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А.Л. ВАСИЛЬЧУК 
 

СУБУЛЬТРАСИСТЕМИ МЕРУДАНДОВОЇ СУБСИСТЕМИ КАНАЛІВ 
 

Вперше в світі описана еніоанатомія мерудандової субультрасистеми каналів 
тонкоматеріальних тіл людини. 

Ключові слова: мерудандова субультрасистема каналів; автономні 
субультрасистеми мерудандової субсистеми каналів; мерудандова субультрасистема 
кольорових каналів; мерудандова субультрасистема каналів тонкоматеріальних тіл 

 
Впервые в мире описана ениоанатомия менрудандовой субультрасистемы каналов 

тонкоматериальных тел человека. 
Ключевые слова: мерудандовая субультрасистема каналов; автономные 

субультрасистемы мерудандовой субсистемы каналов; мерудандовая субультрасистема 
цветных каналов; менрудандовая субультрасистема каналов тонкоматериальных тел 

 
Enioanathomy of merudanda channel subultrasystem of human’s subtle bodies was 

described for the first time. 
Key words: merudanda channel subultrasystem; autonomous subultrasystems of merudanda 

channels system; merudanda subultrasystem of color channels; merudanda subultrasystem of 
subtle bodies channels. 

  
Продовження з випуску 35-36, 69(135), 70(136), 75(141), 76(142) 

 
Мерудандові субультрасистеми кольорових каналів 

 
Мерудандові субультрасистеми кольорових каналів – це частина мерудандової 

субсистеми кольорових каналів. Утворюється відповідним кольоровим шаром меруданди, 
мерудандовими кольоровими мікроканалами відповідного шару меруданди відповідних 
тонкоматеріальних тіл та їхніми з’єднаннями. Розрізняють мерудандові субультрасистеми 
рубінових, червоних, рубіново-червоних, світлосяюче-червоних, рубіново-світлосяюче-
червоних, оранжевих, рубіново-оранжевих, світлосяюче-оранжевих, рубіново-світлосяюче-
оранжевих, жовтих, рубіново-жовтих, зелених, рубіново-зелених, світлосяюче-зелених, 
рубіново-світлосяюче-зелених, блакитних, рубіново-блакитних, бірюзових, рубіново-
бірюзових, синіх, рубіново-синіх, бузкових, рубіново-бузкових, фіо-летових, рубіново-
фіолетових, рожевих, рубіново-рожевих, білих, рубіново-білих, золотих і рубіново-золотих 
каналів. Ці субультрасистеми знаходяться і функціонують у відповідних тонкоматеріальних 
тілах з ідентичними кольоровими компонентами. 

Мерудандова субультрасистема рубінових каналів – це сукупність і з’єднання 
медулярних рубінових мікроканалів однієї пелюстки рубінового конуса чакри, що утворює 
окремий рубіновий шар основи меруданди. Ця субультрасистема знаходиться і функціонує у 
всіх тонкоматеріальних тілах, з’єднується з усіма системами каналів. 

Мерудандова субультрасистема червоних каналів – це частина мерудандової субсистеми 
червоних каналів, утворена сукупністю і з’єднаннями червоних мерудандових мікроканалів 
червоного, світлосяюче-червоного, оранжевого, світлосяюче-оранжевого, бузкового, 
фіолетового, рожевого, білого та золотого шарів меруданди червоного, світлосяюче-червоного, 
оранжевого, світлосяюче-оранжевого, бузкового, фіолетового, рожевого, білого і золотого тіл, у 
яких розміщується і функціонує.  
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Мерудандова субультрасистема рубіново-червоних каналів – це частина мерудандової 
субсистеми рубіново-червоних каналів, утворена сукупністю і з’єднаннями рубіново-червоних 
мерудандових мікроканалів рубіново-червоного, рубіново-світлосяюче-червоного, рубіново-
оранжевого, рубіново-світлосяюче-оранжевого, рубіново-бузкового, рубіново-фіолетового, 
рубіново-рожевого, рубіново-білого та рубіново-золотого шарів меруданди червоного, 
світлосяюче-червоного, оранжевого, світлосяюче-оранжевого, бузкового, фіолетового, 
рожевого, білого та золотого тіл, у яких розміщується і функціонує. 

Мерудандова субультрасистема світлосяюче-червоних каналів – це частина 
мерудандової субсистеми світлосяюче-червоних каналів, утворена сукупністю і з’єднаннями 
світлосяюче-червоних мерудандових мікроканалів світлосяюче-червоного, червоного, 
оранжевого, світлосяюче-оранжевого, бузкового, фіолетового, рожевого, білого та золотого 
шарів меруданди світлосяюче-червоного, червоного, оранжевого, світлосяюче-оранжевого, 
бузкового, фіолетового, рожевого, білого та золотого тіл, у яких розміщується і функціонує. 

Мерудандова субультрасистема рубіново-світлосяюче-червоних каналів – це частина 
мерудандової субсистеми рубіново-світлосяюче-червоних каналів, утворена сукупністю і 
з’єднаннями рубіново-світлосяюче-червоних мерудандових мікроканалів рубіново-
світлосяюче-червоного, рубіново-червоного, рубіново-оранжевого, рубіново-світлосяюче-
оранжевого, рубіново-бузкового, рубіново-фіолетового, рубіново-рожевого, рубіново-білого та 
рубіново-золотого шарів меруданди червоного, світлосяюче-червоного, оранжевого, 
світлосяюче-оранжевого, бузкового, фіолетового, рожевого, білого та золотого тіл, у яких 
розміщується і функціонує. 

Мерудандова субультрасистема оранжевих каналів – це частина мерудандової 
субсистеми оранжевих каналів, утворена сукупністю і з’єднаннями оранжевих мерудандових 
мікроканалів оранжевого, світлосяюче-оранжевого, рожевого, білого та золотого шарів 
меруданди оранжевого, світлосяюче-оранжевого, рожевого, білого і золотого тіл, у яких 
розміщується і функціонує. 

Мерудандова субультрасистема рубіново-оранжевих каналів – це частина мерудандової 
субсистеми рубіново-оранжевих каналів, утворена сукупністю і з’єднаннями рубіново-
оранжевих мерудандових мікроканалів рубіново-оранжевого, рубіново-світлосяюче-
оранжевого, рубіново-рожевого, рубіново-білого та рубіново-золотого шарів меруданди 
оранжевого, світлосяюче-оранжевого, рожевого, білого та золотого тіл, у яких розміщується і 
функціонує. 

Мерудандова субультрасистема світлосяюче-оранжевих каналів – це частина 
мерудандової субсистеми світлосяюче-оранжевих каналів, утворена сукупністю і з’єднаннями 
світлосяюче-оранжевих мерудандових мікроканалів світлосяюче-оранжевого, оранжевого, 
рожевого, білого та золотого шарів меруданди світлосяюче-оранжевого, оранжевого, рожевого, 
білого та золотого тіл, у яких розміщується і функціонує. 

Мерудандова субультрасистема рубіново-світлосяюче-оранжевих каналів – це частина 
мерудандової субсистеми рубіново-світлосяюче-оранжевих каналів, утворена сукупністю і 
з’єднаннями рубіново-світлосяюче-оранжевих мерудандових мікроканалів рубіново-
оранжевого, рубіново-світлосяюче-оранжевого, рубіново-рожевого, рубіново-білого та 
рубіново-золотого шарів меруданди оранжевого, світлосяюче-оранжевого, рожевого, білого та 
золотого тіл, у яких розміщується і функціонує. 

Мерудандова субультрасистема жовтих каналів – це частина мерудандової субсистеми 
жовтих каналів, утворена сукупністю і з’єднаннями жовтих мерудандових мікроканалів 
жовтого, оранжевого, світлосяюче-оранжевого, зеленого, світлосяюче-зеленого, бірюзового, 
бузкового, рожевого, білого та золотого шарів меруданди жовтого, оранжевого, світлосяюче-
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оранжевого, зеленого, світлосяюче-зеленого, бірюзового, бузкового, рожевого, білого і золотого 
тіл, у яких розміщується і функціонує. 

Мерудандова субультрасистема рубіново-жовтих каналів – це частина мерудандової 
субсистеми рубіново-жовтих каналів, утворена сукупністю і з’єднаннями рубіново-жовтих 
мерудандових мікроканалів рубіново-жовтого, рубіново-оранжевого, рубіново-світлосяюче-
оранжевого, рубіново-зеленого, рубіново-світлосяюче-зеленого, рубіново-бірюзового, рубіново-
бузкового, рубіново-рожевого, рубіново-білого та рубіново-золотого шарів меруданди жовтого, 
оранжевого, світлосяюче-оранжевого, зеленого, світлосяюче-зеленого, бірюзового, бузкового, 
рожевого, білого та золотого тіл, у яких розміщується і функціонує. 

Мерудандова субультрасистема зелених каналів – це частина мерудандової субсистеми 
зелених каналів, утворена сукупністю і з’єднаннями зелених мерудандових мікроканалів 
зеленого, світлосяюче-зеленого, бірюзового, бузкового, рожевого, білого та золотого шарів 
меруданди зеленого, світлосяюче-зеленого, бірюзового, бузкового, рожевого, білого і золотого 
тіл, у яких розміщується і функціонує. 

Мерудандова субультрасистема рубіново-зелених каналів – це частина мерудандової 
субсистеми рубіново-зелених каналів, утворена сукупністю і з’єднаннями рубіново-зелених 
мерудандових мікроканалів рубіново-зеленого, рубіново-світлосяюче-зеленого, рубіново-
бірюзового, рубіново-бузкового, рубіново-рожевого, рубіново-білого та рубіново-золотого 
шарів меруданди зеленого, світлосяюче-зеленого, бірюзового, бузкового, рожевого, білого та 
золотого тіл, у яких розміщується і функціонує. 

Мерудандова субультрасистема світлосяюче-зелених каналів – це частина мерудандової 
субсистеми світлосяюче-зелених каналів, утворена сукупністю і з’єднаннями світлосяюче-
зелених мерудандових мікроканалів світлосяюче-зеленого, зеленого, бірюзового, бузкового, 
рожевого, білого та золотого шарів меруданди світлосяюче-зеленого, зеленого, бірюзового, 
бузкового, рожевого, білого і золотого тіл, у яких розміщується і функціонує. 

Мерудандова субультрасистема рубіново-світлосяюче-зелених каналів – це частина 
мерудандової субсистеми рубіново-світлосяюче-зелених каналів, утворена сукупністю і 
з’єднаннями рубіново-світлосяюче-зелених мерудандових мікроканалів рубіново-зеленого, 
рубіново-світлосяюче-зеленого, рубіново-бірюзового, рубіново-бузкового, рубіново-рожевого, 
рубіново-білого та рубіново-золотого шарів меруданди зеленого, світлосяюче-зеленого, 
бірюзового, бузкового, рожевого, білого та золотого тіл, у яких розміщується і функціонує. 

Мерудандова субультрасистема блакитних каналів – це частина мерудандової 
субсистеми блакитних каналів, утворена сукупністю і з’єднаннями блакитних мерудандових 
мікроканалів блакитного, зеленого, світлосяюче-зеленого, бірюзового, синього, бузкового, 
фіолетового, рожевого, білого та золотого шарів меруданди блакитного, зеленого, 
світлосяюче-зеленого, бірюзового, синього, бузкового, фіолетового, рожевого, білого і 
золотого тіл, у яких розміщується і функціонує. 

Мерудандова субультрасистема рубіново-блакитних каналів – це частина мерудандової 
субсистеми рубіново-блакитних каналів, утворена сукупністю і з’єднаннями рубіново-
блакитних мерудандових мікроканалів рубіново-блакитного, рубіново-зеленого, рубіново-
світлосяюче-зеленого, рубіново-бірюзового, рубіново-синього, рубіново-бузкового, рубіново-
фіолетового, рубіново-рожевого, рубіново-білого та рубіново-золотого шарів меруданди 
блакитного, зеленого, світлосяюче-зеленого, бірюзового, синього, бузкового, фіолетового, 
рожевого, білого та золотого тіл, у яких розміщується і функціонує. 

Мерудандова субультрасистема бірюзових каналів – це частина мерудандової 
субсистеми бірюзових каналів, утворена сукупністю і з’єднаннями бірюзових мерудандових 
мікроканалів бірюзових шарів меруданди бірюзового тіла, у якому розміщується і функціонує. 
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Мерудандова субультрасистема рубіново-бірюзових каналів – це частина мерудандової 
субсистеми рубіново-бірюзових каналів, утворена сукупністю і з’єднаннями рубіново-
бірюзових мерудандових мікроканалів рубіново-бірюзових шарів меруданди бірюзового тіла, у 
якому розміщується і функціонує. 

Мерудандова субультрасистема синіх каналів – це частина мерудандової субсистеми 
синіх каналів, утворена сукупністю і з’єднаннями синіх мерудандових мікроканалів синього, 
зеленого, світлосяюче-зеленого, блакитного, бірюзового, бузкового, фіолетового, рожевого, 
білого та золотого шарів меруданди синього, зеленого, світлосяюче-зеленого, блакитного, 
бірюзового, бузкового, фіолетового, рожевого, білого і золотого тіл, у яких розміщується і 
функціонує. 

Мерудандова субультрасистема рубіново-синіх каналів – це частина мерудандової 
субсистеми рубіново-синіх каналів, утворена сукупністю і з’єднаннями рубіново-зелених 
мерудандових мікроканалів рубіново-синього, рубіново-зеленого, рубіново-світлосяюче-
зеленого, рубіново-блакитного, рубіново-бірюзового, рубіново-бузкового, рубіново-фіолетового, 
рубіново-рожевого, рубіново-білого та рубіново-золотого шарів меруданди синього, зеленого, 
світлосяюче-зеленого, блакитного, бірюзового, бузкового, фіолетового, рожевого, білого та 
золотого тіл, у яких розміщується і функціонує. 

Мерудандова субультрасистема бузкових каналів – це частина мерудандової субсистеми 
бузкових каналів, утворена сукупністю і з’єднаннями бузкових мерудандових мікроканалів 
бузкових шарів меруданди бузкового тіла, у якому розміщується і функціонує. 

Мерудандова субультрасистема рубіново-бузкових каналів – це частина мерудандової 
субсистеми рубіново-бузкових каналів, утворена сукупністю і з’єднаннями рубіново-бузкових 
мерудандових мікроканалів рубіново-бузкових шарів меруданди бузкового тіла, у якому 
розміщується і функціонує. 

Мерудандова субультрасистема фіолетових каналів – це частина мерудандової 
субсистеми фіолетових каналів, утворена сукупністю і з’єднаннями фіолетових мерудандових 
мікроканалів фіо-летового, рожевого, білого і золотого шарів меруданди фіолетового, рожевого, 
білого і золотого тіл, у яких розміщується і функціонує. 

Мерудандова субультрасистема рубіново-фіолетових каналів – це частина мерудандової 
субсистеми рубіново-фіолетових каналів, утворена сукупністю і з’єднаннями рубіново-
фіолетових мерудандових мікроканалів рубіново-фіолетового, рубіново-рожевого, рубіново-
білого та рубіново-золотого шарів меруданди фіолетового, рожевого, білого та золотого тіл, у 
яких розміщується і функціонує. 

Мерудандова субультрасистема рожевих каналів – це частина мерудандової субсистеми 
рожевих каналів, утворена сукупністю і з’єднаннями рожевих мерудандових мікроканалів 
рожевих шарів меруданди рожевого тіла, у якому розміщується і функціонує. 

Мерудандова субультрасистема рубіново-рожевих каналів – це частина мерудандової 
субсистеми рубіново-рожевих каналів, утворена сукупністю і з’єднаннями рубіново-рожевих 
мерудандових мікроканалів рубіново-рожевих шарів меруданди рожевого тіла, у якому 
розміщується і функціонує. 

Мерудандова субультрасистема білих каналів – це частина мерудандової субсистеми 
білих каналів, утворена сукупністю і з’єднаннями білих мерудандових мікроканалів білих, 
рожевих і золотих шарів меруданди білого, рожевого і золотого тіл, у яких розміщується і 
функціонує. 

Мерудандова субультрасистема рубіново-білих каналів – це частина мерудандової 
субсистеми рубіново-білих каналів, утворена сукупністю і з’єднаннями рубіново-білих 
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мерудандових мікроканалів рубіново-рожевого, рубіново-білого та рубіново-золотого шарів 
меруданди рожевого, білого і золотого тіл, у яких розміщується і функціонує. 

Мерудандова субультрасистема золотих каналів – це частина мерудандової субсистеми 
золотих каналів, утворена сукупністю і з’єднаннями золотих мерудандових мікроканалів 
золотих шарів меруданди золотого тіла, у якому розміщується і функціонує. 

Мерудандова субультрасистема рубіново-золотих каналів – це частина мерудандової 
субсистеми рубіново-золотих каналів, утворена сукупністю і з’єднаннями рубіново-золотих 
мерудандових мікроканалів рубіново-золотих шарів меруданди золотого тіла, у якому 
розміщується і функціонує. 

   Мерудандова субультрасистема каналів тонкоматеріального тіла 

Мерудандова субультрасистема каналів тонкоматеріального тіла – це частина 
мерудандової субсистеми каналів тонкоматеріального тіла, структурно поєднана з відповідним 
шаром меруданди, функціонує на його рівні у відповідних діапазонах електромагнітного спектра 
тонкоматеріального тіла. Утворена сукупністю і з’єднанням мікроканалів кольорового шару 
меруданди у відповідному тонкоматеріальному тілі. Меруданда сукупністю і з’єднанням своїх 
мікроканалів утворює в кожному тонкоматеріальному тілі дві субультрасистеми каналів: одна 
субультрасистема ідентична кольору тонкоматеріального тіла, а друга – містить рубінові та 
кольорові мікроканали, що збільшує кількість функціональних діапазонів електромагнітного 
спектра. Мерудандові субультрасистеми каналів відповідних кольорів знаходяться і 
функціонують тільки в одному тонкоматеріальному тілі та своїми мікроканалами з’єднуються з 
усіма системами каналів. Розрізняють мерудандові субультрасистеми:  

 червоних і рубіново-червоних каналів червоного тіла  
 світлосяюче-червоних і рубіново-світлосяюче-червоних каналів світлосяюче-червоного 

тіла  
 оранжевих і рубіново-оранжевих каналів оранжевого тіла  
 світлосяюче-оранжевих і рубіново-світлосяюче-оранжевих каналів світлосяюче-

оранжевого тіла  
 жовтих і рубіново-жовтих каналів жовтого тіла  
 зелених і рубіново-зелених каналів зеленого тіла  
 світлосяюче-зелених і рубіново-світлосяюче-зелених каналів світлосяюче-зеленого тіла  
 блакитних і рубіново-блакитних каналів блакитного тіла  
 бірюзових і рубіново-бірюзових каналів бірюзового тіла  
 синіх і рубіново-синіх каналів синього тіла  
 бузкових і рубіново-бузкових каналів бузкового тіла  
 фіолетових і рубіново-фіолетових каналів фіолетового тіла  
 рожевих і рубіново-рожевих каналів рожевого тіла  
 білих і рубіново-білих каналів білого тіла  
 золотих і рубіново-золотих каналів золотого тіла.  
Мерудандових субультрасистем каналів тонкоматеріального тіла стільки, скільки існує 

шарів меруданди і тонкоматеріальних тіл.  
Мерудандова субультрасистема червоних каналів червоного тонкоматеріального тіла 

– це частина мерудандової субсистеми каналів червоного тіла, структурно і функціонально 
поєднана з червоним шаром меруданди та червоним тілом. Це сукупність і з’єднання червоних 
мерудандових мікроканалів окремого червоного шару меруданди червоного тіла. Ця 
субультрасистема знаходиться і функціонує тільки в червоному тілі та своїми мікроканалами 
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з’єднується з усіма системами каналів. Є стільки мерудандових субультрасистем каналів 
червоного тіла, скільки в ньому існує червоних шарів меруданди. 

Мерудандова субультрасистема рубіново-червоних каналів червоного 
тонкоматеріального тіла – це частина мерудандової субсистеми каналів червоного тіла, 
структурно і функціонально поєднана з рубіново-червоним шаром основи меруданди та 
червоним тілом. Це сукупність і з’єднання рубіново-червоних мерудандових мікроканалів 
окремого рубіново-червоного шару основи меруданди червоного тіла. Ця субультрасистема 
знаходиться і функціонує тільки в червоному тілі та своїми мікроканалами з’єднується з усіма 
системами каналів. Є стільки мерудандових суб-ультрасистем рубіново-червоних каналів 
червоного тіла, скільки в ньому існує рубіново-червоних шарів основи меруданди, в утворенні 
яких беруть участь рубінові пелюстки рубінових конусів передньої і задньої частин медулярної 
чакри. 

Мерудандова субультрасистема світлосяюче-червоних каналів світлосяюче-червоного 
тонкоматеріального тіла – це частина мерудандової субсистеми каналів світлосяюче-
червоного тіла, структурно і функціонально поєднана із світлосяюче-червоним шаром 
меруданди та світлосяюче-червоним тілом. Це сукупність і з’єднання світлосяюче-червоних 
мерудандових мікроканалів окремого світлосяюче-червоного шару меруданди світлосяюче-
червоного тіла. Ця субультрасистема знаходиться і функціонує тільки у світлосяюче-червоному 
тілі та своїми мікроканалами з’єднується з усіма системами каналів. Є стільки мерудандових 
субультрасистем каналів світлосяюче-червоного тіла, скільки в ньому існує світлосяюче-
червоних шарів меруданди. 

Мерудандова субультрасистема рубіново-світлосяюче-червоних каналів світлосяюче-
червоного тонкоматеріального тіла – це частина мерудандової субсистеми каналів 
світлосяюче-червоного тіла, структурно і функціонально поєднана з рубіново-світлосяюче-
червоним шаром основи меруданди та світлосяюче-червоним тілом. Це сукупність і з’єднання 
рубіново-світлосяюче-червоних мерудандових мікроканалів окремого рубіново-світлосяюче-
червоного шару основи меруданди світлосяюче-червоного тіла. Ця субультрасистема 
знаходиться і функціонує тільки у світлосяюче-червоному тілі та своїми мікроканалами 
з’єднується з усіма системами каналів. Є стільки мерудандових субультрасистем рубіново-
світлосяюче-червоних каналів світлосяюче-червоного тіла, скільки в ньому існує рубіново-
світлосяюче-червоних шарів основи меруданди, в утворенні яких беруть участь рубінові 
пелюстки рубінових конусів передньої і задньої частин медулярної чакри. 

Мерудандова субультрасистема оранжевих каналів оранжевого тонкоматеріального 
тіла – це частина мерудандової субсистеми каналів оранжевого тіла, структурно і 
функціонально поєднана з оранжевим шаром меруданди та оранжевим тілом. Це сукупність і 
з’єднання оранжевих мерудандових мікроканалів окремого оранжевого шару меруданди 
оранжевого тіла. Ця субультрасистема знаходиться і функціонує тільки в оранжевому тілі та 
своїми мікроканалами з’єднується з усіма системами каналів. Є стільки мерудандових 
субультрасистем каналів оранжевого тіла, скільки в ньому існує оранжевих шарів меруданди. 

Мерудандова субультрасистема рубіново-оранжевих каналів оранжевого 
тонкоматеріального тіла – це частина мерудандової субсистеми каналів оранжевого тіла, 
структурно і функціонально поєднана з рубіново-оранжевим шаром основи меруданди та 
оранжевим тілом. Це сукупність і з’єднання рубіново-оранжевих мерудандових мікроканалів 
окремого рубіново-оранжевого шару основи меруданди оранжевого тіла. Ця субультрасистема 
знаходиться і функціонує тільки в оранжевому тілі та своїми мікроканалами з’єднується з усіма 
системами каналів. Є стільки мерудандових субультрасистем рубіново-оранжевих каналів 
червоного тіла, скільки в ньому існує рубіново-оранжевих шарів основи меруданди, в утворенні 
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яких беруть участь рубінові пелюстки рубінових конусів передньої і задньої частин медулярної 
чакри. 

