.П. Ромоданов. Заступником директора з наукової роботи був 
призначений Ю.П. Зозуля. 

Важливе місце у науковій творчості вченого займало вивчення судинних трансформацій 
і порушення мозкового кровообігу з розвитком внутрішньочерепних пухлин. В інституті була 
введена в експлуатацію серійна церебральна ангіографія, що дозволило вивчати структурно-
гемодинамічні особливості пухлин з різними гістобіологічними властивостями. Були 
удосконалені методико-технічні можливості каротидної та вертебральної ангіографії. В 
інституті вперше були проведені дослідження лінійного кровоплину за допомогою швидкої 
серійної ангіографії та об’ємного мозкового кровообігу із застосуванням методу інгаляції та 
внутрішньовенного введення радіоактивного нукліда ксенону-133. 

Узагальнення результатів цих досліджень дало змогу Ю.П. Зозулі у 1966 р. захистити 
докторську дисертацію на тему «Кровоснабжение опухолей полушарий головного мозга и 
наблюдаемые при них изменения мозгового кровообращения». У 1967 р. вченому був 
присвоєний науковий ступінь доктора медичних наук, а в 1968 р. вчений отримав атестат 
професора. 

Упродовж наступних років Ю.П. Зозуля розробив, удосконалив і запровадив низку 
хірургічних втручань при пухлинах мозку різної гістологічної структури і різного місця 
розташування. Для видалення глибинно розташованих пухлин вчений застосував 
кріохірургічну технологію. 

Для зменшення інтраопераційної кровотечі використовували методику керованої 
артеріальної гіпотонії. Для покращення перебігу гострого післяопераційного періоду був 
запроваджений метод лікворного діалізу. 

Були освоєні і застосовані операції екстра-інтракраніального анастомозу при оклюзійних 
ураженнях внутрішньої сонної та середньої мозкової артерії для покращення кровопостачання 
головного мозку. 

У 1970 р. Ю.П. Зозуля став консультантом 4-го головного управління МОЗ УРСР. 
Починаючи з 1973 р. Ю.П. Зозуля почав використовувати мікрохірургічні технології із 

застосуванням спеціального інструментарію та збільшувальної стереоскопічної оптики. В  
1978 р. Ю.П. Зозуля був нагороджений орденом «Знак Почета». Вченого було обрано членом 



 
 

Феномен людини. Здоровий спосіб життя. Вип. 70 (136). 2017 
 

38 

Європейської асоціації нейрохірургів. У 1978 р. Ю.П. Зозулі присвоєно почесне звання 
«Заслуженный деятель науки и техники УССР».  

У 1982 р. вчений був обраний членом Всесвітньої організації нейрохірургічних 
асоціацій. 

У 1984 р. Ю.П. Зозуля разом із колегами застосував для видалення внутрішньомозкових 
пухлин вуглекислотний лазер. 

Після аварії на Чорнобильській АЕС в 1986 р. вчені інституту почали досліджувати 
вплив радіаційного випромінювання на ЦНС і встановили, що після накопичення радіонуклідів 
в організмі поступово розвивається післярадіаційна енцефалопатія. 

1991 р. Ю.П. Зозуля обраний членом-кореспондентом АН УРСР. 
У березні 1993 р. була створена АМН України. Президентом АМН України був обраний 

О.Ф. Возіанов, віце-президентом і членом президії Академії – Ю.П. Зозуля.  
В серпні 1993 р. передчасно помер директор Інституту нейрохірургії А.П. Ромоданов. 

Постановою Кабінету Міністрів України від 4 листопада 1993 р. Інституту нейрохірургії було 
присвоєно ім’я академіка А.П. Ромоданова. Директором інституту був обраний Ю.П. Зозуля. В 
цьому ж році Ю.П. Зозуля був обраний президентом Української асоціації нейрохірургів. 

У 1994 р. Ю.П. Зозуля обраний академіком АМН України. У 1996 р. Ю.П. Зозуля став 
Лауреатом Державної премії України в галузі науки і техніки. В цьому ж році вчений був 
обраний дійсним членом Нью-Йоркської академії наук. У 1997 р. працівники Інституту сумісно 
з вченими Інституту молекулярної біології та генетики НАН України під керівництвом  
Ю.П. Зозулі розпочали фунндаментальні дослідження патоморфологічних і генетичних 
співвідношень різних видів гліальних пухлин головного мозку, що дало можливість виявити 
прогностичні генетичні маркери гліом, а це створило можливість розробити методи генної 
терапії. У цьому ж році він нагороджений орденом «За заслуги» ІІІ ст. 

Ю.П. Зозуля долучився до досліджень в галузі етіологічних порушень ліквороциркуляції 
у дітей, що призводить до гідроцефалії. Вчені створили лікворошунтувальні системи, 
запровадили їх у промисловий випуск. Ця праця була удостоєна Державної премії України в 
галузі науки і техніки. Суттєвий внесок Ю.П. Зозулі у розвиток спінальної нейрохірургії.  

Вчений проводив велику роботу з підготовки наукових кадрів. Під керівництвом вченого 
захищено 28 кандидатських та 17 докторських дисертацій. 

Ю.П. Зозуля є автором понад 600 наукових праць, з яких 88 опублікованих за кордоном. 
Серед наукових праць 19 монографій та книг, 31 авторське свідоцтво.  

У 1996 р. Ю.П. Зозуля заснував «Український нейрохірургічний журнал» і став його 
головним редактором. Він є членом провідних фахових видань. Від 1998 р. Ю.П. Зозуля є 
членом Міжнародного союзу радіонаук (URSI), в якому обраний головою комітету медико-
біологічних досліджень. 

Вчений поєднував наукову і лікувальну роботу з активною громадською діяльністю. 
У 2008 р. Ю.П. Зозуля нагороджений орденом князя Ярослава Мудрого І ст. 
Вищі сили подарували Юрію Панасовичу Зозулі високу працездатність, любов до 

знедолених життям та хворобою, вимогливість до себе та друзів-колег, доброзичливість, 
витримність, скромність, що забезпечило високий авторитет, вдячність пацієнтів, повагу колег. 

Життя Ю.П. Зозулі слугує взірцем для наступних поколінь вчених. 
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З.З. МАСНА, Ю.М. ПАНИШКО, 
М.Г. ОРЕЛ 

 
ІВАН ВІКЕНТІЙОВИЧ СТУДЗІНСЬКИЙ 

До 130-річчя від дня народження 
 

Іван Вікентійович Студзінський народився 27 
грудня 1887 р. в с. Свердликове Торговицької волості 
Уманського повіту Київської губернії (нині в 
Новоархангельському районі Кіровоградської області) 
у дворянській сім’ї. Батько – Вікентій Семенович 
Студзінський, штаб-ротмістр мав маєток (179 десятин) 
в с. Попова Слобода Путивльського повіту Курської 
губернії. Мати – Варвара Миколаївна разом із сином 
Олександром, поручиком володіла маєтком (468 
десятин) у с. Попова Слобода Путивльського повіту 
Курської губернії Іван провчився 10 років у чоловічій 
гімназії м. Златополя та в 1907 р. склав іспити і отримав 

атестат зрілості та золоту медаль. Поступив на медичний факультет Київського 
імператорського університету Св. Володимира. В університеті зацікавився хірургією, 
завершив навчання з відзнакою у 1912 р. і був залишений понадштатним ординатором 
госпітальної хірургічної клініки Київського університету у професора В.Д. Доб-
ромислова (1869–1918). Упродовж 1912–1915 рр. в літній час працював земським 
лікарем у Барановичах. У 1915 р. за пропозицією керівника Київського навчального 
округу призначений на посаду ординатора клініки. З 1915 по 1922 р. працював штатним 
прозектором кафедри оперативної хірургії та топографічної анатомії і одночасно 
старшим ординатором Київського травматологічного інституту. 

Свою першу наукову роботу «О прямокишечном эфирно-масляном наркозе» 
надрукував у «Хирургическом архиве Вельяминова» (1916). З 1922 по 1931 р. працював 
ассистентом кафедри оперативної хірургії та топографічної анатомії. Одночасно в 1922-
1930 рр. працював консультантом хірургічного відділення лікарні БУПР (будинку 
примусових робіт). В цей же час з'являються його роботи в українських наукових 
виданнях. В 1928 р. за монографію «Ампутаційна кукса та вказівки до реампутації»  
І.В. Студзінському присуджено вчений ступінь доктора медичних наук. В 1930 р. він 
отримав вчене звання доктора медичних наук, а в 1931 р. йому було присвоєно вчене 
звання доцента. На посаді доцента кафедри пропрацював до 1933 р. 

В 1931–1933 рр. І.В. Студзінський був членом медичної комісії протезного заводу. В 
1933 р. призначений професором кафедри оперативної хірургії та топографічної 
анатомії. В Київському медичному інституту довгий час завідував відділом аспірантури, 
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керував роботою студентського наукового гуртка. В 1938 р. переклав українською 
мовою підручник з оперативної хірургії В. Шевкуненка. 

В 1940 р. І.В. Студзінському присвоєно вчене звання професора. Залишився в 
окупованому нацистами Києві, брав участь в роботі медичного інституту; навчання було 
платним і проводилося українською мовою. З часом змушений був виїхати в с. Медика 
Дрогобицької області, де переховувався від німців. Після визволення Львова і відкриття 
діяльності медичного інституту з 1 жовтня 1944 р. був призначений завідувачем 
кафедри оперативної хірургії та топографічної анатомії. 

В 1945–1952 рр. працював консультантом госпіталю для інвалідів Вітчизняної війни. 
В 1945–1951 рр. був консультантом та науковим керівником Інституту невідкладної 
хірургії та переливання крові. В березні 1946 р. І.В. Студзінський отримав атестат 
професора. Кафедрою оперативної хірургії та топографічної анатомії проф. І.В. Сту-
дзінський керував до 1965 р. Доклав багато зусиль та енергії до розвитку кафедри, 
вдосконалення навчального процесу та виховання молодих наукових кадрів. Під його 
керівництвом виконано 4 докторські та 22 кандидатські дисертації. 

