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А. Л. ВАСИЛЬЧУК 
 

СУБСИСТЕМИ ПРАВОЗІРКОВОЇ СИСТЕМИ КАНАЛІВ 
 

Вперше в світі описана еніоанатомія правозіркової субсистеми каналів 
тонкоматеріальних тіл людини. 

Ключові слова: правозіркова субсистема каналів; автономні субсистеми 
правозіркової системи каналів; правозіркова субсистема кольорових каналів; правозіркова 
субсистема каналів тонкоматеріальних тіл 

 
Впервые в мире описана ениоанатомия правозвездной субсистемы каналов 

тонкоматериальных тел человека. 
Ключевые слова: правозвездная субсистема каналов; автономные субсистемы 

правозвездной системы каналов; правозвездная субсистема цветных каналов; 
правозвездная субсистема каналов тонкоматериальных тел 

 
Enioanathomy of right star channel subsystem of human’s subtle bodies were described for 

the first time.  
Key words: right star channel subsystem; autonomous subsystems of right star channels 

system; right star subsystem of color channels; right star subsystem of subtle bodies channels.  
 

Продовження з випусків 69(135)–83(149) 
 

Правозіркова субсистема інформаційно-енергетичних каналів 

Правозіркова субсистема інформаційно-енергетичних каналів – це частина 
правозіркової системи каналів, структурно поєднана із семишаровими структурами і тріадами 
правого зіркового каналу, функціонує на їх рівні у діапазонах електромагнітного спектра шарів 
семишарових структур і тріад правого зіркового каналу. Утворюється сукупністю і з’єднанням 
мікроканалів окремих семишарових структур, тріад, вихідних правозіркових мікроканалів 
семишарових структур, правозіркових мікроканалів з відгалужень і виростів правого зіркового 
каналу. Кожна субсистема є автономною системою каналів, яка розділяється на 
субультрасистеми.  

Правозіркові субсистеми кольорових каналів 

Правозіркова субсистема кольорових каналів – це частина правозіркової системи 
кольорових каналів. Утворюється сукупністю і з’єднанням кольорових мікроканалів 
семишарових структур та тріад правого зіркового каналу. Розрізняють правозіркові субсистеми 
коричневих, червоних, коричнево-червоних, світлосяюче-червоних, коричнево-світлосяюче-
червоних, оранжевих, коричнево-оранжевих, світлосяюче-оранжевих, коричнево-світлосяюче-
оранжевих, жовтих, коричнево-жовтих, зелених, коричнево-зелених, світлосяюче-зелених, 
коричнево-світлосяюче-зелених, блакитних, коричнево-блакитних, бірюзових, коричнево-
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бірюзових, синіх, коричнево-синіх, бузкових, коричнево-бузкових, фіолетових, коричнево-
фіолетових, рожевих, коричнево-рожевих, білих, коричнево-білих, золотих і коричнево-золотих 
каналів. Ці субсистеми знаходяться і функціонують у кожному тонкоматеріальному тілі та 
поділяються на субультрасистеми окремих шарів правого зіркового каналу. 

Правозіркова субсистема коричневих каналів – це сукупність і з’єднання коричневих 
мікроканалів одного конуса чакри Землі, що утворює окремий коричневий шар основи правого 
зіркового каналу. Правозіркова субсистема коричневих каналів поділяється на 
субультрасистеми. Ця субсистема знаходиться у всіх тонкоматеріальних тілах, з’єднується з 
усіма системами каналів і функціонує в коричневих, червоних, коричнево-червоних, червоно-
коричневих, світлосяюче-червоних, коричнево-світлосяюче-червоних, світлосяюче-червоно-
коричневих, пурпурових, коричнево-пурпурових, пурпурово-коричневих, оранжевих, 
коричнево-оранжевих, оранжево-коричневих, світлосяюче-оранжевих, коричнево-світлосяюче-
оранжевих, світлосяюче-оранжево-коричневих, жовтих, коричнево-жовтих, жовто-коричневих, 
блакитних, коричнево-блакитних, блакитно-коричневих, синіх, коричнево-синіх, синьо-
коричневих, оксамитово-чорних, коричнево-оксамитово-чорних і оксамитово-чорно-
коричневих діапазонах електромагнітного спектра. 

Правозіркова субсистема червоних каналів – це частина правозіркової системи 
червоних каналів, утворена сукупністю і з’єднаннями червоних правозіркових мікроканалів 
червоної, світлосяюче-червоної, оранжевої, світлосяюче-оранжевої, бузкової, фіолетової, 
рожевої, білої і золотої тріад правого зіркового каналу. Ця субсистема знаходиться і 
функціонує в червоному, світлосяюче-червоному, оранжевому, світлосяюче-оранжевому, 
бузковому, фіолетовому, рожевому, білому і золотому тілах, поділяється на субультрасистеми 
окремих червоних шарів правого зіркового каналу. 

Правозіркова субсистема коричнево-червоних каналів – це частина правозіркової 
системи коричнево-червоних каналів, утворена сукупністю і з’єднаннями коричнево-червоних 
правозіркових мікроканалів коричнево-червоної, коричнево-світлосяюче-червоної, коричнево-
оранжевої, коричнево-світлосяюче-оранжевої, коричнево-бузкової, коричнево-фіолетової, 
коричнево-рожевої, коричнево-білої та коричнево-золотої тріад основи правого зіркового 
каналу. Ця субсистема знаходиться і функціонує в червоному, світлосяюче-червоному, 
оранжевому, світлосяюче-оранжевому, бузковому, фіолетовому, рожевому, білому і золотому 
тілах, поділяється на субультрасистеми окремих коричнево-червоних шарів основи правого 
зіркового каналу. 

Правозіркова субсистема світлосяюче-червоних каналів – це частина правозіркової 
системи світлосяюче-червоних каналів, утворена сукупністю і з’єднаннями світлосяюче-
червоних правозіркових мікроканалів світлосяюче-червоної, червоної, оранжевої, світлосяюче-
оранжевої, бузкової, фіолетової, рожевої, білої і золотої тріад правого зіркового каналу. Ця 
субсистема знаходиться і функціонує у світлосяюче-червоному, червоному, оранжевому, 
світлосяюче-оранжевому, бузковому, фіолетовому, рожевому, білому і золотому тілах, 
поділяється на субультрасистеми окремих світлосяюче-червоних шарів правого зіркового 
каналу.  

Правозіркова субсистема коричнево-світлосяюче-червоних каналів – це частина 
правозіркової системи коричнево-світлосяюче-червоних каналів, утворена сукупністю і 
з’єднаннями коричнево-світлосяюче-червоних правозіркових мікроканалів коричнево-
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світлосяюче-червоної, коричнево-червоної, коричнево-оранжевої, коричнево-світлосяюче-
оранжевої, коричнево-бузкової, коричнево-фіолетової, коричнево-рожевої, коричнево-білої та 
коричнево-золотої тріад основи правого зіркового каналу. Ця субсистема знаходиться і 
функціонує в червоному, світлосяюче-червоному, оранжевому, світлосяюче-оранжевому, 
бузковому, фіолетовому, рожевому, білому і золотому тілах, поділяється на субультрасистеми 
окремих коричнево-червоних шарів основи правого зіркового каналу.  

Правозіркова субсистема оранжевих каналів – це частина правозіркової системи 
оранжевих каналів, утворена сукупністю і з’єднаннями оранжевих правозіркових мікроканалів 
оранжевої, світлосяюче-оранжевої, рожевої, білої і золотої тріад правого зіркового каналу. Ця 
субсистема знаходиться і функціонує в оранжевому, світлосяюче-оранжевому, рожевому, 
білому і золотому тілах, поділяється на субультрасистеми окремих оранжевих шарів правого 
зіркового каналу .  

Правозіркова субсистема коричнево-оранжевих каналів – це частина правозіркової 
системи коричнево-оранжевих каналів, утворена сукупністю і з’єднаннями коричнево-
оранжевих правозіркових мікроканалів коричнево-оранжевої, коричнево-світлосяюче-
оранжевої, коричнево-рожевої, коричнево-білої та коричнево-золотої тріад основи правого 
зіркового каналу. Ця субсистема знаходиться і функціонує в оранжевому, світлосяюче-
оранжевому, рожевому, білому і золотому тілах, поділяється на субультрасистеми окремих 
коричнево-оранжевих шарів основи правого зіркового каналу .  

Правозіркова субсистема світлосяюче-оранжевих каналів – це частина правозіркової 
системи світлосяюче-оранжевих каналів, утворена сукупністю і з’єднаннями світлосяюче-
оранжевих правозіркових мікроканалів світлосяюче-оранжевої, оранжевої, рожевої, білої і 
золотої тріад правого зіркового каналу. Ця субсистема знаходиться і функціонує у світлосяюче-
оранжевому, оранжевому, рожевому, білому і золотому тілах, поділяється на субультрасистеми 
окремих світлосяюче-оранжевих шарів правого зіркового каналу.  

Правозіркова субсистема коричнево-світлосяюче-оранжевих каналів – це частина 
правозіркової системи коричнево-світлосяюче-оранжевих каналів, утворена сукупністю і 
з’єднаннями коричнево-світлосяюче-оранжевих правозіркових мікроканалів коричнево-
світлосяюче-оранжевої, коричнево-оранжевої, коричнево-рожевої, коричнево-білої та 
коричнево-золотої тріад основи правого зіркового каналу. Ця субсистема знаходиться і 
функціонує в оранжевому, світлосяюче-оранжевому, рожевому, білому і золотому тілах, 
поділяється на субультрасистеми окремих коричнево-оранжевих шарів основи правого 
зіркового каналу.  

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

Правозіркова субсистема коричнево-жовтих каналів – це частина правозіркової системи 
коричнево-жовтих каналів, утворена сукупністю і з’єднаннями коричнево-жовтих 
правозіркових мікроканалів коричнево-жовтої, коричнево-оранжевої, коричнево-світлосяюче-
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оранжевої, коричнево-зеленої, коричнево-світлосяюче-зеленої, коричнево-бірюзової, 
коричнево-бузкової, коричнево-рожевої, коричнево-білої та коричнево-золотої тріад основи 
правого зіркового каналу. Ця субсистема знаходиться і функціонує в жовтому, оранжевому, 
світлосяюче-оранжевому, зеленому, світлосяюче-зеленому, бірюзовому, бузковому, рожевому, 
білому і золотому тілах, поділяється на субультрасистеми окремих коричнево-жовтих шарів 
основи правого зіркового каналу. 

Правозіркова субсистема зелених каналів – це частина правозіркової системи зелених 
каналів, утворена сукупністю і з’єднаннями зелених правозіркових мікроканалів зеленої, 
світлосяюче-зеленої, бірюзової, бузкової, рожевої, білої і золотої тріад правого зіркового каналу. 
Ця субсистема знаходиться і функціонує в зеленому, світлосяюче-зеленому, бірюзовому, 
бузковому, рожевому, білому і золотому тілах, поділяється на субультрасистеми окремих зелених 
шарів правого зіркового каналу.  

Правозіркова субсистема коричнево-зелених каналів – це частина правозіркової системи 
коричнево-зелених каналів, утворена сукупністю і з’єднаннями коричнево-зелених 
правозіркових мікроканалів коричнево-зеленої, коричнево-світлосяюче-зеленої, коричнево-
бірюзової, коричнево-бузкової, коричнево-рожевої, коричнево-білої та коричнево-золотої тріад 
основи правого зіркового каналу. Ця субсистема знаходиться і функціонує в зеленому, 
світлосяюче-зеленому, бірюзовому, бузковому, рожевому, білому і золотому тілах, поділяється 
на субультрасистеми окремих коричнево-зелених шарів основи правого зіркового каналу. 

Правозіркова субсистема світлосяюче-зелених каналів – це частина правозіркової 
системи світлосяюче-зелених каналів, утворена сукупністю і з’єднаннями світлосяюче-зелених 
правозіркових мікроканалів світлосяюче-зеленої, зеленої, бірюзової, бузкової, рожевої, білої і 
золотої тріад правого зіркового каналу. Ця субсистема знаходиться і функціонує у світлосяюче-
зеленому, зеленому, бірюзовому, бузковому, рожевому, білому і золотому тілах, поділяється на 
субультрасистеми окремих світлосяюче-зелених шарів правого зіркового каналу.  

Правозіркова субсистема коричнево-світлосяюче-зелених каналів – це частина 
правозіркової системи коричнево-світлосяюче-зелених каналів, утворена сукупністю і 
з’єднаннями коричнево-світлосяюче-зелених правозіркових мікроканалів коричнево-
світлосяюче-зеленої, коричнево-зеленої, коричнево-бірюзової, коричнево-бузкової, коричнево-
рожевої, коричнево-білої та коричнево-золотої тріад основи правого зіркового каналу. Ця 
субсистема знаходиться і функціонує в зеленому, світлосяюче-зеленому, бірюзовому, 
бузковому, рожевому, білому і золотому тілах, поділяється на субультрасистеми окремих 
коричнево-світлосяюче-зелених шарів основи правого зіркового каналу. 

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

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

Правозіркова субсистема бірюзових каналів – це частина правозіркової системи 
бірюзових каналів, утворена сукупністю і з’єднаннями бірюзових правозіркових 
мікроканалів бірюзових тріад правого зіркового каналу. Ця субсистема знаходиться і 
функціонує тільки в бірюзовому тілі, поділяється на субультрасистеми окремих 
бірюзових шарів правого зіркового каналу. 

Правозіркова субсистема коричнево-бірюзових каналів – це частина правозіркової 
системи коричнево-бірюзових каналів, утворена сукупністю і з’єднаннями коричнево-
бірюзових правозіркових мікроканалів коричнево-бірюзових тріад основи правого зіркового 
каналу. Ця субсистема знаходиться і функціонує тільки в бірюзовому тілі, поділяється на 
субультрасистеми окремих коричнево-бірюзових шарів основи правого зіркового каналу. 

Правозіркова субсистема синіх каналів – це частина правозіркової системи синіх каналів, 
утворена сукупністю і з’єднаннями синіх правозіркових мікроканалів синьої, зеленої, 
світлосяюче-зеленої, блакитної, бірюзової, бузкової, фіолетової, рожевої, білої і золотої тріад 
правого зіркового каналу. Ця субсистема знаходиться і функціонує в синьому, зеленому, 
світлосяюче-зеленому, блакитному, бірюзовому, бузковому, фіолетовому, рожевому, білому і 
золотому тілах, поділяється на субультрасистеми окремих синіх шарів правого зіркового 
каналу. 

Правозіркова субсистема коричнево-синіх каналів – це частина правозіркової системи 
коричнево-синіх каналів, утворена сукупністю і з’єднаннями коричнево-синіх правозіркових 
мікроканалів коричнево-синьої, коричнево-зеленої, коричнево-світлосяюче-зеленої, коричнево-
блакитної, коричнево-бірюзової, коричнево-бузкової, коричнево-фіолетової, коричнево-
рожевої, коричнево-білої та коричнево-золотої тріад основи правого зіркового каналу. Ця 
субсистема знаходиться і функціонує в синьому, зеленому, світлосяюче-зеленому, блакитному, 
бірюзовому, бузковому, фіолетовому, рожевому, білому і золотому тілах, поділяється на 
субультрасистеми окремих коричнево-синіх шарів основи правого зіркового каналу. 

Правозіркова субсистема бузкових каналів – це частина правозіркової системи бузкових 
каналів, утворена сукупністю і з’єднаннями бузкових правозіркових мікроканалів бузкових 
тріад правого зіркового каналу. Ця субсистема знаходиться і функціонує тільки в бузковому 
тілі, поділяється на субультрасистеми окремих бузкових шарів правого зіркового каналу.  

Правозіркова субсистема коричнево-бузкових каналів – це частина правозіркової 
системи коричнево-бузкових каналів, утворена сукупністю і з’єднаннями коричнево-бузкових 
правозіркових мікроканалів коричнево-бузкових тріад основи правого зіркового каналу. Ця 
субсистема знаходиться і функціонує тільки в бузковому тілі, поділяється на субультрасистеми 
окремих коричнево-бузкових шарів основи правого зіркового каналу. 

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

Правозіркова субсистема коричнево-фіолетових каналів – це частина правозіркової 
системи коричнево-фіолетових каналів, утворена сукупністю і з’єднаннями коричнево-
фіолетових правозіркових мікроканалів коричнево-фіолетової, коричнево-рожевої, коричнево-
білої та коричнево-золотої тріад основи правого зіркового каналу. Ця субсистема знаходиться і 
функціонує у фіолетовому, рожевому, білому і золотому тілах, поділяється на 
субультрасистеми окремих коричнево-фіолетових шарів основи правого зіркового каналу.  

Правозіркова субсистема рожевих каналів – це частина правозіркової системи рожевих 
каналів, утворена сукупністю і з’єднаннями рожевих правозіркових мікроканалів рожевих тріад 
правого зіркового каналу. Ця субсистема знаходиться і функціонує тільки в рожевому тілі, 
поділяється на субультрасистеми окремих рожевих шарів правого зіркового каналу. 

Правозіркова субсистема коричнево-рожевих каналів – це частина правозіркової 
системи коричнево-рожевих каналів, утворена сукупністю і з’єднаннями коричнево-рожевих 
правозіркових мікроканалів коричнево-рожевих тріад основи правого зіркового каналу. Ця 
субсистема знаходиться і функціонує тільки в рожевому тілі, поділяється на субультрасистеми 
окремих коричнево-рожевих шарів основи правого зіркового каналу.  

Правозіркова субсистема білих каналів – це частина правозіркової системи білих каналів, 
утворена сукупністю і з’єднаннями білих правозіркових мікроканалів білих, рожевих та золотих 
тріад правого зіркового каналу. Ця субсистема знаходиться і функціонує в білому, рожевому і 
золотому тілах, поділяється на субультрасистеми окремих білих шарів правого зіркового 
каналу.  

Правозіркова субсистема коричнево-білих каналів – це частина правозіркової системи 
коричнево-білих каналів, утворена сукупністю і з’єднаннями коричнево-білих мерудандових 
мікроканалів коричнево-білої, коричнево-рожевої та коричнево-золотої тріад основи правого 
зіркового каналу. Ця субсистема знаходиться і функціонує в білому, рожевому і золотому тілах, 
поділяється на субультрасистеми окремих коричнево-білих шарів основи правого зіркового 
каналу. 

Правозіркова субсистема золотих каналів – це частина правозіркової системи золотих 
каналів, утворена сукупністю і з’єднаннями золотих правозіркових мікроканалів золотих тріад 
правого зіркового каналу. Ця субсистема знаходиться і функціонує тільки в золотому тілі, 
поділяється на субультрасистеми окремих золотих шарів правого зіркового каналу. 

Правозіркова субсистема коричнево-золотих каналів – це частина правозіркової системи 
коричнево-золотих каналів, утворена сукупністю і з’єднаннями коричнево-золотих 
правозіркових мікроканалів коричнево-золотих тріад основи правого зіркового каналу. Ця 
субсистема знаходиться і функціонує тільки в золотому тілі, поділяється на субультрасистеми 
окремих коричнево-золотих шарів основи правого зіркового каналу. 

Правозіркові субсистеми каналів тонкоматеріальних тіл 

Правозіркова субсистема каналів тонкоматеріального тіла – це частина правозіркової 
системи каналів тонкоматеріального тіла, структурно поєднана з тріадами правого зіркового 
каналу, функціонує на їх рівні у відповідних діапазонах електромагнітного спектра 
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тонкоматеріального тіла. Утворюється сукупністю і з’єднанням мікроканалів кольорової тріади 
правого зіркового каналу у відповідному тонкоматеріальному тілі. Правий зірковий канал 
сукупністю і з’єднанням своїх мікроканалів утворює в кожному тонкоматеріальному тілі дві 
субсистеми каналів: одна субсистема ідентична кольору тонкоматеріального тіла, а друга – 
містить коричневі й кольорові мікроканали, що збільшує кількість функціональних діапазонів 
електромагнітного спектра. Правозіркові субсистеми каналів відповідних кольорів знаходяться 
і функціонують тільки в одному тонкоматеріальному тілі та своїми мікроканалами з’єднуються 
з усіма системами каналів. Розрізняють правозіркові субсистеми:  

♦ червоних і коричнево-червоних каналів червоного тіла  
♦ світлосяюче-червоних і коричнево-світлосяюче-червоних каналів світлосяюче-червоного 

тіла 
♦ оранжевих і коричнево-оранжевих каналів оранжевого тіла 
♦ світлосяюче-оранжевих і коричнево-світлосяюче-оранжевих каналів світлосяюче-

оранжевого тіла 
♦ жовтих і коричнево-жовтих каналів жовтого тіла 
♦ зелених і коричнево-зелених каналів зеленого тіла 
♦ світлосяюче-зелених і коричнево-світлосяюче-зелених каналів світлосяюче-зеленого тіла 
♦ блакитних і коричнево-блакитних каналів блакитного тіла 
♦ бірюзових і коричнево-бірюзових каналів бірюзового тіла 
♦ синіх і коричнево-синіх каналів синього тіла 
♦ бузкових і коричнево-бузкових каналів бузкового тіла 
♦ фіолетових і коричнево-фіолетових каналів фіолетового тіла 
♦ рожевих і коричнево-рожевих каналів рожевого тіла 
♦ білих і коричнево-білих каналів білого тіла 
♦ золотих і коричнево-золотих каналів золотого тіла. 
Кожна така субсистема функціонує у своєму тонкоматеріальному тілі. Правозіркові 

субсистеми каналів відповідного тонкоматеріального тіла поділяються на правозіркові 
субультрасистеми. В одному тонкоматеріальному тілі стільки субультрасистем, скільки в ньому 
кольорових шарів правого зіркового каналу. В усіх тонкоматеріальних тілах стільки 
субультрасистем, скільки в них кольорових шарів правого зіркового каналу. 

Правозіркова субсистема червоних каналів червоного тонкоматеріального тіла – це 
частина правозіркової системи каналів, структурно поєднана зі шарами червоних тріад та 
червоними несистематизованими шарами правого зіркового каналу червоного тіла, функціонує 
у червоних діапазонах електромагнітного спектра червоних шарів правого зіркового каналу і 
червоного тіла. Це сукупність і з’єднання червоних правозіркових мікроканалів однієї червоної 
тріади і несистематизованого червоного шару правого зіркового каналу. Ця субсистема 
знаходиться і функціонує тільки у червоному тілі та своїми мікроканалами з’єднується з усіма 
системами каналів. Правозіркова субсистема каналів червоного тіла поділяється на правозіркові 
субультрасистеми. Є стільки субультрасистем, скільки червоних шарів правого зіркового 
каналу існує у червоному тілі. 

Правозіркова субсистема коричнево-червоних каналів червоного тонкоматеріального 
тіла – це частина правозіркової системи каналів, структурно поєднана з коричнево-червоною 
тріадою основи правого зіркового каналу, функціонує в коричневих, червоних, коричнево-
червоних, червоно-коричневих діапазонах електромагнітного спектра коричнево-червоного 
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шару основи правого зіркового каналу і червоного тіла. Це сукупність і з’єднання коричнево-
червоних правозіркових мікроканалів коричнево-червоної тріади основи. Ця субсистема 
знаходиться і функціонує тільки в червоному тілі та своїми мікроканалами з’єднується з усіма 
системами каналів. Правозіркова субсистема коричнево-червоних каналів червоного тіла 
поділяється на правозіркові субультрасистеми. Є стільки субультрасистем, скільки коричнево-
червоних пелюсток коричнево-червоних конусів передньої і задньої частин чакри Землі існує у 
червоному тілі. 

Правозіркова субсистема світлосяюче-червоних каналів світлосяюче-червоного 
тонкоматеріального тіла – це частина правозіркової системи каналів, структурно поєднана зі 
шарами світлосяюче-червоних тріад і світлосяюче-червоними несистематизованими шарами 
правого зіркового каналу світлосяюче-червоного тіла, функціонує у світлосяюче-червоних 
діапазонах електромагнітного спектра світлосяюче-червоних шарів правого зіркового каналу і 
світлосяюче-червоного тіла. Це сукупність і з’єднання світлосяюче-червоних правозіркових 
мікроканалів однієї світлосяюче-червоної тріади і несистематизованого світлосяюче-червоного 
шару правого зіркового каналу. Ця субсистема знаходиться і функціонує тільки у світлосяюче-
червоному тілі та своїми мікроканалами з’єднується з усіма системами каналів. Правозіркова 
субсистема каналів світлосяюче-червоного тіла поділяється на правозіркові субультрасистеми. 
Є стільки субультрасистем, скільки світлосяюче-червоних шарів правого зіркового каналу існує 
у світлосяюче-червоному тілі. 

Правозіркова субсистема коричнево-світлосяюче-червоних каналів світлосяюче-
червоного тонкоматеріального тіла – це частина правозіркової системи каналів, структурно 
поєднана з коричнево-світлосяюче-червоною тріадою основи правого зіркового каналу, 
функціонує в коричневих, світлосяюче-червоних, коричнево-світлосяюче-червоних, 
світлосяюче-червоно-коричневих діапазонах електромагнітного спектра коричнево-
світлосяюче-червоного шару основи правого зіркового каналу і світлосяюче-червоного тіла. Це 
сукупність і з’єднання коричнево-світлосяюче-червоних правозіркових мікроканалів 
коричнево-світлосяюче-червоної тріади основи. Ця субсистема знаходиться і функціонує тільки 
у світлосяюче-червоному тілі та своїми мікроканалами з’єднується з усіма системами каналів. 
Правозіркова субсистема коричнево-світлосяюче-червоних каналів світлосяюче-червоного тіла 
поділяється на правозіркові субультрасистеми. Є стільки субультрасистем, скільки коричнево-
світлосяюче-червоних пелюсток коричнево-світлосяюче-червоних конусів передньої і задньої 
частин чакри Землі існує у світлосяюче-червоному тілі. 

Правозіркова субсистема оранжевих каналів оранжевого тонкоматеріального тіла – це 
частина правозіркової системи каналів, структурно поєднана зі шарами оранжевих тріад й 
оранжевими несистематизованими шарами правого зіркового каналу оранжевого тіла, 
функціонує в оранжевих діапазонах електромагнітного спектра оранжевих шарів правого 
зіркового каналу й оранжевого тіла. Це сукупність і з’єднання оранжевих правозіркових 
мікроканалів однієї оранжевої тріади і несистематизованого оранжевого шару правого 
зіркового каналу. Ця субсистема знаходиться і функціонує тільки в оранжевому тілі та своїми 
мікроканалами з’єднується з усіма системами каналів. Правозіркова субсистема каналів 
оранжевого тіла поділяється на правозіркові субультрасистеми. Є стільки субультрасистем, 
скільки оранжевих шарів правого зіркового каналу існує в оранжевому тілі. 
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Правозіркова субсистема коричнево-оранжевих каналів оранжевого 
тонкоматеріального тіла – це частина правозіркової системи каналів, структурно поєднана з 
коричнево-оранжевою тріадою основи правого зіркового каналу, функціонує в коричневих, 
оранжевих, коричнево-оранжевих, оранжево-коричневих діапазонах електромагнітного спектра 
коричнево-оранжевого шару основи правого зіркового каналу й оранжевого тіла. Це сукупність 
і з’єднання коричнево-оранжевих правозіркових мікроканалів коричнево-оранжевої тріади 
основи. Ця субсистема знаходиться і функціонує тільки в червоному тілі та своїми 
мікроканалами з’єднується з усіма системами каналів. Правозіркова субсистема коричнево-
оранжевих каналів оранжевого тіла поділяється на правозіркові субультрасистеми. Є стільки 
субультрасистем, скільки коричнево-оранжевих пелюсток коричнево-оранжевих конусів 
передньої і задньої частин чакри Землі існує в оранжевому тілі. 

Правозіркова субсистема світлосяюче-оранжевих каналів світлосяюче-оранжевого 
тонкоматеріального тіла – це частина правозіркової системи каналів, структурно поєднана зі 
шарами світлосяюче-оранжевих тріад і світлосяюче-оранжевими несистематизованими шарами 
правого зіркового каналу світлосяюче-оранжевого тіла, функціонує у світлосяюче-оранжевих 
діапазонах електромагнітного спектра світлосяюче-оранжевих шарів правого зіркового каналу і 
світлосяюче-оранжевого тіла. Це сукупність і з’єднання світлосяюче-оранжевих правозіркових 
мікроканалів однієї світлосяюче-оранжевої тріади і несистематизованого світлосяюче-
оранжевого шару правого зіркового каналу. Ця субсистема знаходиться і функціонує тільки у 
світлосяюче-оранжевому тілі та своїми мікроканалами з’єднується з усіма системами каналів. 
Правозіркова субсистема каналів світлосяюче-оранжевого тіла поділяється на правозіркові 
субультрасистеми. Є стільки субультрасистем, скільки світлосяюче-оранжевих шарів правого 
зіркового каналу існує у світлосяюче-оранжевому тілі. 

