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А. Л. ВАСИЛЬЧУК 
 

ЕНІОПСІАНАТОМІЧНА ТЕХНОЛОГІЯ ТРЕНУВАННЯ  
І РОЗВИТКУ СУШУМНИ 

 
Вперше в світі описана еніопсіанатомічна технологія тренування і розвитку 

сушумни. 
Ключові слова: стадії розвитку сушумни – створення умов, налаштування 

еніопсихіки, встановлення інформаційно-енергетичного контакту, тренування і розвиток, 
завершення тренування.   

 
Впервые в мире описана эниопсианатомическая технология тренировки и развития 

сушумны. 
Ключевые слова: стадии развития сушумны – образование условий, настройка 

эниопсихики, установление информационно-энергетического контакта, тренировка и 
развитие, завершение тренировки. 

 
For the first time in the world, the eniopsianatomic technology of training and development 

of sushumna is described. 
Key words: stages of development of sushumna – creation of conditions, adjustment of the 

eniopsychic, establishment of information and energy contact, training and development, 
completion of training. 

Продовження з випуску 33-34, 69(135), 70(136), 71(137), 72(138), 73(139) 

Стадії розвитку сушумни 

В основу еніопсіанатомічної технології виконання вправ, спрямованих на тренування і 
розвиток сушумни, покладено еніоанатомічні знання тонкоматеріальних тіл, сушумни, 
еніопсихології та еніопедагогіки. Еніопсіанатомічна технологія виконання вправ має 5 стадій. 
Самостійне еніопсіанатомічне виконання вправ може бути розпочато, якщо учень добре знає 
еніоанатомію сушумни та володіє еніопсіанатомічними технологіями, методами і засобами її 
розвитку. Стадії розвитку сушумни: 

1) створення умов для еніопсіанатомічного розвитку сушумни 
2) налаштування еніопсихіки на виконання еніопсіанатомічних вправ із сушумною 
3) встановлення інформаційно-енергетичного контакту із сушумною 
4) виконання еніопсіанатомічних вправ із сушумною 
5) завершення еніопсіанатомічних вправ із сушумною 

Перша стадія: створення умов для еніопсіанатомічного розвитку сушумни 

Змістом 1-ї стадії – створення умов для виконання еніопсіанатомічних вправ, спрямованих 
на тренування і розвиток сушумни, – мають бути: 

♦ вибір тихого, екологічно, гігієнічно та інформаційно-енергетично чистого місця без будь-
яких артефактів; для вдосконалення й універсального розвитку обов’язкова наявність 
артефактів та ускладнень 



 
 

Феномен людини. Здоровий спосіб життя. Вип. 74 (114). 2018 
 

7 

♦ легкий, несинтетичний, зручний одяг світлих кольорів 
♦ приміщення, у якому виконуватимуть вправи, має бути провітреним, обов’язково мають 

бути кімнатні квіти, рослини, дерева, не має бути мобільних телефонів, потужних 
радіоелектронних пристроїв, носіїв негативної інформації, важлива також наявність 
кольорових еніоанатомічних малюнків сушумни 

♦ визначення аномальних і геопатогенних зон прямокутника сітки Хартмана у приміщенні, 
де виконуватимуть еніопсіанатомічні вправи 

♦ нейтралізація негативних, біопатогенних й антидуховних інформаційно-енергетичних 
випромінювань аномальних зон у приміщенні, де виконуватимуть еніопсіанатомічні 
вправи 

♦ інформаційно-енергетичне очищення приміщення та місця виконання 
еніопсіанатомічних вправ 

♦ проведення інформаційно-енергетичних аплікацій приміщення та місця виконання вправ 
♦ наповнення місця тренування усіма кольорами тріад сушумни 
♦ імплантація універсальної еніоанатомічної голограми сушумни до приміщення і місця 

виконання еніопсіанатомічних вправ 
♦ наповнення місця тренування інформаційно-енергетичними голограмами 

еніоанатомічної норми, всебічного, гармонійного, збалансованого й універсального 
розвитку сушумни 

♦ недопущення відволікальних впливів на учня зовнішніх подразників – шуму, яскравого 
світла, тепла, холоду, вологості, неприємних запахів тощо 

♦ природне, рівномірне освітлення приміщення, яке можна регулювати, та інші специфічні 
умови 

♦ прийняття відповідного положення (стоячи, лежачи, напівлотос, лотос) у центрі 
прямокутника сітки Хартмана. 

Це основні умови, дотримання яких створює середовище, необхідне для початку 
еніопсіанатомічного тренування і розвитку сушумни. 

Друга стадія: налаштування еніопсихіки на виконання 
еніопсіанатомічних вправ із сушумною 

Змістом 2-ї стадії – налаштування еніопсихіки на еніопсіанатомічне виконання вправ, 
спрямованих на тренування і розвиток сушумни, – мають бути: 

♦ вибір зручного положення тіла (асани) в центрі прямокутника сітки Хартмана з 
напрямом обличчя учня на схід або північ 

♦ прохання до Всесвіту про дозвіл на еніопсіанатомічне тренування 
♦ розслаблення м’язів 
♦ звільнення мозку від думок 
♦ утримання мозку у спокійному стані 
♦ досягнення позамисленнєвого стану мозку 
♦ перебування в релаксаційному стані 
♦ нереагування на зовнішні і внутрішні подразники 
♦ досягнення спокійного, ритмічного дихання з переходом до кольорової пранаями 



 
 

Феномен людини. Здоровий спосіб життя. Вип. 74 (114). 2018 
 

8 

♦ концентрація уваги на чакрово-сушумнових сегментах, сушумнових тріадах, шарах і 
мікроканалах, які потрібно розвивати 

♦ ментальна голографічна уява та візуалізація чакрово-сушумнових сегментів, сушумнових 
тріад, шарів та мікроканалів, які потрібно розвивати тощо. 

Якщо учень налаштував свою еніопсихіку відповідно до вищенаведених положень, він може 
перейти до 3-ї стадії – встановлення інформаційно-енергетичного контакту із сушумною, її 
чакрово-сушумновими сегментами, тріадами, шарами і мікроканалами, які потрібно розвивати. 

Третя стадія: встановлення інформаційно-енергетичного контакту  
із сушумною 

Змістом 3-ї стадії – встановлення інформаційно-енергетичного контакту із сушумною, 
чакрово-сушумновими сегментами, тріадами, шарами і мікроканалами – мають бути: 

♦ поглиблена концентрація, ментальна уява та візуалізація сушумни, чакрово-сушумнових 
сегментів, сушумнових тріад, шарів та мікроканалів, причому між мозком, свідомістю і 
сушумною виникає інформаційно-енергетичний контакт та активні інформаційно-
енергетичні взаємообміни 

♦ відчування сушумни, чакрово-сушумнових сегментів, сушумнових тріад, шарів і 
мікроканалів 

♦ проглядання, біолокація і сканування сушумни, чакрово-сушумнових сегментів, 
сушумнових тріад, шарів та мікроканалів 

♦ визначення еніоанатомічного стану сушумни, чакрово-сушумнових сегментів, 
сушумнових тріад, шарів і мікроканалів 

♦ проглядання сушумни, чакрово-сушумнових сегментів, сушумнових тріад, шарів та 
мікроканалів у стані медитативної концентрації 

♦ чітке відчуття кольорів, форм, будови, структур, архітектоніки, топографії, функцій 
сушумни, чакрово-сушумнових сегментів, сушумнових тріад, шарів та мікроканалів 

♦ відчуття інформаційно-енергетичного контакту та взаємообмінів із сушумною 
♦ досягнення активних інформаційно-енергетичних взаємообмінів мозку із сушумною, 

чакрово-сушумновими сегментами, тріадами, шарами і мікроканалами 
♦ візуалізація сушумни, чакрово-сушумнових сегментів, сушумнових тріад, шарів та 

мікроканалів, що значно посилює інформаційно-енергетичний контакт  
♦ голографічна уява та візуалізація сушумни, чакрово-сушумнових сегментів, сушумнових 

тріад, шарів та мікроканалів мають однакове значення для встановлення інформаційно-
енергетичного контакту із сушумною 

♦ ментальна голографічна уява або візуалізація інформаційно-енергетичного контакту і 
взаємообмінів із сушумною, чакрово-сушумновими сегментами, тріадами, шарами і 
мікроканалами в усіх діапазонах електромагнітного спектра 

♦ відчуття в усіх діапазонах електромагнітного спектра інформаційно-енергетичних 
взаємообмінів мозку із сушумною, чакрово-сушумновими сегментами, тріадами, шарами і 
мікроканалами 

♦ нормалізація форм, структур і топографії сушумни та її структур 
♦ інформаційно-енергетичне очищення сушумни та її структур 
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♦ досягнення еніоанатомічної норми сушумни та її структур 
♦ функціональна активізація відповідних чакрово-сушумнових сегментів, сушумнових 

тріад, шарів і мікроканалів. 
На цій стадії розвитку надзвичайно важливо встановити інформаційно-енергетичний 

контакт з усіма чакрово-сушумновими сегментами, тріадами, шарами і мікроканалами в усіх 
діапазонах електромагнітного спектра та досягнути еніоанатомічної норми усіх цих каналових 
структур. Важливо відчути сушумну, встановити її розміщення, форму і структурний стан. Для 
досягнення добрих результатів еніопсіанатомічні вправи потрібно виконувати відповідно до 
еніоанатомії сушумни в такій послідовності: основа, додаткова і власна структури сушумни, 
після цього – складові основи, додаткової та власної структур. Якщо учень виявив топографічні 
або структурні порушення, інформаційно-енергетичні забруднення і блокади, потрібно разом з 
учителем або самостійно їх усунути, провести інформаційно-енергетичне очищення і досягнути 
еніоанатомічної норми сушумни. У процесі біолокації, сканування, проглядання, ментальної 
концентрації та візуалізації потрібно досягнути доброго відчуття еніоанатомічної норми 
сушумни, чакрово-сушумнових сегментів, сушумнових тріад, шарів та мікроканалів і 
запам’ятати це відчуття. Від моменту чіткого відчуття сушумни та її структур й активних 
інформаційно-енергетичних взаємообмінів мозку, свідомості і сушумни можна перейти до 4-ї 
стадії – еніопсіанатомічних вправ із сушумною. 

Четверта стадія: виконання еніопсіанатомічних вправ із сушумною 

У відповідній асані, із розслабленими м’язами, спокійним мозком, кольоровою пранаямою і 
при чіткому відчутті сушумни потрібно провести концентрацію на сушумні з подальшою 
ментальним уявленням голографічного образу: 

♦ муладхаро-сушумнового сегмента, його тріад 
♦ червоної муладхаро-сушумнової тріади 
♦ світлосяюче-червоної муладхаро-сушумнової тріади 
♦ оранжевої муладхаро-сушумнової тріади 
♦ світлосяюче-оранжевої муладхаро-сушумнової тріади 
♦ жовтої муладхаро-сушумнової тріади 
♦ зеленої муладхаро-сушумнової тріади 
♦ світлосяюче-зеленої муладхаро-сушумнової тріади 
♦ блакитної муладхаро-сушумнової тріади 
♦ бірюзової муладхаро-сушумнової тріади 
♦ синьої муладхаро-сушумнової тріади 
♦ бузкової муладхаро-сушумнової тріади 
♦ фіолетової муладхаро-сушумнової тріади 
♦ рожевої муладхаро-сушумнової тріади 
♦ золотої муладхаро-сушумнової тріади 
♦ свадхістхано-сушумнового сегмента і його тріад, з такою самою кольоровою 

послідовністю свадхістхано-сушумнових тріад, як у муладхаро-сушумновому сегменті 
♦ маніпуро-сушумнового сегмента і його тріад, з такою самою кольоровою послідовністю 

маніпуро-сушумнових тріад, як у муладхаро-сушумновому сегменті 
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♦ анахато-сушумнового сегмента і його тріад, з такою самою кольоровою послідовністю 
анахато-сушумнових тріад, як у муладхаро-сушумновому сегменті 

♦ вішудхо-сушумнового сегмента і його тріад, з такою самою кольоровою послідовністю 
вішудхо-сушумнових тріад, як у муладхаро-сушумновому сегменті 

♦ аджно-сушумнового сегмента і його тріад, з такою самою кольоровою послідовністю 
аджно-сушумнових тріад, як у муладхаро-сушумновому сегменті 

♦ серцево-сушумнового сегмента і його тріад, з такою самою кольоровою послідовністю 
серцево-сушумнових тріад, як у муладхаро-сушумновому сегменті 

♦ земно-сушумнового сегмента і його тріад, з такою самою кольоровою послідовністю 
земно-сушумнових тріад, як у муладхаро-сушумновому сегменті 

♦ камешвара-камешваро-сушумнового сегмента і його тріад, з такою самою кольоровою 
послідовністю камешвара-камешваро-сушумнових тріад, як у муладхаро-сушумновому 
сегменті 

♦ сахасраро-сушумнового сегмента і його тріад, з такою самою кольоровою послідовністю 
сахасраро-сушумнових тріад, як у муладхаро-сушумновому сегменті 

♦ магатмо-сушумнового сегмента і його тріад, з такою самою кольоровою послідовністю 
магатмо-сушумнових тріад, як у муладхаро-сушумновому сегменті. 

Універсальний розвиток сушумни вимагає розвитку кожного окремого шару, міжшарових 
мікроканалів, ультраканалів, субультраканалів та внутрішньосушумнової сітки 
субультраканалів основи сушумни. 

Після чіткого відчуття основи сушумни потрібно продовжувати еніопсіанатомічне 
виконання вправ з додатковою структурою сушумни в такій послідовності: 

♦ окремі різнокольорові несистематизовані сушумнові шари 
♦ тришарові чакрові сушумнові мікроканали 
♦ чакрово-сушумнові каналові пучки 
♦ чакрові сушумнові мікроканали 
♦ оболонкові сушумнові мікроканали 
♦ мерудандові сушумнові мікроканали 
♦ ідові сушумнові мікроканали 
♦ пінгалові сушумнові мікроканали 
♦ правозіркові, лівозіркові та зіркові сушумнові мікроканали 
♦ меридіанові мікроканали 
♦ різноваріантні змішані мікроканали. 
Еніопсіанатомічне виконання вправ, спрямованих на розвиток додаткової структури сушумни, 

абсолютно індивідуальне. Групове виконання небажане, тому що додаткова структура сушумни 
високоіндивідуальна, неповторна, зумовлена філогенетичним й онтогенетичним розвитком учня, 
характером його соціально-біотичної діяльності та специфікою функціонування його 
тонкоматеріальних тіл і сушумни. 

Після чіткого відчуття додаткової структури сушумни потрібно продовжувати 
еніопсіанатомічне виконання вправ із внутрішньосушумновими утвореннями власної структури 
сушумни в такій послідовності:   

♦ мікроканали, ультраканали та субультраканали основи і додаткової структури, які беруть 
участь у побудові власної структури сушумни 
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♦ внутрішньосушумнові мікроканали, ультраканали і субультраканали 
♦ внутрішньосушумнові міжмікроканалові анастомозні та синаптичні з’єднання 
♦ внутрішньосушумнова сітка субультраканалів 
♦ проникнення ультраканалів і субультраканалів до внутрішньомікроканалових просторів 

мікроканалів сушумни. 
Після чіткого відчуття внутрішньосушумнових утворень власної структури сушумни 

потрібно продовжувати еніопсіанатомічне виконання вправ із зовнішньосушумновими 
утвореннями власної структури сушумни в такій послідовності: 

♦ вихідні зовнішні сушумнові мікроканали, їхні ультраканали і субультраканали 
♦ зовнішньосушумнові міжмікроканалові анастомозні і синаптичні з’єднання 
♦ зовнішньоструктурна сітка субультраканалів 
♦ внутрішньоструктурні сітки субультраканалів 
♦ вхідні зовнішньосушумнові мікроканали, їхні кінцеві ультра- і субультраканали з 

анастомозними та синаптичними з’єднаннями з мікроканалами структур сушумни. 
Після цього потрібно виконати такі еніопсіанатомічні вправи: 
активна медитація з мисленням про еніоанатомію основи, додаткової та власної структур 

сушумни 
♦ утворення ментальних голограм складових основи, додаткової і власної структур 

сушумни 
♦ імплантація до сушумни інформаційно-енергетичної голограми еніоанатомічної норми 
♦ інформаційно-енергетична аплікація сушумни та її структур 
♦ відчування власної сушумни та її структур 
♦ аутоеніопсіанатомічна нормалізація сушумни та її структур 
♦ свідоме переміщення інформаційно-енергетичних матерій структурами та між 

структурами сушумни. 
Послідовність і зміст 3-ї та 4-ї стадій виконання еніопсіанатомічних вправ можуть бути 

змінені відповідно до завдань тренування, структурних і функціональних станів чакрово-
сушумнових сегментів, тріад, шарів та мікроканалів, індивідуальних еніоанатомічних й 
еніопсихічних характеристик учня та його еніопсихічної підготовки до виконання 
еніопсіанатомічних вправ. Протягом одного еніопсіанатомічного заняття неможливо одночасно 
тренувати і розвивати всі структури сушумни, тому потрібно вибрати кілька структур, які 
домінуватимуть під час виконання еніопсіанатомічних вправ. Подібних варіантів може бути 
безліч. Якщо учень добре володіє знаннями еніоанатомії сушумни, методами виконання 
еніопсіанатомічних вправ та еніопсихічно підготовлений до виконання еніопсіанатомічних 
вправ, упродовж одного тренувального заняття він зможе розвивати більше компонентних 
утворень основи, додаткової та власної структур сушумни. 

П’ята стадія: завершення еніопсіанатомічних вправ із сушумною 

Після еніоанатомічної нормалізації сушумни та її структур потрібно завершити 
виконання еніопсіанатомічних вправ: 

♦ припинити свідомий інформаційно-енергетичний контакт мозку і свідомості із 
сушумною 
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♦ припинити активні інформаційно-енергетичні взаємообміни мозку, свідомості та 
сушумни 

♦ розпочати 5-8-хвилинну зелену, бірюзову, фіолетову, рожеву, білу і золоту кольорові 
пранаями 

♦ дослухатися до сушумни, тонкоматеріальних тіл та організму 
♦ збалансувати відповідність між структурами сушумни 
♦ провести топографічне збалансування чакрово-сушумнових сегментів, тріад і шарів 
♦ подякувати Всесвіту за можливість виконання еніопсіанатомічних вправ 
♦ повернутися до нормального стану свідомості, щоденного фізіологічного, психічного та 

інформаційно-енергетичного стану організму, функціональної відповідності між 
чакрово-сушумновими сегментами, тріадами і шарами та між сушумною і 
тонкоматеріальними тілами 

♦ коротко занотувати еніопсіанатомічне заняття, виділити найважливіше для подальшого 
еніопсіанатомічного виконання вправ, тренування і розвитку сушумни. 

Після еніопсіанатомічного тренування і розвитку сушумни надзвичайно важлива кольорова 
пранаяма, яка нормалізує інформаційно-енергетичні потенціали тонкоматеріальних тіл, 
сушумни, її структур та не допускає їх інформаційно-енергетичного виснаження. Аби 
продовжувати функціонування сушумни на найвищих частотах і перебувати в активній 
інформаційно-енергетичній єдності з високочастотними інформаційно-енергетичними полями, 
потрібно подякувати Всесвіту за можливість еніопсіанатомічного тренування. 
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ХРОНІКА 
У квітні 2018 р. відзначають свої ювілеї люди, які причетні до охорони здоров’я 

ПОЗДОРОВЛЯЄМО З: 
 

30 річчям 
Мельничука Юрія Миколайовича 
Лелюха Мар’яна Івановича 
Мерзу Роману Орестівну 
Толопко Соломію Ярославівну 

 
35 річчям 

Гірняка Ігора Івановича 
Мартинюка Юрія Івановича 
Манюк Любов Володимирівну 
Пасічну Ірину Олександрівну 
Білого Ростислава Олександровича 
 

40 річчям 
Іванюшко-Назарко Наталію Василівну 
Голика Юрія Йосиповича 
Малачинську Марію Йосипівну 
Калитовську Мирославу Богданівну 

 
50 річчям 

Шаповалову Наталію Валентинівну 
Галишич Наталію Миронівну 
 

55 річчям 
Новицького Олександра Олександровича 
 

60 річчям 
Олійника Юрія Юрійовича 
Вовка Юрія Володимировича 
 

65 річчям 
Руденя Василя Володимировича 
 

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

 
Хроніка квітня. ЮВІЛЕЙНІ ДАТИ УКРАЇНСЬКИХ ЛІКАРІВ І ВЧЕНИХ 
 
1 квітня 105 років від дня народження Романа Ковальського. Народився у 1913 р. в 

родині вчителя в с. Либохори (Бойківщина). В 1939 р. закінчив медичний факультет 
Варшавського університету. Медичну практику проходив у Янові, Самборі. В 1943 р. став 
лікарем української дивізії «Галичина». Брав участь у воєнних діях. Інтернований в таборі 
Ріміні. В 1947 р. емігрував до Аргентини, а в 1960 р. переселився до США. Був завідувачем 
медичної лабораторії в клініці Корбет (Чикаго). Був активним членом УЛТ ПА, товариства 
«Бойківщина». Помер 4 травня 1973 р. в Чикаго на 74 році життя. 