Вихованці кафедри – професори Ю. Комаровський. Я. Валігура. Е. Сакфельд,  
В. Омельченко, В. Вільховий, учні професора – кандидати медичних наук І. Кенс,  
О. Очкуренко, О. Шолом’янцев-Терський, П. Колесніков, В. Боянівський. М. Оборін 
стали доцентами. Від 1945 до 1964 р. проф. Студзінський І.В. очолював Львівське 
обласне товариство хірургів. 

Напрямки наукових досліджень охоплювали широке коло питань: хірургічна 
анатомія судинної та периферійної нервової системи, клінічні аспекти ампутації та 
реампутації, вогнепальні остеомієліти різної локалізації, патогенез пахвинних, пупкових 
та стегнових кил, кривошия.  

Під керівництвом проф. І.В. Студзінського виконано понад 150 наукових робіт, 
випущено в світ 2 збірники наукових праць. 

І.В. Студзінський є автором близько 100 наукових на навчально-методичних праць. 
Помер І.В. Студзінський 11 вересня 1966 р. на 79 році життя і похований на 

Личаківському цвинтарі. 
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Л.Р. МАТЕШУК-ВАЦЕБА, Ю.М. ПАНИШКО, 
А.Л. ВАСИЛЬЧУК 

 
ОЛЕКСАНДР ПЕТРОВИЧ ВАЛЬТЕР 

До 200-річчя від дня народження 
 

Олександр Петрович Вальтер народився 28 
грудня 1817 р. в Ревелі (нині Таллінн). Походив із 
зубожілої дворянської німецької родини, що 
переселилася до Росії в середині 18 ст. Усі предки 
О.П. Вальтера за батьківською лінією, окрім самого 
батька, були лікарями. Після закінчення Ревельської 
гімназії у 1835 році вступив на філологічне відділення 
Дерптського уінверситету, але згодом перевівся на 
медичний факультет, де в той час працював М.І. 
Пирогов професором теоретичної та практичної 
хірургії (1836–1840). У 1841 р. О.П. Вальтер закінчив 
навчання із званням лікаря «cum eximia laude» і був 

призначений молодшим ординатором Санкт-Петербурзького військово-сухопутного 
госпіталю. В 1942 р. вдосконалювався в Берліні у знаменитого анатома та фізіолога 
Йоганна Мюллера (1801–1858) і К. Рейхтера та у Відні в австрійського патологоанатома 
Карла Рокитанського (1804–1878). За рекомендацією М.І. Пирогова у 1843 р. О.П. 
Вальтер був обраний ад’юнктом кафедри фізіологічної анатомії і мікроскопії Київського 
університету  
Св. Володимира. В 1844–1867 рр. О.П. Вальтер очолював кафедру фізіологічної анатомії 
та мікроскопії і був керівником анатомічного театру університету. В 1845 р. захистив 
першу в історії Київського університету дисертацію на медичну тему «Мікроскопічне 
дослідження механізму сплетення волосся в ковтуні», в якій довів, що так званий ковтун 
не є хворобою, а результат невігластва населення. 

Окрім анатомії вчений викладав фізіологію (1862–1865), фармакологію (1859–
1861), хірургію та історію медицини. У 1848–1861 рр. О.П. Вальтер працював 
ординатором-хірургом Кирилівської лікарні. У 1871 р. очолював кафедру хірургії та 
хірургічну клініку Київського університету. В цьому ж році видав «Курс практической и 
прикладной анатомии человеческого тела», який на той час був найкращим підручником 
і отримав спеціальну «малу» премію П. Загорського.  

Наукові праці вченого присвячені проблемам функціональної морфології, 
фізіології кровообігу, загальної фізіології. У 1842 р. в експериментах на жабах 
встановив, що подразнення симпатичних нервів призводить до звуження просвіту 
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судин, а виключення, навпаки, до розширення. Таким чином, на 11 років раніше за 
Клода Бернара (1813–1878) довів регулювальний вплив симпатичних нервів на тонус 
кровоносних судин. Вивчав вплив охолодження та дію сонячного опромінення на 
організм тварин: «Про смертельне підвищення тепла в тілі тварин» (1862); «Про вплив 
холоду на організм тварин» (1863). Запропонував охолодження як засіб для зменшення 
крововтрати у тварин під час проведення вівісекцій. 

Заснував та видавав за власні кошти журнал «Современная медицина» (1860–
1880), перший медичний журнал в Києві. Велика частина передплатників журналу були 
спеціалісти з Росії та Європи. Усі передовиці, огляди медичних досягнень у газеті писав 
О.П. Вальтер. Більшість перекладів статей зроблені О.П. Вальтером. Журнал пропагував 
фізіологічний напрямок у медицині, описував стан медико-санітарної справи в Росії. До 
1876 р. журнал друкувався в Києві, а в зв’язку з переїздом О.П. Вальтера – у Варшаві (до 
1880 р.). 

Особливо необхідно підкреслити роль О.П. Вальтера в організації Анатомічного 
театру Київського університету. З початком існування медичного факультету кафедра 
анатомії розміщувалася в орендованому приватному будинку, згодом – в головному 
корпусі університету до 1847 р. В 1847 р. Анатомічний театр знаходився у будинку 
князя Рєпніна на вул. Володимирівській. О.П. Вальтер написав доповідну записку на 
ім’я ректора університету, в якій доказав необхідність побудови і відповідного 
обладнання спеціальної будівлі Анатомічного театру. У 1851–1853 рр. був споруджений 
корпус анатомічного театру. О.П. Вальтер разом з архітектором О.В. Беретті обрав місце 
та розробив проект «Анатомікума» по вул. Фундуклеєвській. За словами В.О. Беца, це 
був справжній Палац науки (нині Національний музей медицини України). 

У 1867 р. О.П. Вальтер залишив кафедру, але в 1869 р. знову був призначений 
позаштатним професором анатомії. В 1874 р. О.П. Вальтер остаточно залишив 
університет і був призначений медичним інспектором варшавських суспільних лікарень, 
де і працював до кінця свого життя. 

Помер вчений 4 жовтня 1889 р. на 73 році життя у Варшаві. Згідно з заповітом 
похований на Байковому кладовищі Києва. 
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Й.І. КАНЮК, Ю.М. ПАНИШКО 
 

ПАМ’ЯТІ АНДРІЯ СТЕПАНОВИЧА ЛУЧКА   
 

Андрій Степанович Лучко народився 15 січня 
1934 р. в м. Варшава в українській сім’ї. Батько, Лучко 
Степан Теодорович (1905–1943) був за фахом юристом, 
але працював в дирекції залізниці не за фахом. Мати, 
Лучко Анна Савелівна (1909–1945). Батьки померли від 
туберкульозу. До 1938 р. проживав у Варшаві. Після 
смерті батька Андрій, сестра з мамою переїхали на 
територію УРСР. Після смерті матері Андрій жив у 
бабусі. Навчався в різних школах, але закінчив СШ №63 
в 1950 р. із срібною медаллю, що давало можливість 
вступу у вищий навчальний заклад без вступних іспитів. 
Андрій Степанович обрав лікувальний факультет і 
закінчив його у 1958 р. із відзнакою. Виступав за збірну 

ЛДМІ з плавання. 
У 1958–1961 рр. працював ординатором хірургічного відділу Рудківської 

райлікарні Львівської області. У 1959 р. закінчив курси спеціалізації з хірургії при 
Дрогобицькій обласній лікарні. Лікар А.С. Лучко безоплатно здавав кров для хворих, 
був нагороджений значком «Донор СРСР». 

В жовтні 1961 р. лікар А.С. Лучко був наказом МОЗ УРСР затверджений 
клінічним ординатором з анестезіології на кафедрі пропедевтичної хірургії ЛДМІ, якою 
керував проф. А.І. Гнатишак.  

Після завершення клінічної ординатури з анестезіології наказом по МОЗ УРСР від 
31 жовтня 1963 р. направлений в розпорядження Львівського обласного відділу охорони 
здоров’я. З січня 1964 р. лікар А.С. Лучко почав працювати ординатором 
анестезіологічного відділу Львівської обласної клінічної лікарні. 

В зв’язку з призначенням проф. М.В. Даниленка ректором ЛДМІ в 1964 р. і 
організацією кафедри торакальної хірургії та анестезіології А.С. Лучко подав заяву про 
бажання працювати на цій кафедрі і з 27 лютого 1965 р. почав працювати в. о. асистента 
кафедри торакальної хірургії та анестезіології. На початку 1965 р. розпочалися курси 
спеціалізації з анестезіології на кафедрі торакальної хірургії та анестезіології ЛДМІ. 
Асистентом кафедри А.С. Лучко працював до 1972 р.  

Наукові дослідження вченого були присвячені вивченню порушень кислотно-
лужної рівноваги у хворих на правець. У 1968 р. вчений захистив дисертацію на тему 
«Сдвиги в окислительно-восстановительных процессах при столбняке и их клиническое 
значение». Вчений працював над проблемою анестезіологічного забезпечення 
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оперативного лікування вад серця, опрацьовував нові методи детоксикації в хірургії 
хронічної ішемії кінцівок, діабетичної стопи та в гастроентерологічних хворих.  

Брав участь в міжнародних, всесоюзних, республіканських з’їздах, конференціях. 
Був автором понад 100 наукових і навчально-методичних праць українською, 
російською, польською, німецькою мовами. 

У 1972 р. обраний на посаду доцента кафедри торакальної хірургії та 
анестезіології. В зв’язку з організацією в ЛДМІ кафедри анестезіології та реаніматології 
в 1975 р. переведений на посаду доцента цієї кафедри. На цій посаді пропрацював до 
1994 р. Після завершення каденції завідувача кафедри проф. І.Т. Сущенка (1932–1997) в 
1994 р. на посаду завідувача кафедри обрано Андрія Степановича Лучка. На цій посаді 
А.С. Лучко пропрацював до 1999 р. і в кінці року вийшов на заслужений відпочинок. 

Згодом А.С. Лучко виїхав до доньки, яка мешкала в США. 
Помер вчений восени 2017 р. на 84 році життя від онкологічного захворювання. 
В пам’яті всіх, хто знав Андрія Степановича, залишається світлий образ доброї 

людини, чуйного лікаря, донора, спортсмена. 
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Ю. М. ПАНИШКО, Р.Й. КРАВЦІВ,  
А. Л. ВАСИЛЬЧУК, О.П. РОМАНЮК-ОГІРКО  

 
Хроніка грудня. ЮВІЛЕЙНІ ДАТИ ЗАРУБІЖНИХ ЛІКАРІВ  

ТА ВЧЕНИХ 
 
3 грудня 145 років від дня народження Гвідо Гольцкнехта, австрійського рентгенолога. 