Правозіркова субсистема коричнево-світлосяюче-оранжевих каналів світлосяюче-
оранжевого тонкоматеріального тіла – це частина правозіркової системи каналів, структурно 
поєднана з коричнево-світлосяюче-оранжевою тріадою основи правого зіркового каналу, 
функціонує в коричневих, світлосяюче-оранжевих, коричнево-світлосяюче-оранжевих, 
світлосяюче-оранжево-коричневих діапазонах електромагнітного спектра коричнево-
світлосяюче-оранжевого шару основи правого зіркового каналу і світлосяюче-оранжевого тіла. 
Це сукупність і з’єднання коричнево-світлосяюче-оранжевих правозіркових мікроканалів 
коричнево-світлосяюче-оранжевої тріади основи. Ця субсистема знаходиться і функціонує 
тільки у світлосяюче-оранжевому тілі та своїми мікроканалами з’єднується з усіма системами 
каналів. Правозіркова субсистема коричнево-світлосяюче-оранжевих каналів світлосяюче-
оранжевого тіла поділяється на правозіркові субультрасистеми. Є стільки субультрасистем, 
скільки коричнево-світлосяюче-оранжевих пелюсток коричнево-світлосяюче-оранжевих 
конусів передньої і задньої частин чакри Землі існує у світлосяюче-оранжевому тілі. 

Правозіркова субсистема жовтих каналів жовтого тонкоматеріального тіла – це 
частина правозіркової системи каналів, структурно поєднана зі шарами жовтих тріад і жовтими 
несистематизованими шарами правого зіркового каналу жовтого тіла, функціонує в жовтих 
діапазонах електромагнітного спектра жовтих шарів правого зіркового каналу і жовтого тіла. 
Це сукупність і з’єднання жовтих правозіркових мікроканалів однієї жовтої тріади і 
несистематизованого жовтого шару правого зіркового каналу. Ця субсистема знаходиться і 
функціонує тільки в жовтому тілі та своїми мікроканалами з’єднується з усіма системами 
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каналів. Правозіркова субсистема каналів жовтого тіла поділяється на правозіркові 
субультрасистеми. Є стільки субультрасистем, скільки жовтих шарів правого зіркового каналу 
існує в жовтому тілі. 

Правозіркова субсистема коричнево-жовтих каналів жовтого тонкоматеріального тіла – це 
частина правозіркової системи каналів, структурно поєднана з коричнево-жовтою тріадою основи 
правого зіркового каналу, функціонує в коричневих, жовтих, коричнево-жовтих, жовто-коричневих 
діапазонах електромагнітного спектра коричнево-жовтого шару основи правого зіркового каналу і 
жовтого тіла. Це сукупність і з’єднання коричнево-жовтих правозіркових мікроканалів коричнево-
жовтої тріади основи. Ця субсистема знаходиться і функціонує тільки в жовтому тілі та своїми 
мікроканалами з’єднується з усіма системами каналів. Правозіркова субсистема коричнево-жовтих 
каналів жовтого тіла поділяється на правозіркові субультрасистеми. Є стільки субультрасистем, 
скільки коричнево-жовтих пелюсток коричнево-жовтих конусів передньої і задньої частин чакри 
Землі існує в жовтому тілі. 

Правозіркова субсистема зелених каналів зеленого тонкоматеріального тіла – це 
частина правозіркової системи каналів, структурно поєднана зі шарами зелених тріад і 
зеленими несистематизованими шарами правого зіркового каналу зеленого тіла, функціонує в 
зелених діапазонах електромагнітного спектра зелених шарів правого зіркового каналу і 
зеленого тіла. Це сукупність і з’єднання зелених правозіркових мікроканалів однієї зеленої 
тріади і несистематизованого зеленого шару правого зіркового каналу. Ця субсистема 
знаходиться і функціонує тільки в зеленому тілі та своїми мікроканалами з’єднується з усіма 
системами каналів. Правозіркова субсистема каналів зеленого тіла поділяється на правозіркові 
субультрасистеми. Є стільки субультрасистем, скільки зелених шарів правого зіркового каналу 
існує в зеленому тілі. 

Правозіркова субсистема коричнево-зелених каналів зеленого тонкоматеріального 
тіла – це частина правозіркової системи каналів, структурно поєднана з коричнево-зеленою 
тріадою основи правого зіркового каналу, функціонує в коричневих, зелених, коричнево-
зелених, зелено-коричневих діапазонах електромагнітного спектра коричнево-зеленого шару 
основи правого зіркового каналу і зеленого тіла. Це сукупність і з’єднання коричнево-зелених 
правозіркових мікроканалів коричнево-зеленої тріади основи. Ця субсистема знаходиться і 
функціонує тільки в зеленому тілі та своїми мікроканалами з’єднується з усіма системами 
каналів. Правозіркова субсистема коричнево-зелених каналів зеленого тіла поділяється на 
правозіркові субультрасистеми. Є стільки субультрасистем, скільки коричнево-зелених 
пелюсток коричнево-зелених конусів передньої і задньої частин чакри Землі існує в зеленому 
тілі. 

Правозіркова субсистема світлосяюче-зелених каналів світлосяюче-зеленого 
тонкоматеріального тіла – це частина правозіркової системи каналів, структурно поєднана зі 
шарами світлосяюче-зелених тріад і світлосяюче-зеленими несистематизованими шарами 
правого зіркового каналу світлосяюче-зеленого тіла, функціонує у світлосяюче-зелених 
діапазонах електромагнітного спектра світлосяюче-зелених шарів правого зіркового каналу і 
світлосяюче-зеленого тіла. Це сукупність і з’єднання світлосяюче-зелених правозіркових 
мікроканалів однієї світлосяюче-зеленої тріади і несистематизованого світлосяюче-зеленого 
шару правого зіркового каналу. Ця субсистема знаходиться і функціонує тільки у світлосяюче-
зеленому тілі та своїми мікроканалами з’єднується з усіма системами каналів. Правозіркова 



 
 

Феномен людини. Здоровий спосіб життя. Вип. 84 (150). 2019 
 
 
 

16 

субсистема каналів світлосяюче-зеленого тіла поділяється на правозіркові субультрасистеми. Є 
стільки субультрасистем, скільки світлосяюче-зелених шарів правого зіркового каналу існує у 
світлосяюче-зеленому тілі. 

Правозіркова субсистема коричнево-світлосяюче-зелених каналів світлосяюче-
зеленого тонкоматеріального тіла – це частина правозіркової системи каналів, структурно 
поєднана з коричнево-світлосяюче-зеленою тріадою основи правого зіркового каналу, 
функціонує в коричневих, світлосяюче-зелених, коричнево-світлосяюче-зелених, світлосяюче-
зелено-коричневих діапазонах електромагнітного спектра коричнево-світлосяюче-зеленого 
шару основи правого зіркового каналу і світлосяюче-зеленого тіла. Це сукупність і з’єднання 
коричнево-світлосяюче-зелених правозіркових мікроканалів коричнево-світлосяюче-зеленої 
тріади основи. Ця субсистема знаходиться і функціонує тільки у світлосяюче-зеленому тілі та 
своїми мікроканалами з’єднується з усіма системами каналів. Правозіркова субсистема 
коричнево-світлосяюче-зелених каналів світлосяюче-зеленого тіла поділяється на правозіркові 
субультрасистеми. Є стільки субультрасистем, скільки коричнево-світлосяюче-зелених 
пелюсток коричнево-світлосяюче-зелених конусів передньої і задньої частин чакри Землі існує 
у світлосяюче-зеленому тілі. 

Правозіркова субсистема блакитних каналів блакитного тонкоматеріального тіла – це 
частина правозіркової системи каналів, структурно поєднана зі шарами блакитних тріад і 
блакитними несистематизованими шарами правого зіркового каналу блакитного тіла, 
функціонує у блакитних діапазонах електромагнітного спектра блакитних шарів правого 
зіркового каналу і блакитного тіла. Це сукупність і з’єднання блакитних правозіркових 
мікроканалів однієї блакитної тріади і несистематизованого блакитного шару правого зіркового 
каналу. Ця субсистема знаходиться і функціонує тільки у блакитному тілі та своїми 
мікроканалами з’єднується з усіма системами каналів. Правозіркова субсистема каналів 
блакитного тіла поділяється на правозіркові субультрасистеми. Є стільки субультрасистем, 
скільки блакитних шарів правого зіркового каналу існує у блакитному тілі. 

Правозіркова субсистема коричнево-блакитних каналів блакитного 
тонкоматеріального тіла – це частина правозіркової системи каналів, структурно поєднана з 
коричнево-блакитною тріадою основи правого зіркового каналу, функціонує в коричневих, 
блакитних, коричнево-блакитних, блакитно-коричневих діапазонах електромагнітного спектра 
коричнево-блакитного шару основи правого зіркового каналу і блакитного тіла. Це сукупність і 
з’єднання коричнево-блакитних правозіркових мікроканалів коричнево-блакитної тріади 
основи. Ця субсистема знаходиться і функціонує тільки у блакитному тілі та своїми 
мікроканалами з’єднується з усіма системами каналів. Правозіркова субсистема коричнево-
блакитних каналів блакитного тіла поділяється на правозіркові субультрасистеми. Є стільки 
субультрасистем, скільки коричнево-блакитних пелюсток коричнево-блакитних конусів 
передньої і задньої частин чакри Землі існує у блакитному тілі. 

Правозіркова субсистема бірюзових каналів бірюзового тонкоматеріального тіла – це 
частина правозіркової системи каналів, структурно поєднана зі шарами бірюзових тріад і 
бірюзовими несистематизованими шарами правого зіркового каналу бірюзового тіла, 
функціонує в бірюзових діапазонах електромагнітного спектра бірюзових шарів правого 
зіркового каналу і бірюзового тіла. Це сукупність і з’єднання бірюзових правозіркових 
мікроканалів однієї бірюзової тріади і несистематизованого бірюзового шару правого зіркового 
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каналу. Ця субсистема знаходиться і функціонує тільки в бірюзовому тілі та своїми 
мікроканалами з’єднується з усіма системами каналів. Правозіркова субсистема каналів 
бірюзового тіла поділяється на правозіркові субультрасистеми. Є стільки субультрасистем, 
скільки бірюзових шарів правого зіркового каналу існує в бірюзовому тілі. 

Правозіркова субсистема коричнево-бірюзових каналів бірюзового 
тонкоматеріального тіла – це частина правозіркової системи каналів, структурно поєднана з 
коричнево-бірюзовою тріадою основи правого зіркового каналу, функціонує в коричневих, 
бірюзових, коричнево-бірюзових, бірюзово-коричневих діапазонах електромагнітного спектра 
коричнево-бірюзового шару основи правого зіркового каналу і бірюзового тіла. Це сукупність і 
з’єднання коричнево-бірюзових правозіркових мікроканалів коричнево-бірюзової тріади 
основи. Ця субсистема знаходиться і функціонує тільки в бірюзовому тілі та своїми 
мікроканалами з’єднується з усіма системами каналів. Правозіркова субсистема коричнево-
бірюзових каналів бірюзового тіла поділяється на правозіркові субультрасистеми. Є стільки 
субультрасистем, скільки коричнево-бірюзових пелюсток коричнево-бірюзових конусів 
передньої і задньої частин чакри Землі існує в бірюзовому тілі. 

Правозіркова субсистема синіх каналів синього тонкоматеріального тіла – це частина 
правозіркової системи каналів, структурно поєднана зі шарами синіх тріад і синіми 
несистематизованими шарами правого зіркового каналу синього тіла, функціонує в синіх 
діапазонах електромагнітного спектра синіх шарів правого зіркового каналу і синього тіла. Це 
сукупність і з’єднання синіх правозіркових мікроканалів однієї синьої тріади і 
несистематизованого синього шару правого зіркового каналу. Ця субсистема знаходиться і 
функціонує тільки в синьому тілі та своїми мікроканалами з’єднується з усіма системами 
каналів. Правозіркова субсистема каналів синього тіла поділяється на правозіркові 
субультрасистеми. Є стільки субультрасистем, скільки синіх шарів правого зіркового каналу 
існує в синьому тілі. 

Правозіркова субсистема коричнево-синіх каналів синього тонкоматеріального тіла – 
це частина правозіркової системи каналів, структурно поєднана з коричнево-синьою тріадою 
основи правого зіркового каналу, функціонує в коричневих, синіх, коричнево-синіх, синьо-
коричневих діапазонах електромагнітного спектра коричнево-синього шару основи правого 
зіркового каналу і синього тіла. Це сукупність і з’єднання коричнево-синіх правозіркових 
мікроканалів коричнево-синьої тріади основи. Ця субсистема знаходиться і функціонує тільки в 
синьому тілі та своїми мікроканалами з’єднується з усіма системами каналів. Правозіркова 
субсистема коричнево-синіх каналів синього тіла поділяється на правозіркові 
субультрасистеми. Є стільки субультрасистем, скільки коричнево-синіх пелюсток коричнево-
синіх конусів передньої і задньої частин чакри Землі існує в синьому тілі. 

Правозіркова субсистема бузкових каналів бузкового тонкоматеріального тіла – це 
частина правозіркової системи каналів, структурно поєднана зі шарами бузкових тріад і 
бузковими несистематизованими шарами правого зіркового каналу бузкового тіла, функціонує 
в бузкових діапазонах електромагнітного спектра бузкових шарів правого зіркового каналу і 
бузкового тіла. Це сукупність і з’єднання бузкових правозіркових мікроканалів однієї бузкової 
тріади і несистематизованого бузкового шару правого зіркового каналу. Ця субсистема 
знаходиться і функціонує тільки в бузковому тілі та своїми мікроканалами з’єднується з усіма 
системами каналів. Правозіркова субсистема каналів бузкового тіла поділяється на правозіркові 
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субультрасистеми. Є стільки субультрасистем, скільки бузкових шарів правого зіркового 
каналу існує в бузковому тілі. 

Правозіркова субсистема коричнево-бузкових каналів бузкового тонкоматеріального 
тіла – це частина правозіркової системи каналів, структурно поєднана з коричнево-бузковою 
тріадою основи правого зіркового каналу, функціонує в коричневих, бузкових, коричнево-
бузкових, бузково-коричневих діапазонах електромагнітного спектра коричнево-бузкового 
шару основи правого зіркового каналу і бузкового тіла. Це сукупність і з’єднання коричнево-
бузкових правозіркових мікроканалів коричнево-бузкової тріади основи. Ця субсистема 
знаходиться і функціонує тільки в бузковому тілі та своїми мікроканалами з’єднується з усіма 
системами каналів. Правозіркова субсистема коричнево-бузкових каналів бузкового тіла 
поділяється на правозіркові субультрасистеми. Є стільки субультрасистем, скільки коричнево-
бузкових пелюсток коричнево-бузкових конусів передньої і задньої частин чакри Землі існує в 
бузковому тілі. 

Правозіркова субсистема фіолетових каналів фіолетового тонкоматеріального тіла – 
це частина правозіркової системи каналів, структурно поєднана зі шарами фіолетових тріад і 
фіолетовими несистематизованими шарами правого зіркового каналу фіолетового тіла, 
функціонує у фіолетових діапазонах електромагнітного спектра фіолетових шарів правого 
зіркового каналу і фіолетового тіла. Це сукупність і з’єднання фіолетових правозіркових 
мікроканалів однієї фіолетової тріади і несистематизованого фіолетового шару правого 
зіркового каналу. Ця субсистема знаходиться і функціонує тільки у фіолетовому тілі та своїми 
мікроканалами з’єднується з усіма системами каналів. Правозіркова субсистема каналів 
фіолетового тіла поділяється на правозіркові субультрасистеми. Є стільки субультрасистем, 
скільки фіолетових шарів правого зіркового каналу існує у фіолетовому тілі. 

Правозіркова субсистема коричнево-фіолетових каналів фіолетового 
тонкоматеріального тіла – це частина правозіркової системи каналів, структурно поєднана з 
коричнево-фіолетовою тріадою основи правого зіркового каналу, функціонує в коричневих, 
фіолетових, коричнево-фіолетових, фіолетово-коричневих діапазонах електромагнітного 
спектра коричнево-фіолетового шару основи правого зіркового каналу і фіолетового тіла. Це 
сукупність і з’єднання коричнево-фіолетових правозіркових мікроканалів коричнево-фіолетової 
тріади основи. Ця субсистема знаходиться і функціонує тільки у фіолетовому тілі та своїми 
мікроканалами з’єднується з усіма системами каналів. Правозіркова субсистема коричнево-
фіолетових каналів фіолетового тіла поділяється на правозіркові субультрасистеми. Є стільки 
субультрасистем, скільки коричнево-фіолетових пелюсток коричнево-фіолетових конусів 
передньої і задньої частин чакри Землі існує у фіолетовому тілі. 

Правозіркова субсистема рожевих каналів рожевого тонкоматеріального тіла – це 
частина правозіркової системи каналів, структурно поєднана зі шарами рожевих тріад і 
рожевими несистематизованими шарами правого зіркового каналу рожевого тіла, функціонує в 
рожевих діапазонах електромагнітного спектра рожевих шарів правого зіркового каналу і 
рожевого тіла. Це сукупність і з’єднання рожевих правозіркових мікроканалів однієї рожевої 
тріади і несистематизованого рожевого шару правого зіркового каналу. Ця субсистема 
знаходиться і функціонує тільки в рожевому тілі та своїми мікроканалами з’єднується з усіма 
системами каналів. Правозіркова субсистема каналів рожевого тіла поділяється на правозіркові 
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субультрасистеми. Є стільки субультрасистем, скільки рожевих шарів правого зіркового каналу 
існує в рожевому тілі. 

Правозіркова субсистема коричнево-рожевих каналів рожевого тонкоматеріального 
тіла – це частина правозіркової системи каналів, структурно поєднана з коричнево-рожевою 
тріадою основи правого зіркового каналу, функціонує в коричневих, рожевих, коричнево-
рожевих, рожево-коричневих діапазонах електромагнітного спектра коричнево-рожевого шару 
основи правого зіркового каналу і рожевого тіла. Це сукупність і з’єднання коричнево-рожевих 
правозіркових мікроканалів коричнево-рожевої тріади основи. Ця субсистема знаходиться і 
функціонує тільки в рожевому тілі та своїми мікроканалами з’єднується з усіма системами 
каналів. Правозіркова субсистема коричнево-рожевих каналів рожевого тіла поділяється на 
правозіркові субультрасистеми. Є стільки субультрасистем, скільки коричнево-рожевих 
пелюсток коричнево-рожевих конусів передньої і задньої частин чакри Землі існує в рожевому 
тілі. 

Правозіркова субсистема білих каналів білого тонкоматеріального тіла – це частина 
правозіркової системи каналів, структурно поєднана зі шарами білих тріад і білими 
несистематизованими шарами правого зіркового каналу білого тіла, функціонує в білих 
діапазонах електромагнітного спектра білих шарів правого зіркового каналу і білого тіла. Це 
сукупність і з’єднання білих правозіркових мікроканалів однієї білої тріади і 
несистематизованого білого шару правого зіркового каналу. Ця субсистема знаходиться і 
функціонує тільки в білому тілі та своїми мікроканалами з’єднується з усіма системами каналів. 
Правозіркова субсистема каналів білого тіла поділяється на правозіркові субультрасистеми. Є 
стільки субультрасистем, скільки білих шарів правого зіркового каналу існує в білому тілі. 

Правозіркова субсистема коричнево-білих каналів білого тонкоматеріального тіла – це 
частина правозіркової системи каналів, структурно поєднана з коричнево-білою тріадою основи 
правого зіркового каналу, функціонує в коричневих, білих, коричнево-білих, біло-коричневих 
діапазонах електромагнітного спектра коричнево-білого шару основи правого зіркового каналу 
і білого тіла. Це сукупність і з’єднання коричнево-білих правозіркових мікроканалів коричнево-
білої тріади основи. Ця субсистема знаходиться і функціонує тільки в білому тілі та своїми 
мікроканалами з’єднується з усіма системами каналів. Правозіркова субсистема коричнево-
білих каналів білого тіла поділяється на правозіркові субультрасистеми. Є стільки 
субультрасистем, скільки коричнево-білих пелюсток коричнево-білих конусів передньої і 
задньої частин чакри Землі існує в білому тілі. 

Правозіркова субсистема золотих каналів золотого тонкоматеріального тіла – це 
частина правозіркової системи каналів, структурно поєднана зі шарами золотих тріад і 
золотими несистематизованими шарами правого зіркового каналу золотого тіла, функціонує в 
золотих діапазонах електромагнітного спектра золотих шарів правого зіркового каналу і 
золотого тіла. Це сукупність і з’єднання золотих правозіркових мікроканалів однієї золотої 
тріади і несистематизованого золотого шару правого зіркового каналу. Ця субсистема 
знаходиться і функціонує тільки в золотому тілі та своїми мікроканалами з’єднується з усіма 
системами каналів. Правозіркова субсистема каналів золотого тіла поділяється на правозіркові 
субультрасистеми. Є стільки субультрасистем, скільки золотих шарів правого зіркового каналу 
існує в золотому тілі. 
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Правозіркова субсистема коричнево-золотих каналів золотого тонкоматеріального 
тіла – це частина правозіркової системи каналів, структурно поєднана з коричнево-золотою 
тріадою основи правого зіркового каналу, функціонує в коричневих, золотих, коричнево-
золотих, золото-коричневих діапазонах електромагнітного спектра коричнево-золотого шару 
основи правого зіркового каналу і золотого тіла. Це сукупність і з’єднання коричнево-золотих 
правозіркових мікроканалів коричнево-золотої тріади основи. Ця субсистема знаходиться і 
функціонує тільки в золотому тілі та своїми мікроканалами з’єднується з усіма системами 
каналів. Правозіркова субсистема коричнево-золотих каналів золотого тіла поділяється на 
правозіркові субультрасистеми. Є стільки субультрасистем, скільки коричнево-золотих 
пелюсток коричнево-золотих конусів передньої і задньої частин чакри Землі існує в золотому 
тілі. 
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Ю.О. МАТВІЄНКО, Р.С. ПШИК 
 

БІЛЬ У ШИЇ: ОГЛЯД ПРОБЛЕМИ 

Біль у шиї є одним з найчастіших больових феноменів у практиці невролога, 
ортопеда чи сімейного лікаря. У поданій нижче статті представлений огляд по цій 
клінічній проблемі з урахуванням найостанніших наукових даних. 

Ключові слова: біль у шиї, клінічна картина, діагностика, лікування 

Боль в шее является одним из самых частых болевых феноменов в практике 
невролога, ортопеда или семейного врача. В статье представлен обзор по этой 
клинической проблеме с учетом самых последних научных данных. 

Ключевые слова: боль в шее, клиническая картина, диагностика, лечение 

Neck pain is one of the most common pain phenomena in the practice of neurologist, 
orthopedist or family physician. The following article provides an overview of this clinical 
problem, based upon the latest scientific data. 

Key words: neck pain, clinical picture, diagnosis, management 

Біль у шиї, або цервікальгія (Ц) є одним із найчастіших симптомів у практиці лікаря. Його 
протягом життя має майже кожна людина. Серед причин тимчасової втрати працездатності з 
усіх больових синдромів провідне місце посідає поперековий біль, проте це не означає, що Ц 
трапляється рідше.  

Біль у шиї — проблема міждисциплінарна, оскільки може виникати як при соматичних, 
так і неврологічних захворюваннях. Досить рідкісними причинами болів у шиї є онкологічні 
захворювання (пухлини спинного мозку — екстра- та інтрамедулярні, пухлини хребців — 
первинні й метастатичні), травми шийного відділу хребта, ревматоїдний артрит, судинні 
захворювання (спінальна епідуральна геморагія), інфекційні захворювання (епідуральні 
абсцеси, менінгіти, спондиліти, остеомієліт, міжхребцевий дисцит, оперізуючий герпес), 
захворювання внутрішніх органів (серце, легені, плевра, стравохід, щитоподібна залоза), 
тунельна невропатія надлопаткового нерва, невральгічна аміотрофія (синдром Персонейджа-
Тернера).  

Далі охарактеризовано найчастішу причину болю в шиї і пов’язаних з ним неврологічних 
синдромів — дегенеративно-дистрофічні зміни в шийному відділі хребта. Однак слід розуміти, 
що сам термін “остеохондроз хребта” є не клінічним, а скоріше морфологічним діагнозом, 
котрий охоплює дегенеративно-дистрофічні ураження хребта, які починаються з залучення 
пульпозного ядра і потім поширюються на фіброзне кільце й інші елементи хребтового 
рухового сегмента (суглоби, зв’язки та ін.). Згідно з сучасними уявленнями, його зараховують 
до мультифакторних захворювань.  

Вважається, що для розвитку остеохондрозу необхідна генетична схильність, а для 
клінічного прояву — вплив факторів середовища. Спадковими факторами можуть бути 
порушення в трофічних системах та особливості рухового стереотипу, які призводять до 
локальних перевантажень. До середовищних зараховують цілий діапазон чинників, які 
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поділяються на екзогенні (фізичні, біомеханічні та інфекційні) й ендогенні (аномалії розвитку 
хребта, конституційні особливості, супутні захворювання хребта і внутрішніх органів). 
Поєднання цих факторів призводить, з одного боку, до “неповноцінності” самих дисків, а з 
іншого — до локального їх перевантаження. Все це викликає складні біохімічні зміни в 
пульпозному ядрі, які призводять до його всихання і фрагментації. Через втрату 
амортизаційних властивостей цього утвору основне навантаження лягає на фіброзне кільце, яке 
в кінцевому підсумку дає тріщини і разволокнюється, що призводить до порушення фіксаційної 
функції диска. З боку тіл хребців спостерігається склерозування гіалінових пластинок і 
з’являються крайові розростання (остеофіти). Їх виникнення пояснюється збільшенням площі 
опори. Через перевантаження дуговідросткових суглобів виникають явища спондилоартрозу, а 
хронічне розтягнення капсулярного апарату призводить до порушення рухової функції 
хребетного рухового сегмента у вигляді гіпер- і/або гіпомобільності (лістез і функціональне 
блокування).  

Висока частота розвитку дегенеративно-дистрофічних змін шийного відділу хребта 
зумовлена деякими його анатомічними особливостями. На відміну від поперекових і грудних 
хребців, тіла шийних хребців відокремлені один від одного не на всій протяжності. У бічних 
відділах тіла хребців витягнуті вгору і мовби охоплюють тіло хребця, який лежить вище. 
Витягнуті вгору краї тіл називаються гачкоподібними відростками (processus uncinatus), а їх 
з’єднання з тілом хребця вище — унковертебральним зчленуванням (суглоб Люшка). Ще 
однією важливою особливістю шийних хребців є наявність широкого і вигнутого поперечного 
відростка, в якому міститься поперечний отвір (foramen transversarium). Ці отвори утворюють 
канал, в якому проходить хребетна артерія. Третя особливість пов’язана зі своєрідною будовою 
перших двох шийних хребців — атланта й аксиса. Між ними немає диска, вони з’єднані 
додатковим суглобом (суглоб Крювельє), який утворений зубом другого хребця і передньою 
дугою атланта.  

Дегенеративно-дистрофічні зміни шийного відділу хребта можуть призводити до розвитку 
чотирьох основних синдромів:  

• локального болю (цервікальгії);  
• відображеної (рефлекторної) цервікобрахіальгії (біль в шиї і руці) і цервікокраніальгії 

(біль в шиї і голові), пов’язаних з ураженням кістково-м’язово-фасціальних структур;  
• корінцевого синдрому (радикулопатії), викликаного подразненням або компресією 

спинномозкових корінців;  
• мієлопатії.  