Мерудандова субультрасистема світлосяюче-оранжевих каналів світлосяюче-
оранжевого тонкоматеріального тіла – це частина мерудандової субсистеми каналів 
світлосяюче-оранжевого тіла, структурно і функціонально поєднана із світлосяюче-оранжевим 
шаром меруданди та світлосяюче-оранжевим тілом. Це сукупність і з’єднання світлосяюче-
оранжевих мерудандових мікроканалів окремого світлосяюче-оранжевого шару меруданди 
світлосяюче-оранжевого тіла. Ця субультрасистема знаходиться і функціонує тільки у 
світлосяюче-оранжевому тілі та своїми мікроканалами з’єднується з усіма системами каналів. Є 
стільки мерудандових субультрасистем каналів світлосяюче-оранжевого тіла, скільки в ньому 
існує світлосяюче-оранжевих шарів меруданди. 

Мерудандова субультрасистема рубіново-світлосяюче-оранжевих каналів світлосяюче-
оранжевого тонкоматеріального тіла – це частина мерудандової субсистеми каналів 
оранжевого тіла, структурно і функціонально поєднана з рубіново-світлосяюче-оранжевим 
шаром основи меруданди та світлосяюче-оранжевим тілом . Це сукупність і з’єднання 
рубіново-світлосяюче-оранжевих мерудандових мікроканалів окремого рубіново-світлосяюче-
оранжевого шару основи меруданди світлосяюче-оранжевого тіла. Ця субультрасистема 
знаходиться і функціонує тільки у світлосяюче-червоному тілі та своїми мікроканалами 
з’єднується з усіма системами каналів. Є стільки мерудандових субультрасистем рубіново-
світлосяюче-оранжевих каналів світлосяюче-оранжевого тіла, скільки в ньому існує рубіново-
світлосяюче-оранжевих шарів основи меруданди, в утворенні яких беруть участь рубінові 
пелюстки рубінових конусів передньої і задньої частин медулярної чакри. 

Мерудандова субультрасистема жовтих каналів жовтого тонкоматеріального тіла – це 
частина мерудандової субсистеми каналів жовтого тіла, структурно і функціонально поєднана зі 
жовтим шаром меруданди та жовтим тілом. Це сукупність і з’єднання жовтих мерудандових 
мікроканалів окремого жовтого шару меруданди жовтого тіла. Ця субультрасистема 
знаходиться і функціонує тільки в жовтому тілі та своїми мікроканалами з’єднується з усіма 
системами каналів. Є стільки мерудандових субультрасистем каналів жовтого тіла, скільки в 
ньому існує жовтих шарів меруданди. 

Мерудандова субультрасистема рубіново-жовтих каналів жовтого тонкоматеріального 
тіла – це частина мерудандової субсистеми каналів жовтого тіла, структурно і функціонально 
поєднана з рубіново-жовтим шаром основи меруданди та жовтим тілом. Це сукупність і 
з’єднання рубіново-жовтих мерудандових мікроканалів окремого рубіново-жовтого шару 
основи меруданди жовтого тіла. Ця субультрасистема знаходиться і функціонує тільки в 
жовтому тілі та своїми мікроканалами з’єднується з усіма системами каналів. Є стільки 
мерудандових субультрасистем рубіново-жовтих каналів червоного тіла, скільки в ньому існує 
рубіново-жовтих шарів основи меруданди, в утворенні яких беруть участь рубінові пелюстки 
рубінових конусів передньої і задньої частин медулярної чакри. 

Мерудандова субультрасистема зелених каналів зеленого тонкоматеріального тіла – це 
частина мерудандової субсистеми каналів зеленого тіла, структурно і функціонально поєднана 
із зеленим шаром меруданди та зеленим тілом. Це сукупність і з’єднання зелених мерудандових 
мікроканалів окремого зеленого шару меруданди зеленого тіла. Ця субультрасистема 
знаходиться і функціонує тільки в зеленому тілі та своїми мікроканалами з’єднується з усіма 
системами каналів. Є стільки мерудандових субультрасистем каналів зеленого тіла, скільки в 
ньому існує зелених шарів меруданди. 

Мерудандова субультрасистема рубіново-зелених каналів зеленого тонкоматеріального 
тіла – це частина мерудандової субсистеми каналів зеленого тіла, структурно і функціонально 
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поєднана з рубіново-зеленим шаром основи меруданди та зеленим тілом. Це сукупність і 
з’єднання рубіново-зелених мерудандових мікроканалів окремого рубіново-зеленого шару основи 
меруданди зеленого тіла. Ця субультрасистема знаходиться і функціонує тільки в зеленому тілі та 
своїми мікроканалами з’єднується з усіма системами каналів. Є стільки мерудандових 
субультрасистем рубіново-зелених каналів зеленого тіла, скільки в ньому існує рубіново-зелених 
шарів основи меруданди, в утворенні яких беруть участь рубінові пелюстки рубінових конусів 
передньої і задньої частин медулярної чакри. 

Мерудандова субультрасистема світлосяюче-зелених каналів світлосяюче-зеленого 
тонкоматеріального тіла – це частина мерудандової субсистеми каналів світлосяюче-зеленого 
тіла, структурно і функціонально поєднана із світлосяюче-зеленим шаром меруданди та 
світлосяюче-зеленим тілом. Це сукупність і з’єднання світлосяюче-зелених мерудандових 
мікроканалів окремого світлосяюче-зеленого шару меруданди світлосяюче-зеленого тіла. Ця 
субультрасистема знаходиться і функціонує тільки у світлосяюче-зеленому тілі та своїми 
мікроканалами з’єднується з усіма системами каналів. Є стільки мерудандових 
субультрасистем каналів світлосяюче-зеленого тіла, скільки в ньому існує світлосяюче-зелених 
шарів меруданди. 

Мерудандова субультрасистема рубіново-світлосяюче-зелених каналів світлосяюче-
зеленого тонкоматеріального тіла – це частина мерудандової субсистеми каналів 
світлосяюче-зеленого тіла, структурно і функціонально поєднана з рубіново-світлосяюче-
зеленим шаром основи меруданди та світлосяюче-зеленим тілом. Це сукупність і з’єднання 
рубіново-світлосяюче-зелених мерудандових мікроканалів окремого рубіново-світлосяюче-
зеленого шару основи меруданди світлосяюче-зеленого тіла. Ця субультрасистема знаходиться і 
функціонує тільки у світлосяюче-зеленому тілі та своїми мікроканалами з’єднується з усіма 
системами каналів. Є стільки мерудандових субультрасистем рубіново-світлосяюче-зелених 
каналів світлосяюче-зеленого тіла, скільки в ньому існує рубіново-світлосяюче-зелених шарів 
основи меруданди, в утворенні яких беруть участь рубінові пелюстки рубінових конусів 
передньої і задньої частин медулярної чакри. 

Мерудандова субультрасистема блакитних каналів блакитного тонкоматеріального 
тіла – це частина мерудандової субсистеми каналів блакитного тіла, структурно і 
функціонально поєднана з блакитним шаром меруданди та блакитним тілом. Це сукупність і 
з’єднання блакитних мерудандових мікроканалів окремого блакитного шару меруданди 
блакитного тіла. Ця субультрасистема знаходиться і функціонує тільки в блакитному тілі та 
своїми мікроканалами з’єднується з усіма системами каналів. Є стільки мерудандових 
субультрасистем каналів блакитного тіла, скільки в ньому існує блакитних шарів меруданди. 

Мерудандова субультрасистема рубіново-блакитних каналів блакитного 
тонкоматеріального тіла – це частина мерудандової субсистеми каналів блакитного тіла, 
структурно і функціонально поєднана з рубіново-блакитним шаром основи меруданди та 
блакитним тілом. Це сукупність і з’єднання рубіново-блакитних мерудандових мікроканалів 
окремого рубіново-блакитного шару основи меруданди блакитного тіла. Ця субультрасистема 
знаходиться і функціонує тільки у блакитному тілі та своїми мікроканалами з’єднується з усіма 
системами каналів. Є стільки мерудандових субультрасистем рубіново-блакитних каналів 
блакитного тіла, скільки в ньому існує рубіново-блакитних шарів основи меруданди, в 
утворенні яких беруть участь рубінові пелюстки рубінових конусів передньої і задньої частин 
медулярної чакри. 

Мерудандова субультрасистема бірюзових каналів бірюзового тонкоматеріального 
тіла – це частина мерудандової субсистеми каналів бірюзового тіла, структурно і 
функціонально поєднана з бірюзовим шаром меруданди та бірюзовим тілом. Це сукупність і 
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з’єднання бірюзових мерудандових мікроканалів окремого бірюзового шару меруданди 
бірюзового тіла. Ця субультрасистема знаходиться і функціонує тільки в бірюзовому тілі та 
своїми мікроканалами з’єднується з усіма системами каналів. Є стільки мерудандових 
субультрасистем каналів бірюзового тіла, скільки в ньому існує бірюзових шарів меруданди. 

Мерудандова субультрасистема рубіново-бірюзових каналів бірюзового 
тонкоматеріального тіла – це частина мерудандової субсистеми каналів бірюзового тіла, 
структурно і функціонально поєднана з рубіново-бірюзовим шаром основи меруданди та 
бірюзовим тілом. Це сукупність і з’єднання рубіново-бірюзових мерудандових мікроканалів 
окремого рубіново-бірюзового шару основи меруданди бірюзового тіла. Ця субультрасистема 
знаходиться і функціонує тільки в бірюзовому тілі та своїми мікроканалами з’єднується з усіма 
системами каналів. Є стільки мерудандових субультрасистем рубіново-бірюзових каналів 
бірюзового тіла, скільки в ньому існує рубіново-бірюзових шарів основи меруданди, в 
утворенні яких беруть участь рубінові пелюстки рубінових конусів передньої і задньої частин 
медулярної чакри. 

Мерудандова субультрасистема синіх каналів синього тонкоматеріального тіла – це 
частина мерудандової субсистеми каналів синього тіла, структурно і функціонально поєднана із 
синім шаром меруданди та синім тілом. Це сукупність і з’єднання синіх мерудандових 
мікроканалів окремого синього шару меруданди синього тіла. Ця субультрасистема знаходиться 
і функціонує тільки в синьому тілі та своїми мікроканалами з’єднується з усіма системами 
каналів. Є стільки мерудандових субультрасистем каналів синього тіла, скільки в ньому існує 
синіх шарів меруданди. 

Мерудандова субультрасистема рубіново-синіх каналів синього тонкоматеріального 
тіла – це частина мерудандової субсистеми каналів синього тіла, структурно і функціонально 
поєднана з рубіново-синім шаром основи меруданди та синім тілом. Це сукупність і з’єднання 
рубіново-синіх мерудандових мікроканалів окремого рубіново-синього шару основи меруданди 
синього тіла. Ця субультрасистема знаходиться і функціонує тільки в синьому тілі та своїми 
мікроканалами з’єднується з усіма системами каналів. Є стільки мерудандових 
субультрасистем рубіново-синіх каналів синього тіла, скільки в ньому існує рубіново-синіх 
шарів основи меруданди, в утворенні яких беруть участь рубінові пелюстки рубінових конусів 
передньої і задньої частин медулярної чакри. 

Мерудандова субультрасистема бузкових каналів бузкового тонкоматеріального тіла – 
це частина мерудандової субсистеми каналів бузкового тіла, структурно і функціонально 
поєднана з бузковим шаром меруданди та бузковим тілом. Це сукупність і з’єднання бузкових 
мерудандових мікроканалів окремого бузкового шару меруданди бірюзового тіла. Ця 
субультрасистема знаходиться і функціонує тільки в бузковому тілі та своїми мікроканалами 
з’єднується з усіма системами каналів. Є стільки мерудандових субультрасистем каналів 
бузкового тіла, скільки в ньому існує бузкових шарів меруданди. 

Мерудандова субультрасистема рубіново-бузкових каналів бузкового 
тонкоматеріального тіла – це частина мерудандової субсистеми каналів бузкового тіла, 
структурно і функціонально поєднана з рубіново-бузковим шаром основи меруданди та 
бузковим тілом. Це сукупність і з’єднання рубіново-бузкових мерудандових мікроканалів 
окремого рубіново-бузкового шару основи меруданди бузкового тіла. Ця субультрасистема 
знаходиться і функціонує тільки в бузковому тілі та своїми мікроканалами з’єднується з усіма 
системами каналів. Є стільки мерудандових субультрасистем рубіново-бузкових каналів 
бузкового тіла, скільки в ньому існує рубіново-бузкових шарів основи меруданди, в утворенні 
яких беруть участь рубінові пелюстки рубінових конусів передньої і задньої частин медулярної 
чакри. 
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Мерудандова субультрасистема фіолетових каналів фіолетового тонкоматеріального 
тіла – це частина мерудандової субсистеми каналів фіолетового тіла, структурно і 
функціонально поєднана з фіолетовим шаром меруданди та фіолетовим тілом. Це сукупність і 
з’єднання фіолетових мерудандових мікроканалів окремого фіолетового шару меруданди 
фіолетового тіла. Ця субультрасистема знаходиться і функціонує тільки у фіолетовому тілі та 
своїми мікроканалами з’єднується з усіма системами каналів. Є стільки мерудандових 
субультрасистем каналів фіолетового тіла, скільки в ньому існує фіолетових шарів меруданди. 

Мерудандова субультрасистема рубіново-фіолетових каналів фіолетового 
тонкоматеріального тіла – це частина мерудандової субсистеми каналів фіолетового тіла, 
структурно і функціо-нально поєднана з рубіново-фіолетовим шаром основи меруданди та 
фіолетовим тілом. Це сукупність і з’єднання рубіново-фіолетових мерудандових мікроканалів 
окремого рубіново-фіолетового шару основи меруданди фіолетового тіла. Ця субультрасистема 
знаходиться і функціонує тільки у фіолетовому тілі та своїми мікроканалами з’єднується з усіма 
системами каналів. Є стільки мерудандових субультрасистем рубіново-фіолетових каналів 
фіолетового тіла, скільки в ньому існує рубіново-фіолетових шарів основи меруданди, в 
утворенні яких беруть участь рубінові пелюстки рубінових конусів передньої і задньої частин 
медулярної чакри. 

Мерудандова субультрасистема рожевих каналів рожевого тонкоматеріального тіла – 
це частина мерудандової субсистеми каналів рожевого тіла, структурно і функціонально 
поєднана з рожевим шаром меруданди та рожевим тілом. Це сукупність і з’єднання рожевих 
мерудандових мікроканалів окремого рожевого шару меруданди рожевого тіла. Ця 
субультрасистема знаходиться і функціонує тільки в рожевому тілі та своїми мікроканалами 
з’єднується з усіма системами каналів. Є стільки мерудандових субультрасистем каналів 
рожевого тіла, скільки в ньому існує рожевих шарів меруданди. 

Мерудандова субультрасистема рубіново-рожевих каналів рожевого 
тонкоматеріального тіла – це частина мерудандової субсистеми каналів рожевого тіла, 
структурно і функціонально поєднана з рубіново-рожевим шаром основи меруданди та рожевим 
тілом. Це сукупність і з’єднання рубіново-рожевих мерудандових мікроканалів окремого 
рубіново-рожевого шару основи меруданди рожевого тіла. Ця субультрасистема знаходиться і 
функціонує тільки в рожевому тілі та своїми мікроканалами з’єднується з усіма системами 
каналів. Є стільки мерудандових субультрасистем рубіново-рожевих каналів фіолетового тіла, 
скільки в ньому існує рубіново-рожевих шарів основи меруданди, в утворенні яких беруть участь 
рубінові пелюстки рубінових конусів передньої і задньої частин медулярної чакри. 

Мерудандова субультрасистема білих каналів білого тонкоматеріального тіла – це 
частина мерудандової субсистеми каналів білого тіла, структурно і функціонально поєднана з 
білим шаром меруданди та білим тілом. Це сукупність і з’єднання білих мерудандових 
мікроканалів окремого білого шару меруданди білого тіла. Ця субультрасистема знаходиться і 
функціонує тільки в білому тілі та своїми мікроканалами з’єднується з усіма системами каналів. 
Є стільки мерудандових суб-ультрасистем каналів білого тіла, скільки в ньому існує білих 
шарів меруданди. 

Мерудандова субультрасистема рубіново-білих каналів білого тонкоматеріального тіла 
– це частина мерудандової субсистеми каналів білого тіла, структурно і функціонально 
поєднана з рубіново-білим шаром основи меруданди та білим тілом. Це сукупність і з’єднання 
рубіново-білих мерудандових мікроканалів окремого рубіново-білого шару основи меруданди 
білого тіла. Ця суб-ультрасистема знаходиться і функціонує тільки в білому тілі та своїми 
мікроканалами з’єднується з усіма системами каналів. Є стільки мерудандових 
субультрасистем рубіново-білих каналів білого тіла, скільки в ньому існує рубіново-білих шарів 
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основи меруданди, в утворенні яких беруть участь рубінові пелюстки рубінових конусів 
передньої і задньої частин медулярної чакри. 

Мерудандова субультрасистема золотих каналів золотого тонкоматеріального тіла – це 
частина мерудандової субсистеми каналів золотого тіла, структурно і функціонально поєднана із 
золотим шаром меруданди та золотим тілом. Це сукупність і з’єднання золотих мерудандових 
мікроканалів окремого золотого шару меруданди золотого тіла. Ця субультрасистема знаходиться 
і функціонує тільки в золотому тілі та своїми мікроканалами з’єднується з усіма системами 
каналів. Є стільки мерудандових субультрасистем каналів золотого тіла, скільки в ньому існує 
золотих шарів меруданди. 

Мерудандова субультрасистема рубіново-золотих каналів золотого тонкоматеріального 
тіла – це частина мерудандової субсистеми каналів золотого тіла, структурно і функціонально 
поєднана з рубіново-золотим шаром основи меруданди та золотим тілом. Це сукупність і 
з’єднання рубіново-золотих мерудандових мікроканалів окремого рубіново-золотого шару основи 
меруданди золотого тіла. Ця субультрасистема знаходиться і функціонує тільки в золотому тілі та 
своїми мікроканалами з’єднується з усіма системами каналів. Є стільки мерудандових 
субультрасистем рубіново-золотих каналів золотого тіла, скільки в ньому існує рубіново-золотих 
шарів основи меруданди, в утворенні яких беруть участь рубінові пелюстки рубінових конусів 
передньої і задньої частин медулярної чакри. 

 
Мерудандо-сушумнова система каналів – це сукупність і з’єднання меруданди, сушумни, 

мерудандових та сушумнових мікроканалів з більшістю мерудандових мікроканалів. 
Мерудандо-сушумнова система каналів поділяється на субсистеми та субультрасистеми. Є 
стільки субсистем каналів, скільки існує тріад меруданди, тріад сушумни і тонкоматеріальних 
тіл. Є стільки субультрасистем, скільки існує шарів меруданди, шарів сушумни і 
тонкоматеріальних тіл. 

Мерудандо-ідова система каналів – це сукупність і з’єднання меруданди, іди, 
мерудандових та ідових мікроканалів з більшістю мерудандових мікроканалів. Мерудандо-
ідова система каналів поділяється на субсистеми та субультрасистеми. Є стільки субсистем 
каналів, скільки існує тріад меруданди, тріад іди і тонкоматеріальних тіл. Є стільки 
субультрасистем, скільки існує шарів меруданди, шарів іди і тонкоматеріальних тіл. 

Мерудандо-пінгалова система каналів – це сукупність і з’єднання меруданди, пінгали, 
мерудандових та пінгалових мікроканалів з більшістю мерудандових мікроканалів. Мерудандо-
пінгалова система каналів поділяється на субсистеми та субультрасистеми. Є стільки субсистем 
каналів, скільки існує тріад меруданди, тріад пінгали і тонкоматеріальних тіл. Є стільки 
субультрасистем, скільки існує шарів меруданди, шарів пінгали і тонкоматеріальних тіл. 

Мерудандо-правозіркова система каналів – це сукупність і з’єднання меруданди, правого 
зіркового каналу, мерудандових та правозіркових мікроканалів з більшістю мерудандових 
мікроканалів. Мерудандо-правозіркова система каналів поділяється на субсистеми та 
субультрасистеми. Є стільки субсистем каналів, скільки існує тріад меруданди, семишарових 
структур і тріад правого зіркового каналу і тонкоматеріальних тіл. Є стільки субультрасистем, 
скільки існує шарів меруданди, шарів правого зіркового каналу і тонкоматеріальних тіл. 

Мерудандо-лівозіркова система каналів – це сукупність і з’єднання меруданди, лівого 
зіркового каналу, мерудандових та лівозіркових мікроканалів з більшістю мерудандових 
мікроканалів. Мерудандо-лівозіркова система каналів поділяється на субсистеми та 
субультрасистеми. Є стільки субсистем каналів, скільки існує тріад меруданди, семишарових 
структур і тріад лівого зіркового каналу та тонкоматеріальних тіл. Є стільки субультрасистем, 
скільки існує шарів меруданди, шарів лівого зіркового каналу і тонкоматеріальних тіл. 
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Мерудандо-зіркова система каналів – це сукупність і з’єднання меруданди, правого 
зіркового каналу, лівого зіркового каналу, мерудандових та зіркових мікроканалів з більшістю 
мерудандових мікроканалів. Мерудандо-зіркова система каналів поділяється на субсистеми та 
субультрасистеми. Є стільки субсистем каналів, скільки існує тріад меруданди, їхніх з’єднань із 
зірковою системою каналів і тонкоматеріальних тіл. Є стільки субультрасистем, скільки існує 
шарів меруданди і тонкоматеріальних тіл. 

Мерудандо-меридіанова система каналів – це сукупність і з’єднання меруданди, усіх 
меридіанів, мерудандових та меридіанових мікроканалів з більшістю мерудандових мікроканалів. 
Мерудандо-меридіанова система каналів поділяється на субсистеми та субультрасистеми. 
Мерудандо-меридіанових систем є стільки, скільки існує меридіанів. Є стільки субсистем каналів, 
скільки існує тріад меруданди, меридіанів і тонкоматеріальних тіл. Є стільки субультрасистем, 
скільки існує шарів меруданди, шарів усіх меридіанів і тонкоматеріальних тіл. 

Мерудандо-чакрова система каналів – це сукупність і з’єднання меруданди, усіх чакр, 
мерудандових та чакрових мікроканалів з більшістю мерудандових мікроканалів. Мерудандо-
чакрова система каналів поділяється на субсистеми та субультрасистеми. Мерудандо-чакрових 
систем каналів є стільки, скільки існує чакр. Є стільки субсистем каналів, скільки існує тріад 
меруданди, чакрових конусів і тонкоматеріальних тіл. Є стільки субультрасистем, скільки існує 
шарів меруданди, пелюсток конусів чакр і тонкоматеріальних тіл. 

Мерудандо-оболонкова система каналів – це сукупність і з’єднання меруданди, усіх 
оболонок, мерудандових та оболонкових мікроканалів з більшістю мерудандових мікроканалів. 
Мерудандо-оболонкова система каналів поділяється на субсистеми та субультрасистеми. 
Мерудандо-оболонкових систем каналів є стільки, скільки існує оболонок еніоструктур і 
тонкоматеріальних тіл. Є стільки субсистем каналів, скільки існує тріад меруданди, оболонок і 
тонкоматеріальних тіл. Є стільки субультрасистем, скільки існує шарів меруданди, кольорових 
шарів усіх оболонок і тонкоматеріальних тіл. 
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ХРОНІКА 
У липні 2018 р. відзначають свої ювілеї люди, які причетні до охорони здоров’я 

ПОЗДОРОВЛЯЄМО З: 
 

30 річчям 
Хомич Наталію Миколаївну 

 
35 річчям 

Чемерис Наталію Михайлівну 
Капустинського Олега Олеговича 
Гриньків Ярину Орестівну 
 

40 річчям 
Сулиму Марту Іванівну 
Федун Ірину Романівну 
Гижу Лілію Юріївну 
Соловія Маркіяна Богдановича 
 

45 річчям 
Підлісного Романа Васильовича 
Чабан Олесю Петрівну 
Ковальську Мар’яну Прокопівну 
Лопатинську Оксану Іванівну 
Климкович Олену Юріївну 

 
50 річчям 

Чуйка Володимира Олександровича 
Копчак Лесю Миколаївну 
 

55 річчям 
Покровську Тетяну Валеріївну 
 

60 річчям 
Ващенко Катерину Фролівну 
 

65 річчям 
Абашину Наталію Миколаївну 
Пушкарьову Володимиру Миколаївну 
 

85 річчям 
Білинського Бориса Тарасовича 
 
 

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

 
Хроніка липня. ЮВІЛЕЙНІ ДАТИ УКРАЇНСЬКИХ ЛІКАРІВ І ВЧЕНИХ 
 
5 липня 125 років від дня народження Сергія Гавриловича Миронова, українського 

вченого, грека за національністю. Народився в с. Богатир Маріупольського повіту 
Катеринославської губернії. Закінчив Харківський медичний інститут. В 1919 р. служив лікарем 
в армії Денікіна. З червня 1920 р. – мікробіолог Кубанського санітарно-бактеріологічного 
інституту. З 1922 р. – асистент кафедри мікробіології Харківської медичної академії. В 1932–
1934 рр. – доцент, далі молодший професор 1-го Харківського медичного інституту. 
Заарештований 30 грудня 1937 р. за звинувачення в участі у контрреволюційній організації 
мікробіологів. Справу припинено в 1939 р. за недоведеністю складу злочину. 20 березня 1939 р. 
звільнений з-під варти. В 1941 р. захистив кандидатську дисертацію. У роки війни працював в 
ХМІ. Подальша доля невідома. 

