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Л.В. АНДРІЮК, С.В. СЕМЕНОВА  
 

АЛЬТЕРНАТИВНИЙ ПОГЛЯД НА ПРОБЛЕМУ ХВОРОБИ 
 

Автори порівнюють позитивні та негативні сторони академічної  та 

альтернативної  медицини, яка залишається ефективною терапією впродовж двох 

сторіч на прикладі гомеопатії, яка є стрункою системою знань і базується на принципі 

подоби із застосуванням малих доз. Ганеманівська гомеопатична теорія хронічних 

трьох міазмів (псори, сикозу та сифілісу) пояснює формування і перебіг хронічних 

хвороб людства. Застосування гомеопатичного підходу в лікуванні хворих надзвичайно 

важливо для розвитку  сучасної медицини. 

Ключові слова: академічна і альтернативна медицина, гомеопатія. 

 

Авторы сравнивают позитивные и негативные стороны академической  и 

альтернативной  медицины, которая остается эффективной терапией на 

протяжении двух столетий на примере гомеопатии, которая является четкой 

системой знаний и базируется на принципе подобия с применением малых доз. 

Ганемановская гомеопатическая теория хронических 3 миазмов (псоры, сикоз и 

сифилис) объясняет формирование и течение хронических болезней человечества. 

Применение гомеопатического подхода в лечении больных чрезвычайно важно для 

развития современной медицини. 

Ключевые слова: академическая и альтернативная медицина, гомеопатия. 

 

The author made analysis of positive and negative sides of homeopathy and traditional 

pharmacology which have two century history. Homeopathy is a science due to its principles 

based on scientific methods and therefore it has action laws as a basis that we have defined as 

homeopathic principles. Hahnemann's theory of chronic miasms is one of most significant 

contributions to the management of chronic illness. According to Hahnemann the origin of all 

chronic disorders resides in three "miasms" – Psora, Sycosis and Syphilis. The problem of 

comparability of the homeopathic and allopathic treatment is still extremely important for 

modern medicine. 

Keywords: traditional and alternative pharmacology, homeopathy. 

 

Гомеопатія - це науковий феноменологічний напрямок індивідуальної терапії всього 

організму, а не окремих хвороб, який застосовується як самостійно, так і як доповнення 

до традиційної, або алопатичної медицини.  Гомеопатія належить до регуляторної 

терапії, що передбачає мобілізацію власних механізмів самозцілення з метою усунення 

патологічного процесу динамізованими гомеопатичними препаратами. 

Гомеопатичні ліки мають ряд переваг перед синтетичними фармацевтичними 

препаратам, зокрема, не викликають звикання і фармакологічної залежності, не 

накопичуються в організмі, оскільки не включаються в обмінні процеси організму; не 

виявляють алергічної дії на організм внаслідок застосування надзвичайно малих доз 

діючої речовини; унеможливлюють виникнення побічних ефектів також мають хороший 

комплаєнс для усіх вікових груп хворих та прості у використанні. Діти та дорослі, яким 

важко ковтати таблетки, будуть раді знати, що гомеопатичні гранули надто маленькі, 
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легко розчиняються під язиком і до того ж не тільки не мають неприємного смаку, а ще 

й солодкуваті. На відміну від алопатичної медицини, що намагається виявити як 

запоруку правильної терапії, патогенетичні особливості та перебіг хвороби, гомеопатія 

розглядає як першорядний об'єкт свого вивчення індивідуальні та модальностні реакції 

хворої людини та її конституційні ознаки. При традиційному лікуванні відбувається 

атака на симптоми, які, з точки зору гомеопатії, являються тільки свідком боротьби 

організму з хворобою. Гомеопатія - це м'яке та ефективне мистецтво зцілення; 

мистецтво, яке використовує науково обгрунтовану та століттями емпірично перевірену 

методику.  

Принцип подоби, покладений в основу гомеопатії, відкритий із давніх часів. 

Зокрема, Гіппократ сформулював цей принцип поряд з принципом протилежного. 

Наприклад, для лікування кісток призначали коріння, стовбур – для лікування м'язів, 

кору – для лікування шкіри, бруньки – судин, листя – для лікування порожнистих 

органів, квіти – п'яти органів чуття, плоди – для лікування щільних органів. У цьому 

випадку провідну роль відіграє анатомічна подібність рослин й органів та систем 

людського організму. Аналогічних поглядів щодо принципу подібності притримувався 

видатний лікар Середньовіччя Теофраст фон Гогенгейм – відомий під псевдонімом 

Парацельс. Займаючись лікуванням ревматизму, Парацельс помітив, що хвороба часто 

виникає в результаті переохолодження ніг у холодній воді. На принципі подоби, він 

припустив, що верба, яка росте у воді й чудово себе при цьому почуває, може мати, 

якісь захисні властивості проти «міазму» ревматизму. І дійсно, даючи своїм хворим 

відвари вербової кори, Парацельс істотно поліпшив їхній стан. Надалі вчені синтезували 

речовини з верби з потужною протизапальною дією, тобто саліцилатами (верба – Salix). 

Таким чином, ми бачимо, що ще в далекій давнині існував підхід до призначення 

лікарських засобів за принципом подоби, однак лише С. Ганеману вдалося створити 

струнку систему знань на базі цього принципу – similia similibus curentur, що в перекладі 

з латини означає «подібне лікується подібним», а сам метод лікування отримав назву 

«гомеопатія» – «подібний хворобі» та застосувати вказаний принцип у виготовленні 

ліків різного походження.  

Відомо, що Ганеман починав свої дослідження зі звичайних ліків. Лікарські 

речовини в необробленому вигляді, мають незначну терапевтичну активність. 

Нерозчинні речовини перетворюються в гомеопатичні ліки завдяки інтенсивному 

розтиранню та багаторазовому розведенню первинної сировини з енергійним та 

тривалим струшуванням в послідовно розміщених ємностях і створюють так звані 

динамічні ряди. Ганеман розробив спеціальну техніку обробки сировини, зокрема, 

розтирання, розведення та струшування, завдяки якій досягається поступове зменшення 

дози речовини та одночасне підвищення активності, тому гомеопатичні препарати 

готуються у вигляді розведень  або потенцій  згідно з ефектом динамізації та 

потенціювання (послідовного розведення зі струшуванням), який лежать в основі 

технології виготовлення гомеопатичних препаратів. Саме динамізація зумовлює ефект 

багатогранного впливу гомеопатичних препаратів на організм хворої людини. 

Вважається, що чим вища потенція гомеопатичних ліків, тим більший вплив на 

«життєву силу» вона чинить, тобто триваліше діє та впливає на вищому ієрархічному 

рівні по відношенню до цілісного рівня організму. В процесі виготовлення 

гомеопатичних препаратів за спеціальною технологією з використанням ефекту 
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динамізації та потенціювання відбувається передача властивостей лікарської речовини 

його коду - середовищу. Надалі середовище набуває здатність до біологічної дії при 

відсутності самої лікарської речовини, оскільки  в водному середовищі виникає 

інформаційно – енергетичне поле здатне проявити біологічну дію при практичній 

відсутності самої лікарської речовини. 

Ганеман уперше відзначив властивий усім лікам двофазний характер дії, тобто 

первинні симптоми від впливу великих доз ліків відповідають проявам патології, в той 

час як малі дози цього препарату обумовлюють протилежний ефект та сприяють 

одужанню. 

С. Ганеман в своїй роботі «Органон лікарського мистецтва» встановив і 

сформулював сукупність принципів (законів) гомеопатії, зокрема, принципи подоби 

(§27) «життєвої сили» (§9-12), потенціювання лікарських речовин (§ 269-270), 

випробування лікарських речовин на здорових (§125-127), конституційної цілісності 

організму (§3).  

С. Ганеман вказує, що для досягнення успіху в мистецтві лікування лікар повинен:  

– визначити, що треба лікувати в кожному окремому випадку (діагностика хвороби);  

– знати цілющі властивості різних ліків;  

– уміти застосовувати ліки при хворобі так, щоб одужання неодмінно настало, для 

чого важливі як точний вибір ліків, так і знання справжньої міри прийому й часу його 

повторення;  

– знати й усувати обставини, які перешкоджають видужанню, для того, щоб останнє 

було надійним. Лікарю важливо визначити, що варто лікувати в кожному конкретному 

випадку хвороби та довідатися про цілющі властивості лікарських речовин, здатних 

вплинути на хворобу.  

Ганеман вперше почав лікувати не просто хворобу, а пацієнта з його хворобою для 

чого ввів поняття конституційного типу. В §2 "Органон лікарського мистецтва" С. 

Ганеман пояснює ідеальну гомеопатичну систему лікування, зокрема: "Ідеал лікування 

полягає в тому, щоб відновити здоров'я хворого швидко, легко, надійно. Усунути і 

цілком знищити хворобу в усьому її обсязі в найкоротший, найвірніший і 

найбезпечніший спосіб на основі зрозумілих та очевидних принципів". Вказаний підхід 

реалізується в тому числі шляхом оцінки індивідуального конституційного типу людини 

з врахуванням сукупності різнорівневих фізичних та психоемоційно-поведінкових 

симптомів та їх часових, фізіологічних і фізичних модальностей та етіологічних 

факторів. При вивченні гомеопатичних лікарських типів і конституційних 

гомеопатичних ліків завжди виникає бажання зіставити типи Ганемана з 

конституційними типами інших класифікацій. Порівняння показує, що сангвінік 

Гіппократа - сульфурний гомеопатичний тип, холерик - фосфорний, флегматик – 

карбонічний гомеопатичний тип, а меланхолік - азотний. Атлет Кречмера, схильний до 

епілепсії, нагадує арсенікальний гомеопатичний тип.  

Конституційні гомеопатичні засоби є реактивними ліками, які  вказують на 

належність людини до того чи іншого типу, а отже виявляють діатези,  схильності до 

певних захворювань та прогнозують перебіг захворювання і його ускладнення. Тому, 

гомеопатичну терапію можна віднести до превентивного напрямку медицини. 

Важливим є визначення гомеопатичного конституційного типу у випадку хронічного 

захворювання.  
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Ганеман для дослідження цілющого впливу гомеопатичних ліків проводив 

експеримент із застосуванням подвійного плацебо контролю на здорових людях-

волонтерах, результати досліджень ретельно записував  у вигляді патогенезів 

гомеопатичних ліків. Перший звід гомеопатичних лікарських патогенезів Ганеман 

назвав «Materia Medica pura" ("Чисте ліковедення"). Гомеопатичні патогенези 

доповнювались даними з токсикології, фармації, ветеринарії. В патогенезах детально 

описуються суб’єктивні та об’єктивні симптоми зі сторони всіх органів та систем 

організму зверху вниз. Обов’язково описують симптоми згідно їх ієрархічного 

положення, зокрема, психічно-емоційні, поведінкові, загальні та локальні симптоми з 

модальностями. Оскільки основним принципом вибору гомеопатичних препаратів має 

бути  принцип подібності симптомів, тому симптоми, що спостерігаються у пацієнта 

мають співпадати зі симптомами патогенезів гомеопатичних препаратів Materia Medica.  

Ганеман вперше описав теорію міазмів та виокремив гострі та хронічні міазми. 

Теорія міазмів є базовою моделлю розвитку патологічного процесу, його стадій, 

вроджених та набутих рівнів здоров’я. В основі теорії міазмів Ганемана лежить поняття 

формування потенційних хронічних захворювань, розвиток гострих та хронічних 

захворювань. Міазми за Ганеманом, буквально, «гниючі забруднення», що успадковані 

людством і лежать в основі буд-яких хронічних захворювань. Ганеман ввів поняття про 

три хронічних міазми: Psora, Sycosis, Syphilis, які описують всі хронічні хвороби 

людства. Окрім хронічних міазмів, Ганеман виокремив гострі міазми, які описують 

гострі хвороби.  

Гострі міазми зумовлюють виникнення гострих інфекційних захворювань, 

наприклад, таких як кір, віспа, скарлатина тощо. Гострі хвороби потребують менше часу 

для лікування, ніж хронічні. Всі гострі захворювання поділяються на дві групи: а) 

міазматичної природи, тобто, гострі міазми, які є істинними хворобами б) стани, які 

нагадують хворобу. Останні не мають внутрішньої причини, а розвиваються під 

впливом зовнішніх несприятливих умов, наприклад, проживання в сирому приміщенні, 

недостатнє харчування тощо. Ліквідація зовнішніх хвороботворних причин призводить 

до одужання без лікарської допомоги. Гострі міазми розвиваються по певній схемі: 

продромальний період, період виникнення, прогресування до піку хвороби та період 

спаду, якщо хвороба перебігає у важкій формі, то це може призвести до летального 

результату.  

Хронічні міазми, які лежать в основі хронічних хвороб, протилежні за своїм 

характером і проявом до гострих міазмів та відповідно гострих захворювань. З 

хронічними хворобами організм ніколи не може справитися самостійно, оскільки вони 

обумовлені успадкованими міазмами. Поки вони гніздяться глибоко в організмі та не 

проявляються симптомами, їх не можна виявити. Хронічні міазми являються основною 

причиною, що спричиняє появу гострих міазмів, тому, якби не було хронічних міазмів, 

то не було б і гострих. Форма прояву гострого міазму залежить від типу хронічного 

міазму. До хронічних міазмів відносять хвороби, причина яких знаходиться всередині 

організму. Хронічні міазми також мають продромальний період та період 

прогресування, але  не мають періодів спаду та не мають тенденції до самовилікування, 

тому хронічні хвороби завершуються лише зі смертю пацієнта.  

Теорія міазмів Ганемана залишається актуальною і на сьогодні, оскільки прогнозує 

протікання захворювання, допомагає правильно оцінити фактори ризику перебігу 
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гострих та хронічних захворювань, можливі ускладнення, загрози та шляхи їх усунення. 

Антиміазматичне лікування є необхідною умовою лікування хронічних захворювань. 

Діатези – раннє уявлення про міазми. Діатези поділяють на лімфатичний, 

скрофульозний, дизкразичний, ревматико-подагричний. Ганеман зауважив, що з позицій 

міазмів не існує самостійних причин появи місцевих захворювань або шкірних висипок 

(окрім травматичних або хімічних причин). Відновлення висипань на шкірі та видільних 

процесів, як правило, викликає зникнення всього початкового розладу, тому в 

методології постановки гомеопатичного діагнозу необхідно врахувати міазматичну 

обтяженість хворого. 

Висновки 

Гомеопатія сповідує цілісний підхід, який забезпечує лікування всіх органів та 

систем у одного пацієнта, який включає оцінку психо- та фенотипу. Тому 

гомеопатичний діагноз – це пошук подібності симптомів захворювання, етіологічних 

моментів, провокуючих факторів та індивідуальних конституційних характеристик 

хворого симптомам, що отримані в процесі дослідження гомеопатичних препаратів, та 

описані в гомеопатичній Materia Medica.  

 С. Ганеман не лише сформулював основні принципи гомеопатії та уклав довідник 

лікарських гомеопатичних засобів (Materia Mediсa) у вигляді патогенезів, увів поняття 

гомеопатичної конституції, але й створив теорію міазмів, на основі якої він пояснив 

виникнення та прогресування хронічних хвороб.  

Згідно гомеопатичної концепції розвитку патологічного процесу, лише 

індивідуальний вибір гомеопатичного препарату за принципом подоби реалізує 

терапевтичний ефект в кожному клінічному випадку. 

Популярність гомеопатії в останній час зростає як серед населення, так і серед 

медичної спільноти, що призводить до більш широкого застосування комплексних 

гомеопатичних ліків різних фірм. Адже гомеопатична терапія здатна вплинути не лише 

на перебіг хвороби та формування  ускладнень, а й превентивно, тобто попередити 

виникнення гострих та хронічних захворювань. 
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А. Л. ВАСИЛЬЧУК 
 

СУБСИСТЕМИ СУШУМНОВОЇ СИСТЕМИ КАНАЛІВ 
 

 

Вперше в світі описана еніоанатомія сушумнової субсистеми каналів 

тонкоматеріальних тіл людини. 

Ключові слова: сушумнова субсистема каналів; автономні субсистеми сушумнової 

системи каналів; сушумнова субсистема кольорових каналів; сушумнова субсистема 

каналів тонкоматеріальних тіл 

 

Впервые в мире описана ениоанатомия сушумновой субсистемы каналов 

тонкоматериальных тел человека. 

Ключевые слова: сушумновая субсистема каналов; автономные субсистемы 

сушумновой системы каналов; сушумновая субсистема цветных каналов; сушумновая 

субсистема каналов тонкоматериальных тел 

 

Enioanathomy of sushumna channel subsystem of human’s subtle bodies was described for 

the first time. 

Key words: sushumna channel subsystem; autonomous subsystems of sushumna channels 

system; sushumna subsystem of color channels; sushumna subsystem of subtle bodies channels. 

Продовження з випуску 33-34, 69(135), 70(136), 71(137)  

 
Сушумнова субсистема інформаційно-енергетичних каналів – це частина сушумнової 

системи каналів, структурно поєднана з тріадами сушумни, функціонує в діапазонах 
електромагнітного спектра шарів тріади сушумни і тонкоматеріального тіла. Утворюється 
сукупністю і з’єднаннями вихідних сушумнових мікроканалів тріад сушумни та сушумнових 
мікроканалів з розгалужень і виростів сушумни. Розрізняють субсистеми кольорових каналів і 
тонкоматеріального тіла. Кожна субсистема каналів є автономною і розділяється на 
субультрасистеми. 

Сушумнові субсистеми кольорових каналів 

Сушумнова субсистема кольорових каналів – це частина сушумнової системи каналів, 
утворена сукупністю і з’єднаннями кольорових мікроканалів тріад сушумни, сушумнових 
кольорових мікроканалів несистематизованих шарів сушумни та окремих сушумнових 
кольорових мікроканалів. Розрізняють сушумнові субсистеми червоних, червоно-фіолетових, 
світлосяюче-червоних, світлосяюче-червоно-фіолетових, оранжевих, оранжево-фіолетових, 
світлосяюче-оранжевих, світлосяюче-оранжево-фіолетових, жовтих, жовто-фіолетових, 
зелених, зелено-фіолетових, світлосяюче-зелених, світлосяюче-зелено-фіолетових, блакитних, 
блакитно-фіолетових, бірюзових, бірюзово-фіолетових, синіх, синьо-фіолетових, бузкових, 
бузково-фіолетових, фіолетових, рожевих, рожево-фіолетових, білих, біло-фіолетових, золотих 
каналів і золото-фіолетових. Кожна із цих субсистем знаходиться і функціонує у відповідних 
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тонкоматеріальних тілах, поділяється на субультрасистеми окремих шарів сушумни і своїми 
мікроканалами з’єднується з усіма системами каналів. 

Сушумнова субсистема червоних каналів – це частина сушумнової системи червоних 
каналів, утворена сукупністю і з’єднаннями червоних сушумнових мікроканалів червоної, 
світлосяюче-червоної, оранжевої, світлосяюче-оранжевої, бузкової, фіолетової, рожевої, білої 
та золотої тріад сушумни. Ця субсистема знаходиться і функціонує в червоному, світлосяюче-
червоному, оранжевому, світлосяюче-оранжевому, бузковому, фіолетовому, рожевому, білому 
та золотому тілах і поділяється на субультрасистеми окремих червоних шарів сушумни. 

Сушумнова субсистема червоно-фіолетових каналів – це частина сушумнової системи 
червоно-фіолетових каналів, утворена сукупністю і з’єднаннями червоно-фіолетових 
сушумнових мікроканалів червоно-фіолетової муладхарової тріади основи сушумни. Ця 
субсистема знаходиться і функціонує в червоному тілі та не поділяється на субультрасистеми, 
тому що муладхаровий червоно-фіолетовий шар неподільний. Подібно утворені 
свадхістхановою, маніпуровою, анахатовою, вішудховою, аджновою, медулярною, серцевою, 
земною, камешвара-камешваровою, сахасраровою і магатмовою червоно-фіолетовими тріадами 
основи сушумни ще 11 сушумнових субсистем червоно-фіолетових каналів. 

Сушумнова субсистема світлосяюче-червоних каналів – це частина сушумнової системи 
світлосяюче-червоних каналів, утворена сукупністю і з’єднаннями світлосяюче-червоних 
сушумнових мікроканалів світлосяюче-червоної, червоної, оранжевої, світлосяюче-оранжевої, 
бузкової, фіолетової, рожевої, білої та золотої тріад сушумни. Ця субсистема знаходиться і 
функціонує у світлосяюче-червоному, червоному, оранжевому, світлосяюче-оранжевому, 
бузковому, фіолетовому, рожевому, білому та золотому тілах і поділяється на 
субультрасистеми окремих світлосяюче-червоних шарів сушумни.   