Джерелом болю при цервікальгії є дуговідросткові (фасеткові) суглоби і міжхребцеві 
диски (іннервуються синувертебральним нервом, нервом Люшка). На здорових добровольцях 
було засвідчено, що подразнення як фасеткових суглобів, так і міжхребцевих дисків під 
рентгенологічним контролем провокує біль у шиї, тоді як їх анестезія (рентген-контрольоване 
локальне введення анестетиків) усуває больовий синдром. Підкреслюється пріоритетна роль 
фасеткових суглобів, тоді як доказів участі міжхребцевих дисків недостатньо.  

Цервікальгія проявляється постійним або нападоподібним болем у шиї. При гострій 
цервікальгії (шийних прострілах) біль буває дуже інтенсивним, “прострілює”, “як удар 
струмом”, іноді він стає свердлячим, тупим і завжди відчувається в глибині шиї. Він з’являється 
переважно вранці, після сну, і супроводжується напруженням шийних м’язів. Нерідко 
виникають фіксовані пози шийного відділу і відчуття “залежання” шиї вранці. Біль 
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посилюється при кашлі та чханні, він переважно однобічний. Частина хворих скаржиться на 
неможливість повернути голову, відчуття “кілка” в шиї. При великій тривалості захворювання 
відзначається хрускіт у шиї при рухах голови. Напади болю зазвичай провокуються 
незграбними рухами або переохолодженням. При об’єктивному дослідженні виявляється 
обмеження рухливості в шийному відділі хребта в одну сторону, дефанс шийних м’язів, при 
пальпації — болючість фасеткових суглобів у ділянці залученого хребетного рухового 
сегмента. Перший напад цервікальгії зазвичай триває від кількох днів до двох тижнів.  

Рефлекторні синдроми проявляються відбитими болями (в руку — цервікобрахіальгія, в 
голову — цервікокраніальгія) і рефлекторним напруженням м’язів (рефлекторні м’язово-тонічні 
синдроми). Джерелом рефлекторного больового синдрому і напруження м’язів також є 
фасеткові суглоби і меншою мірою — міжхребцеві диски. Це було доведено в експериментах з 
подразненням (хімічними і електричними агентами) і знеболенням цих структур.  

Цервікобрахіальгія при остеохондрозі шийного відділу хребта виникає як результат 
центральної взаємодії сенсорних потоків, які формують відомий феномен Захар’їна-Геда. Біль у 
руці є наслідком патології середньо- і частіше нижньо-шийного відділу хребта. В межах 
цервікобрахіальгічного феномену виділяють синдром плече-лопаткової періартропатії, який 
пов’язують з патологією шийного відділу хребта. Клінічно він проявляється спонтанними 
болями в плечовому суглобі, частіше в нічний час і при лежанні на хворому боці. Болі 
посилюються при рухах руки й іррадіюють у шию і руку. Особливо чітко больовий синдром 
проявляється при відведенні руки і закладанні її за спину. При пальпації виявляється болючість 
у ділянці плечового суглоба в місцях прикріплення м’язів і зв’язок. На відміну від ураження 
самого суглоба (артрит), ускладнені не всі рухи, навіть на пізніх стадіях захворювання махові 
рухи вперед і назад зберігаються і бувають не настільки болючими. У міру прогресування 
захворювання можуть виникати гіпотрофії дельтоподібного м’яза. Протягом плече-лопаткового 
больового синдрому умовно можна виділити кілька стадій, що плавно переходять одна в одну: 
цервікальгічна, цервікобрахіальгічна, брахіоцервікальгічна й ортопедична.  

Цервікальгічна стадія характеризується наявністю відображених болів у ділянці плечового 
суглоба, що мають чітку залежність від болю в шиї, при цьому обмежень рухів у плечовому 
суглобі не виявляється. У цервікобрахіальгічній стадії можна пропальпувати болючі вузли в 
місцях прикріплення м’язів, виникає обмеження рухливості в плечовому суглобі. 
Брахіоцервікальгічна стадія — болі в плечовому суглобі переважають над болями в шиї, 
виникає больова контрактура в плечовому суглобі, біль має переважно нічний характер. 
Формування істинної контрактури плечового суглоба свідчить про перехід захворювання в 
ортопедичну стадію. Виникнення цервікокраніальгії пов’язують з існуванням трігеміно-
цервікального комплексу, в якому відбувається перемикання больової імпульсації від нейронів 
задніх рогів трьох верхніх шийних сегментів на нейрони спинномозкового ядра трійчастого 
нерва. Таким чином, патологічні зміни анатомічних утворів хребетного стовпа (фасеткові 
суглоби, фіброзне кільце, зв’язки, періост), м’язів, сухожиль, іннервованих сенсорними 
волокнами верхніх шийних сегментів, можуть бути джерелами болю голови.  

У літературі трапляються різні клінічні описи болю голови при патології шийного відділу 
хребта (цервікогенна цефальгія). Вважають, що вона не має чіткого клінічного патерну і 
діагностується лише при об’єктивному дослідженні. Цервікогенний біль голови 
характеризується односторонніми (рідше двосторонніми) болями в шийно-потиличній ділянці, 
які часто іррадіюють в око або ніс, де можуть мати найбільшу інтенсивність. Близько 30% 
таких пацієнтів мають мігренозний супровід у вигляді фото- та/або фонофобії, нудоти, 
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блювання. Іноді (15% випадків) під час цефальгічного нападу в цих хворих спостерігаються 
симптоми, типові для кластерного болю голови (міоз, птоз, почервоніння ока, сльозотеча, 
ринорея та ін.). Напади часто закінчуються спонтанно, при цьому рухи в шиї обмежені. Такий 
біль провокується механічними факторами: рухами голови, пальпацією зони виходу корінця С2 
і нижнього косого м’яза голови, тривалим перебуванням в одній позі. Можливе поєднання 
цервікогенного болю голови з гомолатеральними болями в руці.  

Рефлекторні м’язово-тонічні синдроми є домінуючими серед усіх проявів остеохондрозу 
шийного відділу хребта і формуються як у паравертебральних, так і екстравертебральних 
м’язах. Найчастіше залучаються такі м’язи: драбинчасті м’язи, малий грудний м’яз, 
трапецієподібний м’яз, нижній косий м’яз голови. Слід коротко зупинитися на деяких 
рефлекторних м’язово-тонічних синдромах.  

Синдром драбинчастих м’язів (синдром Наффцігера, скаленус-синдром, синдром 
переднього драбинчастого м’яза) Передній драбинчастий м’яз належить до тих, місця 
прикріплення яких перебувають не тільки в межах шиї, а й поза ними. Починаючись від 
передніх горбків поперечних відростків С3-С4, м’яз прикріплюється до горбка Лісфранка 
першого ребра. Він нахиляє голову в свою сторону, а при двосторонній дії — вперед. Середній 
драбинчастий м’яз, починаючись від задніх горбків поперечних відростків С2-С7, також 
прикріплюється до першого ребра, але трохи латеральніше.  

Цей синдром виникає при компремації нервово-судинних утворів, зокрема по сусідству з 
підключичною артерією. Хворі скаржаться на біль і скутість у шиї, частіше вранці, вимушене 
положення голови (голова хворого при цьому нахилена вперед і трохи в бік напруженого 
м’яза). 

Одночасно, через здавлення нейро-судинних структур під напруженим м’язом, виникає 
відчуття тяжкості в руці й біль. Останній може бути легким, ниючим, але інколи — і вкрай 
різким, “роздираючим”, нерідко посилюється в нічний час, при глибокому вдиху, нахилі голови 
в здорову сторону, іноді поширюється на плечовий пояс, у пахвову, міжлопаткову ділянки, 
молочну залозу і передні відділи грудної клітки. Тому в низці випадків виникає підозра на 
ураження коронарних судин. Болі посилюються також при відведенні руки, голінні, малюванні, 
під впливом вібрації.  

При компресії нервових стовбурів з’являються відчуття поколювання й оніміння в руці, 
частіше по ульнарному краю кисті та передпліччя, оскільки нижній стовбур плечового 
сплетення і підключична артерія можуть піддаватися травматизації не тільки драбинчастим 
м’язом, а нерідко й додатковим шийним ребром, яке трапляється в популяції приблизно у 6% 
осіб. Докладний опис клінічної картини шийного ребра датується ще 1905 роком (Murphy J.).  

Клінічно захворювання проявляється в середньому в 10% носіїв шийних ребер, зазвичай у 
віці після 20 років. Характерний зовнішній вигляд хворих: низько опущені плечі, 
“тюленеподібна” постава. Ребро нерідко вдається промацати в надключичній ямці. 
Симптоматика шийного ребра при здавленні нервово-судинних елементів складається з 
парестезій в руці, побіління і зниження температури кисті, ослаблення пульсу променевої 
артерії, слабкості й гіпотрофії м’язів кисті. В межах скаленус-синдрому, крім напруження і 
болючості переднього драбинчастого м’яза, приблизно в 44% випадків виявляється припухлість 
у надключичній ямці.  
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Синдром малого грудного м’яза (гіперабдукторний синдром, синдром Райта). Синдром 
зумовлений м’язово-тонічними змінами в цьому м’язі й стисненням судинно-нервового пучка, 
що проходить під ним. Малий грудний м’яз має трикутну форму і залягає позаду великого 
грудного. Він починається трьома-чотирма зубцями між кістковою і хрящовою частинами 2–5 
ребер. Піднімаючись косо назовні і вгору, він поступово звужується і прикріплюється коротким 
сухожиллям до дзьобоподібного відростка лопатки. Судинно-нервовий пучок на плечі може 
придавлюватися позаду малого грудного м’яза під дзьобоподібним відростком лопатки до 
головки плечової кістки. Компресія цих утворів може бути викликана сильним відведенням 
руки (гіперабдукція при наркозі, іммобілізація плечової кістки при травмах, під час сну з 
закинутою за голову рукою та ін.). Звідси ще одна назва цього синдрому — гіперабдукторний. 
Не тільки при патологічному стані м’язів, а й у більшості здорових людей пульс на променевої 
артерії зникає або стає слабким при розведенні рук у сторони і підйомі їх вгору на 45–180°. 
Вважається, що синдром малого грудного м’яза може виникати при часто повторюваних рухах, 
описаних вище.  

Хворі відчувають ломлячі або пекучі болі в ділянці цього м’яза, більше на рівні 3–5 ребер. 
Найчастіше болі виникають при рухах, що вимагають скорочення або розтягнення м’яза. 
Пацієнтів можуть турбувати парестезії в ділянці передньої грудної клітки та ульнарного краю 
передпліччя і кисті, слабкість у руці, більшою мірою в дистальних її відділах.  

Рухові порушення переважають зазвичай у м’язах, іннервованих серединним нервом. 
Чутливі розлади частіше виникають у ділянці іннервації ліктьового нерва. При пальпації 
виявляється болючість малого грудного м’яза (в пахвовій ямці — рука пацієнта піднята над 
головою, лікар 2–4 пальцями охоплює великий грудний м’яз і відсуває його з пахвової ділянки 
в медіальному напрямі; або крізь розслаблений великий грудний м’яз у момент глибокого 
вдиху). У діагностиці синдрому допомагає проба Райта і виникнення систолічного шуму в 
ділянці аксилярної артерії при відведенні та підніманні руки. 

ПРОБА РАЙТА (АВТОРСЬКИЙ КОМЕНТАР)  

Методика виконання. У пацієнта, що перебуває в положенні сидячи, лікар досліджує 
пульс на променевій артерії, оцінює його повноту та порівнює характеристики пульсу з 
протилежного боку, після чого відводить руку пацієнта до 180° (гіперабдукція).  

Інтерпретація результатів. Під малим грудним м’язом, між ним і дзьобоподібним 
відростком лопатки проходять аксилярна артерія і вена, а також три стовбури плечового 
сплетення. Гіперабдукція руки призводить до притиснення цих структур сухожиллям малого 
грудного м’яза до дзьобоподібного відростка. Ослаблення або зникнення пульсу на променевої 
артерії свідчить про компресію аксилярної артерії гіпертрофованим/спазмованим малим 
грудним м’язом або деформованим/гіпертрофованим дзьобоподібним відростком. Чутливість 
проби — приблизно 87%. Описана американським лікарем Ірвінгом Шервудом Райтом у 1945 р. 
(Wright I.S. The neurovascular syndrome produced by hyperabduction of the arms // Am. Heart J. — 
1945. — Vol. 29. — N. 1) .  

Синдром нижнього косого м’яза голови. Цей м’яз, залягаючи в найглибшому м’язовому 
шарі шиї, прикріплений до поперечного відростка хребця С1 та остистого відростка хребця С2, 
він забезпечує обертання в хребетному сегменті С1-С2 і є, по суті, аналогом ротаційних м’язів. 
Він прикриває хребетні артерії, а через його нижній край перегинається великий потиличний 
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нерв. Таким чином, при рефлекторному скороченні цього м’яза можливе подразнення згаданого 
нерва. 

Цей синдром характеризується ниючим, ломлючим болем у шийно-потиличній ділянці. 
Біль зазвичай постійний, без схильності до яскраво вираженого нападоподібного посилення. 
Часом він посилюється, але це відбувається поволі, зазвичай після тривалого статичного 
навантаження на м’язи шиї, при поворотах голови в сторону, протилежну щодо ураженого 
м’яза. При об’єктивному огляді виявляються гіпер- або гіпестезія в зоні іннервації великого 
потиличного нерва, а також визначається болючість у точці, що міститься на середині лінії, яка 
з’єднує соскоподібний відросток скроневої кістки та остистий відросток хребця С2. 

Крім м’язово-тонічних синдромів, як причина болю в шиї поширені міофасціальні 
синдроми (в м’язах шиї і плечового пояса). На відміну від м’язово-тонічних синдромів, для 
постановки діагнозу міофасціального синдрому необхідне існування не тільки болючого і 
напруженого м’яза, а й наявність болючих м’язових ущільнень (активних і пасивних тригерних 
точок). Міофасціальна критична точка — це гіперподразлива ділянка в ущільненому або тугому 
тяжі скелетного м’яза. При пальпації вона може відображатися в інших ділянках (відбитий 
біль). Слід зазначити, що відображені міофасціальні болі мають специфічну для кожного м’яза 
зону поширення (хоч остання має несегментарний характер). Такий біль зазвичай тупий і 
триває довго, його інтенсивність варіює від відчуття деякого дискомфорту до жорстких і 
болісних відчуттів. Виділяють активні й пасивні (латентні) тригерні точки. Активні викликають 
біль, латентні — не викликають болю, але можуть бути причиною обмеження рухів ураженого 
м’яза. Тригерні точки можуть бути активовані при різкому перевантаженні, фізичній перевтомі, 
прямому пошкодженні або охолодженні м’яза. Поріг “подразливості” критичної точки вкрай 
варіабельний.  

Компресійний корінцевий синдром (радикулопатія) при шийному остеохондрозі 
трапляється рідше, ніж при поперековому. Це пояснюється двома анатомічним особливостями 
шийного відділу хребта: по-перше, просуванню грижової маси в бік міжхребцевого отвору 
перешкоджають потужні зв’язки унковертебральних зчленувань (хоча нерідко дегенеративні 
зміни цих зчленувань можуть призводити до звуження міжхребцевих отворів); по-друге, 
шийний корінець у міжхребцевому отворі фіксований до окістя і займає при цьому 1/6 частину 
міжхребцевого отвору. Необхідно відзначити, що кількість шийних корінців (вісім) більша, ніж 
кількість шийних хребців (сім). Перша пара шийних корінців виходить між основою черепа і 
першим шийним хребцем (С1), друга — між першим і другим хребцями і т. д. Таким чином, 
кожен шийний нерв виходить над відповідним хребцем (на відміну від поперекового відділу 
хребта). Для ураження будь-якого з корінців характерні специфічні рухові (слабкість певних 
м’язів), чутливі (частіше гіпальгезія) і рефлекторні (зниження шкірних і сухожильних 
рефлексів) порушення.  

Крім компресійного корінцевого синдрому, частим проявом шийного остеохондрозу є 
дискогена шийна мієлопатія. Її причинами найчастіше є грижове випинання міжхребцевих 
дисків, розростання тіл хребців (остеофіти), гіпертрофована жовта зв’язка. Компресуючі 
фактори можуть бути як ізольованими, так і комбінуватися. Виникнення патології спинного 
мозку при шийному остеохондрозі під впливом тільки механічної компресії не узгоджується з 
багатьма клінічними спостереженнями. Це стосується, зокрема, дифузних змін та ішемічним 
вогнищ, що виявляються далеко від місця впливу механічного фактору.  
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Загалом при патології хребта можливе ураження спинного мозку як унаслідок компресії, 
так і порушення спінального кровообігу. За своїм перебігом вертеброгенна шийна мієлопатія 
нагадує екстрамедулярні пухлини спинного мозку. Найчастіше вона має прогредієнтний 
перебіг, рідше — інтермітуючий, з ремісіями та стаціонарний (на якомусь етапі процес 
призупиняється). Захворювання в більшості випадків перебігає хронічно (в інтервалі років). Як 
правило, типовими скаргами є біль, оніміння і слабкість у руках і ногах. Нерідко при рухах 
голови з’являються неприємні відчуття проходження електричного струму від шиї в обидві 
руки і вздовж хребта до ніг при згинанні голови до грудей (симптом Лермітта). 

Симптом Лермітта є патогмонічним для розсіяного склерозу. Особливість його при 
шийній мієлопатії полягає в тому, що відчуття проходження струму виникає не тільки при 
швидкому згинанні (що характерно для пацієнтів з демієлінізацією), а й при розгинанні 
шийного відділу хребта. Слабкість рук поступово наростає, з’являються гіпотонія, гіпотрофії і 
фасцикуляції в м’язах рук і плечового пояса. Одночасно розвиваються симптоми пірамідної 
недостатності як у руках, так і ногах, проте навіть на стадії тетрапарезу не завжди 
спостерігаються тазові розлади. Розлади чутливості можуть бути маловираженими, і виникає 
дисоціація між грубими руховими і м’якими сенсорними порушеннями. Нерідко виділяють такі 
синдроми, що, як вважають, є наслідком ішемії спинного мозку: синдром спастичного 
тетрапарезу, синдром бокового аміотрофічного склерозу, синдром Броун-Секара, 
сирингомієлітичний, поліомієлітний або спінальний задньостовповий синдроми. Особливо 
тяжкою є діагностика дискогенної шийної мієлопатії за відсутності болів у шиї.  

Розрізняють консервативні та хірургічні методи лікування болю в шиї.  

Хірургічні методи лікування показані в основному при наявності компресійних синдромів 
(радикулопатія, мієлопатія). Безсумнівна необхідність видалення в деяких випадках фактору, 
що компресує корінець або спинний мозок (дискектомія, ламінектомія, резекція фасеткових 
суглобів і остеофітів). Абсолютними показаннями для видалення грижі диска є наявність 
грубих парезів, наростання чутливих і рухових розладів, тазові порушення. Показання для 
оперативного лікування радикулопатії і дискогенної шийної мієлопатії ще розробляють. 
Необхідно враховувати, що, крім позитивного ефекту (зменшення больового синдрому, регрес 
чутливих і тазових розладів), операція є інвазивним методом лікування з усіма наслідками, що 
випливають (смертельний ризик, наркоз, ранні та пізні післяопераційні ускладнення). Нині 
інтенсивно розробляються нові підходи щодо показань для терапії болю в шиї — черезшкірна 
високочастотна денервація фасеткових суглобів при фасетковому синдромі, черезшкірна 
лазерна вапоризація грижі диска тощо.  

До консервативних методів лікування цервікальгії, цервікобрахіальгії і цервікокраніальгії 
належать медикаментозні і немедикаментозні. Немедикаментозними терапевтичними методами 
є лікування режимом (тепло і спокій), ортопедичні підходи, лікувальна фізкультура, 
фізіотерапія, мануальна терапія. До ортопедичних методів належать використання коміра 
Шанца (в гостру стадію захворювання при вираженому больовому синдромі необхідно 
забезпечити розвантаження шийного відділу хребта, що дозволяє в низці випадків зменшити 
больовий синдром), тракційна терапія (починати лікування цим методом необхідно після 
переривання вираженого больового синдрому). Мануальна терапія, яка використовується для 
лікування болю в шиї, це система ручних лікувально-діагностичних прийомів, спрямованих на 
усунення або корекцію патологічних проявів з боку суглобів (фасеткових і суглобів руки), 
м’язів і зв’язкового апарату (постізометрична релаксація). У поясненні механізму лікувальної 
дії мануальної терапії найбільшого поширення набула теорія функціональних блоків, згідно з 
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якою ефект мануальних впливів пояснюється ліквідацією патологічних співвідношень між 
утворами кістково-зв’язкового апарату. Лікувальна гімнастика є не стільки лікувальним, 
скільки реабілітаційним і профілактичним методом лікування.  

Одним з основних методів лікування болю в шиї залишаються медикаменти. Насамперед 
необхідно відзначити ефективність різних блокад місцевими анестетиками, які не тільки 
обмежують вхід ноцицептивної (больової) імпульсації в центральну нервову систему, а й 
сприяють нормалізації в зоні ушкодження мікроциркуляції, зменшенню запальних реакцій і 
поліпшенню обміну речовин. Крім того, місцеві анестетики, розслабляючи поперечно-смугасту 
мускулатуру, усувають патологічне рефлекторне напруження м’язів, яке є додатковим 
джерелом болю. Найбільш поширеною при болях у шиї є інфільтраційна анестезія, при якій 
місцевий анестетик (іноді в поєднанні з глюкокортикоїдами) вводять у ділянку патологічно 
залучених фасеткових суглобів і/або окремих м’язів.  

До основних лікарських препаратів, що застосовуються для лікування не тільки болю в 
шиї, а й вертебральних больових синдромів практично будь-якої локалізації, належать 
нестероїдні протизапальні препарати (НПЗП). Крім болезаспокійливого, НПЗП мають 
протизапальну та жарознижувальну дію. Анальгетичні, протизапальні й антипіретичні 
властивості НПЗП зумовлені ослабленням синтезу простагландинів з арахідонової кислоти за 
допомогою гальмування активності циклооксигенази (ЦОГ). Існують різні класифікації НПЗП: 
за хімічною структурою (похідні кислот — диклофенак, індометацин, ібупрофен, кетопрофен та 
ін.; некислотні похідні — проквазон, епіразол, колхіцин та ін.) і за селективністю щодо різних 
форм ЦОГ. Важливим у терапії цервікальних вертеброгенних больових синдромів є 
використання міорелаксантів (баклофен, толперизон, тизанідин), котрі забезпечують 
ефективний розрив порочного кола “біль — м’язовий спазм — біль”.  

Таким чином, терапія болю в шиї повинна бути по можливості комплексною, із 
застосуванням як лікарської (НПЗП, в тому числі у вигляді альтернативних шляхів введення — 
черезшкірного і ректального, міорелаксанти, анестетики), так і немедикаментозної терапії 
(остеопатія, ЛФК, фізіотерапія та ін.). Також вона потребує коректної оцінки факторів ризику і 
можливих ускладнень від кожного із запропонованих методів лікування.  

 

ЛІТЕРАТУРА 

1. Alreni ASE, Harrop D, Lowe A, Tanzila Potia, Kilner K, McLean SM. Measures of upper 
limb function for people with neck pain. A systematic review of measurement and practical properties. 
Musculoskelet Sci Pract. 2017 Jun;29:155-163.  

2. Awan KH. The therapeutic usage of botulinum toxin (Botox) in non-cosmetic head and neck 
conditions — An evidence based review. Saudi Pharm J. 2017 Jan;25(1):18-24.  

3. Blanpied PR, Gross AR, Elliott JM, Devaney LL, Clewley D, Walton DM, Sparks C, 
Robertson EK. Neck Pain: Revision 2017. J Orthop Sports Phys Ther. 2017 Jul;47(7):A1-A83.  

4. Childress MA. Spine Conditions: Cervical Spine Conditions. FP Essent. 2017 Oct;461:11-14.  



 
 

Феномен людини. Здоровий спосіб життя. Вип. 84 (150). 2019 
 
 
 

29 

5. Cohen SP, Hooten WM. Advances in the diagnosis and management of neck pain. BMJ. 2017 
Aug 14;358:j3221.  

6. Cox J, Davidian C, Mior S. Neck pain in children: a retrospective case series. J Can Chiropr 
Assoc. 2016 Sep;60(3):212-219.  

7. Cramer H, Klose P, Brinkhaus B, Michalsen A, Dobos G. Effects of yoga on chronic neck 
pain: a systematic review and meta-analysis. Clin Rehabil. 2017 Nov;31(11):1457-1465.  

8. DePauw R, Coppieters I, Meeus M, Caeyenberghs K, Danneels L, Cagnie B. Is Traumatic and 
Non-Traumatic Neck Pain Associated with Brain Alterations? — A Systematic Review. Pain 
Physician. 2017 May;20(4):245-260.  

9. Galletti S, Galletti R, Schiavone C, Salini V, Abate M. Localized cervical pain: advantages 
and limits of ultrasound evaluation. J Ultrasound. 2016 Apr 13;19(4):257-263.  

10. Hidalgo B, Hall T, Bossert J, Dugeny A, Cagnie B, Pitance L. The efficacy of manual 
therapy and exercise for treating non-specific neck pain: A systematic review. J Back Musculoskelet 
Rehabil. 2017 Nov 6;30(6):1149-1169.  

11. Ing JW. Head and Neck Cancer Pain. Otolaryngol Clin North Am. 2017 Aug;50(4):793-806.  

12. Iyer S, Kim HJ. Cervical radiculopathy. Curr Rev Musculoskelet Med. 2016 Sep;9(3):272-
80.  

13. Kim R, Wiest C, Clark K, Cook C, Horn M. Identifying risk factors for first-episode neck 
pain: A systematic review. Musculoskelet Sci Pract. 2017 Nov 22;33:77-83.  

14. Machado GC, Maher CG, Ferreira PH, Day RO, Pinheiro MB, Ferreira ML. Non-steroidal 
anti-inflammatory drugs for spinal pain: a systematic review and meta-analysis. Ann Rheum Dis. 2017 
Jul;76(7):1269-1278.  

15. Seo SY, Lee KB, Shin JS, Lee J, Kim MR, Ha IH, Ko Y, Lee YJ. Effectiveness of 
Acupuncture and Electroacupuncture for Chronic Neck Pain: A Systematic Review and Meta-
Analysis. Am J Chin Med. 2017;45(8):1573-1595.  

 
 



 
 

Феномен людини. Здоровий спосіб життя. Вип. 84 (150). 2019 
 
 
 

30 

ХРОНІКА 
У лютому 2019 р. відзначають свої ювілеї люди, які причетні до охорони здоров’я 

ПОЗДОРОВЛЯЄМО З: 
 

30 річчям 
Милик Оксану Василівну 
Дробінську Наталію Вікторівну 

 
35 річчям 

Трутяка Романа Ігоровича 
 

40 річчям 
Возняк Ірину Ярославівну 
Матвійчука Олега Богдановича 
Федчишина Назара Романовича 
Альохіну Тетяну Анатоліївну 
Микиєвич Наталію Ігорівну 
Клименко Лесю Романівну 
Бек Наталію Сергіївну 
Мельник Оксану Володимирівну 
 

45 річчям 
Петришин Зоряну Ярославівну 
 

50 річчям 
Деркача Зеновія Володимировича 
Чайківську Еліну Флавіанівну 
Коцаренка Максима Вадимовича 
 

55 річчям 
Макогонова Ігоря Олександровича 
Петришин Ольгу Андріївну 
Миговича Ігоря Мирославовича 
 

60 річчям 
Ющик Любов Володимирівну 
Яремчук Тетяну Петрівну 
Зінчука Олександра Миколайовича 
 

65 річчям 
Найду Любов Ярославівну 
Коцая Богдана Романовича 
Крижанську Марину Олександрівну 
 

70 річчям 
Ломницького Ігоря Ярославовича 
Олійника Петра Володимировича 
 

75 річчям 
Бойко Ніну Іванівну 
 

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

 
Хроніка лютого. ЮВІЛЕЙНІ ДАТИ УКРАЇНСЬКИХ ЛІКАРІВ І ВЧЕНИХ 
 
2 лютого 155 років від дня народження Олексія Григоровича Радзієвського. 