В 1899 р. закінчив медичний факультет Віденського університету. Працював у клініці 
Нотнагеля. У 1901 р. видав перше керівництво з рентгенологічного дослідження органів 
грудної клітки. Сконструював у 1902 р. прилад для вимірювання дози променів – 
хроморадіометр, одиниці якого (Н) були позначені початковою буквою його прізвища. В  
1904 р. вперше в історії рентгенології отримав доцентуру при Віденському університеті. 
Вчений відкрив і детально описав симптом бронхостеноза (симптом Гольцкнехта–Якобсона) 
при порушенні бронхіальної прохідності. Вченому належить пріоритет знаходження 
кардинального симптому експансивної пухлини шлунка – дефекту наповнення. Він увів термін 
«цибулина» (bulbus) для початкового відділу дванадцятипалої кишки. Обґрунтував метод 
терапії злоякісних пухлин масивними дозами рентгенівських променів і лікування запальних 
процесів малими дозами. У 1908 р. запропонував передопераційне опромінення при запущених 
формах раку. Після ІІ міжнародного конгресу рентгенологів і радіологів у Стокгольмі (1928) 
організував міжнародне об’єднання професорів, доцентів, викладачів рентгенології. Причиною 
смерті вченого було метастазування професійного раку шкіри кисті 30 жовтня 1931 р. на 59 
році життя. 

5 грудня 180 років від дня народження Олександра Андрійовича Веріго, російського 
хіміка. Народився біля Вітебська. У 1860 р. закінчив Петербурзький університет. В 1861– 
1862 рр. працював у Михайлівській артилерійській академії. В 1862–1864 рр. удосконалювався 
у Тюбінгенському та Цюрихському університетах. В 1865–1896 рр. працював у 
Новоросійському університеті в Одесі. Від 1871 р. отримав вчене звання професора. Наукові 
дослідження відносяться до хімії ароматичних азосполук. У 1864 р. отримав бензидин дією 
амальгами на нітробензол у присутності оцтової кислоти. У 1866–1870 рр. розпрацював 
препаративний метод отримання азосполук (азобензола та його гомологів) на основі 
нітросполук. Від 1877 р. досліджував склад річкових і артезіанських вод Півдня Росії, вивчав 
лікувальні джерела та грязі. У 1880 р. організував в Одесі на свої кошти першу в Росії 
лабораторію для дослідження харчових речовин. Був завідувачем цієї лабораторії до 1896 р. 
Створив школу хіміків-органіків. Його учнями були П.Г. Мелікішвілі, В.М. Петришвілі,  
С.М. Танатар, М.Д, Зелінський.  Помер вчений 26 березня 1905 р. на 68 році життя. 

7 грудня 135 років від дня народження Роберта Дебре, французького педіатра. У 1906 р. 
закінчив Паризький університет. Працював професором кафедри педіатрії Паризького 
університету. Наукові дослідження присвячені проблемам туберкульозу, інфекційних 
захворювань, порушенню обміну речовин у дітей, а також питанням бактеріології та імунології. 
Вперше описав клініку цереброспінального менінгіту в немовлят, запровадив поняття 
глікофосфоамінного (ниркового) діабету (синдром де Тоні–Дебре–Фанконі). На початку 50-х 
рр. ХХ ст. запропонував метод лікування стрептоміцином дітей з виразними явищами 
туберкульозної інтоксикації, але без ознак локальних уражень. Помер вчений 1 травня 1978 р. 
на 96 році життя. 

12 грудня 170 років від дня народження Емануеля Патерно, італійського хіміка і 
політичного діяча. Народився в Палермо. У 1869 р. закінчив університет в Палермо. Згодом 
працював в університетах Турина, Палермо. Від 1872 р. – професор. Від 1892 р. працював у 
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Римі. Від 1910 р. – директор Інституту хімії. Був сенатором і віце-президентом сенату. Наукові 
праці вченого відносяться до фізичної, неорганічної і органічної хімії. У 1914 р. спостерігав 
перехід під впливом світла пирона і диметилпирона  в димери. Вивчав фосген, фториди та їх 
комплекси, фторганічні сполуки. Разом із С. Канніццаро і Х.Й. Шиффом заснував (1871) 
журнал «Gazzetta Chimica Italiana». Помер вчений 18 січня 1935 р. на 87 році життя.  

12 грудня 140 років від дня народження Маріяна Вествалєвіча, польського хіміка. 
Народився в м. Дрогобич Львівського воєводства. У 1899 р. закінчив природничий відділ 
філософського факультету Львівського університету. У 1900–1917 р. працював учителем хімії 
та мінералогії у гімназії м. Станіславова (нині Івано-Франківськ). Стажувався з аналітичної 
хімії в Нотердамі (1908), Відні (1909), Ганновері (1910). У 1912 р. став доктором хімії та 
мінералогії. У 1917–1922 рр. працював референтом Крайового управління з відбудови 
Галичини, за сумісництвом (1901–1922) – судовий хімік у м. Станіславові; у 1922–1931 рр. – 
учитель гімназії, за сумісництвом хімік-експерт апеляційного суду у Львові; у 1936–1939 рр. – 
керівник токсикологічного відділу Варшавського інституту судової експертизи; у 1940 р. – 
асистент кафедри судової медицини; у 1940–1944 рр. – керівник кафедри судової хімії 
Львівського медичного інституту / державних медико-природничих курсів у Львові. У 1941 р. 
отримав вчене звання доцента. Наукові дослідження присвячені удосконаленню методів 
визначення берилію, магнію, барію, заліза та їх сполук у судово-хімічному аналізі; 
використанню бензино-спиртових сумішей у двигунах внутрішнього згоряння; хімічному 
аналізу мінеральних вод Немирова, Любіня, Черчі. Був автором 6 наукових праць. Помер в 
листопаді 1944 р. на 67 році життя. 

12 грудня 115 років від дня народження Анни Олександрівни Волкової, мікробіолога. 
Народилася в Кузнецьку. У 1924 р. закінчила Саратовський ветеринарний інститут. У 1924–
1955рр. працювала в низці науково-дослідних та навчальних закладів у Середній Азії. Від  
1960 р. – завідувач лабораторії мікробіології Інституту біохімії та фізіології АН КиргРСР. Від 
1954 р. – академік АН КиргРСР та академік-секретар Відділення біологічних наук АН КиргРСР. 
Наукові дослідження присвячені вивченню інфекційних захворювань сільськогосподарських 
тварин, розпрацюванню методів їх лікування. У 1950 р. запропонувала використовувати 
напіврідкі антигени в якості матеріалу для щеплень. У 1947 р. отримала Сталінську премію. 
Досліджувала джерела інфекції в природі. Померла вчена у 1983 р. на 81 році життя. 

15 грудня 130 років від дня народження Сахіба Сінга Сокхея, індійського мікробіолога і 
громадського діяча. У 1907 р. закінчив Пенджабський, а в 1911 р. – Едінбурзький університети. 
Удосконалював свої знання у Великій Британії, США та Канаді. Від 1925 р. – професор 
мікробіології, заступник директора Бактеріологічного інституту в Бомбеї (в 1932–1950 рр. – 
директор), в 1950–1952 рр. – помічник директора ВООЗ. Наукові праці присвячені вивченню 
чуми та холери. Запропонував методи виготовлення протичумних і протихолерних вакцин в 
промислових масштабах. Розпрацював метод масового виробництва протималярійних і 
сульфаніламідних препаратів. Був засновником індійської фармакологічної промисловості. У 
1953–1958 рр. – Президент Асоціації наукових працівників Індії. Був членом НАН Індії. У  
1953 р. отримав Ленінську премію «За зміцнення миру між народами». Помер вчений 23 
жовтня 1971 р. на 84 році життя.  

20 грудня 260 років від дня народження Томаша Франца Седея, словенського анатома 
та фізіолога. Народився в м. Любляна (Словенія). У 1780 р. закінчив медичний факультет 
Віденського університету. У 1780–1783 рр. – викладач кафедри фізіології Віденського 
університету. У 1783–1787 рр. – професор кафедри фізіології цього ж університету. У 1787–
1791 рр. професор; у 1787–1805 рр. керівник кафедри фізіології та вищої анатомії, водночас 
декан медичного факультету (1787–1788) Львівського університету. У 1805–1809 рр. – 
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професор фізіології та анатомії Краківського університету; у 1809–1818 рр. – професор 
медичної практики Львівського університету. У 1796–1802 рр. був представником навчальних 
закладів Галичини у Відні; у 1802 р. був співзасновником безкоштовної клініки з щеплення 
проти віспи у Львові. Почесний професор Львівського університету (1809). Зробив великий 
внесок у розбудову бібліотеки Львівського університету. Помер вчений у 1818 р. на 61 році 
життя. 

21 грудня 125 років від дня народження Дмитра Андрійовича Зикова, агронома і 
рослинника. В 1909–1914 рр. працював телеграфістом на Південно-Східній залізниці. В 1921 р. 
закінчив Воронезький сільськогосподарський інститут. До 1929 р. був викладачем, а згодом 
директором сільськогосподарського технікуму у Воронезькій області. В 1930–1972 рр. – 
завідувач кафедри агрономії. Від 1941 р. – професор Алма-Атинського зооветеринарного інсти-
туту, водночас, в 1951–1954 рр. голова Президії Казахського філіалу ВАСТГНІЛ. Від 1951 р. – 
академік АН КазРСР. В 1954–1963 рр. – голова Ради по вивченню продуктивних сил республіки 
при АН КазРСР. Від 1957 р. – академік сільськогосподарських наук КазРСР. Наукові роботи 
присвячені вивченню закономірностей загального розміщення кормових ресурсів, агротехніці 
кормових культур та їх виробництву на території Казахстану. Вніс суттєвий вклад у вивчення 
продуктивних сил Казахстану, в розробку наукових основ хімізації землеробства та організацію 
кормової бази тваринництва. Автор низки підручників та навчальних посібників з питань 
кормовиробництва.  Помер 30 січня 1975 р. на 83 році життя. 