9 липня 75 років від дня народження Сергія Васильовича Комісаренка, 
молекулярного імунолога. Народився в евакуації в м. Уфа. Після звільнення Києва від 
окупантів сім’я Комісаренко повернулася в Київ і в 1960 р. С.В. Комісаренко закінчив середню 
школу та вступив до Київського медичного інституту, який закінчив з відзнакою. Одночасно 
навчався на механіко-математичному факультеті Київського університету ім. Т.Г. Шевченка. У 
1966 р. вступив до аспірантури при Інституті біохімії АН УРСР, яку закінчив у 1969 р. З того ж 
року почав працювати в Інституті біохімії ім. О.В. Палладіна АН УРСР. В 1974–1975 рр. 
працював у Інституті Пастера в Парижі. З 1975 р. С.В. Комісаренко заснував лабораторію 
імунохімії, яка в 1982 р. була перетворена у відділ молекулярної імунології. В 1978–1986 рр. 
С.В. Комісаренко керував республіканською міжвідомчою науковою програмою «Механізми 
імуностимуляції». У 1981 р. вчений працював у Нью-Йоркському протираковому центрі ім. 
Слооги-Кеттерінга. У 1989 р. вчений був призначений директором Інституту біохімії ім. О.В. 
Палладіна АН УРСР (до 1992 р.). В 1990–1998 рр. С.В. Комісаренко працював в Уряді України і 
був на дипломатичній роботі. Від 1998 р. С.В. Комісаренко знову очолив цей інститут. Вчений є 
автором (співавтором) близько 500 наукових праць. Підготував 6 докторів та 12 кандидатів 
наук. Вчений отримав низку нагород України, орден «За заслуги» ІІІ та ІІ ст. (1996, 1998), орден 
Ярослава Мудрого V ст. (2005). 

11 липня 60 років від дня народження Олесі Петрівни Гульчій, соціального гігієніста. 
У 1982 р. закінчила Київський медичний інститут . У 1982–1986 рр. навчалася в очній 
аспірантурі на кафедрі загальної гігієни. Упродовж 1986–1991 рр. працювала асистентом на 
кафедрі соціальної гігієни та організації охорони здоров’я, у 1992–2000 рр. – доцентом цієї ж 
кафедри. У 2000 р. – проректор з міжнародного співробітництва. Брала участь у роботі 
Генеральної асамблеї ООН у складі офіційної делегації України як експерт з питань охорони 
здоров’я жінок. У 2004 р. захистила докторську дисертацію на тему «Медико-соціальні 
закономірності перинатальної патології та оптимізація медичної допомоги вагітним і 
новонародженим». У 2006 р. отримала вчене звання професора. О.П. Гульчій є автором понад 
150 наукових праць з питань охорони материнства і дитинства, репродуктивної епідеміології, 
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соціальної медицини та організації охорони здоров’я, що опубліковані у фахових виданнях 
України, США, Англії. Вчена є співавтором підручника, 2 посібників, програми курсу 
«Менеджмент та маркетинг в охороні здоров’я», галузевих стандартів вищої освіти, 
авторського свідоцтва на винахід і патенту України. 

12 липня 120 років від дня народження Максима Журка, українського лікаря. 
Народився в Березному на Чернігівщині. В 1935 р. закінчив 1-й Київський медінститут. В 1935–
1943 рр. працював у Київському медінституті спочатку асистентом, потім доцентом. В 1941 р. 
мобілізований як лікар до Червоної армії. У боях під Луцьком був поранений. Після одужання 
працював у Київському шпиталі до 1943 р. Згодом переїхав до Львова, працював урологом. 
Потім переїхав до Братислави, а в 1945 р. – до Баварії, де працював урологом в поліклініці УЧХ 
в Мюнхені. Упродовж 1948–1950 рр. – хірург та уролог шпиталю переміщення осіб. В 1947 р. 
обраний професором загальної хірургії УТХІ в Мюнхені. В 1950 р. емігрував до США, 
працював лікарем у Кембріджі. Трагічно загинув 29 жовтня 1950 р. в автокатастрофі на 53 році 
життя. 

15 липня 115 років від дня народження Георгія Володимировича Пешковського. 
Народився в м. Серадзь (Польща). В 1928 р. закінчив медичний факультет Кубанського 
медичного інституту. В 1928–1929 рр. – військовий лікар, в 1929–1932 рр. – аспірант експери-
ментально-клінічного лепрозорію м. Краснодар, в 1932–1934 рр. асистент кафедри патанатомії, 
в 1934–1938 рр. – асистент кафедри патофізіології, в 1939–1941 рр. – асистент кафедри 
нормальної фізіології Кубанського медичного медінституту, за сумісництвом – завідувач 
лабораторії Кубанського лепрозорію (1932–1941). В 1941–1945 рр. – завідувач кафедри 
патофізіології Сталінабадського та Львівського (1945–1948) медичних інститутів, за 
сумісництвом – завідувач біохімічної лабораторії (1945-1947). заступник директора з наукової 
роботи (1947–1948) Львівського НДІ туберкульозу. Наукові дослідження пов’язані з анатомією 
та патофізіологією прокази, патофізіологією адаптації до умов високогір’я, патофізіологічними 
змінами при туберкульозі. Під час роботи у ЛДМІ автор близько 20 наукових праць. В 1948–
1957 рр. – директор Пермського НДІ епідеміології та мікробіології, в 1957–1959 рр. – завідувач 
кафедри медичного інституту в м. Нижній Новгород. Помер 12 січня 1959 р. на 56 році життя. 

17 липня 110 років від дня народження Анатолія Марковича Середницького, хірурга 
і анестезіолога. Народився в м. Миколаїв Херсонської області. У 1931 р. закінчив медичний 
факультет Одеського медичного інституту. Працював у 1931–1932 рр. хірургом шахт м. 
Маківки Донецької області, у 1932–1934 рр. – ординатором хірургічного відділення лікарні м. 
Тирасполь; у 1934–1936 рр. – асистентом кафедри топографічної анатомії; у 1936–1939 рр. – 
клінічним ординатором кафедри факультетської хірургії Одеського медичного інституту; у 
1939–1941 рр. – асистент цієї ж кафедри; у 1941–1944 рр. – хірург лікарень м. Одеси; у 1944–
1945 рр.- хірург діючої армії; у 1946–1955 рр. – доцент кафедри загальної хірургії (керівник – 
професор Г.П. Ковтунович); у 1955–1976 рр. – завідувач кафедри загальної хірургії 
педіатричного та санітарно-гігієнічного факультетів; у 1976–1983 рр. – професор цієї ж 
кафедри. А.М. Середницький був автором понад 70 наукових праць, в т. ч. 4 авторських сві-
доцтв на винаходи, монографії. Підготував 10 кандидатів наук. Помер вчений 23 січня 1983 р. 
на 75 році життя. 
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20 липня 95 років від дня народження Миколи Антоновича Шеремети, лікаря. 
Народився в с. Ракобовти Львівської області. Закінчив Львівський медичний інститут у 1948 р. 
В 1955 р. захистив кандидатську дисертацію. В 1964–1986 рр. завідувач кафедри патанатомії 
Івано-Франківського медичного інституту. В 1967 р. захистив докторську дисертацію. Автор 
близько 90 наукових праць. Був членом НТШ, Українського наукового товариства 
патологоанатомів. Помер у 2003 р., похований в Івано-Франківську. 

24 липня 120 років від дня народження Петра Сайкевича. Народився в с. Синькові 
(тепер Львівської області). В 1918 р. закінчив гімназію у Кам’янці-Струмиловій. Під час І 
світової війни – вояк австрійської армії. Був поручником УГА. Навчався в Українському 
(таємному) університеті, був членом УВО-ОУН, сидів в польських тюрмах та таборі Берези 
Бартузької. Навчання закінчив у Граці в 1934 р. З 1935 р. член УЛТ. Восени 1939 р. виїхав до 
Німеччини. Після закінчення II світової війни був директором шпиталю в Копенгагені. В 1948 
р. емігрував до Канади. Нострифікував диплом, мав приватну лікарську практику. Брав участь у 
суспільно-політичному житті. Помер 23 грудня 1985 р. у Віндзорі на 88 році життя. 

26 липня 105 років від дня народження Мирослава Йосиповича Романяка, лікаря. 
Народився в Дрогобичі. Закінчив Дрогобицьку Українську гімназію. В 1933-1938 рр. навчався 
на медичному факультеті Познанського університету. Працював хірургом Дрогобицького 
шпиталю в 1938–1939 рр., далі робота ординатором хірургічного відділення Дрогобицької 
обласної лікарні. В 1943–1944 рр. – ординатор-хірург Золочівської районної лікарні. В 1944–
1968 рр. – завідувач відділення Дрогобицької обласної лікарні, в 1949-1959 рр. – головний 
хірург Дрогобицької області, за сумісництвом – в 1956–1968 рр. –викладач, доцент (1959) 
Дрогобицького педагогічного інституту ім. І. Франка. В 1950 р. захистив кандидатську, а в 1960 
р. – докторську дисертацію. З 1968 р. – завідувач кафедри загальної хірургії, професор Івано-
Франківського медичного інституту. В 1970 р. – професор кафедри інноватики біологічного 
факультету Дрогобицького педінституту ім. І. Франка. М.Й. Романяк був депутатом Верховної 
ради, Дрогобицької обласної та міської рад. Заслужений лікар України (1958), Відмінник 
охорони здоров’я України, Відмінник народної освіти України, нагороджений орденом Богдана 
Хмельницького III ст. (2003), Почесний громадянин м. Дрогобича. Помер 30 жовтня 2006 р. на 
94 році життя. 

27 липня 90 років від дня народження Володимира Тутуруша, українського лікаря та 
громадського діяча. Народився в Косові. Після війни закінчив Косівську середню школу і в 
1947 р. вступив на лікувальний факультет Станіславського медичного інституту. Після 
закінчення в 1953 р. медінституту 8 років працював завідувачем Соколівської дільничної 
лікарні. З 1961 р. працював районним офтальмологом до виходу на пенсію. Закінчив заочну 
аспірантуру в Українському інституту очних хвороб ім.. Гіршмана в Харкові. Написав 
дисертацію, але з політичних мотивів (1975) його не допустили до захисту. З 1988 р. лікар-
методист з санітарно-освітньої роботи. Після проголошення незалежності України В. Тутуруш 
був обраний депутатом Косівської міської ради. З 1991 р. – член правління районного 
товариства «Просвіта» ім. Т. Г. Шевченка, член Правління товариства «Гуцульщина», член 
НТШ (з 2004), учасник III, VIII та X конгресів СФУЛТ, організатор багатьох науково-
практичних конференцій. 
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27 липня 85 років від дня народження Ярополка Євгеновича Яцкевича, лікаря. В 
1956 р. закінчив медичний факультет Львівського медичного інституту. Працював хірургом 
Яворівської (1957) та Городоцької (1957–1959) лікарень. В 1959–1968 рр. – ортопед-
травматолог ЛОКЛ, в 1968–1989 рр. – асистент кафедри травматології та військово-польової 
хірургії ЛМІ. В 1968 р. захистив кандидатську, а в 1990 р. докторську дисертацію. В 1989–2003 
рр. – завідувач кафедри травматології, ортопедії та військово-польової хірургії ЛМІ. З 2003 р. – 
професор цієї кафедри. Наукові дослідження пов’язані з діагностикою та лікуванням 
захворювань і травм хребта, кульшового та колінного суглобів у дітей та дорослих. Автор 
(співавтор) понад 200 наукових і навчально-методичних праць, в тому числі свідоцтва на 
винахід. Підготував 2 кандидатів наук. Помер в 2012 р. на 80 році життя. 

28 липня 120 років від дня народження Едуарда Адамовича Пархомовича, 
українського лікаря, поляка за національністю. Народився в м. Ромни (нині Сумська область). 
Працював завідувачем райздороввідділу і терапевтом в лікарні. Заарештований 20 червня 1938 
р. за підозрою у проведенні шпигунської та антирадянської діяльності. За постановою «трійки» 
при УНКВС УРСР по Чернігівській області від 21.09.1938 р. як до агента польської розвідки та 
члена націоналістичної організації застосована вища міра покарання: розстріляний 24.09.1938 р. 
За ухвалою Військового трибуналу Київського військового округу постанову «трійки» при 
УНКВС УРСР від 21.09.1938 р. скасовано, справу припинено за відсутністю складу злочину. 

28 липня 120 років від дня народження Бориса Юрійовича Андрієвського. Народився 
в с. Безсали (Полтавщина) в сім’ї священика. Середню освіту отримав в Лубенській гімназії. 
Закінчив Харківський медичний інститут. Спеціалізувався з хірургії під керівництвом проф. 
Ф.Ю. Розе. Працював асистентом кафедри хірургії Харківського медінституту. Здобув ступінь 
доктора медичних наук. Працював на посаді доцента кафедри. В кінці 1938 р. зайняв посаду 
професора хірургії Дніпропетровського інституту вдосконалення лікарів. В 1943 р. переїхав до 
Львова, працював професором кафедри хірургії Львівських природничо-медичних курсів. 
Лікував поранених вояків УПА. В кінці війни переїхав у Мюнхен, працював хірургом в 
українській поліклініці, потім став директором шпиталю УНРРА-ІРО в Регенсбурзі. Був 
організатором двох наукових з’їздів українських лікарів і першим головою Української 
суспільно-харитативної служби (УСХС) у Мюнхені, ініціатором створення Українського 
лікарського товариства в Німеччині, членом НТШ і УВАН (Українська Вільна Академія Наук). 
Деякий час був головою Політичної Ради закордонних частин ОУН.  Помер 20 жовтня 1962 р. 
на 65 році життя. 

30 липня 150 років від дня народження Володимира Карловича Ліндемана. 
Народився у Москві. У 1893 р. закінчив медичний факультет Московського університету. 
Учень А.Б. Фохта. У 1896 р. захистив докторську дисертацію на ступінь доктора медицини. У 
1901 р. отримав вчене звання професора і був обраний завідувачем кафедри загальної патології 
Київського університету ім. Св. Володимира. На цій посаді пропрацював до 1922 р. Був одним з 
ініціаторів відкриття в Києві Вищих жіночих курсів з університетською програмою. У 1910–
1922 рр. був директором Бактеріологічного інституту, в якому налагодив виробництво 
сироваток та органотерапевтичних препаратів. Автор низки праць із загальної патології і 
токсикології. Був науковим керівником 26 докторських дисертацій. З його наукової школи 
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вийшли П.О. Кучеренко, О.А. Кронтовський, М.М. Сиротинін, С.Л. Тимофєєв, В.В. 
Виноградов, М.П. Нещадименко, М.П. Вашетко. В його науковій лабораторії працювали М.М. 
Губергріц, І.М. Іщенко. Після 1922 р. працював у Варшавському та Краківському 
університетах. Помер 18 квітня 1933 р. на 65 році життя. 

30 липня 125 років від дня народження Теодозії Туни (Надрагової), української 
лікарки. Народилася в с. Ляшки Муровані біля Львова. Закінчила Українську Академічну 
гімназію і вступила на медичний факультет Львівського університету. Згодом переїхала до 
Відня, в 1917 р. закінчила університет. Спочатку працювала у віденських клініках, а потім 
повернулася до Галичини. Була лікарем-сотником УГА під час Визвольних змагань. З 1920 р. 
член УЛТ. Упродовж 1920–1947 рр. працювала педіатром у Народній лічниці. В 1947 р. 
депортована у Сибір із сім’єю. Після повернення в Західну Україну в 1956 р. жила в Самборі та 
Львові. Трагічно загинула в автокатастрофі 16 лютого 1976 р. на 83 році життя. 

30 липня 120 років від дня народження Іллі Сендецького, українського лікаря. 
Народився в м. Тисмениця (Станіславівщина). Закінчив українську державну гімназію в 1915 р. 
Під час І Світової війни служба в австрійській армії, далі – участь у Визвольних змаганнях 
УГА. В 1930 р. закінчив медичний факультет Празького університету. Нострифікував диплом у 
Познанському університеті. З 1935 р. – член УЛТ, мав приватну клінічну практику в 
Тисьмениці. Був головою осередку «Просвіта» ім. Т.Г. Шевченка, членом управи 
«Центросоюзу». В 1945 р. заарештований НКВС за «співпрацю» з німцями і вивезений. В 1954 
р. звільнений. Повернувся на Львівщину. Працював головним лікарем дільничної лікарні в с. 
Замку на Львівщині. Помер 7 листопада 1980 р. на 83 році життя. 
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Р.Й. КРАВЦІВ, Ю.М. ПАНИШКО 
 

ВОЛОДИМИР ПЕТРОВИЧ СЛАВОВ 
До 80-річчя від дня народження 

 
Володимир Петрович Славов народився 5 

липня 1938 р. на хуторі Чумаки Миколаївського 
району Миколаївської області в сім’ї вченого 
агронома Петра Івановича Славова (1913–1975) 
та Надії Пилипівни Славови (1911–1974). Після 
закінчення середньої школи працював 
різноробом радгоспу ім. Петровського 
Березанського району Миколаївської області. У 
1956 р. поступив на зоотехнічний факультет 
Херсонського сільськогосподарського інституту 
імені О.Д. Цюрупи, який закінчив у 1961 р. У 
1961–1963 рр. працював зооотехніком радгоспу 
«Оріхівський», інструктором, другим секретарем 
РК ЛКСМУ, зоотехніком радгоспу «Оріхівський» 
Оріхівського району Запорізької області. У 1963–

1966 рр. –  головний зоотехнік радгоспу ім. Димитрова Оріхівського району Запорізької 
області. У 1966–1969 рр. – аспірант, у 1969–1970 рр. – молодший, а згодом старший 
науковий співробітник НДІ тваринництва Лісостепу і Полісся УРСР (м. Харків). 

У 1970 р. захистив кандидатську дисертацію на тему «Вивчення раціональних 
поєднань протеїнових і вуглеводневих кормів в раціонах молочних корів». У 1970– 
1975 рр. – звільнений секретар парткому НДІ тваринництва Лісостепу і Полісся УРСР 
(м. Харків). 

У 1975–1982 рр. – інструктор сектору науки і навчальних закладів 
сільськогосподарського відділу ЦК КПУ. У 1982–1998 рр. – ректор Житомирського 
сільськогосподарського інституту, водночас з 1982 р. – завідувач кафедри годівлі 
сільськогосподарських тварин і кормовиробництва.  У 1989 р. отримав вчене звання 
професора. У 1992 р. захистив докторську дисертацію на тему «Наукові основи 
інтенсифікації виробництва і використання кормів в молочному скотарстві».  

У 1992 р. отримав почесне звання «Заслужений діяч науки і техніки України». У 
1993 р. обраний членом-кореспондентом УААН. У 1994 р. призначений ректором 
Державної агроекологічної академії. У 1998–2003 рр. – завідувач відділу Інституту 
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м’ясного скотарства УААН, Інституту розведення і генетики тварин УААН. У 2003 р. – 
лютому 2004 р. – завідувач кафедри екології та природокористування Державного 
інституту управління та економіки водних ресурсів та прикладної економіки 
Державного університету економіки та фінансів Мінфіну України, водночас у 2003–
2008 рр. – головний науковий співробітник НДІ продуктивності АПК Мінагрополітики 
України. Від 2008 р. – професор, завідувач кафедри моніторингу НПС Житомирського 
національного агроекологічного університету. 

Напрямки наукових досліджень: годівля тварин і технологія кормів, виробництво 
кормів, фізіолого-біологічні основи підвищення продуктивності тварин, економіка, 
еколого-економічні та енергетичні основи оцінювання ефективності використання 
виробничих ресурсів, основи сталого розвитку екосистем. 

В.П.Славов є автором (співавтором) понад 400 наукових та навчально-
методичних праць, в т. ч. 27 монографій, підручників, навчальних посібників, 18 
авторських свідоцтв та патентів. Підготував 24 кандидатів наук. 

Вчений нагороджений орденом «За заслуги» III, II ст. (1997, 2008), знаком 
«Відмінник освіти» (1998), знаком Пошани Мінагрополітики України (2006), Почесною 
відзнакою УААН (2008). 

Бажаємо ювіляру міцного здоров’я! 
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Р.Й. КРАВЦІВ, Ю.М. ПАНИШКО 
 

ПРОКІП ХОМИЧ ГАРКАВИЙ 
До 110-річчя від дня народження 

 
Прокіп Хомич Гаркавий наро-

дився 8 липня 1908 року у селі 

Пилява Канівського повіту Київської 

губернії (нині Канівського району 

Черкаської області). Навчався у 

Маслівській профшколі. У 1928 р. 

закінчив Маслівський інститут 

селекції і насінництва ім. К.А. Тімі-

рязєва (Миронівський район Київ-

ської області). 

У 1928–1931 рр. працював 

інспектором Київської контрольно-

насіннєвої станції. У 1932–1947 рр. – 

старший науковий співробітник 

Всесоюзного селекційно-генетичного інституту в Одесі. 

Під керівництвом академіка А.О. Сапєгіна для наукової роботи вибрав саме 

ячмінь, а в 1947 році у Всесоюзному селекційно-генетичному інституті очолив 

відділ селекції цієї культури. У 1971 році Прохора Хомича обирають головою 

Координаційної Ради ВАСГНІЛ із селекції ячменю у Радянському Союзі і в 

країнах РЕВ. 

Основні наукові дослідження відносяться до селекції зернових культур, а саме 

ячменю.  Теоретично обґрунтував  методи підбору пар для схрещування, ввів у практику 

метод складних схрещувань, методи оцінки фітозахворювань та зимостійкості. Був 

автором 18 сортів ярового та озимого ячменю для степових районів Південний, 

Одеський–14, Одеський–17, Одеський–36, Оріон, Оксамит. Усього П. Х. Гаркавий вивів 

https://wikivisually.com/lang-uk/wiki/21_%D0%BB%D0%B8%D0%BF%D0%BD%D1%8F
https://wikivisually.com/lang-uk/wiki/1908
https://wikivisually.com/lang-uk/wiki/%D0%9F%D0%B8%D0%BB%D1%8F%D0%B2%D0%B0_(%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)
https://wikivisually.com/lang-uk/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://wikivisually.com/lang-uk/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B0%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://wikivisually.com/lang-uk/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BF%D1%94%D0%B3%D1%96%D0%BD_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%96%D0%B9_%D0%9E%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://wikivisually.com/lang-uk/wiki/%D0%AF%D1%87%D0%BC%D1%96%D0%BD%D1%8C
https://wikivisually.com/lang-uk/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%86%D1%96%D1%8F
https://wikivisually.com/lang-uk/wiki/%D0%A1%D0%A0%D0%A1%D0%A0
https://wikivisually.com/lang-uk/wiki/%D0%A0%D0%95%D0%92
https://wikivisually.com/lang-uk/wiki/%D0%9E%D0%B7%D0%B8%D0%BC%D1%96_%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B8
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14 сортів озимого і 23 сорти ярого ячменю, якими засівалось 50 млн. га посівних площ 

СРСР.  

Вчений опублікував понад 150 наукових праць. Підготував 22 кандидатів та 

2 докторів наук. Вчений у 1949 р. отримав Сталінську премію, у 1963 р. – Ленінську 

премію. У 1968 р. вчений отримав звання «Заслужений діяч науки УРСР», у 1971 р. – 

звання Героя Соціалістичної Праці, а в 1972 р. був обраний академіком ВАСГНІЛ. У 

1977 р. вчений отримав Державну премію СРСР. 

