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А. Л. ВАСИЛЬЧУК 
 

СУБУЛЬТРАСИСТЕМИ ПРАВОЗІРКОВОЇ СУБСИСТЕМИ КАНАЛІВ 
 

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

Ключові слова: правозіркова субультрасистема каналів; автономні 
субультрасистеми правозіркової субсистеми каналів; правозіркова субультрасистема 
кольорових каналів; правозіркова субультрасистема каналів тонкоматеріальних тіл 

 
Впервые в мире описана ениоанатомия правозвездной субультрасистемы каналов 

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

субультрасистемы правозвездной субсистемы каналов; правозвездная субультрасистема 
цветных каналов; правозвездная субультрасистема каналов тонкоматериальных тел 

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

for the first time.  
Key words: right star channel subultrasystem; autonomous subultrasystems of right star 

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

  
Продовження з випусків 69(135)–84(150) 

 

Правозіркова субультрасистема інформаційно-енергетичних каналів 
Правозіркова субультрасистема інформаційно-енергетичних каналів – це частина 

правозіркової субсистеми каналів, структурно поєднана зі шарами семишарових структур і 
тріад правого зіркового каналу, систематизованими й несистематизованими шарами додаткової 
структури правого зіркового каналу, функціонує на їх рівні в їхніх діапазонах 
електромагнітного спектра. Утворюється сукупністю і з’єднанням вихідних правозіркових 
мікроканалів шарів семишарової структури і тріад правого зіркового каналу, правозіркових 
мікроканалів з відгалужень і виростів правого зіркового каналу та їхніми з’єднаннями. Є 
стільки правозіркових субультрасистем інформаційно-енергетичних каналів, скільки існує 
шарів правого зіркового каналу.  

 

Правозіркові субультрасистеми кольорових каналів 
Правозіркова субультрасистема кольорових каналів – це частина правозіркової 

субсистеми кольорових каналів. Утворюється відповідним кольоровим шаром правого зіркового 
каналу, правозірковими кольоровими мікроканалами відповідного шару правого зіркового каналу 
відповідних тонкоматеріальних тіл та їхніми з’єднаннями. Розрізняють правозіркові 
субультрасистеми 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, 
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бірюзових, коричнево-бірюзових, синіх, коричнево-синіх, бузкових, коричнево-бузкових, 
фіолетових, коричнево-фіолетових, рожевих, коричнево-рожевих, білих, коричнево-білих, 
золотих і коричнево-золотих каналів. Ці субультрасистеми знаходяться і функціонують у 
відповідних тонкоматеріальних тілах з ідентичними кольоровими компонентами. 

Правозіркова субультрасистема коричневих каналів – це сукупність і з’єднання 
коричневих мікроканалів однієї пелюстки коричневого конуса чакри Землі, що утворює 
окремий коричневий шар основи правого зіркового каналу. Ця субультрасистема знаходиться у 
всіх тонкоматеріальних тілах, з’єднується з усіма системами каналів. 

Правозіркова субультрасистема червоних каналів – це частина правозіркової субсистеми 
червоних каналів, утворена сукупністю і з’єднаннями червоних правозіркових мікроканалів 
червоного, світлосяюче-червоного, оранжевого, світлосяюче-оранжевого, бузкового, 
фіолетового, рожевого, білого і золотого шарів правого зіркового каналу червоного, 
світлосяюче-червоного, оранжевого, світлосяюче-оранжевого, бузкового, фіолетового, 
рожевого, білого і золотого тіл, у яких розміщується і функціонує.  

Правозіркова субультрасистема коричнево-червоних каналів – це частина правозіркової 
субсистеми коричнево-червоних каналів, утворена сукупністю і з’єднаннями коричнево-

червоних правозіркових мікроканалів коричнево-червоного, коричнево-світлосяюче-червоного, 
коричнево-оранжевого, коричнево-світлосяюче-оранжевого, коричнево-бузкового, коричнево-

фіолетового, коричнево-рожевого, коричнево-білого та коричнево-золотого шарів правого 
зіркового каналу червоного, світлосяюче-червоного, оранжевого, світлосяюче-оранжевого, 
бузкового, фіолетового, рожевого, білого і золотого тіл, у яких розміщується і функціонує.  