22 грудня 90 років від дня народження Юрія Адамовича Банковського, хіміка. 
Народився в с. Бобровиця Чернігівської області. У 1948 р. закінчив Латвійський університет і 
почав працювати в Інституті неорганічної хімії АН ЛатвРСР. Основні наукові роботи виконані 
в галузі хімії комплексних сполук, зокрема 8-меркаптохіноліна та його похідних. Запропонував 
мезоіонну гіпотезу будови внутрішньокомплексних сполук перехідних матеріалів з 
хелатоутворювачами тиооксинового ряду. Запропонував методи розміщення і визначення 
малих концентрацій металів і неметалів. Розпрацював екстракційно-фотометричні та 
радіохімічні методи визначення і концентрування мікрокількості низки елементів. Від 1982 р. – 
академік АН ЛатвРСР.  

23 грудня 105 років від дня народження Афанасія Семеновича Трошина, цитолога і 
цитофізіолога. Народився в с. Альзе (Мордовська АРСР). У 1936 р. закінчив Ленінградський 
університет. Учень Д.М. Насонова (1895–1957). Працював в Інституті цитології АН СРСР. Від 
1952 р. – завідувач лабораторії, від 1958 р. – директор інституту. В 1960 р. обраний членом-
кореспондентом АН СРСР. Наукові дослідження присвячені проблемам фізіології клітини, 
зокрема, транспорту цукрів через мембрану. Розпрацював сорбційну теорію клітинної 
проникності. Вивчав залежність розподілу мінеральних іонів між клітиною та середовищем від 
ступеня їх гідратованості. Застосував метод радіоактивних ізотопів в зоологічних 
дослідженнях. Був головним редактором журналу «Цитологія». Помер 24 грудня 1985 р., 
проживши 73 роки. 

24 грудня 170 років від дня народження Ічіліо Гуарескі, італійського хіміка-органіка. 
Народився в Сан-Секондо Пармензе (Італія). У 1870 р. закінчив університет в Болоньї. 
Працював асистентом Х.Й. Шиффа (1834–1915) в музеї природничої історії у Флоренції. Від 
1879 р. – професор Туринського університету, від 1881 р. – директор «Хімічної енциклопедії» в 
Турині. Займався проблемами органічного синтезу. Вивчав хімію аспарагіну, птомаїнів, 
похідних нафталіну. У 1896 р. відкрив реакцію отримання пірідинових сполук шляхом 
циклоконденсації ціанооцтового ефіру і -алкілацетооцетового ефіру з аміаком. Займався також 
аналітичною хімією та історією хімії. Детально описав діяльність А.Л. Лавуазьє, К.Л. Бертолле, 
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А. Авогадро, А. Собреро та ін. хіміків. Описав праці древніх хіміків, алхіміків. Помер вчений 20 
червня 1918 р. на 71 році життя. 

25 грудня 180 років від дня народження Володимира Васильовича Марковнікова, 
російського хіміка. Народився в с. Княгініно Нижегородської губернії. У 1860 р. закінчив 
Казанський університет і був зачислений за пропозицією О.М. Бутлерова (1828–1886) при 
університеті лаборантом. В 1865–1867 рр. для підготовки до професорської діяльності 
знаходився у відрядженні в Берліні, Мюнхені, Лейпцігу, де працював у лабораторіях  
А.Й.Ф.В. Байєра (1835–1917), Р. Ерленмейєра (1825–1909), А.В.Г. Кольбе (1819–1884). В 1867–
1871 рр. викладав у Казанському університеті (від 1869 р. – професор), в 1871–1873 рр. – 
працював у Новоросійському університеті (Одеса), в 1873–1904 рр. в Московському 
університеті. Дослідження присвячені теоретичній органічній хімії, органічному синтезу і 
нафтохімії. У 1862–1867 рр. отримав нові дані про ізомерію спиртів і жирних кислот, відкрив 
окиси низки олеїнових вуглеводнів, вперше синтезував галоген- і оксипохідні ізомерів масляної 
кислоти. Сформулював (1869) правила про напрямок реакцій заміщення, відщеплення і 
поєднання по подвійному зв’язку та ізомеризації в залежності від хімічної структури (правила 
Марковнікова). Показав особливості подвійних і потрійних зв’язків в неграничних сполуках. 
Разом із Г.О. Крестовніковим вперше синтезував (1879) циклобутандикарбонову кислоту. Від 
1880 р.  досліджував склад нафти, заклавши основи нафтохімії. У 1883 р. відрив новий клас 
органічних речовин – нафтени. Показав, що поряд із гексагідробензольними вуглеводнями 
існують вуглеводні ряду циклопентана, циклогептана. Доказав існування циклів із числом 
вуглецевих атомів від 3 до 8; вперше отримав (1889) суберон. Відрив (1892) першу реакцію 
ізомеризації вуглеводнів із зменшенням циклу. Вперше вивчив перетворення нафтенів в 
ароматичні вуглеводні. Один із засновників Російського хімічного товариства (1868). Помер 
вчений 11 лютого 1904 р., на 67 році життя. 

28 грудня 135 років від дня народження Тадаса Леонардовича Іванаускаса, 
литовського зоолога. У 1908 р. закінчив Сорбонну, а в 1910 р. – Петербурзький університет. В 
1910–1915 рр. керував створеною ним лабораторією природничонаукових посібників. В 1914 р. 
організував експедицію в Мурманськ і Північну Норвегію, в 1917 р. – на острови Північного 
Льодовитого океану. В 1919-1920 рр. керував організованою ним станцією з вивчення природи. 
Ініціатор створення Жувинського заповідника (1937). Брав участь в організації Литовського 
(Каунаського) університету, в 1922–1940 рр. професор і завідувач кафедри зоології та 
порівняльної анатомії цього університету. В 1940–1956 рр. – керував кафедрою зоології 
Вільнюського університету, одночасно в 1949–1954 рр. працював на кафедрі лісівництва 
Литовської сільськогосподарської академії. В 1941 р. обраний академіком АН ЛитРСР. Один із 
організаторів і перший директор (1945–1950) Інституту біології АН ЛитРСР. В 1951–1970 рр. 
працював на кафедрі загальної біології Каунаського медичного інституту (в 1954–1965 рр. – 
завідувач). Наукова діяльність присвячена зоології хребетних. Досліджував тваринний світ 
Півночі, Середньої Азії, Середземномор ’я; один із організаторів праць з охорони природи у 
Литві. Автор багатьох підручників та науково-популярних книг. Був членом багатьох наукових 
товариств, почесним доктором Падуанського університету. Помер 1 червня 1970 р. на 88 році 
життя. 

29 грудня 160 років від дня народження Василя Васильовича Строганова, акушера. У 
1882 р. закінчив Військово-медичну академію. Від 1885 р. – асистент Клінічного повивального 
інституту в Санкт-Петербурзі. У 1893 р. захистив докторську дисертацію, присвячену 
бактеріологічному дослідженню жіночих статевих органів. В 1896–1926 рр. – професор 
Повивально-гінекологічного інституту (пізніше – Ленінградський НД акушерсько-
гінекологічний інститут). Був автором праць з різних галузей акушерства. Досліджував 
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проблеми еклампсії. Запропонував метод лікування еклампсії. За найкращу працю в галузі 
акушерства і гінекології у 1938 р. був удостоєний Міжнародної премії Бельгійського 
акушерсько-гінекологічного товариства. Помер вчений 24 вересня 1938 р. на 81 році життя. 

 
ЛІТЕРАТУРА 

 
1. Гасуль Р. Гольцкнехт Гвидо / Р. Гасуль // БМЭ в 36 т. / гл. ред. А.Н. Бакулев; 2-е изд. – 

Москва: Большая советская энциклопедия, 1958. – Т. 7: Гинатрезия–Горение. – Стб. 992-
993. 

2. Волков В. А. Выдающиеся химики мира: биогр. справ. / В. А. Волков, Е. В. Вонский,  
Г. И. Кузнецова; под ред. В. И. Кузнецова. – Москва: Высшая школа, 1991. – 656 с. – Из 
содерж.: [Вериго Александр Андреевич]. – С. 92. 

3. Визначні імена у світовій медицині / за ред. О. А. Грандо. – Київ: РВА «Тріумф», 2001. – 
320 с. – Зі змісту: [Дебре Робер]. – С. 130. 

4. Лесик Р. Вествалевіч Маріян / Р. Лесик, С. Різничок // Зіменковський Б. С. Професори 
Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького: 1784–2009 /  
Б. С. Зіменковський, М. Р. Гжегоцький, О. Д. Луцик. – Львів: Наутілус, 2009. – С. 42-43. 

5. Биологи: биограф. справ. / отв. ред. Ф. Н. Серков. – Киев: Наукова думка, 1984. – 816 с. – Из 
содерж: [Волкова Анна Александровна]. – С. 140-141. 

6. Волков В. А. Выдающиеся химики мира: биогр. справ. / В. А. Волков, Е. В. Вонский,  
Г. И. Кузнецова; под ред. В. И. Кузнецова. – Москва: Высшая школа, 1991. – 656 с. – Из 
содерж.: [Патерно Эмануэле]. – С. 338-339. 

7. Биологи: биограф. справ. / отв. ред. Ф. Н. Серков. – Киев: Наукова думка, 1984. – 816 с. – Из 
содерж: [Сокхей Сахиб Синг]. – С. 587. 

8. Федірко Н. Седей Томаш Франц / Н. Федірко, М. Надрага, С. Різничок // Зіменковський Б. 
С. Професори Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького: 
1784–2009 / Б. С. Зіменковський, М. Р. Гжегоцький, О. Д. Луцик. – Львів: Наутілус, 2009. – 
С. 296. 

9. Биологи: биограф. справ. / отв. ред. Ф. Н. Серков. – Киев: Наукова думка, 1984. – 816 с. – Из 
содерж: [Зыков Дмитрий Андреевич]. – С. 267. 

10. Волков В. А. Выдающиеся химики мира: биогр. справ. / В. А. Волков, Е. В. Вонский,  
Г. И. Кузнецова; под ред. В. И. Кузнецова. – Москва: Высшая школа, 1991. – 656 с. – Из 
содерж.: [Банковский Юрий Адамович]. – С. 32. 

11. Биологи: биограф. справ. / отв. ред. Ф. Н. Серков. – Киев: Наукова думка, 1984. – 816 с. – Из 
содерж: [Трошин Афанасий Семенович]. – С. 629. 