Сушумнова субсистема світлосяюче-червоно-фіолетових каналів – це частина 
сушумнової системи світлосяюче-червоно-фіолетових каналів, утворена сукупністю і 
з’єднаннями світлосяюче-червоно-фіолетових сушумнових мікроканалів світлосяюче-червоно-
фіолетової муладхарової тріади основи сушумни. Ця субсистема знаходиться і функціонує у 
світлосяюче-червоному тілі та не поділяється на субультрасистеми, тому що муладхаровий 
світлосяюче-червоно-фіолетовий шар неподільний. Подібно утворені свадхістхановою, 
маніпуровою, анахатовою, вішудховою, аджновою, медулярною, серцевою, земною, 
камешвара-камешваровою, сахасраровою і магатмовою світлосяюче-червоно-фіолетовими 
тріадами основи сушумни ще 11 сушумнових субсистем світлосяюче-червоно-фіолетових 
каналів. 

Сушумнова субсистема оранжевих каналів – це частина сушумнової системи оранжевих 
каналів, утворена сукупністю і з’єднаннями оранжевих сушумнових мікроканалів оранжевої, 
світлосяюче-оранжевої, рожевої, білої та золотої тріад сушумни. Ця субсистема знаходиться і 
функціонує в оранжевому, світлосяюче-оранжевому, рожевому, білому та золотому тілах і 
поділяється на суб-ультрасистеми окремих оранжевих шарів сушумни.  

Сушумнова субсистема оранжево-фіолетових каналів – це частина сушумнової системи 
оранжево-фіолетових каналів, утворена сукупністю і з’єднаннями оранжево-фіолетових 
сушумнових мікроканалів оранжево-фіолетової муладхарової тріади основи сушумни. Ця 
субсистема знаходиться і функціонує в оранжевому тілі та не поділяється на субультрасистеми, 
тому що муладхаровий оранжево-фіолетовий шар неподільний. Подібно утворені 
свадхістхановою, маніпуровою, анахатовою, вішудховою, аджновою, медулярною, серцевою, 
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земною, камешвара-камешваровою, сахасраровою і магатмовою оранжево-фіолетовими 
тріадами основи сушумни ще 11 сушумнових субсистем оранжево-фіолетових каналів.   

Сушумнова субсистема світлосяюче-оранжевих каналів – це частина сушумнової системи 
світлосяюче-оранжевих каналів, утворена сукупністю і з’єднаннями світлосяюче-оранжевих 
сушумнових мікроканалів світлосяюче-оранжевої, оранжевої, рожевої, білої та золотої тріад 
сушумни. Ця субсистема знаходиться і функціонує у світлосяюче-оранжевому, оранжевому, 
рожевому, білому та золотому тілах і поділяється на субультрасистеми окремих світлосяюче-
оранжевих шарів сушумни.   

Сушумнова субсистема світлосяюче-оранжево-фіолетових каналів – це частина 
сушумнової системи світлосяюче-оранжево-фіолетових каналів, утворена сукупністю і 
з’єднаннями світлосяюче-оранжево-фіолетових сушумнових мікроканалів світлосяюче-
оранжево-фіолетової муладхарової тріади основи сушумни. Ця субсистема знаходиться і 
функціонує у світлосяюче-оранжевому тілі та не поділяється на субультрасистеми, тому що 
муладхаровий світлосяюче-оранжево-фіолетовий шар неподільний. Подібно утворені 
свадхістхановою, маніпуровою, анахатовою, вішудховою, аджновою, медулярною, серцевою, 
земною, камешвара-камешваровою, сахасраровою і магатмовою світлосяюче-оранжево-
фіолетовими тріадами основи сушумни ще 11 сушумнових субсистем світлосяюче-оранжево-
фіолетових каналів.   

Сушумнова субсистема жовтих каналів – це частина сушумнової системи жовтих каналів, 
утворена сукупністю і з’єднаннями жовтих сушумнових мікроканалів жовтої, оранжевої, 
світлосяюче-оранжевої, зеленої, світлосяюче-зеленої, бірюзової, бузкової, рожевої, білої та 
золотої тріад сушумни. Ця субсистема знаходиться і функціонує в жовтому, оранжевому, 
світлосяюче-оранжевому, зеленому, світлосяюче-зеленому, бірюзовому, бузковому, рожевому, 
білому та золотому тілах і поділяється на субультрасистеми окремих жовтих шарів сушумни.   

Сушумнова субсистема жовто-фіолетових каналів – це частина сушумнової системи 
жовто-фіолетових каналів, утворена сукупністю і з’єднаннями жовто-фіолетових сушумнових 
мікроканалів жовто-фіолетової муладхарової тріади основи сушумни. Ця субсистема 
знаходиться і функціонує в жовтому тілі та не поділяється на субультрасистеми, тому що 
муладхаровий жовто-фіолетовий шар неподільний. Подібно утворені свадхістхановою, 
маніпуровою, анахатовою, вішудховою, аджновою, медулярною, серцевою, земною, 
камешвара-камешваровою, сахасраровою і магатмовою жовто-фіолетовими тріадами основи 
сушумни ще 11 сушумнових субсистем жовто-фіолетових каналів. 

Сушумнова субсистема зелених каналів – це частина сушумнової системи зелених 
каналів, утворена сукупністю і з’єднаннями зелених сушумнових мікроканалів зеленої, 
світлосяюче-зеленої, бірюзової, бузкової, рожевої, білої та золотої тріад сушумни. Ця 
субсистема знаходиться і функціонує в зеленому, світлосяюче-зеленому, бірюзовому, 
бузковому, рожевому, білому та золотому тілах і поділяється на субультрасистеми окремих 
зелених шарів сушумни.   

Сушумнова субсистема зелено-фіолетових каналів – це частина сушумнової системи 
зелено-фіолетових каналів, утворена сукупністю і з’єднаннями зелено-фіолетових сушумнових 
мікроканалів зелено-фіолетової муладхарової тріади основи сушумни. Ця субсистема 
знаходиться і функціонує в зеленому тілі та не поділяється на субультрасистеми, тому що 
муладхаровий зелено-фіолетовий шар неподільний. Подібно утворені свадхістхановою, 
маніпуровою, анахатовою, вішудховою, аджновою, медулярною, серцевою, земною, 
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камешвара-камешваровою, сахасраровою і магатмовою зелено-фіолетовими тріадами основи 
сушумни ще 11 сушумнових субсистем зелено-фіолетових каналів. 

Сушумнова субсистема світлосяюче-зелених каналів – це частина сушумнової системи 
світлосяюче-зелених каналів, утворена сукупністю і з’єднаннями світлосяюче-зелених 
сушумнових мікроканалів світлосяюче-зеленої, зеленої, бірюзової, бузкової, рожевої, білої та 
золотої тріад сушумни. Ця субсистема знаходиться і функціонує у світлосяюче-зеленому, 
зеленому, бірюзовому, бузковому, рожевому, білому та золотому тілах і поділяється на 
субультрасистеми окремих світлосяюче-зелених шарів сушумни.   

Сушумнова субсистема світлосяюче-зелено-фіолетових каналів – це частина 
сушумнової системи світлосяюче-зелено-фіолетових каналів, утворена сукупністю і 
з’єднаннями світлосяюче-зелено-фіолетових сушумнових мікроканалів світлосяюче-зелено-
фіолетової муладхарової тріади основи сушумни. Ця субсистема знаходиться і функціонує у 
світлосяюче-зеленому тілі та не поділяється на субультрасистеми, тому що муладхаровий 
світлосяюче-зелено-фіолетовий шар неподільний. Подібно утворені свадхістхановою, 
маніпуровою, анахатовою, вішудховою, аджновою, медулярною, серцевою, земною, 
камешвара-камешваровою, сахасраровою і магатмовою світлосяюче-зелено-фіолетовими 
тріадами основи сушумни ще 11 сушумнових субсистем світлосяюче-зелено-фіолетових 
каналів. 

Сушумнова субсистема блакитних каналів – це частина сушумнової системи блакитних 
каналів, утворена сукупністю і з’єднаннями блакитних сушумнових мікроканалів блакитної, 
зеленої, світлосяюче-зеленої, бірюзової, синьої, бузкової, фіолетової, рожевої, білої та золотої 
тріад сушумни. Ця субсистема знаходиться і функціонує у блакитному, зеленому, світлосяюче-
зеленому, бірюзовому, синьому, бузковому, фіолетовому, рожевому, білому та золотому тілах і 
поділяється на субультрасистеми окремих блакитних шарів сушумни. 

Сушумнова субсистема блакитно-фіолетових каналів – це частина сушумнової системи 
блакитно-фіолетових каналів, утворена сукупністю і з’єднаннями блакитно-фіолетових 
сушумнових мікроканалів блакитно-фіолетової муладхарової тріади основи сушумни. Ця 
субсистема знаходиться і функціонує у блакитному тілі та не поділяється на субультрасистеми, 
тому що муладхаровий блакитно-фіолетовий шар неподільний. Подібно утворені 
свадхістхановою, маніпуровою, анахатовою, вішудховою, аджновою, медулярною, серцевою, 
земною, камешвара-камешваровою, сахасраровою і магатмовою блакитно-фіолетовими 
тріадами основи сушумни ще 11 сушумнових субсистем блакитно-фіолетових каналів. 

Сушумнова субсистема бірюзових каналів – це частина сушумнової системи бірюзових 
каналів, утворена сукупністю і з’єднаннями бірюзових сушумнових мікроканалів бірюзових 
тріад сушумни. Ця субсистема знаходиться і функціонує тільки в бірюзовому тілі та 
поділяється на суб-ультрасистеми окремих бірюзових шарів сушумни. 

Сушумнова субсистема бірюзово-фіолетових каналів – це частина сушумнової системи 
бірюзово-фіолетових каналів, утворена сукупністю і з’єднаннями бірюзово-фіолетових 
сушумнових мікроканалів бірюзово-фіолетової муладхарової тріади основи сушумни. Ця 
субсистема знаходиться і функціонує в бірюзовому тілі та не поділяється на субультрасистеми, 
тому що муладхаровий бірюзово-фіолетовий шар неподільний. Подібно утворені 
свадхістхановою, маніпуровою, анахатовою, вішудховою, аджновою, медулярною, серцевою, 
земною, камешвара-камешваровою, сахасраровою і магатмовою бірюзово-фіолетовими 
тріадами основи сушумни ще 11 сушумнових субсистем бірюзово-фіолетових каналів. 
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Сушумнова субсистема синіх каналів – це частина сушумнової системи синіх каналів, 
утворена сукупністю і з’єднаннями синіх сушумнових мікроканалів синьої, зеленої, 
світлосяюче-зеленої, блакитної, бірюзової, бузкової, фіолетової, рожевої, білої та золотої тріад 
сушумни. Ця субсистема знаходиться і функціонує в синьому, зеленому, світлосяюче-зеленому, 
блакитному, бірюзовому, бузковому, фіолетовому, рожевому, білому та золотому тілах і 
поділяється на субультрасистеми окремих синіх шарів сушумни. 

Сушумнова субсистема бузкових каналів – це частина сушумнової системи бузкових 
каналів, утворена сукупністю і з’єднаннями бузкових сушумнових мікроканалів бузкових тріад 
сушумни. Ця субсистема знаходиться і функціонує тільки в бузковому тілі та поділяється на 
субультрасистеми окремих бузкових шарів сушумни.   

Сушумнова субсистема бузково-фіолетових каналів – це частина сушумнової системи 
бузково-фіолетових каналів, утворена сукупністю і з’єднаннями бузково-фіолетових 
сушумнових мікроканалів бузково-фіолетової муладхарової тріади основи сушумни. Ця 
субсистема знаходиться і функціонує в бузковому тілі та не поділяється на субультрасистеми, 
тому що муладхаровий бузково-фіолетовий шар неподільний. Подібно утворені 
свадхістхановою, маніпуровою, анахатовою, вішудховою, аджновою, медулярною, серцевою, 
земною, камешвара-камешваровою, сахасраровою і магатмовою бузково-фіолетовими тріадами 
основи сушумни ще 11 сушумнових субсистем бузково-фіолетових каналів. 

Сушумнова субсистема фіолетових каналів – це частина сушумнової системи фіолетових 
каналів, утворена сукупністю і з’єднаннями фіолетових мікроканалів фіолетової, рожевої, білої 
та золотої тріад сушумни. Ця субсистема знаходиться і функціонує у фіолетовому, рожевому, 
білому і золотому тілах і поділяється на субультрасистеми окремих фіолетових шарів сушумни.   

Сушумнова субсистема рожевих каналів – це частина сушумнової системи рожевих 
каналів, утворена сукупністю і з’єднаннями рожевих сушумнових мікроканалів рожевих тріад 
сушумни. Ця субсистема знаходиться і функціонує тільки в рожевому тілі та поділяється на 
субультрасистеми окремих рожевих шарів сушумни.  

Сушумнова субсистема рожево-фіолетових каналів – це частина сушумнової системи 
рожево-фіолетових каналів, утворена сукупністю і з’єднаннями рожево-фіолетових 
сушумнових мікроканалів рожево-фіолетової муладхарової тріади основи сушумни. Ця 
субсистема знаходиться і функціонує в рожевому тілі та не поділяється на субультрасистеми, 
тому що муладхаровий рожево-фіолетовий шар неподільний. Подібно утворені 
свадхістхановою, маніпуровою, анахатовою, вішудховою, аджновою, медулярною, серцевою, 
земною, камешвара-камешваровою, сахасраровою і магатмовою рожево-фіолетовими тріадами 
основи сушумни ще 11 сушумнових субсистем рожево-фіолетових каналів.  

Сушумнова субсистема білих каналів – це частина сушумнової системи білих каналів, 
утворена сукупністю і з’єднаннями білих сушумнових мікроканалів білих, рожевих та золотих 
тріад сушумни. Ця субсистема знаходиться і функціонує в білому, рожевому та золотому тілах і 
поділяється на субультрасистеми окремих білих шарів сушумни.   

Сушумнова субсистема біло-фіолетових каналів – це частина сушумнової системи біло-
фіо-летових каналів, утворена сукупністю і з’єднаннями біло-фіолетових сушумнових 
мікроканалів біло-фіолетової муладхарової тріади основи сушумни. Ця субсистема 
знаходиться і функціонує в білому тілі та не поділяється на субультрасистеми, тому що 
муладхаровий біло-фіолетовий шар неподільний. Подібно утворені свадхістхановою, 
маніпуровою, анахатовою, вішудховою, аджновою, медулярною, серцевою, земною, 
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камешвара-камешваровою, сахасраровою і магатмовою біло-фіолетовими тріадами основи 
сушумни ще 11 сушумнових субсистем біло-фіолетових каналів. 

Сушумнова субсистема золотих каналів – це частина сушумнової системи золотих 
каналів, утворена сукупністю і з’єднаннями золотих сушумнових мікроканалів золотих тріад 
сушумни. Ця субсистема знаходиться і функціонує тільки в золотому тілі та поділяється на 
субультрасистеми окремих золотих шарів сушумни.   

Сушумнова субсистема золото-фіолетових каналів – це частина сушумнової системи 
золото-фіолетових каналів, утворена сукупністю і з’єднаннями золото-фіолетових сушумнових 
мікроканалів золото-фіолетової муладхарової тріади основи сушумни. Ця субсистема 
знаходиться і функціонує в золотому тілі та не поділяється на субультрасистеми, тому що 
муладхаровий золото-фіолетовий шар неподільний. Подібно утворені свадхістхановою, 
маніпуровою, анахатовою, вішудховою, аджновою, медулярною, серцевою, земною, 
камешвара-камешваровою, сахасраровою і магатмовою золото-фіолетовими тріадами основи 
сушумни ще 11 сушумнових субсистем золото-фіолетових каналів. 

Сушумнові субсистеми каналів тонкоматеріального тіла 

Сушумнова субсистема каналів тонкоматеріального тіла – це частина сушумнової 
системи каналів, структурно поєднана з шарами тріад сушумни, функціонує в діапазонах 
електромагнітного спектра шарів тріад сушумни і тонкоматеріального тіла. Утворена 
сукупністю і з’єднанням сушумнових кольорових мікроканалів кольорових шарів відповідної 
тріади сушумни відповідного тонкоматеріального тіла. Ця система каналів знаходиться і 
функціонує тільки в одному тонкоматеріальному тілі, а своїми мікроканалами з’єднується з 
усіма системами каналів. Сушумна сукупністю і з’єднанням своїх мікроканалів утворює в 
кожному тонкоматеріальному тілі субсистеми каналів, ідентичні кольору тонкоматеріального 
тіла. Сушумнові субсистеми каналів відповідних кольорів знаходяться і функціонують тільки в 
одному тонкоматеріальному тілі та своїми мікроканалами з’єднуються з усіма системами 
каналів. Розрізняють сушумнові субсистеми:  

♦ червоних каналів червоного тіла  
♦ світлосяюче-червоних каналів світлосяюче-червоного тіла  
♦ оранжевих каналів оранжевого тіла  
♦ світлосяюче-оранжевих каналів світлосяюче-оранжевого тіла  
♦ жовтих каналів жовтого тіла  
♦ зелених каналів зеленого тіла  
♦ світлосяюче-зелених каналів світлосяюче-зеленого тіла  
♦ блакитних каналів блакитного тіла  
♦ бірюзових каналів бірюзового тіла  
♦ синіх каналів синього тіла  
♦ бузкових каналів бузкового тіла  
♦ фіолетових каналів фіолетового тіла  
♦ рожевих каналів рожевого тіла  
♦ білих каналів білого тіла  
♦ золотих каналів золотого тіла.  

Кожна із цих субсистем функціонує у своєму тонкоматеріальному тілі. Сушумнова 
субсистема каналів відповідного тонкоматеріального тіла поділяється на сушумнові 
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субультрасистеми. Є стільки субультрасистем, скільки кольорових шарів сушумни існує в 
одному тонкоматеріальному тілі. 

Сушумнова субсистема червоних каналів червоного тонкоматеріального тіла – це 
частина сушумнової системи каналів, структурно поєднана зі шарами червоних тріад і червоними 
несистематизованими шарами сушумни червоного тіла, функціонує в червоних діапазонах 
електромагнітного спектра червоних шарів сушумни і червоного тіла. Це сукупність і з’єднання 
червоних сушумнових мікроканалів червоних тріад і несистематизованих червоних шарів 
сушумни. Ця субсистема знаходиться і функціонує тільки в червоному тілі та своїми 
мікроканалами з’єднується з усіма системами каналів. Сушумнова субсистема каналів червоного 
тіла поділяється на сушумнові субультрасистеми. Є стільки субультрасистем, скільки червоних 
шарів сушумни існує в червоному тілі. 

Сушумнова субсистема світлосяюче-червоних каналів світлосяюче-червоного 
тонкоматеріального тіла – це частина сушумнової системи каналів, структурно поєднана зі 
шарами світлосяюче-червоних тріад і світлосяюче-червоними несистематизованими шарами 
сушумни світлосяюче-червоного тіла, функціонує у світлосяюче-червоних діапазонах 
електромагнітного спектра світлосяюче-червоних шарів сушумни і світлосяюче-червоного тіла. 
Це сукупність і з’єднання світлосяюче-червоних сушумнових мікроканалів світлосяюче-
червоних тріад і несистематизованих світлосяюче-червоних шарів сушумни. Ця субсистема 
знаходиться і функціонує тільки у світлосяюче-червоному тілі та своїми мікроканалами 
з’єднується з усіма системами каналів. Сушумнова субсистема каналів світлосяюче-червоного 
тіла поділяється на сушумнові субультрасистеми. Є стільки субультрасистем, скільки 
світлосяюче-червоних шарів сушумни існує у світлосяюче-червоному тілі. 

Сушумнова субсистема оранжевих каналів оранжевого тонкоматеріального тіла – це 
частина сушумнової системи каналів, структурно поєднана зі шарами оранжевих тріад та 
оранжевими несистематизованими шарами сушумни оранжевого тіла, функціонує в оранжевих 
діапазонах електромагнітного спектра оранжевих шарів сушумни й оранжевого тіла. Це 
сукупність і з’єднання оранжевих сушумнових мікроканалів оранжевих тріад і 
несистематизованих оранжевих шарів сушумни. Ця субсистема знаходиться і функціонує 
тільки в оранжевому тілі та своїми мікроканалами з’єднується з усіма системами каналів. 
Сушумнова субсистема каналів оранжевого тіла поділяється на сушумнові субультрасистеми. Є 
стільки субультрасистем, скільки оранжевих шарів сушумни існує в оранжевому тілі. 