Правозіркова субультрасистема світлосяюче-червоних каналів – це частина 
правозіркової субсистеми світлосяюче-червоних каналів, утворена сукупністю і з’єднаннями 
світлосяюче-червоних правозіркових мікроканалів світлосяюче-червоного, червоного, 
оранжевого, світлосяюче-оранжевого, бузкового, фіолетового, рожевого, білого і золотого 
шарів правого зіркового каналу світлосяюче-червоного, червоного, оранжевого, світлосяюче-

оранжевого, бузкового, фіолетового, рожевого, білого і золотого тіл, у яких розміщується і 
функціонує.  

Правозіркова субультрасистема коричнево-світлосяюче-червоних каналів – це частина 
правозіркової субсистеми коричнево-світлосяюче-червоних каналів, утворена сукупністю і 
з’єднаннями коричнево-світлосяюче-червоних правозіркових мікроканалів коричнево-

світлосяюче-червоного, коричнево-червоного, коричнево-оранжевого, коричнево-світлосяюче-

оранжевого, коричнево-бузкового, коричнево-фіолетового, коричнево-рожевого, коричнево-

білого і коричнево-золотого шарів правого зіркового каналу червоного, світлосяюче-червоного, 
оранжевого, світлосяюче-оранжевого, бузкового, фіолетового, рожевого, білого і золотого тіл, у 
яких розміщується і функціонує.  

Правозіркова субультрасистема оранжевих каналів – це частина правозіркової 
субсистеми оранжевих каналів, утворена сукупністю і з’єднаннями оранжевих правозіркових 
мікроканалів оранжевого, світлосяюче-оранжевого, рожевого, білого і золотого шарів правого 
зіркового каналу оранжевого, світлосяюче-оранжевого, рожевого, білого і золотого тіл, у яких 
розміщується і функціонує.  

Правозіркова субультрасистема коричнево-оранжевих каналів – це частина 
правозіркової субсистеми коричнево-оранжевих каналів, утворена сукупністю і з’єднаннями 
коричнево-оранжевих правозіркових мікроканалів коричнево-оранжевого, коричнево-

світлосяюче-оранжевого, коричнево-рожевого, коричнево-білого та коричнево-золотого шарів 
правого зіркового каналу оранжевого, світлосяюче-оранжевого, рожевого, білого і золотого 
тіл, у яких розміщується і функціонує.  
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Правозіркова субультрасистема світлосяюче-оранжевих каналів – це частина 
правозіркової субсистеми світлосяюче-оранжевих каналів, утворена сукупністю і з’єднаннями 
світлосяюче-оранжевих правозіркових мікроканалів світлосяюче-оранжевого, оранжевого, 
рожевого, білого і золотого шарів правого зіркового каналу світлосяюче-оранжевого, 
оранжевого, рожевого, білого і золотого тіл, у яких розміщується і функціонує.  

Правозіркова субультрасистема коричнево-світлосяюче-оранжевих каналів – це 
частина правозіркової субсистеми коричнево-світлосяюче-оранжевих каналів, утворена 
сукупністю і з’єднаннями коричнево-світлосяюче-оранжевих правозіркових мікроканалів 
коричнево-оранжевого, коричнево-світлосяюче-оранжевого, коричнево-рожевого, коричнево-

білого та коричнево-золотого шарів правого зіркового каналу оранжевого, світлосяюче-

оранжевого, рожевого, білого і золотого тіл, у яких розміщується і функціонує.  
Правозіркова субультрасистема жовтих каналів – це частина правозіркової субсистеми 

жовтих каналів, утворена сукупністю і з’єднаннями жовтих правозіркових мікроканалів 
жовтого, оранжевого, світлосяюче-оранжевого, зеленого, світлосяюче-зеленого, бірюзового, 
бузкового, рожевого, білого і золотого шарів правого зіркового каналу жовтого, оранжевого, 
світлосяюче-оранжевого, зеленого, світлосяюче-зеленого, бірюзового, бузкового, рожевого, 
білого і золотого тіл, у яких розміщується і функціонує.  