1 квітня 80 років від дня народження Мирона Юрійовича Клевця. Народився в  
с. Негровець Закарпатської області. Закінчив біологічний факультет Ужгородського 
університету в 1963 р. Навчався в аспірантурі Київського університету, яку закінчив у 1967 р. У 
1967–1968 рр. – старший викладач кафедри біофізики Ужгородського університету, в 1968–
1971 рр. – старший викладач Рівненського загальнонаукового факультету Київського 
університету, в 1971–1976 рр. – асистент кафедри фізіології людини і тварин Львівського 
університету, в 1976–1991 рр. – доцент, а в 1991–2010 рр. – завідувач кафедри, з 2011 р. – 
професор кафедри фізіології людини і тварин Львівського університету. Автор (співавтор) 
понад 230 наукових праць в галузі електрофізіології, іонних каналів, фізіології травлення. 
Керівник 6 кандидатських дисертацій, консультант 4 докторських дисертацій. Член 
Українського фізіологічного та біофізичного товариств, член редколегій «ВЛУ. Серія Біологія», 
«Науковий вісник Волинського університету», Заслужений професор Львівського 
національного університету імені Івана Франка (2004). 

1 квітня 65 років від дня народження Василя Володимировича Руденя. Народився в  
с. Стеблі Волинської області. В 1976 р. закінчив педіатричний факультет Львівського 
медичного інституту. В 1976–1977 рр. працював лікарем-інтерном в Ковельській ЦРЛ, в 1977 – 
лікар-педіатр дільничної лікарні в с. Кримно Волинської області, а 1977–1985 рр. – військовий 
лікар в РА, в 1991–1995 рр. – асистент кафедри управління охорони здоров’я, а 1993–1994 рр. – 
начальник управління охорони здоров’я ЛОДА, в 1995–1997 рр. – старший викладач кафедри 
управління охорони здоров’я ФПДО. В 1996 р. захистив кандидатську дисертацію, в 1997– 
1999 рр. – доцент кафедри охорони здоров’я, від 1999 р. – завідувач кафедри соціальної 
медицини, економіки й організації охорони здоров’я ЛМУ. В 2003 р. захистив докторську 
дисертацію. В цьому ж році присвоєно вчене звання професора. В 2009 р. присвоєно звання 
«Заслужений лікар України». Автор понад 300 наукових і навчально-методичних праць, в тому 
числі монографії, навчальних посібників, підручника, авторських свідоцтв на винаходи. 
Підготував 1 кандидата наук. 

1 квітня 65 років від дня народження Юрія Васильовича Думанського, онколога. У 
1977 р. закінчив лікувальний факультет Донецького медичного інституту ім. М. Горького. Пра-
цював лікарем-інтерном хірургічного відділення міської лікарні №6 м. Донецька, а з 1978 р. – 
ординатор торакального відділення Донецького обласного онкологічного диспансеру, з 1982 р. 
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– асистент кафедри онкології, з 1989 р. – доцент кафедри. У 1990 р. захистив докторську 
дисертацію на тему «Рак шлунка і товстої кишки у хворих літнього та старечого віку» У 2000 р. 
очолив кафедру онкології, променевих методів діагностики і лікування, з 2002 р. – декан 
ФПДО, з 2005 р. – проректор з лікувальної роботи, з 2010 р. обраний ректором Донецького 
національного медичного університету. Ю.В. Думанський є автором понад 500 наукових робіт, 
в т. ч. 11 монографій, 12 навчальних посібників та медичних рекомендацій для лікарів і 
студентів, 12 винаходів. Підготував 18 кандидатів і 7 докторів медичних наук. 

5 квітня 80 років від дня народження Бориса Павловича Криштопи, організатора 
охорони здоров’я, історика медицини. У 1961 р. закінчив Київський медичний інститут. У 
1974–1978 рр. працював заступником міністра охорони здоров’я УРСР; у 1978–1981 рр. 
працював керівником групи радників МОЗ СРСР при Міністерстві суспільного здоров’я 
Республіки Афганістан. У 1982–1986 рр. – доктор меднаук, професор, проректор інституту з 
міжнародних зв’язків.  

6 квітня 135 років від дня народження Олександра Микитовича Марзєєва, гігієніста. 
Поступив на медичний факультет Московського університету, який закінчив у 1911 р. У 1913 р. 
навчався на курсах удосконалення санітарних лікарів у проф. Г.В. Хлопіна (Петербург). В роки 
Першої світової війни працював санітарним лікарем в армії. З серпня 1918 р. О.М. Марзєєв 
працював санітарним лікарем Маріупольського повіту. З лютого 1922 р. О.М. Марзєєв почав 
працювати в НКОЗ України. У 1925 р. організував кафедру гігієни в Харківському інституті 
удосконалення лікарів. У 1931 р. О.М. Марзєєв став директором Українського НДІ комунальної 
гігієни. У 1935 р. вчений отримав звання «Заслуженого діяча науки УРСР». У 1940 р. отримав 
вчене звання професора по кафедрі «Комунальна гігієна». Під час німецько-радянської війни 
1941–1945 рр. інститут був евакуйований в Алма-Ату. В 1943 р. в Алма-Атинскьому 
медінституті вчений створив і очолив кафедру епідеміології. У 1944 р. О.М. Марзєєв  
затверджений дійсним членом АМН СРСР. Помер вчений 1 лютого 1959 р. на 73 році життя. 

9 квітня 80 років від дня народження Миколи Івановича Омельянця, гігієніста. У 
1961 р. закінчив Дніпропетровський медичний інститут. У 1975 р. захистив докторську 
дисертацію, у 1979 р. отримав вчене звання професора. У 1981–1986 рр. працював завідувачем 
кафедри загальної гігієни КМІ. 

11 квітня 125 років від дня народження Степана Рубеля. Народився в с. Колодному 
(Львівщина) в родині вчителя. Закінчив гімназію в 1913 р. і вступив на медичний факультет 
Львівського університету. Під час І світової війни – служба в австрійській армії, пізніше -
санітарний поручник УГА. В 1920 р. – лікар 3-ої Залізної дивізії генерала О. Удовиченка. 
Згодом виїхав в Прагу і в 1924 р. закінчив навчання з медицини. В 1925 р. став членом УЛТ, 
нострифікував свій диплом і з 1926 по 1944 р. працював окружним лікарем та лікарем «Каси 
хворих» у Солотвино. В кінці війни виїхав до Німеччини, працював у шпиталі Гільдесгайму у 
туберкульозному відділі. В 1950 р. емігрував до США, працював у різних шпиталях. Помер 2 
квітня 1958 р., проживши майже 65 років. 

13 квітня 95 років від дня народження Данила Івановича Проніва. Народився в  
с. Грабівка Івано-Франківської області. Закінчив медичний факультет Львівського медичного 
інституту в 1950 р. Працював клінічним ординатором в 1950–1953 рр.; в 1953–1956 рр. – 
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асистент кафедри нервових хвороб Львівського медичного інституту. В 1954 р. захистив 
кандидатську дисертацію, в 1956–1960 рр. – асистент кафедри нервових хвороб Київського 
інституту вдосконалення лікарів, в 1960–1964 рр. – доцент. В 1963 р. захистив докторську 
дисертацію, в 1964 р. отримав вчене звання професора. В 1964 р. - професор кафедри нервових 
хвороб Київського інституту вдосконалення лікарів. В 1964 р. обраний завідувачем кафедри 
нервових хвороб із курсом нейрохірургії Львівського медичного інституту. На цій посаді 
пропрацював до 1977 р. Автор (співавтор) близько 100 наукових і навчально-методичних праць, 
в тому числі 2 монографій. Підготував 8 кандидатів та 2 докторів наук. Помер 2 червня 1991 р. 
на 69 році життя. 

17 квітня 140 років від дня народження Євгена Вертипороха. Народився в с. Ляшки 
Королівські Львівської області. Закінчив у 1926 р. хімічний факультет Вищої технічної школи у 
Гданську. В 1926–1934 рр. – асистент кафедри органічної хімії і технології Вищої технічної 
школи. В 1929 р. – доктор хімії та інженерії, в 1934 р. – асистент кафедри технології нафти 
Львівської політехніки, в 1936–1941 рр. – керівник наукової лабораторії хімічно-
фармацевтичної фабрики у Варшаві, в 1941–1942 рр. – керівник Краківської хіміко-
фармацевтичної фабрики, в 1942–1944 рр. – керівник кафедри загальної хімії, викладач 
фармацевтичної хімії, декан фармацевтичного відділу Львівських медико-природничих 
фахових курсів; в 1946–1948 рр. – професор загальної і фармацевтичної хімії, декан 
фармацевтичного факультету Українського техніко-господарського інституту в Мюнхені, в 
1948–1958 рр. – професор Торонтського технологічного інститут. Був Президентом Головної 
ради НТШ, головою Українського технічного товариства Канади. Сфера інтересів була 
пов’язана з технологією виготовлення гормональних, вітамінних, галенових препаратів. Автор 
понад 30 наукових праць українською, польською, англійською, німецькою мовами. Помер у 
1972 р. в Торонто на75 році життя. 

17 квітня 60 років від дня народження Миколи Кузьмича Хобзея. Народився в м. Інта 
Комі АРСР. Закінчив у 1981 р. медичний факультет Івано-Франківського медичного інститут. В 
1981–1982 рр. працював лікарем-інтерном з хірургії Волинської обласної лікарні, в 1982– 
1990 рр. – хірург лікарні с. Дубляни Львівської області, в 1990–1991 рр. – головний лікар 
Дублянської лікарні, в 1991–1993 рр. – головний лікар Жовківської ЦРЛ, в 1993–1994 рр. – 
головний лікар Львівського регіонального фтизіопульмонологічного центру, в 1994–2002 рр. – 
начальник управління охорони здоров’я ЛОДА, за сумісництвом асистент (1996–1999) кафедри 
пульмонології та фтизіатрії, в 1999–2000 рр. – доцент кафедри пульмонології та фтизіатрії, в 
2000–2002 рр. – завідувач кафедри організації та управління охорони здоров’я ФПДО 
Львівського медичного університету, з 2002 р. – заступник директора Українського інституту 
громадського здоров’я (Київ). Автор понад 40 наукових і навчально-методичних праць, в тому 
числі 3 посібників. 

20 квітня 60 років від дня народження Юрія Володимировича Вовка. Народився у 
Львові. В 1981 р. закінчив стоматологічний факультет Львівського медичного інститут. В 1981–
1983 рр. – клінічний ординатор кафедри стоматології дитячого віку. В 1984–1992 рр. – асистент 
кафедри хірургічної стоматології. В 1984 р. захистив кандидатську дисертацію. В 1992 р. 
захистив докторську дисертацію. В 1993–1996 рр. – завідувач кафедри хірургічної стоматології 
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ФПДО, від 1996 р. – завідувач кафедри хірургічної та ортопедичної стоматології ФПДО 
Львівського медичного університету. В 2001 р. одержав вчене звання професора. Сфера 
наукових досліджень охоплює проблеми щелепно-лицевої імплантології, парадонтології, 
діагностики та лікування захворювань скронево-нижньощелепового суглобу, знеболення в 
стоматології. Автор (співавтор) 130 наукових праць, в тому числі 14 авторських свідоцтв на 
винаходи та патенти України. Підготував 4 кандидатів наук. 

24 квітня 120 (125?) років від дня народження Костянтина Парфановича. Народився у 
Львові в родині залізничного службовця. Навчався у Львові, диплом лікаря одержав після І 
світової війни. Працював лікарем у Тернополі, а потім – у Кракові. В 1940 р. був заарештований 
НКВС, вивезений до Сибіру, де пробув 2 роки. Після II світової війни опинився в Німеччині, а 
потім в США. Працював звичайним медичним працівником в американських шпиталях. Був 
членом УЛТ з 1926 р.; володів багатьма іноземними мовами. Помер 3 липня 1958 р. на 66 році 
життя. 

25 квітня 85 років від дня народження Овсія Володимировича Епштейна, медичного 
радіолога, доктора медичних наук, члена-кореспондента АМН України, завідувача лабораторії 
функціональної діагностики, завідувача відділу променевої діагностики та радіойодотерапії. У 
1956 р. закінчив Київський медичний інститут (1956), в якому працював до 1967 р. В 1967– 
1968 рр. працював у Київському НДІ гематології і переливання крові, з 1968 р. – в Інституті 
ендокринології і обміну речовин АМНУ (Київ); в 1985–2006 рр. – завідувач лабораторією 
функціональної діагностики. У 2003 р. отримав вчене звання «Заслужений діяч науки і техніки 
України». Автор 259 наукових праць. Лауреат Державної Премії України (2007, посмертно). 
Помер 23 грудня 2011 р. 

26 квітня 130 років від дня народження Мартина Ваврика. Народився в с. Підкамінь 
(Львівщина). Після закінчення гімназії вступив до медичного факультету Краківського 
університету. З початком І Світової війни був мобілізований до австрійської армії, де пробув 
два роки. Опісля вступив у лави УГА, воював на східному Поділлі. З частинами УГА перейшов 
у Чехію, де перебував у таборах полонених. Повернувся в Галичину, працював лікарем у 
Бузьку. З 1928 р. – член УЛТ. В 1944 р. виїхав до Німеччини, працював лікарем у таборах 
біженців. В 1949 р. емігрував до Австралії, працював в Аделаїді. Помер 2 лютого 1964 р. на 76 
році життя. 

29 квітня 90 років від дня народження Михайла Петровича Шлемкевича. Народився 
в с. Серафинці Івано-Франківської області. Закінчив медичний факультет Львівського 
медичного інституту у 1950 р. В 1950–1951 рр. працював лікарем-рентгенологом, завідувачем 
райздороввідцілу м. Локач Волинської області, в 1951–1961 р. військовий лікар, в 1961–1964 рр. 
– завідувач відділення Львівського шпиталю інвалідів війни, в 1964–1967 рр. – аспірант 
кафедри біохімії, в 1967–1972 рр. – асистент, в 1972–1973 рр. – доцент кафедри біохімії. В 
 1968 р. захистив кандидатську, а в 1986 р. – докторську дисертацію. В 1987 р. отримав вчене 
звання професора. Коло наукових досліджень охоплює проблеми зобної хвороби, 
експериментальної та клінічної онкології. Автор близько 80 наукових і навчально-методичних 
праць. Підготував 3 кандидатів наук. Помер 3 листопада 1998 р. на 71 році життя. 

30 квітня 145 років від дня народження Василя Юрійовича Чаговця. Народився на х. 
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Патичис (тепер Роменський р-н Сумської обл.). В 1897 р. закінчив Військово-медичну академію 
в Петербурзі. Працював в лабораторіях І.В. Тарханова та І.П. Павлова. В 1903 р. захистив 
докторську дисертацію на тему: «Очерк злектрических явлений на живых тканях с точки зрения 
новейшей физико-химической теории». Був приват-доцентом кафедри фізіології ВМА (1903–
1909). В 1909 р. обраний професором кафедри фізіології Харківського університету. В 1910 р. 
обраний професором і завідувачем кафедри фізіології Київського університету, а з 1921 р. – 
завідувач кафедри фізіології Київського медичного інституту, з 1936 р. – 2-го Київського 
медичного інституту. Основним науковим досягненням В.Ю. Чаговця є роботи із встановлення 
фізико-хімічної природи електропотенціалів у живих тканинах і механізму електричного 
подразнення останніх. В 1935 р. розробив і впровадив у практику метод електрогастрографії. 
Вивчав електронаркоз, сприяв розвитку наукового приладобудування. В 1939 р. обраний 
академіком АН УРСР. Помер 15 травня 1941 р. на 69 році життя. 

30 квітня 75 років від дня народження Ігоря-Северина Степановича Флюнта. 
Народився в м. Дрогобич Львівської області. В 1969 р. закінчив медичний факультет Івано-
Франківського медичного інституту. В 1969–1977 рр. працював лікарем санаторію «Каштан». В 
1977–1978 рр. – завідувач відділення, заступник головного лікаря пансіонату «Південний», в 
1978–1984 рр. – уролог лікарні м. Трускавця, від 1984 р. заступник головного лікаря санаторію 
«Весна», а від 1993 р. – асистент кафедри реабілітації і нетрадиційної медицини Львівського 
медичного університету. Кандидат медичних наук з 1991 р., доктор медичних наук з 2005 р. 
Коло наукових досліджень охоплює проблеми водно-сольового обміну при дії води «Нафтуся», 
вплив лікувальних факторів курорту Трускавець на організм учасників Чорнобильської 
катастрофи. Автор (співавтор) понад 40 наукових і навчально-методичних праць, в тому числі 
монографія, патент на винахід. 
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Р.Й.КРАВЦІВ, Ю.М. ПАНИШКО 
 

АНАТОЛІЙ ВАСИЛЬОВИЧ ЯЦИК 
До 70-річчя від дня народження 

 
Анатолій Васильович Яцик народився 5 квітня 

1948 р. в м. Гоща Рівненської області. Після 
закінчення середньої школи у 1968 р. поступив в 
Український інститут інженерів водного 
господарства, який закінчив у 1973 р. З 1973 р. 
працював в Українському НДІ гідротехніки і 
меліорації інженером, молодшим науковим 
співробітником, завідувачем групи. З 1981 р. – 
помічник міністра меліорації і водного господарства 
УРСР. На цій посаді пропрацював до 1984 р. У  
1984 р. захистив кандидатську дисертацію на тему 
«Удосконалення технології планового водо-
користування на осушувально- зволожувальних 
системах України» в Українському НДІ гідротехніки 

і меліорації. З 1984 р. працював директором Українського НДІ водогосподарсько-
екологічних проблем. Від 1994 р. – професор кафедри екології Національного 
університету водного господарства та природокористування. У 1997 р. захистив 
докторську дисертацію на тему «Екологічні основи раціонального водокористування  
(на прикладі річок України)» в Центральному науково-дослідному інституті 
комплексного використання водних ресурсів (м. Мінськ).  

Вчений розробив наукові основи екологічно безпечного водокористування для 
України. Став засновником нового напрямку в українській науці – водогосподарської 
екології. На основі отриманих результатів теоретичних, науково-методичних і 
технологічних розробок ним обґрунтовано нові напрями в теорії і практиці 
природоохоронної діяльності, забезпеченні екологічної безпеки України, підготовлені 
законодавчі і нормативні документи, які унормували практичну діяльність державних 
органів управління. 

З лютого 1999 р. по березень 2000 р. працював заступником міністра, водночас – 
головний державний інспектор України з охорони навколишнього природного 
середовища та ядерної безпеки України, міжнародний експерт ВООЗ з проблем екології 
(1997). 

А.В. Яцик є головним редактором журналу «Водозабезпечення та водне 
господарство». Експерт ВАКу України. Учасник ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС. 
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Почесний професор Національного університету водного господарства та 
природокористування, почесний працівник Держводгоспу України і Гідрометслужби 
України. У 2001 р. отримав почесне звання «Заслужений діяч науки і техніки України». 
Вчений є членом низки міжнародних екологічних організацій (Женева, Страсбург, 
Відень, Рим), заступником Голови Українського товариства охорони природи, член 
спеціалізованих вчених рад при Київському національному технічному університеті 
«Київський політехнічний інститут», Національному університеті водного господарства 
та природокористування. 

А.В. Яцик є автором близько 500 наукових праць, в т. ч. 17 монографій, 
словників, довідників, енциклопедії, підручника, 10 патентів на винаходи.  

У 2002 р. А.В. Яцик був обраний членом-кореспондентом УААН, а в 2007 р. 
дійсним членом (академіком) УААН (Відділення землеробства, меліорації та 
агроекології із спеціальності природокористування).  

Вчений гідно пошанований: орден «За заслуги» ІІІ ст. (2008), Св. Рівно-
апостольного князя Володимира ІІІ ст. (2003), Преподобного Нестора Літописця (2008), 
«Різдво Христове – 2000», медалями «До 1500-річчя Києва» (1982), «Учасник ліквідації 
аварії на ЧАЕС», «Ветеран праці» (1989), Подякою Президента України (2000), 
Почесною грамотою Кабінету Міністрів України (2003). 