Народився в м. Василькові Київської губернії в сім’ї службовців. Середню освіту отримав у 
гімназії. У 1889 р. закінчив медичний факультет Київського університету Св. Володимира. Був 
залишений в хірургічній клініці проф. Олександра Християновича Ринека (1837–1916). Близько 
4 років працював ординатором, згодом – асистентом. Пройшов удосконалення в клініках 
Парижа, Цюріха, Кенігсбергу, Бреславля. У 1901 р. захистив дисертацію на здобуття вченого 
ступеня доктора медицини на тему «К учению о bacterium coli». У 1902 р. отримав посаду 
приват-доцента і читав лекції з урології. У 1907 р. О.Г. Радзієвський був обраний професором 
Жіночого медичного інституту на кафедрі загальної хімії, де працював до 1919 р. У 1920 р. 
після об’єднання Жіночого інституту з університетом О.Г. Радзієвський був обраний 
завідувачем кафедри госпітальної хірургії Київського медичного інституту, якою керував до 
виходу на пенсію (1932). Був автором понад 70 праць з хірургії. В Києві одним із перших 
застосував цистоскопію і рентгенографію при сечокам’яній хворобі, запропонував одномиттєву 
простатектомію, проводив пересадку сечоводів у пряму кишку (1916), запропонував операцію 
при випаданні прямої кишки. Займався проблемами резекції суглобу з приводу туберкульозу. 
Розпрацював свою операцію з приводу емпієми плеври. Був одним із засновників Київського 
хірургічного товариства. Помер 20 листопада 1935 р. на 72 році життя. 

3 лютого 90 років від дня народження Ореста Максимовича Іванюти, українського 
лікаря, фтизіатра. У 1954 р. закінчив Івано-Франківський медичний інститут. Учень Є.Ф. 
Шамрая і Н.С. Пилипчука. У 1971 р. захистив докторську дисертацію на тему: «Внутривенная 
антибактериальная терапия больных туберкулёзом лёгких». У 1971–1979 рр. – декан вечірнього 
відділення і II лікувального факультету. У 1975–1979 рр. – професор кафедри фтизіатрії КМІ, у 
1976–1985 рр. — заступник директора Київського НДІ фтизіатрії і пульмонології. З 1985 р. –
директор Київського НДІ фтизіатрії і пульмонології. Автор понад 150 наукових праць, в тому 
числі 8 монографій. Помер 24 січня 1992 р. на 63 році життя. 

3 лютого 85 років від дня народження Георгія Степановича Кірьякулова, анатома, 
морфолога. У 1975 р. захистив докторську дисертацію, а в 1974 р. отримав вчене звання 
професора. Працював завідувачем кафедри анатомії людини Донецького медичного інституту / 
національного медичного університету. У 1997 р. отримав почесне звання «Заслужений діяч 
науки і техніки України», у 2001 р. був обраний академіком АН ВО України.  

5 лютого 80 років від дня народження Василя Івановича Урсуленка, хірурга. 
Народився в Кіровоградській області. У 1956 р. закінчив СШ. У 1959 р. закінчив Одеське 
медичне училище №3 і проходив службу в медико-санітарному батальйоні Південної групи 
військ в Угорщині. У 1968 р. В.І. Урсуленко закінчив  Кримський державний медичний 
інститут. Упродовж 1968–1971 рр. працював завідувачем хірургічного відділення 
Джилікульської лікарні. В 1971 р. В.І. Урсуленко поступив в аспірантуру Київського НДІ 
туберкульозу і грудної хірургії і після її закінчення працював в НДІ серцево-судинної хірургії 
(Київ). Кандидатську дисертацію на тему «Изменение центральной гемодинамики и 
регионального кровообращения при внутриаортальной баллонной контрпульсации» захистив у 
1979 р. У 1984–2000 рр. керував відділенням хірургічних методів лікування коронарної 
недостатності. У 1990 р. захистив докторську дисертацію на тему «Особенности 
хирургического лечения, непосредственные и отдаленные результаты у больных ИБС в 
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зависимости от вариантов клинического течения заболеваний». У 2001 р. отримав вчене звання 
професора, а в 2007 р. почесне звання «Заслуженого діяча науки і техніки України». За час 
роботи в Національному інституті серцево-судинної хірургії ім. М.М. Амосова виконав понад 
10 тисяч операцій на серці. Вчений є автором понад 325 наукових праць, в т. ч. 15 патентів.  

7 лютого 90 років від дня народження Леонарда Олександровича Добровольського, 
лікаря-гігієніста. У 1949 р. вступив до Київського медичного інституту і у 1955 р. закінчив 
санітарно-гігієнічний факультет з відзнакою. Працював у Казахстані. У 1957 р. вступив до 
аспірантури Київського інституту гігієни праці. У 1962 р. захистив кандидатську дисертацію. З 
часом результати його досліджень були узагальнені в докторській дисертації «Комбінована дія 
радіонуклідів та гіпертермії на репродуктивну систему». У 1968 р. МОЗ СРСР направило Л.О. 
Добровольського на роботу в Секретаріат ВООЗ радником з гігієни праці в Європейському 
бюро ВООЗ у Копенгагені. У 1972 р. Л.О. Добровольський став керівником відділу наукової 
медичної інформації та міжнародних зв’язків, з часом – провідним науковим співробітником. 
Він був автором близько 330 наукових праць, в т. ч. 57 закордонних, є статті в енциклопедіях та 
монографії. Помер 22 листопада 2013 р. на 85 році життя. 

10 лютого 190 років від дня народження Юлія Карловича Шимановського, хірурга. 
Він народився в Ризі в німецько-польській сім’ї, після завершення навчання в Ревельській 
гімназії навчався на медичному факультеті Дерптського університету, який закінчив у 1855 р. 
Був залишений на посаді асистента хірургічної клініки Дерптського університету (1856). У  
1856 р. захистив докторську дисертацію на тему: «Additamenta ad ossium resectionem». У 1857 p. 
був призначений приват-доцентом хірургії і почав читати курс десмології. У 1858–1861 рр. – 
професор кафедри хірургії Гельсінгфорського університету і консультант Гельсінгфорського і 
Свеаборського госпіталів. Читав курси «Оперативна хірургія» та «Хірургічна патологія». Від 
1861 р. Ю.К. Шимановський почав працювати екстраординарним професором Університету св. 
Володимира та професором-консультантом Київського військового госпіталю. З 1864 р. – 
ординарний професор оперативної та військової хірургії. У 1866 р. Ю.К. Шимановський 
відвідав Німеччину і познайомився з роботою 34 військових госпіталів. Він був автором понад 
60 наукових праць, в т.ч. 15 монографій. Наукові дослідження пов’язані з розвитком військово-
польової хірургії, розробкою кістково-пластичних операцій. Він винайшов низку хірургічних 
інструментів. Найбільш вдалою є резекційна пилка Шимановського. Колекція інструментів, які 
він сконструював, у 1867 р. отримала на Всесвітній виставці в Парижі високу оцінку. Ю.К. 
Шимановський був одним із піонерів трансплантології, пластичної та відновної хірургії. 
Особливо це стосується відновних операцій на обличчі. Успіхів досягнув при вирішенні 
проблеми ринопластики, запропонував трансплантацію ліктьового відростка та плечеву кістку 
при ампутаціях, розробив спосіб закриття зовнішньої кишкової нориці, вдосконалив операцію 
Р. Грітті при ампутації стегна. Ю.К. Шимановський був нагороджений бронзовою медаллю в 
пам’ять про Кримську війну 1853–1856 рр. (1856), орденом Святого Станіслава III ст. (1859), 
орденом Святої Анни III ст. (1862), бронзовою медаллю «За усмирение польского мятежа» 
(1864), орденом Святої Анни III ст. (1866). Внаслідок онкологічного захворювання помер 26 
квітня 1868 р. на 40 році життя. 

11 лютого 60 років від дня народження Олександра Миколайовича Зінчука, лікаря-
інфекціоніста. У 1982 р. закінчив санітарно-гігієнічний факультет Львівського медичного 
інституту; у 1982–1985 рр. працював епідеміологом СЕС; у 1985–1986 рр. — викладач 
інфекційних хвороб медичного училища; у 1986–1989 рр. — заступник головного лікаря ЦРЛ с. 
Рокитнів Рівненської області; в 1989–1990 рр. лікар-інфекціоніст Городоцької ЦРЛ Львівської 
області; у 1990–1992 рр. – клінічний ординатор кафедри інфекційних хвороб Львівського 
медичного університету. У 1992–1994 р. — аспірант кафедри, у 1994 р. захистив кандидатську 
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дисертацію на тему: «Сезонні особливості перебігу вірусних гепатитів». У 1994–1997 рр. — 
працював асистентом кафедри інфекційних хвороб; у 1997-2005 рр. — доцент цієї ж кафедри. З 
2005 р. — завідувач кафедри інфекційних хвороб. З 2009 р. — голова Львівського обласного 
науково-практичного товариства інфекціоністів. У 2010 р. захистив докторську дисертацію на 
тему «Лайм-бореліоз: клініко-імунопатогенетичні особливості та екстрене превентивне 
лікування». О.М. Зінчук є автором (співавтором) понад 150 наукових і навчально-методичних 
праць, в т.ч. підручника, посібника, авторського свідоцтва, 6 патентів. 

12 лютого 70 років від дня народження Сергія Миколайовича Бесєдіна. У 1972 р. 
закінчив медичний факультет Львівського медичного інституту, у 1972–1976 рр. працював 
лікарем Миколаївської ЦРЛ Львівської області; у 1976–1988 рр. – лікарем Львівської обласної 
клінічної лікарні. У 1983 р. захистив кандидатську дисертацію на тему: «Коррекция С-, РР-, В6-
витаминной недостаточности у больных сахарным диабетом». У 1992 р. захистив докторську 
дисертацію на тему: «Анатомия дуги аорты — сосудистое кольцо: классификация, клиника, 
диагностика, методы хирургической коррекции». У 1989–1993 рр. працював старшим науковим 
співробітником Московського інституту серцево-судинної хірургії. У 1994–1995 рр. працював 
асистентом кафедри загальної хірургії Львівського медичного університету; у 1995–1997 рр. –
доцент кафедри, з 1997 р. – професор кафедри загальної хірургії Львівського медичного 
університету. Наукові роботи пов’язані з дослідженням вітамінної забезпеченості у діабетиків, 
питаннями діагностики та хірургічної корекції вад серця та великих судин. С.М. Бесєдін був 
автором близько 70 наукових праць. Помер 5 травня 2006 р. на 58 році життя. 

12 лютого 60 років від дня народження Василя Олексійовича Бенюка. У 1987 р. 
закінчив Київський медичний інститут. Працював на посаді практичного лікаря акушера-
гінеколога. З 1991 р. працював асистентом в Національному медичному університеті ім. О.О. 
Богомольця на кафедрі акушерства і гінекології №3, з 2003 р. – професором. У 2001 р. захистив 
докторську дисертацію на тему: «Прогнозування, діагностика та профілактика перинатальної 
патології у вагітних з недоношуванням». Автор понад 90 наукових праць, в т. ч. 6 монографій 
та 5 винаходів, присвячених антенатальній охороні плода та профілактиці перинатальних 
ускладнень під час патологічного перебігу недоношуваної вагітності. Дійсний член Української 
академії наук, член Європейської асоціації акушер-гінекологів. 

14 лютого 140 років від дня народження Євгена Августовича Копистинського, 
психіатра. Народився в с. Біла Седлецької губернії (нині Люблінського воєводства, Польща). У 
1904 р. закінчив медичний факультет Московського університету. Учень В.А. Муратова і В.М. 
Бехтерева.  У 1931–1932 рр. працював завідувачем кафедри психіатрії Київського медичного 
інституту. У 1932–1938 рр. – завідувач кафедри психіатрії педіатричного факультету КМІ. У 
1936 р. захистив докторську дисертацію і в тому ж році отримав вчене звання професора. У 
1943–1948 рр. – професор кафедри. Був автором понад 100 наукових праць, в т. ч. підручника з 
нервових і психічних хвороб українською мовою (1929). Наукові дослідження були присвячені 
лікуванню епілепсії, лікуванню інсуліном, електросудомної терапії, історії земської 
психіатричної допомоги. Помер вчений 14 червня 1967 р. на 89 році життя. 

15 лютого 100 років від дня народження Івана Григоровича Мітасова, хірурга. У  
1970 р. захистив докторську дисертацію. В тому ж році очолив кафедру факультетської хірургії 
Харківського медичного інституту. У 1971 р. отримав вчене звання професора. Основні 
напрямки наукової діяльності хірурга присвячені проблемам хірургії щитоподібної залози, 
розпрацюванню і вдосконаленню хірургічних втручань при невідкладних захворюваннях 
органів черевної порожнини. Працював завідувачем кафедри до 1991 р. Помер вчений 11 
вересня 2006 р. на 88 році життя. 
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16 лютого 90 років від дня народження Арменака Аршаковича Асланяна, хірурга. У 
1980 р. закінчив лікувальний факультет Одеського медичного інституту. Упродовж 3 років 
працював головним лікарем і завідувачем хірургічного відділення Верхньо-Рогачевської 
райлікарні Херсонської області УРСР. У 1957–1959 рр. – завідувач хірургічного відділення 
МСЧ заводу «Азовкабель» м. Бердянська Запорізької області. В 1959 р. – асистент кафедри 
факультетської хірургії санітарно-гігієнічного і педіатричного факультетів Дніпропетровського 
ДМІ, де в 1969 р. захистив кандидатську дисертацію. В 1977 р. обраний доцентом кафедри 
загальної хірургії і хірургічних хвороб стоматологічного факультету. У 1985 р. захистив 
докторську дисертацію на тему «Хирургическое лечение поврежденной печени». З вересня 
1986 р. – професор кафедри загальної хірургії лікувального факультету Дніпропетровського 
ДМІ. Був автором понад 120 наукових праць, в т. ч. 4 винаходів. Підготував 5 кандидатів наук. 

17 лютого 100 років від дня народження Олександра Ілліча Ройтбака, фізіолога. 
Народився в Одесі. У 1941 р. закінчив Київський медичний інститут. З того ж року почав 
працювати в Інституті фізіології АН ГрузРСР, від 1961 р. – завідувач лабораторії загальної 
фізіології кори головного мозку. Основні напрямки наукових досліджень – електричні явища в 
корі головного мозку. Застосовував електрофізіологічні методи для вивчення умовних 
рефлексів. Показав, що ритмічним електричним подразненням кори можна створити в ній 
фокус «домінанти». Досліджував зміни ЕЕГ при м’язовій діяльності. Запропонував 
нейрогліальну гіпотезу утворення тимчасових зв’язків і показав участь нейроглії в походженні 
тривалих електричних потенціалів кори головного мозку. Був членом Міжнародної організації 
із дослідження мозку (ІБРО) від 1969 р.; Наукової ради АН СРСР з комплексної проблеми 
фізіології людини і тварин (від 1969 р.). В 1968 р. був обраний членом-кореспондентом АН 
СРСР. Помер вчений 24 грудня 1991 р. на 73 році життя. 

18 лютого 130 років від дня народження Олександра Подолинського, лікаря, акушер-
гінеколога. Народився в с. Деревня Львівської області. У 1913 р. закінчив медичний факультет 
Віденського університету. У 1913–1927 рр. займався приватною практикою у Львові, у 1922–
1939 р. – лікар, заступник директора Народної лічниці, у 1937–1939 рр. – співзасновник та 
заступник директора шпиталю ім. Андрея Шептицького, за сумісництвом – ординатор відділу 
акушерства та гінекології Львівського загального шпиталю; у 1940–1941 рр. – ординатор 
клініки акушерства та гінекології Краківського університету. У 1941–1943 рр. –викладач та 
завідувач клініки акушерства та гінекології Львівських медико-природничих фахових курсів. 
Наукові роботи присвячені проблемам гігієни жінки, лікування жіночої неплідності. Був членом 
УЛТ (з 1921 р.). Загинув трагічно 7 серпня 1943 р. на 55 році життя. 

19 лютого 160 років від дня народження Павла Івановича Нечая, лікаря. У 1882 р. 
закінчив медичний факультет Київського університету. У 1890 р. захистив дисертацію на 
здобуття ступеня доктора медицини на тему «Материалы для патологии дыхательной 
иннервации». З 1891 р. – доктор медицини, з 1892 р. – приват-доцент кафедри психіатрії і 
нервових хвороб. У 1920–1924 рр. – професор кафедри психіатрії. Наукові праці присвячені 
проблемам алкоголізму, психозів, організації психіатричної допомоги, історії психіатрії. Дата 
смерті не встановлена. 

20 лютого 100 років від дня народження Тимофія Андрійовича Ревенка, ортопеда-
травматолога. У 1949 р. закінчив Харківський медичний інститут. У 1949–1957 рр. працював в 
Українському НДІ травматології і ортопедії ім. проф. М.І. Ситенка (Харків). З 1951 р. – 
завідувач відділення. З 1957 р. – директор Донецького НДІ травматології і ортопедії. У 1963 р. 
захистив докторську дисертацію, у 1964 р. отримав вчене звання професора. У 1979 р. йому 
присвоєно звання «Заслужений діяч науки УРСР». Наукові праці присвячені проблемам 
профілактики травматизму, розробки реконструктивно-відновних операцій на великих 
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суглобах, створення оригінальних операційних методик, нових інструментів і апаратів. Дійсний 
член Всесвітньої організації хірургів, ортопедів і травматологів (з 1969 р.), заступник голови 
Республіканського наукового товариства травматологів-ортопедів (з 1959 р.), член Вченої Ради 
АМН СРСР (з 1976 р.). Нагороджений орденами Трудового Червоного Прапора, Червоної 
Зірки, двома орденами «Знак пошани». Помер вчений 25 липня 2010 р. на 92 році життя. 

20 лютого 80 років від дня народження Еміля Яковича Фісталя, хірурга. У 1964 р. 
закінчив лікувальний факультет Донецького медичного інституту. Упродовж року працював 
хірургом Старобешовської ЦРЛ. З 1965р. працював ортопедом Донецької обласної клінічної 
лікарні, спочатку хірургічного, а потім опікового відділення. Стажувався із комбустіології, 
пластичної хірургії, медицини катастроф в Києві, Москві, Санкт-Петербурзі, Великобританії, 
Німеччині, Австрії. У 1989 р. став завідувачем опікового відділення, захистив кандидатську 
дисертацію. В 1991–1995 рр. працював асистентом кафедри госпітальної хірургії. У 1995– 
2000 рр. – доцент цієї кафедри. У 1999 р. захистив докторську дисертацію. У 2001 р. отримав 
вчене звання професора. З 2003 р. проф. Е.Я. Фісталь очолив першу в Україні кафедру 
комбустіології та пластичної хірургії. Є автором понад 300 наукових праць, в т. ч. 17 патентів, 5 
монографій. Він – Заслужений діяч науки і техніки України., лауреат Державної премії України, 
член Американської та Російської асоціацій комбустіологів. Нагороджений орденом «За 
заслуги» II ст. 

22 лютого 110 років від дня народження Ольги Степанівни Свєшнікової, педіатра. У 
1937 р. закінчила Харківський медичний інститут. Учениця Р.Ю. Кольнер. У 1965 р. захистила 
докторську дисертацію на тему: «Этиология, патогенез, клиника и лечение болезни Верльгофа 
и болезни Шенлейн-Геноха у детей». У 1972 р. їй було присвоєно вчене звання професора. У 
1971–1975 рр. працювала завідувачем кафедри педіатрії лікувального факультету. Наукові 
праці присвячені діагностиці, клініці та лікуванню геморагічних діатезів і туберкульозу у дітей. 
Померла у 1987 р. на 78 році життя. 

23 лютого 115 років від дня народження Валентини Василівни Наумової, психіатра. У 
1963 р. захистила докторську дисертацію, присвячену проблемі алкогольних психозів. У 1964 р. 
отримала вчене звання професора кафедри психіатрії Харківського медичного інституту. 
Зробила суттєвий внесок у вивчення патогенезу гострих алкогольних психозів, що поліпшило 
терапію цих станів. Померла вчена у 1984 р. на 80 році життя.  

25 лютого 95 років від дня народження Федора Петровича Тринуса, фармаколога. У 
1965 р. захистив докторську дисертацію, у 1969 р. отримав звання професора, у 1976 р. став 
лауреатом Державної премії України, у 1981 р, отримав почесне звання «Заслужений діяч науки 
і техніки України». Член-кореспондент НАН (1992) та АМН України (1993). Ф.П. Тринус 
працював завідувачем відділу протизапальних та аналгезуючих засобів Інституту фармакології 
та токсикології АМН України (1965–1968). Директор інституту (1968–1987). Дослідження 
вченого пов’язані з вивченням механізмів дії нестероїдних препаратів, неопіоїдних 
анальгетиків, протипухлинних засобів та антидотів. Ф.П. Тринус був автором понад 400 
наукових праць, в т. ч. 4 монографій, 165 авторських свідоцтв, 5 патентів. Підготував 10 
докторів та 16 кандидатів наук. Помер вчений 23 травня 2013 р. на 90 році життя. 

27 лютого 125 років від дня народження Федора Андрійовича Баштана, гігієніста. У 
1925 р. закінчив Харківський медичний інститут. У 1929–1932 рр. працював завідувачем 
кафедри загальної гігієни. У 1953 р. захистив докторську дисертацію на тему «Роль 
гигиенических факторов в этиологии эндемического зоба на Буковине». Був автором понад 70 
наукових  праць, присвячених гігієні води  і водопостачання. Нагороджений орденом Леніна і 
медалями. Помер вчений 30 травня 1967 р. на 74 році життя. 
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27 лютого 70 років від дня народження Ігоря Ярославовича Ломницького, лікаря-
стоматолога. У 1971 р. закінчив стоматологічний факультет Львівського медичного інституту, у 
1971–1974 рр. працював стоматологом ЦРЛ м. Золочів Львівської обл.; в 1974–1976 рр. — 
старший лаборант кафедри стоматології та щелепно-лицевої хірургії, в 1976–1994 рр. — 
асистент кафедри. У 1994-2001 рр. — працював доцентом кафедри, у 1996 р. захистив 
докторську дисертацію на тему «Лікування дефектів щелеп демінералізованими 
алотрансплантатами з заданими властивостями.». З 2001 р. — професор кафедри. Наукові 
дослідження присвячені активації репаративного остеогенезу під впливом червоного світла; 
променів гелій-неонового лазера, методам профілактики посттравматичного остеомієліту, 
використанню біополімерів, демінералізованих алогенних кісткових трансплантатів у 
хірургічній стоматології, хірургічне лікування пародонтитів. Він – автор понад 100 наукових 
праць, монографії, 4 патентів, 2 навчальних посібників. 

28 лютого 75 років від дня народження Миколи Дмитровича Тронька, 
ендокринолога. У 1984 р. захистив докторську дисертацію. У 1989 р. отримав вчене звання 
професора. З 1986 р. – директор Державної установи «Інститут ендокринології та обміну 
речовин ім. В.П. Комісаренка НАМН України, керівник відділу фундаментальних та 
прикладних проблем ендокринології, завідувач кафедри ендокринології Національної медичної 
академії після дипломної освіти ім. П.Л. Шупика МОЗ України, лауреат премії ім. О.О. 
Богомольця (1989). У 1992 р. обраний членом-кореспондентом НАН України за спеціальністю 
«радіаційна медицина», у 1994 р. отримав вчене звання «Заслужений діяч науки і техніки 
України», лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки (2007), лауреат премії ім. 
В.П. Комісаренка НАН України в галузі фізіології, клінічної і експериментальної 
ендокринології (2008). М.Д. Тронько – автор понад 500 наукових праць, в т .ч. 3 монографій, 34 
деклараційних патентів на винаходи та авторських свідоцтв. Підготував 8 докторів та 11 
кандидатів наук. Він є Президентом Асоціації ендокринологів України, віце-президентом 
Української діабетичної федерації, членом Наукової ради Президії НАМН України з 
теоретичної та профілактичної медицини, співголовою Експертної комісії з лікарських засобів 
для лікування ендокринних захворювань Державного фармакологічного центру МОЗ України, 
членом Вченої ради МОЗ України, головою спеціалізованої Вченої ради зі спеціальності 
«ендокринологія», головним редактором журналу «Ендокринологія», членом редколегій 
багатьох вітчизняних і закордонних журналів. 
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Ю.М. ПАНИШКО, С.І. КАЩЕВСЬКА 
 

МИКОЛА ФЕДОРОВИЧ ГАМАЛІЯ 
До 160-річчя від дня народження 

 
Микола Федорович Гамалія 

народився 5(17) лютого 1859 р. в м. Одеса в 
інтелігентній сім’ї. Його дід М.Л. Гамалія 
(1749–1830) був лікарем, автором 
монографії про сибірку, яка була 
перекладена німецькою мовою. У 1880 р. 
Микола закінчив Новоросійський (нині 
Одеський) університет, а в 1883 р. – 
Петербурзьку Військово-медичну акаде-
мію. Після закінчення ВМА М.Ф. Гамалія 
повернувся до Одеси і почав працювати в 
лікарні Йосипа Йосиповича Мочут-
ковського (1845–1903), видатного україн-
ського лікаря, який з 1877 по 1893 рр. 
завідував інфекційним відділенням 
Одеської міської лікарні. Саме в Одесі 
М.Ф. Гамалія заснував власну лабораторію. 
У 1885 р. за конкурсом М.Ф. Гамалію 
відрядили у Париж в лабораторію Луї 
Пастера для поглиблення досвіду в галузі 

бактеріології. У лабораторії Л. Пастера М.Ф. Гамалія упродовж року вивчав метод 
приготування вакцини та методику щеплення проти сказу, а потім повернувся в Одесу. 
У 1886 р. він разом з І.І. Мечніковим (1846–1916) та Я.Ю. Бардахом (1857–1929) 
організував міську лабораторію (нині ім. І.І. Мечнікова) для проведення науково-
дослідної роботи. Почалася робота із щеплення піддослідних тварин. У цьому ж році за 
сприяння Л. Пастера була відкрита перша в Росії (друга в світі) бактеріологічна станція і 
здійснена вперше в Росії вакцинація людей проти сказу. За перші 3 роки було зроблено 
щеплення 1500 особам. У 1887 р. проти Луї Пастера виступила консервативна частина 
Паризької медичної академії. Навіть в Англії була створена спеціальна комісія з 
перевірки пастерівського методу профілактики та лікування. М.Ф. Гамалія виїхав до 
Англії та виступив на засіданні комісії із захистом ідей Л. Пастера та бактеріологів, 
використавши досвід роботи Одеської бактеріологічної станції. У 1888–1891 рр. М.Ф. 
Гамалія працював у Парижі у Пастера, Бушара та Страуса, захищав ідеї Пастера у 
боротьбі з реакційними науковими працівниками. Повернувшись до Росії у 1892 р. М.Ф. 
Гамалія захистив докторську дисертацію на тему «Этиология холеры с точки зрения 
экспериментальной патологии».  

В 1896–1908 рр. М.Ф. Гамалія працював директором заснованого ним приватного 
Бактеріологічного інституту в Одесі. 

Вивчав роль корабельних щурів у поширенні хвороби, а в 1901–1902 рр. керував 
протиепідемічними заходами під час спалаху чуми в Одесі, організувавши суцільну 
дератизацію. Велика практична діяльність вченого: брав активну участь у боротьбі з 



 
 

Феномен людини. Здоровий спосіб життя. Вип. 84 (150). 2019 
 
 
 

39 

епідеміями чуми в Одесі, холери в Донбасі, в Закавказзі, Поволжі, висипного тифу в 
Санкт-Петербурзі. У 1908 р. вперше довів, що висипний тиф передається через воші. 
Багато працював над профілактикою тифів, холери, віспи. У 1910 р. обґрунтував значен-
ня дезінфекції з метою ліквідації тифу. Згодом щеплення проти віспи було прийняте 
згідно з декретом від 10.04.1919 р., підписаним головою Раднаркому В.І. Леніним. 

У 1910–1913 рр. М.Ф. Гамалія видавав журнал «Гигиена и санитария». У 1912 р. 
він переїздить на проживання в Санкт-Петербург. У 1912–1928 рр. М.Ф. Гамалія керував 
Петербурзьким (Петроградським, Ленінградським) віспощеплювальним інститутом 
імені Дженнера. За ініціативою М.Ф. Гамалії у 1918 р. в Петрограді було проведено 
загальне щеплення людей від віспи. 