12. Волков В. А. Выдающиеся химики мира: биогр. справ. / В. А. Волков, Е. В. Вонский,  
Г. И. Кузнецова; под ред. В. И. Кузнецова. – Москва: Высшая школа, 1991. – 656 с. – Из 
содерж.: [Гуарески Ичилио]. – С. 135. 

13. Волков В. А. Выдающиеся химики мира: биогр. справ. / В. А. Волков, Е. В. Вонский,  
Г. И. Кузнецова; под ред. В. И. Кузнецова. – Москва: Высшая школа, 1991. – 656 с. – Из 
содерж.: [Марковников Владимир Васильевич]. – С. 286-287. 

14. Биологи: биограф. справ. / отв. ред. Ф. Н. Серков. – Киев: Наукова думка, 1984. – 816 с. – Из 
содерж: [Иванаускас Тадас Леонардович]. – С. 269. 

15. Визначні імена у світовій медицині / за ред. О. А. Грандо. – Київ: РВА «Тріумф», 2001. – 
320 с. – Зі змісту: [Строганов Василь Васильович]. – С. 194. 



 
 

Феномен людини. Здоровий спосіб життя. Вип. 70 (136). 2017 
 

53 

Ю.М. ПАНИШКО, А.Л. ВАСИЛЬЧУК 
 

ТОМАС РОБЕРТ ЧЕК    
До 70-річчя від дня народження 

 
Томас Роберт Чек народився 8 грудня 1947 р. в 

Чикаго в сім’ї чеських емігрантів з Богемії 1913 р. Батько 
працював лікарем, мати була домогосподаркою. В 1966 р. 
Томас поступив у Грінелл-коледж, де вивчав з цікавістю 
літературу, історію та хімію. Остання дисципліна 
найбільше сподобалася юному Томасу. Спочатку 
захопився фізичною хімією під час практики в 
Аргоннській Національній лабораторії і в лабораторії 
Лоуренса в Берклі. Згодом зацікавився біохімією. В  
1970 р. Томас продовжив навчання в Каліфорнійському 
університеті в Берклі. Керівник його дисертаційної праці 
Джон Херст зацікавив його проблемою вивчення 
хромосом. В 1975 р. Т. Чек захистив дисертацію і отримав 
ступінь доктора філософії. Згодом вчений перейшов  для 
постдокторської підготовки в Кембридж, в 

Массачусетський технологічний інститут. В 1978 р. почав працювати в університеті Колорадо в 
Боулдері. 

Основні дослідження відносяться до хімії нуклеїнових кислот. Досліджував (1970) 
мозаїчну структуру генів, в яких кодуючі частини (екзони) чергуються з некодуючими 
вставками (інтронами). В молекулярній біології вважалося, що ДНК і РНК є лише носіями 
генетичної інформації, а білки у формі ферментів каталізують хімічні процеси життя. Т. Чек і 
незалежно від нього С. Олтмен поставили під сумнів це припущення.  

В 1970–1980 рр. Т. Чек і С. Олтмен вивчали яким чином генетичний код переноситься 
від ДНК до РНК. Було відомо, що частина генетичної інформації не є обов’язковою, від неї 
потрібно звільнятися в молекулі РНК раніше до використання в клітині. У 1980 р. Т. Чек 
встановив, що ген, кодуючий 265 рибосомних РНК і виділений із рибосом примітивного 
одноклітинного організму Тetrahymena, складається з двох екзонів, розділених одним інтроном. 
Шукаючи білковий фермент для реакції сплайсингу, тобто видалення інтрону і одночасного 
зшивання (димеризації) двох екзонів в гені Тetrahymena, встановив (1982), що ця реакція 
відбувається самовільно без участі білків-ферментів. Сенсаційним виявилося те, що молекула 
РНК сама по собі каталізує цю реакцію. Видалений фрагмент РНК сам себе модифікує таким 
чином, що стає здатним функціонувати в ролі фермента, синтезуючого РНК. 

У 1983–1985 рр. вчений виявив, що каталізатором самосплайсинга є інтронна ділянка 
попередника 265р РНК (знову відкритий рибозим), здатний не лише розщеплювати РНК (тобто 
діяти як ендонуклеаза), але й полімеризувати екзони. Відкриття каталітичної РНК, яку 
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називають також рибозимом, важливо для науки, а також для виробництва. Каталітична РНК – 
потужний засіб генної інженерії. 

Т. Чек встановив, що шляхом зміни нуклеотидної послідовності рибозиму можна 
створювати ендонуклеази, специфічні до будь-якої ділянки іншої РНК. Рослини, виготовлені 
методом генної інженерії, можна зробити стійкими до дії вірусів, якщо створити рибозим, який 
буде розривати і руйнувати  генетичний матеріал вірусу. Стало зрозумілим, що це реально і при 
конструюванні ліків проти вірусних інфекцій. 

Наукова діяльність вченого була пошанована науковими організаціями, установами, 
товариствами. В 1985 р. вчений отримав премію Pfizer в галузі ферментної хімії; в 1986 р. – 
премію Ньюкома Клівленда; в 1987 р. – премію НАН США в галузі молекулярної біології; в 
1988 р. – премію Луїзи Гросс-Хорвіц, премію Хейнекена з біохімії та біофізики, премію 
Альберта Ласкера за фундаментальні медичні дослідження. 

В 1989 р. Томас Чек, Сідні Олтмен отримали Нобелівську премію з хімії «за 
відкриття каталітичних властивостей рибонуклеїнової кислоти» (for discovery of catalytic 
properties of RNA). 

В тому ж році Т. Чек отримав премію Розенстіла, в 1995 р. – Національну наукову 
медаль США; в 2001 р. удостоєний Сплімановської премії, у 2007 р. отримав Золоту медаль 
Отмера. 
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В.Р. САВРАН, Ю.М. ПАНИШКО, 
Ю.М. МІХЕЛЬ 

 
ВОЛОДИМИР АНДРІЙОВИЧ ОППЕЛЬ 

До 145-річчя від дня народження 
 

Володимир Андрійович Оппель народився 11(23) 
грудня 1872 р. в Санкт-Петербурзі в сім’ї піаніста і 
композитора, голови Російського музикального това-
риства Андрія Олексійовича Оппеля. Навчався у 3-й 
Петербурзькій гімназії і закінчив її в 1891 р. із срібною 
медаллю, що дало йому можливість поступити у 
Військово-медичну академію за конкурсом медалей. 
Прадід Володимира – Христофор Федорович Оппель, 
німець за походженням, закінчив Імператорську 
медико-хірургічну академію, був доктором медицини. 

В.А. Оппель захопився анатомією та хірургією, 
регулярно відвідував хірургічну клініку проф. Василя 
Олександровича Ратимова (1850–1904). В 1895 р.  
В.А. Оппель закінчив навчання і як третій за успіхами 
отримав грошову премію Пальцева, диплом «лекаря с 
отличием» та за конкурсои був залишений ад’юнктом 
госпітальної хірургічної клініки професора  
В.О. Ратимова. 

В 1899 р. В.А. Оппель захистив докторську 
дисертацію на тему «Лимфангиномы», в якій крім 

раціональної класифікації лімфангіном, виклав концепцію їх патогенезу і запропонував методи 
їх лікування. Після захисту дисертації вчений був відряджений у дворічну поїздку в Європу, де 
ознайомився з роботами відомих європейських спеціалістів. Відвідав лекції Ернста Бергманна 
(1836–1907) в Берліні, Йоганна Мікуліча (1850–1905) в Бреслау і Теодора Кохера (1841–1917) в 
Берні. В.А. Оппель працював у Рудольфа  Вірхова (1821–1902) в лікарні Шаріте в Берліні над 
експериментальною працею «Инородные тела в сердце» і в Інституті Л. Пастера в Парижі у  
І.І. Мечникова (1845–1916), вивчав вплив наркозу на імунітет і розпрацьовував тему 
«Экспериментальный перитонит». В Парижі В.А. Оппель відвідував лекції Фелікса Гюйона 
(1831–1920), в Лозанні відвідав клініку Цезаря Ру (1857–1934). Після повернення в Росію в  
1902 р. В.А. Оппель деякий час працював у госпітальній хірургічній клініці ВМА, якою після 
смерті В.О. Ратимова керував доц. Р.Р. Вреден (1807–1934), але в цьому році перейшов на 
посаду старшого асистента кафедри клінічної хірургії, яку очолював С.П. Фьодоров (1869–
1936). В цій клініці В.А. Оппель пропрацював 6 років. В 1908 р. після смерті професора  
М.С. Субботіна (1848–1913) В.А. Оппель був обраний професором і завідувачем кафедри 
хірургічної патології і терапії, яка і 1917 р. була реорганізована в кафедру загальної хірургії (40 
ліжок), в якій вчений вивчав різні проблеми хірургічної патології. 

Під час Першої світової війни В.А. Оппель працював хірургом-консультантом і хірургом 
в діючій армії на різних фронтах. 

Після Лютневої революції В.А. Оппель в березні 1917 р. був обраний президентом ВМА 
і очолював цю академію впродовж 4 місяців, після чого відправився на фронт в Прибалтику як 
начальник санітарної частини Північного фронту, де після Жовтневого перевороту 1917 р. 
сприяв організації медичної допомоги пораненим. 
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У 1918 р. очолив академічну хірургічну клініку. В 1920 р. В.А. Оппель виїздив з групою 
хірургів на Південний фронт. У 1920 р. за наукову працю «Борьба с отморожениями в полевых 
условиях» отримав першу премію Реввоєнради. Водночас, в 1917–1927 рр. В.А. Оппель 
очолював хірургічне відділення Радіорентгенологічного інституту. В 1922–1924 рр. керував 
відновленням і реконструкцією найбільшої в країні лікарні імені І.І. Мечникова. В 1927 р. 
організував у цій лікарні велике хірургічне відділення, а на його базі 2-у хірургічну кафедру 
Ленінградського «ГИДУВ». В 1931 р. очолив першу в СРСР кафедру військово-польової 
хірургії. В.А. Оппель визнаний як послідовник М.І. Пирогова в галузі військово-польової 
хірургії. 

В.А. Оппель розпрацював учення про етапне лікування поранених, необхідність 
наближення активної хірургічної допомоги до поля бою, спеціалізації польових госпіталів. 