Побажаємо Шановному Ювіляру міцного здоров’я  
на Многії та Благії Літа! 
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2. Хто є хто в Україні / уклад. та ред.: Юрій Марченко, Олександер Телемко. – Київ: 
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В.М. ГОРИЦЬКИЙ, Ю.М. ПАНИШКО 
 

ЛЕОНІД ВІКТОРОВИЧ ХАРЬКОВ 
До 75-річчя від дня народження 

 
Леонід Вікторович Харьков народився 6 

квітня 1943 р. в У 1960 р. після закінчення 
середньої школи поступив на стоматологічний 
факультет Київського медичного університету 
ім. О.О. Богомольця, який закінчив у 1966 році. 
Отримав скерування в Жашківську районну 
лікарню Черкаської області, де пропрацював два 
роки хірургом-стоматологом. На практичній 
роботі зрозумів необхідність подальшого 
навчання. В 1968 р. Л.В. Харьков поступає в 
клінічну ординатуру на кафедру хірургічної 
стоматології КМУ ім. О.О. Богомольця, 
керівник якої Ю.Й. Бернадський (1915–2006) 
стає його науковим керівником. Після 
проходження клінічної ординатури (1968–1971) 

підготував кандидатську дисертацію на тему «Клиническое значение некоторых лабора-
торных биохимических показателей крови у детей с врожденными несращениями неба». 
Після захисту дисертації Л.В. Харьков працює щелепно-лицевим хірургом на пункті 
невідкладної допомоги при клініці кафедри хірургічної стоматології, в 1976 р. 
обирається асистентом цієї кафедри і розпочинає повноцінну педагогічну діяльність. 

 У 1984 р. Леоніда Вікторовича Харькова обирають доцентом кафедри хірургічної 
стоматології. Саме у 80-х роках розпочинаються наукові дослідження Л.В. Харькова з 
проблем комплексного лікування хворих з вродженими незрощеннями піднебіння та 
губи. Результати наукових пошуків були узагальнені в докторській дисертації на тему 
«Хирургическое лечение врожденных несращений нёба», яка була захищена у 1988 році. 
Ця праця дала можливість зрушити старі погляди на строки та методи лікування таких 
дітей, розробити та запровадити власні методики операцій. Вчений запропонував 
стратегію і тактику комплексного лікування та реабілітації дітей із вродженими вадами 
щелепно-лицевої ділянки, що дозволило стандартизувати тактику хірурга і 
запропонувати «Протоколи стоматологічної допомоги», які були затверджені МОЗ 
України. Від 1999 р. за ініціативою Л.В. Харькова був створений міський центр з 
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надання невідкладної допомоги цій категорії пацієнтів м. Києва. На клінічній базі 
кафедри щорічно надається допомога понад 5000 пацієнтів. Значно зріс об’єм та 
напрямки наукової роботи вченого: обґрунтування та застосування ранніх ощадливих 
методик хірургічного лікування вроджених незрощень верхньої губи та піднебіння і 
проведення комплексної реабілітації таких хворих, методи діагностики та хірургічне 
лікування травматичних ушкоджень зубів та щелеп, захворювань скронево-
нижньощелепних суглобів, застосування компресійно-дистракційного методу та 
розробка алгоритму діагностично-лікувальних прийомів при захворюваннях СНЩС; 
удосконалення методів діагностики судинних пухлин щелепно-лицевої ділянки, 
лікування новоутворень, лікування запальних процесів тканин щелепно-лицевої 
ділянки. 

Тривалий час Л.В. Харьков був позаштатним голвним спеціалістом МОЗ України 
(з 1993), членом державного фармакологічного центру МОЗ України (1995–2009). У 
2003 р. Л.В. Харьков обирається членом-кореспондентом НАМН України. 

Під керівництвом вченого захищено 6 кандидатських і 3 докторські дисертації. 
Запроваджено близько 50 нових методів діагностики та лікування дітей із 
захворюваннями щелепно-лицевої ділянки, отримано понад 50 пантентів на винаходи.  

Л.В. Харьков є віце-президентом Української асоціації щелепно-лицевих хірургів, 
представником в Європейській асоціації «Eurocleft–Eurocran», членом координаційної 
ради АСУ України, почесним головою низки громадських організацій, членом 
редколегій стоматологічних журналів України. 

Бажаємо Ювіляру міцного здоров’я на Многії та Благії Літа! 
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Р.Й. КРАВЦІВ, Ю.М. ПАНИШКО 
 

МИХАЙЛО ВАСИЛЬОВИЧ ЗУБЕЦЬ 
До 80-річчя від дня народження 

 
Михайло Васильович Зубець народився 7 квітня 

1938 р. в с. Нова Басань Бобровицького району 
Чернігівської області в сім’ї селян. Батько Василь 
Юхимович (1906–1943) і мати Параскева Іллівна (1911–
1980) були працівниками колгоспу «Дружба».  З 
вересня 1955 р. по вересень 1956 р. був учнем ТУ №1 в 
м. Києві. У 1957 р. поступив на зоотехнічний факультет 
Української сільськогосподарської академії, яку 
закінчив у 1962 р. Після закінчення навчання працював 
старшим зоотехніком-селекціонером Прилуцької 
держплемстанції МСГ УРСР. Від червня 1963 р. до 
січня 1972 р. працював зоотехніком-селекціонером, 
головним зоотехніком держплемзаводу «Тростянець» 
Чернігівської області.  Упродовж 1972–1978 рр. – 
заступник, а згодом начальник відділу із племінної 
справи МСГ УРСР. У 1974 р. в Харківському 
зооветеринарному інституті захистив кандидатську 
дисертацію на тему «Обоснование подбора в заводском 
стаде крупного рогатого скота». В 1978 р. – вересні 
1980 р. – начальник управління м’ясного скотарства. З 
вересня 1980 р. по грудень 1983 р. – начальник 
Головного управління сільськогосподарської науки; з 

грудня 1983 р. по липень 1984 р. – заступник міністра с/г УРСР; з липня 1984 р. по січень  
1986 р. – начальник Головного управління сільськогосподарської науки, пропаганди і 
впровадження МСГ УРСР. З січня 1986 р. по травень 1987 р. – начальник Головного управління 
виробничої перевірки, пропаганди і впровадження науково-технічних досягнень, з травня  
1987 р. по січень 1990 р. – начальник Головного управління науково-технічного прогресу в 
галузях АПК Держагропрому УРСР. 

У 1990 р. М.В. Зубець захистив докторську дисертацію на тему «Методи використання 
генофонду симентальської породи при чистопорідному розведенні та схрещуванні» в 
Ленінградському НДІ розведення та генетики сільськогосподарських тварин. У 1990 р. 
працював заступником голови Президії Південного відділення ВАСГНІЛ. У 1990 р. обраний 
академіком УААН. У 1991–1996 рр. – віце-президент УААН. У 1991 р. отримав вчене звання 
професора. В 1993 р. вченого обирають академіком ААН Республіки Білорусь, а в 1997 р. – 
академіком Російської Академії сільськогосподарських наук. У 1995 р. вченому присвоєно 
вчене звання професора зі спеціальності «розведення і генетика тварин». В березні 1996 р. – 
липні 1997 р. – віце-прем’єр  – міністр України, в квітні–липні  1997 р. – міністр сільського 
господарства і продовольства України. 

В 1996–2011 рр. – Президент УААН, від 2011 р. – Почесний президент УААН. 
У 2010 р. М.В. Зубця обрано Президентом Союзу європейських академій прикладних 

наук у галузі сільського господарства, продовольства та природних ресурсів.  
Результати наукових досліджень знайшли своє відображення у 612 наукових працях, в  

т. ч. 139 монографій, книг, підручників, брошур, програм з питань селекції і генетики тварин, 
що захищені 26 авторськими свідоцтвами та патентами. Своїми науковими працями вчений 
розвинув теоретичні та практичні питання породотворного процесу у молочному та м’ясному 
скотарстві. 
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М.В. Зубець був відомим політичним діячем: народним депутатом 4-го скликання. Був 
членом «Аграрної партії України», членом фракції «Єдина Україна» (2002), членом фракції 
АПУ (2002), членом групи «Демократичні ініціативи» (2002–2003), позафракційний (2002), 
членом групи «Народовладдя» (2003–2004), членом групи «Союз» (2004–2005), членом фракції 
Блоку Юлії Тимошенко (2005). Був народним депутатом 5-го скликання від Блоку Юлії 
Тимошенко (2006–2007 та народним депутатом 6-го скликання (2007–2012) від Партії Регіонів. 

М.В. Зубець був членом Державної комісії з проведення адміністративної реформи 
(1997), членом Комісії з питань аграрної та земельної реформи при Президентові України 
(1997–1999), членом Комісії з питань аграрної політики при Президентові України (1999–2001), 
членом Ради з питань інтелектуальної власності та трансферу технологій (1999–2000), членом 
Ради з питань науково-технічної політики при Президентові України (2000), членом Комісії з 
організації діяльності технологічних парків та інноваційних структур (2001), членом Нацради зі 
сталого розвитку України (2003), членом урядового комітету з реформування аграрного сектору 
(2003), позаштатним радником Президента України (1998–2000). 

 
Вчений був гідно пошанований при житті, нагороджений орденами і медалями СРСР, 

України, РФ: двома орденами «Знак пошани» (1971, 1976), став лауреатом Державної премії 
України в галузі науки і техніки (1993, 1999), лауреатом 1-ї премії НААН України (1995), премії 
ім. В. Юр’єва НАНУ (1997), у 1996 р. отримав звання «Заслуженого діяча науки і техніки 
України», орден князя Ярослава Мудрого IV ст. (2004), звання Героя України з врученням 
ордена Держави (2009), орден Пошани (Росія, 2012). 

Помер вчений 7 січня 2014 р. на 76 році життя. 
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Ю.В. ФЕДОРОВ, Ю.М. ПАНИШКО 
 

СТЕПАН ФЕДОРОВИЧ ОЛІЙНИК 
До 100-річчя від дня народження 

 
Степан Федорович Олійник народився 10 квітня 

1918 р. в с. Кудлаї (нині Немирівського району 
Вінницької області) в сім’ї Федора Йосиповича та 
Марії Іванівни першим з 4 дітей. У 1933 р. Степан 
закінчив неповну сільську середню школу і поступив у 
Вінницький медтехнікум, який закінчив у 1936 р. З 
липня 1936 р. до серпня 1937 р. працював помічником 
санітарного лікаря залізничного будівництва 
«Укрзалдорбуд» у м. Хмільник. У вересні 1937 р. 
поступив на санітарно-гігієнічний факультет 
Київського медичного інституту. З початком німецько-
радянської війни 1941–1945 рр. завершив навчання і 25 
вересня 1941 р. був мобілізований до лав Червоної 
Армії: з липня 1941 р. до січня 1942 р. був молодшим 
військовим лікарем 41СП 84СД на Північно-Західному 
фронті, а згодом – старшим військовим лікарем 264 

ПАП, РГН Північно-Західного фронту. З червня 1942 р. по червень 1943 р. був слухачем 
військового факультету Саратовського медичного інституту. Далі знову фронт:  червень 
1943 р. – серпень 1943 р. – лікар-спеціаліст 62 ОРМУ Центрального фронту, з серпня  
1943 р. до січня 1945 р. – старший військовий лікар мотобатальйону автомашин 129 
Чернігівської танкової бригади 1-го Українського фронту. З лютого 1945 р. до грудня  
1945 р. – командир медсанроти 60 СД ВВ НКВС (м. Вінниця). У січні 1946 р. С.Ф. Олійник 
демобілізувався і з лютого 1946 р. по червень 1946 р. працював старшим інспектором 
санчастини УМВС у Вінницькій області. Так закінчився І період життя майбутнього 
вченого – 1918–1946 рр. 

Відчуваючи в собі потребу отримання нових знань і підвищення фахового рівня,  
С.Ф. Олійник починає працювати ординатором терапевтичної клініки Вінницького ме-
дичного інституту (вересень 1946 р. – вересень 1948 р.). З вересня 1948 р. С.Ф. Олійник 
починає працювати асистентом кафедри факультетської терапії Вінницького медичного 
інституту. Починається довга, терниста дорога в науку. У 1950 р. С.Ф. Олійник захистив 
кандидатську дисертацію на тему «История, методика и техника переливания крови в 
России». У 1951 р. вчений отримав диплом кандидата медичних наук. З жовтня 1950 р. по 
червень 1952 р. С.Ф. Олійник працював доцентом кафедри госпітальної терапії ВМІ. 

У 1952–1954 рр. С.Ф. Олійник був докторантом кафедри госпітальної терапії 
Одеського медичного інституту. З червня 1954 р. по вересень 1955 р. С.Ф. Олійник 
працював доцентом кафедри терапії Одеського інституту удосконалення лікарів. У 1955 р. 
С.Ф. Олійник захистив докторську дисертацію на тему «Материалы к характеристике 
сердечных шумов». У 1956–1957 рр. С.Ф. Олійник працював завідувачем кафедри терапії 
Запорізького інституту удосконалення лікарів, в 1957–1959 рр. був завідувачем кафедри 
госпітальної терапії Дніпропетровського медичного інституту.  
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Цей час (1946–1959) був другим періодом життя Степана Федоровича Олійника. 
З 1959 р. розпочався третій, найбільш плідний період життя і діяльності вченого, 

який тривав до кінця 1986 р.: завідувач кафедри факультетської терапії Львівського 
медінституту. 

Наукові дослідження вченого були надзвичайно різноманітними. Він глибоко 
цікавився проблемою атеросклерозу: патогенез, патоморфологія, клініка, біохімія крові, 
обмін ліпідів, можливість корекції з врахуванням специфічних дієт. 

С.Ф. Олійнику належить пріоритет у питанні надання екстреної лікувальної 
допомоги хворим з інфарктом міокарда. Вчений створив на Львівщині спеціалізовану 
кардіологічну протиінфарктну допомогу – рання госпіталізація хворих з інфарктом 
міокарда, ефективне зняття больового синдрому, метод полегшеного ліжкового режиму для 
хворих з інфарктом міокарда. Смертність від інфаркту міокарда на Львівщині знизилася 
втричі. Досвід клініки факультетської терапії ЛДМІ був широко застосований на теренах 
СРСР.  

Не оминув вчений і проблему лікування артеріальної гіпертензії, санації вогнищ 
хронічної інфекції з метою профілактики та лікування ревматизму. С.Ф. Олійник був 
ініціатором запровадження клінічної санології. Він був організатором проведення двох 
Республіканських та одної Всесоюзної конференцій.  

Вченому належить 171 наукова праця, в т. ч. 11 монографій, 56 журнальних статей. 
Під керівництвом вченого захищено 33 кандидатських та 6 докторських дисертацій з різних 
міст СРСР 

Професор С.Ф. Олійник тривалий час страждав на хворобу Паркінсона 
Помер вчений 6 травня 1992 р. на 75 році життя. 
Пам’ять про видатного вченого, чуйну людину, який присвятив своє життя служінню 

українському народові, назавжди залишиться в наших серцях. 
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Ю.М. ПАНИШКО, Я.І. ТОМАШЕВСЬКИЙ 
 

СЕМЕН ГРИГОРОВИЧ ГЕНЕС 
До 120-річчя від дня народження 

 
Семен Григорович Генес народився 13 квітня 

1898 р. в Харкові в сім’ї робітника. З 13 років 
займався репетиторством для оплати свого 
навчання в гімназії та допомоги сім’ї. У 1917 р. 
закінчив гімназію і захопився революційними 
подіями того часу. У 1918 р. поступив на 
юридичний факультет Харківського університету, 
але перевівся  на медичний. У 1919 р. пішов 
добровольцем у РСЧА, брав участь в боротьбі проти 
Юденіча в складі окремої кавалерійської 
башкирської дивізії. У 1921 р. працював в 
управлінні санчастини при командувачі збройними 
силами України М.В. Фрунзе. У цьому ж році 
повернувся у Харківський медичний інститут, який 
закінчив у 1925 р. Під час навчання у 1922–1924 рр. 
був секретарем партійної організації (ВКП(б)) 
Харківського медичного інституту, заступником 
політкомісара, проректором і деканом робфаку. 
Багато часу приділив вивченню філософії й у  

1926 р. був призначений завідувачем кафедри соціально-економічних дисциплін і діамату 
Харківського медичного інституту та отримав звання професора. 

В цей час виходить низка праць вченого з філософії медицини, в т. ч. «Пути и перепутья 
современной медицины в свете диалектического материализма» (1930), «О кризисе медицины» 
(1931), «Біологічне та соціальне в фізіології та патології». Одночасно, в 1926–1932 рр. вчений 
пройшов шлях від аспіранта до доцента, професора кафедри патофізіології Харківського 
медичного інститут. 

В 1932–1938 рр. С.Г. Генес працював завідувачем кафедри патофізіології санітарно-
гігієнічного інституту, а згодом санітарно-гігієнічного факультету ХМІ. Водночас вчений в 
1932–1978 рр. завідував відділом патофізіології Українського інституту експериментальної 
ендокринології, будучи в 1940–1949 рр. заступником директора інституту з наукової роботи. 

Від 1934 р. С.Г. Генес розпочав дослідження, присвячені вивченню патогенезу і терапії 
цукрового діабету, які тривали все життя. Вчений звернув увагу на те, що дефіцит інсуліну в 
організмі викликає такі ж біохімічні зміни крові (гіперглікемія, гіперкетонемія, гіперлакта-
цидемія), як і напруження ЦНС. Існуючі уявлення про відсутність впливу інсуліну на 
поглинання глюкози в ЦНС С.Г. Генес спростував дослідами по визначенню впливу інсуліну, 
введеного інтракаротидно на артеріовенозну різницю вмісту глюкози в крові, що відтікала з 
мозку. За пропозицією акад. В.Я. Данилевського (1852–1939) за аналіз і узагальнення резуль-
татів цих праць у 1935 р. С.Г. Генес отримав вчений ступінь доктора теоретичної медицини. 

Проведеними дослідами вчений встановив, що гіперглікемія при інсулінозалежному 
цукровому діабеті є проявом компенсаторної реакції на дефіцит глюкози в нейронах ЦНС. На 
підставі нової теорії патогенезу цукрового діабету С.Г. Генес запропонував разом з Є.Я. 
Резніцькою у 1939 р. новий спосіб лікування цукрового діабету в дорослих: часті ін’єкції 
інсуліну у відповідності з прийомами їжі. Критерієм достатності кількості інсуліну була 
відсутність цукру в сечі або його наявність (< 5%) від прийому з їжею. Наявність невеликої 
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гіперглікемії не є підставою для зменшення вуглеводів з їжею або збільшення кількості 
інсуліну. 

У 1940 р. С.Г. Генес опублікував монографію «Патогенез сахарного диабета», в якій 
виклав теорію патогенезу та терапію цієї хвороби. Цей спосіб лікування був затверджений МОЗ 
СРСР 25.10.1943 р. і перезатверджений МОЗ СРСР 18.5.1950 р.  

В 1939–1940 рр. С.Г. Генес організував і за сумісництвом завідував кафедрою 
патофізіології Сталінського (Донецького) медичного інституту, а з вересня 1940 р. організував 
кафедру ендокринології в Українському інституті удосконалення лікарів (Харків) і завідував 
цією кафедрою до 1945 р. з перервою в роки евакуації. Під час німецько-радянської війни 1941–
1945 рр. Український інститут ендокринології евакуювали в м. Бійськ, де на базі 
м’ясокомбінату був організований випуск гормонів і низки органопрепаратів для медичних 
закладів держави. 

В наукових дослідженнях С.Г. Генеса проводились вивчення біологічного, 
фармакологічного і терапевтичного впливу продуктів гідролізу органів і тканин в залежності 
від способу їх приготування. Була встановлена висока терапевтична ефективність гідролізатів з 
врахуванням відповідних показів.  

В 1945–1956 рр. С.Г. Генес завідував кафедрою патофізіології Українського інституту 
удосконалення лікарів, а в 1957–1969 рр. – об’єднаною кафедрою ендокринології і 
патофізіології. В 1946 р. отримав звання «Заслужений діяч науки УРСР». 

Після війни С.Г. Генес продовжив дослідження способів лікування цукрового діабету у 
вагітних, при лактації, при хворобах печінки, травної системи, туберкульозі. 

Особливе місце в наукових дослідженнях вченого займали проблеми лікування 
генералізованих форм раку молочної залози і простати статевими гормонами та їх 
синтетичними аналогами.  

Вчений опублікував понад 400 наукових праць, в т. ч. 15 монографій Під керівництвом 
вченого виконано 40 кандидатських і 14 докторських дисертацій. За час роботи в Українському 
інституті удосконалення лікарів С.Г. Генес брав участь у підготовці 1100 ендокринологів. 

Багато часу вчений приділив громадській роботі. У 1933 945 рр. був головою 
Харківського товариства патологів, в 1945–1951 рр. – головою Харківського товариства 
ендокринологів, членом правління Українського товариства фізіологів, біохіміків і 
фармакологів, членом правління Всесоюзного і Українського товариств патофізіологів, членом 
редколегій низки патофізіологічних журналів. 