У 1918–1919 pp. M. Ф. Гамалія вивчав методи приготування вакцини від 
висипного тифу. У 1930–1938 рр. він працював науковим керівником Центрального 
інституту епідеміології і мікробіології в Мокві. У 1938–1949 рр. працював професором 
кафедри мікробіології 2-го Московського медичного інститут, з 1939 р. – завідувач 
лабораторії Інституту епідеміології і мікробіології АМН СРСР. В останні роки життя 
Микола Федорович працював над питаннями загальної імунології, вірусології, вивчав 
віспу, грип, інтенсивно розробляв проблему специфічного лікування туберкульозу. М.Ф. 
Гамалія був автором понад 300 наукових робіт. У 1954–1956 рр. було опубліковано 6 
томів наукових праць М.Ф. Гамалії. 

Вчений підготував велику групу вітчизняних мікробіологів. У 1939–1949 рр. 
М.Ф. Гамалія був головою Всесоюзного товариства мікробіологів, епідеміологів та 
інфекціоністів. У 1949 р. його обрали почесним академіком АН СРСР, а в 1945 р. — 
академіком АМН СРСР. У 1943 р. йому була присвоєна Сталінська премія II ст. за 
багаторічні видатні роботи, він був нагороджений 2 орденами Леніна, орденом 
Трудового Червоного Прапора. 

Помер 29 березня 1949 р. на 91 році життя. 
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Ю.М. ПАНИШКО, А.Л. ВАСИЛЬЧУК, 
В.Б. ФІК 

 
АРСЕНІЙ ВІКТОРОВИЧ СТАРКОВ 

До 145-річчя від дня народження 
 

Арсеній Вікторович Старков народився 8 
лютого 1874 р. в м. Торжок Тверської губернії 
Російської імперії в сім’ї військового лікаря. В  
1892 р. закінчив Тверську класичну гімназію. Був 
зарахований на медичний факультет Московського 
університету. В період навчання в університеті 
одним з вчителів А.В. Старкова був керівник 
кафедри оперативної хірургії та топографічної 
анатомії проф. П.І. Д’яконов (1855–1908). В 1898 р. 
П.І. Д’яконов взяв молодого лікаря, який з відзнакою 
закінчив медичний факультет у 1897 р. позаштатним 
помічником прозектора, а згодом – штатним 
помічником. 

В 1897–1898 рр. А.В. Старков працював у 
хірургічній клініці Іверської спільноти сестер 
милосердя, де розробив методику артротомії 
колінного суглоба. Ця методика увійшла в медичну 
літературу під назвою «розріз Більрота-Олльє-
Старкова» – серединний доступ при артротомії 
колінного суглоба з поздовжнім розрізом сухожилля 

чотириголового м’яза, наколінка, власної зв’язки наколінка і горбистості великогомілкової 
кістки.  

В 1899–1908 рр. А.В. Старков був асистентом-інтерном хірургічного відділення 
Голіцинської лікарні в Москві. В Інституті топографічної анатомії та оперативної хірургії 
Московського університету А.В. Старков виконав і в 1900 р. захистив дисертацію на тему 
«Этиология и патологическая анатомия мышечной кривошеи». У вересні 1900 р. Рада Жіночого 
медичного інституту в Москві обрала А.В. Старкова на посаду професора описової та 
порівняльної анатомії і директором Анатомічного інституту. А.В. Старков заснував музей 
описової та порівняльної анатомії, що до 1918 р. налічував понад 1500 препаратів, більшість 
яких була ним виготовлена власноруч. 

У 1906–1908 рр. А.В. Старков знаходився у відрядженні до анатомічних інститутів 
Берліна та Відня. Знайшов час вчений відвідати і попрацювати  на зоологічній станції в 
Неаполі. 

В 1908 р. А.В. Старков був обраний прозектором кафедри топографічної анатомії та 
оперативної хірургії Московського університету, де читав обов’язковий курс. 

В 1912 р. вчений видав 2 томи фундаментальних досліджень тазу «Анатомия прямой 
кишки и мышц, имеющих к ней отношение. Литературное и анатомическое исследование» (Т.1, 
519 с.); «Анатомия фасций и клетчатки малого таза» (Т.2, 781 с.). За останню роботу А.В. 
Старков на конференції ВМА отримав премію імені П.А. Загорського. 

Під час Першої світової війн  А.В. Старков був головним хірургом лазарету 
Імператорської фамілії в Петровському палаці, де провів понад 1000 операцій. 
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Після смерті проф. Франца Адольфовича Стефаніса (1865–1917), завідувача кафедри 
нормальної анатомії медичного факультету Київського університету Св. Володимира А.В. 
Старков став професором, завідувачем кафедри анатомії Університету Св. Володимира. Пізніше 
він очолив кафедру анатомії Українського державного  університету та української лектури. 
Кафедрою анатомії з російською мовою викладання керував проф. П.І. Морозов (1846–1927). 
Учнями і помічниками проф. А.В. Старкова були прозектори М. Волкобой, Ф. Целиківський,  
М. Спіров, майбутній завідувач кафедри анатомії людини (1930–1971). 

Після створення у 1918 р. Української академії наук (ВУАН) проф. А.В. Старков став 
одним із перших її членів у галузі медичної біології, академіком кафедри анатомії фізико-
математичного відділу ВУАН. В тому ж році А.В. Старков очолює організовану ним 
лабораторію дослідження ЦНС. 1 липня 1921 р. в Академії створено комісію з вивчення ЦНС 
під керівництвом академіка А.В. Старкова. 

В липні 1922 р. А.В. Старков змушений був втікати з України: його тесть, працівник 
Києво-Воронезької залізниці був заарештований у Воронежі за звинуваченням у співпраці з 
Добровольчою армією і розстріляний. Оскільки «ВЧК» заарештовував всіх рідних страченого, 
А.В. Старков із сім’єю покинув Київ, добрався до Коростеня, а звідти через ліси і болота 
пробивався до Польщі. Упродовж 5 місяців сім’я жила у Пінську, де А.В. Старков займався 
приватною медичною практикою, але в січні 1923 р. отримав заборону і на початку 1923 р. 
переїхав до Праги, де до 1925 р. очолював кафедру біології  Українського педагогічного 
інституту. Рада ВУАН 11 червня 1923 р. ухвалила рішення видати А.В. Старкову мандат 
посередника між ВУАН та громадськими українськими організаціями Чехословаччини. Деякий 
час А.В. Старков  працював професором Ризького університету в Латвії. У 1925 р. Український 
видавничий фонд у Празі видав книгу члена УАН проф. А.В. Старкова «Загальна біологія / 
Елементи життя. Хімічний та фізичний субстракт життя. Загальні поняття про клітину».  

Помер академік А.В. Старков 19 грудня 1927 р. у поїзді Відень–Рим через серцевий 
напад на 54 році життя. Поховали А.В. Старкова в Римі на цвинтарі Тестаччо.  

В УРСР ім’я А.В. Старкова замовчувалося. Лише в публікаціях М.С. Спірова (1892–
1973) наведені короткі відомості про вченого. В 1946 р. в Празі вийшла праця А.В. Старкова 
«Дослідження нервів серця». 

В біографічному словнику завідувачів кафедр та професорів КМІ (1841–1991) за ред. 
І.М. Макаренка та І.М. Полякової вміщена інформація про вченого А.В. Старкова. Ця 
інформація вміщена і в біографічному словнику за ред. В.Ф. Москаленка та І.М. Полякової. 
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Ю.М. ПАНИШКО, Г.М. КАРМАЗИН 
 

ВІКТОР МИХАЙЛОВИЧ ЖДАНОВ 
До 105-річчя від дня народження 

 
Віктор Михайлович Жданов народився в  

с. Штепіно Бахмутського повіту Катеринославської 
губернії (нині Донецької області) 13 лютого 1914 р. в 
родині сільського лікаря. Задатки дослідника, 
різнобічні здібності Віктора Жданова проявилися вже 
в молоді роки. Збереглися спогади однокласників, що, 
збираючись поступати в інститут, він написав 
підручник для вступників «Основи фізики». Для 
отримання робочого стажу, що надавав переваги при 
вступі у медичний інститут, він працював в артілі 
вантажників, через деякий час був обраний 
бригадиром. В 1932 р. вступив у Харківський 
медичний інститут. Навчаючись на другому курсі 
медінституту разом з іншими студентами він ставить 
оперу «Дума про козака Опанаса», виступаючи 
одночасно в ролі автора і режисера. Здібності до 

наукової роботи проявились в студентські роки — на другому курсі виконана ним робота 
«Вплив автолізатів тканин на вміст цукру в сироватці крові та еритроцитах» звернула увагу 
викладачів. 

В 1936 році В.М. Жданов закінчив Харківський медичний інститут і упродовж 10 
років працював військовим лікарем в Забайкальському і Туркестанському військових 
округах. В польових умовах армійської служби детально ознайомився з епідеміологією. 
Після демобілізації у 1946 р. В.М. Жданов почав працювати завідувачем  лабораторії 
Харківського інституту мікробіології і епідеміології ім. І. І. Мечникова. Згодом працював 
завідувачем відділу, а потім очолив Харківський інститут мікробіології і епідеміології ім. 
І.І. Мечникова. За сумісництвом, в 1948–1950 роках працював доцентом, а пізніше 
професором на кафедрі епідеміології Харківського інституту удосконалення лікарів. 

В 1950–1960 рр. працював в МОЗ СРСР; від 1951 р. завідуючим лабораторією, а 
згодом, у 1961 очолив Інститут вірусології ім. Д. Й. Івановського АМН СРСР. Основні 
наукові праці вченого присвячені вивченню вірусних хвороб. Основні праці з вірусних 
інфекцій (інфекційний гепатит і грип), еволюції інфекційних хвороб, класифікації вірусів. 
Вивчав вірусну етіологію лейкозу та раку, а також молекулярні основи хронічних вірусних 
інфекцій. 

Був засновником Регіонального центру СРСР з грипу.У 1960 р. обраний академіком 
АМН СРСР. В 1969 році В. М. Жданов став лауреатом премії ім. Д. Й. Івановського. 
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Наукові праці, присвячені проблемам епідеміології та вірусології, відомі у світі та 

отримали визнання. За заслуги в галузі класифікації вірусів (монографія «Заразные болезни 
человека. Систематика и эволюция» (1953)) вченого пожиттєво обрали членом 
Міжднародного комітету з таксономії вірусів. До числа видатних заслуг В.М. Жданова 
відноситься розробка науково обґрунтованої програми ліквідації віспи у світі, яка була 
висунута ним як пропозиція СРСР на Генеральній Асамблеї ВООЗ в 1958 р. Резолюція 
WHA11.54 була прийнята в 1959 р. 

Останні роки життя В. М. Жданов присвятив вивченню ВІЛ-інфекції, яку вважав 
глобальною проблемою охорони здоров’я. Під керівництвом вченого були розроблені 
діагностичні тест-системи, розпочато роботу з отримання генно-інженерної вакцини і 
моноклональних антитіл. В.М. Жданов був президентом Міжнародної асоціації 
мікробіологічних товариств.  

Помер вчений 14 липня 1987 р. на 74 році життя. 
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Ю.М. ПАНИШКО, Ц.К. БОРЖІЄВСЬКИЙ,  
А.Л. ВАСИЛЬЧУК 

 
ВОЛОДИМИР МИКОЛАЙОВИЧ БЛАГОДАРОВ 

До 80-річчя від дня народження 
 

Володимир Миколайович Благодаров народився 
14 лютого 1939 р. в м. Києві. Після закінчення СШ 
поступив на лікувальний факультет Київського 
медичного інституту імені О.О. Богомольця, який 
закінчив у 1962 р. з відзнакою. Під час навчання в 
медінституті захопився проблемами патологічної 
анатомії, відвідував студентський науковий гурток при 
кафедрі анатомії, якою керував заслужений діяч науки 
УРСР, проф. Євген Іванович Чайка (1902–1976). Після 
закінчення медичного інституту поступив в аспірантуру 
кафедри патологічної анатомії (1962–1966). У 1965 р. 
захистив кандидатську дисертацію на тему 
«Гістохімічна характеристика нирок при хворобі 
Брайта» за спеціальністю «Патологічна анатомія» в 
спеціалізованій Вченій раді КМІ. У 1966 р. був обраний 

на посаду асистента кафедри патологічної анатоміїю Від 1970 р. працював на посаді 
доцента кафедри. 

У 1979 р. захистив докторську дисертацію на тему «Морфогенез 
почечнокаменной болезни: гистохимическое и электронно-микроскопическое 
исследование» у 1-му Московському медичному інституті ім. І.М. Сєченова. У 1983 р. 
В.М. Благодаров отримав вчене звання професора. 

Від 1981 р. В.М. Благодаров  працював заступником проректора з наукової роботи 
КМІ. У 1985 р. очолив науково-дослідний сектор КМІ. Від 1990 р. В.М. Благодаров 
очолював деканат медичного факультету № 1 КМІ. Від 1991 р. вчений був обраний 
завідувачем кафедри КМІ (нині НМУ ім. О.О. Богомольця).  

Під керівництвом професора В.М. Благодарова на кафедрі були впроваджені в 
навчальний процес новітні технології викладання патологічної анатомії. Професор В.М. 
Благодаров організував 3 клінічні бази кафедри. Методичне забезпечення навчально-
виховного процесу було покращене за рахунок видання підручника з патоморфології та 
понад 20 навчально-методичних посібників. 

Основним напрямом наукових досліджень В.М. Благодарова були розробки 
актуальних проблем спеціальної патологічної анатомії. Наукові дослідження 
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виконувалися разом із профільними лабораторіями та відділами НДІ у системі АМН і 
МОЗ України і відзначені дипломами II ст. та Срібною медаллю ВДНГ країни. 

Професор В.М. Благодаров був автором понад 200 наукових праць, в т. ч. 7 
монографій, 12 наукових посібників і підручників із патологічної анатомії, 5 авторських 
свідоцтв на винаходи. Вчений підготував понад 20 кандидатів і докторів медичних наук. 

У 2002 р. вчений отримав почесне звання «Заслужений діяч науки і техніки 
України», був дійсним членом Міжнародної академії патології (США), головою 
проблемної комісії «Морфологія людини» при МОЗ України, почесним академіком 
Української медичної стоматологічної академії, головою Вченої ради медичного 
факультету №1 НМУ імені О.О. Богомольця, членом Вченої ради НМУ імені О.О. 
Богомольця, науковим консультантом при Лікувально-оздоровчому управлінні Кабінету 
Міністрів України, членом Правління Асоціації патологів України, членом редколегій 
журналів «Лікарська справа», «Український журнал патології», «Клінічна 
ендокринологія та ендокринна хірургія». 

Вчений був нагороджений нагрудними знаками «За отличные успехи в работе в 
области высшего образования СССР» (1986), «Відмінник освіти України», медалями, 
почесними грамотами МОЗ України, КМДА. 

Помер вчений 4 серпня 2013 р. на 75 році життя. 
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Р.Й. КРАВЦІВ, Ю.М. ПАНИШКО 
 

ЮРІЙ ІВАНОВИЧ САВЧЕНКО 
До 80-річчя від дня народження 

 
Юрій Іванович Савченко народився   15 

лютого  1939  р.  в  с. Березова  Гать Новгород-
Сіверського району Чернігівської  області в 
селянській родині: батько Іван Андрійович 
(1911–1993) і мати Марія Микитівна (1914–1978) 
працювали колгоспниками. У 1957–1962 рр. 
навчався на зоотехнічному факультеті 
Української сільськогосподарської академії. У 
серпні 1962 р. – червні 1964 р. – старший 
науковий співробітник; у червні 1964 р. – травні 
1971 р. – завідувач лабораторії годівлі сільсько-
господарських тварин відділу тваринництва. У 
1971 р. захистив кандидатську дисертацію на 
тему: «Вплив різного рівня цукру в раціонах на 
обмін речовин, м’ясну продуктивність та стан 
здоров’я молодняку великої рогатої худоби». 

 З травня 1971 р. по серпень 1977 р. – заступник директора з наукової роботи 
Хмельницької державної сільськогосподарської дослідної станції. Від серпня 1977 р. по 
травень 1982 р. – завідувач відділу тваринництва; від травня 1980 р. по квітень 1982 р. – 
заступник директора з наукової роботи.  

У квітні 1982 р. – серпні 1992 р. – директор НДІ сільського господарства 
Нечорноземної зони України. У 1991 р. захистив докторську дисертацію на тему 
«Оптимізація вуглеводного та протеїнового живлення великої рогатої худоби в умовах 
Лісостепу та Полісся України». 

Від 1993 р. – професор кафедри сільськогосподарської радіобіології та екології; 
від 1994 р. Ю.І. Савченко – завідувач кафедри екології тваринництва, а з 2008 р. – 
завідувач кафедри переробки та якості тваринницької продукції Житомирського 
національного агроекологічного університету за сумісництвом з основною роботою.  

Ю.І. Савченко вніс істотний вклад у розробку теоретичних основ і впровадження 
в практику інтенсивних технологій виробництва молока та яловичини, вирощування 
молочної худоби. Розпрацював проблему оптимізації вуглеводного і протеїнового 
живлення великої рогатої худоби.Експериментально встановив потребу в цукрі різних 
вікових і фізіологічних груп великої рогатої худоби. Вперше вивчив вплив рівня цукру 
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різних раціонів кормів на спермопродуктивність і обмін речовин у бугаїв-плідників в 
умовах великих промислових комплексів. 

Ю.І. Савченко  є автором поліського типу української чорно-рябої молочної 
породи, низки технологій заготівлі високоякісних кормів і приготування їх до 
згодовування, що засвідчено авторськими свідоцтвами на винаходи.  

Ю.І. Савченко  є автором 270 наукових праць, в т. ч. 9 монографій, підручника, 
рекомендацій. Підготував  2 кандидатів та 2 докторів сільськогосподарських наук. 

Ю.І. Савченко є заслуженим працівником сільського господарства України, у 
1995 р. обраний академіком УААН (Відділення ветеринарної медицини, відгодівля, 
технологія виробництва продукції тваринництва. 

Разом по життєвій дорозі з ювіляром пройшли дружина Майя Григорівна (1939 р. 
н.), дочка Олена (1965 р. н.) – лікар в м. Вінниця, дочка Тетянна (1971 р. н.) – працівник 
Державного агроекологічного університету України.  

 

Бажаємо Ювіляру міцного здоров’я! 
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Ю.М. ПАНИШКО, Р.Т. ДОВБУШ 
 

ВІКТОР ПИЛИПОВИЧ ТРУБНІКОВ 
До 95-річчя від дня народження 

 
Віктор Пилипович Трубніков наро-

дився 16 лютого 2014 р. в с. Коростильово 
Мучкапського району Тамбовської області в 
сім’ї службовців. Згодом сім’я Трубнікових 
переїхала до Дніпропетровська. З початком 
німецько-радянської війни 1941–1945 рр. 
Віктор, будучи ще учнем школи, пішов в 
армію. Після декількох місяців навчання в 
мінометній роті потрапив на передову. 
Командиром мінометного розрахунку 
пройшов шляхами війни всю Україну, Угор-
щину. У 1944 р. отримав тяжке поранення і 
був направлений в Дніпропетровськ на 
лікування. Чотири поранення і 16 бойових 
нагород, в т. ч. орден Слави ІІІ ст., Вітчиз-

няної війни І ст. Після одужання В.П. Трубніков закінчив 10 клас. Сумнівів у виборі 
майбутньої професії лікаря не було. Поступив у Дніпропетровський медичний інститут, 
де в студентські роки зарекомендував себе різнобічно обдарованою людиною: 
студентські гуртки, участь у студентських спартакіадах. 

У 1951 р. закінчив медичний інститут. Розпочалася нелегка робота лікаря-
ортопеда. Працюючи під керівництвом видатного ортопеда-травматолога, члена-
кореспондента АМН СРСР, професора М. П. Новаченка, Віктор Пилипович у 1956 р. 
захистив кандидатську дисертацію, присвячену металоостеосинтезу в лікуванні 
переломів кісток. А вже в 1961 р. вчений захистив докторську дисертацію з проблеми 
лікування вогнепальних переломів.  

У 1962 р. за конкурсом Віктора Пилиповича Трубнікова обирають завідувачем 
кафедри ортопедії та травматології Харківського медичного інституту, де 
розпочинається самостійна робота у всіх напрямках: педагогічна, методична, 
лікувальна, наукова, громадська. Пріоритетними залишаються проблема кістково-
суглобового туберкульозу, вогнепальні переломи, травматизм. Вчений добавляє до 
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традиційних проблем новий напрямок – лікування дорожньо-транспортного 
травматизму. Результатом праці колективу кафедри в цьому напрямку стали 6 
монографій. 

У 1970–1973 рр. В.П. Трубніков працював радником 
МОЗ Кувейту і хірургом ортопедичного госпіталю в Ель-
Кувейті.  

Навчально-методична праця вченого представлена 
підручниками «Травматология и ортопедия» (1986), 
«Військово-польова хірургія. Практичні заняття» (1995). У 
1994 р. виходить солідна праця «Заболевания и 
повреждения опорно-двигательного аппарата. 

Під керівництвом професора В. П. Трубнікова 
написано і захищено 3 докторських і 19 кандидатських 
дисертацій. Вчений був автором понад 300 публікацій, в т. 
ч. 24 монографії. 

Напружена праця підірвала здоров’я фронтовика В. П. Трубнікова. Вчений помер 
9 вересня 1995 р. на 72 році життя. 

Залишилася світла пам’ять про Воїна, Вченого, Людину. 
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Ю.М. ПАНИШКО, А.Л. ВАСИЛЬЧУК, 
Р.Т. ДОВБУШ 

 
ОЛЕГ ВАСИЛЬОВИЧ КОРКУШКО 

До 90-річчя від дня народження 
 

Олег Васильович Коркушко народився 19 
лютого 1929 р. у Києві. Після закінчення СШ поступив 
на лікувальний факультет Київського медичного 
інституту, який закінчив у 1954 р. Поступив в 
аспірантуру на кафедру терапії Київського інституту 
удосконалення лікарів, якою керував проф. Д.Ф. 
Чеботарьов (1908–2005). У 1958–1960 рр. працював 
асистентом кафедри терапії. У 1961 р. захистив 
кандидатську дисертацію на тему  «Функциональное 
состояние печени у больных с нагноительными  
заболеваниями легких». Подальша праця вченого 
пов’язана від 1961 р. з Інститутом геронтології АМН 
СРСР (від 1993 р. – Інститут геронтології АМН України, 
нині – ДУ «Інститут геронтології імені Д.Ф. 
Чеботарьова НАМН України»). У 1964–1978 рр. О.В. 
Коркушко керував лабораторією функціональної 
діагностики Інституту.  

У 1969 р. вчений захистив докторську 
дисертацію на тему «Клинико-функциональные 
особенности сердечно-сосудистой системы у пожилых, 
старых людей и долгожителей», в якій узагальнив 
результати клініко-фізіологічних досліджень серцево-

судинної системи при постарінні. 
Перші дослідження вченого були присвячені проблемам гастроентерології та пульмонології. 

Проведений вченим аналіз вікових змін серцево-судинної системи дозволив запропонувати критерії 
для розмежування її вікових та патологічних змін у людей похилого віку та старих людей. Під 
керівництвом вченого сформувався напрямок досліджень, присвячених вивченню змін 
мікроциркуляції та реологічних властивостей крові при старінні та захворюваннях системи 
кровообігу. Були запропоновані алгоритми діагностики, лікування та реабілітації осіб похилого віку 
з ішемічною хворобою серця, розпрацьовані оптимальні схеми лікування артеріальної гіпертензії, 
серцевої недостатності, порушень серцевого ритму. Серія робіт, виконаних О.В. Коркушком, 
стосувалися вивчення вікових змін різних ланок дихальної системи. Обґрунтована концепція 
розвитку гіпоксії при старінні, вивчені механізми гіпоксії, визначені шляхи корекції гіпоксичних 
станів у людей похилого віку. 

Значні досягнення отримані в галузі вікових особливостей патогенезу захворювань травної 
системи. Встановлена роль нейрогуморальних механізмів у формуванні вікових змін моторної та 
секреторної функції шлунка, зовнішньосекреторної функції підшлункової залози, удосконалені 
методи діагностики, лікування та профілактики захворювань травної системи у літніх людей. 

Не обійшов увагою О.В. Коркушко проблему гідроелектролітного обміну та кислотно-
лужного стану в людей похилого і старого віку, зниження стійкості до стресових ситуацій, 
проблему фармакодинаміки і фармакокінетики та лікарських засобів у людей похилого віку. 

Вчений розпрацьовував концепцію передчасного (прискореного) старіння людини, методики 
запровадження раціональних режимів фізичних та гіпоксичних тренувань, оптимальних схем 
застосування геропротекторів для профілактики прискореного старіння і лікування вікової 
патології. 
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Під керівництвом вченого виконаний цикл наукових праць, присвячених ролі ендотеліальної 
дисфункції в розвитку серцево-судинної патології в людей похилого віку. Встановлений зв’язок між 
функціональною активністю епіфізу та змінами біологічних ритмів найбільш важливих систем 
організму. 

О.В. Коркушко є автором понад 850 наукових праць, в т. ч. 16 монографій: 
«Преждевременное старение человека» (1979); «Клиническая кардиология в гериатрии» (1980); 
«Гипоксия и старение» (1980); «Сердечно-сосудистая система и возраст» (1983); «Неспецифические 
заболевания легких в гериатрической практике» (1984); «Система свертывания крови при старении» 
(1988); «Гериатрия в терапевтической практике» (1993); автори книги в 1994 р. отримали премію ім. 
С.П. Боткіна РАМН, а в 1995 р. – премії ім. акад. М.Д. Стражеска НАН України); «Пептидные 
препараты тимуса и эпифиза в профилактике ускоренного старения» (2002); «Анализ 
вариабельности ритма сердца в клинической практике: возрастные аспекты» (2002); «Пинеальная 
железа. Пути коррекции при старении» (2006); Тромбоциты: физиология, морфология, возрастные и 
патологические особенности, антитромбоцитарная терапия» (2011). За останні дві монографії 
авторам присуджені премії ім. Д.Ф. Чеботарьова НАМН України (2010, 2013 рр.). О.В. Коркушко 
підготував 72 кандидатів та 21 доктора наук. 

Вчений виконував велику науково-організаційну роботу: упродовж багатьох років був 
заступником голови правління Всесоюзного товаритсва геронтологів, головою проблемної комісії 
Наукової ради з геронтології та геріатрії АМН СРСР, заступником редактора розділу 
«Геронтология» БМЭ. О.В. Коркушко – президент асоціації «Мікроциркуляція, гемореологія, 
тромбоутворення», головний редактор журналу «Кровообіг та гемостаз», член низки редакційних 
колегій фахових журналів, член правління Українського кардіологічного товариства, почесний член 
геронтологічних товариств Німеччини і Болгарії. 

 
Бажаємо Ювіляру міцного здоров’я! 
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Ю.М. ПАНИШКО, В.Р. САВРАН,  
Ю.М. МІХЕЛЬ 

 
ЄВГЕН МИКОЛАЙОВИЧ ШЕПЕТЬКО 

До 65-річчя від дня народження 
 

Євген Миколайович Шепетько 
народився 21.02.1954 р. У 1977 р. 
закінчив з відзнакою лікувальний 
факультет Одеського медичного інс-
титуту ім. М.І. Пирогова. У 1978 р. 
закінчив інтернатуру і працював 
лікарем-хірургом у Старовижівській 
ЦРЛ Волинської області. У 1980–
1982 рр. навчався в клінічній 
ординатурі на кафедрі хірургії 
Київського медичного інституту. В 
1982–1988 рр. працював лікарем 
ординатором хірургічного відді-
лення  Київського   міського   центру 
шлунково-кишкових кровотеч.  

У 1988 р. обраний асистентом кафедри факультетської хірургії №2 КМІ. В 1989 р. 
захистив кандидатську дисертацію на тему «Снижение кислотопродуцирующей 
функции желудка после различных видов ваготомий при пилородуоденальных язвах», а 
в 1994 р. обраний доцентом кафедри. 

У 1999 р. захистив докторську дисертацію на тему «Выбор рациональных 
пилоруссохраняющих и пилорускорригирующих способов органосберегающих 
операций в неотложной хирургии осложненных дуоденальных язв». У 2004 р. обраний 
на посаду професора кафедри факультетської  хірургії № 2 НМУ ім. О.О.Богомольця. 
Був учнем члена-кореспондента НАН та АМН України, професора В.Д. Братуся. У  
2006 р. Є.М. Шепетько отримав вчене звання професора. 