Сушумнова субсистема світлосяюче-оранжевих каналів світлосяюче-оранжевого 
тонкоматеріального тіла – це частина сушумнової системи каналів, структурно поєднана зі 
шарами світлосяюче-оранжевих тріад і світлосяюче-оранжевими несистематизованими шарами 
сушумни світлосяюче-оранжевого тіла, функціонує у світлосяюче-оранжевих діапазонах 
електромагнітного спектра світлосяюче-оранжевих шарів сушумни і світлосяюче-оранжевого 
тіла. Це сукупність і з’єднання світлосяюче-оранжевих сушумнових мікроканалів світлосяюче-
оранжевих тріад і несистематизованих світлосяюче-оранжевих шарів сушумни. Ця субсистема 
знаходиться і функціонує тільки у світлосяюче-оранжевому тілі та своїми мікроканалами 
з’єднується з усіма системами каналів. Сушумнова субсистема каналів світлосяюче-оранжевого 
тіла поділяється на сушумнові субультрасистеми. Є стільки субультрасистем, скільки 
світлосяюче-оранжевих шарів сушумни існує у світлосяюче-оранжевому тілі. 

Сушумнова субсистема жовтих каналів жовтого тонкоматеріального тіла – це частина 
сушумнової системи каналів, структурно поєднана зі шарами жовтих тріад і жовтими 
несистематизованими шарами сушумни жовтого тіла, функціонує в жовтих діапазонах 
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електромагнітного спектра жовтих шарів сушумни і жовтого тіла. Це сукупність і з’єднання 
жовтих сушумнових мікроканалів жовтих тріад і несистематизованих жовтих шарів сушумни. 
Ця субсистема знаходиться і функціонує тільки в жовтому тілі та своїми мікроканалами 
з’єднується з усіма системами каналів. Сушумнова субсистема каналів жовтого тіла поділяється 
на сушумнові субультрасистеми. Є стільки субультрасистем, скільки жовтих шарів сушумни 
існує в жовтому тілі. 

Сушумнова субсистема зелених каналів зеленого тонкоматеріального тіла – це частина 
сушумнової системи каналів, структурно поєднана зі шарами зелених тріад і зеленими 
несистематизованими шарами сушумни зеленого тіла, функціонує в зелених діапазонах 
електромагнітного спектра зелених шарів сушумни і зеленого тіла. Це сукупність і з’єднання 
зелених сушумнових мікроканалів зелених тріад і несистематизованих зелених шарів сушумни. 
Ця субсистема знаходиться і функціонує тільки в зеленому тілі та своїми мікроканалами 
з’єднується з усіма системами каналів. Сушумнова субсистема каналів зеленого тіла 
поділяється на сушумнові субультрасистеми. Є стільки субультрасистем, скільки зелених шарів 
сушумни існує в зеленому тілі. 

Сушумнова субсистема світлосяюче-зелених каналів світлосяюче-зеленого 
тонкоматеріального тіла – це частина сушумнової системи каналів, структурно поєднана зі 
шарами світлосяюче-зелених тріад і світлосяюче-зеленими несистематизованими шарами 
сушумни світлосяюче-зеленого тіла, функціонує у світлосяюче-зелених діапазонах 
електромагнітного спектра світлосяюче-зелених шарів сушумни і світлосяюче-зеленого тіла. Це 
сукупність і з’єднання світлосяюче-зелених сушумнових мікроканалів світлосяюче-оранжевих 
тріад і несистематизованих світлосяюче-зелених шарів сушумни. Ця субсистема знаходиться і 
функціонує тільки у світлосяюче-зеленому тілі та своїми мікроканалами з’єднується з усіма 
системами каналів. Сушумнова субсистема каналів світлосяюче-зеленого тіла поділяється на 
сушумнові субультрасистеми. Є стільки субультрасистем, скільки світлосяюче-зелених шарів 
сушумни існує у світлосяюче-зеленому тілі. 

Сушумнова субсистема блакитих каналів блакитного тонкоматеріального тіла – це 
частина сушумнової системи каналів, структурно поєднана зі шарами блакитних тріад і 
блакитними несистематизованими шарами сушумни блакитного тіла, функціонує у блакитних 
діапазонах електромагнітного спектра блакитних шарів сушумни і блакитного тіла. Це сукупність і 
з’єднання блакитних сушумнових мікроканалів блакитних тріад і несистематизованих блакитних 
шарів сушумни. Ця субсистема знаходиться і функціонує тільки у блакитному тілі та своїми 
мікроканалами з’єднується з усіма системами каналів. Сушумнова субсистема каналів блакитного 
тіла поділяється на сушумнові субультрасистеми. Є стільки субультрасистем, скільки блакитних 
шарів сушумни існує у блакитному тілі.  

Сушумнова субсистема бірюзових каналів бірюзового тонкоматеріального тіла – це 
частина сушумнової системи каналів, структурно поєднана зі шарами бірюзових тріад і 
бірюзовими несистематизованими шарами сушумни бірюзового тіла, функціонує в бірюзових 
діапазонах електромагнітного спектра бірюзових шарів сушумни і бірюзового тіла. Це 
сукупність і з’єднання бірюзових сушумнових мікроканалів бірюзових тріад і 
несистематизованих бірюзових шарів сушумни. Ця субсистема знаходиться і функціонує тільки 
в бірюзовому тілі та своїми мікроканалами з’єднується з усіма системами каналів. Сушумнова 
субсистема каналів бірюзового тіла поділяється на сушумнові субультрасистеми. Є стільки 
субультрасистем, скільки бірюзових шарів сушумни існує в бірюзовому тілі. 
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Сушумнова субсистема синіх каналів синього тонкоматеріального тіла – це частина 
сушумнової системи каналів, структурно поєднана зі шарами синіх тріад і синіми 
несистематизованими шарами сушумни синього тіла, функціонує в синіх діапазонах 
електромагнітного спектра синіх шарів сушумни і синього тіла. Це сукупність і з’єднання синіх 
сушумнових мікроканалів синіх тріад і несистематизованих синіх шарів сушумни. Ця 
субсистема знаходиться і функціонує тільки в синьому тілі та своїми мікроканалами 
з’єднується з усіма системами каналів. Сушумнова субсистема каналів синього тіла поділяється 
на сушумнові субультрасистеми. Є стільки субультрасистем, скільки синіх шарів сушумни 
існує в синьому тілі. 

Сушумнова субсистема бузкових каналів бузкового тонкоматеріального тіла – це 
частина сушумнової системи каналів, структурно поєднана зі шарами бузкових тріад і 
бузковими несистематизованими шарами сушумни бузкового тіла, функціонує в бузкових 
діапазонах електромагнітного спектра бузкових шарів сушумни і бузкового тіла. Це сукупність 
і з’єднання бузкових сушумнових мікроканалів бузкових тріад і несистематизованих бузкових 
шарів сушумни. Ця субсистема знаходиться і функціонує тільки в бузковому тілі та своїми 
мікроканалами з’єднується з усіма системами каналів. Сушумнова субсистема каналів 
бузкового тіла поділяється на сушумнові субультрасистеми. Є стільки субультрасистем, скільки 
бузкових шарів сушумни існує в бузковому тілі. 

Сушумнова субсистема фіолетових каналів фіолетового тонкоматеріального тіла – це 
частина сушумнової системи каналів, структурно поєднана зі шарами фіолетових тріад і 
фіолетовими несистематизованими шарами сушумни фіолетового тіла, функціонує у 
фіолетових діапазонах електромагнітного спектра фіолетових шарів сушумни і фіолетового 
тіла. Це сукупність і з’єднання фіолетових сушумнових мікроканалів фіолетових тріад і 
несистематизованих фіолетових шарів сушумни. Ця субсистема знаходиться і функціонує 
тільки у фіолетовому тілі та своїми мікроканалами з’єднується з усіма системами каналів. 
Сушумнова субсистема каналів фіолетового тіла поділяється на сушумнові субультрасистеми. 
Є стільки субультрасистем, скільки фіолетових шарів сушумни існує у фіолетовому тілі. 

Сушумнова субсистема рожевих каналів рожевого тонкоматеріального тіла – це 
частина сушумнової системи каналів, структурно поєднана зі шарами рожевих тріад і рожевими 
несистематизованими шарами сушумни рожевого тіла, функціонує в рожевих діапазонах 
електромагнітного спектра рожевих шарів сушумни і рожевого тіла. Це сукупність і з’єднання 
рожевих сушумнових мікроканалів рожевих тріад і несистематизованих рожевих шарів 
сушумни. Ця субсистема знаходиться і функціонує тільки в рожевому тілі та своїми 
мікроканалами з’єднується з усіма системами каналів. Сушумнова субсистема каналів рожевого 
тіла поділяється на сушумнові субультрасистеми. Є стільки субультрасистем, скільки рожевих 
шарів сушумни існує в рожевому тілі. 

Сушумнова субсистема білих каналів білого тонкоматеріального тіла – це частина 
сушумнової системи каналів, структурно поєднана зі шарами білих тріад і білими 
несистематизованими шарами сушумни білого тіла, функціонує в білих діапазонах 
електромагнітного спектра білих шарів сушумни і білого тіла. Це сукупність і з’єднання білих 
сушумнових мікроканалів білих тріад і несистематизованих білих шарів сушумни. Ця 
субсистема знаходиться і функціонує тільки в білому тілі та своїми мікроканалами з’єднується з 
усіма системами каналів. Сушумнова субсистема каналів білого тіла поділяється на сушумнові 
субультрасистеми. Є стільки субультрасистем, скільки білих шарів сушумни існує в білому тілі. 
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Сушумнова субсистема золотих каналів золотого тонкоматеріального тіла – це частина 
сушумнової системи каналів, структурно поєднана зі шарами золотих тріад і золотими 
несистематизованими шарами сушумни золотого тіла, функціонує в золотих діапазонах 
електромагнітного спектра золотих шарів сушумни і золотого тіла. Це сукупність і з’єднання 
золотих сушумнових мікроканалів золотих тріад і несистематизованих золотих шарів сушумни. 
Ця субсистема знаходиться і функціонує тільки в золотому тілі та своїми мікроканалами 
з’єднується з усіма системами каналів. Сушумнова субсистема каналів золотого тіла 
поділяється на сушумнові субультрасистеми. Є стільки субультрасистем, скільки золотих шарів 
сушумни існує в золотому тілі. 

 

Продовження у випуску 73(139) 
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ХРОНІКА 

У лютому 2018 р. відзначають свої ювілеї люди, які причетні до охорони здоров’я 

ПОЗДОРОВЛЯЄМО З: 
 

30 річчям 

Гавалка Романа Ігоровича 

 

35 річчям 

Снітинську Оксану Володимирівну 

Беш Олесю Михайлівну 

Парижак Соломію Ярославівну 

 

40 річчям 

Панькевич Вікторію Вікторівну 

Асцатурова Геннадія Євгеновича 

Лисюка Романа Миколайовича 

 

45 річчям 

Бобала Олега Володимировича 

Шевчука Миколу Миколайовича 

Сизон Орисю Орестівну 

Ісаєву Оксану Степанівну 

Євстратьєва Євгена Євгеновича 

 

50 річчям 

Мокрика Олега Ярославовича 

Качмарик-Бойсин Лесю Петрівну 

 

55 річчям 

Паламарчук Олену Вікторівну 

Огурцова Володимира Вікторовича 

 

60 річчям 

Струка Дмитра Степановича 

 

65 річчям 

Червінську Ларису Омелянівну 

 

70 річчям 

Протопопова Анатолія Олександровича 

 

Бажаємо міцного здоров’я!  
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Ю.М. ПАНИШКО, А.Л. ВАСИЛЬЧУК,  

О.І. БУМБАР, Г.В. ЛАВРИК 
 

Хроніка лютого. ЮВІЛЕЙНІ ДАТИ УКРАЇНСЬКИХ ЛІКАРІВ І ВЧЕНИХ 
 

1 лютого 90 років від дня народження Володимира Павловича Роя, хірурга. У 1952 р. 
закінчив Вінницький медичний інститут. Учень А.Р. Шуринка (1894–1969). У 1974 р. захистив 
докторську дисертацію на тему «Возрастные аспекты послеоперационной спаечной 
непроходимости кишечника». Основний напрямок наукової діяльності: загальна і невідкладна 
хірургія, патологія щитоподібної залози. 

3 лютого 150 років від дня народження Олександра Григоровича Лур’є, 
дерматовенеролога. Народився в Києві в сім’ї службовця. У 1893 р. закінчив медичний 
факультет Київського університету. З 1919 до 1949 року працював завідувачем кафедри 
Київського клінічного інституту (з 1930 р. -Київського інституту удосконалення лікарів. 
Наукові праці присвячені проблемам діагностики захворювань шкіри, лікування сифілісу. 
Організував у Києві перший мікологічний диспансер. Помер 17 січня 1954 р. на 86 році життя. 

4 лютого 55 років від дня народження Володимира Вікторовича Огурцова, 
фармацевта. У 1985 р. закінчив фармацевтичний факультет Львівського медінституту. У 1985–
1993 рр. – старший лаборант кафедри загальної, біонеорганічної та фізколоїдної хімії. У 1990 р. 
захистив кандидатську дисертацію. У 1993–1998 рр. – асистент цієї ж кафедри, у 1998–2002 рр. 
– доцент кафедри, від 2003р. – завідувач кафедри. У 2001 р. отримав вчене звання доцента. 
Автор понад 120 наукових і навчально-методичних праць, в т. ч. 3 авторських свідоцтв, 3 
патентів України, 2 підручників, фармакопейні статті. 

5 лютого 110 років від дня народження Остапа Барана – лікаря загальної практики. 
Народився в с. Рай Тернопільської області. У 1927 р. поступив на медичний факультет 
Краківського університету. Займався громадсько-політичною діяльністю: був членом УСГ, 
«Пласту», «Просвіти». Отримав диплом лікаря і практику пройшов у Любліні та Львівському 
загальному шпиталі. У 1940 р. був заарештований НКВД в Бережанах, але з часом звільнений. 
Під час німецької окупації працював у Бережанах та лікарем в загонах УПА. У 1945–1949 рр. 
працював лікарем в таборі переміщення осіб у Мюнхені. У 1949 р. переїхав до США, пройшов 
спеціалізацію з анестезіології і з 1952 р. розпочав приватну лікарську діяльність. В галузі 
анестезіології отримав у 1953-1984 рр. 4 патенти. Був одним із засновників УЛТ в США, 
членом Нью-Йоркського медичного товариства. Помер у 1990 р. на 82 році життя. 

6 лютого 120 років від дня народження Мойсея Абрамовича Магата, онколога. 
Народився у Вільно. Закінчив Київський медичний інститут у 1925 р., а також природничий 
відділ Київського інституту народної освіти. З 1925 р. працював у Київському НД рентгено-
радіологічному та онкологічному інституті. Наукові праці присвячені вивченню фізико-
хімічних особливостей ракових клітин і впливу рентгенівських променів на культури тканин 
злоякісних пухлин. Помер у 1941 р. на 43 році життя. 

6 лютого 70 років від дня народження Михайла Юхимовича Нечитайла, хірурга. 
Народився в с. Капустин Хмельницької області. В 1966 р. закінчив школу із золотою медаллю. 
У 1966–1972 рр. навчався у Київському медичному інституті, який закінчив з відзнакою. 
Упродовж 3 років працював хірургом в Житомирській області. Навчався в ординатурі та 
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аспірантурі Київського НДІ клінічної та експериментальної хірургії, працював асистентом та 
доцентом кафедри торакоабдомінальної та судинної хірургії Київської академії післядипломної 
освіти. В 1984 р. захистив кандидатську, а в 1995 р. – докторську дисертацію. Автор (співавтор) 
270 наукових праць, в тому числі 6 монографій. М.Ю. Нечитайло є керівником відділу 
лапароскопічної хірургії холелітіазу Інституту клінічної та експериментальної хірургії АМН 
України. 

9 лютого 75 років від дня народження Андрія Зваруна, мікробіолога. Народився в м. 
Підволочиськ Тернопільської області. Після Другої світової війни родина проживала тимчасово 
в Німеччині, а згодом переїхала до США. Навчався в університеті Огайо. Працював в різних 
дослідницьких лабораторіях. У 1972 р. долучився до правозахисної діяльності «Смолоскипа», 
був відповідальним за організацію акцій на захист українських політв’язнів. Доктор 
мікробіології. Голова «Смолоскипу» (1972-1992), голова комітету Гельсінських гарантій для 
України (1976– 1982), член редколегії англомовного часопису «Smoloskyp» (1978–1989). 

11 лютого 125 років від дня народження Олександра Володимировича Черкасова, 
педіатра. У 1916 р. закінчив медичний факультет Київського університету ім. Св. Володимира. 
У 1937 р.захистив докторську дисертацію на тему «Клиника туберкулезного менингита». У 
1938–1941 та 1946–1971 рр. працював доцентом, завідувачем кафедри дитячих інфекційних 
хвороб. У 1938–1948 рр. – декан педіатричного і лікувального факультетів. Головний педіатр 
МОЗ УРСР. Був автором понад 100 наукових праць, присвячених проблемам туберкульозного 
менінгіту, дифтерії, кишкових інфекцій. Нагороджений орденами і медалями СРСР. Помер 13 
листопада 1975 р. на 84 році життя. 

11 лютого 80 років від дня народження В’ячеслава Володимировича Бережного, 
педіатра. У 1962 р. закінчив Київський медичний інститут. У 1982 р. захистив докторську 
дисертацію на тему «Стафилококковая инфекция с затяжным, рецидивирующим и хроническим 
течением у детей». У 1987–1989 рр. – професор кафедри факультетської педіатрії. Від 1990 р. – 
завідувач кафедри педіатрії №2 КМАПО ім. П.Л. Шупика. У 1989 р. – головний педіатр МОЗ 
УРСР. У 1998 р. отримав почесне звання «Заслужений лікар України». Автор (співавтор) понад 
250 наукових праць, в т.ч. монографії, підручники, довідники, винаходи, патенти. Науковий 
напрямок – вивчення стафілококових інфекцій, захворювань гастродуоденальної системи, 
кардіоревматологія.  

16 лютого 115 років від дня народження Ярослава Геника-Березовського, хірурга. 
Народився в Нижньому Березові (нині Івано-Франківської області). У 1933 р. закінчив 
медичний факультет Краківського університету. Спеціалізувався з хірургії та гінекології. З 
початком II світової війни - військовий лікар, потрапив у німецький полон. Після звільнення – 
директор Коломийського шпиталю. В 1944 р. виїхав до Кракова, згодом до Відня, де працював 
хірургом. У 1948 р. емігрував до Канади. У 1953 р. після нострифікації диплому працював у 
Гамільтоні. Був членом УЛТ ПА, деяких канадських медичних товариств. З 1983 р. на пенсії. 
Помер 28 січня 1992 р. на 89 році життя. 

19 лютого 120 років від дня народження Ярослави Рудницької-Криштальської, 
рентгенолога. Навчалася на медичному факультеті Краківського університету. Брала участь у 
Визвольних змаганнях як санітарний хорунжий у Станіславівському шпиталі УСС. У 1924 р. 
закінчила Харківський університет. У 1925–1929 рр. проходила стажування у загальній лікарні 
Львова, одночасно (1927–1929) працювала рентгенологом у дитячій лікарні Св. Софії,  у 
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«Народній лічниці» (1928–1930), в «Касі хворих» (1929–1935). Обрана завідувачем 
рентгенівського відділу «Народної лічниці» ім. митрополита А. Шепицького. З 1943 р. – член 
УЛТ, «Лікарської самопомочі», НТШ. Після 1939 р. залишилася працювати в «Народній 
лічниці» (3-й міській лікарні). Допомагала багатьом людям отримати звільнення від вивозу на 
роботу в Німеччину, від мобілізації в армію. З 1944 р. працювала на кафедрі пропедевтичної 
терапії. У 1950 р. захистила кандидатську дисертацію. З 1953 р. – доцент, в 1955 р. – завідувач 
кафедри рентгенології з медичною радіологією. Присвоєно звання «Заслужений лікар УРСР». 
Довголітній голова Львівського відділення Українського товариства рентгенологів. Померла 26 
лютого 1966 р. на 69 році життя. 