В.А. Оппель запропонував низку нових і оригінальних операцій. Одним із перших в 
СРСР зробив резекцію шийного відділу стравоходу з приводу раку, запропонував модифікації 
низки операцій: резекції підшлункової залози, фіксації печінки при її опущенні, герніотомії за 
методом Ру; артродез гомілковостопного суглобу, однобічне видалення паращитоподібних 
залоз при анкілозуючому поліартриті, видалення одного наднирника при спонтанній гангрені, 
перев’язка вени при перев’язці пошкодженої артерії, пересадка кістки під шкіру при 
гіпокальціємії. Він розробив операцію при зовнішніх дуоденальних норицях (операція Оппеля), 
спосіб створення інвагінаційного сполучення між тонкою і товстою кишками та спосіб 
позаочеревинної одномоментної резекції товстої кишки (спосіб Оппеля), запропонував метод 
пластики при травматичній діафрагмальній грижі. 

В.А. Оппель опублікував 240 наукових праць, в т. ч. 13 підручників і настанов, 10 
монографій. Вчений створив велику школу хірургів: М.Н. Ахутін, С.І. Банайтіс, С.С. Гірголав, 
І.А. Клюс, М.С. Лісіцин, В.М. Назаров, В.І. Попов, Н.Н. Самарін. 

Вчений був пошанований при житті: в 1913 р. був обраний почесним членом Королів-
ського медико-хірургічного товариства Англії, головою хірургічного товариства ім. М.І. Пиро-
гова (Ленінград), почесним членом Російського хірургічного товариства (Москва), в 1920 р. – 
організував Ленінградське відділення Російського ендокринологічного товариства і очолив 
його. Був редактором редвідділу з хірургії 1-го видання «БМЭ». 

В 1930 р. В.А. Оппель тяжко захворів. В грудні 1930 р. видатний онколог М.М. Петров 
зробив кюретаж лівої верхньощелепної пазухи. Гістологічне дослідження виявило наявність 
клітин папілломатозного раку, в зв’язку з чим проведена променева терапія. Але весною 1931 р. 
хвороба прогресувала і проф. М.М. Петров видалив верхню щелепу з енуклеацією лівого 
очного яблука. Але в 1932 р. знову діагностовний рецидив раку. Третя операція не принесла 
успіху. У вересні 1932 р. В.А. Оппель діагностував у себе абсцес головного мозку. 6 жовтня 
проф. М.М. Петров вскрив абсцес, але 7 жовтня 1932 р. В.А. Оппель помер на 60 році життя. 
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Б.В. Петровский; 3-е изд. – Москва: Советская энциклопедия, 1981. – Т. 17: Ниландера 
проба–Остеопатии. – Стб. 1029-1031. 
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Д.Д. ЗЕРБІНО, Ю.М. ПАНИШКО, 
А.Л. ВАСИЛЬЧУК 

 
ЯН ЕВАНГЕЛІСТА ПУРКИНЕ 

До 230-річчя від дня народження 
 

Ян Евангеліста Пуркине народився 17 грудня 
1787 р. в Лібоховіце (Чехія).Спочатку працював 
вчителем в школах ордену католицьких монахів-
піаристів в м. Стражніце і Літомишл. Знайомство із 
філософією Й.Г. Фіхте (1762–1814) глибоко 
вплинуло на світогляд вчителя і він покинув орден та 
почав вивчати філософію і медицину в Празькому 
університеті з 1812 р. Після закінчення навчання у 
1818 р. Я.Е. Пуркине залишився працювати 
патологоанатомом, а згодом перейшов працювати на 
кафедру фізіології асистентом і захопився 
фізіологією зору. У 1819 р. захистив дисертацію на 
тему «Beitrage zur Kenntuiss des Sehens in Subjektiver 
Hinsicht» (До пізнання зору в суб’єктивному аспекті) 
і отримав ступінь доктора медицини. Ця праця 
швидко стала популярною. Вчений вперше показав, 
що різні середовища ока володіють різною 
заломлюваністю і що величина зображення на 
сітківці залежить від кривизни заломлюючих 

поверхонь ока. 
Вчений виявив і графічно відтворив так звані кришталикові зображення Пуркине, 

кришталикові рефлекси та встановив закономірність їх появи; відкрив зміну відносної 
яскравості кольорових предметів при переході від денного освітлення до присмеркового 
(феномен Пуркине); створив прилад для кількісного вимірювання поля зору (периметр). 
Дослідження Пуркине в цій галузі лягли в основу розробленої згодом теорії центрального й 
периферійного зору, започаткували вивчення акомодації ока, розробку методики кератометрії 
(вимірювання кривизни рогівки). 

На цю працю звернув увагу Й.В. Гьоте (1749–1832), який високо оцінив дослідження 
вченого і за рекомендацією Й.В. Гьоте вчений був обраний завідувачем кафедри фізіології в 
Бреславському (Вроцлавському) університеті, де пропрацював упродовж 27 років. Саме у 
Бреславському університеті Ян Евангеліста Пуркине заснував перший фізіологічний інститут в  
1839 р., за прикладом якого почали створюватися інститути в інших містах. У 1850 р. Я.Е. 
Пуркине повернувся до Праги і до кінця життя був професором фізіології Карлового 
університету. В 1851 р. вчений заснував і очолив фізіологічний інститут при Карловому 
університеті. 

Наукові праці Я.Е. Пуркине охоплюють багато біологічних дисциплін. Він був людиною 
енциклопедичних знань, володів 13 мовами. Читав лекції з антропології, анатомії, ембріології, 
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гістології, експериментальної та практичної фізіології, механіки, фізіологічної хімії, 
фармакології, фізіологічної психології та натурфілософії. 

Вчений один із перших розпочав на собі серію дослідів для вивчення явищ 
запаморочення і дав точний опис своїх спостережень. Вивчав дію низки лікувальних речовин на 
свій організм, що дає право вважати його піонером експериментальної фармакології, яку він 
називав фізіологічною фармакологією. 

З ім’ям вченого пов’язані також видатні досягнення в галузі мікроскопічної анатомії. 
Для морфологічних досліджень використовував спеціальний прийом розчавлювання тканин за 
допомогою створеного ним  спеціального приладу – компресоріума, сконструював перший в 
світі мікротом, запропонував фарбування індиго, створив перші мікроінструменти для 
маніпуляцій на живій клітині, запровадив занесення зрізів у канадський бальзам, розпрацював 
методику просвітлення тканин в скипідарі та оливковій олії. 

У 1825 р. вивчав ранні стадії розвитку пташиного яйця і виявив у ньому прозорий 
«зародковий пухирець», що був названий за пропозицією К.М. Бера (1792–1876) «пухирцем 
Пуркине». 

В 1832 р. Я.Е. Пуркине створив першу гістологічну лабораторію, в якій гістологія 
зародилася як наука. Працівники цієї лабораторії почали друкувати результати своїх наукових 
досліджень, що дало поштовх розвитку гістології. В 1835 р. сумісно зі своїм учнем  
Г. Валентином описав миготливий рух волосків епітеліальних клітин яйцеводів та дихальних 
шляхів ссавців. 

Вчений описав спіральні вивідні протоки потових залоз, мікроскопічну будову хряща 
кісток, шкіри, тканин, зуба, кровоносних судин, м’язів серця, нервової тканини. Виявив великі 
грушоподібні клітини в сірій речовині кори мозочка (клітини Пуркине). 

В 1837 р. першим описав осьовий циліндр  нервових клітин і дендрити нейронів, 
нейрони спинного і головного мозку хребетних та елементи нейроглії. 

У 1837 р. близько підійшов до формулювання вчення про клітинну будову рослинних і 
тваринних організмів. Пізніше з’ясувалося, що вчений відкрив ядро клітини. У 1839 р. ужив 
термін «протоплазма». 

Вивчав типи розташування шкірних гребінців на кінцевих фалангах пальців рук, що 
посприяло розвиткові дактилоскопії. 

У 1842–1844 рр. Я.Е. Пуркине в шлуночках серця вівці відкрив окремо диференційовані 
волокна (волокна Пуркине). 

Дуже важливою є культурна та просвітницька діяльність Я.Е. Пуркине. Він був 
учасником Слов’янського з’їзду, організованого у Празі в 1849 р. Вчений був депутатом 
Чеського земського сейму, куди його обрали в 1861 р. Виступав за права чеського народу і 
чеської мови, особливо у Карловому університеті. В інституті фізіології читав лекції чеською 
мовою. Старався перетворити чеський музей у виховний науковий заклад і нарешті створити 
Національну академію. 

Я.Е. Пуркине заснував Товариство чеських лікарів та Товариство чеських медиків. 
Видавав природничий журнал «Жива» (1853) і брав участь у виданні «Журналу чеських 
лікарів» (1862). Був головою природничо-наукової ради при музеї чеського королівства, 
директором першого чеського промислового училища в Празі. 
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Вчений був обраний почесним членом багатьох закордонних академій, університетів, 
наукових товариств, в т. ч. почесним членом Харківського університету. 

Помер вчений 28 липня 1869 р. на 82 році життя. 
Ім’я вченого присвоєно університету в Брно, Чеському медичному товариству, яке 

заснувало медаль його імені. В 1969 р. в ЧССР з’явилася срібна монета в 25 крон з профільним 
зображенням Пуркине. 
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Ю.О. МАТВІЄНКО, С.В. МАТВІЄНКО 
  

КОСТЯНТИН МИКОЛАЙОВИЧ ТРЕТЬЯКОВ. 
До 125-річчя з дня народження 

 
Костянтин Миколайович Третьяков народився 26 грудня 

1892 р. в м. Ново-Маргелані в Узбекистані. Його батько 
М.М. Третьяков (1856-1918) був військовим лікарем, до  
1897 р. брав участь у військових експедиціях на Памір, а 
потім служив в Сибіру старшим ординатором військового 
госпіталю, де займався науковою та викладацькою 
діяльністю. 