Помер 1 квітня 1984 року на 76 році життя. 
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https://wikivisually.com/lang-uk/wiki/%D0%AF%D1%80%D1%96_%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B8
https://wikivisually.com/lang-uk/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA
https://wikivisually.com/lang-uk/wiki/1_%D0%BA%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BD%D1%8F
https://wikivisually.com/lang-uk/wiki/1984
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Ю.М. ПАНИШКО, Н.І. НОВИКОВА 
 

ВІРА ЙОСИПІВНА БІЛАЙ 
До 110-річчя від дня народження 

 
 Віра Йосипівна Білай народилася 12 липня 

1908 р. в м. Нікополь (нині Дніпропетровської обл.). 
Батько Віри помер у 1910 р. У 1925 р. Віра 
Йосипівна закінчила Нікопольську середню 
сільськогосподарську профшколу та упродовж 
1925–1929 рр. навчалася на факультеті рільництва 
Криворізького сільськогосподарського інституту, 
який закінчила у 1929 р. Отримала фах агронома-
рільника і деякий час працювала на Донбасі 
агрономом у Артемівському колгоспсоюзі. В 1930–
1933 рр. навчалася в аспірантурі, після закінчення 
якої до січня 1935 р. працювала асистентом у 
Всесоюзному науково-дослідному інституті 
цукрової промисловості. 

З 1935 р. В. Й. Білай розпочала свою наукову діяльність у Інституті мікробіології 
та вірусології ім. Д. К. Заболотного АН УРСР. Спочатку працювала лаборантом (1935), а 
згодом науковим співробітником (1935–1942). У 1942 р. отримала ступінь кандидата 
біологічних наук. Працювала старшим науковим співробітником відділу мікології 
(1942–1958). У 1955 р. отримала ступінь доктора біологічних наук. Була завідувачем 
лабораторії, а згодом – завідувачем відділу фізіології та систематики мікроміцетів 
(1958–1987). У 1960 р. стала професором. Працювала радником при дирекції (1988–
1994 рр.). Одночасно В.Й. Білай завідувала кафедрою мікробіології Київського 
державного університету імені Т. Г. Шевченка (1970–1975). 

У 1938–1939 рр. В.Й. Білай брала активну участь у розв’язанні проблеми 
дендродохіотоксикозу коней на півдні України, а в 1942–1946 рр. брала участь у 
вирішенні проблеми фузаріотоксикозу людей на Сході СРСР. Наукова група під 
керівництвом В. Й. Білай проводила велику роботу з пошуку нових антибіотиків, 
токсинів, інгібіторів і стимуляторів росту рослин для народного господарства. Разом з 
відомим вченим М.М. Підоплічком (1904–1975) створила і впровадила в медичну 
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практику антибіотик «Мікроцид». У 1952 р. за впровадження «Мікроциду» в практику 
медицини В.Й. Білай та М.М. Підоплічкові була присуджена Державна премія СРСР.  

В.Й. Білай була автором 315 наукових праць, в т. ч. 14 монографій, 15 авторських 
свідоцтв на винаходи. Під керівництвом вченої було захищено понад 30 дисертацій.  

Вчена була членом правління Всесоюзного товариства «Знання», Українського 
товариства «Знання», віце-президентом Українського відділення мікробіологічного 
товариства, членом Українського відділення Албано-радянської дружби. У 1956–
1957 рр. як член делегації УРСР брала участь у роботі ХІ та ХІІ сесій Генеральної 
Асамблеї ООН. 

У 1961 р. В.Й. Білай обрали членом-кореспондентом АН УРСР. У 1968 р. вченій 
присвоєно звання «Заслужений діяч науки УРСР», у 1970 р. вона удостоєна премії ім. 
 Д. К. Заболотного АН УРСР, у 1978 р. – Державної премії УРСР, у 1983 р. – премії Ради 
Міністрів СРСР. 

Вона була нагороджена орденами та медалями СРСР. 
Відійшла у Вічність 12 червня 1994 р. на 86 році життя. 
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Ю.В. ФЕДОРОВ, Ю.М. ПАНИШКО, 
А.Л. ВАСИЛЬЧУК 

 
АНАТОЛІЙ ПЕТРОВИЧ ПЕЛЕЩУК 

До 105-річчя від дня народження 
 

Анатолій Петрович Пелещук народився 16 липня 
1913 р. у м. Київ у сім’ї службовця Петра Опанасовича та 
вчительки Оксани Григорівни. Анатолій вступив до СШ 
№50, що була недалеко від їхнього будинку. Мама за 
програмою перших 4-х класів підготувала малого 
Анатолія вдома, і він у 10 років пішов одразу у 5-й клас 
школи. Тоді в школах України було лише 7 класів, 
закінчення яких давало середню освіту, а далі треба було 
обирати фах і вчитися ще 3 роки у професійній школі. За 
порадою батька вступив до 3-ї торговельно-промислової 
школи. Закінчив школу і одержав кваліфікацію 
рахівника, але за цим фахом ніколи не працював. 
Послухався поради хворого батька стати лікарем. 
Вступити до медичного інституту хлопцю з неробітничої 
сім’ї було важко, тому влаштувався чорноробом на 
тютюнову фабрику. У 1930 р. вступив на вечірнє 
відділення робітфаку Київського медичного інституту. 
Наприкінці 1931 р. Анатолій Петрович закінчив робітфак 
і поступив на 1-й курс лікувально-профілактичного 
факультету медінституту. В інституті А.П. Пелещук 

навчався добре. Внутрішні хвороби він вивчав на кафедрі внутрішніх хвороб, яку очолював 
М.Д. Стражеско (1876–1952). Анатолій Петрович активно працював у науковому гуртку під 
керівництвом Вадима Миколайовича Іванова (1892–1762).  

У 1933 р. студентів мобілізували на 3 місяці на боротьбу з авітамінозом (так називали 
голодомор 1932–1933 рр.) і на збирання врожаю. У 1936 р. А.П. Пелещук закінчив КМІ з 
відзнакою. За поданням проф. В.М. Іванова був зарахований аспірантом кафедри 
факультетської терапії 2-го Київського медичного інституту, яка розміщувалася на території 
Київської лікарні для обслуговування водників. Підготував за час аспірантури кандидатську 
дисертацію на тему «Окислительно-восстановительные процессы при раке внутренних 
органов», але захистити її не встиг. Розпочалася німецько-радянська війна 1941–1945 рр.  
А.П. Пелещук пішов добровольцем в армію як лікар полку. Після жорстоких боїв військова 
частина, де служив лікар А.П. Пелещук, опинилася в оточенні, а контужений лікар потрапив у 
полон.  

Німецьке табірне керівництво призначило його лікарем у в’язничний лазарет. Висипний 
тиф не оминув і лікаря. Навесні 1942 р. він захворів на важку форму висипного тифу і попав у 
інфекційну лікарню, де пролежав 3 місяці. До табору його не повернули, а дали можливість 
переїхати до Києва. Після звільнення Києва від німецьких окупантів військкомат направив його 
на перевірку в спецоргани. Після перевірки його відпустили до Києва, де він влаштувався 
дільничним лікарем. 
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У 1944 р. А.П. Пелещук захистив кандидатську дисертацію і почав подальшу наукову 
роботу. У 1962 р. на засіданні Вченої ради АН УРСР А.П. Пелещук захистив докторську 
дисертацію на тему «Влияние сна на секреторную и моторную функцию желудка». Згодом став 
завідувачем кафедри внутрішніх хвороб стоматологічного факультету КМІ і одночасно 
завідувачем  відділення терапевтичної нефрології Київського НДІ урології та нефрології (1965–
1973).  

Вчений був одним із перших, хто почав вивчення особливостей перебігу захворювань 
органів травлення та нирок у хворих похилого і старечого віку. Були розроблені патогенетичні 
механізми терапії та варіанти дієти при захворюваннях нирок, започатковане лікування 
гемодіалізом, перитонеальним діалізом, пересадкою нирки, кортикостероїдами. Запропоновані 
А.П. Пелещуком оригінальні варіанти низькобілкових дієт для лікування  хронічної ниркової 
недостатності впроваджені в Україні. Вчений вивчав проблему хронічного гастриту, його 
діагностики і лікування, рефлюкс-гастриту, гастриту як передракового захворювання. Великий 
внесок зробив у розробку курортного лікування захворювань органів травлення, вивчав 
Миргородський курорт та його можливості у лікуванні хворих. 

Анатолій Петрович Пелещук багато зробив для популяризації імені Ф.Г. Яновського. 
Зусиллями професорів О. Мамолата та А. Пелещука біля старовинного корпусу Інституту 
фтизіатрії і пульмонології ім. Ф.Г. Яновського було ініційовано зведення пам’ятника великому 
терапевту. В кабінеті А.П. Пелещука організована меморіальна кімната академіка В.М. Іванова 
(1892–1962). 

Науково-педагогічний досвід вченого узагальнений у понад 350 наукових працях, в т. ч. 
23 монографій, підручників, посібників. Вчений був керівником 32 кандидатських дисертацій 
та консультантом 6 докторських дисертацій. 

А.П. Пелещук брав активну участь в роботі Українського наукового товариства 
терапевтів. Понад 30 років (1962–1993) вчений очолював Київське міське товариство 
терапевтів, був членом правлінь наукових товариств терапевтів і нефрологів, одним із 
організаторів IV–XIII з’їздів товариства. У жовтні 1992 р. А.П. Пелещука обрали почесним 
головою XIII з’їзду терапевтів України; був членом редколегій низки медичних журналів 

За видатні наукові дослідження вчений отримав низку нагород: звання «Заслужений діяч 
науки УРСР» (1971), Лауреат Державної премії УРСР (1980), премії імені М.Д. Стражеска 
(1992) та Ф.Г. Яновського (1997) НАН України. Вчений нагороджений орденами «Знак 
Пошани», Вітчизняної війни II ступеня, Богдана Хмельницького та медалями. 

Помер 1 квітня 2010 року на 97 році життя. 
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Ю.М. ПАНИШКО, В.М. ГОРИЦЬКИЙ 
 

БОРИС ТАРАСОВИЧ БІЛИНСЬКИЙ  
До 85-річчя від дня народження 

 
Борис Тарасович Білинський 

народився 16 липня 1933 р. в м. Збараж 
(нині Тернопільської області) у відомій 
галицькій родині, корені якої сягають 
княжих часів. В його генеалогічному 
дереві є імена багатьох громадсько-
політичних, релігійних, військових 
діячів, вчених, письменників, митців. Дід 
по батьковій лінії Володимир був 
лікарем, одним із засновників УЛТ і 
водночас відомим діячем народної 
освіти, сподвижником Івана Франка по 
радикальній партії. Дід по лінії матері 
Мирон Кордуба – відомий український 
історик, учень академіка М.С. 
Грушевського, згодом професор 
Варшавського і Львівського універ-
ситетів. Батько – Тарас Білинський, 
організатор українського руху в Збаражі 
(Тернопільщина), в червні 1941 р. був 
розстріляний органами НКВС. Мати – 

Стефанія (з дому Кордуба) – підпільниця ОУН в 30-х роках. 
Навчання розпочав у місцевій школі 1940 р., а продовжив у Львові в 1943 р. в 1-й 

українській гімназії, в 1944 р. – у м. Криниця (Польща), в 1944-1945 рр. – в Равельсбах 
(Австрія). Від 1945 р. проживає у Львові. Атестат зрілості і срібну медаль отримав у славній 
своїми традиціями Львівській СШ №8 в 1950 р. Вступив на медичний факультет 
Львівського медичного інституту, який закінчив з відзнакою у 1956 р. Саме в студентські 
роки розпочалася наукова діяльність Бориса Тарасовича. Йому пощастило зустрітися і 
працювати з завідувачем кафедри професором Г.П. Ковтуновичем. Під його керівництвом 
виконав перші студентські роботи: «Зменшення токсичної дії новокаїну» та «Цитологічна 
діагностика пухлин». В 1956-1957 рр. працював хірургом-онкологом Бориславської міської 
лікарні і одночасно викладав хірургію в медичному училищі. В 1957 р. пройшов 
спеціалізацію з онкології у Києві.  

В 1958–1959 рр. почав завідувати хірургічним відділенням Городоцької ЦРЛ 
Львівської області, в 1959–1963 рр. – працював хірургом Львівської обласної клінічної 
лікарні. Саме в 1963 р. Борис Тарасович захистив кандидатську дисертацію на тему 
«Имплантационные рецидиви рака молочной железы и их связь с раковими клетками в ране 
при мастэктомии». В цьому ж році його запросили на посаду наукового співробітника 
Львівського Науково- дослідного інституту гематології та переливання крові, де він 
працював до 1966 р. Почав виконувати докторську дисертацію на тему «Функциональное 
состояние печени в динамике ожоговой болезни». В 1966 р. у Львівському медичному 
інституту проф. А.І. Гнатишак створив першу в СРСР кафедру онкології та радіології і 
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запросив Б.Т. Білинського на посаду доцента цієї кафедри. У 1972 р. Б.Т. Білинський 
захистив докторську дисертацію.  

Починається, новий етап в науковій діяльності Бориса Тарасовича, який вже триває 
47 років. В 1977 р. Б.Т. Білинського обирають на посаду професора кафедри. В 1979 р. йому 
присвоєно наукове звання професора. В 1986 р. Вчена Рада ЛДМІ обрала Б.Т. Білинського 
завідувачем кафедри. На цій посаді він працював до 2004 р. одночасно з 1981 р. по 1991 р. 
виконував обов’язки проректора із лікувальної роботи. Кінець 80-х років характеризується 
високою політичною активністю громадян УРСР. Борис Тарасович брав активну участь в 
заснуванні Народного Руху України, обирався депутатом Обласної ради першого 
демократичного скликання. Почав працювати в Науковому товаристві імені Т.Г. Шевченка, 
Українському лікарському товаристві, «Просвіті», «Львівській Бесіді». В цих організаціях 
колеги довіряли Борису Тарасовичу чільні посади. Ще в 1984 р. Кембриджський 
біографічний центр обрав Б.Т. Білинського «Людиною року». 

Б.Т. Білинський був делегатом XIV (Будапешт, 1986) та XV (Гамбург, 1990) 
Всесвітніх протиракових конгресів. 

В 1990 р. Б.Т. Білинський отримав від Президента Австрії Курта Вальдгайма медаль 
«Moral-Zeistung Zusammenarbeit» та був нагороджений медаллю Києво-Галицької 
митрополії УГКЦ «За вклад у справу відродження». 

В 1991 р. Б.Т. Білинського обрано проректором з наукової роботи, на якій він 
працював до 2000 р. З 1992 р. він – дійсний член Європрейського товариства дослідників 
раку (EACR), Європейського товариства мамологів (EMS). В 1992 р. у Львові організував 
Міжнародний науковий семінар «Рак молочної залози та колоректальна карцинома». Б.Т. 
Білинський – дійсний член НТШ (1992), академік АН Вищої школи України (1993), член 
Нью-Йоркської АН (1994), Заслужений діяч науки і техніки України (1994). Неодноразово 
запрошувався для читання лекцій за кордон як професор – гість (США, Австрія, Гана, 
Великобританія). 

Проф. Б.Т. Білинський є одним з ініціаторів розвитку контактів України в науковій 
сфері з Австрією, що дало можливість десяткам молодих українських вчених стажуватися у 
Відні. 

Б.Т. Білинський є автором (співавтором) понад 500 друкованих праць, в тому числі 
22 монографій, підручника (4 перевидання), посібників, 5 авторських свідоцтв на винаходи. 
Підготував 25 кандидатів та 4 докторів наук. 

Борис Тарасович був учасником багатьох Міжнародних зборів, з’їздів, конференцій. 
В 1999 р. нагороджений Президентом України орденом «За заслуги III ст.» і медаллю 
«Захисник Вітчизни», відзначений Почесною грамотою Львівської обласної ради (2000), 
Почесною грамотою МОЗ України (2001). В 2002 р. Б.Т. Білинський удостоєний премії 
Президії АН ВШ України за підручник «Онкологія» (3-є вид.). В 2003 р. йому присуджено 
звання почесного професора Інституту експериментальної патології, онкології і радіології 
ім. Р.Є.Кавєцького АН України. В 2004 р. нагороджений грамотою від Кардинала 
Любомира Гузара. 

В 2004 р. Борис Тарасович став активним учасником виборів Президента України, 
був довіреною особою В.А. Ющенка по в/о №122. Нагороджений пам’ятною медаллю 
«Учасник Помаранчевої революції» (2005). 

В 2006 р. йому присвоєно почесне звання Заслуженого професора Львівського 
національного медичного університету імені Данила Галицького. 
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Борис Тарасович є членом низки редакційних колегій: «Acta chirurgica Austriaca» 
(Відень), «Acta medica Leopoliensia» (Львів), «Практична медицина» (Львів), «Вісник НТШ» 
(Львів), «Онкологія» (Київ), «Феномен людини. Здоровий спосіб життя» (Львів). Він є 
членом Президії Українського онкологічного товариства, головою Львівського 
онкологічного товариства, членом Головної Управи УЛТ у Львові (2000), головою Суду 
лікарської честі (з 2004). В 2009 р. він нагороджений медаллю ім. М. Панчишина за активну 
діяльність в УЛТ у Львові. 

Разом з Борисом Тарасовичем по дорозі життя йде Христина-Зоряна Білинська, 
терапевт, доцент ЛНМУ (тепер – пенсіонер), донька Адріана Гайдук (Білинська) – терапевт, 
доцент ЛНМУ, донька Марта Джус (Білинська) – ревматолог, кандидат медичних наук, 
доцент НМУ ім. О.О. Богомольця, онучки Мар’яна, Софія – лікарі-педіатри-інфекціоністи, 
Анна – менеджер юридичної фірми, Марія – студентка 5 курсу НМУ ім. О.О. Богомольця. 

Б.Т. Білинський захоплювався туризмом і альпінізмом (1951–1992). Достатньо 
згадати біля 30 сходжень на Кавказі та Тянь-Шані. Був нагороджений грамотою Асоціації 
ветеранів спорту (2005). 

 
Б. Білинський в колі однокласників та однодумців Ю. Шухевича і Любомира 

Кардинала Гузара (Львів, 2015). 

Бажаємо шановному Ювіляру міцного здоров’я  
на Многії та Благії Літа! 
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Б.С. Зіменковський. – Київ: «Логос-Україна», 2014. – 296 с. – Зі змісту: [Борис Білинський]. 
– С. 7, 19, 36, 45; [проф Б.Т. Білинський]. – С. 169; [Д. мед. н., заслужений професор, хірург-
онколог вищої категорії, акад. АНВО України Б.Т. Білинський].  – С. 171, 173. 

18. Панишко Ю.М. Гаврило Парфентійович Ковтунович – засновник Львівської онкологічної 
школи / автор-упор. І ред. Ю.М. Пагишко. – Львів: ПП Сорока Т.Б., 2017. – 208 с. – Зі змісту: 
[Білинський Б.Т. Професор Г.П. Ковтунович у спогадах учня]. – С. 129-135; [Білинський 
Б.Т.]. – С. 179-181. 

19. Панишко Ю.М. Борис Тарасович Білинський. До 80-річчя від дня народження / Ю.М. Па-
нишко // Феномен людини. Здоровий спосіб життя [текст]: зб. наук. праць / за ред. Ю.М. Па-
нишка. – Львів, 2013. – Вип. 17(83). – С. 42-44. 

20. Пундій П. Один з будівничих української науки (з нагоди 60-ліття від дня народження проф. 
Бориса Білинського) // Свобода. – 1993. – Число. 132. – 14 липня. – С. 3. 

21. Служинська З. Рід Білинських / З. Служинська. – Львів: Арсенал, 1998. – 262 с. – Зі змісту: 
[Білинський Борис]. – С. 39, 70, 71, 206, 207, 221, 226, 235. 

22. Шпарик Я. Білинський Борис Тарасович / Я. Шпарик // Зіменковський Б.С. Професори 
Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького: 1784-2006 / 
Б.С. Зіменковський, М.Р. Гжегоцький, О.Д. Луцик. – Львів: Наутілус, 2006. – С. 19. 

23. Шпарик Я. Білинський Борис Тарасович / Я. Шпарик // Зіменковський Б.С. Професори 
Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького: 1784-2009 / 
Б.С. Зіменковський, М.Р. Гжегоцький, О.Д. Луцик. – Львів: Наутілус, 2009. – С. 25. 

24. Якщо пам’ять мені не зраджує… / спогади і роздуми професора онколога Бориса 
Білинського у неквапливих бесідах із журналістом Борисом Козловським; упор. Я. Шпарик. 
– Львів: ТзОВ ВФ «Афіша», 2015. – 248 с. 
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Ю.М. ПАНИШКО, Г.М. КАРМАЗИН 
 

ІВАН ЛУК’ЯНОВИЧ БОГДАНОВ 
До 115-річчя від дня народження 

 
Іван Лук’янович Богданов  народився 17 

липня 1903 р. в с. Бредовка Смоленської губернії 

(нині Смоленської області РФ) в селянській 

родині. Після отримання середньої освіти 

поступив на медичний факультет Смоленського 

університету, який закінчив у 1927 р. Своїм 

фахом обрав лікування інфекційних хвороб. 

Працював лікарем повітової лікарні м. Сичовка. 

Згодом почав працювати на медичному 

факультеті Смоленського університету, спочатку 

клінічним ординатором, потім асистентом (1930), 

доцентом (1940) кафедри інфекційних хвороб. У 

1929 р. з’явилася перша наукова праця «Наблюдения за специфической терапией рожи». 

У 1939 р. І.Л. Богданов захищає кандидатську дисертацію про застосування 

гомосироватки для профілактики сироваткової хвороби при дифтерії. На початку 1941 р. 

Івана Лук’яновича Богданова обирають за конкурсом керівником кафедри інфекційних 

хвороб у Свердловському медичному інституті. 

З початком німецько-радянської війни1941–1945 рр. І.Л. Богданов одночасно 

виконує обов’язки Головного епідеміолога Уральського військового округу. 

У 1946 р. вчений захистив докторську дисертацію з епідеміології та профілактики 

дизентерії. Ця праця отримала премію і диплом 2-го ст. на Всесоюзному конкурсі 

наукових праць з узагальнення досвіду радянської медицини у «ВВВ».  

В 1948 р. вченому присвоєно наукове звання професора. У 1951–1972 рр.  

І.Л. Богданов – директор, завідувач клінічного відділу дизентерії та сальмонельозу (від 

1973) Інституту інфекційних хвороб АМН СРСР (м. Київ). Від 1981 р. вчений працює 

завідувачем відділу кишкових і паразитарних хвороб. Від 1983 р. – старший науковий 
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співробітник консультативного відділу кишкових інфекцій Інституту епідеміології та 

інфекційних хвороб (м. Київ). 

Наукові дослідження присвячені діагностиці та лікуванню дизентерії, висипного 

тифу, бруцельозу, дифтерії, поліомієліту, скарлатини. 

У 1953 р. вчений був обраний членом-кореспондентом АМН СРСР. І.Л. Богданов 

був автором 237 наукових праць, в тому числі 8 монографій. Під його керівництвом 

виконано 20 кандидатських та 6 докторських дисертацій. 

Помер вчений 11 листопада 1987 р. на 85 році життя. 

 

ЛІТЕРАТУРА 
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В.Р. САВРАН, Ю.М. ПАНИШКО, 
Ю.М. МІХЕЛЬ 

 
ВОЛОДИМИР МИКОЛАЙОВИЧ ВОЙЛЕНКО 

До 100-річчя від дня народження 
 
Володимир Миколайович Войленко 

народився 17 липня 1918 р. в с. Копачів 
Обухівського повіту Київської губернії в 
селянській родині. У 1925 р. поступив у 
неповну середню школу, яку закінчив у 1932 р. 
Восени 1932 р. поступив у Ржищевський 
педтехнікум, де провчився лише 1 рік, але в 
зв’язку з важким матеріальним становищем 
припинив навчання і почав працювати 
бібліотекарем Копачівської НСШ. У 1934 р. 
поступив на 2 курс вечірнього відділення 
Київського індустріального Робфаку. 
Працював табельником на будівництві Київ-
ського індустріального інституту. В 1937 р. 
закінчив Робфак і поступив на лікувально-

профілактичний факультет Київського медичного інституту.  
Після закінчення 4-х курсів в липні 1941 р. у зв’язку з початком німецько-

радянської війни 1941–1945 рр. отримав звання зауряд-лікаря і 30 липня 1941 р. був 
мобілізований в Червону Армію. В серпні-жовтні 1941 р. служив в АХО №111 і 
медсанроті №46 в м. Воронежі. З жовтня 1941 р. по січень 1943 р. служив у 20 ОСБ, 
брав участь в боях на Центральному, Калінінському, Північно-Західному фронтах в 
якості командира санвзводу, а згодом – командира медико-санітарної роти стрілецької 
бригади. В 1943 р. ординатор, з листопада 1943 р. – начальник хірургічного відділення 
ХППГ №4364. В складі 1-го Білоруського фронту воював на території Польщі, 
Німеччини і лише в грудні 1945 р. переведений ординатором хірургічного відділення 
Окружного госпіталю Львівського військового округу.  