19 лютого 105 років від дня народження Юліяна Григоровича Мовчана, лікаря, 
журналіста, письменника. Народився в с. Зорокові Житомирської області. На початку 
колективізації в селі родину Юліяна репресовано, а сам він у 17 років перебрався до Харкова, 
де працював на різних роботах, зокрема у видавництвах багатьох газет. У 1930–1935 рр. вчився 
на вечірніх курсах журналістики, але з часом почав вчитися у 2-му Харківському медінституті. 
У 1941 р. поїхав на практику до Львова, де його застала німецько-радянська війна. У 1943 р. 
закінчив Львівський медінститут, пройшов практику в лікарнях Львова, Тернополя, Самбора. У 
1944 р. короткочасно працював у Братиславі, потім переїхав до Австрії, в 1945 р. прибув до 
Мюнхена, став співробітником Української медично-харитативної служби, виконував обов’язки 
табірного лікаря. В 1949 р. емігрував до США. Упродовж 1949–1952 рр. працював у різних 
лікарнях. Нострифікував лікарський диплом. Працював до 1986 р. і вийшов на пенсію. Був 
членом декількох американських товариств. З 1946 по 1992 рік опублікував понад 176 статей на 
медичні, суспільно-громадські та політичні теми в українській та англомовній пресі, написав 8 
книг. Надавав фінансову допомогу українським організаціям. Помер 16 січня 2002 р. на 89 рош 
життя. 

20 лютого 125 років від дня народження Олексія Андрійовича Івакіна, анатома, 
ембріолога. Народився у Харківській області. У 1914 р. закінчив природничий відділ фізико-
математичного факультету Харківського університету. Майже одночасно вивчав медицину і в 
1916 р. закінчив медичний факультет цього ж університету. З 1915 р. працював асистентом 
Харківських вищих жіночих курсів. З дипломом лікаря переїхав до Катеринослава 
(Дніпропетровськ), де влаштувався асистентом в університет. У 1923 р. повернувся до Харкова, 
став доцентом кафедри анатомії Харківського медичного інституту. Учень проф. В.П. 
Воробйова. Проводив цікаві гістологічні та анатомічні дослідження, написав ряд глав до 
підручника з анатомії. В 1924 р. О. Івакіна обирають професором кафедри анатомії Київського 
медінституту, а з 1927 р. проф. О. Івакіна за сумісництвом обирають завідувачем кафедри 
анатомії Київського університету. У 1926 р. вийшов з друку (Харків) перший український 
підручник з біології, в 1927 р. - перший український підручник з анатомії та фізіології 
(співавтор проф. В .Я. Рубашкін). Після сфабрикованого ГПУ процесу над великою групою 
українських вчених О.А. Івакіна у 1930 р. звільнили з роботи. З великими труднощами йому 
вдалося у 1934 р. отримати посаду професора анатомії в Стоматологічному інституті. В 1936 р. 
О.А. Івакіну вдалося видати декілька підручників. Під час німецької окупації О.А. Івакін став 
професором гістології Київського медінституту, проте 5 квітня 1942 р. він помер на 50 році 
життя. 

21 лютого 115 років від Дня народження Зої Равич-Плітас, стоматолога. Народилася у 
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с. Великих Канівцях (нині Полтавської області). Навчалася у Кам’янець-Подільському 
університеті. В 1920 р. переїхала в Тарнов (Польща). Вчилася на медичному факультеті 
Краківського університету. У 1930 р. переїхала до Праги, отримала диплом дентиста. В 1930–
1933 рр. працювала в університетській клініці Праги. Після Другої світової війни була в 
Регенсбурзі, працювала в лікарні для переміщених осіб, була доцентом Українського технічно-
господарського інституту в Подєбрадах. У 1949-1958 рр. жила в США, потім переїхала в 
Торонто, де брала активну участь в роботі Президії Української Національної Ради. Померла 1 
лютого 1988 р. на 85 році життя. 

23 лютого 105 років від дня народження Богдана Галібея, лікаря-терапевта. Народився 
у Львові. В 1931 р. вступив на медичний факультет Львівського університету. Брав активну 
участь в громадському житті. В 1937 р. отримав диплом лікаря, почав працювати терапевтом у 
«Касі хворих». В 1939–1946 рр. – терапевт залізничної лікарні, далі - асистент кафедри 
шпитальної терапії Львівського медінституту. В 1951 р. захистив кандидатську дисертацію. У 
1954 р. йому присвоєно вчене звання доцента. До 1977 р. працював на кафедрі. Автор 25 
наукових робіт, присвячених проблемам гематології, ендокринології, серцево-судинної та 
дихальної систем. З 1977 р. працював терапевтом-консультантом поліклініки ЛНУ ім. І. 
Франка. Помер 8 вересня 1983 р. під час операції на 71 році життя. 

23 лютого 85 років від дня народження Омеляна Трохимовича Михайленка, акушера-
гінеколога. У 1975 р. захистив докторську дисертацію, в 1981 р. – професор. З 1980 по 1995 р. 
заступник директора з наукової роботи Інституту педіатрії, акушерства та гінекології, був 
Головою проблемної комісії МОЗ України “Акушерство і гінекологія”. В 1994 р. обраний 
членом-кореспондентом АМН України. Наукові праці присвячені патології скоротливої 
діяльності матки в пологах і пов’язаних з нею гіпотонічних та коагулопатичних маткових 
кровотеч; розробив та впровадив високоефективний метод зупинки післяпологових 
гіпотонічних маткових кровотеч; розробив комплексний метод допологової підготовки вагітних 
високого ризику з метою профілактики та лікування слабкості пологової діяльності. Помер 11 
серпня 1995 р. 63 році життя. 

26 лютого 80 років від дня народження Бориса Сергійовича Драча, хіміка-органіка. 
Народився в с. Полівка Полтавської області. В 1959 р. закінчив з відзнакою хімічний факультет 
Львівського університету. В 1959–1961 рр. – старший лаборант кафедри органічної хімії Львів-
ського університету, в 1964 р. – закінчив аспірантуру в Інституті органічної хімії. В 1964–1967 
рр. – молодший науковий співробітник. В 1965 р. захистив кандидатську дисертацію. В 1967–
1969 рр. – старший викладач Київського університету, в 1969–1986 рр. – старший науковий 
співробітник. В 1980 р. захистив докторську дисертацію. В 1986–1987 рр. – завідувач відділення 
хімії піримідинових основ відділу біоорганічної хімії Інституту органічної хімії. В 1987–2009 
рр. – завідувач відділення хімії біоактивних азотовмісних гетероциклічних основ Інституту 
біоорганічної хімії та нафтохімії. Керівник 20 кандидатських, консультант З докторських 
дисертацій. Автор (співавтор) близько 350 наукових праць. Помер 2 липня 2009 р. на 72 році 
життя. 

27 лютого 60 років від дня народження Михайла Миколайовича Ткаченка, лікаря-
радіолога. У 1981 р. закінчив Київський медичний інститут. Працював лікарем-інтерном 
терапевтичного відділення Київської клінічної лікарні №23, лікарем кардіологічної бригади 
Київської станції швидкої та невідкладної допомоги (1982–1986). Від 1992 р. – асистент 



 

 

Феномен людини. Здоровий спосіб життя. Вип. 72 (138). 2018 

 

26 

кафедри радіології з курсом радіаційної медицини НМУ ім. О.О. Богомольця. Від 1994 р. – 
доцент, від 2003 р. – професор кафедри. Від 2006 р. – завідувач кафедри радіології з курсом 
радіаційної медицини. Автор близько 170 наукових праць. Лауреат Державної премії України в 
галузі науки і техніки (1996, 2003). 

28 лютого 95 років від дня народження Едварда Леоновича Фрайфельда, анатома. 
Народився в м. Ярославі (Польща). У 1946 р. закінчив медичний факультет Львівського 
медінституту. У 1946–1949 рр. – аспірант кафедри нормальної анатомії Львівського 
медінституту. В 1949–1954 рр. – асистент кафедри нормальної анатомії. У 1952 р. захистив 
кандидатську дисертацію. В 1954-2005 рр. працював доцентом кафедри нормальної анатомії, за 
сумісництвом – головний редактор газети ЛДМІ «Медичні кадри» (1955–1967), проректор з 
суспільної роботи (1977–1985). Помер 10 червня 2011 р. на 89 році життя. 

28 лютого 80 років від дня народження Петра Федоровича Дудки, терапевта. У 1972 р. 
закінчив Вінницький медичний інститут. Працював дільничним терапевтом поліклінічного 
відділення Шепетівської ЦРЛ. В 1977–1980 рр. навчався в клінічній ординатурі кафедри терапії 
стоматологічного факультету КМІ: 1980 р. – асистент, від 1994 р. – доцент, від 2004 р. – 
професор кафедри. У 1996 р. захистив докторську дисертацію на тему «Гемомікроциркуляторна 
та кінінова системи при ранніх стадіях серцевої недостатності». Автор (співавтор) понад 140 
наукових праць, в т. ч. монографії, підручника, патентів. 
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Ю.М. ПАНИШКО, В.М.ГОРИЦЬКИЙ  
 

ЛЕОНІД МИКОЛАЙОВИЧ КУЗМЕНКО 
До 110-річчя від дня народження 

 

Леонід Миколайович Кузменко народився 3 
лютого 1908 р. в с. Пастухівка (нині Донецької 
області) в сім’ї службовця. Батько Микита 
Михайлович працював бухгалтером на шахтах 
Донбасу, мати – Марія Іллівна була 
домогосподаркою. Згодом сім’я Кузменків 
переїхала в м. Орел, де Леонід Кузменко закінчив 
середню школу і поступив на медичний факультет 
Воронезського університету, який закінчив у  
1930 р. У цьому ж році почав працювати лікарем в 
с. Голунь Новосилського району Орловської 
області. В квітні 1931 р. Л.М. Кузменко був 
мобілізований в РСЧА. Служив лікарем в 45 
прикордонному загоні Афганістану та Ірану. В 
грудні 1931 р. після закінчення строкової служби 
був демобілізований. Від січня 1932 р. по вересень 
1934 р. працював завідувачем хірургічного 

відділення і головним лікарем лікарні в с. Авдіївка Сталінської області. У вересні 1934 р. 
був обраний на посаду асистента кафедри госпітальної хірургії Сталінського медінституту, 
де працював до 22 червня 1941 р. Водночас, до 1936 р. працював консультантом-хірургом 
міської поліклініки, а в 1936–1939 рр. був директором Обласної станції переливання крові, в 
1939–1941 рр. – директором клінічної лікарні. 

У 1939 р. захистив кандидатську дисертацію на тему «К вопросу о патогенезе и 
лечении острогнойных плевритов». Під час радянсько-фінської війни був мобілізований в 
армію, де організував два госпіталі № 1813 та №1814 і був начальником госпіталю №1814. 
В червні 1941 р. був знову мобілізований і організував ЕГ №3443 та до серпня 1941 р. був 
начальником цього госпіталю . В серпні 1941 р. був призначений головним хірургом ОЕГ 
по Сталінській області. Відступаючи з військами через Ворошиловградську область, був 
направлений в резерв Уральського ВО в м. Свердловськ. В лютому 1942 р. був призначений 
головним хірургом Орської групи ЕГ. У вересні 1943 р. призначений головним хірургом 
ОЕГ по Чкаловській області.  

В лютому 1944 р. був відкликаний в Міністерство охорони здоров’я СРСР і 
призначений директором Сталінського медінституту і завідувачем кафедр факультетської 
хірургії. В 36 років життя на плечі директора Сталінського (Донецького) медичного 
інституту лягла вся відповідальність за відновлення роботи медичного інституту у 
зруйнованому війною місті. Леонідові Миколайовичу Кузменку вдалося відновити 
матеріальну базу інституту, клініки, налагодити навчальний та науковий процес. 
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У 1947 р. Л.М. Кузменко захистив докторську дисертацію на тему «К вопросу об 
оперативном лечении несросшихся и неправильно сросшихся огнестрельных переломов 
бедер, осложненных инфекцией». У 1948 р. отримав вчене звання професора. В цьому ж 
році вчений був нагороджений орденом Трудового Червоного Прапора. 

У 1949 р. вчений опублікував монографію «Грамицидин в хирургической практике». 
Від 1949 р. Л.М. Кузменко став членом Вченої ради МОЗ УРСР, членом Правління 
Українського товариства хірургів, членом редколегії журналу «Врачебное дело». 

Відповідно до наказу міністра вищої освіти СРСР з 15 листопада 1951 р. професор 
Л.М. Кузменко був призначений директором Львівського державного медичного інституту і 
водночас завідувачем кафедри госпітальної хірургії (1951–1968). 

За час керівництва Львівським державним медичним інститутом (1951–1964) 
відбулося становлення травматології, нейрохірургії та створення стоматологічного 
факультету, який очолив доцент О.В. Коваль (1913–1972). На кафедрі під керівництвом 
Л.М. Кузменка проводилися різнопланові дослідження: хірургія дихальної та сечостатевої 
системи, органів черевної порожнини, судинна хірургія, нейрохірургія, 
антибіотикопрофілактика та антибіотикотерапія хірургічних хворих. У 1960 р. вийшла 
монографія Л.М. Кузменка «Мочекаменная болезнь».  

Л.М. Кузменко був автором близько 60 наукових праць, в т. ч. 2 монографій, 
редактором 3 наукових збірників. Підготував 13 кандидатів наук. 

Був освіченою людиною. Вільно володів українською, німецькою, польською 
мовами, чудово знав світову історію, російську та зарубіжну літературу, багато малював. В 
сім’ї професора всі – медики.  

Помер вчений після інсульту 13 липня 1968 р. на 61 році життя. 
Всі, хто знав і працював з Леонідом Миколайовичем Кузменком, зберігають в серці 

пам’ять про цю непересічну Людину і Лікаря. 
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А.Л. ВАСИЛЬЧУК, Ю.М. ПАНИШКО 
 

ВІДДАНИЙ ЛЮБОВІ, ДОБРУ І ПРАВДІ 
До 70-річчя від дня народження БОРИСА ГЕОРГІЙОВИЧА ПАНАРІНА 

 

Панарін Борис Георгійович народився 7 лютого  
1948 р. в с. Новосілки Львівської області. Вчився у 
Львівській восьмирічній школі №13 і продовжив навчання 
в СШ №14, яку закінчив у 1965 р. В цьому ж році почав 
працювати на заводі “Львівприлад”. У 1967 р. перейшов на 
роботу у фізико-механічний інститут АН УРСР, де 
працював до 1970 р. У 1970 р. поступив у Львівський 
державний інституту фізичної культури, який закінчив у 
1974 р. Під час навчання в інституті виконував 
студентську наукову роботу під керівництвом кандидата 
педагогічних наук, доцента Б.І. Онопрієнка. З 1975 р. до 
2000 р. працював на кафедрі плавання Львівського 
державного інституту фізичної культури на посаді 
викладача, старшого викладача. В період роботи у 
Львівському державному інституті фізичної культури і в 
подальшому працював над створенням спортивних і 
медичних тренажерів, методики та напрямків застосування 
тренажерних конструкцій. Розроблений новий напрямок 
лікування опорно-рухового апарату та інших хвороб – 
кінезотракційна терапія, що поєднує в собі кінезотерапію і 

тракційну терапію, містить захищені патентами України конструкції медичних тренажерів для 
вертикальної, горизонтальної, сухої, підводної тракції хребта, кінцівок в динамічному режимі в 
процесі виконання рухової лікувальної діяльності. Розроблені конструкції для мотивації 
рухової діяльності дітей, хворих на дитячий церебральний параліч, відновлення функції 
вестибулярного апарату, створення умов, що полегшують виконання рухової діяльності  та 
окремих лікувальних вправ. Розроблений напрямок забезпечення можливості змагальної 
діяльності на тренажерах в режимі реального часу територіально віддалених учасників через 
інтернет мережу для неповносправних (свідоцтво про реєстрацію авторського права на 
науково-технічний твір “Програмно апаратні тренажерні комплекси для змагань в режимі 
реального часу” за №23135 від 13.12.2007 р.). 

Сконструйовані спортивні тренажери, розроблені методи застосування для фізичної, 
спеціальної силової, технічної підготовки, діагностики спеціальної працездатності, навчання у 
наступних видах спорту: плавання, водне поло, легка атлетика, важка атлетика, пауерліфтинг, 
гірськолижний спорт.  

Брав участь у міжнародних наукових конгресах, симпозіумах: “Сучасний олімпійський 
спорт” (Київ, 1997), Міжнародний симпозіум зі спортивної біомеханіки (ISBS)  (Коnstanz, 
Німеччина, 1998), ІІІ Міжнародний науковий конгрес “Сучасний олімпійський спорт” 
(Варшава, Польща, 1999), IV Міжнародний науковий конгрес “Олімпійський спорт і спорт для 
всіх: проблеми здоров’я, рекреації, спортивної медицини та реабілітації” (Київ, 2000), 
Міжнародний конгрес “Проблеми інформатизації рекреаційної та туристичної діяльності в 
Україні: перспективи культурного та економічного розвитку” (Трускавець, 2000), VI 
Міжнародний науковий конгрес “Сучасний олімпійський спорт і спорт для всіх” (Варшава, 
Польща, 2002), Міжнародний науковий конгрес “Інформатизація рекреаційної та туристичної 
діяльності: перспективи культурного та економічного розвитку” (Трускавець, 2003).  

Наукові праці опубліковані в Україні, Польщі, Чехії, Росії, Німеччині, Австралії, США.  
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Більше 42-х років Борис Георгійович Панарін є нашим товаришем, колегою і людиною з 
якою обговорюються духовні, моральні, етичні, наукові проблеми. Завжди відбувається чесна, 
відверта, всебічна і змістовна дискусія. Наслідком дискусії являється розуміння відповідної 
проблеми і шляхів її вирішення. Хочемо щиро подякувати Б.Г. Панаріну за чесну, багаторічну, 
духовно спрямовану дружбу сприймаємо для себе за честь, довіру, життєву вдачу, моральну 
та етичну відповідальність. 

Б.Г. Панаріна об’єктивно характеризує чесність, дисциплінованість, обов’язковість, 
етичність, висока моральність, духовність, скромність, доброта, активність, працелюбність, 
наполегливість, цілеспрямованість, врівноваженість, стриманість, безконфліктність, 
вірність, твердість, несприйняття брехні, наклепів і антидуховності, сприйняття любові, 
духовності, душевності та божественності. Його характерною рисою є готовність 
допомагати людям, він без вагань підтримує молодих спортсменів, надаючи їм 
високопрофесіональні методичні рекомендації. Він може вести дискусію на будь-яку тему, 
відкритий, уважний, всебічний, терпеливий, ввічливий і дискретний у процесі дискусії, здатний 
надати натхнення до життя і діяльності. Завжди створює приємне враження про себе. У 
людей, які познайомилися з ним, виникає бажання подальшого спілкування з ним, вислухати 
його життєві та професійні поради. Його любов до людей, скромність, уважність, 
безкорисливість і ненав’язливість у стосунках викликає у людей до нього повагу і симпатію. 

Я, Васильчук А.Л., як співавтор декількох винаходів і наукових робіт з Б.Г. Панаріним 
хочу відзначити його здатність бачити суть проблеми, вміння віднайти оптимальну 
конструкцію, її нове технічне рішення, точно, ясно, і коротко описати мету, формулу і зміст 
винаходу. При праці над винаходами Б.Г. Панарін проявляє високоспецифічне технічне 
мислення, відчуття новизни, знання проблеми, високу вимогливість до технічного рішення і 
розуміння того, як практично використовувати інноваційні конструкції у процесі виховання, 
навчання, тренування, розвитку, лікування і реабілітації. 

Борис Георгійович Панарін зустрічає своє 70 - річчя всебічним інтелектуальним, 
творчим та духовним піднесенням. В ньому гармонійно поєднано мислення педагога, 
реабілітолога, інженера, винахідника і високодуховно розвиненої людини. Міждисциплінарне 
високопрофесійне бачення проблем, інтегральне гармонійне мислення Б.Г. Панаріна 
реалізувалось унікальними технічними рішеннями, які  визнанні винаходами і зареєстровані в 
Державному реєстрі патентів України. Б.Г. Панарін є автором 29-ти винаходів та 36-ти 
надрукованих наукових робіт в наукових журналах України, Чехії і Польщі. Він найкращий 
винахідник Львівського державного університету фізичної культури. Великої шани заслуговує 
Б.Г. Панарін за те, що за кошти своєї невеликої пенсії створює нові конструкції та прагне 
впровадити свої винаходи у практику педагогіки, фізичного виховання, професійного спорту, 
тренування, розвитку, лікування і реабілітації людини. 