Сім'ю Третьякових, як і інших представників 
російської інтелігенції, торкнулися репресії, що 
послідували за Кривавою неділею 1905 р. Мати А.Е. Тре-
тьякова – високоосвічений вихователь, засновник 
навчального закладу нового типу, була вислана з Іркутська за 
ліберальні погляди. Старший брат майбутнього дослідника 
поступив на юридичний факультет Санкт-Петербурзького 
університету, брав участь в політичних демонстраціях, 
внаслідок чого був виключений з лав студентів. Для здобуття 

вищої освіти батьки вирішили послати дітей до Франції. В 1911 р. Костянтин поступив на 
медичний факультет університету Сорбонна в Парижі. 

Ще в студентські роки К. Третьяков відрізнявся великою працьовитістю, спостережливістю, 
інтересом до неврології, які були помічені його вчителями. В 1917 р. після закінчення 
університету він був призначений завідувачем лабораторії мозку кафедри нервових хвороб 
імені Шарко своєї alma mater. Протягом семи наступних років вчений керував лабораторією, а 
також був лікарем-асистентом в клініці нервових хвороб у професора П'єра Марі (1853–1940). 
Мало відомо про особисті відносини К. Третьякова з французьким ментором, але немає нічого, 
що б вказувало, що він був одним з обраних протеже патрона. Однак, багатий досвід 
прекрасного клініциста і широкий діапазон наукових досліджень вчителя наклали відбиток на 
всю подальшу наукову, лікувальну та педагогічну діяльність Костянтина Миколайовича. 
Протягом декількох місяців К.М. Третьяков також працював в лабораторії Сальпетрієр з 
румунським неврологом Г. Маринеско (1863-1938 рр.), який, можливо, і запропонував йому 
тему для дисертації. Його робота в лабораторії Шарко проходила в роки Першої світової війни, 
коли в Європі лютували епідемічні спалахи летаргічного енцефаліту Економо. Вивчення 
патогенезу постенцефалітного паркінсонізму і дослідження патоморфологічних матеріалів 
мозку померлих від енцефаліту стало провідним напрямком в наукових дослідженнях  
К.М. Третьякова. 

У 1893 р. Блок і Марінеско опублікували короткий клініко-патоморфологічний опис 38-
літнього пацієнта, померлого від геміпаркінсонізму, у якого при автопсії була виявлена 
туберкулома розміром з волоський горіх, локалізована в області чорної субстанції. Однак 
протягом наступних 20 років увагу вчених було сфокусовано на лентикулярній петлі стріарного 
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тіла (ansa lenticularis corpus striatum) і вчені проявляли мало інтересу до аномалії чорної 
речовини як патоморфологічного субстрату паркінсонізму. 

У 1919 р. К.М. Третьяков успішно захистив дисертацію на тему «Патологічна анатомія 
чорної субстанції Зоммерінга з деякими дискусійними питаннями патогенезу порушення 
м'язового тонусу при хворобі Паркінсона» і був удостоєний наукового ступеня доктора 
Паризького університету і звання лауреата. У своїй роботі він вивчав чорну речовину на 54 
препаратах мозку хворих, 9 з яких мали хворобу Паркінсона і 33 – постенцефалітний 
паркінсонізм. У 6 випадках ідіопатичного паркінсонізму дослідник відзначив значну втрату 
пігментних нейронів чорної субстанції з набряком і дегенерацією клітин та нейро-
фібрилярними включеннями. В деяких збережених нігральних нейронах він виявив включення, 
які назвав «тільця Леві», згадавши аналогічні включення, описані раніше Ф. Леві, в області 
спинного ядра блукаючого нерва. У випадках енцефаліту вчений також виявив виражену втрату 
чорної речовини з гіаліновою і гранулярною дегенерацією в деяких клітинах, що вижили. Після 
ретельного і критичного аналізу думок інших неврологів К.М. Третьяков дійшов висновку, що 
первинною локалізацією патологічного процесу при паркінсонізмі була чорна субстанція. 

Сенільні і судинні зміни в інших ділянках головного мозку часто були супутніми змінами. 
«Тут і тільки тут», - писав у своїй дисертації дослідник, - «клітинні зміни при епідемічному 
енцефаліті носять завжди деструктивний характер і залишають невиліковні рубці, що 
спричиняють явища паркінсонізму, найбільш постійний і типовий прояв основного 
захворювання». Він також зазначив, що дані зміни не були специфічними для паркінсонізму, і 
чорна речовина могла бути пошкоджена при інших захворюваннях з порушенням м'язового 
тонусу, зокрема, спастичній кривошиї і хореї. 

Дисертація К.М. Третьякова була опублікована в період підвищеного інтересу до хвороби 
Паркінсона, що було пов'язано з різким зростанням захворюваності паркінсонізмом внаслідок 
пандемії епідемічного енцефаліту. Це стало головною темою дискусії на засіданні Товариства 
неврологів в Парижі в 1921 р., де Лермітт і Корніль представили патологічні дані 4-х померлих 
від хвороби Паркінсона, стверджуючи, що найбільш постійні патологічні зміни тут мають місце 
в корі головного мозку і в ділянці дна четвертого шлуночка. Вони наголосили на важливості 
даних, отриманих К.М. Tретьяковим, проте підкреслили, що вони знаходили значну втрату 
нігральних нейронів в патологічних матеріалах мозку без клінічних ознак пaркінсонізму, що, на 
їхню думку, вказувало на сумнівність взаємозв'язку такого ураження з клінічної 
симптоматологією. 

В процесі дискусії Tретьяков захищав свою гіпотезу, відзначаючи високу тенденцію до змін 
чорної субстанції при проявах паркінсонізму. Він наполягав, що відзначені вище 
патоморфологічні порушення в цій структурі, виявлені у випадках без клінічних проявів 
паркінсонізму, можуть бути наслідком додаткового пошкодження кортико-спінального шляху 
або підвищеного внутрішньо-черепного тиску, які маскували екстрапірамідні порушення при 
житті пацієнта. Він також нагадав аудиторії дані Г. Холмса (1904 р.) про те, що клінічні 
симптоми пaркінсонізму внаслідок судинного ураження в зоні чорної субстанції іноді 
виявляються з затримкою до 4 місяців. 

У той час дослідник не здогадувався, що його перше наукове відкриття згодом стане 
найзначнішим і виявиться незаперечно одним з найбільш важливих неврологічних відкриттів 
ХХ століття. Ж. Лермітт, напевно, був переконаний аргументами молодого вченого, так як в 
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1925 році він написав: «Кожен з численних випадків паркінсонізму, які ми досліджували, 
демонстрував ураження нігральних нейронів, виявлені К.М. Tретьяковим. Ці зміни 
відзначалися вже при макроскопічному дослідженні у вигляді втрати пігментації чорної 
субстанції». 

 З 1923 по 1926 рр. на запрошення уряду штату Сан-Пауло (Бразилія) Костянтин 
Миколайович працював завідувачем наукового відділу в найбільшій психоневрологічній 
лікарні де Жукері, заснованої профeсором Ф. де Роха в 1896 р. До початку ХХ століття 
госпіталь для душевнохворих став одним з найбільших в світі. Прибувши до Бразилії, 
Tретьяков занурився в роботу, займаючись лікуванням хворих у відділеннях, а у вільний час 
співпрацюючи з колегами у створенні нового латиноамериканського медичного журналу 
«Memorias do Hospicio de Juquery» («Мемуари шпиталю де Жукері»), котрий видавався щорічно 
на португальській та французькій мовах. Перші випуски «Memorias» містили велику кількість 
робіт вченого і стосувалися широкого кола проблем, включаючи цікаві спостереження на тему 
летаргічного енцефаліту. Під час своєї роботи в Бразилії К.М. Третьяков підтримував тісні 
контакти з російськими неврологами, зокрема, з В. Бехтеревим (1857-1927 рр.), який писав 
йому в Бразилію 31 березня 1924 р.: 

Дорогий Костянтине Миколайовичу! 
Я одержав Вашого листа з Бразилії від 11 листопада 1923 г. і якби трапилося залишити 

Сан-Пауло і Ви вирішили б повернутися в Росію, в Ленінград (Петроград), то, звичайно, 
знайдете всі умови для занять з предметів, що Вас цікавлять і поступово влаштуєтесь, 
чому я зрадів би. Для визнання за Вами права громадянства, необхідного для в'їзду в Росію, 
мною своєчасно було прийняті всі можливі заходи, але якщо Ви не маєте на руках 
належного дозволу, то раджу знову звернутися в Москву, в Головнауку (Стрітенський 
бульвар, 6) з відповідним клопотанням. 

З щирим привітом і добрими побажаннями. 
В.М. Бехтерєв  

Ч. Фойкс, який також брав участь у дискусії неврологічного товариства в Парижі в 1921 р, у 
своїй монографії, присвяченій базальним гангліям, зробив висновок, що при хворобі 
Паркінсона постійно виявляються атрофія, вакуолізація, нейрофібрилярні зміни в області 
чорної субстанції з наявністю тілець Леві. Аналогічні зміни спостерігаються в зоні голубої 
плями, пігментних клітинах дорсального ядра блукаючого нерва і базальному ядрі Майнерта. Ч. 
Фойкс також зазначив, що має місце пошкодження блідої кулі і, меншою мірою, стріарного 
тіла. У тому ж році Фрімен підкреслив важливість ураження чорної речовини. Однак, хоча 
провідна роль деструкції компактної частини чорної субстанції в розвитку симптомів 
енцефаліту Економо була нарешті визнана, думки про її роль в патогенезі хвороби Паркінсона 
залишалися суперечливими. Велика кількість вчених підтримувала точку зору, засновану на 
даних подружжя Фогт, що основним субстратом ураження в таких хворих були бліда куля і 
стріарне тіло. 