28 серпня 1946 р. демобілізований і в листопаді 1946 р. поступив на 5 курс 
Львівського державного медичного інституту, який закінчив у 1947 р. Працював лікарем 
дитбудинку. З лютого 1948 р. по липень 1952 р. був ординатором хірургічного 
відділення Дорожної об’єднаної лікарні Львівської залізниці. В жовтні 1952 р. був 
зарахований клінічним ординатором кафедри факультетської хірургії ЛДМІ. В серпні 
1953 р. зарахований в. о. асистента цієї ж кафедри. В 1954–1955 рр. працював 
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асистентом цієї ж кафедри. В 1955–1959 рр. працював по переводу асистентом кафедри 
загальної хірургії педіатричного і санітарно-гігієнічного факультетів ЛДМІ. В 1956 р. 
захистив кандидатську дисертацію на тему «Оценка доступов к сердцу при слипчивых 
перикардитах в связи с хирургической анатомией переднего средостения». 

В липні 1959 р. В.М. Войленко був затверджений в. о. доцента по курсу 
«анестезіологія» кафедри загальної хірургії педіатричного і санітарно-гігієнічного 
факультетів ЛДМІ. На цій посаді вчений пропрацював до 1973 р. В 1967 р. В.М. Вой-
ленко знаходився в творчому відпуску на 6 місяців для написання докторської 
дисертації. У 1970 р. захистив докторську дисертацію на тему «Особенности 
топографии внепеченочных желчных путей в норме и при патологии и их значение при 
оперативных вмешательствах». У 1971 р. отримав диплом доктора медичних наук. У 
липні 1973 р. В.М. Войленка переводять на посаду доцента кафедри факультетської 
хірургії ЛДМІ. З квітня 1974 р. виконував обов’язки професора кафедри факультетської 
хірургії.  

У 1976 р. отримав атестат професора. У 1976–1990 рр. працював професором 
кафедри хірургії ФПДО. В.М. Войленко був автором 72 наукових праць.  

У 1991 р. вийшов на пенсію. 
Помер вчений 20 лютого 2000 р. на 82 році життя. 
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А.Л. ВАСИЛЬЧУК, В.І. КОВЦУН,  
Ю.М. ПАНИШКО, І.Р. СВІСТЕЛЬНИК, 

Є.Г. ЯХНО 
 

БОГДАН АНАТОЛІЙОВИЧ ВИНОГРАДСЬКИЙ 
До 50-річчя від дня народження 

 
Богдан Анатолійович Виноградський 

народився 18 липня 1968 р. в м. Кадіївка 
Ворошиловградської області (нині м. Стаханов 
Луганської області). Згодом сім’я переїхала до 
Львова. У 1983 р. Богдан закінчив восьмирічну 
школу №13 у Львові, а в 1985 р. – середню школу 
№55 у Львові. Навчаючись в школі захопився 
стрільбою з лука. У 1985 р. поступив у Львівський 
державний інститут фізичної культури. У 1986 р. був 
призером українських та міжнародних змагань 
«Золота осінь – 1986». У 1987 р. виконав норму 
майстра спорту СРСР зі стрільби з лука. 

У 1991 р. з відзнакою закінчив Львівський 
державний інститут фізичної культури. У 1991–1992 
рр. працював інструктором-методистом СК 
«Карпати» НВО «Електрон»; у 1992–1993 рр. 
працював методистом Львівського державного 
училища фізичної культури, у 1993–1997 рр. – 
викладачем кафедри стрільби та технічних видів 

спорту, водночас у 1993–1996 рр. – аспірант ЛДІФК.  
У 1997 р. Б.А. Виноградський захищає кандидатську дисертацію на тему 

«Вдосконалення технічної майстерності лучників на основі оптимізації виконання основних 
елементів пострілу». У 1997–2000 рр. Б.А. Виноградський працює старшим викладачем 
кафедри стрільби та технічних видів спорту. У 2000–2006 рр. – доцент цієї ж кафедри. У 
2001 р. отримує вчене звання доцента. У 2000–2001 рр.  – працює проректором з наукової 
роботи, у 2002–2003 рр. – начальник науково-дослідного центру. У 2003–2006 рр. 
навчається в докторантурі Національного університету фізичного виховання і спорту. Від 
2006 р. Б.А. Виноградський очолив кафедру стрільби та технічних видів спорту. 

У 2008–2010 рр. був директором НДІ Львівського державного університету фізичної 
культури. У 2013 р. Б.А. Виноградський захистив докторську дисертацію на тему 
«Теоретико-методичні основи вдосконалення спеціальної підготовленості 
висококваліфікованих стрільців з лука». У 2014 р. Б.А. Виноградський отримав вчене 
звання професора. 

Б.А. Виноградський є ініціатором, організатором та директором (від 2010 р.) першого 
в Україні Університету третього віку при вищому навчальному закладі. 

Б.А. Виноградський є автором близько 200 наукових та навчально-методичних праць, 
в т. ч. монографій, посібників, методичних рекомендацій, авторських свідоцтв, патентів на 
винаходи, публікацій у провідних спеціалізованих міжнародних журналах. 
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Вчений є головним редактором єдиного в Україні фахового електронного видання в 
галузі фізичного виховання і спорту «Спортивна наука України», членом редакційних 
колегій 4 наукових видань: «Фізична активність, здоров’я і спорт», «Молода спортивна 
Україна», «Моделювання та інформаційні технології у фізичному вихованні та спорті», 
міжнародного наукового видання «Science Rise». 

Від 1994 р. Б.А. Виноградський є членом КНГ при збірній команді України зі 
стрільби з лука, яка тричі виборола олімпійські нагороди. Вчений є ініціатором і 
організатором щорічної міжнародної наукової конференції «Моделювання у фізичному 
вихованні та спорті», співорганізатором науково-практичної конференції «Актуальні 
проблеми розвитку технічних, складно координаційних та екстремальних видів спорту». 

У 2013 р. вчений був обраний членом-кореспондентом Української технологічної 
академії по відділенню «Сучасні біомеханічні технології». Б.А. Виноградський є членом 
спеціалізованої ради із захисту докторських дисертацій. 

За свою діяльність вчений був нагороджений знаком «Відмінник освіти України» 
(1999), Почесною відзнакою Спортивної студентської спілки України МОН молоді та 
спорту України (2010), Почесною грамотою МОН України (2015). 

Бажаємо шановному Ювіляру міцного здоров’я! 
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Ю.М. ПАНИШКО, О.М. УГРИН, 
А.Л. ВАСИЛЬЧУК 

 
ВІКТОР МИКОЛАЙОВИЧ ЄЛЬСЬКИЙ  

До 85-річчя від дня народження 
 

Віктор Миколайович Єльський народився 
19 липня 1933 р. в м. Новоросійськ (Красно-
дарський край, РФ) в сім’ї Благовєщенського 
Миколи Миколайовича (1893–1938), професора 
кафедри мікробіології Сталінського (Донецького) 
медичного інституту та Єльської Софії Іванівни 
(1897–1962), старшого викладача, завідувача 
кафедри біології Сталінського (Донецького) 
медичного інституту. Батьки В.М. Єльського 
були в числі засновників Сталінського (нині 
Донецького) медичного інституту в 1930 р. У 
1952 р. В.М. Єльський поступив на лікувальний 
факультет Донецького медичного інституту, який 
закінчив з відзнакою у 1958 р. В 1958–1961 рр. – 
аспірант кафедри патофізіології Донецького 
медичного інституту. З вересня 1961 р. В.М. Єль-
ський працює асистентом кафедри патофізіології 
цього медінституту. Після курсів медичної 
радіології в Центральному інституті вдоско-

налення лікарів він створив на кафедрі радіоізотопну лабораторію, у якій вивчав проникність 
судинних і клітинних мембран і всіх гістогематичних бар’єрів внутрішніх органів при 
травматичному, гістаміновому, пептоновому й анафілактичному шоках. У 1965 р. В.М. Єль-
ський захистив кандидатську дисертацію на тему «Проницаемость гематоэнцефалического 
барьера при шоке (по данным опытов с Р32 и Br32)». 

У 1966 р. В. М. Єльський був обраний доцентом кафедри патофізіології і розпочав 
вивчати регіонарну гемодинаміку та обмін гістаміну при гетеротрансфузійному і геморагічному 
шоках, їхню корекцію Н-холінолітиками. У 1967 р. пройшов удосконалення в Москві в 
Інституті загальної патології та патофізіології у академіка О.М. Чернуха (1916–1982). 
Ознайомився з методом дослідження мікроциркуляції, а в лабораторії патофізіології Інституту 
швидкої допомоги (Ленінград) освоїв дослідження гемодинаміки при шоку на системному, 
органному і мікроциркуляторному рівнях.  

У 1968 р. Віктор Миколайович пройшов курси в Центральному інституті вдосконалення 
лікарів (Москва) з патофізіології обміну та гормональної регуляції під керівництвом професора 
С.М. Лейтеса і переобладнав біохімічну лабораторію кафедри, що дало можливість проводити 
дослідження на субклітинному і молекулярному рівнях. 

У 1977 р. В.М. Єльський захистив у Москві докторську дисертацію на тему «Функция 
гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковой системы и обмен биогенных аминов при шоке от 
длительного раздавливания мягких тканей».  

З вересня 1981 р. В.М. Єльський став професором, з листопада 1983 р. був обраний 
завідувачем кафедри патофізіології Донецького медичного інституту (з 1994 р. – Донецького 
медичного університету).  



 
 

Феномен людини. Здоровий спосіб життя. Вип. 77 (143). 2018 
 
 
 

44 

Треба відзначити, що В.М. Єльський був біля витоків створення на базі кафедри 
патофізіології ЦНДЛ ДМІ міжкафедральної міжвідомчої лабораторії з вивчення шоку. У 70–80-
х рр. була проведена наукова робота з ідентифікації «травматичного токсину», ліпідної 
пероксидації та її фармакокорекції при СТР та видано монографію «Антиоксидантная и 
антигипоксантная терапия травматического шока» (1992). За цю монографію В.М. Єльський 
був нагороджений премією Президії АМН України за 1997 р. 

У 1982 р. В.М. Єльський був призначений членом Проблемної комісії АМН СРСР 
«Экстремальные и терминальные состояния». У 1985 р. Віктор Миколайович став членом Ради 
з фізіології людини і тварин АН СРСР. 

Лабораторія В.М. Єльського брала участь у виконанні програми з проблеми «Травма 
военного времени» за завданням уряду. Спільні дослідження з ДонНДІТО і 
гірничорятувальною службою Донбасу з прогнозування «травматичної хвороби» послужили 
матеріалом для монографії «Медицинская сортировка пострадавших при стихийных бедствиях 
и крупных катастрофах» (Рига, 1990), що одержала Велику медаль ВДНГ СРСР (1990).  

У 90-ті роки В.М. Єльський започаткував на кафедрі новий напрямок – вивчення 
вибухової шахтної травми. У 1992 р. на Симпозіумі Міжнародного товариства патофізіологів у 
Лодзі доповідь В.М. Єльського з екстремальної шахтної патології була нагороджена медаллю 
Польського фізіологічного товариства. З 1999 р. В.М. Єльський брав участь у становленні 
Інституту невідкладної та відновлювальної хірургії АМН України. Працював консультантом, 
членом Спеціалізованої Ради з хірургії та дитячої хірургії. Наслідком такої співпраці була поява 
наступної монографії «Взрывная шахтная травма» (2002), за яку отримано премію Президії 
АМН України (2003). 

У 1993 р. Віктора Миколайовича Єльського обрано членом ВАК України, а у 1994 р. – 
членом-кореспондентом АМН України за спеціальністю «патофізіологія» та членом наукової 
Ради з теоретичної та профілактичної медицини при Президії АМН України.  

В.М. Єльський є автором (співавтором) понад 800 наукових праць, в тому числі 100 
зарубіжних публікацій, 16 монографій, 21 винаходів. Вчений створив наукову школу: 18 
кандидатів та 19 докторів наук. Його учні очолюють інститути, кафедри, лабораторії в Україні 
та за кордоном. 

Вчений нагороджений 6 державними медалями та 4 науковими медалями (Росія, 
Польща, Німеччина, Україна). У 2008 р. Рада університету вручила В.М. Єльському медаль 
НАНУ «за визначний особистий внесок у розвиток науки та вищої освіти», а також медаль 
«Захиснику Вітчизни». 

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

ПЕТРО ІВАНОВИЧ ПЕРЕМЕЖКО 
До 185-річчя від дня народження 

 
Петро Іванович Перемежко народився 24 липня 

1833 р. в с. Риботин Кролевецького повіту Черні-
гівської губернії в збіднілій дворянській родині. У 
1845 р. поступив до Кролевецького повітового 
училища. Після 3 років навчання поступив до 
Новгород-Сіверської гімназії, яку закінчив у 1854 р. із 
золотою медаллю. У тому ж році поступив до 
медичного факультету Київського університету Св. 
Володимира. У 1859 р. закінчив університет і отримав 
ступінь «лікаря з відзнакою». Працював лікарем (3 
місяці у Лаїшеві Казанської губернії, в жовтні 1859 р. 
його перевели до Казанської лікарні, а восени 1861 р. 
призначили лікарем Казанської тюрми, де він 
пропрацював до липня 1865 р. Під час роботи в 

Казані почав наукову роботу під керівництвом фізіолога проф. П.В. Овсяннікова (1827–
1906). 17 листопада 1863 р. захистив дисертацію на ступінь доктора медицини у 
Казанському університеті на тему «О развитии поперечно-полосатых мышечных 
волокон из мышечных ядер (у лягушки)». У квітні 1864 р. нагороджений Міністерством 
внутрішніх справ набором анатомічних інструментів. 

У вересні 1864 р. зарахований до відомства Міністерства народної освіти. В 
цьому ж місяці відряджений за кордон на 2 роки для підготовки викладання анатомії. За 
цей час П.І. Перемежко ознайомився і удосконалювався в 6 лабораторіях Європи. 
Працював у проф. М. Шульце в Бонні, Г. Фрея і Г.Г. Меєра в Цюриху, у Й. Гіртля,  
В. Брюкке і С. Штріккера у Відні. 

У жовтні 1868 р. зарахований приват-доцентом Казанського університету, але 
того ж року був запрошений на посаду екстраординарного професора Київського 
університету. Від 1870 р. працював професором  створеної ним кафедри гістології, 
ембріології та порівняльної анатомії. 

У 1872–1875 рр. працював деканом медичного факультету. У 1881–1883 рр. – 
голова Товариства київських лікарів. Проявив організаторські здібності для покращення 
навчального процесу на кафедрі. 
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Вчений був автором близько 30 наукових праць, присвячених гістологічній будові 
щитоподібної залози, гіпофізу, розвитку і будові селезінки, утворенню зародкових 
листків у курячому яйці. Незалежно від В. Флемінга у 1878 р. відкрив непрямий поділ 
тваринних клітин – каріокінез, описав одним із перших всі стадії цього поділу, який він 
спостерігав пожиттєво і на фіксованих препаратах. Вчений описав нервові утворення, 
які І.М. Сєченов назвав згодом пропріорецепторами. Створив перший в Росії мікротом. 
Був автором декількох розділів у підручнику «Основи до вивчення мікроскопічної 
анатомії людини і тварин» за редакцією П.В. Овсяннікова і М. Лавдовського  (1988). 

Помер вчений 8 січня 1894 р. на 61 році життя. Похований на Байковому 
кладовищі. У 1966 р. могилу зруйновано і на цьому місці поховано ректора КМІ  
І.П. Алєксєєнка (1899–1966). 
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Москва: Советская энциклопедия, 1961. – Т. 23: Панкреатит – Персик. – Стб. 884-885. 

9. http://eu.univ.kiev.ua/departments/inshi-pidrozdily-medychnogo-fa/peremezhko-petro-
ivanovych-/ 

 



 
 

Феномен людини. Здоровий спосіб життя. Вип. 77 (143). 2018 
 
 
 

47 

В.В. ЧОП’ЯК, Ю.М. ПАНИШКО 
 

АЛІНА МИХАЙЛІВНА РОМАНЕНКО  
До 80-річчя від дня народження 

 
Аліна Михайлівна Романенко народилася 

25 липня 1938 р. в російській сім’ї Гарфа 
Михайла Ернестовича (1911– ), професора, 
лауреата Державної премії України та Ірини 
Вікторівни Лісовецької (1919– ), лікаря, 
кандидата медичних наук.  У 1955 р. Аліна Ми-
хайлівна поступила на лікувальний факультет 
Київського медичного інституту, який закінчила 
у 1961 р. У 1961–1967 рр. А.М. Романенко 
працювала молодшим науковим працівником 
лабораторії патоморфології Інституту тубер-
кульозу та грудної хірургії ім. Ф.Г. Яновського. 
У 1967 р. за матеріалами гістохімічних 
досліджень лабораторії захистила кандидатську 
дисертацію на тему «Гістохімічні особливості 
стінок туберкульозних каверн легень». У 1967–

1977 рр. А.М. Романенко працювала старшим науковим працівником лабораторії 
патоморфології Інституту урології МОЗ УРСР. У 1974 р. А.М. Романенко захистила 
докторську дисертацію на тему «Епітеліальні пухлини сечового міхура». У 1976 р. 
отримала диплом доктора медичних наук. Від 1977 р. працює завідувачем лабораторії 
патоморфології Інституту урологї та нефрології АМН УРСР. У 1984 р. отримала звання 
професора. 

Аліна Михайлівна Романенко – відомий вчений в галузі клінічної патології, 
засновник наукової школи онкопатології в галузі урології. Внесла суттєвий вклад в 
класифікацію, ранню діагностику, прогнозування клінічного прояву передраку та ранніх 
форм раку сечостатевих органів. Організувала та запровадила в Україні методи сучасної 
діагностики нефрологічних захворювань та чоловічого безпліддя на основі пункційної 
біопсії, вивчила особливості морфогенезу гострого гломерулонефриту в залежності від 
клініки захворювання, встановила шляхи хронізації процесу, морфологічні ознаки 
патоморфозу. Розпрацювала проблему трансплантації трупної донорської нирки та 
патогенез реакціїї відторгнення алотрансплантата нирки. Упродовж останніх 20 років 
вивчає молекулярно-генетичні механізми ролі хронічної дії малих доз іонізуючого 
опромінення в канцерогенезі сечового міхура, передміхурової залози та нирки для 
розробки профілактики, моніторингу клініки та розвитку таргетної терапії злоякісних 
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пухлин. Багато років працює з вченими Франції, США, Японії, Швеції, Іспанії, 
Фінляндії, Угорщини та Польщі. 

У 1987 р. обрана експертом ВООЗ. У 1991 р. А.М. Романенко отримала почесне 
звання «Заслужений діяч науки та техніки України». У 1992 р. вчена була обрана чле-
ном-кореспондентом НАН України та членом Міжнародної спілки патологів. У 1994 р.  
– членом Міжнародної Академії Патології, членом-кореспондентом АМН України. У 
1996 р. вчена обрана членом Європейської наукової спілки патологів. У 1997 р. – обрана 
віце-президентом Асоціації патологів України, президентом Українського  відділення 
Міжнародної академії патології. У 2000 р. А.М. Романенко обрана академіком НАМН 
України за спеціальністю «патологічна анатомія». 

За комплекс наукових праць з проблеми канцерогенезу сечостатевої системи при 
хронічній дії малих доз іонізуючої радіації на осіб, що проживають в забруднених 
радіонуклідами регіонах України, отримала Державну премію України. 

У 2011 р. обрана дійсним  іноземним членом  АМН Іспанії (Валенсія, 2011).  
А.М. Романенко є автором понад 400 наукових праць та 15 монографій, з яких 7 

монографій за участю іноземних учених. Підготувала 11 докторів та 29 кандидатів наук. 
Вона була нагороджена нагрудним знаком «За досягнення», Почесною Грамотою 

Верховної Ради України, орденами «За заслуги» ІІІ та ІІ ступеня, медаллю імені Г.М. 
Мінха (2013). 

Бажаємо шановному Ювіляру міцного здоров’я! 
 

ЛІТЕРАТУРА 

1. Ганіткевич Ярослав. Історія української медицини в датах та іменах / Ярослав 
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«К.І.С.», 2006. – 1136 с. – Зі змісту: [Романенко Аліна Михайлівна]. – С. 831.  

3. Червяк П.І. Медична енциклопедія / П.І. Червяк. – Київ: Просвіта, 2001. – 1024 с. – Зі 
змісту: [Романенко Аліна Михайлівна]. – С. 992. 
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А.Л. ВАСИЛЬЧУК, В.І. КОВЦУН,  
Ю.М. ПАНИШКО, І.Р. СВІСТЕЛЬНИК 

 
ОЛЕГ ЮРІЙОВИЧ РИБАК 

До 60-річчя від дня народження 
 

Олег Юрійович Рибак народився 29 
липня 1958 р. у Львові в родині лікарів Юрія та 
Романи Рибак. У 1965–1975 рр. навчався у 
Львівській загальноосвітній школі №28 з 
поглибленим вивченням німецької мови. Вже в 
школі захоплювався спортом. Після закінчення 
школи поступив у 1975 р. на 1 курс факультету 
машинобудування  Львівського політехнічного 
інституту, який закінчив у 1980 р. Отримав 
кваліфікацію інженера-механіка і був скеро-
ваний на роботу інженером наукової лабора-
торії №20 кафедри автомобілів Львівського 
політехнічного інституту. У 1983 р. пере-
водиться на посаду старшого лаборанта 
кафедри фізичного виховання Львівського 
політехнічного інституту, а з 1985 р. – на 
посаду старшого лаборанта кафедри анатомії і 
біомеханіки Львівського державного інституту 
фізичної культури. У 1986 р. О.Ю. Рибак був 

призначений викладачем біомеханіки цієї ж кафедри. У 1986 р. почав навчатися на 
факультеті заочного навчання ЛДІФК. 

Після закінчення навчання у 1990 р. отримав кваліфікацію викладача фізичної 
культури. У 1990 р. О.Ю. Рибак пройшов двомісячні курси підвищення кваліфікації 
викладачів біомеханіки в Центральному інституті фізичної культури в Москві. 

У 1991 р. О.Ю. Рибак  заочно закінчив аспірантуру при кафедрі біомеханіки 
Київського державного університету фізичної культури та захистив кандидатську 
дисертацію на тему «Методи оптимізації інерційних процесів у техніці педалювання 
висококваліфікованих велосипедистів-шосейників», отримавши науковий ступінь 
кандидата педагогічних наук. 

Упродовж 1989–1994 рр. О.Ю. Рибак регулярно виїздив у складі КНГ на навчально-
тренувальні збори збірних команд з велоспорту СРСР та України, впроваджуючи в 
практику спорту результати власних наукових досліджень. 

Одночасно брав участь в Чемпіонаті Польщі з авторалі, як штурман екіпажу. О.Ю. 
Рибак став віце-чемпіоном Польщі в індивідуальному заліку і тричі командним чемпіоном 
Польщі в клубному заліку. За високі результати в етапах Чемпіонату Європи з ралі був 
удостоєний звання майстра спорту міжнародного класу України з автомобільного спорту. 
Будучи тренером, О.Ю. Рибак підготував 6 майстрів спорту з автоспорту. 
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У 1996 р. отримав вчене звання доцента. У 2001–2006 рр. О.Ю. Рибак  працював 
деканом факультету спорту. У 2006–2013 рр. О.Ю. Рибак  працював доцентом кафедри 
стрільби і технічних видів. У 2013 р. захистив докторську дисертацію на тему «Теоретико-
методичні засади безпеки змагальної діяльності в автомобільному спорті» і отримав 
науковий ступінь доктора наук з фізичного виховання та спорту. У 2015 р.  О.Ю. Рибаку 
було присвоєно звання професора. 