Був нагороджений орденами і медалями СРСР, значком «Отличник здравоохранения». 
Вчений займався туризмом і альпінізмом, любив класичну музику. 
Помер вчений 27 січня 1992 р. на 94 році життя. 
Пам’ять про видатного вченого, чуйну людину, який присвятив своє життя служінню 

українському народові, назавжди залишиться в наших серцях. 
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Ю.М. ПАНИШКО 
 

РОМАН ВАСИЛЬОВИЧ РУДИЙ 
До 95-річчя від дня народження 

 
Роман Васильович Рудий народився 13 

квітня 1923 р. в м. Підгайці (нині Терно-
пільської області) в сім’ї службовця міської 
управи. Початкову школу закінчив у Підгайцях, 
у середній школі навчався в Бережанах, з  
1937 р. – у Львові, десятирічку закінчив у  
1941 р. Батько помер у 1939 р. від туберкульозу. 
На час нападу Німеччини на СРСР знаходився у 
Брюховичах з хворою мамою. В січні 1942 р. 
мати померла від туберкульозу, Р.В. Рудий 
переїхав до старшої сестри у м. Варшаву. В 
зв’язку з відкриттям Львівських медико-
природничих фахових курсів у вересні 1942 р. 
поступив на навчання у Львові. Закінчив два 
роки навчання і виїхав зі Львова, але в 1944 р. 

перебрався до Львова, потрапив в облаву і був відправлений в Німеччину на примусові 
роботи. Працював вантажником на станції м. Регенсбург. Здійснив втечу і через 
Австрію пробрався до Словаччини, де працював у сільському господарстві 
чорноробочим. В квітні 1945 р. допитаний працівниками контррозвідки і мобілізований 
у Червону Армію: 1 повітряно-десантна дивізія, 57 штрафбатальйон. Брав участь в боях 
за визволення м. Брно. В квітні 1945 р. був тяжко поранений. Лікувався в госпіталях 
Будапешту, Мішкольца, Дебрецена. За станом здоров’я був комісований і 
демобілізований. Отримав медаль «За победу над Германией». 

Поступив у Львівський медичний інститут, який закінчив у 1948 р. Після 
закінчення ЛДМІ був скерований на роботу в м. Здолбунів  Рівненської області 
педіатром. У 1949 р. поступив в аспірантуру кафедри фармакології ЛДМІ, яку закінчив у 
1952 р. У 1953 р. захистив кандидатську дисертацію на тему «О влиянии некоторых 
лекарственных веществ на протромбинообразовательную, желчеобразовательную, 
углеводную и пигментную функцию печени в норме и при экспериментальном 
токсическом гепатите». 

У 1952–1957 рр. працював асистентом кафедри фармакології ЛДМІ. В 1957– 
1970 рр. працював доцентом кафедри. У 1969 р. захистив докторську дисертацію на 
тему «Фармакологический анализ взаимосвязи экзокринной и эндокринной функции 
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поджелудочной железы». У 1970 р. отримав диплом доктора медичних наук. У 1970–
1998 рр. працював завідувачем кафедри фармакології ЛДМІ/ЛМУ. У 1998–1999 рр. 
працював професором кафедри.  

Наукові дослідження вченого присвячені проблемам фармакології органів травної 
системи, зокрема вивченню впливу різних фармакологічних засобів на секреторну та 
інкреторну функції печінки та підшлункової залози, удосконаленню методів 
фармакологічних досліджень, фармакологічному тестуванню нових біологічно активних 
речовин. 

Вчений був автором близько120 наукових і навчально-методичних праць, в т. ч. 2 
авторських свідоцтв на винаходи. Вчений підготував 6 кандидатів та 1 доктора наук.  

Помер вчений 17 січня 2002 р. на 79 році життя. 
Всі, хто мав честь знати Романа Васильовича, назавжди зберігатимуть в серці 

пам’ять про цю інтелігентну, щиру людину. 
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В.Г. ОРЕЛ, Ю.М. ПАНИШКО, 
Р.О. КУЛИНИЧ 

 
ВОЛОДИМИР СТЕПАНОВИЧ НЕСТЕРОВ 

До 120-річчя від дня народження 
 

Володимир Степанович Нестеров народився 
15 квітня (за іншими джерелами – 14 січня) 1898 р. 
в м. Новоросійськ Чорноморської губернії в 
родині лікаря. У 1925 р. закінчив медичний 
факультет Ростовського державного університету. 
Почав працювати ординатором, потім асистентом 
в клініці проф. І.В. Завадського, учня І.П. Павлова, 
а згодом працював асистентом, доцентом кафедри 
терапії Іванівського медичного інституту. У  
1938 р.  захистив докторську дисертацію на тему 
«Перекрестная реакция оседания эритроцитов при 
пернициозной анемии и малярии». В 1940 р. 
обраний за конкурсом завідувачем пропедевтичної 
терапевтичної клініки (до 1943 р.) Воронезького 
медичного інституту, а згодом госпітальної 
терапевтичної клініки, в якому пропрацював до 
1960 р. У 1941–1945 рр. був консультантом 

фронтових і евакогоспіталів спочатку у Воронежі, а згодом – в Ульяновську. У 1946 р. 
отримав диплом доктора медицини і атестат професора. У 1949–1953 рр. працював 
головним терапевтом Воронезької області.   

Заснував у Воронезьких лікарнях гематологічні та ендокринологічні відділення. 
Вчений зробив великий внесок у розробку вчення про вісцеральні форми малярії та 

проблеми гематології. Запропонував простий і надійний метод діагностики малярії в період 
між приступами. 

У 1948 р. вийшла з друку перша монографія вченого «Клиника септической ангины». 
Вчений написав главу «Агранулоцитозы и алейкии» в багатотомному керівництві з 
внутрішніх хвороб. Вперше у світовій практиці застосував для лікування хворих хронічним 
мієлозом токсичне зерно. 

У 1953 р. вийшла з друку монографія  «Диагностика малярии».  
В.С. Нестеров вивчав клініку і патогенез повільного сепсису і написав монографію. 

Описав медіастенокардіальний синдром при пухлинах серця та лейкозі. Доповідь про цей 
синдром зробив на ІІІ Всесвітньому кардіологічному конгресі в Брюсселі (1956). 

Запропонував класифікацію атеросклеротичного кардіосклерозу. Вперше в СРСР 
отримав у експерименті модель аневризми серця і встановив позитивний вплив 
багатомісячного інтенсивного фізичного навантаження на серцево-судинну систему. 
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Вчений зробив великий внесок у вивчення діагностики, клініки та лікування як 
первинних, так і вторинних легеневих гіпертензій. 

У 1960–1973 рр. В.С. Нестеров працював завідувачем кафедри терапії санітарно-
гігієнічного факультету Київського медичного інституту ім. О.О. Богомольця. 

У 1974 р. вийшла монографія вченого «Клиника болезней сердца и сосудов» (3-є 
вид.). 

 

 
 
Під керівництвом вченого виконано 30 кандидатських і 9 докторських дисертацій. 
Вчений був автором понад 120 наукових праць, в т. ч. 11 монографій. 
В.С. Нестеров був членом правління Всесоюзного і Українського товариства 

кардіологів, Українського товариства терапевтів, членом редакційних рад низки журналів. 
Був нагороджений орденами і медалями СРСР.  

Помер вчений 29 липня 1975 р. на 78 році життя. 
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Ю.М. ПАНИШКО, А.Л. ВАСИЛЬЧУК 
 

ГРИГОРІЙ ТИМОФІЙОВИЧ ПІСЬКО 
До 90-річчя від дня народження 

 
Григорій Тимофійович Пісько народився 24 

квітня 1928 р. в с. Мазурівка Тульчинського району 
Вінницької області в сім’ї колгоспника. Дитинство 
пройшло в тяжкі голодні 30-і роки. У 1945 р. закінчив 7 
класів школу і вступив до Тульчинської фельдшерсько-
акушерської школи, яку закінчив у 1948 р. У 1948–1949 
рр. працював держсанінспектором Ямпільського району 
Вінницької області і був рекомендований районним і 
обласним відділами охорони здоров’я для навчання в 
медичному інституті. У 1949 р. поступив у Чернівецький 
медичний інститут, який закінчив з відзнакою у 1955 р. 
За період навчання в медінституті захопився терапією. 
Субординатуру проходив на кафедрі факультетської 
терапії. Проявив себе лікарем, схильним до наукової 
роботи. Під керівництвом доцента кафедри Б. 
Роднянського виконав наукову роботу, яка була 
відзначена керівництвом медінституту. 

З серпня 1955 р. був зарахований на посаду 
старшого лаборанта кафедри з організації охорони 
здоров’я. А з жовтня 1955 р. зарахований аспірантом 
кафедри фармакології ЧМІ. За період навчання в 

аспірантурі за два роки Г.Т. Пісько виконав і захистив кандидатську дисертацію на тему «До 
фармакології кореня кінського щавлю» і з вересня 1957 р. був переведений на посаду в. о. 
асистента кафедри фармакології. З серпня 1959 р. по 1965 р. Г.Т. Пісько за сумісництвом 
працював заступником декана лікувального факультету і керував навчанням аспірантів та 
клінічних ординаторів інституту (1957–1959). У травні 1962 р. Г.Т. Пісько був обраний за 
конкурсом на посаду доцента кафедри фармакології.  

Активно працював над 
синтезом і випробуванням 
нових хімічних сполук, 
підтримуючи творчі контакти із 
спорідненими кафедрами 
регіону. Апробував і подав до 
офіційного захисту докторську 
дисертацію. У січні 1966 р. був 
обраний на посаду декана 
інституту. В березні 1967 р. 
професор С.П. Закривидорога 
вийшов на пенсію і покинув 
кафедру. За рішенням Вченої 
Ради ЧМІ у червні 1967 р. 
Григорія Тимофійовича Піська 
було обрано завідувачем 

кафедри фармакології. Розпочався новий етап творчої діяльності вченого. 
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У 1969 р. Г.Т. Пісько захистив докторську дисертацію за темою «Про фармакологічні 
властивості і антимікробну дію похідних етилен- і гексаметилендіаміну». За матеріалами 
докторської дисертації запровадив в медичну та ветеринарну практику оригінальний лікарський 
препарат «Етоній». 

За час керівництва кафедрою значно посилилася матеріально-технічна база: була 
отримана нова апаратура, реорганізовані навчальний і науковий блоки. Експерименти 
проводилися на різних тваринах: миші, щурі, кролі, морські свинки, коти, собаки. На жаль, в 
інституті склалися напружені стосунки між завідувачем кафедри Г.Т. Піськом і адміністрацією 
інституту. Пропрацював на кафедрі лише 5 років (1967–1972) і перейшов на кафедру фізіології 
Чернівецького державного університету, а згодом переїхав у Київ, де став заступником 
директора Інституту харчової хімії та технології. Пізніше працював керівником Науково-
дослідного медико-технологічного Центру в Києві. У 1973 р. Григорія Тимофійовича 
запрошено і обрано за конкурсом завідувачем галузевого медико-токсикологічного відділу при 
Київській науково-дослідній філії Державного НДІ хлорпроекту, де вчений реорганізував 
роботу і запровадив нові експрес-експериментальні методи. За 19 років під керівництвом і за 
участі Г.Т. Піська регламентовано в об’єктах навколишнього середовища 229 речовин на рівні 
ПДК і 241 – на рівні ОБУВ, розроблено 72 методики визначення речовин у воді та повітрі. Всі 
нормативи було затверджено МОЗ СРСР. 

Офіційно Г.Т. Пісько підготував 9 кандидатів та 6 докторів наук, хоча неофіційно 
консультував багатьох науковців. 

За створення наукового напрямку і школи хіміотерапевтів професору Г.Т. Піську у 1991 
р. присвоєно почесне звання «Заслужений діяч науки і техніки України». Вчений активно 
працював у спеціалізованій Раді інституту фармакології і токсикології, Республіканській 
проблемній комісії «Фармакологія». 

У 1997 р. Г.Т. Пісько був обраний членом-кореспондентом Академії технологічних наук 
України. 

Г.Т. Пісько був автором понад 300 наукових праць, 52 винаходів. 
Помер вчений 1 січня 1999 р. на 71 році життя. 
Пам’ять про видатного вченого, чуйну людину, який присвятив своє життя служінню 

українському народові, назавжди залишиться в наших серцях. 
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Ю.М. ПАНИШКО, О.В. ТРОЦЕНКО 
 

ЄВГЕН МИХАЙЛОВИЧ СТАРОДУБ 
До 80-річчя від дня народження 

 
Євген Михайлович Стародуб народився 24 

квітня 1938 р. в с. Іванківці Дунаєвецького району 
Хмельницької області. Після закінчення середньої 
школи поступив у Тернопільський медичний 
інститут, який закінчив у 1961 р. Під час навчання 
в інституті захопився терапією і 
гастроентерологією. Після закінчення 
медінституту до серпня 1962 р. працював 
рентгенологом в Скалатській лікарні 
Підволочиського району і за сумісництвом 
терапевтом. Згодом викладав терапію в 
Кременчуцькому медучилищі. Від 1964 р. 
навчався в аспірантурі на кафедрі факультетської 
терапії Тернопільського медінституту, яку 

закінчив у 1967 р. Від 1967 р. працював асистентом кафедри факультетської терапії. 
Завершив працю над кандидатською дисертацією на тему «Осмотична резистентність 
тромбоцитів і резистентність капілярів при деяких захворюваннях органів травлення» і в 
1969 р. захистив її. У 1978 р. Є.М. Стародуб був обраний доцентом кафедри 
факультетської терапії. 

У 1980 р. в журналі «Клиническая медицина» (№3) була опублікована стаття 
вченого «Критерии оценки результатов терапии больных язвенной болезнью», в якій 
зазначалося, що «серед мікроворсинок еритроцитів, розташованих у глибині крипт, при 
електронно-мікроскопічному дослідженні з великою імовірністю виявлено мікробні тіла 
різних бактеріальних асоціацій. Субмікроскопічна будова таких епітеліальних 
клітин була патологічно зміненою». Отже, ще за 3 роки до відкриття австралійськими 
дослідниками Уореном і Маршалом Helicobacter pylori український вчений повідомив 
про особливості патогенезу виразкової хвороби.  

У 1981 р. Є.М. Стародуб був обраний деканом факультету і перейшов працювати 
доцентом ФПО, який було відкрито у 1980 р.. З вересня 1988 р. по січень 2010 р. 
завідував кафедрою терапії на ФПО. У 1991 р. Є.М. Стародуб захистив докторську 
дисертацію на тему «Нові підходи до етіології, патогенезу і терапії виразкової хвороби», 



 
 

Феномен людини. Здоровий спосіб життя. Вип. 74 (114). 2018 
 

37 

де узагальнив результати дослідження регуляторних пептидів методом радіоімунного 
аналізу при виразковій хворобі. У 1992 р. отримав диплом доктора медичних наук і 
атестат професора. 

Є.М. Стародуб був ініціатором і організатором запровадження в практику 
експрес-методів діагностики гелікобактеріозу при хронічних хворобах органів 
травлення, оцінки стану імунної системи та динаміки показників перекисного окислення 
ліпідів та антиоксидантного захисту у хворих на виразкову хворобу; визначення ролі 
регуляторних пептидів у патогенезі виразкової хвороби; використання 
електромагнітного випромінювання надвисокої частоти та електролітного розчину 
срібла при виразковій хворобі. 

Професор Є.М. Стародуб є автором понад 300 наукових працях, в т. ч. монографії, 
підручника «Сімейна медицина», 3 навчальних посібників, 5 деклараційних патентів, 2 
патентів на винахід, низки раціоналізаторських пропозицій. У 2001 р. видано посібник 
«Хвороби органів травлення», у 2005 р. – «Алгоритми діагностики та лікування 
хронічних захворювань органів травлення» та посібник «Сімейна медицина», в 2008 р. – 
«Алгоритм діагностики і лікування невідкладних станів у терапевтичній практиці». 

Вчений підготував 10 кандидатів та 1 доктора медичних наук. 
Лікарський стаж вченого складає понад 55 років, він має вищу кваліфікаційну 

категорію, нагороджений знаком «Відмінник охорони здоров’я СРСР» (1987), Почесною 
грамотою Верховної Ради України (2007). 

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

ЛІТЕРАТУРА 

1. Лікар, педагог, науковець. З нагоди 70-річчя професора Євгена Михайловича Стародуба 
//Сучасна гастроентерологія, 2008. – №3(41). –  С. 96-97. 

2. https://scholar.google.com.ua/citations?user=KYpzvxsAAAAJ&hl=uk 
3. http://afm.tdmu.edu.ua/home/struktura/storinka-vikladaca-evgen-mihajlovic-starodub 

 
 

https://scholar.google.com.ua/citations?user=KYpzvxsAAAAJ&hl=uk
http://afm.tdmu.edu.ua/home/struktura/storinka-vikladaca-evgen-mihajlovic-starodub


 
 

Феномен людини. Здоровий спосіб життя. Вип. 74 (114). 2018 
 

38 

Ю.М. ПАНИШКО, О.В. ШЕВЕЛЮК 
 

ПЕТРО СТЕПАНОВИЧ МОЩИЧ 
До 90-річчя від дня народження 

 
Петро Степанович Мощич народився 

27 квітня 1928 р. в с. Волосате Крос-
ненського воєводства (Польща) в 
хліборобській сім’ї. П.С. Мощич почав 
вчитися читати в 5 років. Батько знайшов у 
сусідньому селі чоловіка, який вмів добре 
читати і писати українською мовою. Батько 
взяв його репетитором і Петро Мощич у 6 
років почав вчитися в школі, навчання 
проводив польський вчитель. Але до 
викладання в школі долучився священик 
Василь Ковальчик, який навчав учнів 
українською мовою. У 9 років Петро почав 
вчитися у священика за матеріалами 4-го та 
5-го класів. На «відмінно» склав вступний 
іспит до гімназії в Перемишлі, де викладання 
проводилося українською мовою, але в  
1939 р. гітлерівська Німеччина напала на 
Польщу і гімназію закрили. Священик 

Василь Ковальчик повіз українських хлопців до Ярослава, де також була українська 
гімназія і хлопці закінчили 5, 6, 7-й класи та були переведені у 8 клас, але зі сходу 
наближався радянсько-німецький фронт і гімназію закрили. Хлопець повернувся до  
с. Волосатого, а звідти виїхав до Ужгорода і поступив до 10 класу Ужгородської школи, яку 
закінчив на «відмінно».  

В гімназії П.С. Мощич оволодів англійською, німецькою, польською мовами і дуже 
добре вивчив латинську мову. У 1946 р. Петро Степанович поступив на медичний 
факультет Ужгородського державного університету, який закінчив з відзнакою у 1952 р. 
Працював у педіатричній секції СНГ. Від 1952 р. розпочалася трудова діяльність в санаторії 
№3 курорту Моршин Стрийського району Львівської області. За активну роботу був 
відзначений керівництвом курортного управління і рекомендований до вступу в аспіран-
туру комісією МОЗ. У 1953 р. П.С. Мощич вступає до аспірантури при кафедрі факуль-
тетської педіатрії КМІ, якою керувала професор Віра Григорівна Балабан (1892–1976). 

Кандидатська дисертація П.С. Мощича на тему «Особенности клиники и 
церебральной жидкости при комплексном лечении туберкулезного менингита у детей» під 
керівництвом професора В.Г. Балабан була захищена в 1958 р. Вченим було доведено, що 
введення в лікувальну практику фтивазиду (з 1954 р.) та інших препаратів ГІНК привело до 
змін клініки туберкульозного менінгіту. Лікування туберкульозного менінгіту з 
використанням  фтивазиду покращило клініку та лабораторні показники ліквору порівняно 
з хворими, які отримували стрептоміцин та ПАСК. 
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У 1960-х роках зросла зацікавленість клініцистів малосимптомними формами 
ревматизму, що спонукала доцента кафедри факультетської педіатрії П.С. Мощича до 
вирішення цієї проблеми. Докторська дисертація на тему «Особенности вяло текущего 
ревматизма у детей (материалы по клинике, диагностике и дифференциальной 
диагностике)» виконувалася упродовж 8 років і була захищена у 1967 році 

З 1967 р. працював професором кафедри факультетської педіатрії. 
Від 1969 р. П.С. Мощич працював 

у МОЗ УРСР головним дитячим 
інфекціоністом. У 1970–1983 рр. П.С. 
Мощич  очолював кафедру дитячих 
інфекційних хвороб. На базі клініки 
завдяки зусиллями П.С. Мощича було 
відкрито реанімаційне відділення для 
дітей з інфекційною патологією. Згодом 
ця кафедра стала однією з найкращих в 
Україні. З 1972 р. професор П.С. Мощич 
був призначений головним педіатром 
МОЗ УРСР, а в  1971–1974 рр. працював головою Київського наукового товариства дитячих 
лікарів. У 1970-х до кінця 1980-х років Петро Степанович обирався членом правління 
наукових товариств – Всесоюзного і Республіканського – дитячих лікарів, членом правління  
Республіканського товариства кардіологів і членом правління товариства інфекціоністів 
УРСР. 