На початку 1926 р. після закінчення контракту в Бразилії, К.М. Tретьяков повернувся до 
Європи, де ознайомився з роботою психоневрологічних інститутів у Відні та Римі, а також взяв 
участь в неврологічних конгресах в Парижі, Туріні та Дюссельдорфі. Незабаром він отримав 
запрошення на кафедру психіатрії в Балтіморі (США), керовану проф. Мейєром (Університет 
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Джона Гопкінса), однак професор мріяв про продовження своєї майбутньої кар'єри на 
батьківщині. Тому, дізнавшись про затвердження його в правах громадянина Радянського 
Союзу, Костянтин Миколайович відмовився від усіх пропозицій і у вересні 1926 р. повернувся 
в Росію. У період з 1926 по 1931 рр. К.М. Третьяков працював в Ленінграді науковим 
співробітником Психоневрологічного інституту імені Бехтерева, а також неврологом-
консультантом в Державному рентгенологічному інституті і лікарні імені І.І. Мечникова. У 
1931 р. він був допущений до заняття професорських посад і майже одночасно обраний за 
конкурсом на посаду завідувача кафедрою нервових хвороб медичного інституту в Саратові, де 
пропрацював на цій посаді 25 років. Тут Третьяков повною мірою проявив себе талановитим 
вченим і клініцистом, вмілим керівником і викладачем. Незважаючи на дуже складні умови, він 
зумів організовувати навчання, підготовку кадрів і наукову роботу кафедри. Костянтин 
Миколайович багато уваги і сил віддавав організації лікувального процесу. Його огляди хворих 
були великою школою для лікарів. Вихований в клініці Сальпетрієр, де формувалася класична 
неврологія, професор прекрасно володів методикою збору анамнезу, підкреслював значення 
«тонких» симптомів, індивідуальність клінічних проявів захворювання у кожного хворого, 
блискуче діагностував рідкісні форми і важкі випадки неврологічних захворювань. Завдяки 
його ініціативності, значно збільшився ліжковий фонд клініки, були обладнані навчальні 
палати. Особлива увага зверталася на виховання у студентів гуманного і психотерапевтичного 
ставлення до хворого, оволодіння практичними навичками, в тому числі методикою 
дослідження нервової системи. 

Нововведенням в клініці був і «морфологічний» напрям. Вчений успішно застосував 
накопичений в паризьких лабораторіях досвід клініко-анатомічних методів дослідження. 
Детальне посмертне вивчення мозку в порівнянні з симптоматикою захворювання сприяло 
вдосконаленню топічної діагностики. Учні К.М. Третьякова під його впливом оволоділи 
основними методами гістологічного дослідження, створили унікальний музей анатомічних 
препаратів. Клініко-анатомічний науковий напрямок був одним з провідних на кафедрі.  
К.М. Третьяков продовжував працювати над дослідженням летаргічного енцефаліту, а під час 
Другої світової війни, коли вся клінічна і наукова діяльність госпіталю була повністю 
підпорядкована надання допомоги пораненим, вивчав посттравматичний паркінсонізм у 
солдатів, госпіталізованих в його лікарні. 

Крім того, що професор був основоположником теорії паркінсонізму, він по праву 
вважається одним з провідних клініцистів-лікворологів. У 1929 р. К.М. Третьяковим був 
описаний синдром сільвієвого водопроводу, що має топічно-діагностичне значення. Кафедра 
нервових хвороб Саратовського медичного інституту однією з перших в Росії стала приділяти 
увагу вимірюванню температури спинномозкової рідини при різних захворюваннях нервової 
системи. Третьяков створив власну класифікацію набряків мозку, дещо відмінну від 
класифікації А.І. Абрикосова. Він з успіхом використовував при лікуванні контужених 
пацієнтів масивну атропінізацію з метою впливу на симпатичну нервову систему, а також 
запропонував комплексну дегідратаційну терапію набряку мозку, епілептичного статусу і 
гострої хореї. 

Крім створення нігральної теорії паркінсонізму К.М. Третьяков, на підставі 
патоморфологічної картини ще в 1920 році висловив думку про хронічний перебіг епідемічного 
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енцефаліту за типом латентної або ремітуючої інфекції головного мозку. На даний час доведено 
можливість хронічного і хронічно-прогредієнтного перебігу ряду нейроінфекцій. 

Дослідник висловив припущення, що чорна речовина в ніжках мозку є симпатичним тонус-
регулюючим мезенцефальним центром. 

Розвиток неврозів, неврозоподібних станів і набряку мозку, клінічна картина яких багата 
психо-вегетативними порушеннями, він пов'язував з патологією діенцефальної області. 

У 1936 році Третьяков описав синдром мімічної атаксії невротиків. Багато уваги вчений 
приділяв патоморфологічному вивченню нервової системи при спадково-дегенеративних, 
травматичних, інфекційних та інших захворюваннях. Він був одним з укладачів діагностичної 
таблиці поранень периферичних нервів. У воєнні роки ним були виділені особлива форма 
поліомієліту дорослих і травматичний паркінсонізм. 

Звичайно, це далеко не повний перелік наукових напрямів, які вивчав дослідник. 
У 1938 р. Гасслер завершив детальне дослідження чорної речовини, розпочате подружжям 

Фогт. Він дослідив 9 нових випадків хвороби Паркінсона і 11 випадків постенцефалітного 
паркінсонізму і дійшов висновку, що поставив під сумнів усталені ідеї. У 3-х випадках 
патоморфологічного дослідження ідіопатичного паркінсонізму бліда куля була незмінена, а в 
інших двох стріарне тіло залишилося в нормі. У той же час він виявив, що групи центральних 
нейронів компактної частини чорної речовини, які він називав Spedd і Spezz, були значно 
уражені, а клітини, що вижили, містили багато тілець Леві – це підтверджувало дані К.М. Tре-
тьякова. Незважаючи на сказане вище, тодішні підручники неврології продовжували вважати 
стріатум і палідум основними патогенетичними субстратами ураження при хворобі Паркінсона 
і не вказували на патологічні відмінності між останньою і пост-енцефалітним паркінсонізмом. 

У 1945 р. К.М. Третьяков був обраний членом-кореспондентом Академії наук СРСР, 
залишаючись при цьому членом ряду європейських неврологічних і психіатричних товариств 
(французького, італійського, австрійського). Він опублікував близько 100 праць, з них третина – 
на французькій мові, які стали бібліографічною рідкістю. Це була людина високої культури, 
який любив літературу, театр, добре відчував музику, вільно володів чотирма мовами і завжди 
був в курсі досягнень світової неврологічної науки. Для своїх колег він залишався веселою, 
дотепною і товариською особистістю. К.М. Третьяков жив у важкі часи – Друга світова війна, 
режим Й.В. Сталіна. У 1954 р. він тяжко захворів і залишив роботу з керівництва кафедрою. 
Помер вчений в 1956 році, похований на Воскресенському цвинтарі м. Саратова. 

До 1950 р. стало загальновизнаним, що при хворобі Паркінсона уражена компактна частина 
чорної субстанції, а зміни в стріарній і палідарній зонах не є характерними. У 1955 р. на 
ювілейному святкуванні дня народження Джеймса Паркінсона головний невролог 
Національного госпіталю нервових хвороб (Лондон) Г. Грінфілд сказав: «Дрижачий параліч в 
його класичному варіанті є системне дегенеративне захворювання нервової системи особливого 
типу, ключовим місцем ураження якого є чорна субстанція. Причина цієї системної дегенерації 
залишається неясною. Рішення проблеми може бути знайдено в дослідженні біохімії 
нейротрансмітерів або в інших незнаних напрямках». 

Роком пізніше на міжнародному неврологічному конгресі в Лондоні Г. Грінфілд був 
обраний для вшанування Костянтина Миколайовича Третьякова за його видатний внесок в 
розуміння хвороби Паркінсона. Це відбувалося за кілька місяців до смерті 64-річного 
російського вченого. Протягом наступного року Бертлер і Росенгрен здійснюють 
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гістофлуоресцентні дослідження, візуалізують нігростріарні дофамінові волокна і гомогенність 
структури мозку, і таким чином підтвердять припущення Г. Грінфілда. Вони виявлять виражені 
порушення на рівні нігростріарних дофамінових шляхів при хворобі Паркінсона, і ці дані 
будуть мати революційне значення в лікуванні захворювання і дадуть надію для розробки 
нейрохімічних впливів на інші нейродегенеративні захворювання. 

Чорна субстанція залишається предметом детального інтересу вчених, які досліджують 
складний процес патогенезу паркінсонізму. Все більшу підтримку отримує думка про прямий 
взаємозв'язок між тяжкістю брадикінезії і ступенем нейрональної загибелі в компактній частині 
цього утвору. Виявлено, що при хворобі Паркінсона смерть клітин найбільш виражена в 
вентролатеральних групах ядер при відносно збереженій дорсальній частині чорної субстанції. 
Її мікроархітектура вкрай складна, при цьому 40% дофамінових нейронів знаходяться в п'яти 
заплутаних і розгалужених слабо-імунореактивних нігросомах, котрі демонстрували найвищий 
ступінь нейронального пошкодження (особливо нігросома 1, локалізована в каудальній і 
медіолатеральній ділянці). 

К.М. Третьяков залишається в історії медицини як знаний лікар-невролог, однак зазвичай 
ім'я його згадувалося лише у вигляді мандатного цитування в оглядах стосовно сучасного 
розуміння хвороби Паркінсона. Можливо, його колеги з клініки Сальпетрієр надали йому 
істотну допомогу у виборі теми дисертації, а також допомагали в дослідженнях, але з його 
подальшої кар'єри залишається зрозумілим, що він був талановитим і вдумливим клініцистом з 
особливим нахилом до гістологічних досліджень. Дотепер чорна речовина займає центральне 
місце в пошуку шляхів вдосконалення лікування хвороби Паркінсона. Для медиків остання 
залишається інвалідизуючим руховим розладом, що характеризується прогресуючим 
уповільненням і спрощенням амплітуди рухів, м'язовою ригідністю, тремором і подальшим 
порушенням рівноваги. Залишається невідомим, чи варто вважати деменцію, яка часто 
асоціюється з ідіопатичним паркінсонізмом у хворих віком понад 70 років, основним 
компонентом первинного патологічного процесу. Якщо це просто результат комплексу 
патологічних змін внаслідок старіння і доклінічних порушень поза чорною субстанцією, тоді 
спроби її відновлення за допомогою дофамінових трансплантантів і трофічних факторів 
залишається реалістичним терапевтичним завданням. Успіх буде залежати від подальшого 
інтенсивного вивчення цієї ділянки головного мозку із застосуванням сучасних технологій в 
області мікроанатомії і нейрохімії та продовження досліджень К.М. Третьякова, проведених 
понад 100 років тому. За розробку нігральної теорії патогенезу паркінсонізму досліднику було 
присвоєно звання лауреата і присуджена іменна срібна медаль Сорбонни (рис. 1), в СРСР він 
був нагороджений орденом «Знак Пошани» і трьома медалями. 
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Рис. 1. Срібна медаль Сорбонни, вручена К. Третьякову. 
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