Вчений є автором понад 130 наукових і навчально-методичних праць, в т. ч. 
монографії, посібників, патента України. 

О.Ю. Рибак є багаторазовим переможцем і призером етапів чемпіонатів Європи 
(1992–2005), переможцем «Ралі Ялта – 2007», головою комітету безпеки змагань і медицини 
Автомобільної федерації України (1992–2008, від 2011 р.), членом Проводу Чернівецького 
обласного автомобільного клубу «Буковина» (від 2003 р.). 

Дружина – Людмила Рибак (1962 р. н.) – доцент ЛДУФК, донька Софія (1983 р. н.) – 
менеджер, син Юрій (1988 р. н.) – інженер-програміст, донька  Адріяна (1997 р. н.) – 
студентка. 

Бажаємо шановному Ювіляру міцного здоров’я! 
 

ЛІТЕРАТУРА 
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Львівського державного університету фізичної культури (1946–2010): наук. вид: у 2-х т. / 
уклад. Ірина Свістельник. – Львів: ЛДУФК, 2011. – Т.2. – 528 с. – (Серія «Спортивна 
наука в особах, документах бібліографії», вип. 1). – Зі змісту: [Рибак Олег Юрійович]. – 
С. 186-197.  

2. Бубела Олег. Факультет фізичного виховання у структурі Львівського державного 
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[О. Рибак]. – С. 33. 

4. Львівський державний університет фізичної культури: попул. довід. / [авт. кол.: О. По-
лянський, М. Линець, І. Свістельник]; за заг. ред. Є. Приступи. – Львів: ЛДУФК, 2011. – 
172 с. – Зі змісту: [Декани факультету спорту: 2.08.2001 – 28.08.2006 –Рибак О.Ю. – 
кандидат педагогічних наук, доцент]. – С. 54.  

5. Львівський державний університет фізичної культури (1946–2016): попул. енцикл. / авт. 
кол.: Ф. Музика [та ін.]; упор. О. Борис; за заг. ред. Є. Приступи. – Львів: ЛДУФК, 2016. 
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забезпечення фізичної рекреації, реабілітації і здоров’я людини», №4). – Зі змісту: [Рибак 
О.Ю.]. – С. 242-243. 

7. Фізична реабілітація : анот. бібліогр. покажч. друкованих та електронних видань трьома 
мовами / уклад. Ірина Свістельник. – Київ: Кондор-видавництво, 2012. – 1162 с. (Серія 
«Інформаційне забезпечення фізичної рекреації, реабілітації і здоров’я людини», вип. 2). 
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Ю. М. ПАНИШКО, А. Л. ВАСИЛЬЧУК,  
О.П. РОМАНЮК-ОГІРКО, В.В. ТАРАСОВ 

 
Хроніка липня. ЮВІЛЕЙНІ ДАТИ ЗАРУБІЖНИХ ЛІКАРІВ  

ТА ВЧЕНИХ 
 
1 липня 200 років від дня народження Ігнаца Пилипа Земмельвейса, угорського лікаря. 

Народився в Будапешті. В 1844 р. закінчив медичний факультет Віденського університету. 
Працюючи в 1844–1849 рр. в 1-й акушерській клініці Відня зацікавився причиною пологової 
гарячки і дійшов висновку, що причина її криється в перенесенні заразної основи руками та 
інструментами акушерів. Ще в 1847 р. зобов’язав медичний персонал мити руки розчином 
хлорного вапна. Цей антисептичний захід дав чудові результати – захворюваність і смертність 
серед породіль різко знизилася. Незважаючи на підтримку провідних вчених Віденського 
університету (Й.Шкода, К. Рокитанський, Ф. Гебра), майже всі європейські авторитети в галузі 
акушерства зустріли новацію Земмельвейса вкрай негативно, що на багато років затримало 
впровадження антисептики. Земмельвейсу прийшлося покинути Відень. В 1850–1855 рр. він 
працював у лікарні св. Роха в Будапешті. З 1855 р. Земмельвейс став професором теоретичного і 
практичного акушерства Будапештського університету. Досліджував патологію загального 
сепсису на кріликах. Його роботи сприяли розвитку бактеріології, епідеміології, хірургії. 
Відкриття Земмельвейса було повністю визнано лише після його смерті. Помер І.П. Зем-
мельвейс 13 серпня 1865 р. на 48 році життя. В Будапешті в 1906 р. споруджений пам’ятник 
Земмельвейсу з написом: «Рятівник матерів». 

2 липня 145 років від дня народження Марі Клерамбо, французького психіатра. 
Досліджував симптоматичні психози, симптоматологію деліріозних синдромів, що виникають 
при деяких інтоксикаціях. Виділив і описав хронічні галюцинаторні психози. Був автором 
учення про психічний автоматизм, уперше описаний В.Х. Кандінським. Помер вчений 17 
листопада 1943 р. на 62 році життя. 

4 липня 115 років від дня народження Еріха Штернберга, німецького психіатра. 
Закінчив медичний факультет Берлінського університету. Був учнем і співробітником К. 
Бонгеффера, Е. Рейсса, А. Кронфельда. У 1933 р. емігрував з Німеччини до СРСР. Керував 
клінікою психозів літнього віку в Інституті психіатрії АМН СРСР. Один із основоположників 
геронтопсихіатрії. Помер вчений у 1980 р. на 77 році життя.  

4 липня 165 років від дня народження Ернста Отто Бекмана, німецького хіміка. 
Народився в Золінгені. В 1970 р. почав навчатися в Ельберфельді аптекарській справі. В 1874 р. 
вступив до Лейпцігського університету і навчався у відомого хіміка Германа Кольбе. В 1878 р. 
отримав докторський ступінь. В 1884 р. Г. Кольбе помер і Е.О. Бекман почав працювати у  
Й. Вісліцеуса, з 1887 р. став помічником Вільгельма Оствальда. Для своєї роботи Е. Бекман 
винайшов диференційний термометр (термометр Бекмана). Працював у Гессенському 
університеті, був професором в університеті Ерлангена, але в 1897 р. знову повернувся в 
Лейпціг. В 1912 р. очолив підрозділ з хімії новоствореного Інституту В. Кайзера в Берліні, де 
працював до жовтня 1921 р. Помер Е. Бекман у Берліні 12 липня 1923 р. на 71 році життя. 

5 липня 120 років від дня народження Георгія Петровича Дементьєва, російського 
орнітолога. У 1920 р. закінчив Ленінградський університет. Від 1926 р. працював у 
зоологічному музеї Московського університету, в 1931–1947 рр. – в орнітологічному відділі там 
же, від 1934 р. – професор, завідувач кафедри зоології хребетних, від 1950 р. – завідувач 
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орнітологічної лабораторії Московського університету. Наукові праці присвячені вивченню 
географічної мінливості та екології птахів, орнітогеографії, систематиці. Створив теорію 
еволюції забарвлення теплокровних тварин. Розпрацював теоретичні основи охорони природи. 
Був одним з авторів посібника «Руководство по зоологии» (тт. 1-6, 1940). У 1952 р. був отримав 
Сталінську премію. У 1959 р. – Велику зоологічну медаль Е. Жоффруа Сент-Ілера. Помер 
вчений 14 квітня 1969 р. на 71 році життя. 

12 липня 205 років від дня народження Клода Бернара, французького фізіолога. Після 
початкового навчання в батька, кюре Сен-Жюльєна, поступив у єзуїтський коледж у 
Вільфранші, згодом у коледж Гуассе. На початку 1832 р. працював в аптеці Ліона, але в 1833 р. 
покинув аптеку, думав присвятити себе поезії, драматургії і нарешті в 1834 р. став студентом 
медичного факультету Паризького університету. В 1839 р. завершив навчання і упродовж 2 
років працював інтерном в різних клініках Парижа, аж поки в 1841 р. став інтерном в клініці 
«Отель Дьє», якою керував знаменитий Франсуа Мажанді (1783–1855). Це знайомство стало 
доленосним. Відвідуючи лекції Ф. Мажанді в Колеж де Франс К. Бернар допомагав йому при 
демонстраціях. Ф. Мажанді швидко оцінив здібності К. Бернара і запросив його на посаду 
препаратора. Величезна працездатність дозволила К. Бернару працювати з 8 год. ранку до 24 
год. ночі. К Бернар написав докторську дисертацію на тему «Про роль шлункового соку в 
травленні» і захистив її в 1843 р. В 1847 р.  він став офіційним заступником Ф. Мажанді і почав 
читати в Колеж де Франс курс лекцій. 

Перші 10 років наукової роботи були для нього надзвичайно важкими через матеріальні 
негаразди, але найбільш плідними в кар’єрі вченого. За цей час йому чотири рази присуджували 
премію Академії наук з експериментальної фізіології. Перша робота К.Бернара присвячена 
вивченню анатомії та фізіології секреторного нерва слинної залози (1843) починає його цикл 
досліджень з фізіології травлення, що принесли К. Бернару світову славу. В цих дослідженнях 
К. Бернар детально описав фізіологічні методи виділення травних соків, значення 
перетравлюючих властивостей слини, шлункового соку, секрету підшлункової залози для 
здорового та хворого організму. В 1849 р. Французька АН присудила йому премію за роботи з 
фізіології травлення. Досліджуючи процес засвоєння вуглеводів Бернар відкрив 
глікогеноутворюючу функцію печінки і експериментально показав здатність печінки 
перетворювати глікоген в цукор. Роботи К. Бернара по глікогеноутворюючій функції печінки і 
ролі печінки в підтримці необхідного рівня цукру в крові були удостоєні в 1852 р. вищої премії 
Французької АН. 

В 1849 р. К. Бернар зробив 2 великі відкриття: він доказав важливу роль підшлункової 
залози для розщеплення жирів, білків та вуглеводів. Він вияснив, що клітини печінки здатні 
синтезувати із вуглеводів та білків їжі тваринний цукор і дав йому назву «глікоген». Це 
відкриття стало початком ендокринології. К. Бернар детально вивчив нервову регуляцію 
процесів синтезу та розпаду глікогену. Він відкрив, що укол в дно IV шлуночка («цукровий 
укол») викликає посилений вихід глюкози з печінки в кров (експериментальний діабет). 
Дякуючи ниркам тварина звільнюється від надлишку глюкози в крові. Це відкриття виявило 
роль головного мозку в процесах обміну речовин, роботі органів виділення і стало поштовхом 
до вивчення функцій печінки та нирок у нормі та патології. 

В березні 1852 р. К. Бернар відкрив судинозвужувальну функцію симпатичної нервової 
системи, а дещо пізніше – нерви-вазоділятори. В 1854 р. в Сорбонні на природничому 
факультеті організували кафедру загальної фізіології. Упродовж 14 років її очолював К. Бернар. 
До 1854 р. не припиняв свого зв’язку з клінікою: робив операції, консультував хворих. Це 
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особливо проявилося на його роботах із фармакології та токсикології. В 1855 р. після смерті  
Ф. Мажанді К.Бернар очолив його кафедру в Колеж де Франс. К. Бернар вивчав дію отрут 
(кураре, стрихніну, нікотину, дигіталісу, синильної кислоти, чадного газу) на різних тварин. Він 
доказав, що синильна кислота та чадний газ вступають в сполуку з гемоглобіном, що 
призводить до загибелі тварин; вияснив особливості впливу отрут на органи тварин і встановив 
вікові особливості стійкості тварин до отрут. Він також вивчав вплив ефіру, хлороформу, 
алкоголю, морфіну на тварин та рослин, що було важливо для хірургічної клініки. В 1868 р.  
К. Бернар полишив роботу в обох університетах і очолив кафедру та лабораторію в Музеї 
природної історії. Почався новий етап його наукової діяльності. Він вивчав процеси бродіння та 
окислення, явища анабіозу на рослинах та тваринах, його цікавили питання акліматизації в 
умовах різного атмосферного тиску. 

Одним з величезних досягнень Клода Бернара було вчення про внутрішнє середовище 
організму. «Сталість та стійкість внутрішнього середовища є умовою вільного життя» – такий 
найбільш відомий його постулат. К. Бернар висловив концепцію про те, що така сталість є 
важливою умовою для прогресу вищих тварин та їх стійкості проти дії факторів середовища. 
Регуляція енергетичних запасів глікогену здійснюється ЦНС, яка сприймає інформацію від 
чутливих нервів і відповідним чином реагує. Ці ідеї К. Бернара майже 70 років пролежали без 
застосування. В 1932 р. У. Кеннон у своїй книзі «Премудрість тіла» згадав ідеї К. Бернара і 
сформулював принципи гомеостазісу. Зміст цієї книги підштовхнув Н. Вінера на творчий 
контакт з У. Кенноном та О. Розенблютом і сприяв виникненню нової галузі знання – 
кібернетики. 

Наукова діяльність Клода Бернара отримала високе визнання. Він був обраний членом 
Академії медицини, Академії наук, Академії літератури та мистецтв у Парижі, членом Академії 
наук Флоренції, Едінбургу, Стокгольма, Мюнхена, Гааги, Королівського наукового товариства 
в Лондоні, членом-кореспондентом Петербурзької Академії наук, почесним членом 
Казанського університету, інших університетів та наукових товариств. Уряд Наполеона III 
нагородив його орденами, а в 1868 р. призначив сенатором. 

Лекції видатного вченого були надруковані у 18 томах. 180 експериментальних праць — 
це великий внесок у скарбницю світової фізіології та медицини. Його лекції відвідувало багато 
молодих лікарів з різних країн 

В лютому 1878 р. К. Бернар застудився, захворів важким нефритом і 10 лютого 1878 р. на 
65 році життя помер. Парламент і Сенат Франції постановили поховати К. Бернара за 
державний рахунок. Урочиста церемонія відбулася 16 лютого 1878 р., через декілька років прах 
К. Бернара був перенесений до Пантеону. 

12 липня 90 років від дня народження Еліаса Джеймса Корі, американського хіміка-
органіка. Народився в родині ліванських християнських емігрантів в Массачусетсі біля Бостона. 
В 1945 р. вступив до Массачусетського технологічного інституту. В 1948 р. він отримав ступінь 
бакалавра, а в 1951 р. – ступінь доктора філософії. Далі навчався в Університеті штату Іллінойс, 
де і став професором хімії у 1956 р. В 1959 р. переїхав до Гарвардського університету. В 1988 р. 
Е.Дж. Корі був нагороджений Національною медаллю науки. Він має понад 1000 публікацій. У 
2002 р. Американське хімічне товариства (ACS) визнало його «найбільш цитованим автором з 
хімії». За своє життя він отримав понад 40 великих нагород від різних наукових товариств, 
академій, організацій.   

15 липня 100 років від дня народження Вернона Бенджаміна Маунткасла, 
американського нейрофізіолога. Народився в Шелбівіллі (шт. Кентуккі). В 1938 р. закінчив 
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Роанський коледж в Селемі (шт. Вірджинія) та медичну школу Університету Джонса Хопкінса 
в Балтиморі. До 1943 р. працював в госпіталі Дж. Хопкінса, з 1948 р. – в медичній школі 
Університету Дж. Хопкінса. В 1959 р. став професором фізіології; з 1964 р. –директор відділу 
фізіології. Наукові роботи присвячені фізіології ЦНС та нейронним механізмам чутливості. 
Вивчав нейронну організацію та соматотопію кори головного мозку. Запропонував теорію 
колонкової будови кори, подав кількісну характеристику колонок. Вивчав корковий контроль 
рухової активності. Редактор журналу «Ньюрофізіолоджі» (1951–1969). Член НАН США (з 
1974 ), Американської академії мистецтв і наук (з 1974), президент Американського 
нейрологічного товариства (з 1971), почесний член декількох наукових товариств та 
університетів. Отримав низку нагород: премію Луїзи Гросс Хорвіц (1978), премію Ральфа 
Джерарда (1980), премію Альберта Ласкера за фундаментальні медичні дослідження (1983), 
Національну наукову медаль США в номінації «Біологічні науки» (1986), премію Австралії 
(1993), ForMem RS (1996), премію НАН США в галузі нейронаук (1998). Помер вчений 11 січня 
2015 р. на 97 році життя. 

18 липня 140 років від дня народження Вітольда Валсріяна Новіцкі, польського лікаря. 
Народився в м. Бохня (Польща). Закінчив медичний факультет Краківського університету в 
1902 р. В 1902–1908 рр. — асистент, в 1908–1913 рр. — доцент, в 1913–1919 рр. – професор, в 
1919–1941 рр. – завідувач кафедри патологічної анатомії, за сумісництвом декан медичного 
факультету (1923-1924, 1939) Львівського університету. В 1920–1921 рр. – Президент 
Львівського лікарського товариства, засновник музею гігієни Львівського університету (1930), 
співзасновник курорту Моршин. Напрями наукових досліджень пов’язані з експериментальною 
терапією пухлин, зокрема, раку легень, патофізіологією гормональної регуляції, патанатомією 
інфекційних захворювань, патанатомічною казуїстикою. Автор близько 90 наукових праць 
польською, німецькою та французькою мовами, серед них низка монографій, підручник в 3-х 
томах. Підготував 4 професорів. Загинув трагічно 4 липня 1941 р.: без суду страчений 
німецькими окупантами на 63 році життя.   

18 липня 115 років від дня народження Арпада Гереча, угорського хіміка-органіка. У 
1927 р. закінчив Будапештський технічний університет, де працював до 1938 р. У 1938–1950 рр. 
– інженер фармацевтичних заводів. В 1950–1955 рр. – директор фармацевтичного інституту, 
одночасно в 1950–1973 рр. – професор Сегедського університету, а з 1973 р. – Будапештського 
університету. Член Угорської АН (з 1958 р.). Займався синтезами глікозидів, олігосахаридів 
(1928–1938). Вивчав гідразони відкритої форми альдоз, перетворення похідних гідразона 
пентози в похідні тетрагідрофурана (1960–1968).  Помер вчений 27 січня 1982 р. на 78 році 
життя. 

18 липня 70 років від дня народження Хармута Міхеля, німецького хіміка. Народився у 
Вюртембергу. Цікавість до молекулярної біології привела його в 1969 р. в Тюбінгенський 
університет, де можна було вивчати біохімію з першого року навчання. Була можливість 
попрацювати упродовж 1972–1973 рр. в біохімічних лабораторіях Мюнхенського університету і 
в Інституті біохімії Макса Планка. Основний напрямок наукових досліджень – біохімія і 
рентгеноструктурний аналіз складних біоорганічних сполук. Вивчав АТФазну активність в 
галобактеріях. Виділив із пурпурних бактерій кристалічний взірець мембранного інтегрального 
білка, який є фотосинтезуючим реакційним центром. В 1982–1985 рр. разом з Р. Хубером та  
Й. Дайзенхофером розшифрував точну структуру бактеріального фотосинтетичного центру.  

В 1988 р. Х. Міхель разом з Р. Хубером та Й. Дайзенхофером отримали Нобелівську 
премію за визначення тривимірної структури фотосинтетичного реакційного центру. 
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20 липня 125 років від дня народження Антонія Добжанські, польського лікаря. 
Народився в с. Лозівка Тернопільської області. В 1919 р. закінчив медичний факультет 
Львівського університету. В 1923–1926 рр. стажувався з оториноларингології у Відні, Парижі, 
Бордо, Страсбурзі. В 1918–1920 рр. – хірург в армії, 1921–1932 рр. – асистент кафедри отори-
ноларингології Львівського університету, в 1932–1938 рр. – доцент кафедри, в 1938-1941 рр. — 
професор кафедри оториноларингології Львівського університету / медичного інституту і за 
сумісництвом керівник ЛОР-відділень Львівських лікарень (1932–1939); професор 
Варшавського таємного університету (1941–1944); завідувач кафедри і клініки оторино-
ларингології (1945-1953); декан медичного факультету (1947–1949) Варшавського університету 
/ медичної академії. В 1929 р. отримав вчене звання доцента, в 1938 р. – вчене звання 
професора. В 1950 р. – член-кореспондент ПАН. Займався проблемами удосконалення методів 
знеболення, пластичної хірургії гортані, носовушних ділянок обличчя, лікування папілом 
гортані та лікування склероми. Автор близько 50 наукових праць, в т. ч. французькою, 
німецькою мовами, редактор польських і міжнародних журналів з оториноларингології. 
Підготував 3 професорів. Помер 13 лютого 1953 р. на 60 році життя. 

21 липня 95 років від дня народження Рудольфа А. Маркуса — американського хіміка 
канадського походження. Закінчив університет МакГілла в Монреалі в 1946 р. і отримав ступінь 
доктора філософії. Пройшов постдокторську програму в Національній дослідницькій Раді 
Канади в Оттаві. На початку 50-х років Р.А. Маркус працював в Політехнічному інституті в 
Брукліні, в 1964 р. перейшов працювати в університет Іллінойса, а в 1978 р. став професором 
Каліфорнійського технологічного інституту. Майже рік читав лекції в Оксфорді, був 
професором Мюнхенського технологічного університету.  

В 1992 р. отримав Нобелівську премію з хімії «за внесок в розвиток теорії 
електронних трансферних реакцій в хімічній системі». 

25 липня 110 років від дня народження Миколи Миколайовича Жукова-Вережнікова, 
російського мікробіолога та імунолога. Народився в Акше (Забайкалля). В 1930 р. закінчив 
Московський університет. В 1932–1948 рр. працював у різних науково-дослідних установах 
Саратова та Ростова-на-Дону. В 1948 р. організував і очолив лабораторію експериментальної 
імунобіології в Інституті експериментальної біології АМН СРСР. В 1948 р. обраний академіком 
АМН СРСР. В 1948–1950 рр. став директором цього інституту. В 1950 р. був нагороджений 
Державною премією СРСР. В 1952–1954 рр. –заступник міністра охорони здоров’я СРСР, в 
1949-1953 рр. – віце-президент АМН СРСР. З 1955 р. завідувач відділу імунології Інституту 
експериментальної біології АМН СРСР. Наукові роботи присвячені проблемам загальної та 
експериментальної імунології та мікробіології. Досліджував чуму та холеру. Запропонував 
методи профілактики цих хвороб. В 1949 р. створив живу протичумну вакцину. Розробив метод 
лікування легеневої чуми. Займався проблемами трансплантаційної імунології та імунології 
раку. Розробив принцип отримання протигрипозної вакцини. Очолив дослідження із 
визначення впливу умов космічного польоту на бактерії, клітини і тканини людського 
організму. Помер 26 лютого 1984 р. на 73 році життя. 

26 липня 185 років від дня народження Ігнаци Барановскі, польського терапевта. 
Народився у м. Люблін. Закінчив економічний (1852) та медичний факультет (1858) 
Дерптського університету. Стажувався в університетах Кракова, Парижа, Гейдельберга, Берліна 
(1859), Відня (1860). Працював ординатором терапевтичного відділу шпиталю св. Духа (1958–
1862), шпиталю «Діти Іcyca» (1862) у Варшаві; асистентом (1860–1862), ад’юнктом (1862–1869) 
кафедри і клініки внутрішніх хвороб. В 1869 р. отримав звання доцента. В 1866–1871 рр. – 
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керівник кафедри медичної діагностики. В 1871 р. отримав звання професора. В 1871–1872 рр – 
керівник 1-ої кафедри терапії №1, в 1872–1886 рр. – керівник кафедри загальної терапії та 
медичної діагностики Варшавської медико-хірургічної академії / Варшавського університету. У 
1882 р. отримав догану від російської влади за захист польських національних інтересів. В  
1886 р. позбавлений права викладання в університетах. Упродовж 1886-1919 рр. займався 
приватною лікарською практикою. Був дійсним членом (1862), почесним членом (1883), 
головою Варшавського лікарського товариства (1894–1897), дійсним членом (1881), почесним 
членом (1886), віце-головою Люблінського лікарського товариства (1886–1887). Doctor Honoris 
Causa Ягеллонського університету (1900), Львівського університету (1912). Напрями наукових 
досліджень охоплювали проблеми кардіології, пульмонології, бактеріології, зокрема, 
туберкульозу. Заповів кошти Варшавському лікарському товариству, Люблінському 
лікарському товариству, Державній бібліотеці. Співорганізатор декількох протитуберкульозних 
санаторіїв. Помер 24 лютого 1919 р. у Варшаві на 86 році життя. Посмертно отримав титул 
Почесного професора Варшавського університету. 