70-річчя Б.Г. Панаріна наповнено всебічним духовним розвитком, наполегливим 
самонавчанням і самовихованням, плідною винахідницькою діяльністю, роботою над 
декількома новими винаходами, великими зусиллями спрямованими на впровадження своїх 
винаходів у практику фізичного виховання, високопрофесійного спорту, медицини, валеології 
та реабілітації. 

Бажаємо Б.Г. Панаріну здорового, щасливого, радісного і творчого довголіття. Хай 
Ваша життєва дорога завжди буде освітлена Божим світлом, наповнена любов’ю, 
духовністю і повагою до Вас. Хай Бог дає Вам достатньо життєвої енергії і сили для 
високодуховного розвитку, плідної винахідницької та наукової діяльності. 
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Представляємо читачам доробок нашого ювіляра 
 

Патенти, авторські свідоцтва 
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В.А. ЮРКІВ, Ю.М. ПАНИШКО, 
Л.С. МЕТЕЛЬСЬКА 

 
ЛЕВ ОЛЕКСАНДРОВИЧ ТАРАСЕВИЧ 

До 150-річчя від дня народження 
 
Лев Олександрович Тарасевич 

народився 11 лютого 1868 р. в Тирасполі 
Херсонської губернії Російської імперії. У 
1891 р. закінчив природниче відділення 
фізико-математичного факультету Новоро-
сійського університету в Одесі. Згодом 
поступив у Військово-медичну академію в 
Санкт-Петербурзі, а завершив медичне 
навчання у 1897 р. на медичному факультеті 
Сорбонни. Будучи студентом розпочав 
наукову роботу в Пастерівському інституті під 
керівництвом І.І. Мечнікова. 

У 1898 р. Л.О. Тарасевич повернувся в 
Росію і продовжив наукову працю в 
лабораторії В.В. Підвисоцького (1857–1913) в 
Київському університеті Св. Володимира, 
який в той час був потужним науково-

дослідницьким центром в Росії. Доля поєднала його з Д.К. Заболотним (1866–1929). Саме із 
школи В.В. Підвисоцького вийшла група видатних вчених. Коли В.В. Підвисоцькому 
запропонували створити в Новоросійському університеті в Одесі медичний факультет, то із 
своїм вчителем в Одесу приїхали його учні, в т.ч. і Л.О. Тарасевич. Відкриття медичного 
факультету в Новоросійському університеті в Одесі високо оцінив І.П. Павлов. 

У 1900–1902 рр. Л.О. Тарасевич знову працював у Пастерівському інституті в Парижі. У 
1902 р. Л.О. Тарасевич захистив докторську дисертацію і був обраний приват-доцентом 
Новоросійського університету із курсу бактеріології. На цій посаді вчений пропрацював до 
1907 р. Л.О. Тарасевича обирають головою «Союза младших преподавателей» Одеського  
відділення Академічного союзу, і він розпочинає займатися громадською діяльністю, одночасно 
продовжуючи вивчати епідемічну захворюваність в Херсонській губернії. Під час революції 
1905 р. на засіданні медичного товариства виступив з антиурядовою промовою, за що був 
звільнений з університету. Але після вимоги Ради медичного факультету був поновлений на 
своїй посаді. 

В 1907 р. на загальних зборах Х Пироговського з’їзду лікарів виступив з промовою на 
тему «О голодании». Погляди Л.О. Тарасевича не лише високо оцінила громадськість, але й 
Міністерство народної просвіти. Л.О. Тарасевич знову був звільнений з університету. 

У 1908 р. Л.О. Тарасевич був обраний приват-доцентом кафедри загальної патології 
Московського університету, водночас вчений читав лекції на Вищих жіночих курсах в Москві 
(1908–1918). В 1911 р. на знак протесту проти політики міністра народної просвіти  
Л. Кассо, Л.О. Тарасевич із групою професорів покинув Московський університет. В цьому ж 
році Л.О. Тарасевич взяв участь в експедиції І.І. Мечнікова в калмицькі степи для боротьби з 
чумою та туберкульозом. 

У 1913 р. Л.О. Тарасевич був обраний членом Правління Пироговського товариства, а з 
початком Першої світової війни розпочав велику роботу із організації протиепідемічних заходів 
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серед мирного населення та в армії. У боротьбі з черевним тифом і холерою Л.О. Тарасевич був 
ініціатором профілактичних щеплень в армії проти цих інфекцій. 

Після жовтневого перевороту в Петрограді 1917 р. Правління Пироговського товариства 
вороже зустріло заходи радянської влади із охорони здоров’я. Частина членів Правління 
Пироговського товариства відмовилася підписати декларацію про саботаж заходів радянської 
влади. У 1918 р. Л.О. Тарасевич підтримав наркома охорони здоров’я РРФСР М.О. Семашка 
(1874–1941). За ініціативою Л.О. Тарасевича була створена перша в Росії станція з контролю 
бактеріальних препаратів. У цьому ж році вчений очолив Вчену медичну раду НКОЗ РРФСР, 
якою керував до 1927 р. В 1920 р. заснував і до 1927 р. очолював Державний інститут народної 
охорони здоров’я ім. Л. Пастера. У 1926 р. був обраний академіком АН УРСР. 

Л.О. Тарасевич виконав величезну працю у вивченні і організації щеплень проти 
туберкульозу за допомогою вакцини А.Ш. Кальмета (1863–1933), який вперше у 1921 р. 
застосував вакцину (БЦЖ) для вакцинації людини. Від А.Ш. Кальмета Л.О. Тарасевич отримав 
культуру ослаблених туберкульозних бактерій, з яких готувалася протитуберкульозна вакцина.. 

Л.О. Тарасевич був автором близько 70 наукових праць. Основні праці відносяться до 
медичної мікробіології, епідеміології, імунології. Він вивчав функцію РЕС, походження 
гемолізінів, розпрацьовував питання протиінфекційних вакцинацій. Л.О. Тарасевичу належить 
низка глав  і редакція у першому російському тритомному керівництві «Медицинская 
микробиология» (т. 1-3, 1912–1915). У 1917 р. вийшов «Курс общей патологии». 

За ініціативою Л.О. Тарасевича у 1924 р. почав видаватися «Журнал микробиологии, 
патологии и инфекционных болезней». У 1927 р. вчений почав хворіти і виїхав на лікування в 
Німеччину. 12 жовтня 1927 р. помер в Дрезденському санаторії на 60 році життя. Прах був 
доставлений спочатку в Берлін, а згодом в Москву. 
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Ю.М. ПАНИШКО, Р.О. КУЛИНИЧ 
 

РОМАН-ІВАН МИХАЙЛОВИЧ ПІНЯЖКО 
До 90-річчя від дня народження 

 
Роман-Іван Михайлович Піняжко народився 14 

лютого 1928 р. в селянській родині в с. Глиняни 

Перемишлянського повіту Тернопільського 

воєводства.  

У 1935 р. поступив у Глинянську школу в 

перший клас. В 1941 р. закінчив 6 класів. У 1942–

1944 рр. навчався в середній школі м. Львова. В 1945 

р. закінчив школу і поступив на фармацевтичний 

факультет Львівського медичного інституту, який 

закінчив у 1951 р. (один рік пропустив у зв’язку з 

хворобою). Після закінчення ЛДМІ був скерований 

на посаду начальника контрольно-аналітичної 

лабораторії Дортрансмедснабторгу Львівської 

залізниці. 

З лютого 1954 р. працював викладачем фармакології фельдшерсько-акушерської 

школи Львівської залізниці. З вересня 1954 р. – аспірант кафедри технології лікарських 

форм ЛДМІ. З вересня 1957 р. призначений в. о. асистента цієї ж кафедри. Наказом від 

28 жовтня 1958 р. переведений на посаду асистента кафедри біохімії ЛДМІ. 

У 1958 р. захистив кандидатську дисертацію на тему «Исследование стабильности 

пенициллина и антибиотиков тетрациклинового ряда». В січні 1959 р. отримав диплом 

кандидата фармацевтичних наук. В 1960–1963 рр. працював асистентом кафедри 

судової і аналітичної хімії. У 1963 р. призначений деканом заочного відділення 

фармацевтичного факультету. В листопаді 1964 р. отримав атестат доцента по кафедрі 

судової та аналітичної хімії. 

У 1963–1968 рр. працював доцентом кафедри токсикологічної та аналітичної 

хімії. У 1966 р. захистив докторську дисертацію на тему «Исследования в области 

использования УФ-спектрофотометрии в фармацевтическом анализе». У 1967 р. 

отримав диплом доктора фармацевтичних наук. У 1968 р. був обраний на посаду 

завідувача кафедри організації та економіки фармації. На посаді завідувача кафедри 

пропрацював до 1983 р. 

Напрями наукових досліджень: застосування УФ-спектрофотометрії у фармації; 

удосконалення контролю якості лікарських засобів; визначення потреби в лікарських 

препаратах; оптимізація організації та управління медикаментозним забезпеченням 
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населення та лікувально-профілактичних установ; аналіз фінансової та господарської 

діяльності аптечних установ; впровадження комп’ютерної техніки в управління 

фармацевтичною системою; ініціатор створення автоматизованої системи управління 

фармацевтичними кадрами та службою фармацевтичної інформації. 

Р.І.М. Піняжко був членом Всесоюзної проблемної комісії в галузі фармації при 

АМН СРСР, членом Центральної методичної комісії по вищій фармацевтичній освіті 

при МОЗ СРСР, проректором Народного університету здоров’я. 

Вчений був автором близько150 наукових і навчально-методичних праць, в т. ч. 3 

монографії, підручник. Підготував 12 кандидатів та 2 докторів фармацевтичних наук. 

Помер 10 червня 1983 р. на 56 році життя. 
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Ю.В. ФЕДОРОВ, Ю.М. ПАНИШКО,  
С.Д. БАБЛЯК 

 
В’ЯЧЕСЛАВ ГРИГОРОВИЧ ПЄРЄДЄРІЙ 

До 75-річчя від дня народження 
 

В’ячеслав Григорович Пєрєдєрій наро-

дився 17 лютого 1943 р. Після закінчення 

середньої школи поступив у Кримський 

медичний інститут, який закінчив у 1966 р. У 

1967–1984 рр. працював асистентом кафедри 

внутрішніх хвороб Кримського медичного 

інституту. Захистив кандидатську дисертацію на 

тему «Морфологическая характеристика 

формирования и течения экспериментального 

инфаркта миокарда под влиянием специфических 

противосердечных антител». В 1983 р. в ЦНД1 

гастроентерології в Москві захистив докторську 

дисертацію на тему «Эффективность 

рибонуклеиновой кислоты при язвенных 

поражениях гастродуоденальной зоны». У 1984–1985 рр. – доцент кафедри. У 1985– 

1986 рр. – професор кафедри внутрішніх хвороб. 

Від 1986 р. В.Г. Пєрєдєрій почав працювати завідувачем кафедри факультетської 

терапії №1 Київського медичного інституту ім. О.О. Богомольця, головою Товариства 

терапевтів УРСР. В 1987–1990 рр. – проректор з навчальної роботи КМ1 ім. О.О. Бого-

мольця. 

З листопада 1990 р. по жовтень 1994 р. – перший заступник Міністра охорони 

здоров’я УРСР/України. Від 1995 р. В.Г. Пєрєдєрій працював директором Українського 

НД1 харчування. 

У 1997 р. вчений став лауреатом премії ім. Ф.Г. Яновського НАН України. В  

1998 р. був обраний членом правління Всесвітньої гастроентерологічної асоціації. 

Науковий керівник і головний консультант українсько-німецького гастроентероло-

гічного центру «ВУК-Київ», член Європейського гастроентерологічного клубу (1998). 

В квітні-вересні 2003 р. В.Г. Пєрєдєрій працював заступником Державного 

секретаря, у вересні 2003 р. – квітні 2006 р. був заступником Міністра охорони здоров’я 

України. З 25 травня 2006 р. до 12 червня 2007 р. працював народним депутатом 
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України 5-го скликання від «Блоку Юлії Тимошенко». В парламенті був заступником 

голови Комітету з питань охорони здоров’я. 12 червня 2007 р. достроково припинив свої 

повноваження під час масового складання мандатів депутатами-опозиціонерами з метою 

проведення позачергових виборів Верховної Ради України. З 23 листопада 2007 р. до 12 

грудня 2012 р. працював народним депутатом України 6-го скликання від «Блоку Юлії 

Тимошенко». В парламенті був першим заступником голови Комітету з питань охорони 

здоров’я, членом групи з міжпарламентських зв’язків з ОАЕ, ФРН, РФ. 

В.Г. Пєрєдєрій є головним редактором науково-популярного журналу «Здоровье и 

питание», головою комісії фармакологічного комітету МОЗ України з 

гастроентерологічних препаратів. Вчений є головним редактором українського видання 

журналу «Clinical Gastroenterology and Hepatology», автором понад 300 наукових робіт, в 

т. ч. 38 монографій та підручників, зокрема: «Клінічні лекції з внутрішніх хвороб», 

«Гастроентерологія», «Імунний статус: методи його оцінки і принцип медикаментозної 

корекції», «Виразкова хвороба чи пептична виразка?», «Взаємодія їжі та ліків», 

«Хвороби підшлункової залози», «Виразкова хвороба: минуле, теперішнє, майбутнє», 

«Печія. Чи небезпечно це?», «Диспепсія як самостійний діагноз і неспецифічний 

синдром», «Кислотозалежні захворювання», «Болонський процес у Європі. Що це таке і 

чи потрібен він Україні?» та багатьох інших. 

Під керівництвом проф. В.Г. Пєрєдєрія захищено понад 45 кандидатських і 

докторських дисертацій. 

Бажаємо ювіляру міцного здоров’я на многії та благії літа! 

 

ЛІТЕРАТУРА 

 

1. Москаленко В. Ф. Біографічний словник завідувачів кафедр та професорів 

Національного медичного університету імені О.О.Богомольця (1841-2006) / В. Ф. Моска-

ленко, І. М. Полякова. – 3-є вид., виправ. і допов. – Київ: Книга плюс, 2006. – 304 с. – Зі 

змісту: [Передерій В’ячеслав Григорович]. – С. 190. 

2. Хто є хто в Україні / укл. та ред.: Юрій Марченко, Олександер Телемко. – Київ: «К.І.С», 

2006. – 1136 с. – Зі змісту: [Пєрєдєрій В’ячеслав Григорович]. – С. 750. 
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Р.О. КУЛИНИЧ, Ю.М. ПАНИШКО 

 
АНАТОЛІЙ  ЛЕОНІДОВИЧ ВАСИЛЬЧУК – 

засновник нової наукової та навчальної дисципліни 
«Еніоанатомія тонкоматеріальних тіл людини» 

 
А.Л. Васильчук є провідним сучасним фахівцем 

вивчення і практичного застосування знань 
тонкоматеріальних тіл людини і досягнув чималих висот у 
своїй професійній діяльності. 

Він народився в с. Шершні Житомирської області 23 
лютого 1949 р. в селянській родині. Але у Львові він 
отримав освіту та сформувався як науковець. Місто захопило 
його своєю неповторністю, колоритом старовинних вулиць, 
пам’ятниками архітектури та високим рівнем освіти і 
культури. 

Після закінчення  у 1967 р. Львівського технічного 
училища зв’язку працював у науково-дослідному проектно-
технологічному інституті. У 1969–1971 рр. – служба у 
Збройних силах. У 1971 р. виконав норму майстра спорту зі 
спортивної гімнастики на чемпіонаті Збройних Сил СРСР. 

Мав велике бажання вчитися. Творчий шлях А. 
Васильчука різноманітний, але в кожній ділянці його праці 
свої завдання він виконував бездоганно і дуже сумлінно. 

У 1975 р. з відзнакою закінчив Львівський державний інститут фізичної культури. З 1975 
р. працював викладачем кафедри спортивної гімнастики та акробатики. 1982 р. – закінчив 
аспірантуру (м. Москва). З 1983 р.– асистент кафедри анатомії, біомеханіки та спортивної 
метрології ЛДІФК. Під час роботи проводив активну науково-дослідну діяльність: розробив 
комплекс оригінальної вимірювальної апаратури для контролю за тренувальним процесом 
гімнастів, виступав з доповідями на Всесоюзних, Республіканських та інститутських наукових 
конференціях, був дуже активним в роботі товариства «Знання» Львівської області, що повніше 
розкриває творчу і життєву позицію науковця. 

У 1986 р. захистив кандидатську дисертацію під керівництвом професора Ю.К. Гавер-
довського на тему «Индивидуализация обучения гимнасток в связи с учетом их 
антропометрических показателей» та закінчив курси біоенергетичного масажу Дж. Давіташвілі 
(м. Москва). 

З 1990 р. – доцент кафедри анатомії та біомеханіки Львівського державного інституту 
фізкультури. 

У 1992 р. закінчив магістерський курс із психотроніки та біомагнітології, а також курси 
мануальної терапії під керівництвом доктора медичних наук, професора В.С.Шаргородського. 

За 1975–1993 роки науковий доробок А. Васильчука склав 5 авторських свідоцтв та 50 
наукових праць. 

З 1993 року, впродовж 10 років вчений систематизував світову інформацію з анатомії 
тонкоматеріальних тіл людини, розробив досконалу еніополіморфофункціональну технологію 
навчання, виховання, вдосконалення, лікування, реабілітації та регенерації людини.  

З 1994 р. працює в Чеській республіці та на даний час досліджує проблеми 
еніоанатомічного, еніопсіанатомічного, духовного і ПСІ-феноменального розвитку людини, а 
також залежність гуманізації і демократизації суспільства від рівня духовної еволюції людства, 
інформаційно-енергетичні взаємообміни тонкоматеріальних тіл людини з інформаційно-
енергетичними полями суспільства. 
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Еніоанатомія виявляє безконечну кількість тонкоматеріальних тіл, і чим кращий симбіоз 
між фізичним тілом і тонкоматеріальними тілами, тим краща якість життя людини. 
Інформаційно-енергетичний зміст тонкоматеріальних тіл поєднує генетичний та еволюційний 
розвиток людини, утворює основу її психіки, духовності, інтелекту, менталітету та 
функціональних можливостей. 

У 1999 році (м. Прага) закінчив Міжнародну академію психоенергосугестивних наук під 
керівництвом академіка А.В. Ігнатенка і отримав диплом лікаря-еніопсихолога. 

А.Л. Васильчук є символом відданості науковій справі, лідером, що робить його зразком 
для наслідування в інших галузях науки. Водночас особливою рисою особистості А.Л. 
Васильчука, яка істотно відрізняє його серед інших науковців, є його надзвичайна скромність. 

З 2003 р. А.Л. Васильчук перший в світі викладає еніоанатомію і проводить практичні 
заняття з еніоанатомічного розвитку тонкоматеріальних тіл, інтелекту, духовності та ПСІ-
феноменальних здібностей людини, як серед медиків, вчителів, вихователів, тренерів, так і 
серед звичайних людей в Україні, Чехії, Словаччині. Крім того, на практиці здійснює 
еніопсіанатомічну та еніопсихічну підготовку високопрофесійних спортсменів з футболу, 
хокею, боротьби, гімнастики, стрільби, тенісу, фігурного катання. Ним вперше розроблені 
технології навчання, виховання, лікування, регенерації та реабілітації людини, в основі яких 
покладена еніоанатомія. 

Особливої уваги заслуговує започаткований ним новий напрямок практичної медицини:  
«Технологія біолокаційної діагностики». Це якісно новий розділ медицини, який ґрунтується на 
солідних знаннях автора. Виданий у 2009 році «Атлас біолокації людини» дає практикуючим 
лікарям значні можливості в діагностиці багатьох захворювань, в тому числі онкологічних. В 
«Атласі біолокації людини» є багато нових методик щодо дослідження фізичного і 
тонкоматеріальних тіл людини, зокрема її психіки, а також впливу зовнішнього середовища на 
людину. 

Монографія А.Л. Васильчука «Атлас біолокації людини» науковці називають Новою 
Енциклопедією діагностики людини ХХІ століття. На думку А.Л. Васильчука: «Лише 
володіючи важливою біолокаційною інформацією про свій організм, про свою психіку, 
схильність  до хвороб і про хвороби, ми можемо уникнути неперспективних напрямків свого 
розвитку і гармонійно еволюціонувати». 

На сьогодні А.Л. Васильчук є автором 587 наукових праць, в тому числі 16 монографій,  
3-х підручників для університетів, 1-го навчально-методичного посібника та 11-ти винаходів.   