Наукові напрямки досліджень охоплюють проблеми хірургічного лікування 
ускладнених гастродуоденальних виразок, шлунково-кишкових кровотеч, 
гострокровоточивого раку шлунку, хірургії підшлункової залози. Вчений опублікував 
понад 580 наукових праць, є співавтором 4 підручників, автором 4 монографій, 95 
патентів на винаходи. Під керівництвом вченого захищено 3 кандидатські дисертації, 5  
магістерських праць. 
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Є.М. Шепетько – учасник всесвітніх, європейських конгресів. За розробку 
штучного тонкокишкового резервуару («штучного шлуночка») після гастректомії з 
приводу раку шлунка та застосування імуномодулятора галавит отримав Диплом 
Інтернаціонального конгресу з раку шлунка в 2011 р. в Сеулі. Є.М. Шепетько – член 
Європейської Асоціації хірургів (2001), Всесвітньої Асоціації та Наукового комітету по 
раку шлунка (2007). Лауреат премії НАМН України за 2007 рік в галузі клінічної 
медицини. 

В 2009 р. Є.М. Шепетьку присвоєно звання «Заслужений лікар України», він – 
Лауреат премії Кабінету Міністрів України (2014). 

Від 2016 р. – академік Української технологічної академії, АН ВО України. 
В 2018 р. нагороджений орденом «Медична Слава України», орденом «Єдність і 

слава». 

Бажаємо Ювіляру міцного здоров’я! 
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Ю.М. ПАНИШКО, В.М. ПЕТЛІН, 
Т.Г. ТЮРІНА, Б.Г. ПАНАРІН 

 
АНАТОЛІЙ  ЛЕОНІДОВИЧ ВАСИЛЬЧУК 

До 70-річчя від дня народження 
 

Анатолій Леонідович Васильчук 
народився 23 лютого далекого 1949 р. в 
самому центрі Полісся, в с. Шершні 
Коростенського р-ну Житомирської області. 
У 1951 р. батько, Леонід Іванович, учасник 
Другої світової війни, інвалід І групи помер, 
і всі турботи виховання Анатолія лягли на 
плечі мами, Надії Петрівни. З раннього віку 
Анатолій пізнав всі тяготи післявоєнного 
селянського життя. Це загартувало його, 
посилило працелюбність, розвинуло інтерес 
до всього нового. Після закінчення 8-річної 
школи навчався у Львівському технічному 
училищі зв’язку (1964–1966). У 1966 – 1967 
рр. працював на заводі «Автонавантажувач» 
електромонтером четвертого розряду. З 1967 
по 1969 рр. працював  у науково-дослідному 
проектно-технологічному інституті 

майстром АТС. В 1969 – 1970 рр. проходив службу в 
Збройних силах РА. Займався гімнастикою. Виступав на 
чемпіонаті Збройних сил СРСР під керівництвом 
заслуженого тренера УРСР Б. Ткачова. У 1971 р. 
поступив на перший курс спортивного факультету 
Львівського державного інституту фізичної культури. 
Того ж року отримав звання майстра спорту СРСР з 
гімнастики.  

Під час навчання в інституті фізичної культури на 
формування наукового потенціалу, за словами Анатолія 
Васильчука, в найбільшій мірі долучилися працівники 
ЛДІФК: доктор медичних наук, професор М.А. 
Джафаров, завідувач кафедри анатомії, біомеханіки та 
спортивної морфології; кандидат медичних наук, доцент 
Стеник В.В. (анатомія, морфологія, біомеханіка); 
кандидат медичних наук, доцент Панишко Ю.М. 
(нормальна та спортивна фізіологія, спортивна 
медицина); доктор медичних наук, професор Третілова 
Т.О. (спортивна медицина, лікувальна фізична 
культура); доктор педагогічних наук, професор Келер 
В.С. (педагогіка, теорія і методика спорту).  

Виконання норми майстра спорту 
СРСР на Чемпіонаті Збройних Сил 
СРСР (тренер – засл. тренер УРСР  

Б. Ткачов) 
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У 1975 р. А.Л. Васильчук з відзнакою закінчив ЛДІФК. На роботу до Львівського 
державного інституту фізичної культури скерований наказом Спорткомітету УРСР. Працював 
на посаді викладача кафедри гімнастики. Проводив активну науково-дослідну діяльність: 
розробив комплекс оригінальної вимірювальної апаратури для контролю за тренувальним 
процесом гімнастів. У 1977 р. вийшла перша наукова праця А.Л. Васильчука «Управление 
движениями в кинематических цепях» (разом з М.А. Джафаровим) в матеріалах Всесоюзного 
симпозіуму з біомеханічних проблем. 

 

 
Практичні заняття з анатомії (1988 р.) 

 
У 1980–1981 рр. навчався в аспірантурі Державного центрального інституту фізичної 

культури в Москві. У 1982 р. повернувся до ЛДІФК на посаду викладача кафедри спортивної 
гімнастики. Від 1983 р. запрошений професором М.А. Джафаровим на посаду викладача 
кафедри анатомії. Подальша наукова робота відбувалася в співдружності з проф. М.А. 
Джафаровим. У  
1986 р. захистив кандидатську дисертацію на тему «Индивидуализация обучения гимнасток в 
связи с учетом их антропологических показателей» під керівництвом професора Ю.К. 
Гавердовського. У 1988–1989 рр. працював на посаді старшого викладача кафедри. У 1990 р. 
був обраний на посаду доцента кафедри анатомії, біомеханіки та спортивної морфології. За час 
роботи в ЛДІФК отримав 5 авторських свідоцтв (1979, 1983, 1984, 1988, 1988). 

У 1986 р. в Москві закінчив курси біоенергетичного масажу під керівництвом народного 
цілителя Джуни Давіташвілі (1949–2015). 

Звільнився з роботи в ЛДІФК у 1992 р. і перейшов працювати на посаду заступника 
директора зі спортивної роботи Львівського училища фізичної культури (1992–1994). 
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У 1992 р. пройшов курси з мануальної терапії під керівництвом проф. В.С. 
Шаргородського (м. Київ). При Міжнародній асоціації народних цілителів (м. Київ) завершив 
магістерський курс із психотроніки та біомагнітології (1992). 

Науковий доробок А.Л. Васильчука за 1977–1992 рр. складав 5 авторських свідоцтв та 50 
наукових і навчально-методичних праць. 

Для подальшої наукової роботи в умовах Львова не вистачало часу. З’явилася нагода 
переїхати в Чехію, де здійснює консультативну діяльність в області суспільних наук, проводить 
позашкільне навчання еніології, еніоанатомії, еніопсихології, еніомедицини, анатомічним, 
еніоанатомічним, еніопсіанатомічним, ПСІ-феноменальним та еніомедичним техногогіям 
виховання, навчання, тренування, розвитку і вдосконалення тонкоматеріальних тіл, ПСІ-
феноменальних здібностей і еніолікування людини. Надає анатомічні, еніоанатомічні, 
еніопсіанатомічні, ПСІ-феноменальні та еніомедичні рекондиційні і регенераційні послуги 
людям. Накопичений багаж знань світової літератури з анатомії тонкоматеріальних тіл за 1983–
1993 рр. дав можливість в умовах Чехії систематизувати матеріали у вигляді монографій. 

З січня 1994 р. розпочався чеський період наукової діяльності А.Л. Васильчука.  
У 1999 р. А.Л. Васильчук закінчив Міжнародну академію психоенергосугестивних наук 

під керівництвом доктора філософських наук, професора, академіка А.В. Ігнатенка (Прага) і 
отримав диплом лікаря-еніопсихолога. 

У 2003 р. А.Л. Васильчук почав, вперше в світі, викладати курс Еніоанатомії 
тонкоматеріальних тіл, розвивати тонкоматеріальні тіла, духовність і ПСІ-феноменальні 
здібності учнів на інформаційній основі еніоанатомічних знань. 

  

 
Презентація монографії А. Васильчука  

«Атлас біолокації людини»  у Львівському обласному центрі здоров’я (2008 р.) 
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А.Л. Васильчук є засновником нової навчальної і наукової дисципліни «Еніоанатомія 

тонкоматеріальних тіл людини». Розпрацював еніоанатомічну та міждисциплінарну 
номенклатуру еніології, створив понад 450  кольорових еніоанатомічних навчальних 
ілюстрацій. Вчений описав та надрукував в 21 монографії інноваційні еніоанатомічні та інші 
еніотехнології виховання, навчання, вдосконалення, тренування, лікування, регенерації, 
реабілітації та рекондиції людини. 

На даний час Анатолій Леонідович працює над створенням нової галузі медицини – 
еніомедицини, еніотерапевтичні технології лікування якої комбінуються з будь-якими 
медичними технологіями лікування та не мають протипоказань. 

Вчений є автором 740 наукових та навчально-методичних праць, в т. ч. 17 монографій, 3 
підручників для університетів, 1 навчально-методичного посібника та 11 винаходів. 

21 грудня 2018 р. А.Л. Васильчук був нагороджений медаллю «Флагман освіти і науки 
України», Почесною грамотою Союзу педагогів Грузії за підписом академіка Гарі Чанідзе, 
Почесною грамотою народного депутата України Олександра Марченка. На ювілейному вечорі 
24 лютого 2019 р. А.Л. Васильчуку була вручена Почесна грамота Львівської обласної 
організації товариства «Знання» України та настільний знак на честь 65-ї річниці товариства 
«Знання» України, цінні подарунки друзів та приятелів. 

 
Бажаємо Ювіляру міцного здоров’я та нових творчих успіхів! 
 

 
Зустріч однодумців: ас., інженер М. Худец, доц., канд. пед. н. А. Васильчук,  

д-р філос.н. проф., акад.  А.В.Ігнатенко (Прага, 2009 р.) 
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Публічна лекція «Еніоанатомія тонкоматеріальних тіл людини» 

 (Годонін, Чехія, 2011 р.) 
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[Васильчук А.Л.]. – С.  

20. Флагмани освіти і науки України / упор. Г. Захарченко, Р. Захарченко; гол. ред. А. Ті-
това. – Київ: УГВЦ «Галактика», 2018. – 144 с. – Зі змісту: [Васильчук Анатолій 
Леонідович]. – С. 19. 

21. Хто є хто на Львівщині / автор-упорядник Вадим Болгов. – Київ: Бліц-Принт, 2004. – 271 
с. – Зі змісту: [Анатолій Васильчук]. – С. 121 
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Ю.М. ПАНИШКО, Н.В. БЕРЕЗНІЧЕНКО, 

Р.О. КУЛИНИЧ, В.Г. ОРЕЛ 
 

ПАМ’ЯТІ АКАДЕМІКА ВАСИЛЯ АНДРІЙОВИЧА ЮРКІВА 
 
З Москви через Санкт-Петербург до Львова надійшла сумна звістка: раптово помер 

наш однокурсник, друг, академік Василь Андрійович Юрків. Це непоправна втрата. 
Залишилися нездійсненими наші зустрічі літом 2019 р., невідправлені монографії, збірники 
зі спільними науковими працями.  

 
Він народився 6 лютого 1940 р. у с. Підбереж 

Болехівського району Івано-Франківської області в родині 
Андрія Юрійовича (1906–1948) та Софії Василівни (1909–
1964) Юрківих. Дитинство Василя випало на важкі воєнні 
та післявоєнні роки. Під час навчання у школі під впливом 
талановитого вчителя Анатолія Трохимовича Шевченка 
хлопчик серйозно захопився хімією, став переможцем 
республіканської олімпіади з хімії. У 15 років відважився  
таємно від усіх поїхати в Київ, щоб зустрітися з видатним 
біохіміком, президентом Академії наук УРСР (1946–1962) 
Олександром Володимировичем Палладіним (1885–1972). 
«Це знайомство остаточно визначило моє майбутнє, – 
згадував Василь Андрійович. – Після закінчення СШ в 
1957 р. поступив у Івано-Франківський медичний 
інститут. В той час діяла система тотального набору 
«стажників» і учасників війни. Для школярів залишалися 
лише кільканадцять відсотків вільних місць, що 
створювало жорсткий конкурс: прохідний бал становив 

18-19 з 20 балів. На іспиті з хімії, витягнувши білет, не готуючись сів відповідати комісії. 
Сказав: «Боюся, будете говорити “добре, добре” і 
поставити “добре”, а я, пробачте за нескромність, 
сподіваюся, що ви оціните мене краще. І не помилився. 
Екзаменатори ахнули і запевнили, якщо не вистачить 1-2 
балів, то представлять мене ректору-біохіміку та вмовлять 
його зарахувати мене. Я набрав 17 балів, тобто не 
вистачило 1-2 балів. Незабаром екзаменатори дотримали 
свою обіцянку: представили мене ректору Георгію 
Овксентійовичу Бабенку (1921–2001), який влаштував 
додаткове опитування і вирішив питання на мою користь». 
Так Василь Андрійович став студентом Івано-Франківського 
інституту, а на 5 курсі перевівся до Львівського державного 
медичного інституту, який закінчив у 1963 р.  

Після закінчення ЛДМІ В.А. Юрків вступив в 
аспірантуру Інституту біохімії АН УРСР (1965). Згодом був 
направлений у Москву, в Онкоцентр. Під керівництвом 
академіка В. С. Шапота (1909–1989) став кандидатом наук. В 
1977 р. академік В. І. Покровський (1929 р.н.) запросив В.А. 
Юрківа  в   ЦНДІ   Епідеміології   МОЗ  СРСР   організувати      Василь Юрків із матір’ю, 1958 р. 
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лабораторію молекулярних основ патогенезу інфекційних захворювань. В. І. Покровський став 
президентом АМН СРСР і очолював цю потужну організацію упродовж 20 років. На оснащення 
лабораторії були використані великі кошти. Лабораторія співпрацювала з видатними вченими 
СРСР: академіками С.Є. Северіним, В.О. Енгельгардом, В.А. Ткачуком, А.А. Кубатієвим, 
академіком АН України Н.Є. Кучеренком.                                                                                             

 

  Разом з однокурсницею Ніною Березниченко 
 
Вивчаючи молекулярну природу холерної діареї, В.А. Юрків конкретизував головні 

етапи її розвитку, навчився блокувати цей синдром за лічені години. З огляду на можливість 
застосування холерних вібріонів у воєнний час, докторська дисертація В.А. Юрківа отримала 
гриф «секретно». 

В 1989 р. В.А. Юрків отримав вчене звання професора. 
Міністр охорони здоров’я Б. В. Петровський позачергово виділив йому трикімнатну 

квартиру в Москві, а згодом В.А. Юрків був удостоєний премії Уряду РФРСР (1996). 
В.А. Юрків разом з В.С. Шубіним відкрив фермент NaCl/NaHCО33-АТФ-ази, який 

виконує ключову роль в секреції електролітів і води у просвіт кишківника, що дозволило 
обґрунтувати концепцію розвитку діарейного синдрому при холері та інших кишкових 
інфекціях. Визначена роль відомих і вперше виділених в лабораторії з бактерій чуми і сибірки 
білкових факторів патогенності в розвитку інтоксикації на субклітинному, клітинному рівнях та 
на рівні організму. Особливий внесок В.А. Юрківа у вивчення біохімічних процесів при 
токсико-інфекаційному шоці та паразитарних хворобах. Вперше в Росії розроблені та 
впроваджені в практику високоефективні антипаразитарні препарати на основі природних 
авермектинів – абіктин ін’єкцій та в порошку, таблетках. 

У 1994 р. В.А. Юрків був обраний членом-кореспондентом РАМН, у 2000 р. – 
академіком РАМН, а в 2013 р. – академіком РАН. В.А. Юрків був членом редакційних рад 
журналів «Бюллетень экспериментальной биологии и медицины», «Вопросы медицинской 
химии», «Патогенез», членом Експертної ради з інфекційних захворювань при Президії РАМН, 
членом бюро Медико-біологічного відділення РАМН. 

Саме з випуску ЛДМІ 1963 р. В.А. Юрків та В.С. Баранов були обрані членами РАМН. 
Василь Андрійович від кількох шлюбів виховав сімох дітей: Андрій (1962 р. н.) – 

учитель; Володимир (1964 р. н.) – священнослужитель; Оксана (1971 р. н.) – косметолог, 
кандидат медичних наук; Роман (1975 р. н.), Олександр (1980 р. н.) – випускники Московського 
державного університету ім. М. В. Ломоносова: Роман – службовець у банку, Олександр – 
керівник компанії; Євгенія (1987 р. н.) отримала освіту у Московському державному 
університеті технології та управління ім. К. Г. Разумовського, провідний документовод у 1-му 
Московському державному медичному університеті ім. І. М. Сєченова; Ірина (1992 р. н.), – 
студентка четвертого курсу Російського медичного університету ім. М. І. Пирогова. Дружина 
Наталія Іванівна – кандидат біологічних наук, керівник групи експрес-діагностики лабораторії 
імунології та діагностики НДІ швидкої допомоги ім. М.В. Скліфосоіського 
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В. А. Юрків із друзями студентських років: О. Л. Кузьменко, А. О. Ющенком та В. С. Барановим 
 
В свій час В.А. Юрків переніс інфаркт міокарда, лікувався у Кремлівській лікарні. 
6 лютого 2019 р. вченому виповнилося 79 років. Саме в день народження завершуються 

цикли багатьох функцій і розпочинаються нові цикли. 
Життя подається квантами. Упродовж 1 місяця до дня народження і одного місяця після 

дня народження організм людини старшого віку є дуже вразливим до енергоінформаційних 
потрясінь і слабкий ланцюжок починає страждати. У Василя Андрійовича таким ланцюжком 
виявився коронарний кровообіг. Повторний інфаркт міокарда поставив крапку в житті вченого. 

Залишилася світла пам’ять та біль про непоправну втрату. 
Молімося за його Душу. 
 

ЛІТЕРАТУРА 
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Ю. М. ПАНИШКО, А. Л. ВАСИЛЬЧУК,  
Г.В. ЛАВРИК, О.В. ШЕВЕЛЮК 

 
Хроніка лютого. ЮВІЛЕЙНІ ДАТИ ЗАРУБІЖНИХ ЛІКАРІВ  

ТА ВЧЕНИХ 
 
2 лютого 150 років від дня народження Чарлза Меннінга Чайлда, американського 

біолога. Народився в Іпсіланті (шт. Мічіган). У 1890 р. закінчив Уеслєєвський університет (шт. 
Канзас). У 1895–1934 рр. працював у Чиказькому університеті, з 1937 р. – професор 
Станфордського університету (шт. Каліфорнія). Наукові дослідження пов’язані з цитологією та 
ембріологією. Він був автором теорії фізіологічних градієнтів, за допомогою якої пробував 
пояснити явища диференціації та інтеграції в процесі розвитку багатоклітинних тварин. У 
відповідності з цією теорією різні відділи тіла тварин характеризуються різною інтенсивністю 
обміну речовин і різною чутливістю до факторів, що впливають на організм. Теорія Чайлда 
відбиває об’єктивні явища, але не пояснює індивідуальний розвиток організму. Помер 19 
грудня 1954 р. на 86 році життя. 

2 лютого 135 років від дня народження Євгена Кузьмовича Алєксєєва, агрохіміка. 
Народився в с. Вісімо-Уткінс (Свердловської області). У 1903 р. закінчив Казанський 
вчительський інститут, а в 1911 р. – Вищі сільськогосподарські курси в Петербурзі. В 1916–
1928 рр. працював директором організованої ним Новозитковської сільськогосподарської 
дослідної станції. У 1928–1934 рр. – професор Горецького сільськогосподарського інституту в 
Горках, в 1937–1955 рр. – професор Московського зоотехнічного інституту. В 1955–1959 рр. – 
завідувач кафедри землеробства, ґрунтознавства та агрохімії Всесоюзного 
сільськогосподарського інституту заочного навчання. Наукові праці присвячені проблемам 
ефективності застосування сидератів на різних ґрунтах і в різних кліматичних зонах. 
Розпрацював основи вчення про зелені добрива. Доказав можливість вирощування цукрового 
буряка в Білорусії. Був обраний академіком АН БРСР в 1940 р., академіком Академії 
сільськогосподарських наук БРСР (в 1957 р.) Помер вчений 21 січня 1972 р. на 88 році життя. 

3 лютого 145 років від дня народження Олександра Олександровича Максимова, 
російського гістолога та ембріолога. Народився в Санкт-Петербурзі в купецькій сім’ї. З 1882 р. 
– учень німецької гімназії Карла Мая у Санкт-Петербурзі. Закінчив гімназійний курс зі 
здобуттям золотої медалі. У 1891 р. вступив до Імператорської Військово-медичної академії. 
Під час навчання в академії виконав свої перші наукові роботи і був удостоєний Золотої медалі. 
Закінчив ВМА у 1896 р. із званням кращого випускника, був нагороджений премією проф. І.Ф. 
Буша. Працював у Клінічному військовому госпіталі, а з часом був призначений викладачем 
кафедри патологічної анатомії. У 1898 р. захистив докторську дисертацію на тему: «К вопросу о 
патологической регенерации семенной железы». У грудні 1900 р. О.О. Максимов відправився у 
відрядження до Німеччини. Він працював у Фрейбурзі в лабораторії Ернста Циглера, 
досліджував різні типи сполучної тканини. У 1903 р. за конкурсом був обраний професором 
кафедри гістології та ембріології Імператорської Військово-медичної академії. Розпочав 
наукову роботу в галузі гістогенезу крові і сполучної тканини. Йому вдалося простежити 
основні етапи гістогенезу сполучної тканини і крові у різних тварин, як в ембріональному, так і 
постнатальному періодах. Безперечною заслугою О.О. Максимова є те, що він висунув 
положення про стовбурові клітини у дорослому організмі, зокрема, про стовбурові клітини 
крові. У 1919 р. О.О. Максимова обрали професором ембріології Петроградського університету. 
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У 1922 р. він виїхав із Росії, оскільки більшовики змусили його працювати двірником. У квітні 
1922 р. О.О. Максимов почав працювати професором кафедри анатомії Чиказького 
університету. Багато розробок вченого знайшло своє відображення в монографії «Сполучна 
тканина і кровотворні тканини». Він написав підручник з гістології, що витримав 7 посмертних 
видань у США, 4 – в Іспанії, 1 – в Португалії, 1 – в Кореї. Помер 4 грудня 1928 р. на 55 році 
життя. 

4 лютого 165 років від дня народження Миколи Петровича Симановського, 
російського оториноларинголога. У 1878 р. закінчив Військово-медичну академію, працював 
ординатором в клініці С.П. Боткіна. З 1881 р. почав вести самостійний доцентський курс 
оториноларингології в ВМА. З 1886 р. – професор оториноларингології, з 1892 р. – керівник 
заснованої ним клініки хвороб вуха, горла, носа ВМА. Вчений вважається засновником 
оториноларингології в Росії. Досліджував хвороби мигдаликів, туберкульоз гортані. 
Запропонував інструменти для вскриття паратонзилярного абсцесу (ніж Симановського), 
запропонував парахлорфенол в якості лікарського засобу для лікування туберкульозу гортані. 
Багато учнів М.П. Симановського з часом стали керівниками спеціальних кафедр. Помер 5 
липня 1922 р. на 69 році життя. 

4 лютого 145 років від дня народження Андрія Гавриловича Русанова, російського 
хірурга. У 1898 р. закінчив медичний факультет Московського університету. Упродовж 3-х 
років працював ординатором у Л.Л. Лєвшина. З 1907 р. – старший лікар і хірург Воронезької 
губернської земської лікарні. У 1912 р. захистив дисертацію «О хирургическом лечении 
бугорчатки брюшины». З 1919 р. – доцент і завідувач госпітальної хірургічної клініки 
Воронезького університету, а з 1921 р. – професор цієї кафедри. А.Г. Русанов був автором 
понад 70 наукових праць, в т. ч. низки монографій. Займався проблемами непрохідності 
кишківника, виразкової хвороби. Був прихильником безтампонного методу лікування ран. А.Г. 
Русанов був засновником Воронезького медичного товариства і упродовж 42 років був головою 
цього товариства. Помер 9 жовтня 1949 р. на 76 році життя. 

4 лютого 135 років від дня народження Якуба Ротфельда-Ростовскі, польського _ 
невролога. Народився в с. Букачівці (нині Львівської області). У 1909 р. закінчив медичний 
факультет Львівського університету. У 1907–1909 рр. – працював асистентом кафедри 
гістології та ембріології Львівського університету. У 1909–1910 рр. – стажувався у Відні, 
Гамбурзі, Берліні. У 1910–1914 рр. працював асистентом кафедри неврології і психіатрії 
Львівського університету, в 1914–1921 рр. – лікар діючої армії, в 1919–1928 рр. – доцент 
кафедри неврології і психіатрії Львівського університету, у 1928–1939 рр. – професор кафедри 
неврології і психіатрії Львівського університету, одночасно, в 1933–1936 рр. – керівник 
однойменної клініки Львівського університету, у 1940 р. – керівник неврологічного відділення 
військового госпіталю в Шотландії, в 1941–1949 рр. – професор неврології і психіатрії 
польського відділення медичного факультету Едінбурзького університету, у 1946–1949 рр. – 
декан польського відділення медичного факультету Едінбурзького університету, консультант з 
неврології та психіатрії міського госпіталю Едінбурга. Наукові дослідження присвячені 
питанню діагностики, клініки, лікування летаргічного менінгоенцефаліту, лабіринтних уражень 
органу зору, екстрапірамідних уражень, пухлин, гнійників мозку. Я. Ротфельд-Ростовскі був 
автором близько 70 наукових праць, в т.ч. підручника із неврології. Помер 5 липня 1971 р. на 88 
році життя. 

6 лютого  275 років від дня народження П’єра Жозефа Дезо, французького хірурга. У 
1764 р. почав навчатися в Парижі у послідовників хірурга Ж.Л. Пті у госпіталі Отель Дьє. Після 
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закінчення навчання працював хірургом і викладачем. У 1782 р. він став головним хірургом 
паризького госпіталю Шаріте, а в 1788 р. – головним хірургом госпіталю Отель Дьє. З 1794 р. – 
професор паризької хірургічної клініки. Наукові дослідження пов’язані з хірургією: 
іммобілізаційна пов’язка при неускладнених переломах ключиці (пов’язка Дезо); операція при 
аневризмі артерії (спосіб Дезо-Браздора), перев’язка при переломі шийки стегна; новий метод 
накладання лігатури на поліпи, запропонував застосування еластичних зондів та катетерів, 
використовував їх для інтубації трахеї, катетеризації сечових шляхів, першим зробив 
ларинготомію. Дезо виховав багатьох хірургів, в т. ч. М. Біша. Помер 1 липня 1795 р. на 52 році 
життя. 

6 лютого 120 років від дня народження Ксенії Єрмолаївни Бахтадзе, селекціонера. 
Народився в Тбілісі. У 1922 р. закінчила Тбіліський політехнічний інститут. Працювала у 
Тбіліському ботанічному саду. В 1924–1927 рр. працювала на Караязькій дослідній станції. Від 
1927 р. – на чаївницькій станції в с. Чаква Кобулетського району, від 1930 р. – в Чаквінському 
філіалі Всесоюзного інституту чаю та субтропічних культур. Основні наукові праці відносяться 
до селекції чаю. Вивела декілька високоврожайних сортів чаю. В 1949 р. отримала Сталінську 
премію. В 1955 р. обрана академіком АН ГрузРСР, в 1956 р. – академіком ВАСГНіЛ. У 1966 р. 
отримала почесне звання «Герой Соціалістичної Праці». Померла вчена 28 листопада 1978 р. на 
80 році життя. 

8 лютого 190 років від дня народження Григорія Антоновича Захар’їна, російського 
терапевта. У 1852 р. закінчив Московський університет. Удосконалювався в європейських 
університетах: у Р. Вірхова, В. Гоппе-Зейлера, Й. Нікоди, А. Труссо, К. Бернара, вивчав не лише 
терапію, але й загальну патологію, гінекологію, урологію, дерматовенерологію. Г.А. Захар’їн 
був багаторічним керівником факультетської терапевтичної клініки Московського університету 
розробив систему методичного обстеження хворого, особливо детального опитування хворого. 
Опублікував низку праць, зокрема, про сифіліс серця та легень. У 1889 р. розвинув вчення про 
зони шкірної гіперестезії при захворюваннях внутрішніх органів (зони Захар’їна-Геда). 
«Клінічні лекції» Захар’їна витримали декілька перевидань і були перекладені на багато мов. 
Помер 23 грудня 1897 р. на 69 р. життя. 