Правозіркова субультрасистема коричнево-жовтих каналів – це частина правозіркової 
субсистеми коричнево-жовтих каналів, утворена сукупністю і з’єднаннями коричнево-жовтих 
правозіркових мікроканалів коричнево-жовтого, коричнево-оранжевого, коричнево-

світлосяюче-оранжевого, коричнево-зеленого, коричнево-світлосяюче-зеленого, коричнево-

бірюзового, коричнево-бузкового, коричнево-рожевого, коричнево-білого та коричнево-

золотого шарів правого зіркового каналу жовтого, оранжевого, світлосяюче-оранжевого, 
зеленого, світлосяюче-зеленого, бірюзового, бузкового, рожевого, білого і золотого тіл, у яких 
розміщується і функціонує.  

Правозіркова субультрасистема зелених каналів – це частина правозіркової субсистеми 
зелених каналів, утворена сукупністю і з’єднаннями зелених правозіркових мікроканалів 
зеленого, світлосяюче-зеленого, бірюзового, бузкового, рожевого, білого і золотого шарів 
правого зіркового каналу зеленого, світлосяюче-зеленого, бірюзового, бузкового, рожевого, 
білого і золотого тіл, у яких розміщується і функціонує.  

Правозіркова субультрасистема коричнево-зелених каналів – це частина правозіркової 
субсистеми коричнево-зелених каналів, утворена сукупністю і з’єднаннями коричнево-зелених 
правозіркових мікроканалів коричнево-зеленого, коричнево-світлосяюче-зеленого, коричнево-

бірюзового, коричнево-бузкового, коричнево-рожевого, коричнево-білого та коричнево-

золотого шарів правого зіркового каналу зеленого, світлосяюче-зеленого, бірюзового, 
бузкового, рожевого, білого і золотого тіл, у яких розміщується і функціонує.  

Правозіркова субультрасистема світлосяюче-зелених каналів – це частина правозіркової 
субсистеми світлосяюче-зелених каналів, утворена сукупністю і з’єднаннями світлосяюче-

зелених правозіркових мікроканалів світлосяюче-зеленого, зеленого, бірюзового, бузкового, 
рожевого, білого і золотого шарів правого зіркового каналу світлосяюче-зеленого, зеленого, 
бірюзового, бузкового, рожевого, білого і золотого тіл, у яких розміщується і функціонує.  

Правозіркова субультрасистема коричнево-світлосяюче-зелених каналів – це частина 
правозіркової субсистеми коричнево-світлосяюче-зелених каналів, утворена сукупністю і 
з’єднаннями коричнево-світлосяюче-зелених правозіркових мікроканалів коричнево-зеленого, 
коричнево-світлосяюче-зеленого, коричнево-бірюзового, коричнево-бузкового, коричнево-

рожевого, коричнево-білого та коричнево-золотого шарів правого зіркового каналу зеленого, 
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світлосяюче-зеленого, бірюзового, бузкового, рожевого, білого і золотого тіл, у яких 
розміщується і функціонує.  

Правозіркова субультрасистема блакитних каналів – це частина правозіркової 
субсистеми блакитних каналів, утворена сукупністю і з’єднаннями блакитних правозіркових 
мікроканалів блакитного, зеленого, світлосяюче-зеленого, бірюзового, синього, бузкового, 
фіолетового, рожевого, білого та золотого шарів правого зіркового каналу блакитного, 
зеленого, світлосяюче-зеленого, бірюзового, синього, бузкового, фіолетового, рожевого, білого 
і золотого тіл, у яких розміщується і функціонує.  

Правозіркова субультрасистема коричнево-блакитних каналів – це частина 
правозіркової субсистеми коричнево-блакитних каналів, утворена сукупністю і з’єднаннями 
коричнево-блакитних правозіркових мікроканалів коричнево-блакитного, коричнево-зеленого, 
коричнево-світлосяюче-зеленого, коричнево-бірюзового, коричнево-синього, коричнево-

бузкового, коричнево-фіолетового, коричнево-рожевого, коричнево-білого та коричнево-

золотого шарів правого зіркового каналу блакитного, зеленого, світлосяюче-зеленого, 
бірюзового, синього, бузкового, фіолетового, рожевого, білого і золотого тіл, у яких 
розміщується і функціонує.  