Підручники призначені для лікарів усіх спеціалізацій, зокрема: для еніотерапевтів, 
рефлексотерапевтів, валеологів, реабілітологів, психологів, тренерів, педагогів, студентів, а 
також для тих, хто вивчає еніоанатомію, розвиває свої тонкоматеріальні тіла, інтелект, 
духовність і феноменальні здібності. 

Для науковця, як для особистості творчої, делікатної і вразливої, була дуже важливою 
підтримка його друзів в Україні, Чехії, Словаччині, які допомагали упорядковувати матеріал, 
редагувати та шукали шляхи видання і в Україні, і за кордоном. 

Хочемо зауважити, що всі наукові праці А. Васильчука готувалися цілеспрямованою 
копіткою працею і видавались власними скромними коштами та допомогою спонсорів – 
словацької родини Т.Мікуша (м. Скаліца). 

Наукові праці А. Васильчука є базою для становлення і розвитку науки про людину 
третього тисячоліття. Їх мета допомогти людині пізнати себе як духовну істоту і жити в 
гармонії з собою та Божественними принципами. 

Як повторює А. Васильчук: «Пізнайте себе! – пізнаєте світ! – і досягнете гармонії з 
Богом!». 

Дуже сподіваємося на розуміння та підтримку нашого вченого в Канаді серед науковців, 
медиків, спортсменів, тренерів та журналістів, які захочуть донести його досягнення до 
сучасників! 

E-mail: vasilcuk@vasilcuk.cz   www.vasilcuk.cz 
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Ю. М. ПАНИШКО, А. Л. ВАСИЛЬЧУК,  
Р.Й. КРАВЦІВ, Н.І. НОВИКОВА 

 
Хроніка лютого. ЮВІЛЕЙНІ ДАТИ ЗАРУБІЖНИХ ЛІКАРІВ  

ТА ВЧЕНИХ 
 

1 лютого 165 років від дня народження  Миколи Івановича Луніна, російського 

педіатра та біохіміка. Народився в Дерпті (Тарту). Закінчив Дерптський університет. У 1878–

1881 рр. працював у терапевтичній клініці та на кафедрі фізіологічної хімії Дерптського 

університету. Автор першої експериментальної роботи про речовини, які потім отримали назву 

«вітаміни» (К. Функ). Вперше показав (1880), що в молоці крім білків, жирів, цукрів, солей та 

води є речовини, які необхідні для життя. Автор декількох робіт з дитячих хвороб. Помер 18 

червня 1937 р. на 85 році життя. 

2 лютого 90 років від дня народження Володимира Євгеновича Соколова, зоолога. У 

1950р. закінчив Московський університет. Від 1953 р. працював у Московському 

технологічному інституті рибної промисловості та господарства, в 1956–1967 рр. – працював на 

кафедрі зоології хребетних Московського університету (від 1965 р. – професор); від 1967 р. – 

директор Інституту еволюційної морфології і екології тварин АН СРСР; в 1974–1978 рр. – 

академік-секретар Відділення загальної біології АН СРСР. Наукові дослідження присвячені 

проблемам екологічної морфології. Встановив багаточисельні адаптивні особливості шкірних 

покривів ссавців у залежності від умов перебування у водному, повітряному, наземному та 

підземному середовищі. Вперше в СРСР застосував біотелеметрію при вивченні орієнтації 

тварин. Один із основоположників гідробіоніки в СРСР – напрямку сучасної зоології. Від 1975 

р. – головний редактор «Зоологического журнала». Був президентом Всесоюзного 

теріологічного товариства (від 1973), головою Радянського комітету ЮНЕСКО «Человек и 

биосфера». Помер 19 квітня 1998 р. на 71 році життя. 

4 лютого 240 років від дня народження Огюстена Пірама Декандоля, швейцарського 

ботаніка. Учень Ж. Кювьє (1769–1832) та Ж.Б.П.А. Ламарка (1744–1829). У 1804 р. викладав у 

Колеж де Франс, в 1806–1812 рр. мандрував по Франції та Італії з метою дослідження флори. У 

1808–1816 рр. працював професором університету в Монпельє, від 1816 р. – професор 

Женевського університету, де заснував Ботанічний сад і гербарій. Проводив наукові 

дослідження в різних галузях ботаніки. Розпрацював (1813) другу в історії ботаніки природну 

систему, засновану не лише на морфологічних ознаках, але й на показниках порівняльної 

анатомії. Генеральною ідеєю морфології рослин вважав єдність будови рослинного світу. Ввів 

поняття плану симетрії рослинних форм. Був прихильником ідеї про незмінність видів, 

визнавав існування «життєвої сили». Помер 9 вересня 1841 р. на 64 році життя. 

5 лютого 140 років від дня народження Казімежа Едмунда Ожеховського, польського 

невролога. Народився в Перемишлі. В 1900 р. закінчив медичний факультет Львівського 

університету. У 1901–1902 рр. спеціалізувався з неврології у Відні. У 1903–1905 рр. працював 

ординатором кафедри неврології Віденського університету; у 1905–1909 рр. – асистент кафедри 

неврології Львівського університету; 1910–1915 рр. – доцент кафедри, 1915–1919 рр. – керівник 
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кафедри неврології Львівського університету. У 1919–1920 рр. – професор кафедри, за 

сумісництвом - керівник відділення неврології і психіатрії Львівського загального шпиталю 

(1909-1920); професор кафедри неврології (1920–1942), декан медичного факультету (1929–

1930) Варшавського університету, за сумісництвом – керівник відділу нейробіології 

Варшавського інституту експериментальної біології (1934–1942). Дійсний член ПАН у Кракові 

(1930), Варшавського наукового товариства (1933). Наукові інтереси багатогранні: в 1909 р. 

описав після судомний короткотривалий параліч м’язів як один із ранніх симптомів міотонії, 

займався проблемами тетанії, епілепсії, хореї, летаргічного енцефаліту, нейроендокринопатій, 

нейрогістології. Автор близько 70 наукових праць, в тому числі 1 монографії. Підготував 11 

професорів. Помер 5 лютого 1942 р., проживши 64 роки. 

7 лютого 115 років від дня народження Григорія Яковича Бей-Біенка, ентомолога. У 

1925р. закінчив Омський сільськогосподарський інститут. У 1929–1938 рр. працював у 

Всесоюзному НДІ захисту рослин в Ленінграді. Від 1938 р. – професор Ленінградського 

сільськогосподарського інституту і завідувач лабораторії Зоологічного інституту АН СРСР 

(1947–1971). Одночасно (1946–1948) працював в Інституті зоології та фітопатології. Від 1953 р.  

– член-кореспондент АН СРСР. Наукові дослідження присвячені питанням теоретичної і 

прикладної екології комах, захисту рослин. Був автором підручника «Общая энтомология». Був 

президентом Всесоюзного ентомологічного товариства. У 1951 р. отримав премію ім. Н.А. 

Холодного АН СРСР. У 1952 р. – Сталінська премія. Помер 3 листопада 1971 р. на 69 році 

життя. 

9 лютого 100 років від дня народження Олексія Петровича Калашникова, вченого в 

галузі тваринництва. У 1948 р. закінчив Московську сільськогосподарську академію ім. К.А. 

Тімірязєва. Від 1949 р. працював у Всесоюзному НДІ годівлі сільськогосподарських тварин, в 

1957–1970 рр. – в Уральському НДІ сільського господарства. Від 1970 р. – академік ВАСГНІЛ 

та директор Сибірського НДІ проектно-технологічного інституту тваринництва. Від 1981 р.  – 

директор Всесоюзного інституту тваринництва. В 1992–1995 рр. – науковий консультант 

Всеросійського НД селекційно-генетичного інституту тваринництва. Помер вчений 6 серпня 

2010 р. на 93 році життя. 

12 лютого 145 років від дня народження Германа Нільссона-Еле, шведського генетика. 

У 1894 р. закінчив Лундський університет. В 1900–1915 рр. працював у Шведській асоціації 

насінництва, в 1915–1925 рр. в Інституті генетики і селекції в Лунді, в 1925–1939 рр. в Інституті 

селекції рослин в Свальофе. Напрямок наукових досліджень – вивчення генетики кількісних 

ознак у сільськогосподарських рослин. Здійснив фундаментальні дослідження поліплоідії та 

експериментального мутагенезу, генетики лісових і плодових рослин. Одним із перших 

застосував генетичні методи в селекції озимої пшениці, ячменю, вівса. Помер вчений 29 грудня 

1949 р. на 77 році життя.  

14 лютого 120 років від дня народження Володимира Ілліча Йоффе, мікробіолога та 

імунолога. Народився в Мглині (БРСР). Закінчив медичний факультет Казанського 

університету в 1921 р. У 1923–1979 рр. працював в Інституті експериментальної медицини 

АМН СРСР, з 1948 р. завідувач відділу мікробіології та імунології, одночасно в 1933–1950 рр. – 
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науковий керівник Ленінградського інституту епідеміології та мікробіології. В 1941–1946 рр. – 

флагманський епідеміолог Балтійського флоту. Описав серологічну характеристику 

гемолітичних стрептококів. Обґрунтував принципи та метод визначення загальної 

імунологічної реактивності організму. В 1965 р. В.І. Йоффе присуджена премія М.Д. Стражеска 

АМН СРСР. Помер 1 квітня 1979 р. на 82 році життя 

15 лютого 145 років від дня народження Казимира Панека, польського лікаря, фізіолога 

і біохіміка. У 1897 р. закінчив медичний факультет Краківського університету. Працював 

асистентом кафедри лікарської хімії Краківського університету. Від 1903 р. працював у Львові 

на кафедрі гігієни Львівського університету, одночасно навчався у Ветеринарній академії, яку 

закінчив у 1906 р. Перейшов на постійну працю до Ветеринарної академії, де читав лекції з 

фізіології та вів практичні заняття з лікарської хімії. У 1913 р. отримав звання профіесора 

фізіології. Під час Першої світової війни працював у Червоному Хресті, очолював епідемічну 

секцію та лабораторію, а також організував у Галичині 14 епідемічних госпіталів. У 1919–1920 

рр. був першим повоєнним ректором Ветеринарної академії. Згодом переїхав у Бидгощ, де 

працював завідувачем відділу зоогігієни у Науковому інституті сільського господарства. Помер 

13 листопада 1935 р. на 63 році життя. 

16 лютого 170 років від дня народження Гуго де Фріза, голландського ботаніка і 

генетика. У 1870 р. закінчив Лейденський університет. У 1870–1875 рр. працював викладачем 

школи в Амстердамі, в наукових закладах Вюрцбурга і Галле (1875–1878), в Амстердамському 

університеті (1878–1918). Основний напрямок досліджень – розробка мутаційної теорії. Вивчав 

роль осмотичного тиску в житті рослинної клітини. Розпрацював плазмолітичний метод 

визначення осмотичного тиску в клітині та вчення про ізотонічні розчини. Повторно відкрив 

(1900), незалежно від К.Е. Корренса та Е. Чермака, закони Менделя. У 1901 р. створив 

мутаційну теорію. Вперше запропонував термін «мутація». Помер вчений 21 травня 1935 р. на 

88 році життя. 

20 лютого 120 років від дня народження Альфреда Кшижановскі, польського хіміка та 

фармацевта. Закінчив фармацевтичний відділ Львівського університету в 1920 р. В 1920–1925 

рр. працював асистентом кафедри органічної хімії, в 1926–1941 рр. – викладач фармацевтичної 

рецептури кафедри фармакології. В 1939 р. – доцент, в 1933–1946 рр. завідувач кафедри 

практичної фармації/технології лікарських форм та галенових препаратів Львівського 

університету /медичного інституту /медико-природничих фахових курсів). Після переїзду в 

Польщу – викладач технології галенових препаратів Вроцлавської медичної академії; керівник 

контрольно-аналітичної лабораторії Краківського аптекоуправління. Подальша доля невідома. 

23 лютого 130 років від дня народження Олександра Альфонсовича Гроссгейма, 

ботаніка. У 1912 р. закінчив Московський університет. У 1913–1926 рр. працював у Тбіліському 

ботанічному саду, в 1927–1946 рр. в Тбіліському політехнічному інституті, водночас, в 

Азербайджанському університеті (від 1929 р. – професор, від 1937 р. – завідувач кафедри). В 

1932–1936 рр. – директор Ботанічного інституту АН СРСР в Ленінграді, водночас, у 1924–1946 

рр. – завідувач кафедри морфології і систематики вищих рослин Ленінградського університету. 

Водночас, організатор і директор Ботанічного інституту Азербайджанського філіалу АН СРСР 
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(1936–1947). В 1945 р. обраний академіком АН АзРСР, в 1956 р. – академіком АН СРСР. 

Основний напрямок досліджень – флора, рослинні ресурси Кавказу. Вивчав систематику і 

географію квіткових рослин. Описав велику кількість нових видів флори Кавказу. Склав 

геоботанічні карти досліджуваних ним районів. Створив школу геоботаніків і систематиків. У 

1946 р. отримав премію ім. В.Л. Комарова АН СРСР, у 1948 р. – Сталінську премію. Помер 4 

грудня 1948 р. на 61 році життя. 

23 лютого 105 років від дня народження Адольфа Єжи Гутке, польського лікаря. У 1933–

1934 рр. – заступник асистента, в 1935–1937 рр. – молодший асистент кафедри хімії Львівського 

університету. У 1938 р. – доктор медицини, у 1937–1938 рр. – старший асистент кафедри хімії 

Львівського університету. Подальша доля невідома. 

26 лютого 290 років від дня народження Антуана Боме, французького хіміка-

фармацевта. Від 17 років працював у аптеці в Парижі. В 1778 р. був обраний членом Паризької 

АН. Дослідження присвячені проблемам хімії та хімічної технології. У 1768 р. запропонував 

ареометр (ареометр Боме). У 1770 р. організував  виробництво нашатирю. Розпрацював способи 

очистки селітри, пофарбування тканин, відбілювання шовку. Вніс удосконалення у 

виробництво фарфору. Написав низку керівництв з хімії та фармації, зокрема «Елементи 

теоретичної і практичної фармації» (1762) та «Експериментальна і систематична хімія» (т. 1-3, 

1773). Помер вчений 15 жовтня 1804 р. на 77 році життя. 

28 лютого 140 років від дня народження Стефана Хаджидобрева Ангелова, 

болгарського мікробіолога. Народився в Котелі. В 1901 р. закінчив ветеринарний та медичний 

інститут в Берліні, спеціалізувався з мікробіології в Берліні та Франкфурті-на-Майні. З 1922 р. – 

перший декан ветеринарно-медичного факультету Софійського університету, в 1947–1962 рр. – 

перший директор Інституту мікробіології Болгарської АН. В 1947 р. – член Болгарської АН. 

Основні роботи пов’язані з вивченням вірусних збудників інфекційних хвороб. Один із 

засновників мікробіології в Болгарії. Нагороджений Димитрівською премією НРБ в 1950 р. 

Помер 1 жовтня 1964 р. на 87 році життя. 

28 лютого 105 років від дня народження Франтишека Шорма, чеського хіміка-органіка 

та біохіміка. Народився в Празі. Закінчив Празький політехнічний інститут у 1938 р. В 1938–

1939 рр. викладав органічну хімію в інституті, з 1945 р. працював у Вищій хіміко-технологічній 

школі у Празі. З 1948 р. – професор, з 1952 р. працював у Празькому університеті, одночасно – 

директор Інституту органічної хімії та біохімії Чехословацької АН. З 1952 р. член 

Чехословацької АН. Основні наукові праці присвячені хімії алкалоїдів та терпенів, біохімії 

білків та нуклеїнових кислот. Синтезував декілька антиметаболітів нуклеїнових кислот і 

канцеростатичних речовин (6-азауридин). Встановив послідовність амінокислот в молекулах 

хімотрипсину і трипсиногену. Засновник теорії будови біополімерів. Розробив методи 

виробництва антибіотиків хлорамфенікола та циклосеріна. Нагороджений премією ім. К. 

Готвальда ЧРСР (1958), науковими медалями; іноземний член АН СРСР, член Німецької 

академії природознавців «Леопольдіна» та ряду інших АН. Помер 18 листопада 1980 р. на 68 

році життя. 
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Ю.М. ПАНИШКО, А.Л. ВАСИЛЬЧУК 
 

ГЕОРГІЙ ПАВЛОВИЧ ГЕОРГІЄВ 
До 85-річчя від дня народження 

 

Георгій Павлович Георгієв народився 4 

лютого 1933 р. в Ленінграді. Після закінчення 

середньої школи поступив на лікувальний 

факультет 1-го Московського медичного інституту 

ім. І.М. Сєченова, який закінчив у 1956 р. У 1956–

1959 рр. працював лаборантом Інституту 

морфології тварин ім. А.Н. Сєвєрцова АН СРСР. У 

1959 р. захистив кандидатську дисертацію на тему 

«Некоторые данные по химическому составу 

ядерных структур». У 1959–1963 рр. – старший 

науковий співпрацівник Інституту морфології 

тварин ім. А.Н. Сєвєрцова АН СРСР. У 1962 р. 

захистив докторську дисертацію на тему 

«Рибонуклеиновые протеиды клеточного ядра». У 1963–1980 рр. – завідувач лабораторії 

Інституту біосинтезу нуклеїнових кислот і молекулярної біології ім. В.А. Енгельгардта 

АН СРСР.  

У 1968 р. Г.П. Георгієв отримав вчене звання професора. У 1970 р. був обраний 

членом-кореспондентом АН СРСР по Відділенню біохімії, біофізики та хімії 

фізіологічно активних сполук АН СРСР (спеціальність «Молекулярна біологія»). У 1987 

р. був обраний дійсним членом АН СРСР по Відділенню біохімії, біофізики та хімії 

фізіологічно активних сполук АН СРСР (спеціальність «Молекулярна біологія»).  

Від 1989 р. Г.П. Георгієв став директором і завідувачем відділу молекулярної 

генетики раку Інституту біології гена АН СРСР. Від 2006 р. – науковий керівник 

Інституту біології гена РАН, радник РАН. 

Академік Г.П. Георгієв є одним із засновників молекулярної біології та 

молекулярної генетики вищих організмів. У 1961 р. Г.П. Георгієв описав гетерогенну 

ядерну РНК і показав, що вона є високомолекулярним попередником мРНК цитоплазми 

(1961), встановив ядерні рибонуклеопротеїдні частинки інформосоми і встановив їх  

структуру (1965–1970). За допомогою електронної мікроскопії продемонстрував 

існування ядерного скелету (ядерний матрикс), до якого прикріплюється ДНК. Відкрив 
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мобільні генетичні елементи у тварин. Проводив дослідження в галузі молекулярної 

онкології. Відкрив і вивчив нові гени (mts1, tag7). 

Г.П. Георгієв є автором (співавтором) близько 500 наукових праць, 2 відкриттів, 

монографії, понад 10 патентів. 

Під керівництвом вченого підготовлено 35 докторів і понад 110 кандидатів наук. 

Г.П. Георгієв є головним редактором журналу «Генетика», членом редколегії 

журналу «Доклады Академии наук», низки російських та міжнародних журналів. 

Вчений є членом Бюро Відділення нанотехнологій і інформаційних технологій РАН, 

головним науковим співпрацівником Інституту біології гену РАН, членом Рад: із Премії 

Уряду РФ в галузі науки і техніки, із грантів Президента РФ для підтримки провідних 

наукових шкіл. Вчений є організатором і координатором Програми фундаментальних 

досліджень Президії РАН «Молекулярна і клітинна біологія». 

Вчений гідно пошанований: він став Лауреатом Ленінської премії (1976), 

Державної премії СРСР (1983), Державної премії РФ за розробку теоретичних і 

прикладних проблем геномної дактилоскопії (1996), отримав золоту медаль імені В.А. 

Енгельгардта (2009) за цикл праць «Молекулярна біологія пухлинної клітини», 

нагороджений орденом «Знак Пошани», орденом Леніна, орденами «За заслуги перед 

Отечеством» IV ст. (1999), ІІІ ст. (2003), ІІ ст. (2008). 

Вчений був обраний членом Німецької академії природодослідників 

«Леопольдіна», Іспанської Королівської АН,  Норвезької АН, Європейської АН (1989), 

ЄМВО (Європейського молекулярно-біологічного товариства). 

Вчений одружений, має 2 дітей: донька С.Г. Георгієва, член-кореспондент РАН, 

син П.Г. Георгієв, академік РАН. 
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В.Р. САВРАН, Ю.М. ПАНИШКО,  
Ю.М. МІХЕЛЬ 

 
ДЖОН ХАНТЕР    

До 290-річчя від дня народження 
 

Джон Хантер народився 13 лютого 1728 р. 