26 липня 155 років від дня народження Пауля Вальдена – німецького хіміка латиського 
походження. Народився на хуторі Піпени Вольмарського повіту Ліфляндської губернії Росії в 
1863 р. В 1882 р. закінчив Ризьке реальне училище і вступив до Ризького політехнічного 
інституту. Після закінчення інституту в 1888 р. був залишений на посаді асистента. В 1891 р. 
захистив в Лейпцігському університеті дисертацію на ступінь доктора філософії, а в 1899 р. – 
докторську дисертацію на тему «Матеріали до вивчення оптичної ізомерії». В 1892 р. став 
доцентом, а в 1893–1919 рр. – професор аналітичної та фізичної хімії Ризького політехнічного 
інституту. В серпні 1919 р. емігрував до Німеччини і став професором Ростокського 
університету, де пропрацював до пенсії (1934). Своє видатне відкриття в галузі стереохімії – 
явище обернення стереоізомерів П. Вальден здійснив в 1895 р. З 1947 по 1957 рр. П. Вальден 
працював професором Тюбінгенського університету. Помер 22 січня 1957 р. на 94 році життя. 

29 липня 143 років від дня народження Влодзімєжа Косковського – польського лікаря. 
Народився у м. Лащув (Польща). У 1911 р. закінчив гімназію у Львові. У 1918 р. – медичний 
факультет Львівського університету. В 1913–1917 рр. – демонстратор кафедри. В 1918–1925 рр. 
– асистент кафедри, водночас (1918-1920) – лікар у діючій армії. Стажувався у Парижі (1921–
1922), Лозанні (1922–1923), Лондоні, Балтиморі (1924). В 1924 р. отримав вчене звання доцента. 
В 1925–1936 рр. – надзвичайний професор, в 1925–1939 рр. –завідувач кафедри фармакології, в 
1937–1938 рр. – декан медичного факультету, в 1936–1937 рр. – професор Львівського 
університету. В 1939 р. мобілізований як лікар у Польську армію. В 1941–1947 рр. – зав. 
кафедри фармакології польського відділу Едінбурзького університету, в 1949–1963 рр. – зав. 
кафедри фармакології і фізіології Александрійського університету (Великобританія). В 1963–
1965 рр. – лікар у м. Свіндон. Наукові інтереси: лікарська практика, хімія, фармакологія. 
Створив фармакологічну школу у Львові. Разом з Н. Гонсьоровським та Р. Ренцьким заснував 
курорт Моршин для студентів і працівників Львівського університету. Автор близько 100 
праць, член Львівського наукового товариства (1931), член-кореспондент (1932), дійсний член 
ПАН (1935), член-кореспондент Англійського наукового товариства хіміків і біологів, головний 
редактор «Pol. Gaz. Lek» (1924), член редколегії «Archives Internationales de Pharmacodynamie et 
Therapie». Нагороджений командорським хрестом ордена відродження Польщі (1937), Хрестом 
лицарського ордена св. Яна в Єрусалимі. Очолював Польський Червоний Хрест у Лондоні 
(1940–1946). Помер 20 травня 1965 р. на 72 році життя. 
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Ю.М. ПАНИШКО, А.Л. ВАСИЛЬЧУК 
 

ГЕРБЕРТ СПЕНСЕР ГАССЕР 
До 130-річчя від дня народження 

 
 Герберт Спенсер Гассер народився 5 липня 

1888 р. в м. Платтвіл (штат Вісконсін) в сім’ї лікаря 
Германа Гассера, що емігрував з Австрії, та вчительки 
Джейн Елізабет Грісволд, яка працювала в середній 
школі м. Платтвіл. Після закінчення середньої школи 
Герберт вступив у Вісконсінський університет, 
зосередивши основну увагу на вивченні зоології. У 
1910 р. Г. Гассер отримав  ступінь бакалавра мистецтв, 
а в 19011 р. – ступінь магістра мистецтв. Одночасно 
почав займатися на фізіологічному відділенні 
університету, який був організований Джозефом 
Ерлангером (1874–1965). Після завершення дворічного 
медичного курсу (1911-1913), Г. Гассер перевівся в 
медичну школу Джонса Хопкінса для отримання 
медичного ступеня, яку закінчив у 1915 р. Згодом 
повернувся у Вісконсін і упродовж року вивчав 
фармакологію, щоби потім приєднатися до Дж. 
Ерлангера, який працював у медичній школі 
Університету Вашингтона в м. Сент-Луїс керівником 
фізіологічного відділення. 

У Дж. Ерлангера і Г. Гассера було багато 
спільних наукових інтересів, в тому числі – електричні 

властивості нервових сигналів. Те, що нервові імпульси мають електричну природу, було відомо з 
кінця 18 ст. Потенціал дії однієї нервової клітини дуже короткий (тисячні долі секунди) і дуже 
слабий (декілька мікровольт). Тому прилади, що вивчають такі імпульси, повинні бути 
високочутливими та малоінерційними. У свій час дослідник з Вісконсіна Сідні Ньюкомер 
підсилював електричні сигнали від окремих нервових волокон за допомогою спеціальних 
вакуумних трубочок. Під час Першої світової війни Г. Гассер і Дж. Ерлангер працювали над 
проблемами травматичного шоку внаслідок крововтрати. Одночасно Г. Гассер займався 
фармакологічними дослідженнями у відділі хімічної військової служби у Вашингтоні. Після 
закінчення війни Г. Гассер і С. Ньюкомер опублікували свої дослідження з підсилення нервових 
імпульсів за допомогою традиційного пружинного гальванометра. Цей прилад дозволяв реєструвати 
потенціал дії у формі простого зубця. У 1920 р. компанія «Вестерн електрик» розробила особливо 
чутливий катодний осцилограф, але фізіологам цей прилад не продала. Вченим довелося затратити 
багато часу і зробити подібний прилад. 

Згодом вдалося встановити, що окремий потенціал дії фактично є сукупністю імпульсів від 
різних типів нервів, об’єднаних в одне волокно. Вчені провели досліди і встановили, що потенціали 
дії швидше розповсюджуються вздовж товстих аксонів, ніж вздовж тонких-, підтвердивши тим 
самим гіпотезу шведського фізіолога Густава Гетліна (1907). 

У 1921 р. Г. Гассер був призначений професором фармакології Вашингтонського 
університету. У 1923–1925 рр. Герберт Гассер мав можливість працювати в Європі з відомими вче-
ними, в тому числі з Арчібалдом В. Хіллом (1886–1977) та Генрі Х. Дейлом (1875–1968). У 1931 р. 
Г. Гассер став професором фізіології і керівником медичного коледжу Корнеллського університету, 
в 1935 р. став директором Рокфеллерівського інституту медичних досліджень. 



 
 

Феномен людини. Здоровий спосіб життя. Вип. 77 (143). 2018 
 
 
 

59 

 
Більша частина часу витрачалася на адміністративні функції та пошуки фінансової допомоги 

в зв’язку з економічною депресією в країні. 
У 1944 р. Г. Гассер та Дж. Ерлангер поділили Нобелівську премію з фізіології та 

медицини «за відкриття, що стосуються високодиференційованих функцій окремих нервових 
волокон». Війна перешкодила провести у Стокгольмі церемонію нагородження. У 1945 р. Г. Гассер 
прочитав Нобелівську доповідь на тему «Нервові волокна ссавців». 

У 1953 р. Г. Гассер покинув посаду директора Рокфеллерівського інституту, але продовжив 
свої дослідження, застосувавши електронний мікроскоп. 

Вчений був холостяком, зберіг теплі стосунки з багатьма колегами. 
У 1936–1937 рр. був редактором журналу з експериментальної медицини. За наукові 

дослідження відзначений при житті: був членом НАН США, Американської академії мистецтв і 
наук, Американської асоціації розвитку науки, Американського фізіологічного товариства, 
Американського товариства фармакології та експериментальної терапії, Американської асоціації 
лікарів, Американського філософського товариства, Гарвеєвського товариства, Лондонського 
королівського товариства, отримав почесні ступені низки університетів, в т. ч. Рочестерського, 
Вісконсінського, Пенсильванського, Паризького. 

Останні роки життя перебував у важкому стані після перенесеного інсульту. 
Помер 11 травня 1963 р., не доживши майже два місяці до свого 75-річчя. 
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В.В. ЧОП’ЯК, Ю.М. ПАНИШКО 
 

АКСЕЛЬ ХУГО ТЕОДОР ТЕОРЕЛЛЬ 
До 115-річчя від дня народження 

 
Аксель Хуго Теодор Теорелль народився 6 

липня 1903 р. в Лінкопінгі (Швеція) в сім’ї Тюре 
Теорелля, військового хірурга і Арміди (Білл) Те-
орелль, піаністки. У віці 3 років хлопчик захворів 
поліомієлітом і отримав параліч лівої ноги. Але в 9 
років переніс операцію трансплантації м’яза і отри-
мав можливість пересуватися. Поступив у державну 
школу, після закінчення якої у 1920 р. мріяв стати 
інженером на шведській залізниці і пройшов курс 
навчання. Але в 1921 р. вирішив присвятити себе 
медицині та вступив до Каролінського медичного 
інституту. Програму навчання пройшов за 3 роки і в 
1924 р.  одержав ступінь бакалавра медицини.  

Відвідав Пастерівський інститут в Парижі, 
повернувся у Стокгольм і отримав посаду асистента з 
медичної хімії в Каролінському інституті. Вивчав 
вплив ліпідів на швидкість осідання еритроцитів. 
Удосконалював методику електрофорез. Одержав 
звання професора в 1928 р. Захистив дисертацію по 
ліпідах плазми і отримав у 1930 р. ступінь доктора 
філософії. У 1931 р. одружився з Елін Маргіт 
Елізабет Аленіус, піаністкою. 

Досліджував фізико-хімічні властивості міоглобіну. У 1932 р. був призначений ад’юнкт-
професором медицини та фізичної хімії Упсальського університету. 

Упродовж наступних двох років як стипендіат Рокфеллерівського фонду працював у 
Інституті клітинної фізіології кайзера Вільгельма в Берліні, в лабораторії Отто Варбурга. Коли 
А. Теорелль почав вивчати окисні ферменти, біохімічна модель біологічного окислення та 
біоенергетики лише створювалася.  

У 1935 р. А. Теорелль повернувся до Стокгольму, зацікавився цитохромом С. В цьому ж 
році розділив кристалічний цитохром С на 2 компоненти: коензим (каталізатор) і апофермент 
(чистий білок). Після створення в 1937 р. Медичного Нобелівського інституту був призначений 
професором та керівником відділу біохімії цього інституту. 

В 1939 р. А. Теорелль провів 3 місяці в США, де вивчав біохімію білків з Лайнусом 
Полінгом у Каліфорнійському технологічному інституті в Пасадені. Початок Другої світової 
війни уповільнив наукові дослідження, співпраця з іноземними вченими також була 
сповільнена. 

В кінці 40-х рр. А. Теорелль у співдружності з Брайтоном Чансом із Пенсильванського 
університету звернули увагу на окрему групу окислювальних ферментів, алкогольдегідрогеназ.   

У 1955 р. Аксель Хуго Теодор Теорелль отримав Нобелівську премію «за відкриття, 
що стосуються природи та механізму дії окисних ферментів».  

У 60–70-х рр. ХХ ст. А. Теорелль виконував адміністративні обов’язки в Центральному 
фонді товариства Веннер-Гріна, що займався організацією та фінансуванням досліджень 
вчених, які були запрошені у Стокгольм. У 1970 р. вчений покинув Каролінський інститут. У 
1974 р. А. Теорелль переніс інсульт і здоров’я його погіршилось. 
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Вчений отримав медаль Пауля Карери з хімії Цюрихського університету, медаль Шеле 
Асоціації німецьких фармакологів, медаль Сіба Лондонського біохімічного товариства, 
ювілейну медаль в честь 150-річчя Каролінського інституту. А. Теорелль був членом Шведської 
НАН та її президентом (1967–1969), членом НАН США, Лондонського Королівського 
товариства (1959), Почесним доктором Сорбонни (1951), президентом Міжнародного 
біохімічного союзу (1967–1973), членом Шведської хімічної асоціації, Шведського товариства 
лікарів і хірургів, Данської королівської, Норвезької і Американської АН та мистецтв. Мав 
почесні ступені університетів: Пенсильванії, Кентуккі, Мічігану, Брюсселя. 

Під час подорожі на острів Люстере помер 15 серпня 1982 р. на 80 році життя. 
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Ю.М. ПАНИШКО, Л.Р. МАТЕШУК-ВАЦЕБА,  
А.Л. ВАСИЛЬЧУК 

 
КАМІЛЛО ГОЛЬДЖІ 

До 175-річчя від дня народження 
 

Камілло Гольджі народився 7 липня 1843 р. 
(за деякими даними в 1844 р.) у с. Кортено в 
сім’ї лікаря Алессандро Гольджі, що, мабуть, 
визначило долю Камілло. Медицину студіював 
в Університеті Павії під керівництвом Еусебіо 
Оела, який першим серед вчених Павії 
використовував мікроскоп для систематичного 
вивчення клітин. Медичний ступінь Камілло 
Гольджі отримав у 1865 р.  і почав працювати в 
Павії у психіатричній клініці Сан-Матео. Він 
вивчав структуру мозку і нервової системи в 
лабораторії мікроскопії, яку очолював Джуліо 
Біццоцеро. Після виходу в світ (1850) книги  
Р. Вірхова «Клітинна патологія», мікроскопічні 
дослідження стали дуже популярними. Нервові 
клітини настільки різні, що гістологи мали 
проблеми із вивченням нейронів.  

В лікарні К. Гольджі займався невро-
логією, в тому числі розладами психіки та 
вивченням мозку. У 1872 р. К. Гольджі був 
запрошений на посаду головного санітарного 

інспектора в госпіталь хронічних хвороб, де створив лабораторію і почав вивчати нервову 
систему людини. Для мікроскопічних досліджень спочатку потрібно виготовити тканинні зрізи. 
Для цього тканини обробляють двохромовокислою сіллю, після чого вони стають твердими і 
можна зробити тонкі зрізи. К. Гольджі звернув увагу на те, що при зануренні твердих  зрізів 
нервових тканин в розчин нітрату срібла нейрони зафарбовуються у чорний колір. 
Контролюючи час обробки нервової тканини двохромовою сіллю, добився пофарбування як 
декількох нейронів та їх волокон, так і багатьох клітин. 

У 1875 р. К. Гольджі повернувся в Павію викладачем гістології, а в 1879 р. почав читати 
лекції з анатомії в Сієнському університеті. Згодом К. Гольджі замінив свого вчителя Джуліо 
Біццоцеро на посаді завідувача кафедри загальної патології і опублікував низку праць в цій 
галузі. 

Пізніше К. Гольджі класифікував різні типи нейронів і зробив відкриття в будові 
окремих клітин і нервової системи в цілому. К. Гольджі вважав, що його препарати 
демонструють «дифузну нервову сітку». Один з нейроанатомів, Сантьяго Рамон-і-Кахаль 
(1852–1934), застосував метод пофарбування за К. Гольджі і був прихильником «нейронної 
теорії», що визнавала незалежність кожної нервової клітини. Оскільки синаптичні щілини були 
дуже малі, щоб їх можна було роздивитися через оптичний мікроскоп, С. Рамон-і-Кахаль не міг 
доказати, що нервові волокна різних клітин залишаються ізольованими. 

В 1898 р. К. Гольджі помітив всередині нейрона тонку мережу з переплетених ниточок. З 
тих пір «апарат Гольджі» спостерігався в різних клітинах упродовж багатьох років. Згодом, в 
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30-40 рр. ХХ ст. після винаходу електронного мікроскопа «апарат Гольджі» почали вважати 
штучною структурою, що виникає в процесі пофарбування. Але з удосконаленням техніки 
електронної мікроскопії було визначено реальним існування «апарату Гольджі» і вважається, 
що він бере участь в модифікації білків. 

Крім вивчення будови нервової системи К. Гольджі в період з 1885 р. по 1893 р. вивчав 
проблеми малярії. Його ідеї в цій галузі призвели до конфлікту з іншим дослідником малярії 
Роналдом Россом (1857–1932), лауреатом Нобелівської премії з фізіології та медицини 1902 р. 
Вивчаючи малярію, К. Гольджі зробив відкриття: всі малярійні паразити діляться в крові майже 
одночасно і через регулярні інтервали. Момент поділу співпадає з початком приступу 
лихоманки. К. Гольджі спочатку працював з чотириденною малярією, оскільки температура у 
хворих піднімалася кожний раз на 4 день. За допомогою серії препаратів крові вчений показав, 
що нове покоління збудників лихоманки з’являється кожні 72 години. 

У 1900 р. К. Гольджі був обраний сенатором, а також призначений деканом медичного 
факультету і президентом Університету Павії. 

Визнання наукових заслуг К. Гольджі прийшло у 1906 р., коли він і Сантьяго 
Рамон-і-Кахаль отримали Нобелівську премію з фізіології та медицини «на знак визнання 
їхніх праць про структуру нервової системи». 

К. Гольджі був головою і засновником Інституту серотерапії та вакцинації в провінції 
Павія. Довгий час К. Гольджі перебував на посаді ректора університету. До початку Першої 
світової війни К. Гольджі виповнився 71 рік, але він прийняв на себе керівництво військовим 
госпіталем в Павії, в якому створив невропатологічній і механотерапевтичний центр для 
вивчення і лікування периферійної нервової системи та реабілітації поранених. 

У 1918 р. К. Гольджі пішов на пенсію. 
При житті вчений був членом Геттінгенської АН, Петербурзької АН, Прусської АН, 

Нідерландської королівської АН, НАН Італії, Паризької медичної академії, Бельгійської 
королівської Академії медицини, Німецької академії природознавців «Леопольдіна», членом-
кореспондентом Російської академії наук (1905).  

Помер вчений 21 січня 1926 р. на 83 році життя. 
У музеї університету Павії є зал К. Гольджі, де представлено 80 дипломів, грамот та 

інших нагород, отриманих вченим. 
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Ю.М. ПАНИШКО, Р.Т. ДОВБУШ 
 

ПЕТРО ГРИГОРОВИЧ СЕРГІЄВ 
До 125-річчя від дня народження 

 
Петро Григорович Сергієв народився 10 

липня 1893 р. в с. Сретенське (нині Кіровської 

області РФ. Після закінчення гімназії поступив на 

медичний факультет Казанського університету, 

який закінчив у 1917 р. Після закінчення навчання 

був направлений в діючу армію полковим лікарем. 

Після демобілізації працював інфекціоністом. У 

1919 р. добровольцем пішов у РСЧА. У 1921 р. був 

лікарем Радянського представництва в Афганістані. 

У 1922–1927 рр. працював у партійних органах. Від 

1927 р. працював у Тропічному інституті (нині 

Інститут медичної паразитології і тропічної меди-

цини ім. Є.І. Марциновського), а в 1934–1970 рр. – 

очолював цей інститут. У 1937 р. захистив докторську дисертацію і отримав вчене 

звання професора. В тому ж році був призначений наркомом охорони здоров’я РРФСР, а 

в 1938 р. – начальником Протиепідемічного управління НКОЗ РРФСР. Під час німецько-

радянської війни 1941–1945 рр. працював  начальником відділу з боротьби з малярією 

НКОЗ СРСР. В 1944 р. П.Г. Сергієв був обраний академіком АМН СРСР. В 1946– 

1957 рр. П.Г. Сергієв був членом Президії, а в 1957–1960 рр. – віце-президентом АМН 

СРСР. В останні роки життя був науковим консультантом. У 1960 р. П.Г. Сергієв був 

обраний почесним академіком АН УРСР. 

П.Г. Сергієв був автором понад 200 наукових праць, присвячених, головним 

чином, проблемам малярії, вивченням якої він займався більш як 45 років. Світове 

визнання отримали наукові праці вченого, присвячені вивченню малярійних паразитів 

різних штамів. Вчений науково обґрунтував і розпрацював шляхи ліквідації малярії в 

СРСР.  



 
 

Феномен людини. Здоровий спосіб життя. Вип. 77 (143). 2018 
 
 
 

65 

Упродовж 40 років П.Г. Сергієв був головним редактором журналу «Медицинская 

паразитология и паразитарные болезни». Велике значення для вченого мала підготовка 

кадрів наукових працівників і налагодження міжнародних медичних зв’язків. Він був 

членом Малярійної комісії Ліги Націй в 30-і рр. З кінця 50-х рр. П.Г. Сергієв був 

експертом ВООЗ з малярії,  декілька років був членом Консультативної ради ВООЗ з 

наукових досліджень. 

У 1946 р. отримав разом із співробітниками Державну премію  за застосування 

граміцидину в госпіталях, а в 1952 р. – отримав Державну премію за організацію 

боротьби з малярією. В 1961 р. отримав звання Героя Соціалістичної Праці. У 1965 р.  

вченому присудили Міжнародну премію і медаль С. Дарлінга за заслуги в області 

маляріології. 

Помер вчений 12 липня 1973 р. після відзначення 10 липня свого 80-річчя. 
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Ю.М. ПАНИШКО, А.Л. ВАСИЛЬЧУК, 
О.В. ШЕВЕЛЮК 

 
АЛЬБЕР ШАРЛЬ КАЛЬМЕТТ 

До 155-річчя від дня народження 
 

Альбер Шарль Кальметт народився 12 
липня 1863 р. в Ніцці. У 1883 р. закінчив 
медичний факультет Паризького універ-
ситету. Служив морським військовим 
лікарем, брав участь в медичній експедиції 
на Далекому Сході, працював у Африці, де 
вивчав тропічні інфекційні хвороби, брав 
участь в боротьбі з епідеміями. Від 1890 р. 
Альбер Кальметт став працівником Пастерів-
ського інституту в Парижі, а в 1891 р. сам  
Л. Пастер (1822–1895) направив таланови-
того молодого учня в Сайгон для створення 
там спеціалізованої лабораторії. А. Кальметт 
організував у Сайгоні першу філію 
Пастерівського інституту. Це був перший 
інститут мікробіології у французьких 

колоніях, який став прототипом багатьох науково-медичних закладів. В цьому інституті  
А. Кальметт розгорнув дослідження з вивчення холери, дизентерії, сказу, філяріозу, анкі-
лостомідозу. Разом з А. Йєрсеном вперше застосував протичумну серотерапію. У 1895 р.  
А. Кальметт повернувся у Францію і за рекомендацією Л. Пастера очолив Пастерівський 
мікробіологічний інститут у м. Лілль на півночі Франції, в якому сам Л. Пастер починав 
наукову діяльність.  

У 1898–1917 рр. А. Кальметт працював директором організованого ним Бактеріоло-
гічного інституту і водночас професором гігієни і бактеріології університету в Ліллі. 
Вчений проводив дослідження в галузі гігієни, інфекційних хвороб, запропонував метод 
очищення противіспової вакцини. Саме в цей час А. Кальметт організував філію 
Пастерівського інституту в Алжирі. 

В 1901 р. А. Кальметт заснував перший протитуберкульозний диспансер, пропагував 
ідею боротьби з туберкульозом шляхом створення мережі спеціалізованих диспансерів.  
А. Кальметт організував Північну лігу боротьби з туберкульозом, був одним з ініціаторів 
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створення Французького національного комітету боротьби з туберкульозом, був обраний 
віце-президентом комітету, побудував перший санаторій для хворих на туберкульоз. 

А. Кальметт разом зі своїм помічником Каміллом Гереном детально вивчав механізм 
інфекції та імуногенез при туберкульозі. Вчений прийшов до висновку, що для створення 
протитуберкульозного імунітету потрібно імплантувати в організм людини з самого 
народження живі, але авірулентні мікобактерії туберкульозу. Для отримання штучним 
шляхом штаму мікобактерій туберкульозу, здатного забезпечити імунологічну перебудову 
організму, А. Кальметт і К. Герен використали культуру мікобактерій бичачого типу.  