Правозіркова субультрасистема бірюзових каналів – це частина правозіркової 
субсистеми бірюзових каналів, утворена сукупністю і з’єднаннями бірюзових правозіркових 
мікроканалів бірюзових шарів правого зіркового каналу бірюзового тіла, у якому розміщується 
і функціонує.  

Правозіркова субультрасистема коричнево-бірюзових каналів – це частина 
правозіркової субсистеми коричнево-бірюзових каналів, утворена сукупністю і з’єднаннями 
коричнево-бірюзових правозіркових мікроканалів коричнево-бірюзових шарів правого 
зіркового каналу бірюзового тіла, у якому розміщується і функціонує.  

Правозіркова субультрасистема синіх каналів – це частина правозіркової субсистеми 
синіх каналів, утворена сукупністю і з’єднаннями синіх правозіркових мікроканалів синього, 
зеленого, світлосяюче-зеленого, блакитного, бірюзового, бузкового, фіолетового, рожевого, 
білого та золотого шарів правого зіркового каналу синього, зеленого, світлосяюче-зеленого, 
блакитного, бірюзового, бузкового, фіолетового, рожевого, білого і золотого тіл, у яких 
розміщується і функціонує.  

Правозіркова субультрасистема коричнево-синіх каналів – це частина правозіркової 
субсистеми коричнево-синіх каналів, утворена сукупністю і з’єднаннями коричнево-зелених 
правозіркових мікроканалів коричнево-синього, коричнево-зеленого, коричнево-світлосяюче-

зеленого, коричнево-блакитного, коричнево-бірюзового, коричнево-бузкового, коричнево-

фіолетового, коричнево-рожевого, коричнево-білого та коричнево-золотого шарів правого 
зіркового каналу синього, зеленого, світлосяюче-зеленого, блакитного, бірюзового, бузкового, 
фіолетового, рожевого, білого і золотого тіл, у яких розміщується і функціонує.  

Правозіркова субультрасистема бузкових каналів – це частина правозіркової субсистеми 
бузкових каналів, утворена сукупністю і з’єднаннями бузкових правозіркових мікроканалів 
бузкових шарів правого зіркового каналу бузкового тіла, у якому розміщується і функціонує.  

Правозіркова субультрасистема коричнево-бузкових каналів – це частина правозіркової 
субсистеми коричнево-бузкових каналів, утворена сукупністю і з’єднаннями коричнево-

бузкових правозіркових мікроканалів коричнево-бузкових шарів правого зіркового каналу 
бузкового тіла, у якому розміщується і функціонує.  

Правозіркова субультрасистема фіолетових каналів – це частина правозіркової 
субсистеми фіолетових каналів, утворена сукупністю і з’єднаннями фіолетових правозіркових 
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мікроканалів фіо-летового, рожевого, білого і золотого шарів правого зіркового каналу 
фіолетового, рожевого, білого і золотого тіл, у яких розміщується і функціонує.  

Правозіркова субультрасистема коричнево-фіолетових каналів – це частина 
правозіркової субсистеми коричнево-фіолетових каналів, утворена сукупністю і з’єднаннями 
коричнево-фіолетових правозіркових мікроканалів коричнево-фіолетового, коричнево-

рожевого, коричнево-білого та коричнево-золотого шарів правого зіркового каналу 
фіолетового, рожевого, білого і золотого тіл, у яких розміщується і функціонує.  

Правозіркова субультрасистема рожевих каналів – це частина правозіркової субсистеми 
рожевих каналів, утворена сукупністю і з’єднаннями рожевих правозіркових мікроканалів 
рожевих шарів правого зіркового каналу рожевого тіла, у якому розміщується і функціонує.  

Правозіркова субультрасистема коричнево-рожевих каналів – це частина правозіркової 
субсистеми коричнево-рожевих каналів, утворена сукупністю і з’єднаннями коричнево-

рожевих правозіркових мікроканалів коричнево-рожевих шарів правого зіркового каналу 
рожевого тіла, у якому розміщується і функціонує.  