в Лонг-Калдервуді (Шотландія) третьою дитиною 

в сім’ї. У віці 20 років поїхав до старшого брата 

Вільяма Хантера (1718–1783) в Лондон, де той 

був вчителем анатомії і почав йому допомагати 

при розтинах, а згодом, зацікавившись 

медициною, під його керівництвом почав власну 

практику. Навчався у відомих хірургів В. Чіздена 

та В. Потта (1714–1788). Від 1756 р. читав лекції 

в госпіталі Св. Варфоломія. Курс лекцій з 

анатомії приніс Дж. Хантеру славу видатного 

вченого та педагога свого часу. Крім анатомії 

вчений цікавився проблемами ембріології, фізіології, ботаніки, геології.  

В 1760–1763 рр. Дж. Хантер працював хірургом в англійському флоті. Кілька 

місяців провчився в Оксфордському університеті. Покинув навчання, повернувся до 

Лондона і дістав місце хірурга в лікарні Св. Георга (1764). Одночасно проводив наукові 

дослідження та навчав студентів. 

В галузі анатомії він вивчав будову слізних протоків, плаценти, сім’яних 

пухирців, розвиток і будову зубів, описав розгалуження пахових нервів, м’язовий шар 

райдужної оболонки ока, функцію косого м’яза ока. Вчений детально описав процес 

опускання яєчок із черевної порожнини в калитку. Причому вказав, що тяж, на якому 

яєчко опускається в калитку, можна знайти в калитці і в постембріональний період. Цей 

тяж в честь вченого називають «gubernaculum Hunteri». Вчений описав механізм 

утворення вроджених пахвинних гриж, вказуючи, що ці грижі виникають в 

ембріональний період і процес їх розвитку відрізняється від процесу розвитку набутих 

прямих і косих пахвинних гриж. Вчений описав низку топографічних особливостей 

м’язів кінцівок, зокрема, м’язово-стегновий канал, що отримав його ім’я (canalis vasto-

adductorius Hunteri), описав тильні п’ясткові зв’язки кисті (зв’язки Хантера). 
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Дж Хантер був прихильником експериментальної хірургії і нові методи операцій 

спочатку перевіряв на тваринах. Він встановив в експериментах на тваринах важливу 

роль колатерального кровообігу. Вчений запропонував при аневризмі артерій 

перев’язувати привідний артеріальний стовбур, що давало змогу уникнути ампутації 

кінцівки і зберегти кінцівку (перев’язування артерії за Хантером). Для виправлення 

контрактур суглобів вчений запропонував операцію тенотомії. 

Дж Хантер відомий як один із основоположників експериментальної патології. В 

історії відомий його дослід самозараження так званою венеричною отрутою. Цей дослід 

призвів до помилкового висновку про тотожність твердого шанкеру і гонореї, оскільки 

гній для щеплення був взятий від хворого, у якого одночасно була гонорея і сифіліс. 

В Лондоні в 1783–1785 рр. Дж Хантер створив анатомічний музей, в якому під 

кінець життя нараховувалося понад 13000 різноманітних експонатів, які він виготовляв 

сам або купив за власні кошти. Тепер цей Hunter’s Museum підпорядкований 

Королівському хірургічному товариству. 

Вчений написав низку статей із лікування венеричних хвороб. Частина робіт 

вченого присвячена анатомії тварин: собаки, вовка, риб, птахів. У себе вчений діаг-

ностував «грудну жабу» і передрік собі смерть від неї. Помер вчений 16 жовтня 1793 р. 

під час суперечки із студентами на 66 році життя. 
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Ю.М. ПАНИШКО, О.П. РОМАНЮК-ОГІРКО, 
А.Л. ВАСИЛЬЧУК 

 
ГАНС КАРЛ АВГУСТ СИМОН ФОН ЕЙЛЕР-ХЕЛЬПІН 

До 145-річчя від дня народження 
 

Ганс Карл Август Симон фон Ейлер-Хельпін 
народився 15 лютого 1873 р. в Аугсбургу в сім’ї 
капітана Королівського баварського полку Рігаса фон 
Ейлера-Хельпіна та Габріель Фіртнер. Оскільки батька 
перевели в Мюнхен, то хлопчика відправили жити до 
бабусі у Вассербург. Після закінчення школи в 
Мюнхені, Вюрцбурзі та Ульмі вивчав мистецтво в 
класах Шмид-Рейте і Ленбаха Мюнхенської академії 
мистецтв (1891–1893). Видатні особисті якості вчителів 
вплинули на формування у Ганса інтересу до науки. У 
1893 р. Ганс Ейлер-Хельпін поступив у Берлінський 
університет, де вивчав хімію у Е.Г. Фішера (1852–1919), 
який у 1982–1919 рр. працював у Берлінському 
університеті, і О. Розенгейма, а фізику в Е. Варбурга та 
М. Планка. В 1895 р. Ганс отримав ступінь доктора. На 
початку наукової діяльності Г. Ейлер-Хельпін працював 
у лабораторіях В. Нернста (1864–1941) в 
Геттінгенському уніеврситеті (1896–1897), у С. Арре-
ніуса (1859–1927) в Стокгольмі (1897–1898), Я. Вант-
Гоффа (1852–1911)та Е. Бухнера (1860–1917) в Берліні 

(1899–1901) і Г. Бертрана (1867–1962) в Паризькому інституті Пастера, де зустрічався з М. 
Склодовською-Кюрі (1867–1934). Наступні візити в інші лабораторії А. Ганча (1857–1935) та 
Дж. Тейля остаточно сформували його інтерес до органічної хімії.  

В лабораторії Сванте Арреніуса працював асистентом в Стокгольмському університеті, а 
в 1899 р. був призначений приват-доцентом.  

Після повернення в Стокгольм Ганс Ейлер-Хельпін в 1902 р. отримав шведське 
громадянство. Дослідження вченого були зосереджені на дії каталізаторів в реакціях 
неорганічних сполук, але згодом інтерес до органічних речовин зріс. В 1906 р. Г. Ейлер-
Хельпін став професором загальної та органічної хімії в Стокгольмському університеті, де 
працював упродовж всієї наукової діяльності. 

Під час Першої світової війни вчений служив пілотом в німецькій армії. В 1916–1917 рр. 
брав участь в роботі військової місії. Упродовж останніх років війни командував ескадрильєю 
бомбардувальників. 

У 1918 р. вчений розгорнув дослідження з хімії ферментів. Вивчав дію ферментів при 
бродінні. В цьому процесі молекули цукру розщеплюються і рекомбінують з утворенням води, 
спирту, СО2 і таким чином забезпечують енергією і вихідним матеріалом клітину.  

Ще в 1897 р. Е. Бухнер (1860–1917) встановив, що бродіння може відбуватися без участі 
нижчих організмів (отримав із дріжджів сік, який не мав живих клітин, але містив ензим, що 
отримав назву зимаза). 

Англійський хімік Артур Гарден (1865–1940), базуючись на праці Е. Бухнера, зрозумів, 
що зимаза складається з двох компонентів, важливих для процесу ферментації. Якщо А. Гарден 
уявляв, що 2 молекули гексози і два аніони фосфату об’єднуються і утворюють спирт, СО2, 
воду і сполуку, що мстить фосфор, яку він назвав зимодифосфатом, то Г. Ейлер-Хельпін 
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зрозумів, що реакція відбувається набагато складніше. Він встановив, що фрагменти двох 
молекул гексози після розщеплення молекул цукру є різні. Фосфат приєднується до фрагменту 
з меншою енергією і саме цей фрагмент руйнуючись перетворюється в зимодифосфат. Г. 
Ейлер-Хельпін встановив хімічну природу небілкового компонента зимази, який він назвав 
козимазою і, використовуючи багатоетапний процес очистки, отримав висококонцентрований 
розчин козимази та визначив її молекулярну вагу. Г. Ейлер-Хельпін встановив, що козимаза 
містить фрагменти цукру, фосфорну кислоту і кристали хімічної речовини, яку він назвав 
пурином. Він також встановив, що козимаза є складовим компонентом ферментів, які 
регулюють ефективність переносу водню в клітини і впливають на процес дихання. У 1922 р. 
разом із Р.М. Вільштеттером (1872–1942) висунув представлення, що частини ферментів 
складаються з хімічно активної групи і колоїдного носія. У 1922 р. встановив, що каротин за 
фізіологічною активністю близький до вітаміну А. Доказав, що β-каротин є провітаміном А і 
знайшов його в пігменті ока (1924). 

У 1929 р. Артур Гарден і Ганс фон Ейлер-Хельпін отримали Нобелівську премію з 
хімії «за дослідження ферментації цукру і ферментних ензимів».  

У 1929–1937 рр. Г. Ейлер-Хельпін працював директором Біохімічного інституту 
Стокгольмського університету, а в 1939–1948 рр. – директором Інституту органічної хімії і 
водночас (від 1940 р.) директором Вітамінного інституту.  

У 1935 р. вчений розпочав дослідження з біохімії раку. Разом з Георгом Хевешi (1885–
1966) розпрацював методику мічення нуклеїнових кислот, що містяться в пухлинах, для 
контролю за їх поведінкою. В цій галузі він опублікував 2 монографії «Біохімія пухлин» та 
«Хемотерапія і профілактика раку» (1962). 

Вчений опублікував близько 1000 праць. Г. Ейлер-Хельпін був членом Нобелівського 
комітету і багатьох академій світу, в тому числі Шведської АН. У 1908–1963 рр. вчений був 
членом Шведського хімічного товариства, яке він організував. 

Вчений був одружений. У 1902 р. він одружився з Астрид Клеве, яка була його 
співробітником. У них було 5 дітей. У 1912 р. шлюб розпався і Г. Ейлер-Хельпін одружився з 
баронесою Елізабет Уггла, від якої у нього було 4 дітей. 

Г. Ейлер-Хельпін був загальновідомим авторитетом для біохіміків всього світу. 
Помер вчений 6 листопада 1964 р. на 92 році життя. 
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Ю.М. ПАНИШКО, А.Л. ВАСИЛЬЧУК,  
В.В. ТАРАСОВ 

 

ОЛЕНА ГЕОРГІЇВНА БОННЕР-САХАРОВА 
До 95-річчя від дня народження  

 

Нобелівську премію миру в 1975 р. було присуджено Андрію Дмитровичу Сахарову 

«за захист фундаментальних принципів миру між людьми». Нобелівську лекцію  

А.Д. Сахарова «Мир, прогресс, права человека» прочитала 11 грудня 1975 р. в м. Осло 

дружина А.Д. Сахарова Олена Георгіївна Боннер, оскільки вченому було відмовлено в 

поїздці за кордон.  В цій лекції була згадка про українських дисидентів. Сьогодні є нагода 

згадати тих, хто своєю діяльністю наблизив  і наш День Незалежності. 

 

Олена Георгіївна Боннер народилася 15 лютого 
1923 р. і прожила довге та дивовижне життя. Потрібно 
згадати батьків, щоб зрозуміти мотиви її діяльності. 
Батько – Левон Саркісович Кочарян, мати – Руфь 
Григорівна Боннер (1900–1987) із старовинного 
єврейського роду. Після розлучення із Кочаряном, мати 
О.Г. Боннер вийшла заміж за тбіліського вірменина 
Георгія Саркісовича Аліханяна, який вдочерив Олену 
Георгіївну. Г.С. Аліханян був партійним працівником: в 
1920–1921 рр. – перший секретар ЦК КП(б) Вірменнії; в 
1921–1931 рр. – відповідальний працівник в РКП (б); в 
1931–1937 рр. – працівник Виконкому Комінтерну. В  
1937 р. репресований, а 13.02.1938 р. розстріляний, 
посмертно реабілітований. Р.Г. Боннер була партпраців-
ником, 10.12.1937 р. заарештована, а 22.03.1938 р. 
засуджена до 20 років заслання, з яких 8 років відсиділа. 
Реабілітована в 1954 р. 

Після арешту своїх батьків Олена Георгіївна переїхала до своєї бабці в Ленінград. 
В 1940 р. закінчила школу і поступила на вечірнє відділення факультету російської 

мови та літератури Ленінградського педагогічного інституту імені О.І. Герцена. З початком 
німецько-радянської війни О.Г. Боннер пішла на фронт добровольцем. Працювала 
медсестрою, супроводжувала поранених з Ленінграду до Вологди. Під час авіанальоту була 
поранена, контужена, знаходилася на лікуванні в шпиталях Вологди та Свердловська. 

Після виздоровлення працювала медсестрою, а з 1942 р. – старшою медсестрою в 
військово-санітарному поїзді №122. День Перемоги 9 травня 1945 р. зустріла в Інсбруку 
(Австрія). Демобілізована в кінці серпня 1945 р. 

З 1947 по 1953 р. навчалася в 1-му Ленінградському медичному інституті. Була 
виключена з ЛМІ за висловлювання з приводу «Дела о сионистском заговоре в МГБ». Після 
смерті Й.В. Сталіна відновлена в ЛМІ. 

Після закінчення ЛМІ працювала дільничним лікарем, потім лікарем-педіатром 
пологового 6-у була завідувачем практики та навчальної чаетини медичного училиша в 
Москві Працювала лікарем в Іраку. Була удостоена звання «Відмінник охорони здоров’я 
СРСР». 
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Вийшла заміж за Івана Васильовича Семенова. Народила двох дітей: Тетяну  
(1950 р.н.), Олексія (1956р.н.). В 1965 р. розлучилася з І.В. Семеновим. 

Займалася літературною діяльністю: друкувалася в журналах: «Нева», «Юность», 
газетах: «Литературной газете», «Медицинский работник», писала для програми «Юность» 
Всесоюзного радіо, була позаштатними літконсультантом Спілки письменників, редактором 
Ленінградського відділення «Медгизу». В 1965 р. на хвилі «Хрущовської відлиги» вступила 
в члени КПРС. 

Починається другий етап в житті О.Г. Боннер. В 1960-х на початку 1970-х років 
їздила на судові процеси над дисидентами. Після придушення «Празької весни» 1968 р. 
змінила свою життєву позицію. Під час однієї з таких поїздок у Калугу (1970 р.) 
познайомилася з Андрієм Дмитровичем Сахаровим. В 1972 р. А.Д. Сахаров і О.Г. Боннер 
одружилися. В цьому ж році О.Г. Боннер вийшла з лав КПРС, заявивши, що розчарувалася 
в ідеалах компартії. 

За свою правозахисну діяль-
ність О.Г. Боннер розплачувалася 
обшуками та затриманнями. Донька 
та син були виключені з вузів і в 
кінці 1970 р. змушені були 
емігрувати. Про життя та діяльність 
Андрія Дмитровича Сахарова 
написано багато. Залишається лише 
нагадати про його діяльність з кінця 
1960-х років. 

А.Д. Сахаров був одним із 
лідерів правозахисного руху в СРСР; 
в 1966 р. підписав лист 25-ти діячів 

культури та науки генеральному секретарю ЦК КПРС Л.І. Брежнєву проти реабілітації  
Й.В. Сталіна. В 1968 р. написав брошуру «Размышления о прогрессе, мирном 
сосуществовании и интелектуальной свободе».. В 1970 р. А.Д. Сахаров став одним з 3-х 
членів-засновників Московського комітету прав людини. В 1971 р. Звернувся з «Памятной 
запиской» до радянського уряду.  

В 1970–1980 рр. в радянській пресі почалася потужна кампанія проти А.Д. Сахарова 
(1973, 1975, 1980, 1983). 

29 серпня 1973 р. газета «Правда» надрукувала лист членів АН СРСР «Письмо 40 
академиков» з осудженням діяльності А.Д. Сахарова. 31 серпня 1973 р. газета «Правда» 
надрукувала «Письмо писателей» з осудженням Сахарова та Солженіцина. В 1974 р.  
А.Д. Сахаров на прес-конференції оголосив про День політв’язнів в СРСР. В 1975 р. 
написав книгу «О стране и мире». 

В 1975 р. А.Д. Сахарову була присуджена Нобелівська премія миру. У зв’язку з тим, 
що Андрію Дмитровичу був заборонений виїзд з СРСР, Нобелівську лекцію за дорученням 
А.Д. Сахарова прочитала О.Г. Боннер. В цій лекції було заявлено, що Нобелівську премію 
миру 1975 р. разом з ним отримують правозахисники багатьох національностей СРСР, в 
тому числі велика група українських правозахисників. 

12 травня 1976 р. О.Г. Боннер підписалася під установчим документом Московської 
Г ельсінської групи. 

У вересні 1977 р. А.Д. Сахаров звернувся з листом в Організаційний комітет з 
проблеми смертної кари, в якому виступив за її відміну в СРСР та в усьому світі. В грудні 
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1979 р. та січні 1980 р. виступив із заявами проти введення радянських військ в Афганістан, 
які були надруковані в ЗМІ багатьох країн світу. 22 січня 1980 р. по дорозі на роботу був 
затриманий А.Д. Сахаров разом з дружиною О.Г. Боннер і засланий в Горький. Указом 
Президіуму Верховної Ради СРСР А.Д. Сахаров був позбавлений звання тричі Героя 
Соціалістичної праці, Постановою Ради Міністрів СРСР був позбавлений звання Лауреата 
Сталінської (1953) та Ленінської (1956) премій, ордена Леніна (1953). В Горькому А.Д. Са-
харов перебував до кінці 1986 р., тричі оголошуючи багатоденне голодування. В 1984 р. 
О.Г. Боннер була засуджена Горьківським обласним судом за ст. 190–1 КК РРФСР. 
Покарання відбувала за місцем заслання чоловіка в Горькому. В кінці 1986 р з початком 
«горбачовської перебудови» в СРСР А.Д. Сахаров з О.Г. Боннер повертаються в Москву. 

Після повернення в Москву О.Г. Боннер разом з А.Д. Сахаровим бере участь в 
заснуванні таких громадських організацій як «Мемориал», «Московская трибуна». 

В листопада-грудні 1988 р. під час першої поїздки А.Д. Сахарова за кордон відбулася 
його зустріч з президентом Р. Рейганом, Дж. Бушем, Ф. Міттераном, прем’єром М. Тетчер. 
В 1989 р. А.Д. Сахаров обраний народним депутатом СРСР. В листопаді 1981 р. А.Д. Са-
харов написав проект нової конституції «Європейсько-Азіатський Союз», який не був 
підтриманий владою. 14 грудня 1989 р. – останній виступ А.Д. Сахарова на зборах 
Міжрегіональної депутатської групи. 14 грудня 1989 р. від серцевого нападу А.Д. Сахаров 
помер. Похований на Востряковському кладовищі в Москві. 

Почався третій «післясахаровський» етап життя і діяльності О.Г. Боннер. 
О.Г. Боннер була обрана головою неурядової міжнародної організації «Громадської 

комісії із увічнення пам’яті Андрія Сахарова – Фонду Сахарова». 
Вона входила в комісію з прав 

людини при Президентові Росії з ча-
су її заснування до 28 грудня 1994 р. 
На знак протесту проти початку 
російсько-чеченської війни, вийшла з 
комісії. В 2006 р. переїхала до дітей в 
США. В серпні 2008 р. засудила дії 
Росії в Південній Осетії. 10 березня 
2010 р. першою підписала звернення 
російської опозиції до громадян Росії 
«Путин должен уйти». При житті 

О.Г. Боннер-Сахарова була нагороджена знаком «Отличник здавоохранения СССР», 
орденом Отечественной войны ІІ ст. (1988), медаллю «За победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941–1945». Була обрана почесним ректором права низки 
американських і європейських університетів, отримала премію Міжнародного фонду імені 
Рауля Валленберга, премію пам’яті професора Торолфа Рафто (1991), премію Ханни Арендт 
(2000), Командорський хрест ордену «Заслуг перед Республікою Польща» (2009). 

18 червня 2011 р. в м. Бостон (США) померла від серцевого нападу. Урна з прахом 
О.Г. Боннер була перевезена в Москву і похована поряд з чоловіком А.Д. Сахаровим, 
матір’ю та братом. 
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Ю.М. ПАНИШКО, А.Л. ВАСИЛЬЧУК 
 

ТІМОТІ ХАНТ    
До 75-річчя від дня народження 

 
Тімоті Хант народився 19 лютого  

1943 р. в м. Нестоні. У 1964 закінчив 

університет в Кембриджі та отримав звання 

бакалавра. Розпочав свою наукову кар’єру і в 

1968 р. став доктором філософії в цьому 

університеті. Продовжував наукові 

дослідження в сфері клітинної біології на 

базі Королівського фонду дослідження 

ракових захворювань у Лондоні. 