13 лютого 145 років від дня народження Миколи Олексійовича Богораза, хірурга. 
Народився в Таганрозі. Два роки навчався в Таганрозькій гімназії, потім – п’ять років у 2-й 
Тифліській гімназії, яку закінчив у 1892 р. із золотою медаллю. Вступив у Петербурзьку 
Військово-медичну академію, яку закінчив у 1897 р., отримавши ступінь «лікаря з відзнакою». 
Працював хірургом на Закавказькій залізниці, а в 1906–1912 рр. працював у Томську під 
керівництвом П.І. Тихова. З 1909 р. після захисту докторської дисертації працював приват-
доцентом. З 1912 р. завідував госпітальною хірургічною клінікою Варшавського університету, у 
1918–1941 рр. – завідувач кафедри госпітальної хірургічної клініки медичного інституту в 
Ростові-на-Дону. У 1941–1943 рр. – ведучий хірург евакогоспіталю в м. Ташкенті. У 1943 – 
завідувач кафедри факультетської хірургії 2-го Московського медичного інституту. У 1944–
1947 рр. – консультант Московського комуністичного (Головного військового) госпіталю ім. 
акад. М.Н. Бурденка. М.О. Богораз був автором понад 100 наукових праць, присвячених різним 
галузям відновної хірургії. Запропонована у 1913 р. операція пересадки верхньої брижової вени 
в нижню порожнисту вену відома в хірургічній літературі за його авторством. Сегментарна 
остеотомія (1925) дозволила збільшити нижню кінцівку на 8–13 см. Відомі операції пересадки 
гіпофіза та щитоподібної залози при гіпофізарному нанізмі, що дозволило збільшити зріст 
людини на 8–16 см. У 1936 р. запропонував операцію фаллопластики. М.О. Богоразу було 
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присвоєно звання «Заслуженого діяча науки РРФСР» та «Заслуженого діяча науки УзРСР», він 
був лауреатом Сталінської премії І ст., нагороджений орденом Леніна та Трудового Червоного 
Прапора. Він був людиною великої мужності. У 1920 р. втратив обидві ноги, але знайшов сили 
повернутися до операційного стола і боротися за життя людей. Помер 15 липня 1952 р. на 79 
році життя.  

14 лютого 110 років від дня народження Ташо Ангелова Ташева, болгарського лікаря. 
Народився в с. Дилбок-Ізвор Пловдівської округи. У 1935 р. закінчив медичний факультет 
Софійського університету. З 1936 р. працював в Інституті удосконалення лікарів. У 1950 р. 
отримав вчене звання професора, у 1952–1956 рр. працював ректором Інституту удосконалення 
лікарів. З 1961 р. – директор і завідувач секції патології харчування Інституту харчування 
Болгарської АН, у 1968–1972 рр. – секретар Відділення медичних наук Болгарської АН і голова 
Вченої ради МОЗ НРБ. З 1972 р. – директор Центру гігієни. Т.А. Ташев був членом 
Європейського товариства гастроентерологів (з 1947 р.), засновник і голова Болгарського 
товариства гастроентерологів (з 1955 р.), член Чехословацького медичного товариства ім. Я. 
Пуркіне (з 1961 р.), іноземний член АМН СРСР. Наукові дослідження присвячені проблемам 
гастроентерології та лікувального харчування. Досліджував вплив лікувальної дії овочевих та 
плодових рослин на організм людини. Запропонував нові методи терапії захворювань ШКТ. 
Був автором монографій та керівництв з раціонального і дієтичного харчування. Помер вчений 
21 серпня 1997 р. на 89 році життя. 

16 лютого 185 років від дня народження Ернста Геккеля, німецького природознавця. 
Народився у Потсдамі. З 1852 р. вивчав медицину та природознавство в Берлінському та 
Вюрцбурзькому університетах. З 1861 р. працював приват-доцентом. У 1862–1909 рр. -
професор Ієнського університету. Наукові роботи присвячені вивченню філогенезу рослин і 
тварин, зоології безхребетних. Е. Геккель був одним із відомих біологів XIX ст. Розпрацював у 
1866 р. теорію походження багатоклітинних організмів та сформулював біогенетичний закон, 
що встановлює зв’язки між онтогенезом та філогенезом. У 1899 р. описав раси людини. На 
підставі теорії Ч. Дарвіна створив вчення про закономірності походження та еволюції живої 
природи. Помер 9 серпня 1919 р. на 86 році життя. 

17 лютого 160 років від дня народження Леоніда Георгійовича Беллярмінова, 
російського офтальмолога. У 1883 р. закінчив медико-хірургічну академію і був залишений при 
кафедрі очних хвороб, якою керував В.І. Добровольський. У 1886 р. захистив дисертацію на 
тему: «Опыт применения графического метода к исследованию движения зрачка и 
внутриглазного давления». З 1889 р. – працював приват-доцентом, а з 1893 р. – професором 
кафедри очних хвороб Воєнно-медичної академії. Талановитий керівник кафедри за 30 років 
роботи опублікував понад 250 наукових праць із різних розділів офтальмології. За ініціативою 
Л.Г. Беллярмінова були сформовані «летючі очні загони», які почали боротьбу із сліпотою. У 
період 1893–1914 рр. працювало понад 500 «очних загонів». Вчений запропонував нові методи 
офтальмології, операції при птозі. Упродовж багатьох років був головою Петербурзького 
офтальмологічного товариства. Створив потужну наукову школу. У 1930 р. вийшло з друку 3-
томне керівництво з очних хвороб. Помер 13 березня 1930 р. на 72 році життя. 

19 лютого 215 років від дня народження Карла Рокитанського, австрійського 
патологоанатома, чеха за національністю. Медичну освіту здобув у Празькому та Віденському 
університетах. У 1828 р. захистив докторську дисертацію. У 1837 р. організував і очолив 
Королівське медичне товариство у Відні. У 1844 р. створив самостійну кафедру патологічної 
анатомії та один з найбільших патологоанатомічних музеїв. В 1844–1875 рр. – професор 
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Віденського університету. К. Рокитанський зробив близько 30000 секційних досліджень, 
детально вивчав мікроскопічну картину анатомічних змін не лише органів, але й тканин. Він 
першим описав морфологічну картину виразкового коліту, описав геморагічний інфаркт легені, 
дав патологоанатомічну характеристику перфоративної виразки шлунка, пухлин молочної 
залози, спонтанних розривів аорти, дефектів розвитку. У 3-томному «Посібнику з патологічної 
анатомії» (1842–1846), описав чітку систематизацію морфологічних змін при патологічних 
процесах. У 1975 р. вийшла його книга «Дефекти серцевих перегородок», яка поклала початок 
вивченню питань патології серця. Помер 23 липня 1878 р. на 75 році життя. 

19 лютого 175 років від дня народження Олексія Павловича Федченка, російського 
природодослідника, антрополога. У 1864 р. закінчив фізико-математичний факультет 
Московського університету. У 1868–1871 рр. здійснив подорожі в Південний Туркестан, зібрав 
великі зоологічні та ботанічні колекції в горах Південного Тянь-Шаня. Для медицини має 
велике значення дослідження О.П. Федченка в галузі біології збудника дракункульозу. Він 
першим доказав у 1868–1870 рр., що проміжним господарем паразиту є прісноводний рачок – 
циклоп, а зараження людини дракункульозом відбувається при проковтуванні з водою 
циклопів, які заражені личинками гельмінтів. О.П. Федченко розробив заходи із боротьби з 
дракункульозом, але вони в той час не могли бути здійснені. Помер 31 серпня 1873 р. на 30 році 
життя. 

20 лютого 260 років від дня народження Іогана Христіана Рейля, німецького анатома, 
фізіолога, клініциста. У 1782 р. отримав ступінь доктора за трактат про надлишок жовчі. З  
1787 р. – професор університету в Галле, з 1788 р. – також директор клініки. З 1810 р. очолив 
кафедру клінічної медицини в Берлінському університеті. Одним з перших провів порівняльне 
хімічне дослідження мозку людини та теляти (1796). Описав будову мозочка і острівця (insula 
Reilii). Цікавився психіатрією і написав декілька робіт в галузі психіатрії. Помер 22 листопада 
1813 р. на 55 році життя.   

22 лютого 130 років від дня народження Костянтина Давидовича Еріставі, 
грузинського хірурга. 1914 р. закінчив медичний факультет Юрієвського університету. З 1921 р. 
– асистент кафедри загальної хірургії Тбіліського медичного інституту; в 1926 р. захистив 
докторську дисертацію. В 1941–1948 рр. завідувач кафедри факультетської хірургічної клініки, 
в 1948–1961 рр. – завідувач кафедри госпітальної хірургічної клініки Тбіліського медичного 
інституту, з 1941 по 1950 рр. – директор медичного інституту. У 1950 р. обраний академіком 
АН ГрузРСР, з 1950 р. – директор Інституту експериментальної і клінічної хірургії і гематології 
АН ГрузРСР. К.Д. Еріставі був автором понад 200 наукових праць, в т.ч. 5 монографій, 
присвячених різним розділам хірургії. Почесний член Всесоюзного товариства хірургів, 
товариства чеських лікарів ім. Пуркіне, член Міжнародної асоціації хірургів, голова 
хірургічного товариства Грузії, Заслужений діяч науки ГрузРСР. Помер Г.Д. Еріставі 12 березня 
1975 р. на 87 році життя. 

22 лютого 95 років від дня народження Володимира Олександровича Говиріна, 
російського фізіолога. Народився в Балашові Саратовської області. У 1946 р. закінчив 
Військово-ветеринарну академію в Москві. З 1956 р. працював в Інституті еволюційної 
фізіології і біохімії АН СРСР в Ленінграді: з 1963 р. – завідувач лабораторії, в 1975–1980 рр. – 
директор Інституту, з 1980 р. – директор Інституту фізіології АН СРСР. Основні наукові роботи 
присвячені фізіології вегетативної нервової системи. Досліджував закономірності розвитку 
симпатичної іннервації серцево-судинної системи, механізми дистрофічного процесу, що 
виникає після десимпатизації. Створив концепцію про участь закінчень судинних нервів в 
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передачі гуморальним шляхом симпатичних впливів на клітини. Помер вчений 5 лютого 1994 р. 
на 69 році життя. 

23 лютого 135 років від дня народження Казимира Функа, американського біохіміка 
польського походження. У 1904 р. закінчив Бернський університет. У 1904–1906 рр. працював у 
Пастерівському інституті, у 1911–1912 рр. працював у лондонському дослідницькому інституті 
раку, а потім в різних науково-дослідницьких закладах Англії, Америки, Польщі, Франції. 
Опублікував роботи про хвороби, пов’язані з дефіцитом додаткових харчових речовин, провів 
експерименти на голубах, годуючи їх рисовими висівками, що попереджували розвиток 
аліментарного поліневриту. У 1912 р. ввів термін «вітаміни», оскільки отриманий препарат 
містив аміногрупу. У 1914 р. опублікував працю «Вітаміни», що була перекладена на багато 
мов світу. У 1915 р. емігрував у США, де в 1920 р. отримав американське громадянство. У  
1923 р. повернувся у Польщу, де працював директором Державного інституту гігієни. У 1927 р. 
повернувся до Парижа. У 1936 р. зміг розшифрувати структуру вітаміну В1 і розробив метод 
його синтезу. З початком Другої світової війни остаточно переїхав у США. Останні роки життя 
займався розробкою проблем ендокринної регуляції обміну речовин. Помер 19 січня 1967 р., 
проживши майже 83 роки. 

24 лютого 135 років від дня народження Володимира Миколайовича Шапошнікова, 
мікробіолога. У 1910 р. закінчив Московський університет. Працював в університеті. З 1924 р. – 
професор, одночасно – в Державному НДІ хіміко-фармацевтичному інституті (1920–1935) та 
Інституті мікробіології АН СРСР (1938–1963). Наукові роботи присвячені обміну речовин 
мікроорганізмів. Встановив двофазність процесів бродіння, розробив технологічну схему 
виробництва молочної кислоти. Він був автором підручника «Техническая микробиология» 
(1948), був лауреатом Державної премії СРСР (1949), з 1953 р. обраний академіком АН СРСР. 
Помер 23 жовтня 1968 р. на 85 році життя. 

25 лютого 120 років від дня народження Павла Олександровича Баранова, агрохіміка. 
Народився в Іваново-Вознесенську. У 1924 р. закінчив Іваново-Вознесенський політехнічий 
інститут, а в 1930 р. Івановський хіміко-технологічний інститут. Від 1932 р. працював у 
Всесоюзному інституті добрив і агрогрунтознавства (від 1945 р. – професор, від 1948 р. – 
завідувач лабораторії мінеральних добрив, від 1965 р. – науковий консультант). Основні 
наукові праці присвячені вивченню локального живлення рослин, процесів перетворення 
гранульованих і рідких добрив у ґрунті в залежності від способів їх внесення в ґрунт. В 1948 р. 
обраний академіком ВАСГНіЛ. У 1947 р. отримав премію ім. Д.Н. Прянішнікова АН СРСР.  
Помер 24 жовтня 1985 р. на 87 році життя. 

26 лютого 135 років від дня народження Семена Сергійовича Халатова, патофізіолога. 
У 1908 р. закінчив природничий факультет Петербурзького університету, а в 1912 р. – 
Військово-медичну академію і був залишений при ній. У 1917 р. захистив докторську 
дисертацію на тему «К вопросу о холестериновом диатезе». У 1922–1929 рр. працював 
завідувачем кафедри загальної патології 1-го Ленінградського медичного інституту, у 1929–
1947 рр. – очолював кафедру патологічної фізіології 1-го Московського медичного інституту. У 
1947–1950 рр. завідував експериментальною лабораторією Центрального онкологічного 
інституту, в 1950–1951 рр. – завідувач патофізіологічної лабораторії Центрального шкірно-
венерологічного інституту. Наукові дослідження пов’язані з проблемами обміну речовин, 
ендокринології, геронтології. Багато зробив для доказу ролі ендогенної холестеринемії як 
основного патогенетичного фактору. С.С. Халатов був автором понад 70 наукових робіт, в т. ч. 
8 монографій та 3 підручників патологічної фізіології. Помер 17 травня 1951 р на 68 році життя. 
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27 лютого 165 років від дня народження Олексія Олексійовича Коротнєва, зоолога. 
Народився в Москві. У 1876 р. закінчив Московський університет. У 1885–1890 рр. – учасник 
експедиції на острови Індійського та Тихого океанів, під час якої зібрав великий зоологічний 
матеріал. У 1886 р. завідував Російською біологічною станцією у Віллафранке (поблизу 
Неаполя). У 1900–1902 рр. вивчав фауну озера Байкал. У 1903 р. обраний членом-
кореспондентом Петербурзької АН. Помер 27 червня 1915 р. на 62 році життя. 

27 лютого 125 років від дня народження Карла Карловича Бамберга, латиського 
агрохіміка. У 1923 р. закінчив Латвійський університет. До 1939 р. працював там само, в 1939–
1970 рр. – завідувач кафедри агрохімії Латвійської сільськогосподарської академії в Ризі (від 
1945 р. – професор). Основні наукові праці присвячені агрохімії, ґрунтознавству. Вивчав 
кислотність ґрунтів, вплив їх  звапнякування на врожайність. Розпрацював спосіб застосування 
торфу в якості компоненту змішаних добрив. Створив і удосконалив методи визначення в 
ґрунті катіонів калію, кальцію, міді, цинку, кобальту та інших елементів. У 1951 р. був обраний 
академіком АН ЛатвРСР. Помер вчений 7 вересня 1981 р. на 88 році життя. 

27 лютого 120 років від дня народження Чарлза Герберта Беста, канадського фізіолога. 
Народився в Західному Пемброку (США). У 1921 р. закінчив університет в Торонто. Працював 
в університеті. Від 1929 р. очолював відділ фізіології. Від 1941 р. – директор відділу медичних 
досліджень Інституту ім. Ф.Г. Бантінга і Ч.Г. Беста Торонтського університету. Основні наукові 
праці присвячені проблемам обміну речовин і фізіології гормонів. Разом з Дж. Мак-Леодом і 
Ф.Г. Бантінгом виконав (1922) праці з отримання гормону підшлункової залози – інсуліну і 
розпрацював метод лікування цукрового діабету цим гормоном. Від 1953 р. був президентом 
Міжнародного союзу фізіологічних наук, був членом Королівської шведської академії (з 1961 
р.), почесним членом багатьох наукових товариств та університетів. Помер вчений 31 березня 
1978 р. на 80 році життя. 
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Ю.М. ПАНИШКО, А.Л. ВАСИЛЬЧУК 
 

АЛАН ЛЛОЙД ХОДЖКІН 
До 105-річчя від дня народження 

 
Алан Ллойд Ходжкін народився 5 лютого 

1914 р. в Бенбері (Оксфордшир) в сім’ї 
Джорджа і Марі (Вілсон) Ходжкін. Під час 
Першої світової війни батько загинув у Багдаді. 
Діти виховувалися матір’ю. Алан відвідував 
школу в Малверні і Холші до вступу в 1932 р. в 
Трініті-коледж Кембриджського університету. 
Під час навчання зацікавився фізіологією, 
особливо діяльністю нервової системи. 

На початку ХХ ст. в Німеччині фізіолог 
Джуліус Бернштейн висловив думку, що нервові 
клітини є гальванічними елементами з 
потенціалом спокою (різницею електричних 
потенціалів між зовнішньою і внутрішньою 
поверхнями клітин в спокої), що проявляється 
неоднаковим розподілом іонів у мембрані. Дж. 
Бернштейн висунув гіпотезу, що нервовий 
імпульс є потенціалом дії – проникність 
мембрани при цьому тимчасово змінюється, 
іони з обох сторін приходять в контакт один з 
одним та нейтралізують потенціал спокою: коли 
мембрана приходить у вихідний стан, 
відновлюється і вихідний потенціал спокою 

Під час навчання в Трініті-коледжі один 
із вчителів А.Л. Ходжкіна Едгар Дуглас Едріан (1889–1977) запропонував йому 
використовувати відносно великі та міцні аксони морського краба Carcinus maenas. А. Ходжкін 
послухався поради і встановив, що окремі волокна можна легко ізолювати для дослідів. В 1936 
р. А.Л. Ходжкін став стипендіатом Трініті-коледжа, працюючи під керівництвом Арчибальда 
Вівієна Хілла (1886–1977), який послав копію дисертації А. Ходжкіна Г.С. Гассеру (1878–1963), 
і той запросив А. Ходжкіна в 1937–1938 рр. у Рокфеллерівський інститут в Нью-Йорку. У цей 
період А.Л. Ходжкін відвідав Океанографічний інститут в Массачусетсі, де зустрівся з С. 
Коулом і. Н.Д. Куртісом, які використовували в експериментах окремі нервові волокна, 
ізольовані із кальмара. Аксони кальмара досягають 1 мм в діаметрі. Ці науковці розпрацювали 
метод, що дозволив вимірювати зміну електропровідності мембрани під час проходження 
імпульсу. 

А. Ходжкін повернувся в Кембридж в 1938 р. і почав працювати з Ендрю Хакслі, 
талановитим студентом останнього курсу. Вчені встановили, що потенціал дії не лише 
нейтралізував потенціал спокою, але й значно його перевищував. А. Ходжкін і Е. Хакслі в 
подальшому використовували аксони кальмара, що дозволяло повністю вводити 
мікроелектроди в їх мембрани. Дослідження показали, що внутрішня поверхня мембрани 
нейрона заряджена негативно по відношенню до зовнішньої. При виникненні потенціалу дії 
замість різниці потенціалів 60 мВ, вчені зареєстрували різницю потенціалів 90 мВ. Завершити 
дослідження завадила Друга світова війна, під час якої А.Л. Ходжкін працював на 
радіолокаційних системах ВПС.  

Лише в 1945 р. А.Л. Ходжкін і Е. Хакслі опублікували результати своїх довоєнних 
досліджень. Р. Едріан підтримав вчених, зменшив навчальне навантаження і добився підтримки 
Рокфеллерівського фонду.  

Потенціал спокою виникає внаслідок проникності мембрани лише для деяких іонів, що 
приводить до неоднакової концентрації різних іонів по обидві сторони мембрани. Концентрація 
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позитивно заряджених іонів Na+ менша на внутрішній поверхні мембрани. Для позитивно 
заряджених іонів К+ ситуація є протилежною. Причиною виникнення потенціалу дії не може 
бути лише переміщення іонів К+, потрібне «втручання» іонів Na+. «Натрієва гіпотеза» 
допускала збільшення проникності мембрани для іонів Na+, що забезпечувалося відкриттям 
натрієвих каналів. Іони Na+ входять в клітину, роблячи внутрішню поверхню тимчасово 
позитивно зарядженою. 

А.Л. Ходжкін, Е. Хакслі, Б. Кац (1911–2003) 
провели серію досліджень для тестування 
проникності аксональної мембрани стосовно 
різних іонів при різних рівнях електричної 
напруги. В 1953 р. математичну теорію 
розпрацював Е. Хакслі. За цією теорією потенціал 
дії пояснювався пересуванням іонів Na+ в клітину, 
а іонів К+ з клітини у зовнішнє середовище 

У 1952 р. А.Л. Ходжкін став професором 
Королівського товариства.  

У 1963 р. А.Л. Ходжкін, Е.В. Хакслі 
отримали Нобелівську премію з фізіології та 
медицини «за відкриття іонних механізмів 
збудження і гальмування в периферичних і 
центральних ділянках мембрани нервових 
клітин». Вчені поділили премію разом з Джоном 
Еклсом. 

В 1959–1963 рр. А.Л. Ходжкін був членом 
Медичного дослідницького товариства, в 1966–
1976 рр. – президентом Морської біологічної 
асоціації, в 1970–1981 рр. – професором біофізики. 
У 1978–1984 рр. вчений керував Трініті-коледжем. 

Під час візиту в США А.Л. Ходжкін зустрів 
у Рокфеллерівському інституті Кей Роус, доньку 
Пейтона Роуса (1879–1970), Нобелівського 
лауреата 1966 р. Вони одружилися в 1944 р. під 
час перебування А. Ходжкіна в США у  
військових справах. Подружжя виховало сина і 
трьох дочок. 

А. Л. Ходжкін отримав Королівську медаль 
(1958), медаль Коплі Лондонського королівського товариства (1965). Вчений був членом 
Королівського товариства, Королівської АН Данії, іноземним членом Американської академії 
мистецтв і наук, Національної АН Індії, АН СРСР і Королівської академії Ірландії. Був 
володарем почесних ступенів багатьох університетів. 

Помер вчений 20 грудня 1998 р. в Кембриджі на 85 році життя. 
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Ю.М. ПАНИШКО, В.М. ГОРИЦЬКИЙ, 
Н.І. НОВИКОВА 

 
ЧАРЛЗ РОБЕРТ ДАРВІН 

До 210-річчя від дня народження 
 

Чарлз Роберт Дарвін народився 12 лютого 
1809 р. в сім’ї лікаря в м. Шрусбері. Ні батьки, ні 
три сестри та брат не підозрювали, що Чарлі 
запропонує світові теорію еволюції. Дідом Чарлі 
був знаменитий англійський лікар, натураліст і 
поет XVIII ст. Еразм Дарвін (1731–1802), який 
розпрацював натурфілософське вчення про 
еволюцію організмів. Мати Чарлі померла, коли 
хлопчикові виповнилося всього 8 років. До 
навчання він був абсолютно байдужий. На 
дев’ятому році хлопчик вступив до школи, але 
байдужість до навчання залишилась. Перехід в 
приватну гімназію не дуже позначився на успіхах 
хлопця. Інтереси юного Дарвіна були зосереджені 
на збиранні мінералів і рослин, раковин та комах. 
Батько Чарлза мріяв про те, щоб його дитина 
стала лікарем і продовжила сімейну справу, тому 

у 1825 р. він направив сина на медичний факультет Едінбурзького університету. Після 2 
років навчання стало зрозумілим, що схильностей до медицини у Чарлза немає. Тоді батько 
запропонував синові вчитися на священика. У 1827 р. Чарлз Дарвін став студентом 
богословського факультету Кембриджського університету. У Кембриджі Ч. Дарвін 
провчився 3 роки і за цей час знову не проявив себе ні в одному предметі, але виявився 
чудовим колекціонером комах та мінералів. На це звернув увагу професор ботаніки Джон 
Хенслоу і допоміг Ч. Дарвіну отримати місце натураліста в черговій експедиції, що 
відправлялася до Південної Америки для проведення гідрографічних робіт і 
хронометричних замірів навколо земної кулі.  

Із собою на корабель «Бігль» Ч. Дарвін взяв книгу з геології Чарлза Лайєля (1795– 
1875), яка серйозно вплинула на нього. Подорож відбувалася з грудня 1831 р. по жовтень 
1836 р. Ч. Дарвін детально вивчав геологію країн, які відвідала експедиція і зробив цікаві 
спостереження над рослинами та тваринами цих регіонів. Ч. Дарвін зібрав великий 
матеріал, що свідчить про наявність повільних підйомів та опускань земної кори, на цій 
основі вирішив проблему походження атолів. Дослідники побували в Бразилії, Аргентині, 
Перу, Чилі та Галапагоських островах. Він зробив багато спостережень із зоології, ботаніки, 
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геології, палеонтології, антропології, етнографії. В кінці мандрів Ч. Дарвін почав працювати 
над проблемою походження видів, а з 1837 р. почав збирати матеріали, що дозволили у 1842 
р. та 1844 р. зробити перші нариси про теорію походження видів шляхом природного 
відбору. Вже на самому початку експедиції його зацікавила здатність рослин та тварин 
переселятися як на землі, так і через водні простори. Він вперше описав багатьох 
південноамериканських та острівних тварин, в особливості гризунів, хижих птахів, 
галапагоських ящірок, черепах, вказавши на їх відмінності. Ч. Дарвін зібрав і описав велику 
кількість скам’янілостей, гірських порід, гербаріїв та опудал тварин, і так званих 
«перехідних форм», які з точки зору систематиків того часу не вписувались в якесь 
сімейство. Саме «перехідні форми» були каменем спотикання при створенні стрункої 
класифікації тваринного світу. Досліджуючи залишки древньої вимерлої фауни, Ч. Дарвін 
знайшов чіткий зв’язок із сучасними тваринами. На обробку величезного матеріалу пішло 
двадцять років. Кілька місяців Ч. Дарвін прожив у Кембриджі, а в 1837 р. виїхав до 
Лондона. 

У Лондоні Ч. Дарвіна постійно відвідували вчені та багато допитливих людей. Але 
тісні наукові контакти у нього склалися лише з двома фахівцями: Гукером та Лайєльом. Ч. 
Дарвіну доводилося часто виступати на вчених зборах товариств і майже 3 роки він був 

почесним секретарем Лондонського 
Геологічного товариства. У 1839 р. Ч. 
Дарвін опублікував «Щоденник 
досліджень», який мав величезний успіх. 
У цьому ж році він одружився зі своєю 
кузиною Еммі Веджвуд, яка подарувала 
йому десять дітей, деякі з яких мале слабке 
здоров’я і сам Ч. Дарвін вважав це 
наслідком одруження із своєю родичкою. 
Він навіть написав декілька праць про 
проблеми родинних шлюбів. Під час 
подорожі здоров’я Ч. Дарвіна 
погіршилося, його пригнічувало галасливе 
місто, необхідність постійно спілкуватися 
з малознайомими людьми і в 1842 р. він 
придбав маєток Даун, поблизу Лондона, де 
і прожив 40 років. 

У 1842 р. виходить перша 
публікація із серії геологічних робіт 
«Будова і розподіл коралових рифів», а у 
1844 р. була надрукована робота «Геоло- 

Статуя Ч. Дарвіна у Лондонському музеї          гічні    спостереження    над   вулканічними  
      природничої історії                                   островами», у 1846 р. –  праця  «Геологічні 
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спостереження над Південною Америкою». Особливе значення мали розроблена Ч. 
Дарвіним теорія походження коралових рифів та підготовлена за його редакцією «Зоологія» 
(Т.1-5; 1839–1843). 