 29 листопада 1982 р. помер Прокофій Микитович Гудзенко (1913–1981), завідувач 
кафедри факультетської педіатрії (1965–1982), декан педіатричного факультету КМІ. В  
1983 р. завідувачем цієї кафедри був обраний П.С. Мощич. Цією кафедрою П.С. Мощич 
завідував до 1996 р., потім був професором кафедри до 2011 р., знову очолив кафедру у 
2001–2003 рр., від 2003 р. – професор кафедри. Величезний досвід Петра Степановича 
Мощича як організатора та вченого сприяв тому, що кафедра стала базою з удосконалення 
та контролю педагогічного процесу студентів IV курсу педіатричних факультетів. 
Міжнародні контакти кафедри з Мюнхенським, Рочестерським, Альбертським, 
Варшавським, Празьким, Вільнюським університетами сприяли обміну досвідом. 

За 53 роки роботи в КМІ, а пізніше – в Національному медичному університеті  
П.С. Мощич підготував 26 кандидатів і 8 докторів наук. 

Він був автором (співавтором) 50 монографій, підручників, навчальних посібників, 
670 журнальних статей, 1267 публікацій (матеріалів та тез наукових конференцій, з’їздів, 
конгресів), 15 винаходів, 63 методичних рекомендацій, 56 інформаційних листів. Особливо 
важливо згадати 6-томний посібник «Медицина дитинства», який уперше вийшов у світ в 
1994 р. У 2004 р. вийшов навчальний посібник «Неонатологія» за редакцією П.С. Мощича. 

У 1992 р. П.С. Мощич був обраний академіком АН ВШ України, у 1993 р. обраний 
академіком Української академії оригінальних ідей (УАОІ), у 1996 р. обраний дійсним 
членом Нью-Йоркської АН. 

П.С. Мощич – заслужений діяч науки і техніки УРСР (1978), ветеран праці, лауреат 
Державної премії УРСР (1984). Міжнародним бібліографічним інститутом у Кембриджі 
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(Англія) в 1998 р. включений до групи  2000 видатних людей світу ХХ ст., у 2001 р. 
визнаний Людиною року, в 2003 р. зарахований до групи 2000 видатних людей Європи. У 
2003 р. Американським бібліографічним інститутом П.С. Мощич  нагороджений Світовою 
медаллю пошани. Нагороджений орденом Ярослава Мудрого V ст. (2003), орденом Св. 
Володимира та Ярослава Мудрого АН ВШ України. 

Останні роки свого життя П.С. Мощич присвятив книзі «Кардіологія дитячого та 
підліткового віку» Книга вийшла у світ через 2 місяці після смерті П.С. Мощича до 78-річчя 
від дня його народження. 

Помер вчений 10 лютого 2006 р. на 78 році життя. 
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А.А. ГРУШИНСЬКА, З.О. СЛУЖИНСЬКА 
 

ВЕЛИЧАВА ПОСТАТЬ ПРОФЕСОРА  
АНДРІЯ СОЗОНТОВИЧА ЛАЗАРЕНКА 

В диму Першої світової війни Російська царська імперія розтанула, вчорашні провінції – 
Прибалтика, Фінляндія, Польща – вирушили на самостійний політичний шлях. У Києві діє 
Центральна Рада. 22 січня Центральна Рада проголошує IV Універсал. Текст його зачитує 
Михайло Грушевський на засіданні Малої Ради в ніч з 24 на 25 січня, де наголошується: «Однині 
Українська Народна Республіка стає самостійною ні від кого незалежною, Вільною, Суверенною 
Державою Українського Народу». Універсал закликав боронити край від «так званих більшовиків 
та інших напасників». Кількасот курсантів Першої Української Юнацької імені Богдана 
Хмельницького школи на чолі з сотником Аверкієм Гончаренком та сотні студентського Січового 
куреня із старшиною Омельченком – студентом Українського Народного Університету вирушили 
боронити Україну. Ешелон прибув на ст. Крути і студенти зайняли оборону. В ніч з 26 на 27 січня 
Аверкій Гончаренко розмовляв по телефону з підполковником Муравйовим, начальником 
російського війська. 29 січня 1918 р. червоногвардійці почали атаку на позиції українського 
студентства. Незважаючи на нерівні сили, студентам та гімназистам вдалося відбити кілька атак 
більшовиків. Але сили були нерівні. Оборонці зазнали значних втрат – близько 300 вбитих, багато 
поранених, 27 юнаків, які потрапили в полон, були закатовані. Серед загиблих був Михайло 
Лазаренко. Його брат Андрій уцілів і продовжив жити і це життя варто згадати для нащадків. 

 
Андрій Созонтович Лазаренко народився 

27 листопада 1901 р. в Києві у робітничо-
міщанській родині. Спершу навчався у церковно-
приходській школі, згодом у Київському вищому 
середньому училищі, яке закінчив у 1916 р. 
Вступив на біологічне відділення Київського 
інституту народної освіти, де спеціалізувався в 
галузі ботаніки. Інститут закінчив у 1924 р., 
водночас у 1922–1932 рр. працював науковим 
співробітником Ботанічного кабінету ВУАН. У 
1925–1928 рр. навчався в аспірантурі за 
спеціальністю «біологія» під керівництвом проф. 
О.В. Фоміна. У 1931 р. кабінет і гербарій АН були 
реорганізовані в Інститут ботаніки АН УРСР, в 
якому А.С. Лазаренко почав працювати. У 1932–
1945 рр. працював старшим науковим співро-
бітником. У 1936 р. йому присвоєно ступінь 
кандидата біологічних наук за сукупністю праць 
без захисту дисертації. У 1941–1943 рр. працював 

старшим науковим співробітником сектору ботаніки Казахської філії АН СРСР. Після 
закінчення німецько-радянської війни 1941–1945 рр. професор А.С. Лазаренко був скерований 
до Львова. У 1945–1947 рр. А.С. Лазаренко працював завідувачем кафедри Львівського 
політехнічного інституту, Львівського сільськогосподарського інституту та Львівського 
державного університету ім. Івана Франка, а також був директором Ботанічного саду 
Львівського університету. 

Працював у Львівському університеті, читав лекції студентам, на яких згадував свої 
молоді роки, коли йому приходилося ночувати в лабораторних чи гербарних кімнатах, 
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накриватись газетами, мерзнути і голодувати. Їздив в Середню Азію (Казахстан) збирати 
матеріал для наукової праці з бріології. 

Студенти дивувалися, чому треба було досліджувати мохи аж в Середній Азії, коли їх, 
недосліджених, і в Україні багато, чому треба було ночувати в лабораторії, а не в гуртожитку. 
Лише згодом, на п’ятому курсі, довідалися, що ночі були найстрашніші, бо якраз тоді 
представники «НКВД» проводили арешти «ворогів народу», а в Середній Азії легше було 
«загубитися», ніж в Україні. Андрій Лазаренко врятувався від переслідувань. 

У 1945 р. вчений був обраний членом-кореспондентом АН УРСР. 
У Львівському університеті створив кафедру нижчих рослин (1943–1958), завідував 

відділом географії спорових рослин (1945–1950), очолював Інститут агробіології АН УРСР 
(1951–1953), керував відділами ботаніки Науково-природничого музею AН УРСР (1959–1970) і 
експериментальної морфології Львівського філіалу Інституту ботаніки ім. Холодного (1970–
1979). 

Після сесії ВАСГНІЛ у 1948 р. генетика в СРСР «перестала існувати». 
Ситуація в медицині та біології другої половини 50-х років в Україні не сприяла 

розвитку генетики. З програми навчальних закладів ця дисципліна була вилучена. А тоді (1948–
1960 рр.) «горохові закони» Менделя висміювали, а «дрозофілістів» разом з їх мухами викидали 
з лабораторій. У великих мислителів була, Богом дана, інтуїція. Мендель обрав об’єктом своїх 
досліджень горох, Морган – маленьку дрозофілу, а Лазаренко – мохи. Філіал інституту ботаніки 
ім. Холодного у Львові, який очолював Андрій Лазаренко, у цьому відношенні був унікальним. 
Ще не була офіційно визнана генетика, а там вже досліджувались хромосоми, для того треба 
було мати велику мужність і відданість науці.  Дослідження проводились під прикриттям назв, 
які віддзеркалювали еволюцію, а не генетику. На таких засадах Андрій Созонтович створив у 
1958 році у Львові лабораторію з проблем генетики в Ботанічному саду Львівського державного 
університету ім. Івана Франка. Упродовж свого життя шість разів Андрій Созонтович 
Лазаренко організовував інститути, відкривав нові лабораторії, високогірний стаціонар в 
Карпатах, і завжди все починалося з нічого. 

Звинувачення пролунало 1958 року, коли компартія і уряд оголосили, що жодної 
спадковості немає, а все залежить від умов існування. Один з виступаючих «спеціалістів» 
заявив, що «какой-то Лазаренко, ворог народу, займався ембріологією з метою поліпшити раси 
людини (насправді займався не ембріологією, а бріологією – критик не розумів різниці), що 
шкодив вихованню радянського студента. Расист, якому не місце в університеті». 

Всупереч прогресу генетичних досліджень у Європі та Америці, всупереч здоровому 
глузду «расиста» відсторонили від викладання в університеті. За вказівкою компартійних 
чиновників відбулися збори біологів на всіх рівнях: факультетські, загальноуніверситетські, 
обласні. Ганьба, яку не можна виправдати і забути! Член-кореспондент АН УРСР, професор 
Андрій Созонтович Лазаренко був ізольований на довгі роки. В одній кімнатці разом з 
сучасним мікроскопом і вірним співробітником Оленою Висоцькою вони працювали. У  
1968 р. в його лабораторії була виконана перша у Львові кандидатська дисертація з генетики 
людини. Майже з ніким не спілкувалися, бо «ворогів народу» обминали.  

Генетику реабілітували. За ці роки в маленькій кімнатці був підготовлений «Атлас 
хромосом», що вийшов у 1971 р. у співавторстві з Оленою Висоцькою та Євгенією Лесняк. То 
була перша книжка з цитогенетики в Україні після реабілітації генетики.  

Через 20 років після смерті великого вченого-прогнозиста мохи використовували у 
спільних українсько-американських космічних дослідженнях, коли в космос полетів 
український космонавт Леонід Каденюк. То була знакова подія. Як тільки в незалежній Україні 
було оголошено формування загону космонавтів Леонід Каденюк написав рапорт про 
звільнення з лав Збройних сил Російської Федерації. Між Україною та США була домовленість 
про політ в космос українського громадянина. На американському зоряному кораблі 19 
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листопада – 5 грудня 1997 р. відбулася експедиція за участю громадян США, Японії та України. 
На офіційній емблемі 87-го запуску «Колумбії» на навколоземну орбіту був прапор України. 
Українські вчені досліджували вплив гіпогравітації на розвиток рослин. В космос полетіли три 
об’єкти: соя, мохи (протонема) і brossica rара. Крім того, виконано низку досліджень щодо 
запилення рослин та їх запліднення. 

Андрій Лазаренко обороняв своїх студентів. Коли староста групи підійшла до нього зі 
скаргою: «вот эта хохлушка не сделала...», то професор перебив її і тут же заперечив, що в 
«університеті вчиться не хохлушка, а українка, одна з 58-мільйонного народу» (тоді ще було 58 
млн.). Староста вже нікого не називала хохлами. 

Науковий доробок вченого включав понад 100 наукових праць, в т. ч. 5 монографій, 
присвячених систематизації флори і географії мохів, морфології мохоподібних України, Біло-
русі, Кавказу, Середньої Азії та Далекого Сходу. Описав близько 30 нових видів і 6 родів мохів. 

Андрій Созонтович на фоні всіх університетських біологів був ВЕЛЕТНЕМ, визначною 
постаттю, виховував молодь не тільки як науковців, але й як патріотів. Кандидат біологічних 
наук Олена Висоцька згадувала його кредо, шо «всі надбання народу повинні залишитися на їх 
батьківщині, і тому, власне, велику, дуже цінну свою колекцію картин західноукраїнських 
митців перед смертю подарував Українському національному музею», а всі кандидати і доктори 
наук, яких виховав, працюють в Україні. 

Пройшло сто років, настали зміни і в науці, і в суспільстві - перемогли ідеї, за які 
боровся Андрій Созонтович Лазаренко. Вічна спіраль закручує свої завитки, а ми, колишні 
студенти його, зберігаємо пам’ять про великого вченого, гуманіста, патріота, учасника бою під 
Крутами. 
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Ю. М. ПАНИШКО, А. Л. ВАСИЛЬЧУК,  
В.В. ТАРАСОВ, Л.С. МЕТЕЛЬСЬКА 

 
Хроніка квітня. ЮВІЛЕЙНІ ДАТИ ЗАРУБІЖНИХ ЛІКАРІВ  

ТА ВЧЕНИХ 
 
Квітень – 225 років від дня народження Томаса Аддісона (Еддісона), англійського 

лікаря, клініциста, патологоанатома. Народився в Брайтоні. Навчався в Едінбурзькій медичній 
школі, звання доктора медицини отримав в 1815 р. за працю «Про сифіліс». Працював в 
лондонських лікарнях. Досвід клінічної та педагогічної роботи узагальнив в лекціях, 
надрукованих в 1837-1837 рр. Світову славу Т. Аддісону принесло виділення нової нозологічної 
одиниці – хвороби наднирників, яка отримала назву «morbus Addisоnii», класичний опис якої 
він дав у 1855 р. Цікаві роботи Аддісона з анатомії та патології легень, які він здійснював у 
патанатомічному музеї лікарні. Помер Т. Аддісон 21 червня 1860 р. на 67 році життя. 

3 квітня 145 років від дня народження Яна Янського, відомого чеського лікаря. У  
1898 р. закінчив Празький університет. З 1909 р. – доцент, з 1914 р. – професор неврології та 
психіатрії Карлова університету в Празі. В процесі обстеження психічнохворих Янський провів 
аналізи 3 тисяч проб крові і пояснив явище реакцій аглютинації, що мають значення при 
визначенні приналежності крові обстежених до окремих груп. Янський описав чотири групи 
крові. Роботи Янського свідчать про те, що він відкрив всі чотири групи крові самостійно і 
незалежно від К.Ландштейнера. Результати досліджень описав у 1907 р. Помер Ян Янський 8 
вересня 1921 р. на 49 році життя. Донори Чехії та Словаччини нагороджуються за значну 
кількість зданої крові медаллю Янського. 

5 квітня 130 років від дня народження від дня народження Варвари Олександрівни 
Бриліант-Лерман, фізіолога рослин. Народилася у Петербурзі. В 1912 р. закінчила 
Бестужевські вищі жіночі курси. У 1913-1920 рр. працювала в лабораторії С.П. Костичева 
(1877–1931) на кафедрі фізіології рослин; у 1913–1926 рр. працювала в низці вищих навчальних 
закладів Петрограду/Ленінграду. Від 1920 р. працювала в Головному ботанічному саду РРФСР, 
а з 1931 р. – в Ботанічному інституті АН СРСР. Основні наукові праці присвячені фізіологічній 
специфікації фотосинтезу. Померла вчена 17 травня 1954 р. на 67 році життя. 

6 квітня 105 років від дня народження Адріано Антоніо Буццаті-Траверсо, італійського 
генетика. Народився в Мілані. В 1936 р. закінчив Міланський університет. В 1937–1944 рр. 
працював в Інституті зоології університету в Павїї, в 1948–1962 рр. – директор Інституту 
генетики цього ж університету, одночасно в 1953–1954 рр. – директор Відділу морської 
генетики Італійського інституту гідробіології, в 1960–1969 рр. – експерт Всесвітньої організації 
охорони здоров’я з медичної генетики, в 1969–1973 рр. – заступник Генерального директора 
ЮНЕСКО. Наукові дослідження вченого присвячені проблемам морської біології, вивченню 
ефектів іонізуючої радіації, мутацій, що виникають внаслідок рентгенівського опромінення. 
Помер в 1983 р. на 71 році життя. 

8 квітня 255 років від дня народження Йогана Валентина фон Гільденбранда, 
австрійського лікаря, анатома. Народився у Відні. У 1784 р. закінчив медичний факультет 
Віденського університету. У цьому ж році – міський лікар м. Вайдгофен. В 1784–1787 рр. – 
приватний лікар графа Мнішеха (Волинь). В 1784-1793 рр. - придворний лікар короля 
Станіслава-Августа. В 1793–1805 рр. – професор, завідувач кафедри внутрішніх хвороб, в 1798–
1801 рр. – декан медичного факультету Львівського університету, в 1805–1807 рр. – професор, 
завідувач кафедри патології і терапії Ягеллонського університету, в 1807–1818 рр. – професор 
клініки Віденського університету, одночасно в 1811–1818 рр. – директор Віденського 
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загального шпиталю, в 1814–1818 рр. – радник уряду Австрії. Помер 31 травня 1818 р. на 56 
році життя. 

8 квітня 110 років від дня народження Оке Карла Густафссона, шведського генетика. 
Народився в Стокгольмі. Закінчив Лундський університет, у 1935–1944 рр. працював у цьому 
університеті, в 1944–1968 рр. – директор Інституту генетики лісу в Стокгольмі, в 1968–1973 рр. 
– директор Інституту генетики Лундського університету. Від 1940 р. координатор шведської 
програми з мутагенезу рослин. Наукові праці присвячені вивченню генетики рослин. 
Досліджував штучні мутації рослин і розпрацював методи їх практичного застосування. Вивчав 
мутантні форми ячменю. Був членом Королівської шведськї АН, Данської королівської АН, 
НАН США та інших академій наук. Помер 14 листопада 1988 р. на 81 році життя. 

12 квітня 270 років від дня народження Антуана Лорана Жюссьє, французького 
ботаніка. Народився в Ліоні. У 1770–1826 рр. – професор і директор Паризького ботанічного 
саду. Від 1782 р. – член Паризької АН. Основні наукові праці присвячені систематиці рослин. У 
1773 р. в доповіді в Паризькій АН виклав свою систему рослинного світу і опублікував (1787) 
каталог рослин Тріанонського ботанічного саду. Ввів у ботаніку поняття родини. Його система 
містить 15 класів, 100 порядків, близько 20 000 видів. Притримувався поглядів про незмінність 
видів. Помер 17 вересня 1836 р. на 89 році життя.  

12 квітня 140 років від дня народження Ріхарда Баруха-Бенедикта Гольдшмідта, 
американського генетика, еволюціоніста німецького походження. Вчений був одним із перших, 
хто об’єднав досягнення генетики і ембріології в розвитку еволюційних ідей. Від 1899 р. вивчав 
зоологію і медицину в Гейдельберзькому університеті. У 1903 р. отримав ступінь доктора 
філософії. У 1909–1914 рр. – професор Мюнхенського університету. Початок Першої світової 
війни застав вченого в Японії, тому добратися до батьківщини було неможливо. Вчений виїхав 
у США і потрапив у табір «неблагонадійних німців». Лише в 1919 р. вченому вдалося 
повернутися в Німеччину, але в 1935 р. під тиском нацистів знову виїхав з Німеччини  і 
емігрував у США, де в 1936–1958 рр. працював професором Каліфорнійського університету в 
Берклі. Наукові дослідження присвятив цитології та гістології найпростіших, а також генетиці 
статі. Вивчав природу інтерсексуальності у непарного шовкопряда. Запропонував теорію гена 
як фермента. Пояснив явище спадковості кількісними змінами ферментів. У 1940 р. в Нью-
Хейвені вийшла його книга «Інтегральні основи еволюції», своїм змістом книга спрямована 
проти дарвінізму. Помер вчений 24 квітня 1958 р., через 12 днів після  відзначення 80-річчя. 

14 квітня 140 років від дня народження Петра Петровича Лазарєва, радянського фізика 
та біофізика. Народився в Москві. В 1901 р. закінчив Московський університет. З 1903 р. 
працював у фізичній лабораторії цього ж університету. В 1912–1925 рр. – професор 
Московського вищого технічного училища, в 1920–1931 рр. – директор створеного ним 
Державного біофізичного інституту, в 1938–1942 рр. – очолив Біофізичну лабораторію AH 
СРСР. Основні роботи присвячені проблемам біофізики. Завершив створення фізико-хімічної 
теорії збудження, створив єдиний закон подразнення, розвивав теорію фізіологічної адаптації 
органів слуху, смаку, нюху. Розробляв проблему застосування законів термодинаміки до 
біологічних процесів. Один із піонерів сучасної біофізики. Академік АН СРСР (з 1917 р.). 
Помер 23 квітня 1942 р. на 65 році життя. 

16 квітня 290 років від дня народження Джозефа Блека, шотландського хіміка та фізика. 
Народився в Бордо (Франція). В 1746–1749 рр. навчався в університеті Глазго, у 1754 р. 
закінчив Едінбурзький університет. У 1756–1766 рр. працював професором університету в 
Глазго, у 1766–1797 рр. – професор Едінбурзького університету. Був одним з основоположників 
пневматичної хімії і термохімії. У 1754 р. вивчав склад і властивості «їдких та «м’яких» лугів. 
Встановив, що різниця між ними пов’язана з наявністю у «м’яких» лугів «зв’язаного повітря» – 
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вуглекислого газу. Виділив вуглекислий газ при обпалюванні вапняку та білої магнезії. 
Винайшов калориметр. Увів (1759–1763) поняття прихованої теплоти, теплоємності та вперше 
виміряв теплоту плавлення. Був членом низки академій наук. Помер 6 грудня 1799 р. на 72 році 
життя.  