Правозіркова субультрасистема білих каналів – це частина правозіркової субсистеми 
білих каналів, утворена сукупністю і з’єднаннями білих правозіркових мікроканалів білих, 
рожевих і золотих шарів правого зіркового каналу білого, рожевого і золотого тіл, у яких 
розміщується і функціонує.  

Правозіркова субультрасистема коричнево-білих каналів – це частина правозіркової 
субсистеми коричнево-білих каналів, утворена сукупністю і з’єднаннями коричнево-білих 
правозіркових мікроканалів коричнево-рожевого, коричнево-білого та коричнево-золотого 
шарів правого зіркового каналу рожевого, білого і золотого тіл, у яких розміщується і 
функціонує.  

Правозіркова субультрасистема золотих каналів – це частина правозіркової субсистеми 
золотих каналів, утворена сукупністю і з’єднаннями золотих правозіркових мікроканалів 
золотих шарів правого зіркового каналу золотого тіла, у якому розміщується і функціонує.  

Правозіркова субультрасистема коричнево-золотих каналів – це частина правозіркової 
субсистеми коричнево-золотих каналів, утворена сукупністю і з’єднаннями коричнево-золотих 
правозіркових мікроканалів коричнево-золотих шарів правого зіркового каналу золотого тіла, у 
якому розміщується і функціонує.  

Правозіркові субультрасистеми каналів тонкоматеріальних тіл 
Правозіркова субультрасистема каналів тонкоматеріального тіла – це частина 

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

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

тіла 
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 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. 
Правозіркових субультрасистем каналів тонкоматеріальних тіл стільки, скільки в тілах існує 

шарів правого зіркового каналу.  
Правозіркова субультрасистема червоних каналів червоного тонкоматеріального тіла 

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

Правозіркова субультрасистема коричнево-червоних каналів червоного 
тонкоматеріального тіла – це частина правозіркової субсистеми каналів червоного тіла, 
структурно і функціонально поєднана з коричнево-червоним шаром основи правого зіркового 
каналу та червоним тілом. Це сукупність і з’єднання коричнево-червоних правозіркових 
мікроканалів окремого коричнево-червоного шару основи правого зіркового каналу червоного 
тіла. Ця субультрасистема знаходиться і функціонує тільки у червоному тілі та своїми 
мікроканалами з’єднується з усіма системами каналів. Є стільки правозіркових субультрасистем 
коричнево-червоних каналів червоного тіла, скільки в ньому існує коричнево-червоних пелюсток 
коричнево-червоних конусів передньої і задньої частин чакри Землі. 

Правозіркова субультрасистема світлосяюче-червоних каналів світлосяюче-червоного 
тонкоматеріального тіла – це частина правозіркової субсистеми каналів світлосяюче-червоного 
тіла, структурно і функціонально поєднана із світлосяюче-червоним шаром правого зіркового 
каналу та світлосяюче-червоним тілом. Це сукупність і з’єднання світлосяюче-червоних 
правозіркових мікроканалів окремого світлосяюче-червоного шару правого зіркового каналу 
світлосяюче-червоного тіла. Ця субультрасистема знаходиться і функціонує тільки у світлосяюче-

червоному тілі та своїми мікроканалами з’єднується з усіма системами каналів. Є стільки 
правозіркових субультрасистем каналів світлосяюче-червоного тіла, скільки в ньому існує 
світлосяюче-червоних шарів правого зіркового каналу. 

Правозіркова субультрасистема коричнево-світлосяюче-червоних каналів 
світлосяюче-червоного тонкоматеріального тіла – це частина правозіркової субсистеми 
каналів світлосяюче-червоного тіла, структурно і функціонально поєднана з коричнево-

світлосяюче-червоним шаром основи правого зіркового каналу та світлосяюче-червоним тілом. 
Це сукупність і з’єднання коричнево-світлосяюче-червоних правозіркових мікроканалів 
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окремого коричнево-світлосяюче-червоного шару основи правого зіркового каналу 
світлосяюче-червоного тіла. Ця субультрасистема знаходиться і функціонує тільки у 
світлосяюче-червоному тілі та своїми мікроканалами з’єднується з усіма системами каналів. Є 
стільки правозіркових субультрасистем коричнево-світлосяюче-червоних каналів світлосяюче-