У 1851 р., 1854 р. було видано двотомну монографію «Вусоногі раки». Перше 
повідомлення про основні положення   теорії    природного    добору   було  надруковано  в  
1858 р.,  а  в  1859 р.  вийшов у світ його славнозвісний твір «Походження видів шляхом 
природного добору або збереження обраних порід у боротьбі за життя». Докладний аналіз 
питань, що стосуються добору штучного, а також явищ мінливості і спадковості Ч. Дарвін 
зробив у двотомній праці «Про мінливість приручених тварин і культивованих рослин» 
(1868). У книзі «Походження людини і статевий добір» (1871) Ч. Дарвін аналізує в світлі 
природного добору проблему походження людини від тваринних предків. В ній він 
обґрунтував теорію статевого добору. Доповненням до книги є праця «Виявлення емоцій у 
людини і тварин» (1872). Намагаючись довести значення природного добору як фактора 
видоутворення, Ч. Дарвін експериментально дослідив комахоїдні рослини. У 1882 р. 
побачила світ праця «Запилення орхідей», в якій Ч. Дарвін переконливо довів, що рослини 
пристосовуються до навколишнього середовища не гірше тварин. 

У 1864 р. Ч. Дарвін був удостоєний вищої нагороди для вченого – Золотої медалі 
Коплі, а в 1867 р. отримав орден «Pour le merite» – орден для вчених і літераторів, який 
заснував Фрідріх Вільгельм IV; був обраний членом-кореспондентом Петербурзької, 
Паризької, Берлінської АН, почесним доктором університетів Лейдена, Бонна, Бреслау. 
Помер у своєму маєтку Даун 19 квітня 1882 р., проживши 73 роки і 2 місяці. 

Племінник Ч. Дарвіна, засновник соціометрїї, англійський антрополог Френсіс 
Гальтон у книзі «Спадковість генія» відзначив, що Ч. Дарвін є нащадком київської княжни 
Анни Ярославни. Френсіс Гальтон пояснив мудрість британського природознавця тим, що 
Ч. Дарвін походив від найрозумнішої жінки свого часу – королеви Анни, доньки Ярослава 
Мудрого. 
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І.В. ОГІРКО, Ю.М. ПАНИШКО, 
Р.Т. ДОВБУШ 

 
ЧАРЛЗ ТОМСОН РІС ВІЛЬСОН 
До 150-річчя від дня народження 

 
Чарлз Томсон Ріс Вільсон народився 14 лютого 

1869 р. на фермі біля Гленкорсу (Шотландія) в сім’ї 
фермера Джона Вільсона, що розводив овець, та Енні 
Кларк (Харпер) Вільсон, молодшою дитиною з восьми 
діточок. У 1873 р. батько раптово помер і сім’я 
переїхала в Манчестер, де мешкали родичі. Хлопчик 
навчався в Грінхейській академічній школі, проявив 
інтерес до природничих наук. У 1884 р. після 
закінчення школи поступив в Оуенс-коледж, де вивчав 
науки і в 1887 р. отримав ступінь бакалавра. Залишився 
в коледжі на 1 рік, щоб вивчити латину, грецьку мову, 
філософію, присвятити своє життя медицині. У 1888  р. 
Вільсон поступив у Сідней-Сассекс-коледж в 
Кембриджі за рахунок стипендіального фонду. Під час 
навчання зрозумів, що його майбутнє буде пов’язане з 
фізикою. У 1892 р. отримав ступінь в Кембриджі і 
залишився там для проведення наукових досліджень, 
але в 1894 р. його брат Вільям помер і сім’я вже 
потребувала його допомоги. У 1894 р. Ч. Вільсон 
залишив Кембридж і став вчителем в Бредфордській 
середній школі.  

Через деякий час зрозумів, що наукові дослідження чекають його повернення. 
Заробляючи на життя в якості лаборанта при студентах-медиках, продовжив дослідження в 
Кавендиській лабораторії, яку очолював Дж. Дж. Томсон (1856–1940), майбутній лауреат 
Нобелівської премії з фізики 1906 р. Піднявшись на гірську вершину Бен-Невіс (Шотландія) в 
1894 р., Ч. Вільсон спостерігав оптичний феномен – кільця навколо Сонця, які утворюються, 
коли Сонце світить крізь хмари і туман. В 1895 р. вчений вирішив відтворити ці явища в 
лабораторії за допомогою «камери розширення», в якій можна імітувати туман і дощ. В той час 
було відомо, що водяна пара в повітрі конденсується навколо пилу, що ставав ядром для 
крапель. Вчений встановив, що якщо видалити пил з камер шляхом повторної конденсації і 
осаду, то туман і дощ все одно будуть утворюватися. Вчений висунув припущення, що водяні 
краплі можуть конденсуватися навколо іонів. Ч. Вільсон вирішив використати Х-промені В. 
Рентгена для іонізації повітря в цій камері. Для цього використав примітивну рентгенівську 
трубку, щоб зарядити повітря у своїй камері. Утворився туман, що підтверджував його теорію 
конденсації, але й існування атомів, молекул та іонів, що викликало сумніви у деяких фізиків. 

Влітку 1895 р. Ч. Вільсон побував у шотландських горах під час грози і знову відчув 
цікавість до дослідження електричного поля Землі. В 1896 р. вчений був нагороджений 
стипендією Клерка Максвелла в Кавендиській лабораторії. Наступні 3 роки вивчав іонну 
конденсацію і атмосферну електрику. В 1899 р. Ч. Вільсон провів дослідження для 
Метеорологічної Ради. В 1900 р. вченого обрали членом Ради Сідней-Сассекс-коледжу і 
призначили лектором. Він продовжував свої дослідження в Кавендиській лабораторії із своєю 
конденсаційною камерою до 1904 р. Вчений винайшов нову форму електроскопа, який був 
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чутливіший понад 100 разів, ніж попередні моделі, що дозволило вимірювати електричне поле в 
атмосфері 

В 1910 р. вчений знову повернувся до праці з конденсації, намагаючись реєструвати 
атомні частинки, що пролітають. Альфа частинки (ядра атому гелію) та бета-частинки 
(електрони) на своєму шляху іонізують молекули газу. Вчений передбачив, що водяна пара, що 
конденсується навколо іонізованих молекул, може залишити сліди на фотоемульсії. У 1911 р. 
вчений повідомив, що побачив сліди вздовж треків альфа- і бета-частинок. Фотографії цих 
треків справили велике враження на вчених.  

 
 

Камера Ч. Вільсона 

В 1913 р. Ч. Вільсон був призначений спостерігачем в галузі метеорологічної фізики в 
обсерваторії фізики Сонця в Кембриджі, де він залишався до 1918 р. В роки Першої світової 
війни вчені працювали над проблемою захисту літаків від пожеж, викликаних блискавкою. Ця 
праця стала фундаментом, на якому проводили свої дослідження П.М.С. Блекетт, Петро Капіца, 
Вальтер Боте, Ірен Жоліо-Кюрі. 

Позитрон та інші елементарні частинки були відкриті за допомогою іонізаційної камери 
Ч. Вільсона. Ч. Вільсон продовжував експерименти  з камерою до 1923 р. і опублікував 2 статті. 
В одній статті вчений подав інформацію, що експериментально підтверджувалося положення 
про взаємодію рентгенівських променів з атомами і вибиванням електронів (факт передбачений 
в тому ж році Артуром Х. Комптоном (1892–1952), лауреатом Нобелівської премії з фізики 
1927 р. В 1925–1934 рр. Ч. Вільсон був професором натурфілософії в Кембриджі. 

У 1927 р. Ч.Т.Р. Вільсон став лауреатом Нобелівської премії з фізики (разом з 
Артуром Комптоном). 

У 1934 р. вчений пішов у відставку, поселився в Шотландії. У свої 80 років вчений 
продовжував гірські мандри, вперше в житті спостерігав грозу з борту літака. В 1956 р. 
виступив перед Лондонським королівським товариством. 

Сімейне життя вченого було спокійним. В 1907 р. одружився з Джессі Фрейзер Дік. 
Подружжя виховало двох доньок і сина. 
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Конгрес фізиків у Солвей, 1927 р. Зліва направо: (1 ряд) Ірвінг Ленгмюр, Макс Планк, Марія Склодовська 
Кюрі, Генрік Лоренц, Альберт Ейнштейн, Поль Ланжевен, Шарль Гюї, Чарлз Томсон Ріс Вілсон, Оуен 

Вілланс Річардсон; (2 ряд)Петер Дебай, Мартін Кнудсен, Вільям Лоуренс Брегг, Гендрік Антоні 
Крамерс, Пол Дірак, Артур Комптон, Луї де Бройль, Макс Борн, Нільс Бор; (3 ряд) Огюст Пікар, Еміль 
Анрі, Пауль Еренфест, Едвард Герцен, Теофіл де Дондер, Ервін Шредінгер, Жюль-Еміль Вершаффельт, 

Вольфганг Паулі, Вернер Гейзенберг, Ральф Говард Фаулер, Леон Бріллюен 
 
Крім Нобелівської премії вчений отримав медаль Х’юза (1911), Королівську медаль 

(1920), медаль Коплі Лондонського королівського товариства (1935), премію Дж. Хопкінса 
Кембриджського філософського товариства (1920), премію Ганнінга Едінбурзького 
королівського товариства (1921), медаль Говарда Поттса Франкліновського інституту (1925). 
Вчений отримав дворянство у 1937 р. 

Помер вчений 15 листопада 1959 р. на 91 році життя. 
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Ю.М. ПАНИШКО, А.Л. ВАСИЛЬЧУК 
 

СВАНТЕ АВГУСТ АРРЕНІУС 
До 160-річчя від дня народження 

 

Сванте Август Арреніус народився 19 
лютого 1859 р. в маєтку Вейк біля Упсали 
(Швеція) другим сином Кароліни Крістіни 
(Тунберг) і Сванте Густава Арреніуса, 
керуючого маєтком. Через рік після 
народження сина сім’я переїхала в Упсалу, де 
С.Г. Арреніус увійшов в склад ради 
інспекторів Упсальського університету. У 3 
роки Сванте навчився читати, у 8 років 
вступив до кафедрального училища в Упсалі, 
яке закінчив у 1876 р. Поступив в 
Упсальський університет (спеціалізація з 
фізики та хімії), де в 1878 р. отримав ступінь 
бакалавра природничих наук а потім упродовж 
3 років вивчав фізику. У1881 р. переїхав у 
Стокгольм, де навчався у Фізичному інституті 
Королівської шведської АН під керівництвом 
Еріка Едлунда і спеціалізувався в галузі 

провідності електролітів. С. Арреніус досліджував проходження електричного струму 
через різні типи розчинів.  

Він висунув припущення, що молекули деяких речовин при розчиненні в рідині 
розпадаються на дві або більше частин, які він назвав іонами. Ці заряджені атоми, 
активні складові молекули, утворюються лише в розчині і створюють можливість для 
проходження електричного струму. Електричний струм у свою чергу направляє активні 
складові частини до протилежно заряджених електродів. Ця гіпотеза склала основу 
докторської дисертації С.А. Арреніуса, яку він представив до захисту в Упсальському 
університеті. В той час багато вчених висловлювали сумнів, що в розчині можуть 
співіснувати протилежно заряджені частинки і рада факультету оцінила його дисертацію 
за четвертим класом – дуже низько, щоб він був допущений до читання лекцій.  

С.А. Арреніус не змирився з такою оцінкою, опублікував отримані результати, а 
копії своїх тез розіслав низці провідних європейських вчених, включаючи знаменитого 
німецького хіміка Вільгельма Оствальда (1853–1932). В.Ф. Оствальд так зацікавився 
цією працею С.А. Арреніуса, що відвідав його в Упсалі і запросив попрацювати у своїй 
лабораторії в Ризькому політехнічному інституті. Підтримка В.Ф. Оствальда сприяла 
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тому, що С.А. Арреніус отримав посаду лектора Упсальского університету і працював 
на цій посаді два роки. 

У 1886 р. С.А. Арреніус став стипендіатом Шведської королівської АН, що дало 
можливість працювати за кордоном. Упродовж наступних п’яти років він зустрівся з 
визначними вченими того часу і працював у різних лабораторіях Європи. Він працював 
з В. Оствальдом у Ризькому політехнічному університеті, з Ф. Кольраушем в 1886– 
1887 рр. у Вюрцбурзі, з Л. Больцманом в Грацькому університеті, в 1888 р. – в 
Амстердамському університеті з Я. Вант-Гоффом. 

У 1887 р. С.А. Арреніус остаточно сформулював теорію електролітичної 
дисоціації. У 1889 р. запропонував для пояснення реакцій в газоподібному середовищі 
теорію активацій молекул і встановив математичну залежність між швидкістю реакцій 
та температурою (рівняння Арреніуса), що отримала в XX ст. загальне визнання. У  
1891 р. Арреніус отримав кафедру в Стокгольмському університеті. В 1895 р. отримав 
звання професора. У1897 р. С.А. Арреніус займає посаду ректора Стокгольмського 
університету. 

У 1903 р. С. Арреніус отримав Нобелівську премію з хімії «як факт визнання 
особливого значення його теорії електролітичної дисоціації для розвитку хімії». 

С.А. Ареніус проводив дослідження в багатьох галузях фізики: надрукував статтю 
про кульові блискавки (1883), вивчав вплив сонячної радіації на атмосферу. Першим 
висунув теорію, що накопичення вуглекислого газу сприяє підвищенню середньої 
температури, тобто сформулював гіпотезу про парниковий ефект. У 1901 р. підтвердив 
гіпотезу Дж. К. Максвелла про здатність космічної радіації створювати тиск на 
частинки. Він спробував з позиції цієї гіпотези пояснити природу північного сяйва та 
сонячної корони. Він також думав, що в космічному просторі дякуючи тиску світла 
можуть транспортуватися спори та інше живе насіння (висунув гіпотезу панспермії). 
Деякі праці С.А. Арреніуса присвячені еволюційній астрофізиці. Він вважав, що 
Сонячна система з’явилася внаслідок міжзоряного зіткнення; думав, що основним 
джерелом енергії Сонця є енергія, що утворюється внаслідок термоядерної реакції 
перетворення гелію з водню. У 1902 р. С.А. Арреніус розпочав дослідження в галузі 
імунохімії. Вивчав хімічні реакції живих організмів і доказав, що нема принципової 
різниці між реакціями in vivo та in vitro. 

У 1905 р. Арреніус вийшов у відставку, покинув Стокгольмський університет і 
був призначений на посаду директора фізико-хімічного Нобелівського інституту, 
залишався на цій посаді до кінця 1927 р. 

Теорія С.А. Арреніуса кульгала у випадках концентрованих розчинів. В числі 
противників цієї теорії був і великий російський вчений Д.І. Менделєєв, творець фізико-
хімічної теорії розчинів. Через деякий час вчені І.А. Каблуков, В.А. Кистяківський,  
Г. Льюіс, П. Дебай, Е. Хюккель ввели відповідні корекції в теорію дисоціації. Погляди 
Д.І. Менделєєва та С.А. Арреніуса були об’єднані в протонній теорії кислот і основ. 
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Крім Нобелівської премії, Арреніус був відзначений багатьма нагородами та 
званнями. Він був відзначений медаллю Деві Лондонського Королівського товариства 
(1902), медаллю Уілларда Гіббса Американського хімічного товариства (1911), медаллю 
Фарадея Британського хімічного товариства (1919). Він був членом Шведської 
Королівської академії наук, іноземним членом Лондонського Королівського товариства 
та Німецького хімічного товариства. Він був обраний почесним доктором багатьох 
університетів: Бірмінгемського, Едінбурзького, Гейдельберзького, Лейпцізького, 
Оксфордського, Кембриджського, іноземним членом-кореспондентом Петербурзької 
АН (з 1903), Почесним членом АН СРСР (з 1925).  

У 1894 р. С.А. Арреніус одружився з Софією Рудбек. У них народився син. У 
1896 р. шлюб розпався. У 1905 р. вчений одружився з Марією Йоганссон, яка народила 
сина і двох дочок. 

В роки Першої світової війни С.А. Арреніус сприяв звільненню та поверненню на 
батьківщину німецьких та австрійських вчених. Він був щасливою людиною як на 
роботі, так і в особистому житті. 

2 жовтня 1927 р. С.А. Арреніус помер від гострого ентероколіту на 69 році життя. 
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Ю.М. ПАНИШКО, А.Л. ВАСИЛЬЧУК, 
Ю.С. КАРОЛЬ 

 
РЕНАТО ДУЛЬБЕККО 

До 105-річчя від дня народження 
 

Ренато Дульбекко народився 22 лютого 1914 р. в 
Кантазаро (південь Італії), в сім’ї Леонардо та Марії 
(Вірдія) Дульбекко. З початком Першої світової війни 
батько був мобілізований до армії, і вся рідня провела 
воєнні роки на півночі Італії, в Турині та Кунео. Після 
війни сім’я переїхала в провінцію Лігурія, де хлопчик 
отримав початкову освіту. У 1930 р. Ренато поступив у 
Туринський університет для вивчення медицини та 
біології. Згодом юнак зрозумів, що біологія приваблює 
його більше, ніж медицина. Він почав працювати в 
лабораторії Джузеппе Леві, професора анатомії та 
гістології. Саме в цій лабораторії молодий біолог 
познайомився із Сальвадоро Лурія (1912–1991) та Рітою 
Леві-Монтальчіні (1909–2012), аспірантами-медиками, 
вплив яких на своє професійне зростання оцінив дещо 
пізніше. У 1936 р. Ренато Дульбекко отримав лікарський 
диплом і був мобілізований до армії в якості офіцера 
медичної  служби. 

У 1938 р. Р. Дульбекко демобілізувався і 
повернувся в Турин, щоб продовжити працю в галузі 
патології, але в 1939 р. наукові дослідження були 
призупинені військовою службою. В перші роки Другої 
світової війни деякий час молодий лікар служив у 

Франції, а потім воював у складі італійських частин на німецько-радянському фронті, де був 
поранений у 1942 р. і декілька місяців перебував на госпітальному лікуванні. Після падіння уряду Б. 
Муссоліні та німецької окупації Італії Р. Дульбекко приєднався до Італійського руху Опору, 
надаючи медичну допомогу партизанам. 

У 1946 р. в Турин приїхав С. Лурія, який в США працював професором Індіанського 
університету в Блумінгтоні. Він запропонував Р. Дульбекко приїхати в США і влаштуватися на 
дослідницьку роботу в бактеріологічний відділ Індіанського університету. В цьому університеті С. 
Лурія в 40-і роки розробляв експериментальні методи вивчення генетики бактерій та бактеріофагів. 
Р. Дульбекко розпочав дослідження фагів, використовуючи експериментальні підходи С. Лурії. 

Робота Р. Дульбекко в Блумінгтоні незабаром привернула увагу Макса Дельбрюка, науковця 
з Каліфорнії, який запропонував у 1949 р. Р. Дульбекко посаду старшого наукового співробітника в 
Каліфорнійському технологічному інституті в Пасадені. До середини 50-х рр. вчений вивчав 
бактеріофаги, коли М. Дельбрюк запропонував йому дослідити віруси тварин, які подібні до 
бактеріофагів, але інфікують клітини тварин. В експериментах Р. Дульбекко використав методи 
Лурії та Дельбрюка для вичення віруса поліомієліту і віруса саркоми Роуса. Ці праці сприяли 
створенню більш досконалої вакцини проти поліомієліту. 

В 1952 р. Р. Дульбекко став ад’юнкт-професором біології, а в 1954 р. – повним професором. 
Разом з Ховардом М. Теміном, студентом-старшокурсником почав займатися генетикою вірусу 
саркоми Роуса, а також вірусу поліоми, що викликає пухлини у мишей та мавпячим вірусом – 40, 
що викликає лейкоз. Дослідники встановили, що пухлинні клітини трансформуються пухлинними 
вірусами таким чином, що починають невпинно ділитися; цей процес вчені назвали клітинною 
трансформацією. Якщо нормальні клітини діляться і «заходять» у межі сусідніх тканин, то клітинна 
регуляторна система подає сигнал припинити поділ. У випадку поділу пухлинних клітин система 
регуляції виявляється пошкодженою.  
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Х.М. Темін припустив, що клітинну трансформацію викликає вірусний ген, який став 
частиною клітинної ДНК, тобто генетичний код деяких пухлинних РНК-вірусів може бути перепи-
саний у клітину ДНК ферментом, який міститься у білковій оболонці вірусу, що дозволяє генам 
проникаючого вірусу здійснювати контроль над генами клітин господаря. Цей фермент названий 
зворотною транскриптазою, був відкритий Ховардом Теміном та Дейвідом Балтимором. РНК-
віруси, що мають зворотну транскриптазу та формують провірусні гени в наявний ген, називаються 
ретровірусами. Вважається, що ретровіруси відповідальні за гепатит, СНіД, деякі види раку. 

У 1963 р. Р. Дульбекко став старшим науковим працівником Солківського інституту з 
біологічних досліджень в Ла Джоллі (Каліфорнія). У 1972 р. Р. Дульбекко став заступником 
директора Лондонського державного об’єднання лабораторій з дослідження раку. 

 

 
 
У 1975 р. Нобелівську премію з фізіології та медицини отримали Р. Дульбекко, Д. 

Балтимор та Х. Темін «за дослідження, що стосуються взаємодії між пухлинними вірусами та 
генетичним матеріалом клітини». 

Від 1977 р. Р. Дульбекко – професор Солківського інституту. 
Від 1940 р. вчений був одружений з Джозефіною Сальва. Подружжя виховало сина та 

доньку. Шлюб розпався у 1963 р. В тому ж році вчений взяв шлюб із Мариною Мьюїр, яка 
народила доньку. 

Вчений отримав премію Альберта Ласкера за фундаментальні медичні дослідження(1964), 
нагороду Луїзи Гросс-Хорвіц Колумбійського університету (1973), премію Зельмана Ваксмана з 
мікробіології НАН США (1974). Р. Дульбекко – член НАН США, Американської Асоціації 
сприяння розвитку наук, член Лондонського королівського товариства, Італійської НАН. 
Удостоєний почесних ступенів Йєльського, Глазго університетів та університету Врійя в Бельгії. 

Помер вчений 19 лютого 2012 р. на 99 році життя. 
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Ю.М. ПАНИШКО, І.В. ОГІРКО,  
А.Л. ВАСИЛЬЧУК 

 
АЛЛАН МАКЛЕОД КОРМАК 
До 95-річчя від дня народження 

 
Аллан Маклеод Кормак народився 23 

лютого 1924 р. в Йоханнесбурзі, в сім’ї 
інженера Джорджа Кормака та вчительки 
Амелії (Маклеод) Кормак молодшим з трьох 
дітей. Батьки емігрували із Шотландії в ПАР 
перед Першою світовою війною. В 1936 р. 
батько помер і сім’я переїхала в Кейптаун, де 
Аллан почав навчатися в середній школі.  
Зацікавився астрономією, фізикою і 
математикою. Після закінчення СШ поступив у 
Кейптаунський університет для вивчення 
електротехніки. Через два роки інтерес до 
фізики зріс і Аллан в 1944 р. отримав з фізики 
ступінь бакалавра, в 1945 р. – ступінь магістра. 
В подальшому працював стажером-дослідником 
в Кавендиській лабораторії Кембриджського 
університету, досліджуючи властивості 
радіоактивного гелію під керівництвом Отто 
Фріша та відвідуючи лекції П.А.М. Дірака з 
квантової механіки. 

Отримав запрошення завідувача кафедри фізики Кейптаунського університету на 
посаду викладача фізики і в 1956 р. за сумісництвом почав працювати в галузі медичної 
фізики в госпіталі Гроте-Схюр. У відділенні госпіталю Гроте-Схюр А. Кормак спостерігав 
за використанням радіоізотопів та виконував калібрування спеціальних пластинок, за якими 
визначався ступінь радіації, яку діставав персонал госпіталю. Спостереження за 
променевим лікуванням онкологічних хворих спонукало А. Кормака розрахувати дозу 
опромінення і мати точну інформацію про поглинання рентгенівських променів різними 
тканинами тіла. Звичайні рентгенівські зображення мало давали інформації. Вченому 
прийшла думка виконати серію рентгенівських знімків під різними кутами, що дасть 
інформацію про поглинання променів окремими внутрішніми ділянками. Рентгенівські 
промені проходять об’єкт в одній площині, що дає уяву про двовимірний поперечний 
перетин. А повторюючи виміри у серії замкнутих площин, можна здійснити тривимірну 
реконструкцію об’єкта рентгенівського зображення, що складається з окремих тонких зрізів 
і називається комп’ютерною томограмою. Вчений розробив математичні методи для аналізу 
даних і вдосконалював їх упродовж багатьох років. 

У 1956 р. А. Кормак взяв річну відпустку для наукових досліджень на циклотроні в 
лабораторії Гарвардського університету в Кембриджі (штат Массачусетс). У 1957 р. 
ненадовго з’їздив у Кейптаун, а потім повернувся до США, де став асистент-професором 
фізики в університеті Тафтса у Медфорді. Вчений продовжив досліди з перевірки свого 
математичного методу. Досліджував γ-випромінювання кобальту-60, якому властиві такі ж 
закономірності, як і рентгенівським променям. Вчений збирав промені у тонкий лінійний 
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https://uk.wikipedia.org/wiki/23_%D0%BB%D1%8E%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE
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https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
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https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A2%D0%B0%D1%84%D1%82%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82&action=edit&redlink=1
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пучок і пропускав через муляж людського тіла, детектором служив лічильник Гейгера, 
розміщений за муляжем. В Кейптауні муляж представляв собою систему концентричних 
алюмінієвих циліндрів, запакованих у дерев’яну оболонку. Джерело випромінювання та 
детектор були фіксованими, а дерев’яний циліндр розміщувався на рухомій платформі і міг 
зміщуватися відносно скануючих променів. 

У Медфорді А. Кормак ускладнив муляж – алюмінієва оболонка («череп»), усередині 
якої була пластмаса («мозок») та два алюмінієвих диски («пухлини»). Вчений довів 
ефективність свого методу, отримавши зображення поперечного перетину тіла з деталями 
внутрішньої будови.  

У 1966 р. А.М. Кормак став американським громадянином. Спочатку був ад’юнкт-
професором, а згодом – повним професором фізики в Університеті Тафтса. В 1968–1976 рр. 
вчений завідував кафедрою фізики. Наприкінці 60-х – початку 70-х років науковий 
співробітник англійського об’єднання «Електрикал енд мюзикл інструментс лімітед» (ЕМІ) 
Годфрі Хаунсфілд розробив більш практичний метод комп’ютерно-томографічного 
сканування. У 1971 р. у Вімблдонській лікарні Аткінсона Морлі був встановлений перший 
клінічний комп’ютерний томограф і розпочалися дослідження хворих з пухлинами та 
іншими захворюваннями головного мозку. Клінічні дослідження показали, що комп’ютерна 
томографія – великий крок уперед порівняно з іншими Rtg-методами. Чутливість висока, 
ефективність у 100 разів вища, ніж у звичайного рентгенівського апарата. Прилад дозволяє 
відрізняти здорові тканини від уражених. 
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Перед проведенням КТ використовують контрастні речовини для кращої візуалізації 
досліджуваного органу чи систем(-и). Сучасні КТ дають змогу одержати зображення дуже 
тонких шарів – від 0.5 до 10 мм. Зображення може бути площинним (2D) і об’ємним (3D), 
при цьому зображення можна збільшувати чи зменшувати, повертати, крутити, оглядати 
зверху чи знизу і т. ін. 

У 1979 р. А.М. Кормак спільно з Г. Хаунсфілдом отримали Нобелівську премію з 
фізіології та медицини «за розробку комп’ютерної томографії». 

У 1979 р. А. Кормаку присвоєно звання університетського професора Університету 
Тафтса. У тому ж році дістав почесний ступінь доктора наук. 

У 1950 р. вчений одружився з Барбарою Сіві, у них син та дві доньки. 
А. Кормак був помічником редактора «Журналу комп’ютерної томографії», членом 

Американської академії мистецтв та наук, Американського фізичного товариства, 
Південноафриканського фізичного інституту. 

Помер вчений у 1998 р. на 74 році життя. 
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ВИМОГИ 
до робіт, що подаються до збірника наукових статей 

“Феномен людини. Здоровий спосіб життя” 
Загальні вимоги 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

mailto:dovrita@gmail.com
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