21 квітня 255 років від дня народження Франциска Мазоха. Народився в Уймолдові 
(Румунія). Закінчив медичний факультет Віденського університету в 1788 р. В 1788–1793 рр. – 
асистент клініки хірургії Віденського загального шпиталю, в 1793–1805 рр. – професор, 
керівник кафедри хірургії, у 1801–1802 рр. – декан медичного факультету, в 1802–1803 рр. – 
ректор Львівського університету, в 1817–1845 рр. – керівник кафедри хірургії, в 1827–1828 рр. – 
ректор Львівського університету. Займався проблемами організації щеплення проти віспи у 
Львові (1802), на теренах Галичини (1806); брав участь в ліквідації віспи (1806) та холери 
(1818) у Львові. Вивчав проблеми гідротораксу (1824). Помер у Львові 18 березня 1845 р. не 
доживши 1 місяць до свого 82-річчя. 

21 квітня 140 років від дня народження Петра Павловича Іванова, ембріолога. 
Народився у Петербурзі. В 1901 р. закінчив Петербурзький університет. З 1912 р. і до кінця 
життя пропрацював в Психоневрологічному інституту. З 1918 р. – професор, з 1924 р. – 
завідувач кафедри зоології. Одночасно з 1922 р. працював у Петербурзькому університеті, з 
1932 р. у Всесоюзному інституті експериментальної медицини (з 1933 р. – завідувач лабораторії 
експериментальної ембріології). Основні роботи присвячені вивченню ембріонального та 
постембріонального розвитку деяких видів тваринного світу. Помер 15 лютого 1942 р. не 
доживши до 64 років. 

23 квітня 170 років від дня народження Ґжеґожа Зембицького, доктора медицини. 
Народився в м. Перемишль. Закінчив медичний факультет Паризького університету в 1875 р. В 
1876–1879 рр. лікар в м. Батіньйоль (Франція). У 1880 р. нострифікував лікарський диплом у 
Відні. В 1880–1882 рр. – хірург Львівських лікарень, в 1883–1913 рр. – керівник хірургічного 
відділення Львівського загального шпиталю. В 1897–1903 рр. – доцент, в 1903–1911 рр. – 
професор кафедри хірургії Львівського університету. Наукові інтереси стосувалися питань 
хірургічного лікування аневризм судин, сечоанальних нориць, удосконалив методи 
простатектомії, екстирпації матки, займався проблемами дитячої хірургії. Був членом 
товариства хірургів Парижу (з 1890 р.), Президентом Львівського лікарського Товариства 
(1891), членом Галицької крайової ради здоров’я (1888–1897), організатором і керівником 
урологічної і ларингологічної амбулаторій Львова, загального шпиталю, шпиталів Червоного 
Хреста у Львові (1914–1915). Нагороджений Залізним орденом корони III ст. (1901). Помер 30 
квітня 1915 р. на 68 році життя. 

25 квітня 150 років від дня народження Еріха Гоффмана, німецького 
дерматосифілідолога. В 1900 р. закінчив Берлінський університет. Працював у цьому 
університеті. З 1908 р. – професор університету в Галле, в 1910–1959 рр. – професор Боннського 
університету. Наукові роботи, в основному, присвячені вивченню шкірних захворювань. В  
1905 р. разом з Ф. Шаудіном відкрив збудника сифілісу – бліду спірохету. Багато праць 
присвятив вивченню експериментального сифілісу. Запропонував пункцію реґіонарних 
лімфовузлів для ранньої діагностики сифілісу, лікування сальварсаном. Вивчав і описав деякі 
шкірні захворювання, в тому числі дерматофібросаркому. Помер 8 травня 1959 р. на 92 році 
життя. 

28 квітня 265 років від дня народження Франца Карла Ахарда, німецького фізика та 
хіміка. Народився в Берліні. Навчався в хімічній лабораторії Фізичного класу Берлінської АН 
під керівництвом свого тестя А.С. Маргграфа (1709–1782). Досліджував хімічні властивості 
платини (1779). Вперше застосував (1784) у лабораторії платиновий тигель. У 1802 р. 
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побудував перший в світі цукробуряковий завод в містечку Кунерне (Нижня Сілезія). Був 
членом Берлінської АН (1776).  Помер 20 квітня 1821 р., проживши майже 68 років. 
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ВІЛЬЯМ ГАРВЕЙ. 

ДО 440-РІЧЧЯ З ДНЯ НАРОДЖЕННЯ 
 

Важко назвати відкриття, яке за своїм 
значенням для біології та медицини було б 
рівним відкриттю кровообігу. Воно докорінно 
змінило уявлення лікарів про походження 
багатьох хвороб, а також спонукало змінити 
методи їх лікування. Якщо Везалій заклав основи 
сучасної анатомії людини, то Гарвей створив 
нову науку – фізіологію, котра вивчає функцію 
органів людини і тварин. Іван Павлов казав, що 
«лікар Вільям Гарвей заглянув в одну з 
найважливіших функцій організму – кровообіг і 
тим самим заклав фундамент нового розділу 
точного знання – фізіології тварин». 

Історія свідчить, що в більшості наукових 
відкриттів є попередники, які готують їх. 
Найчастіше один вчений виявляє якийсь факт, що 
не вкладається в існуючі уявлення, інший – 
пропонує пояснення, а третій – доводить 
справедливість гіпотези. Ці етапи однаково 
важливі й необхідні, але переважно звертають 
увагу на останній із них. Так сталося і з 

відкриттям кровообігу. Пальма першості дісталася не тому, хто підготував відкриття, а тому, 
хто його сформулював. 

Історія розвитку вчення про анатомію та фізіологію серцево-судинної системи 
розпочинається з ХІІІ ст. Сірійський лікар Ібн аль Нафіс (1210–1288) описав легеневий 
кровообіг. У своїй праці «Коментарі до розділу анатомії в «Каноні «Ібн Сіни» він дійшов 
висновку, що кров з правого шлуночка по легеневому стовбурі надходить в легені, де 
збагачується повітрям і повертається в ліве передсердя, а потім – в лівий шлуночок, де 
формується душа. Андреас Везалій у своїй книзі «Про будову тіла людини» (1543) вперше в 
історії медицини систематично виклав наукові дані про структуру людського тіла і виправив 
близько 200 помилок К. Галена. Він доказував, що анатомічні дослідження К. Галена не можуть 
бути науковою основою медицини. В 1553 р. вийшла книга  іспанського лікаря і богослова 
Мігеля Сервета (1514–1553) «Відновлення християнства», в якій подано приблизний опис 
малого кола кровообігу. Яким шляхом Сервет дійшов цієї ідеї, встановити важко. Однак він 
описав мале коло кровообігу, спростувавши, таким чином, теорію Галена про перехід крові з 
лівої половини серця у праву через невеликі отвори в перегородці передсердь. Опубліковане в 
теологічному трактаті, забороненому інквізицією, відкриття Сервета залишилося невідомим 
лікарям. 

Рятуючись від переслідування інквізиції, він втік з Відня до Італії, дорогою зупинився в 
Женеві, намагаючись знайти захист у Кальвіна. Не встиг Сервет поселитися в Женеві, як його 
за наказом протестантського проповідника схопили й кинули до в’язниці. Його звинуватили в 
запереченні божественності Христа, судили і за вироком церковного суду Женеви спалили на 
багатті 27 жовтня 1553 року. 

У 1559 р. Р. Коломбо опублікував працю «De re anatomica», в якій було описане мале коло 
кровообігу. Праця Коломбо «Про анатомію», в якій були висловлені думки про легеневий 
кровообіг, була опублікована в рік його смерті. З ідеєю малого кола кровообігу Коломбо, яка 
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була абсолютно ідентична серветівській, Вільям Гарвей був ознайомлений. Чи знав він про 
працю Сервета, сказати ніхто не береться. Майже всі примірники книги «Відновлення 
християнства» були спалені. 

Ще одним попередником Гарвея називають італійця Андреа Цезальпіна (1519–1603 рр.), 
професора анатомії і ботаніки в Пізі, лейб-медика папи Климента VIII. У своїх книгах «Питання 
навчання перипатетиків» і «Медичні питання» Цезальпін, подібно до Сервета і Коломбо, описав 
перехід крові з правої половини серця в ліву через легені, але не відмовлявся і від галенівського 
вчення про просочування крові через перегородку серця. Цезальпін першим вжив вираз 
«циркуляція крові», але він не вкладав у нього того поняття, яке згодом було означене Гарвеєм. 

Вільям Гарвей, засновник сучасної фізіології та ембріології, народився 1 квітня 1578 року 
в місті Фолкстон, що на південно-східному узбережжі Англії в графстві Кент. Його дід – Джон 
Гарвей – розводив овець. Батько – Томас Гарвей – утримував поштову станцію для зв’язку з 
центром графства – містом Кентербері. У другому шлюбі в нього і його дружини Джоани Хок 
було дев’ять дітей – семеро синів і дві дочки. У 1605 році, після смерті другої дружини, Томас 
Гарвей покинув Фолкстон і оселився в Лондоні. У неповні одинадцять років Вільям закінчив 
приватну початкову школу. Побачивши успіхи сина в навчанні, батько відвіз хлопчика в 
Кентерберійську королівську школу для продовження освіти. Підготовка там була ґрунтовною. 
У старших класах писали твори латинською мовою прозою та у віршах. Розмовляти школярам 
дозволялося між собою тільки класичними мовами. 

У травні 1593 року був прийнятий в Кіз-коледж Кембриджського університету, отримав 
стипендію з медицини і перші три роки присвятив вивченню класичних мов (латини і грецької), 
риторики, філософії, математики.  Наступні три роки Гарвей вивчав дисципліни, що 
безпосередньо відносилися до медицини. У 1597 р. Гарвей отримав звання бакалавра, а в жовтні 
1599 р. остаточно покинув Кембридж. 

Одержати диплом Вільям вирішив за кордоном. Найкраще для цієї мети підходив 
Падуанський університет, що виник на початку XIII століття. Викладання медицини почалося в 
ньому в 1250 році, а в XIV столітті медичний факультет був уже добре організований. Протягом 
трьох століть цей університет вважався одним з кращих, якщо не найкращим у Європі. Туди й 
поїхав Гарвей наприкінці 1599 – на початку 1600 року. 

Падуанський університет славився своєю анатомічною школою, яка була представлена 
когортою видатних вчених. Італійський анатом Мондіно де Луці (1275–1326) провів перший 
публічний розтин тіла в Падуї в 1315 р., а вже в 1316 р. написав перший підручник з анатомії, за 
яким вивчали анатомію упродовж століть (до 1580 р. підручник витримав 25 видань). У Падуї 
починаючи з 1341 р. розтин трупів допускався владою двічі на рік. У 1490 р. в Падуї 
побудовано стаціонарний анатомічний театр. Тут працювали: Якопо Беренгаріо да Карпі Яков 
(1460–1530), професор Падуанського університету, Бартоломео Євстахій (1510–1574), Андреас 
Везалій (1514–1564), який в 1537 р. захистив дисертацію і отримав ступінь доктора медицини, 
Реальдо Коломбо (1516–1552), Габрієль Фаллопій (1523–1562), Андреа Цезальпіно (1519–1603), 
Леонардо Боталло (1530–1600), Гієронімус Фабрицій (1533–1616), Констанцо Варолій (1543–
1575), Джуліо Кассеріо (1545–1616).  

Відомо, що в 1600 р. В. Гарвей обіймав посаду «Старости» – представника англійських 
студентів в університеті, вивчав анатомію, ембріологію та хірургію під керівництвом 
Гієронімуса Фабриція з Аквапенденте – італійського анатома, хірурга, учня Г. Фаллопія.  
Г. Фабрицій в 1559 р. здобув ступінь доктора медицини і філософії, а в 1562 р. став професором 
анатомії та хірургії Падуанського університету. На відміну від своїх попередників, значно 
більше уваги приділяв зв’язку між будовою органів та їх функціями. Найважливішою заслугою 
Г. Фабриція було описання в 1574 р. венозних клапанів «De venarum osteolis». І хоча  
Г. Фабрицій показав, що клапани відкриті в напрямку серця, він не побачив у цьому зв’язок з 
кровообігом. Без сумніву, на В. Гарвея створили враження книги Г. Фабриція «Про формування 
плоду» («De format foetu», 1600) та «Про розвиток яйця і курчати» («De formation ovi et pulli», 
1619). У трактаті «Про формування плоду» – першій спробі в історії науки – Г. Фабрицій 
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описав окремі стадії розвитку різних тварин та дав порівняльно-ембріологічну характеристику 
розвитку плоду людини. 

Навесні 1602 року Гарвей блискуче провів докторський диспут. З усіх питань, 
поставлених на ньому, він виявив відмінні знання. Після диспуту відбулося голосування. Усі 
професори одностайно проголосували за присудження Гарвею ступеня доктора медицини. На 
початку 1603 року Гарвей повернувся до Англії. Першою його справою було отримати ступінь 
доктора медицини від англійського університету на батьківщині. Отримавши вдруге 
докторський диплом у Кембриджському університеті, він вирішив зайнятися лікарською 
практикою в Лондоні. Але для цього потрібна була ліцензія, яку видавали тільки після 
складання іспитів. Іспит був призначений на 4 травня 1603 року. Гарвей блискуче відповів на 
всі питання й отримав ліцензію, що давала право практикувати в Лондоні та інших містах 
Англії. Але й цього його невгамовній натурі було мало, він прагнув стати постійним членом 
Лікарської колегії. 7 серпня 1604 року після складання трьох усних іспитів і четвертого перед 
усім складом Колегії його було обрано кандидатом у члени Королівської колегії лікарів. 
Обрання ж його членом Колегії лікарів відбулося 5 червня 1607 року. Згодом у Колегії він 
очолив кафедру анатомії та хірургії і пропрацював на ній аж до своєї смерті. 

У свої 26 років Вільям досяг поставленої перед собою мети. Тепер йому можна було 
подумати і про одруження. Його наречена – скромна і серйозна дівчина Елізабет Браун. Її 
батько доктор Ланселот Браун був лікарем англійської королеви Єлизавети, а після її смерті – 
Якова I. Браун поклопотав за зятя, щоб той отримав місце лікаря в Тауері. Незважаючи на 
авторитетну підтримку, у призначенні було відмовлено. З лютого 1609 року Гарвей обіймав 
посаду молодшого, а згодом і головного лікаря в лондонській лікарні Св. Варфоломія. Тут він 
пропрацював понад тридцять років. Її заснували в 1123 році, за короля Генріха I, а раніше вона 
перебувала у віданні католицького ордену августинців. При Генріху VIII, коли він порвав з 
Ватиканом і ліквідував в Англії всі католицькі ордени і монастирі, лікарня була вилучена з 
підпорядкування церкви. 

В його обов’язки входило відвідування лікарні не менше 2 разів на тиждень, огляд хворих 
і призначення ліків. Іноді хворих посилали до нього додому. Упродовж 20 років Гарвей 
акуратно виконував свої обов’язки, маючи і приватну практику, роботу в Колегії лікарів і 
проводячи власні експериментальні дослідження. У 1613 р. В. Гарвей був обраний доглядачем 
Колегії лікарів, а в 1615 р. став лектором Ламліанських читань. На цих читаннях лектор читав 
1-годинну лекцію 2 рази на тиждень упродовж всього року, щоб за 6 років студенти пройшли 
повний курс анатомії, хірургії та медицини. Цей курс В. Гарвей читав упродовж 41 року. 
Паралельно читав лекції з анатомії в Колегії лікарів. В 1616 р. йому запропонували кафедру 
анатомії і хірургії в Колегії лікарів. В цьому ж році В. Гарвей уперше висловив думку про те, 
що «безупинний круговий рух крові створює биття серця». Суттєво нове, що зробив В. 
Гарвей у фізіології, полягало в методі аналізу, в кількісній перевірці гіпотез, що були 
запропоновані його попередниками. Він вимірював величину систолічного об’єму, частоту 
серцевих скорочень в одиницю часу і загальну кількість крові та встановив, що «у всьому тілі її 
не більше 4 фунтів, як я в цьому переконався на вівці». В. Гарвей доказав, що за 1,5-2 хв. 
вся кров повинна пройти через серце, а за 30 хв. через серце повинна пройти кількість крові, що 
дорівнює вазі тварини. Лише через 12 років після численних дослідів, вівісекцій, розтинів та 
математичних розрахунків він зважився опублікувати у Франкфурті свою працю «Exercitatio 
anatomica de motu cоrdis et sanguinis in animalibus» (Анатомічні дослідження про рух серця і 
крові у тварин), в якій обґрунтував своє вчення про велике та мале коло кровообігу (1628). 
Базуючись на цих дослідженнях, В. Гарвей стверджував, що вчення Клавдія Галена про 
кровообіг було помилковим. 

В. Гарвей допускав повернення крові до серця через замкнутість кровообігу. Цю 
замкнутість кола кровообігу В. Гарвей пояснив прямим сполученням артерій і вен за 
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посередництвом «дрібних трубочок», які були відкриті лише через 4 роки після його смерті 
Марчелло Мальпігі (1628–1694), котрий у 1661 р. описав капіляри та шлях переходу крові з 
артеріального русла у венозне. 

Книжка В. Гарвея, яку він видав у Франкфурті в 1628 р., зробила автора безсмертним. Не 
випадково, що 1628 р. вважається роком появи нової дисципліни – фізіології людини. 

Після того, як Гарвей спростував уявлення Галена, його почали критикувати тодішні 
вчені, а також церковники. Противники теорії циркуляції крові в Англії називали її автора 
образливим для лікаря прізвиськом «циркулятор». Це латинське слово перекладається як 
«мандрівний знахар» або «шарлатан». Циркуляторами вони називали також усіх прихильників 
учення про кровообіг. Характерно, що Паризький медичний факультет відмовився визнати факт 
циркуляції крові в організмі людини навіть через 20 років після відкриття кровообігу. Очолив 
боротьбу проти Гарвея Жан Ріолан молодший. У 1648 році він опублікував працю «Посібник з 
анатомії та патології», в якому піддав жорсткій критиці вчення про циркуляцію крові. 
Французький дослідник не відкидав його в цілому, але висловив так багато заперечень, що по 
суті перекреслював відкриття Гарвея. Головною рисою Ріолана як ученого був крайній 
консерватизм. Як лікар Марії Медічі, французької королеви-вдови, матері Генрієтти-Марії, 
дружини Карла I, він приїжджав до Лондона і жив там деякий час. Гарвей як лейб-медик 
монарха, буваючи в королівському палаці, зустрічався з Ріоланом, демонстрував йому свої 
експерименти, але так і не зміг ні в чому переконати паризького колегу. 

Учень Ріолана молодшого Гюї Патен (1602–1672 рр.), один із корифеїв тодішньої 
медицини, лейб-медик короля Людовіка XIV, писав з приводу відкриття Гарвея: «Ми 
переживаємо епоху неймовірних вигадок, і я навіть не знаю, чи повірять наші нащадки у 
можливість такого безумства». Він назвав відкриття Гарвея «парадоксальним, марним, хибним, 
неможливим, незрозумілим, безглуздим, шкідливим для людського життя» та ін.  

Писали листи королю. До честі Карла І, він не повірив наклепам. Лише окремі науковці 
зрозуміли суть нового вчення. Першим високу оцінку новому вченню дав французький філософ 
Рене Декарт (1566–1650). Після Декарта інші вчені поступово прийняли теорію кровообігу 
Гарвея. 

На початку 1631 р. В. Гарвей став лейб-медиком короля Карла І (1600–1649). 
Зацікавившись дослідженнями В. Гарвея, Карл І надав у його розпорядження королівські 
мисливські угіддя у Віндзорі та Хемптон-Корте для проведення експериментів з відтворення 
оленів. У травні 1633 р. В. Гарвей супроводжував Карла І під час його візиту до Шотландії. 

В 1640 р. в Англії почалася революція. Населення Лондону повстало. Король Карл І 
залишив Лондон і перебрався на Північ. В. Гарвей був з королем. Лондонське населення 
розграбувало Уайтхолл і квартиру Гарвея: при цьому були знищені його роботи з порівняльної 
та патологічної анатомії, ембріології. Влада в Англії перейшла до парламенту. 10 січня 1642 р. 
Карл І виїхав на Північ під захист лендлордів, а 22 серпня 1642 р. король  Карл І, що знаходився 
в Ноттінгемі, оголосив війну парламенту. 23 жовтня 1642 р. королівська армія розбила 
парламентську армію при Еджгіллі. В. Гарвей брав участь в цій битві як лікар. Він оселився в 
Оксфорді, що на той час став резиденцією короля Карла І. У 1645 р. король призначив В. 
Гарвея деканом Мертон-коледжу. Але 14 червня 1645 р. при Нейзбі парламентська армія під 
керівництвом Олівера Кромвеля (1599–1658) розгромила королівську армію. В серпні 1646 р. 
Оксфорд взято в облогу військами О. Кромвеля. В. Гарвей повернувся в Лондон в продовжив 
свої наукові досліди. 