Внаслідок 13-річного культивування M. bovis на жовчногліцериновому середовищі, 
після 230 пасажів з інтервалами в 2 тижні вчені отримали штам, який втратив вірулентність. 
Отриманий штам, названий BCG (Bacille bilie Calmette-Guerin) володіє чіткими 
імуногенними властивостями. В 1921 р. А. Кальметт і К. Герен вперше застосували живу 
вакцину, отриману з цього штаму, новонародженій дитині. До 1924 р. у Франції було 
вакциновано 300 новонароджених, матері яких були хворі на туберкульоз. 

 

 
Альбер Кальметт і Камілл Герен 
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В СССР штам БЦЖ був завезений Л.О. Тарасевичем (1868–1927) в 1925 р. і був 
названий BCG-1. Вакцина БЦЖ витримала перевірку часом, її ефективність перевірена і 
доказана практикою. В теперішній час вакцина БЦЖ є основним препаратом для 
специфічної профілактики туберкульозу.  

Від 1917 р. до кінця життя А. Кальметт був віце-директором Паризького 
Пастерівського інституту. А. Кальметт підготував багатьох учнів і став засновником 
французької школи фтизіатрів.  

У 1919 р. А. Кальметт був обраний членом Французької медичної академії, а в  
1927 р. став членом Паризької АН. 

Показав (1894), що при введенні отрут тваринного і рослинного походження в крові 
тварин утворюються антитіла. Розпрацював методи серотерапії при укусах отруйних змій. 

В 1905–1914 рр. провів дослідження з біологічного очищення стічних вод. В 1926 р. 
вийшло у світ керівництво «L’infection bacillaire et la tuberculose chez l’homme et chez les 
animaux» (Бацилярна інфекція і туберкульоз у людини і тварин). 

Помер вчений 29 жовтня 1933 р. на 71 році життя. 
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Ю.О. МАТВІЄНКО, С.В. МАТВІЄНКО 
 

ЛИВЕРІЙ ДАРКШЕВИЧ 
До 160-річчя від дня народження 

 
Ливерій Осипович Даркшевич наро-

дився 17 липня 1858 року в м. Ярославль в 
сім'ї військового лікаря. У 1877 р. він 
закінчив Московську гімназію №5, а в  
1882 р. – медичний факультет Московського 
університету. Ще студентом проявляв 
величезну працьовитість і цілеспря-
мованість, котрі зберігалися упродовж 
всього його творчого життя. Через рік після 
закінчення навчання в університеті молодий 
випускник на кошти батька відправився за 
кордон з метою ознайомлення із 
принципами роботи клінік нервових і 
психічних хвороб. За три роки перебування 
в Німеччині і Франції, слідуючи строго 
розробленому плану та творчо розуміючи 
досягнення сучасної науки, Даркшевич 
отримав фундаментальні знання з анатомії 
та фізіології нервової системи, клінічної 
неврології, освоїв найновітніші методи 
дослідження в лабораторіях Вірхова і 

Майнерта (Відень), Вестфаля (Берлін), Гольця (Страсбург), Мунка і Менделя (Берлін), Флексіга 
(Лейпциг) і в клініках відомих французьких неврологів Шарко і Вульпіана. За ці роки він 
виконав 15 наукових робіт, присвячені, головним чином, нейроанатомії і фізіології головного 
мозку. 

Повернувшись до Росії в 1888 році дослідник захистив докторську дисертацію на тему 
«Про провідник світлового подразнення з сітківки ока на окоруховий нерв». У цій роботі він на 
підставі ретельного анатомічного вивчення та додаткових фізіологічних дослідів вперше описав 
дугу зіничного рефлексу та ядро, назване ним «верхнім ядром окорухового нерва». Наступними 
роботами анатомів було встановлено, що це ядро дає початок задньому поздовжньому пучку і 
має відношення до екстрапірамідної системи. Надалі воно було названо ядром Даркшевича. 

Захист дисертації дав можливість вченому отримати звання приват-доцента Московського 
університету. За пропозицією О.Я. Кожевникова протягом трьох років Даркшевич працював в 
його клініці ординатором. У вересні 1892 р. по рекомендаціях В.М. Бехтерева і О.Я. Кожев-
никова він був призначений екстраординарним професором на кафедру нервових хвороб 
Казанського імператорського університету. 

У Казань на кафедру Даркшевич прибув вже як учений зі світовим ім'ям. Під його 
керівництвом лікувальне відділення з 6 ліжок поступово перетворилося у велику клініку з 
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амбулаторією, лабораторією і електротерапевтичним кабінетом. Змістовні та доступні виклади 
лекцій залучали численну аудиторію студентів і лікарів. Інтенсивна науково-дослідницька 
робота, що проводилася ним, зробила клініку центром неврологічної думки не тільки для 
Казанської губернії, а й для всього Поволжя і віддалених східних районів Росії. Він створив 
власну казанську школу неврологів, яка виховала ряд видних представників російської 
неврології. 

Казанський період був найбільш успішним у діяльності Даркшевича. Проведені ним 
дослідження були присвячені різним питанням клінічної неврології. Велику увагу він, як і 
раніше, надавав фізіологічному експерименту, ретельному анатомічному вивченню і 
клінічному аналізу. Особливо широко розроблялася на кафедрі проблема нейроінфекцій. 
Описуючи особливі форми невриту плечового сплетення, вчений описав його характерну 
клінічну картину, перебіг, сезонність і висловив припущення про інфекційну природу. 
Займаючись вивченням кожевниковської епілепсії, Даркшевич розглядав її як наслідок 
особливої нейротропної інфекції з кірковою локалізацією патологічного процесу. Одним з 
перших він рекомендував проводити хірургічне лікування цього захворювання. 

Дружба Даркшевича з казанським фізіологом Миславським, хірургами Розумовським і 
Вишневським сприяла зародженню в Казані російської нейрохірургії. Тут, в операційній 
університетській клініці проводилися перші в Росії хірургічні втручання по екстирпації 
кіркових центрів при епілепсії (операція Горслі), пухлинах головного мозку, інших ураженнях 
нервової системи. 

Велику цінність представляють роботи дослідника, присвячені спинній сухотці. Він один 
з перших, ще до запровадження реакції Вассермана, вказав на сифілітичну її природу і 
заперечував системний характер ураження, а також стверджував, що в основі цієї хвороби 
лежать специфічні невритичний і менінгеальний процеси, а ураження задніх стовпів сірої 
речовини спинного мозку є вторинним. 

Чималий інтерес представляють його дослідження патології м'язів і периферичних нервів. 
Ще в 1903 р. Даркшевич в німецькому посібнику з патологічної анатомії нервової системи 
написав розділ про патологічну анатомію м'язів, а трохи пізніше – кілька статей про 
церебральні і артропатичні аміотрофії. 

Для періоду становлення і розквіту неврології було характерним вивчення окремих 
клінічних форм, опис нових симптомів і синдромів, прагнення пояснити факти клінічної 
патології шляхом поглибленого дослідження морфології нервової системи. Значний внесок в 
науку цього періоду з описом найцінніших нових фактів і відкриттів було зроблено 
казанськими неврологами. До них відносяться охарактеризовані Даркшевичем ретроградні 
зміни в центральному відрізку пошкодженого нерва і його роботи, присвячені патології м'язів і 
рефлекторних аміотрофій, а також запропонований Кочергіном (учнем Даркшевича і 
Фаворського) оригінальний метод фіксації головного мозку з одночасною кольоровою 
диференціацією білої і сірої речовини. 

Професор постійно проводив наукові дослідження, багато експериментував, залишивши 
після себе понад 60 наукових робіт, причому багато його цікавих спостережень залишилися 
неопублікованими. Найбільшим обов'язком свого життя він вважав створення керівництва з 
нервових хвороб, що було заповітом його покійного вчителя – О.Я. Кожевникова, який не встиг 
це здійснити. Для написання і видання першого в Росії тритомного керівництва «Курс нервових 
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хвороб» Даркшевичу знадобилося понад 15 років. Незважаючи на неймовірну завантаженість 
науковою та педагогічною роботою, він приділяв увагу і суспільному житті – був головою 
Казанського товариства лікарів і разом з В.М. Бехтеревим в 1893 р. брав участь в створенні 
Товариства невропатологів і психіатрів. За його ініціативою в 1901 р. «Щоденник Товариства 
казанських лікарів» був реорганізовано в щомісячний «Казанський медичний журнал», 
Даркшевич став його першим головним редактором. У Казані ним була організована перша в 
Росії наркологічна лікарня, де він часто виступав з популярними лекціями. 

Науково-педагогічна та громадська діяльність дослідника тривала в Казані до 1917 р., 
коли він був обраний на кафедру нервових хвороб Московського університету і призначений 
директором клініки при Ново-Катерининській лікарні, в якій колись починав свою педагогічну 
кар’єру. Одночасно зі своєю основною роботою він керував реорганізацією Жіночого 
медичного інституту, а в 1919 р. брав участь в створенні Державної вищої медичної школи (3-й 
Московський медичний інститут) і став її директором, а також керівником Діагностичного 
інституту удосконалення лікарів Московської області. 

До останніх днів свого життя Даркшевич весь свій час віддавав вихованню молодого 
покоління неврологів. Сотні лікарів, не будучи безпосередніми учнями вченого, виховувалися 
на його працях і керівництві з нервових хвороб. Мріючи повністю звільнити російських 
студентів і лікарів від проблем, пов'язаних з дефіцитом іноземних підручників і посібників, він 
почав переробляти свій курс нервових хвороб, але випустити нове видання так і не встиг – 27 
березня 1925 року Даркшевич помер. Похований видатний вчений на Новодівичому кладовищі 
в Москві. 
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Ю.М. ПАНИШКО, А.Л. ВАСИЛЬЧУК 
 

ВОЛОДИМИР СЕРГІЙОВИЧ РУСИНОВ 
До 115-річчя від дня народження 

 
Володимир Сергійович Русинов народився 

20 липня 1903 р. в м. Баку в сім’ї капітана 

нафтоналивного корабля. Через деякий час сім’я 

переїхала в Петроград. У 1921 р. Володимир 

Сергійович поступив на біологічне відділення 

фізико-математичного факультету Петроград-

ського державного університету, яке закінчив у 

1926 р. (в той час заклад називався Ленінградський 

державний університет). Після закінчення навчання 

залишився працювати, навчався в аспірантурі (до 

1929 р.). Учень О.О. Ухтомського (1875–1942). 

Працював у фізіологічній лабораторії при ЛДУ, яку 

очолював академік О.О. Ухтомський. Одночасно (від 1929 р. по 1934 р.) був 

докторантом, а згодом вченим спеціалістом лабораторії фізіології тварин АН СРСР. У 

1935–1941 рр. В.С. Русинов працював завідувачем електрофізіологічної лабораторії 

клінічної лікарні ім. Боткіна в Москві, а в 1941–1945 рр. – завідувачем 

електрофізіологічної лабораторії Інституту мозку МО3 СРСР.  

В 1945–1957 рр. В.С. Русинов працював завідувачем електрофізіологічної 

лабораторії Інституту нейрохірургії ім. М.Н. Бурденка АМН СРСР, а з 1957 р. поза-

штатним науковим керівником. Одночасно (від 1951 р.) вчений був завідувачем 

лабораторії загальної фізіології тимчасових зв’язків і заступником директора з наукової 

роботи Інституту вищої нервової діяльності і нейрофізіології АН СРСР. 

Володимир Сергійович Русинов був автором понад 200 наукових праць з 

електроміографії, електрокардіографії та електроенцефалографії. В.С. Русинов, будучи 

учнем і послідовником О,О. Ухтомського, продовжив розпрацьовувати теоретичні 

концепції про механізми домінанти, вогнища стаціонарного збудження. Вчений 

запропонував метод створення домінантного вогнища при дії на ЦНС постійного струму 
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(поляризаційна домінанта Русинова). В.С. Русинов був піонером застосування 

обчислювальних машин в нейрохірургічній практиці. На підставі методів 

математичного аналізу були розроблені принципи визначення локалізації органічних 

уражень головного мозку. 

Під керівництвом вченого виконано 28 кандидатських та 6 докторських 

дисертацій. Наукові досягнення вченого були достойно оцінені сучасниками. У 1952 р. 

вчений отримав премію ім. О.О. Ухтомського, а в 1967 р. – премію І.П. Павлова 

Вчений проводив велику науково-організаційну роботу на посаді заступника 

голови Всесоюзного фізіологічного товариства, був членом Міжнародної організації з 

вивчення мозку. 

В.С. Русинов був академіком АМН СРСР в 1978–1991 рр. У 1966 р. отримав 

почесне звання «Заслужений діяч науки РРФСР», у 1987 р. отримав державну премію 

СРСР. У 1993 р. отримав премію ім. І.М. Сєченова. Був нагороджений орденами і 

медалями СРСР. 

Помер вчений у 1995 р. на 92 році життя. 
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Ю.М. ПАНИШКО, Х.В. ПАРТИКА, 
Г.В. ЛАВРИК 

 
ЗЕЛЬМАН АБРАХАМ ВАКСМАН 
До 130-річчя від дня народження 

 
 Зельман Абрахам Ваксман народився 22 

липня 1888 р. в с. Нова Прилука (нині 
Липовецького району Вінницької області) у 
єврейській сім’ї: батько, Яків Ваксман був 
орендатором земельної ділянки, а мати, Фредія 
Ваксман була власницею промтоварного 
магазину. Мати найняла репетиторів, після 
занять з якими Зельман блискуче здав іспити і 
був прийнятий в Одеську гімназію, яку 
закінчив у 1910 р. Бажаючи отримати 
університетську освіту і розуміючи, що в 
царській Росії шанс отримати вищу освіту є 
мінімальним, З.А. Ваксман емігрував у США.  

Після прибуття у Філадельфію у 1911 р. 
він зупинився у своїх сестер, які володіли 
фермою поблизу Метьючена (штат Нью-

Джерсі). Життя на фермі спонукало Зельмана «…шукати відповіь на численні питання про 
циклічність життя в природі…» 

Він поступив у сільськогосподарський коледж, в якому вивчав мікробіологію ґрунту і 
в 1915 р. отримав ступінь магістра природничих наук Університету Рутгерса. Вчений 
вивчав екологію ґрунтових мікроорганізмів та їх взаємодію. Перша наукова робота 
Зельмана містила перелік різних мікроорганізмів та їх комбінацію. Вчений був призначений 
асистентом-дослідником з ґрунтової бактеріології на сільськогосподарській експе-
риментальній станції Нью-Джерсі, де працював під керівництвом Дж. Г.Ліпмана. 

Зацікавили вченого групи актиноміцетів. Перші експерименти переконали його, що 
актиноміцети мають важливе значення, але для цього потрібно застосувати біохімічні 
механізми. Вчений продовжив навчання в якості студента-дослідника в Каліфорнійському 
університеті в Берклі і в 1918 р. отримав ступінь доктора філософії. Зельман повернувся в 
Рутгерс, де спочатку читав лекції, а в 1925 р. був призначений ад’юнкт-професором, в  
1931 р. – професором з мікробіології ґрунту. 
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В 1932 р. Американська національна асоціація з боротьби з туберкульозом 
звернулася до З.А. Ваксмана з проханням вивчити процес руйнування палички 
туберкульозу в ґрунті. Вчений зробив висновок, що за руйнацію палички туберкульозу  
відповідальні мікроорганізми-антагоністи. В 1939 р. З.А. Ваксман розпочав нову програму 
досліджень з використання мікробіології ґрунту для лікування хвороб людини. Упродовж 4 
років команда дослідників на чолі з З.А. Ваксманом дослідила близько 10 000 ґрунтових 
мікроорганізмів у пошуках антибіотиків, які могли б руйнувати бактерії без шкоди для 
людини. У 1940 р. дослідники виявили актиноміцин, який, на жаль, виявився 
високотоксичним. В 1942 р. вчені відкрили стрептотрицин – антибіотик, що виявився 
ефективним проти збудника туберкульозу. А в 1943 р. дослідники знайшли стрептоміцин, 
який виявився високоефективним. У цьому ж році З.А. Ваксман став професором 
мікробіології. 

 

 

Декілька років тестування та доробки і в 1946 р. стрептоміцин почав широко 
застосовуватися для лікування туберкульозу. Отримання стрептоміцину підштовхнуло 
багатьох дослідників до пошуку нових лікарських препаратів.  

У 1952 р. З.А. Ваксман був нагороджений Нобелівською премією з фізіології та 
медицини «за відкриття стрептоміцину».  

Вчений опублікував понад 400 наукових статей і написав особисто та колективно 
понад 20 книг. 
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В 1958 р. З.А. Ваксман вийшов на пенсію, але продовжував писати статті та читати 
лекції про антибіотики в різних містах Америки. 

Крім Нобелівської премії З.А. Ваксман став кавалером ордену Почесного легіону 
(1950). Він був членом НАН США, Національного дослідницького товариства, Товариства 
американських бактеріологів, Американського хімічного товариства, Товариства 
експериментальної біології та медицини. Вчений отримав почесні докторські ступені 
університетів Рутгерса та Льєжа. 

Він був щасливий у шлюбі з Бертою Деборою Митник, яка також емігрувала з ним до 
США. Їх син Байрон Хальстед пішов дорогою батька і захопився наукою. 

Помер 16 серпня 1973 р. на 86 році життя. 
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Ю.М. ПАНИШКО, О.П. РОМАНЮК-ОГІРКО 
 

МИХАЙЛО МИХАЙЛОВИЧ ШЕМЯКІН 
До 110-річчя від дня народження 

 
 Михайло Михайлович Шемякін народився 

26 липня 1908 р. в сім’ї московського лікаря. Після 
отримання середньої освіти М.М. Шемякін 
поступив на хімічний факультет Московського 
університету, який закінчив у 1930 р. У 1930– 
1935 рр. працював у НДІ органічних напівпродуктів 
та фарбників. У 1935–1945 рр. працював у 
Всесоюзному інституті експериментальної 
медицини (ВІЕМ). В цьому інституті проявив 
інтерес до досліджень  в галузі біологічно активних 
речовин, створив лабораторію органічної хімії, 
згодом перейменовану в лабораторію хімії 
вітамінів.  

У 1938–1941 рр. вивчав причини та 
механізми гідролітичного розщеплення вуглець-
вуглецевих зв’язків в органічних сполуках і 

розпрацював (1941–1943) загальну теорію окислювально-гідролітичних перетворень 
органічних сполук.   

У 1941 р. захистив докторську дисертацію на тему «Исследования в области 
альдегидокислот в ряду дифенилциклобутандикарбоновых кислот. Гидролитическое 
расщепление углеродных связей».  

У 1945–1961 рр. – вчений працював в Інституті біологічної і медичної хімії АН 
СРСР; в 1957–1960 рр. – в Інституті органічної хімії АН СРСР. У 1959 р. організував і 
очолив Інститут хімії природних сполук АН СРСР, в якому працював до 1970 р.  

У 1944–1945 рр. проводив дослідження в галузі хімії антибіотиків. Разом із О.О. 
Браунштейном (1902–1986) створив (1952) загальну теорію реакцій амінокислотного 
обміну, каталізованих фосфопіридоксальними ферментами. 

Разом із О.С. Хохловим і співпрацівниками (1949–1968) досліджував будову, 
властивості та способи синтезу хлорамфеніколу (хлорміцетину, левоміцетину). У 1953 р. 
вчений запропонував метод синтезу і технологію промислового отримання 
левоміцитину. Встановив причини антимікробної дії левоміцитину. У 1957–1959 рр. 
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разом із співробітниками синтезував аналоги саркоміцину. Вивчав будову і 
конфігурацію групи протипухлинних антибіотиків типу ауреолової кислоти 
(оловоміцини, хромоміцини, нітроміцини). Разом із М.М. Колосовим (1927–1985) 
розпочав (1957) систематичне вивчення тетрациклінів, що привело до синтезу 
тетрацикліну (1966). Значні успіхи були досягнуті М.М. Шемякіним у вивченні (1953–
1970) білково-пептидних речовин. Разом із Ю.А. Овчинниковим (1934–1988) і співро-
бітниками створили хімію депсипептидів. Запропонував термін «депсипептиди» (1953). 
Розпрацював (1959–1965) загальні методи синтезу депсипептидів. Разом із Ю.А. Овчин-
ніковим створив метод і розвинув (1964–1970) мас-спектрометричні дослідження 
амінокислотної послідовності в пептидах та білках. Разом з Ю.А. Овчинніковим та  
В.Т. Івановим (р. н. 1937) встановив (1969), що депсипептиди є хімічним інструментом 
вивчення іонного транспорту через мембрани.  

У 1953 р. М.М. Шемякін був обраний членом-кореспондентом АН СРСР, а в  
1958 р. – академіком АН СРСР, в 1963 р. – членом Президії АН СРСР. У 1969 р. 
вченому було присвоєно звання Героя Соціалістичної Праці. Вчений був членом 
Французького хімічного товариства (1958), Європейського комітету з хімії пептидів 
(1958),  Німецької академії природознавців «Леопольдіна» (1968). Був нагороджений 
орденами і медалями СРСР. 

Помер вчений 26 червня 1970 р. в Ризі, під час участі в роботі Міжнародного 
симпозіуму з хімії природних сполук, не доживши 1 місяць до 62 року життя. 

Інститут біоорганічної хімії РАН носить ім’я М.М. Шемякіна і Ю.А. Овчиннікова. 
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ВИМОГИ 
до робіт, що подаються до збірника наукових статей 

“Феномен людини. Здоровий спосіб життя” 
Загальні вимоги 

1. До друку приймаються завершені неопубліковані статті за основними напрямками 
клінічної, профілактичної медицини, гігієни, феноменології людини, огляди літератури, 
рецензії, короткі повідомлення тощо. 

2. Мова статей: українська, російська (для авторів з РФ), польська, чеська, словацька, 
англійська, французька, німецька. 

3. Наукові статті повинні відповідати вимогам (Бюлетень ВАК України, 2003. – №1. – С.2). 
 Постановка проблеми. 
 Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
 Мета статті. 
 Виклад матеріалу з висновками. 
Вимоги до оформлення статті 

1. Обсяг статті до 10 сторінок включно з літературою, таблицями, рисунками та 
анотаціями. 

2. Порядок оформлення першої сторінки статті: великими літерами друкується ініціали та 
прізвище автора (авторів); заголовок статті, нижче – анотація (до 600 знаків) 
українською, російською, англійською мовою та ключові слова (до п’яти).  

Технічні вимоги щодо оформлення матеріалів 
1. Статті подаються в електронному варіанті (Word  97-2003) та у друкованому вигляді. 
2. Формат А4.  
3. Таблиці подаються безпосередньо в тексті після абзаців, де на них вміщено посилання. 

Кожна таблиця повинна мати заголовок, який пишеться в окремому рядку над таблицею. 
Над заголовком в окремому рядку справа пишеться слово “Таблиця” та її порядковий 
номер (арабською цифрою). Примітки та виноски до таблиць подаються під ними. 

4. Ілюстровані матеріали (фотографії, малюнки, креслення, діаграми, графіки тощо) 
позначаються як “Рис.” Подаються в тексті після посилання на них та нумеруються за 
порядком згадування у статті. Статті можуть містити хімічні та математичні формули. 
Розмір кегля тексту на ілюстраціях не більше 10 пт. 

5. Список використаної літератури за алфавітом. Спочатку кирилицею, а потім латиницею 
в оригіналі (Бюлетень ВАК України. – 2008. – №3. – С. 9-13). Скорочення слів та 
словосполучень наводяться за стандартами “Скорочення слів та словосполучень на 
іноземних європейських мовах у бібліографічному описі друкованих творів” (ГОСТ 
7.11-79 та 7.12-77), а також за ДСТУ 3582-97 “Скорочення слів в українській мові в 
бібліографічному описі”.  

6. Відомості про автора (-ів) на окремому аркуші: прізвище, ім’я, по-батькові, науковий 
ступінь і звання, посада, місце праці, повна поштова адреса, телефон (код країни, код 
міста), e-mail.  
Автори відповідають за точність викладених фактів, цитат, статистичних даних, 

географічних назв, власних імен. 
Роботи, які не відповідають цим вимогам, редакція не приймає. Оригінали, не прийняті 

до опублікування, авторам не повертаються. Редакція залишає за собою право на їх наукове і 
літературне редагування. Гонорар авторам не виплачується. Публікація матеріалів у збірнику 
платна. 

Матеріали до редакції також можуть надходити пересиланням на e-mail адресу:  
dovrita@gmail.com  
або безпосередньо Ю.М. Панишку +38(032)-275-56-45 

mailto:dovrita@gmail.com
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