Щоби зрозуміти важливість відкриття 

Тімоті Ханта, потрібно нагадати основи 

клітинного циклу. Організм дорослої людини 

складається приблизно з 100 000 млрд. 

клітин, що розвиваються з однієї заплідненої яйцеклітини. Відбувається постійний поділ 

клітин, які заміщають відмираючі клітини. Перед поділом клітина зростає, подвоюється 

кількість хромосом, які поділяються порівну між двома дочірніми клітинами. Ці 

процеси складають клітинний цикл, який має декілька фаз. В першій фазі клітина 

зростає і, досягнувши визначеного розміру, переходить в наступну фазу – синтез ДНК. 

Клітина «робить копію» кожної хромосоми. В наступній фазі клітина готується до 

поділу. В мітозі клітина поділяється, утворюючи 2 дочірні клітини. Потім цикл 

повторюється. У більшості ссавців цикл триває 10-30 годин.  

На початку 80-х років Т. Ханту вдалося відкрити першу молекулу цикліну. 

Цикліни – це звичайні протеїни, які утворюються та руйнуються упродовж кожного 

клітинного циклу. Назва циклін була запропонована тому, що рівень цих протеїнів під 

час клітинного циклу коливається з певною періодичністю. Цикліни зв’язуються з 

циклін-залежною кіназою (cyclin dependent kinase – СДК), регулюючи СДК-активність і 

відбираючи протеїни для їх подальшого фосфорилювання. Вчений встановив, що 

цикліни періодично пригнічуються при кожному поділі клітини. Цикліни збереглися без 

змін упродовж всього періоду еволюційного розвитку. 
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Мікробіолог із США Ліланд Хартвелл (д. н. 30.10.1939) завдяки генетичним 

методам дослідження виділив дріжджові клітини, в яких гени, що контролюють 

клітинний цикл, легко змінюються, що дозволило ідентифікувати понад сотню генів, 

відповідальних за процес поділу клітини. Один із генів, означений як сдс28, контролює 

перший крок у проходженні G1-фази клітинного циклу, за що дістав назву «стартового». 

Працівник Королівського фонду дослідження ракових захворювань в Лондоні 

Пол Нерс (д. н. 25.01.1949) ідентифікував, клонував та охарактеризував за допомогою 

генетики та молекулярних методів один із ключових регуляторів клітинного циклу – 

СДК. Експериментально було встановлено, що за допомогою хімічного 

фосфорилювання інших протеїнів вона проводить клітини через весь притаманний їм 

цикл. П. Нерс виявив особливий ген cdc2, який відіграє ключову роль у контролі 

процесу клітинного поділу (перехід від фази G2 до мітозу М).  

У 1991 р. Т. Хант був призначений головним спеціалістом Королівського фонду 

дослідження ракових захворювань.  

Дослідникам Т. Ханту, П. Нерсу та Л. Хартвеллу вдалося ідентифікувати ключові 

молекули, що регулюють клітинний цикл у всіх еукаріотів, включаючи дріжджі, 

рослини, тварини, людину. 

У 2001 р. Т. Хант, П. Нерс, Л. Хартвелл отримали Нобелівську премію з 

фізіології та медицини «за відкриття ключових регуляторів клітинного циклу». 

Т. Хант був обраний членом Королівського товариства (1991), членом НАН США 

(1991). 
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Ю.О. МАТВІЄНКО 

 
ВОЛОДИМИР ПЕТРОВИЧ СЕРБСЬКИЙ 

До 160-річчя від дня народження 
 

Майбутній дослідник народився 14(26) лютого 
1858 року в м. Богородську (нині – Ногинськ 
Московської області Російської федерації) в сім’ї 
земського лікаря. Коли він підріс, його родина 
переїхала до Москви, де він навчався в 2-ій 
Московській гімназії, після закінчення якої вступив 
на фізико-математичний факультет Московського 
університету, який закінчив в 1880 році зі ступенем 
кандидата. В цьому ж році В.П. Сербський поступив 
на медичний факультет Московського університету і 
оскільки в нього вже була вища освіта, його одразу 
взяли на 3-й курс. Студент захопився вивченням 
нервових і психічних захворювань і став одним із 
учнів С.С. Корсакова. В 1883 році В.П.Сербський 
захищає дипломну роботу на тему «Клінічне значення 
альбумінурії», за яку отримав срібну медаль.  

По здобуттю медичного диплома молодий лікар 
починає професійну діяльність під керівництвом С.С. Корсакова в приватній психіатричній 
лікарні М.Ф. Беккера. У 1885 році В.П.Сербському запропонували завідувати земською 
психіатричною лікарнею в Тамбовської губернії, і він прийняв пропозицію, очолюючи цю 
лікарню до 1887 року. 

Під керівництвом В.П. Сербського вона стала одною з найбільш передових установ свого 
профілю в Росії. В  ній були скасовані гамівні сорочки та шкіряні рукави, широко стали 
застосовувати працю і розваги для хворих, причому хронічні пацієнти становили головний 
контингент працюючих і брали участь в прогулянках та різних святах. 

Місцевим земством йому було надане відрядження до Австрії, де він майже рік пропрацював 
у Віденській психіатричній клініці під керівництвом Т. Майнерта. Після повернення з Європи 
вчений ще кілька місяців пропрацював в Тамбовській клініці для душевнохворих, а потім 
повернувся в Москву, де був обраний на посаду старшого асистента психіатричної клініки 
Московського університету. У 1891 році В.П. Сербський захистив дисертацію на ступінь 
доктора медицини на тему «Форми психічного розладу, описувані під ім'ям кататонії», а в 1892 
році отримав звання приват-доцента. 

Після смерті С.С. Корсакова В.П. Сербський фактично став головним психіатром в 
Російській імперії, у 1902 році він призначається екстраординарним професором і директором 
психіатричної клініки, а в 1903 році очолює кафедру психіатрії Московського університету, 
якою керував до 1911 року. 

У 1905 році В.П. Сербський виступив з доповіддю, в якій показав, що створені в країні 
суспільні та політичні обставини сприяють зростанню психічних захворювань. Після з'їзду він 
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випустив книгу, в якій розглянув роль революції як чинника, що впливає на зміну свідомості 
великої кількості людей. Подібна позиція позначилася негативно на його взаєминах з владою. У 
1911 році, в знак протесту проти реакційної політики міністра освіти Л.А. Кассо, В.П. Серб-
ський пішов у відставку і в цьому ж році на Першому з'їзді російських психіатрів і 
невропатологів виступив з промовою проти урядової політики придушення прав і свобод, що 
спричинило закриття з'їзду. 

У 1913 році англійське і шотландське товариства психіатрів обрали вченого своїм почесним 
членом і запросили відвідати Великобританію. В.П. Сербський отримав запрошення, його 
приймали як відомого вченого і громадського діяча. Він виступав з лекціями, відвідував 
клініки, консультував хворих. Керівництво Единбурзького університету запропонувало йому 
зайняти посаду професора, але він ввічливо відмовився і повернувся на батьківщину. 

У 1913 році В.П. Сербський публічно викрив неспроможність судової експертизи по 
інспірованій владою антисемітській справі М. Бейліса, якого необгрунтовано звинувачували у 
вбивстві християнського хлопчика для ритуальних цілей. 

 В.П. Сербський завжди виступав за те, щоб до хворих відноситися як до людей. Він не раз 
вступав в дискусію з німецьким психіатром Е. Крепеліном, який вдавався до формалізованої 
діагностики психічних захворювань. Розглядаючи картину психічної патології, російський 
дослідник враховував не тільки душевні, а й фізичні недуги хворих, намагаючись відтворити 
картину їх взаємозв'язку. 

В.П. Сербський був першим викладачем Московського університету, який читав з 1892 року 
лекції з судової психіатрії студентам юридичного і медичного факультетів. Він розробляв 
питання діагностики основних форм психозів, вперше встановив, що деякі душевні хворобливі 
прояви, які спостерігаються у дорослих хворих, є наслідком їх дитячого недоумства. Поступово 
дослідник формулює основні принципи оригінальної методики, за якою психіатри можуть 
визначати ступінь адекватності хворого, тобто його здатність критично оцінювати свої вчинки. 

В.П. Сербський підтримував і розвивав положення A.У. Фрезе і В.X. Кандинського про 
значення фізіологічного розуміння психічних розладів для правильного вирішення судово-
психіатричних питань. Особливо він вказав на заслуги В.Х. Кандинського: «Необхідність 
встановлення в законі психологічного критерію неосудності з найбільшою переконливістю 
розроблена покійним В.X. Кандинським, і мені залишається лише приєднатися до доказів 
талановитого лікаря-психолога». 

В.П. Сербський вперше довів хибність вчення К. Кальбаума про кататонію як про самостійну 
хворобу; у 1890 році ним було встановлено, що кататонічний симптомокомплекс може бути 
наслідком шизофренії та інших психозів. 

У 1895 році вчений випускає перший том свого «Керівництва по судовій психопатології», 
присвячений загальнотеоретичним питанням і законодавству щодо судової психіатрії, в якому 
висвітлювалися питання судово-психіатричної теорії та практики, а також законодавства для 
психічних хворих. Другий том «Керівництва» вийшов у світ в 1900 році. Протягом багатьох 
десятиліть ця книга була настільним посібником багатьох психіатрів. У ній вперше було 
представлено опис різних форм злоякісної шизофренії. В.П. Сербському вдалося показати, що 
точний діагноз може бути поставлений тільки на основі всебічного обстеження хворого. 

Дослідник довів, що з точки зору психіатрії навіть небезпечний злочинець може бути хворою 
людиною. В цьому випадку його слід ізолювати від суспільства і почати лікувати. Вчений був 
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глибоко переконаний, що в багатьох злочинах насамперед винне те середовище, яке вплинуло 
на формування його особистості. Він запропонував ввести обов'язкову психіатричну експертизу 
для обвинувачених в скоєнні тяжких злочинів. Зазвичай у подібних справах виносились смертні 
вироки. 

У 1912 році В.П. Сербський організував і очолив Московський психіатричний гурток «Малі 
п'ятниці», який став однією з перших організаційних структур, до складу і керівництва якої 
увійшли психоаналітики (М.М. Асатіані, Є.Н. Довбня, Н.Є. Осипов, О.Б. Фельцман та ін.). Він 
критикував ряд положень вчення З. Фройда і праць російських психоаналітиків, в тому числі 
своїх учнів, але при цьому заохочував обговорення психоаналітичних і психологічних проблем, 
яке здійснювалося з першого дня роботи гуртка. 

В.П. Сербський розробив сучасну форму патронажу психіатричних хворих, був одним із 
засновників «Журналу невропатології і психіатрії імені С. С. Корсакова» і Російського союзу 
психіатрів і невропатологів, активним учасником всіх психіатричних і Пироговських з'їздів, 
виступаючи з програмними доповідями з питань судової психіатрії та сміливо відстоюючи 
свою, завжди клінічно обгрунтовану думку, брав участь у багатьох складних і відповідальних 
судово-психіатричних експертизах у справах, що викликали великий суспільний резонанс. 

Після приходу до влади Тимчасового уряду новий міністр освіти А.А. Мануйлов надіслав 
В.П. Сербському лист, в якому запрошував його повернутися в Московський університет. Лист 
прийшов занадто пізно, коли вчений був уже невиліковно хворий. Він доживав останні дні в 
бідності, так як вийшов у відставку, не заслуживши пенсії. Ниркова недостатність внаслідок 
хронічного нефриту у нього поступово посилювалася, і 23 березня (5 квітня) 1917 року корифей 
російської психіатрії помер. Похований він на Новодівичому кладовищі. 

Від 1921 р. Центральний інститут судової психіатрії в Москві носить ім’я В.П. Сербського. 
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Л.Р. САДОВА 
 

ПРЕЗЕНТАЦІЯ КНИГИ 
«Ілля та Іванна Кокорудзи – засновники та фундатори  

приватної дівочої гімназії» 

 

(Львів: Наукове товариство Шевченка, Галицька видавнича спілка, 2017. – 694 с.). 
Автори: доцент Зиновія Служинська, доцент Романа Поліщук, відома поетеса, довголітній 
в’язень совєтських таборів Ірина-Орися Матешук-Грицина. 

Урочиста Академія, організована Науковим товариством ім. Шевченка та 

Львівським осередком ім. Константини Малицької крайового товариства “Рідна школа”, 

відбулася 5 грудня 2017 року. Натхненником та консультантом написання історії життя 

педагогів Кокорудзів був дійсний член Наукового товариства ім. Шевченка, екс-голова 

цього товариства Олег Купчинський. 

Книга присвячена 160-річчю від народження Іллі Кокорудза, який разом з 

дружиною купив у Львові ділянку землі й за власні кошти подружжя побудували 

будинок і подарували “Рідній школі” для гімназії українських дівчат. 

 

Епохальна книга про українське шкільництво 
 

Це справді так. Вона своєю науковою розробкою охоплює період від 1886 до 1966 

років. Все про молодь, яка наполегливо навчалась в колишніх українських гімназіях під 

керівництвом визначних професорів. Включено також часи радянські, коли були 

зліквідовані всі гімназії. Не дивлячись на жорстокі переслідування, особливо в 50-60-х 

роках минулого століття, арешти, вивози, навіть розстріли, значна частина молоді гідно 

продовжувала вічну традицію українців – боротьба за волю та незалежність. 

Директор школи №5 ім. Кокорудзів Лариса Коморна продемонструвала на 

слайдах успіхи учнів та зміни в розширенні приміщень для позакласної творчої роботи. 

Дійсний член НТШ, професор Любомир Сеник зробив екскурс в період започаткування 

українського шкільництва в часи панування Польщі. Заслужений учитель Ігор Федик 

підкреслив виховне значення книги в сучасній освіті. Член товариства “Рідна школа” 

Петро Пітила розказав про вклад педагогів Іллі та Іванни Кокорудзів в українське 

шкільництво, а також розкрив багатосторонню діяльність Іллі Кокорудза в сфері науки, 

освіти і просвіти. Дійсний член НТШ, професор Леся Матешук-Вацеба щемно і 

зворушливо розказала про долю своїх батьків, які перебували в радянських таборах на 

півночі Росії. Там вони познайомилися, а, відбувши довготривалий термін, побралися. 

На закінчення урочистої Академії виступила співавтор книжки Романа Поліщук, 

яка подякувала всім виступаючим, зокрема директору Будинку вчителя, і найбільшу 

вдячність висловила доктору філологічних наук Олегу Купчинському, бо без його 

ініціативи ця книжка не вийшла б у світ. 

Про гімназію ім. Кокорудзів є багато науково-історичних та ілюстративно- 

документальних матеріалів. Безпосередні факти життя та діяльності учнів радянського 

періоду подано точно та правдиво, бо базуються на власних свідченнях та описах. 
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В розділі книги “Зоряний цвіт школи №5” – широко висвітлена наукова, творча, 

громадсько-політична діяльність молоді, що продовжилося в їх зрілому віці значними 

успіхами. 

І ще один болючопізнавальний розділ: “Репресії та опір учениць школи №5”. Тут 

подані спогади довголітніх політв’язнів репресивної системи, що тепер може бути 

доказом знущань над мужніми випускницями гімназії та школи. Володимир Лига 

пояснив мотивацію влади щодо арештів та переселень молоденьких гімназисток. 

Про своїх засуджених та вивезених товаришок Орися Грицина згадує поетичним 

словом у вірші “Незабутнім подругам моїм”: 

 

Відважні, щирі, неповторні  

Далекі подруги мої. 

Немов святі (незламно горді!) 

Ви йшли на смерть за честь землі. 

 

Про вас поем ще не писали, 

Ніхто вам лаврів не підніс. 

Забуті світом ви не знали –  

Ваш біль в безсмертя переріс. 

 

Колись назвуть вас поіменно, 

Нащадки схиляться до ніг. 

І пам’ять берегтимуть ревно  

Творці добра, нових доріг. 

 

Таким саме лавровим вінком для них, визначних представників боротьби і 

непідлеглості, є книга “Ілля та Іванна Кокорудзи – засновники та фундатори приватної 

дівочої гімназії ”. 

 

Промова на презентації Л.Р. Матешук-Вацеби 
 

Високоповажна громадо! 

Найперше дозвольте низько вклонитися і сердечно подякувати за величезну 

працю і жертовність Зиновії Олександрівні Служинській і всім причетним до укладання 

і видання неперевершеної книги про Іллю та Іванну Кокорудзів та засновану ними 

приватну дівочу гімназію. 

Про гімназію Кокорудзів я чула з дитинства. Моя мама. Орися Матешук (з дому – 

Грицина) завжди казала, що все найкраще в ній закладено родиною і вчителями гімназії 

Кокорудзів. «Здобудеш Українську державу або загинеш у боротьбі за неї» — це не 

просто слова, це святі слова для моєї мами, гасло усього її життя і життя більшості 

вихованок гімназії Кокорудзів. Як виховати націю з таким глибоким почуттям 

патріотизму, любові, жертовності? Власне книга про дівочу гімназію Іллі та Іванни 

Кокорудзів дає відповідь на це питання, вчить добру. вчить любові, є рецептом, 
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дорожньою картою для кожного педагога, тому є надзвичайно важливою, актуальною. В 

той час майже не було українських навчальних закладів. І свідомі українці вкладали 

власні гроші в україномовні гімназії. Чи сам факт побудови приміщення і організації 

дівочої гімназії власним коштом Іллі та Іванни Кокорудзів не є прикладом жертовності і 

найвищого ступеня національної свідомості?! Власний приклад вчителя є дуже 

важливим. Мене вразив описаний у книзі момент, коли під час похорону Митрополита 

Андрея Шептицького вчителі гімназії йшли у перших рядах, учні несли вінки, квіти. 

В той день після похорону моя мама останній раз зустріла отця Слоневського, 

настоятеля церкви в м. Олесько, приятеля батьків моєї мами, брата вчительки гімназії 

Іванни Ваврик. Невдовзі отець опинився в комуно-більшовицькому концтаборі 

Карагандинської області, де і загинув, а моя мама – в концтаборі в Заполяр'ї в Інті (Комі 

АРСР), де зустріла свою подругу з гімназії Христинку Дякович, яка, як і багато-багато 

інших вихованок гімназії Кокорудзів, опинилася за колючим дротом сталінських 

концтаборів ГУЛАГ-у. Мама моя була членом молодіжної організації ОУН, а Христину 

засудили лише за те, що в криївці знайшли її портрет. Христина приїжджала в село на 

вакації, хлопець-воїн УПА з цього села якось побачив гарну дівчину та й намалював її 

образ. Знайшовши портрет, чекісти звинуватили Христину в співпраці з УПА. Сьогодні 

ми прослухали чудовий виступ професора Любомира Сеника. Згідна з кожним словом 

пана Професора. Та чи може бути інакше? Адже наша родина завжди приятелювала з 

родиною Сеників. Дружина пана Професора п. Володимира Сеник, одна з найкращих 

подруг моєї мами, відтворила імена членів Процесу 59, серед яких було багато учениць 

гімназії Кокорудзів. До речі, Зиновія Олександрівна ініціювала встановлення пам'ятної 

плити медикам-героям Процесу 59 у Львівському національному медичному 

університеті імені Данила Галицького. Так переплітаються наші життєві дороги... Ще 

хочу відмітити, що гімназистки не вміли кривити душею, йти на компроміс зі совістю. 

Але на прикладі батьків і їхніх друзів я переконалася, що обираючи важчу, а не 

«вигідну» дорогу, відчуваєш опіку, підтримку незбагненної найміцнішої Божої сили, що 

ніби веде людину по життю. Саме там у вічних снігах, у вічній мерзлоті мама зустріла 

свою долю, мого тата – Ростислава Матешука, довголітнього політв'язня сталінських 

концтаборів, хірурга від Бога, що своїми золотими руками врятував життя сотням 

людей. Я щаслива, що народилася саме в цій родині, родині репресованих, політв'язнів, 

родині, де панувала любов до Бога, любов до людей, любов один до одного. 

Сьогодні, слухаючи доповідь пані Директора гімназії імені Іллі та Іванни 

Кокорудзів, радію, що кращі традиції гімназії відроджуються, що вчительський 

колектив гімназії прикладає максимальних зусиль для розвитку гімназії. Тож бажаю Вам 

успіху у Вашій нелегкій роботі, бажаю Вам учнів, гідних гімназисток Іллі та Іванни 

Кокорудзів. 

Дякую Олегові Антоновичу Купчинському, який ініціював написання книги про 

діяльність Іллі та Іванни Кокорудзів, які започаткували освіту українських дівчат. 
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