В 1646 р. видав у Кембриджі нарис «Exercitationes duae de circulation sanguinis» 
(Дослідження кровообігу). В Лондоні В. Гарвей побудував для лондонської колегії лікарів 
будинок, в якому знаходилася бібліотека і відбувалися засідання лікарів. 

30.01.1649 р. король Карл І за вироком Верховного суду, створеного «Довгим 
парламентом», був страчений у Лондоні. 

В 1651 р. вийшло латинське видання другої праці В. Гарвея «Exercitationes de generatione 
animalum» (Дослідження про походження тварин). В. Гарвей робив численні розтини самиць. В 
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цій книзі були узагальнені результати його багаторічних досліджень, присвячених вивченню 
ембріонального розвитку безхребетних і хребетних (птахів і ссавців). Він стверджував, що 
«яйце є загальний першопочаток всіх тварин – «Ex ovo omnia». Це твердження В. Гарвея було 
справді геніальною здогадкою, оскільки він не знав справжньої яйцеклітини ссавців, відкритої 
лише через 175 років після появи його книги Карлом Максимовичем Бером (1792–1876), який в 
1827 р. описав яйцеклітину ссавців. Дослідження В. Гарвея з ембріології стали потужним 
поштовхом для теоретичного та практичного акушерства. 

Останні роки життя В. Гарвей жив самотньо. Нове покоління англійських лікарів вбачало 
в ньому свого патріарха. Лондонська медична колегія поставила в залі засідань його статую, а в 
1654 р. обрала його своїм президентом. Але В. Гарвей скромно відмовився від цієї посади, 
посилаючись на свій похилий вік.  

Він страждав на подагричну хворобу. Коли біль ставав нестерпним і не минав навіть після 
холодної ванни, він приймав настоянку опію. У травні 1657 р. вчений настільки ослаб, що не 
міг навіть вийти з кімнати. Помер він раптово. Вранці, приблизно о десятій годині 3 червня 
1657 року Гарвей хотів щось сказати, але мова у нього вже була порушена. Він знаками 
попросив свого знайомого аптекаря зробити кровопускання, але це не допомогло. Тіло 
померлого перевезли з Роугемптона до Лондона, де забальзамували і замість труни поклали в 
свинцевий саван, що повторює обриси тіла. Поховали Гарвея в родинному склепі в містечку 
Гемпстед (графство Ессекс), за п’ятдесят миль на північний схід від Лондона. Вчений прожив 
79 років і 2 місяці. 
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Ю.М. ПАНИШКО, А.Л. ВАСИЛЬЧУК, 
Л.Є. КОРНІЛОВА 

 
ДЖЕЙМС ДЬЮЇ УОТСОН 

До 90-річчя від дня народження 
 

Джеймс Дьюї Уотсон народився 6 квітня 
1928 р. в Чикаго в сім’ї бізнесмена Джеймса та 
Джин (Мітчелл) Уотсонів. Початкову освіту 
отримав у Чикаго. Провчився в середній школі 
лише 2 роки і в 1943 р. отримав стипендію для 
навчання в експериментальному чотирирічному 
коледжі при Чиказькому університеті, де 
проявив інтерес до зоології. У 1947 р. отримав 
ступінь бакалавра природознавчих наук. 
Продовжив освіту в Індіанському університеті 
Блумінгтона. Написав дисертацію про вплив 
рентгенівських променів на розмноження 
бактеріофагів. У 1950 р. дістав ступінь доктора 
філософії. Отримавши субсидію Національного 
дослідницького товариства, продовжив до-
слідження бактеріофагів у Копенгагенському 
університеті, де проводив вивчення біохімічних 
властивостей ДНК бактеріофага. Відомо, що 
нуклеїнові кислоти були відкриті Йоганном 
Фрідріхом Мішером (1844–1895), швейцарським 
біохіміком і фізіологом, який у 1868 р. з ядер 

лейкоцитів виділив речовину та назвав її нуклеїном. Пізніше небілкова частина цієї речовини 
отримала назву нуклеїнової кислоти. Згодом було встановлено, що одна з нуклеїнових кислот, 
ДНК, складається із структурних одиниць, названих нуклеотидами.  

Американський біолог Освальд Авері подав докази, що гени складаються з ДНК. У  
1952 р. Альфред Херші та Марта 
Чейз підтримали цю гіпотезу. У 
1951 р. Дж. Уотсон зустрівся з 
англійським дослідником Морісом 
Уїлкінсом (1916–2004), який на 
ренгеноструктурному аналізі 
показав будову ДНК у вигляді 
подвійної спіралі. Дж. Уотсон 
дістав субсидію Національного 
товариства з вивчення дитячого 
паралічу. В жовтні 1951 р. виїхав у 
Кавендиську лабораторію Кем-
бриджа для дослідження просто-
рової структури білків. У 
лабораторії він познайомився з 
Френсісом Харрі Комптоном 
Кріком (1916–2004). У 1952 р. 
обидва вчених вирішили визна-
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чити структуру ДНК, а в березі 1953 р. створили тривимірну модель молекули ДНК з кульок, 
картону і дроту. Згідно з моделлю Кріка-Уотсона, ДНК є подвійною спіраллю, що складається з 
двох ланцюгів дезоксирибофосфату, з’єднаних парами основ, аналогічно до щаблів драбини. 
Завдяки водневим зв’язкам аденін (А) з’єднується з тиміном (Т), а гуанін (Г) з цитозином (Ц). 
За допомогою цієї моделі можна прослідкувати реплікацію самої молекули ДНК. Дві частини 
молекули ДНК відділяються одна від одної у місцях водневих зв’язків, що подібно до 
розстібування застібки-«блискавки». З кожної половини колишньої молекули синтезується нова 
молекула ДНК. Послідовність основ функціонує як матриця, або зразок для утворення нових 
молекул ДНК. Дж. Уотсон працював у Кавендиській лабораторії до середини 1953 р. Після 
публікації опису моделі ДНК в часописі «Nature» у квітні 1953 р. шляхи вчених розійшлися. 
Згодом Дж. Уотсон був призначений старшим науковим співробітником кафедри біології 
Каліфорнійського технологічного інституту в Пасадені (1953–1955). У 1955 р. працював 
асистентом професора біології у Гарвардському університеті і проводив спільні дослідження з 
Ф. Кріком до 1956 р. У 1957 р. Дж. Уотсон був призначений ад’юнкт-професором, а в 1961 р. – 
повним професором. 

В 1962 р. Джеймс Дьюї Уотсон, Френсіс Харрі Комптон Крік, Моріс Х’ю Фредерік 
Уілкінс отримали Нобелівську премію «за відкриття в галузі молекулярної структури 
нуклеїнової кислоти та визначення її ролі для передачі інформації у живій матерії».  

Від 1962 р. Дж. Уотсон був консультантом президента США з науки. Від 1968 р. Дж. 
Уотсон працював директором лабораторії молекулярної біології в Колд-Спрінг-Харборі. 
Займався проблемою мікробіології та вивченням ролі вірусів і ДНК у розвитку раку. У 1968 р. 
вчений одружився з Елізабет Леві, співробітницею лабораторії. Подружжя виховало двох синів.  

Вченому належать найбільш відомі та популярні підручники з молекулярної біології: 
«Молекулярна біологія гена» (1965), а також книг «Подвійна спіраль» (1968), «Гени, геноми та 
суспільство» (2000), «Гени, дівчата та Гамов» (2001). 

Відкриття хімічної структури ДНК було оцінене як одне з видатних біологічних 
відкриттів століття. Вчений був нагороджений премією Альберта Ласкера Американського 
національного товариства здоров’я (1960), золотою медаллю Джона Карті НАН США (1971) та 
президентською медаллю Свободи (1977). Дж. Уотсон є членом НАН США, Американського 
товариства біохіміків, Американської асоціації дослідників раку, Американського 
філософського товариства, Данської академії наук та мистецтв. Вчений удостоєний почесних 
ступенів університетів Чикаго, Хофстра, Лонг-Ісландс, Брандейса, Гарварда, Нью-Йорка, 
Рокфеллерівського університету, Медичного колежу Альберта Ейнштейна. 
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Ю.М. ПАНИШКО, А.Л. ВАСИЛЬЧУК 
 

КАРЛ ЛОМАН 
До 120-річчя від дня народження 

 
Карл Ломан народився в Білефельді 

(Німеччина) 10 квітня 1898 р. в багатодітній 
селянській сім’ї п’ятою дитиною. Навчався в 
університетах Мюнстера, Геттінгену та 
Гейдельбергу (1923). В 1924–1929 рр. працював 
асистентом О.Ф. Мейєргофа (1884-1951) в 
Інституті біології кайзера Вільгельма в Берліні-
Далемі. В 1930-х роках був звинувачений в 
нацизмі через членство у нацистських партіях, 
але К. Ломан відкинув усі звинувачення в 
нацизмі.  

В 1937–1951 рр. працював професором 
Берлінського державного університету і 

директором Інституту фізіологічної хімії Берлінського університету. В 1957– 
1961 рр. К. Ломан обіймав посаду директора Інституту харчування в Потсдамі. У 
1964 р. К. Ломан пішов на пенсію.  

Основні наукові праці присвячені біохімії м’язового скорочення. 
У 1928 К. Ломан виділив із м’язів пірофосфорну кислоту і доказав, що вона 

існує у вільному і зв’язаному з аденіловою кислотою станах. Разом із О.Ф. 
Мейєргофом відкрив аденозинтрифосфорну  кислоту (АТФ), встановив її 
формулу і вперше розрахував кількість енергії, що виділяється при розщепленні 
цієї сполуки (1929). Відкрив (1934) реакцію переносу фосфату з АТФ на креатин 
(реакція Ломана). Встановив структуру кокарбоксилази (1937) і показав, що її 
коферментом є тіамін-пірофосфат. 

Карл Ломан одружився з Хеленою Мюллер (1899–1980). Подружжя 
виховало двох дочок. 

Вчений був почесним доктором Берлінського університету імені А. і В. 

Гумбольдтів (1961), почесним Президентом Інституту харчування в Потсдамі, 
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президентом Товариства експериментальної медицини НДР, членом Німецької 

академії природодослідників «Леопольдіна». 

К. Ломан був відзначений Націо-

нальною премією НДР (1951), орденом «За 

заслуги перед Вітчизною» 2 ст. (1958), 

медаллю Котеніуса (1967), орденом «За 

заслуги перед Вітчизною» 1 ст. (1978), 

медаллю Г. Гельмгольца (1978).  

Помер вчений 22 квітня 1978 р. через 12 

днів після відзначення 80-річного ювілею.  

Büste des Biochemikers Karl Lohmann. 

Geschaffen 1998 von Sabina Grzimek. Standort 

auf dem biomedizinischen Campus Berlin-Buch 

vor dem Karl-Lohmann-Haus (Gebäude D82). 
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Ю.М. ПАНИШКО, Ю.В. ФЕДОРОВ 
 

ДЖЕЙМС МАККЕНЗІ 
До 165-річчя від дня народження 

 
Джеймс Маккензі народився 12 квітня 

1853 р. в Скуні (Шотландія) в сім’ї фермера. 
Незважаючи на фінансові труднощі, батьки 
зробили все можливе, щоб дати трьом синам 
університетську освіту. В церковній школі 
Джеймс мав труднощі із запам’ятовуванням 
великого об’єму інформації. Після закінчення 
школи в 15 років став учнем хіміка, тяжко 
працював і займався самоосвітою. Медичною 
діяльністю зацікавився у 21 рік, навчаючись в 
Едінбурзькому університеті. Вже в сту-
дентських працях він робить висновки, які 
базувалися на практичному досвіді. У 1878 р. 
закінчив Едінбурзький університет і почав 
приймати пацієнтів при Едінбурзькій коро-
лівській  лікарні. Згодом переїхав у м. Бернлі, 
де його наставником був лікар Бріггс.  

Приступивши до лікарської практики, 
Дж. Маккензі зрозумів, що частина отриманих 

в університеті знань непотрібна для повсякденної діяльності. У своїх працях Дж. Маккензі 
критикував систему освіти на медичних факультетах і 
закликав до її наближення до потреб практики. 
Головним недоліком в університетській освіті лікар 
вважав те, що студентам показують пацієнтів із 
захворюваннями на пізніх стадіях їх розвитку, коли 
більшість симптомів носить маніфестаційний характер. 
Необхідно розпізнати хворобу на ранніх стадіях. Основи 
його наукової праці були закладені в період практичної 
діяльності в 1879–1902 рр. Оскільки Бернлі було 
промисловим містом, то ревматизм був роз-
повсюдженим захворюванням серед місцевих 
мешканців. Саме тут Дж. Маккензі набув величезного 
досвіду в діагностиці клапанних вад серця. Вчений 
почав самостійно аналізувати симптоми для раннього 
розпізнавання хвороби. Лікар розпрацював методику 
комплексного аналізу декількох показників: венозного 
пульсу на яремних венах, артеріального пульсу, 
серцевого поштовху. Свої багаторічні клінічні 
спостереження Дж. Маккензі підсумував у 1908 р. в 
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книзі «Хвороби серця», де на перший план висунута роль міокардіальної дисфункції у 
виникненні синдрому серцевої недостатності. 

Дж. Маккензі вводить нове поняття, засноване на властивостях міокарду – резерв 
сили серця. 

В новому виданні своєї книги лікар перераховує 5 патофізіологічних механізмів, що 
викликають знищення «резерву сили серця»: тахікардія, дилятація, обструкція, дефіцит 
харчування міокарду, дегенерація. Через 10 років лікар добавляє до цих механізмів шостий 
фактор – облітерацію капілярів. 

Дж. Маккензі активно займався вивченням причин виникнення гіпертрофії міокарду 
та дилятації камер серця. Дилятація камер серця більше пов’язувалася лікарями не з 
симптомами серцевої недостатності, а зі змінами клапанного апарату. Гемодинамічна теорія 
(закон Франка-Старлінга) завойовувала прихильників. Спочатку Дж. Маккензі також 
повністю підтримував цю теорію, але з часом почав сумніватися у відкритті Е.Г. Старлінга 
(1866–1927). В своїй праці Дж. Маккензі наголошує, що причиною дилятації може 
слугувати збільшення тиску під час діастоли, що призводить до збільшення наповнення 
камер серця.  

Лікар Дж. Маккензі  першим почав 
застосовувати одночасний запис і комплексну 
оцінку декількох показників і навіть розпрацював 
для цього кілька апаратів. Базуючись на 
характеристиці пульсової хвилі на яремних венах, 
серцевого поштовху та даних аускультації серця, 
Дж. Маккензі висунув теорію аурікулярної блокади. 
Вчений зміг визначити і описати рівень блокади у 
передсердях. Вчений підтвердив ефективність 
наперстянки при лікуванні пацієнтів із серцевою 
недостатністю та високою  частотою серцевих 
скорочень. 

Лікар Дж. Маккензі справедливо вважається основоположником клінічної 
кардіології. За внесок у розвиток медицини Дж. Маккензі був обраний членом Англійської 
королівської колегії лікарів та посвячений в лицарі. У 1918 р. Дж. Маккензі повернувся в 
Шотландію, де почав знову практикувати. Він заснував в м. Сент-Ендрюс Інститут 
клінічних досліджень. 

В 1923 р. лікар Дж. Маккензі висловив гіпотезу про роль підвищеної чутливості 
нервових центрів у походженні вторинних форм стенокардії. Ця концепція згодом дістала 
підтвердження і була розвинута у працях багатьох кардіологів. 

Помер вчений 26 січня 1925 р. на 72 році життя. 
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Ю.М. ПАНИШКО, А.Л. ВАСИЛЬЧУК, 
Р.Т. ДОВБУШ 

 
ФЕЛІКС ВІК Д’АЗІР 

До 270-річчя від дня народження 
 

Вік д’Азір жив у часи Просвітництва. Він був 
лікарем, анатомом, істориком та соціальним 
реформатором. Він став французьким батьком 
порівняльної анатомії та творцем теорії гомології, 
який намагався зв'язати анатомічні риси спільного 
предка. Він народився 23 квітня 1748 р. у Валоні 
(Нормандія), в сім’ї лікаря, який навчався у Монпельє, 
пана Жана Фелікса Віка Сієра де Валемпрея. Його 
мати – Катерина Лешевальє, походила з дворянства. 
Фелікс вивчав філософію у семінарії у Валоні, а 
пізніше переїхав у Кан (Нижня Нормандія). У Кані він 
вивчав філософію і зустрічався з П’єром-Сімоном 
Лапласом (1749-1792). У 1765 році Фелікс почав 
вивчати медицину в Паризькому університеті. Його 
вчили впливові вчителі, включаючи анатоміста і 
хірурга Антуана Петі (1722-1794) та порівняльного 
анатома Людовика-Жан-Марі Добентона (1716-1799). 
У 1772 році Вік д’Азір захистив дисертацію про 
захисну дію черепа на головний мозок і склав медичні 
сертифікаційні іспити. Незабаром після закінчення 

навчання він розпочав викладання анатомії, а в 1773 році в Парижі викладав популярний курс 
з морфології в «Jardin du Roi» (нині – Музей природної історії). 

Антуан Петі запропонував Віку д’Азіру зайняти його місце в якості директора «Jardin 
du Roi», але вчений вирішив присвятити себе науковій діяльності. Незабаром він захворів, 
ймовірно, на туберкульоз і поїхав назад до Нормандії, щоб відновитись. За цей час Вік д'Азір 
почав глибоке вивчення анатомії та фізіології риб. Він був прийнятий в Академію наук у 1774 
році за підтримки свого друга, математика і політолога Марі Жана Антуана Ніколя де 
Каритата або маркіза де Кондорсе (1743-1794), і отримав докторський ступінь того ж року. На 
початку своєї кар’єри він вирішив, що він буде нейроанатомом, а його трактати на цю тему 
допомогли закласти основи цієї дисципліни. 

У 1780 році він став професором і завідував кафедрою порівняльної анатомії у 
ветеринарній школі Alfort, цю посаду займав протягом наступних 8 років. Вік д’Азір зробив 
важливий внесок у створення Королівського медичного товариства, з часом став його 
постійним секретарем. У 1788 р. він був обраний у Французьку Академію наук. Упродовж 8 
років в Алфорі він працював над «великою таблицею» (схемою всіх видів), щоб 
проілюструвати грандіозне царство тваринного світу, який завершується людиною. Однак він 
зміг написати тільки один том цієї роботи до смерті. Цей п'ятичастинний том, присвячений 
королю Людовику XVI, описував докладну анатомію мозку, і являє собою деякі з найбільш 
точних зображень мозку в XVIII столітті. Під час ведення цієї роботи Вік д'Азір підкреслив 
важливість інтеграції форми та функції. Красиві ілюстрації, використані в його томі, були 
написані відомим паризьким гравером Олександром Брісо. Всі ілюстрації були намальовані з 
фактично збережених людських мозків. Перед кожною ілюстрацією, Вік д’Азір давав детальні 
пояснення, за якими слідують коментарі попередніх анатомів (наприклад, Bidloo, Vieussens, 
Eustachius, Willis, Monro, von Haller). У своїх описах Вік д’Азір часто картав минулих 
анатомів, у тому числі Везалія, через неточності у своїх ілюстраціях та описі. 



 
 

Феномен людини. Здоровий спосіб життя. Вип. 74 (114). 2018 
 

60 

 
Для своїх досліджень мозку він був одним із перших, хто використовував хімічний 

коктейль (алкоголь, селітра та соляна кислота) для збереження головного мозку. Вік д’Азір 
був першим, хто описує substantia nigra, хоча деякі помилково приписали це відкриття 
Самуелю Томасу Соммерінгу (1755-1830). У 1786 році він описав маміллоталамічний тракт 
(пучок Vicq d'Azyr) як «білу стрічку, що випливає з вищої мамілярності, утворюючи криву до 
переднього горбка в області оптичного таламуса». Він поділив кору головного мозку на 
лобові, тім'яні та потиличні частки. Він описав глибокі сірі ядра, включаючи базальні ганглії, 
клауструм і хвостате ядро та вітки Віка д’Азіра. Фелікс Вік д’Азір є засновником вчення про 
кореляції органів. Вченому належать праці з описової та порівняльної анатомії, в т. ч. анатомії 
риб, птахів і мавп, з гістології яйця та статевих органів качки. У 1777 р. вчений описав ІІ та ІІІ 
пари черепних нервів, будову головного мозку, анатомію кінцівок людини. 

Пік кар’єри вченого припав на початок Французької революції. З цим переворотом він 
провів останній рік свого життя (1794) як військовий лікар і наглядач анатомічної колекції, 
що належала до графа Орлеанського. У цей бурхливий час він побачив страту короля і 
королеви. 

Вік д’Aзір помер від невизначених причин (можливо, туберкульоз) 20 червня 1794 року 
під час Терору (1793-1794). Його коротке життя було наповнене відкриттями та описами, які 
продовжують стимулювати наше розуміння нервової системи людини. 

У 1805 р. були опубліковані праці «Oeuvres de Vicq d’Azyr», що не втратили цінності для 
медичної науки. 
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Р.Т. ДОВБУШ, Ю.М. ПАНИШКО 
 

ФЕЛІКС Д’ЕРЕЛЛЬ 
До 145-річчя від дня народження 

 
Фелікс д’Ерелль народився 25 квітня  

1873 р. в Монреалі в сім’ї французьких 
емігрантів. Після смерті батька сім’я 
переїхала в Париж, де Фелікс закінчив 
середню школу. Він любив мандрувати: у 16 
років проїхав половину Європи на 
велосипеді, а в 17 років – мандрував по 
Південній Америці. Твердження деяких 
дослідників про те, що Ф. д’Ерелль закінчив 
у 1886 р. Монреальський університет, не 
відповідає дійсності. Все життя вчений 
займався самоосвітою. У 1897 р. Фелікс 
д’Ерелль із сім’єю переїздить у Канаду. Для 
заробітку вивчає процес виготовлення 
шнапсу з кленового сиропу, а вдома зробив 
лабораторію і зацікавився мікробіологією. 
Деякий час працював санітаром в геоло-
гічній експедиції на Лабрадорі. Вирішуючи 
фінансові проблеми, Фелікс із сім’єю виїхав 
у Гватемалу і отримав посаду бактеріолога 

при столичній лікарні. Окрім цього, дослідник вивчав проблему отримання віскі з 
бананів. Мексиканський уряд запросив Ф. д’Ерелля зайнятися проблемою виготовлення 
«шнапсу з агави». Мексиканці відрядили Ф. д’Ерелля в Париж для вивчення проблеми 
шнапсового заводу, але весь вільний час Ф. д’Ерелль проводив в Інституті Пастера, 
працюючи волонтером. 

В 1911 р. Фелікс д’Ерелль перевіз сім’ю з Мексики в Париж. В цьому ж році ще 
раз відвідав Мексику, де виділив мікроорганізми із трупів сарани, що загинула від 
невідомої хвороби. Виділений організм, названий Coccobacilus acridiorum, Ф. д’Ерелль 
розмножив і випробував проти сарани в Гватемалі, Аргентині, Тунісі. Це була перша в 
історії спроба використання біологічного способу боротьби із шкідниками 
сільськогосподарських культур. У 1912–1913 рр. дослідник знову спробував 
використати цей агент для боротьби із сараною в Аргентині. 

В 1914–1921 рр. Ф. д’Ерелль працював директором лабораторії Інституту Пастера 
в Парижі. Вивчаючи бактерії, що викликають дизентерію, він знайшов інфекційний 
агент, що викликав загибель бактерій – лізіс. Досліднику вдалося розмножити агент: 
бактерії гинули, а кількість агента зростала. Описав це явище лише в 1917 р. Висловив 
припущення про його ультравірусну природу. Запропонував назву для агента 
«бактеріофаг» – пожирач бактерій. Досліднику належить ідея лікування бактеріофагами 
бактеріальних хвороб. У 1919 р. успішно вилікував бактеріофагами перших пацієнтів. 
Саме з цього часу почався справжній бум фаготерапії. У 1920 р. Ф. д’Ерелль їздив у 
Індокитай на боротьбу з холерою та чумою. У 1921 р. дослідник видав монографію про 
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бактеріофаги. У 1921–1923 рр. Ф. д’Ерелль працював директором бактеріологічної 
лабораторії в Лейдені. В 1925 р. він отримав звання почесного доктора Лейденського 
університету.  

В 1923–1928 рр. вчений був директором 
Міжнародного санітарного комітету в Александ-
рії (Єгипет). В Єгипті Ф. д’Ерелль з успіхом 
використав бактеріофаги на заражених чумою 
людях. Згодом вчений відкрив і використав 
бактеріофаги для лікування холери в Індії. 

В 1928 р. Ф. д’Ерелль став професором 
Єльського університету в Нью-Хейвені. Євро-
пейські та американські фармацевтичні компанії 
розпочали виробництво бактеріофагів у медичних 
цілях. Всі компанії зіштовхнулися з техноло-
гічними проблемами виробництва. Згодом 
науковці почали розчаровуватися у вченому. В 
цій ситуації вчений позитивно відгукнувся на 
запрошення Й.В. Сталіна і в 1934 р. приїхав у 
СРСР. Оселився у Тбілісі в знайомого з Інституту 
Пастера грузинського вченого Георгія 
Григоровича Еліави (1892–1937). В Тбілісі Ф. 
д’Ерелль взяв участь у створенні НДІ бакте-
ріофагів (нині НДІ вакцин і сироваток). Але в 

1937 р. Г.Г. Еліава був репресований, а Ф. д’Ерелль покинув СРСР. 
Розпочалася ера сульфаніламідів та антибіотиків і фагова терапія відступила.  
При житті вчений був нагороджений медаллю Ім. А. Левенгука (1925), медаллю 

ім. Ф.Р. Шаудіна (1930), малою медаллю Паризької АН (1948).  
Під час Другої світової війни Ф. д’Ерелль  проживав у Парижі, пережив німецьку 

окупацію Франції і помер 22 лютого 1949 р. на 76 році життя.  
В спеціальному списку вчених, створеному дослідниками Нобелівської премії, 

яким потрібно було б присудити Нобелівську премію, є ім’я Фелікса д’Ерелля. 
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Ю.М. ПАНИШКО, О.П. РОМАНЮК-ОГІРКО, 
А.Л. ВАСИЛЬЧУК 

 
ГАРОЛЬД КЛЕЙТОН ЮРІ 

До 125-річчя від дня народження 
 

Гарольд Клейтон Юрі народився 29 квітня 
1893 р. в Уолкертоні (штат Індіана) в сім’ї 
протестантського священика Семюеля Клейтона 
Юрі і Корі Ребекки Рейнсел. Коли Гарольду було 
6 років, батько помер і мати вийшла заміж. 
Навчання давалося Гарольду важко, але в 1911 р. 
він закінчив школу. Пройшов тримісячні 
вчительські курси і упродовж 3 років викладав у 
сільських школах Індіани та Монтани. В 1914 р. 
Г.К. Юрі поступив  в університет Монтани, 
вивчаючи зоологію та хімію. Закінчив 
університет у 1917 р. із ступенем бакалавра із 
зоології. Два роки працював хіміком-
дослідником в «Барретт кемікл компані» у 
Філадельфії. У 1919 р. повернувся в університет 
викладачем хімії. У 1921 р. отримав стипендію, 
яка дозволила йому стати аспірантом в 
Каліфорнійському університеті в Берклі. 
Працював під керівництвом проф. Г.Н. Льюіса 
(1875–1946), який з 1912 р. працював у 
Каліфорнійському університеті. У 1923 р. 

отримав докторський ступінь з хімії і дістав стипендію Американо-скандинавського фонду 
для занять в Інституті теоретичної фізики в Данії – Інституті Нільса Бора. У 1924 р. Г.К. 
Юрі повернувся в США і почав працювати співробітником Університету Джона Хопкінса в 
Балтиморі (штат Меріленд), де займався вивченням термодинаміки і структури атомів та 
молекул, а також спектрами поглинання та випромінювання атомів.  

У1929 р. Г.К. Юрі став ад’юнкт-професором хімії Колумбійського університету в 
Нью-Йорку. Доля знову звела Г.К. Юрі з його науковим керівником фізико-хіміком 
Гільбертом Ньютоном Льюісом, який рекомендував Г.К. Юрі розпочати пошуки ізотопів 
водню. Вчений розробив процес перегонки рідкого водню, при якому молекули легшого 
ізотопу випаровувалися швидше, ніж важкого. Колишній студент вченого Ф. Дж. Брікведд, 
чиновник урядової служби, дістав необхідну кількість водню. Разом із помічником Дж. М. 
Мерфі Г.К. Юрі проаналізував спектри газоподібного водню і знайшов спектральні лінії 
ізотопу. 

В грудні 1931 р. Г.К. Юрі заявив про своє відкриття, назвавши цей другий атом 
дейтерієм (грец. deuteros – другий).Вже в 1933 р. Г.К. Юрі став першим редактором 
журналу «Journal of Chemical Physics». 

В 1934 р. Г.К. Юрі відкрив ще один ізотоп водню, маса якого в 3 рази більша від 
маси звичайного водню, і запропонував назву цього ізотопу «тритій» (грец. tritos – третій).  

В 1934 р. Г.К. Юрі отримав Нобелівську премію з хімії «за відкриття важкого 
водню». Вчений не був присутній на церемонії нагородження в зв’язку з народженням 
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третьої доньки, але 14 лютого 1935 р. прочитав Нобелівську лекцію в Стокгольмі. У 1934 р. 
Г.К. Юрі став професором Колумбійського університету, а в 1939–1942 рр. працював там 
заступником декана хімічного факультету. 

В роки Другої світової війни Г.К. Юрі був головою військової дослідницької групи і 
проекту із створення атомної бомби в Колумбійському університеті. 

В 1945 р. вчений покинув 
Колумбійський університет і став 
заслуженим професором Інституту 
ядерних досліджень Енріко Фермі 
при Чиказькому університеті. У 
1952 р. отримав звання почесного 
професора. В 1958 р. отримав місце 
«вільного професора» в універ-
ситеті Каліфорнії, де працював до 
1970 р. Від 1972 р. – почесний 
професор. 

Займався застосуванням хімії 
ізотопів у інших галузях науки. Для 

палеонтології запропонував «термометр», який розраховував кліматичні зміни, що 
відбулися, вивчаючи вміст ізотопів кисню в скам’янілостях. Для космології вчений в 1956 р. 
запропонував теорію, що пояснювала походження і розповсюдження ізотопів у Всесвіті. 
Вченого цікавила проблема походження життя. Під керівництвом Г.К. Юрі його учень  
С. Міллер доказав, що природні амінокислоти утворюються при проходженні електричного 
розряду через суміш аміаку з метаном, водою і воднем – компонентами добіологічної 
атмосфери Землі. Завдяки цьому експерименту Г.К. Юрі отримав визнання як «батько 
космохімії». Вченого цікавив склад місячного ґрунту і йому вдалося дослідити взірці 
місячного ґрунту. 

Вчений був членом НАН США (1935), Американської академії мистецтв і наук 
(1938). Отримав низку нагород: медаль Вілларда Гіббса від Американського хімічного 
товариства (1934), медаль Деві від Лондонського королівського товариства (1940), медаль 
Франкліна (1943), медаль «Заслуги» (1946). 

Помер вчений 5 січня 1981 р. на 88 році життя. 
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Ю.М. ПАНИШКО, Р.Т. ДОВБУШ, 
А.Л. ВАСИЛЬЧУК 

 
БЕНЕДИКТ ТАДЕУШ ДИБОВСЬКИЙ 

До 185-річчя від дня народження 
 
Бенедикт Дибовський народився 30 квітня 1833 

року в Адамчині (біля Мінська) в шляхетській родині (герб 
Наленч) Яна Дибовського та Саломеї (з Пшесєцьких) як 
один із шести дітей. Сама сім’я Дибовських походила з 
Куяви, з села Дибів поблизу Торуня. Спочатку Бенедикт 
вчився вдома. Уроки давали старші брати та репетитори. У 
1848 році після здачі відповідного іспиту був прийнятий 
до 3-го класу гімназії в Мінську. У 1853 році Бенедикт 
Дибовський склав іспити про здобуття середньої освіти. 
Після іспитів поступив на медичний факультет Дерпт-
ського університету. Крім медицини вивчав природничі 
дисципліни, оскільки в той час багато викладачів 
університету були відомими європейськими 
натуралістами. Незважаючи на добрі знання, у травні 1857 
був звільнений з університету за те, що був секундантом 
на дуелі. Після цього Б. Дибовський навчається у Вроцлаві 
(до 1858 року) та в Берліні (1858–1860), де вивчає 
палеонтологію та біологію. У 1858 р. здійснив свою першу 
поїздку на узбережжя Адріатики, де збирав і вивчав фауну. 
У 1860 році отримав звання доктора медицини та хірургії, 
написавши працю про визначення статі бджіл. В цей же 
час опублікував свою першу працю про відкритий ним вид 
ракоподібних.  

У 1861 р. Бенедикт Дибовський повернувся до 
Дерптського університету, де нострифікував диплом і 
подав докторську працю про коропові риби. Вчений 
отримав другий докторський ступінь. Політичні події 
викликали у  патріотично вихованого Б. Дибовського 
потребу проявити себе у громадському житті. Він бере 
участь в маніфестації у Вільнюському соборі. Вчений 
потрапляє у в’язницю і не може обіймати посаду 
керівника кафедри зоології у Ягеллонському університеті 
(заперечення австрійської влади). 

Лише у 1862 році Б. Дибовський отримав посаду 
ад’юнкт-професора кафедри зоології та порівняльної 
анатомії Варшавської школи економіки. Вчений 
продовжує брати участь у боротьбі за незалежність 
Польщі. Під час січневого повстання у 1893 р.  
Б. Дибовський став комісаром національного уряду в 
Литві та Білорусі. 16 березня 1864 року вчений був 
заарештований і поміщений у Варшавській Цитаделі. Суд 
засудив Б. Дибовського до смертної кари через повішення. 
Але доля посміхнулася вченому. Німецькі зоологи 
звернулися за допомогою до Отто Бісмарка (1815–1898), 
який попросив російського імператора Олександра ІІ 
(1818–1881) замінити смертну кару засланням. Вчений 

отримав 12 років заслання у Сибір. 
Вчений добирається до Іркутська в грудні 1864 р. і перебуває в засланні. Через 4 роки  

Б. Дибовський  починає свої дослідження на озері Байкал. Оселяється в с. Культука, розташованому 
на Байкалі. Разом зі своїм колегою і помічником Віктором Годлевським розпочинають детальне 
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вивчення флори та фауни озера за відсутності дослідницького обладнання, в екстремальних 
погодних умовах, часто при 40-градусному морозі. Вчені роблять 79 ополонок кожні 100 метрів, 
ловлять у них різні водні організми майже 8 кілометрів від берега. Кілька тижнів провели вони на 
льоду озера без палатки, спали, вкладаючись на сніг та лід. Частину отриманих тварин Б. Ди-
бовський та В. Годлевський опрацювали самостійно, частину відіслали до Берліна, Львова та 
Кракова, де їх досліджували відомі натуралісти. Згодом вдячний науковий світ оцінить працю 
видатного дослідника за виявлення десятків нових тварин, серед іншого ракоподібних, риб, 
молюсків, прісноводних губок. За значну наукову діяльність вченого звільнено достроково, однак Б. 
Дибовський  продовжив дослідження Сибіру. Проводив метеорологічні спостереження та виміри 
висот, зібрав колекцію мінералів, зоологічну колекцію, яку передав до Варшавського зоологічного 
кабінету. У 1870 р. за праці з зоогеографії Б. Дибовський  був нагороджений малою золотою 
медаллю Російського географічного товариства. 

У 1871 році вчений вивчив озеро Чубсугул в Монголії. У 1872–1875 рр. вчений човном 
здійснив подорож річкою Амур аж до Японського моря, вивчаючи Приморський регіон і врешті 
добрався до Владивостока.  

В кінці 1876 року зусиллями Географічного товариства та Академії Санкт-Петербурга Б. Ди-
бовський отримав дозвіл на повернення і в 1877 р. повернувся на батьківщину, але не знайшов для 
себе місця в університетах. Згодом за підтримки друзів в листопаді 1878 роки став урядовим 
лікарем в Петропавловську на Камчатці. Він не лише лікар на території, яка більша за Польщу. Він 
працює з повною віддачею, організовує з нуля медичну допомогу, проводить щеплення від віспи 
серед тубільців, організовує будівництво декількох лікарень для сифілітиків та прокажених. Він 
забезпечив привезення на Камчатку не тільки європейських овочів, а й сільськогосподарських 
тварин. За власні кошти Б. Дибовському привезли кіз і кроликів (зі США) і він подарував їх 
тубільцям, що за декілька років покращило їх становище. Він привіз коней на острів Берінга, 
навчаючи алеутів верхової їзди і катання на кінних упряжках. Б. Дибовський доставив північних 
оленів, за 15 тварин з транспортом оплатив кілька сотень рублів, більшу частину зі своєї кишені. 
Північні олені розплодилися і значно збагатили життя місцевих мешканців. На острові Берінга є 
гора Дибовського, цю назву дало корінне населення острова.  

Після повернення з Камчатки у 1884 році Б. Дибовський очолив кафедру зоології у 
Львівському університеті. За час керівництва кафедрою опублікував чергові наукові праці та 
збільшив колекції місцевого природничого музею. У 1898 р. Б. Дибовський  брав участь в 
експедиції генерала Скалкова, досліджуючи Амур, Уссурійський і Приморський край, і добрався до 
східного узбережжя Азії. Потім Б. Дибовський продовжив експедицію в Забайкалля, детально 
описуючи флору, фауну, а також здійснив серію етнографічних спостережень.  Як уважний 
спостерігач і гуманіст він прекрасно описав життя цілого ряду племен, що живуть на Далекому 
Сході Росії. Саме на базі матеріалів, наданих Б. Дибовським, з’явився, наприклад. «Словник говірок 
камчатських народів» (айнів, камчадалів, алеутів). Б. Дибовський запропонував класифікацію 
європеоїдної раси на 4 антропологічних підтипи. Вчений заклав фундамент науки про озера – 
лімнології. Обстежував озера Полісся, зокрема, о. Світязь. 

Сьогодні колекції, зібрані Дибовським, є окрасою декількох музеїв. Етнографічний музей в 
Кракові завдячує йому близько 150 безцінними експонатами, серед них: одяг з хутра, упряжі, 
гарпуни і моделі будинків, човнів і каяків, виконані для Б. Дибовського корінним населенням 
Камчатки. На основі частини його колекцій у 1884 році створений зоологічний музей у Львівському 
університеті. Б. Дибовський передав у цей музей багато зоологічних експонатів з Камчатки, 
Байкалу, Східного Сибіру та Південної Росії. До найцінніших належить, наприклад, голова моржа, 
якого особисто зловив, або цілий скелет морської корови (Hydrodamalis gigas), подарований йому 
жителями островів Берінга в 1904 р. На сьогоднішній день це, мабуть, єдиний повний скелет цієї 
тварини, що вимерла до 1768 р. Природничі, антропологічні і етнографічні колекції, опрацьовані  
Б. Дибовським, також поповнили музеї у Варшаві, Києві, Москві та Іркутську. 

Світ завдячує йому описам понад 400 видів тварин, що живуть на озері Байкал, про це озеро 
було написано понад 43 наукові праці. Визнаний як один із батьків польської лімнології (наука, що 
займається дослідженням внутрішніх водних резервуарів). В цілому Б. Дибовський опублікував 
понад 350 праць (статті, наукові, антропологічні, соціально-політичні дослідження та щоденники), 
багато з них видані мовами, якими він користувався (польська, російська, німецька, французька). 

Однак найбільшу славу принесла відкриті ним види, а саме: 116 видів ракоподібних, 30 
видів молюсків, 18 видів риб, а також новий підвид оленів, що сьогодні називається його іменем 
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(Cervus nippon hortulorum). На підставі зібраних ним екземплярів, його брат Владислав описав ще 88 
видів молюсків та 9 видів губок. Але не тільки він, наприклад, знаменитий орнітолог Владислав 
Тачановський, на основі зразків, надісланих Б. Дибовським, опрацював птахів Східного Сибіру, де 
він описав 434 види птахів (у тому числі 80 раніше невідомих або не виявлених в Сибіру). До 
теперішнього часу понад 100 видів тварин і рослин були названі на честь Б. Дибовського, а також 
наукової станції на озері Байкал, один з Командорських островів, гора та гірський хребет на 
Камчатці. 

У 1884 р. Б. Дибовський був обраний академіком Краківської академії наук, отримав вчене 
звання професора. У 1886–1887 рр. був деканом філософського факультету Львівського 
університету. Був почесним професором університетів Львова, Варшави, Вільнюса.  У 1906 р. він 
вийшов на пенсію, займався впорядкуванням наукових фондів закладу. Підготовку до наступної 
поїздки на Байкал перервав початок Першої світової війни. У 1928 р. Б. Дибовський  був обраний 
членом-кореспондентом АН СРСР. Б. Дибовський помер 30 січня 1930 року у Львові у віці 97 років. 
Похований на «пагорбі січневих повстанців» на Личаківському цвинтарі у Львові. 

 
Могила Бенедикта на Личаківському цвинтарі у Львові 
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