червоного тіла, скільки в ньому існує коричнево-світлосяюче-червоних пелюсток коричнево-

світлосяюче-червоних конусів передньої і задньої частин чакри Землі. 
Правозіркова субультрасистема оранжевих каналів оранжевого тонкоматеріального 

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

Правозіркова субультрасистема коричнево-оранжевих каналів оранжевого 
тонкоматеріального тіла – це частина правозіркової субсистеми каналів оранжевого тіла, 
структурно і функціонально поєднана з коричнево-оранжевим шаром основи правого зіркового 
каналу та оранжевим тілом. Це сукупність і з’єднання коричнево-оранжевих правозіркових 
мікроканалів окремого коричнево-оранжевого шару основи правого зіркового каналу 
оранжевого тіла. Ця субультрасистема знаходиться і функціонує тільки в оранжевому тілі та 

своїми мікроканалами з’єднується з усіма системами каналів. Є стільки правозіркових 
субультрасистем коричнево-оранжевих каналів оранжевого тіла, скільки в ньому існує 
коричнево-оранжевих пелюсток коричнево-оранжевих конусів передньої і задньої частин чакри 
Землі. 

Правозіркова субультрасистема світлосяюче-оранжевих каналів світлосяюче-
оранжевого тонкоматеріального тіла – це частина правозіркової субсистеми каналів 
світлосяюче-оранжевого тіла, структурно і функціонально поєднана із світлосяюче-оранжевим 
шаром правого зіркового каналу та світлосяюче-оранжевим тілом. Це сукупність і з’єднання 
світлосяюче-оранжевих правозіркових мікроканалів окремого світлосяюче-оранжевого шару 
правого зіркового каналу світлосяюче-оранжевого тіла. Ця субультрасистема знаходиться і 
функціонує тільки у світлосяюче-оранжевому тілі та своїми мікроканалами з’єднується з усіма 
системами каналів. Є стільки правозіркових суб-ультрасистем каналів світлосяюче-оранжевого 
тіла, скільки в ньому існує світлосяюче-оранжевих шарів правого зіркового каналу. 

Правозіркова субультрасистема коричнево-світлосяюче-оранжевих каналів 
світлосяюче-оранжевого тонкоматеріального тіла – це частина правозіркової субсистеми 
каналів світлосяюче-оранжевого тіла, структурно і функціонально поєднана з коричнево-

світлосяюче-оранжевим шаром основи правого зіркового каналу та світлосяюче-оранжевим 
тілом. Це сукупність і з’єднання коричнево-світлосяюче-оранжевих правозіркових мікроканалів 
окремого коричнево-світлосяюче-оранжевого шару основи правого зіркового каналу 
світлосяюче-оранжевого тіла. Ця субультрасистема знаходиться і функціонує тільки у 
світлосяюче-оранжевому тілі та своїми мікроканалами з’єднується з усіма системами каналів. Є 
стільки правозіркових субультрасистем коричнево-світлосяюче-оранжевих каналів світлосяюче-

оранжевого тіла, скільки в ньому існує коричнево-світлосяюче-оранжевих пелюсток коричнево-

світлосяюче-оранжевих конусів передньої і задньої частин чакри Землі. 
Правозіркова субультрасистема жовтих каналів жовтого тонкоматеріального тіла – це 

частина правозіркової субсистеми каналів жовтого тіла, структурно і функціонально поєднана 
зі жовтим шаром правого зіркового каналу та жовтим тілом. Це сукупність і з’єднання жовтих 
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правозіркових мікроканалів окремого жовтого шару правого зіркового каналу жовтого тіла. Ця 
субультрасистема знаходиться і функціонує тільки в жовтому тілі та своїми мікроканалами 
з’єднується з усіма системами каналів. Є стільки правозіркових субультрасистем каналів 
жовтого тіла, скільки в ньому існує жовтих шарів правого зіркового каналу. 

Правозіркова субультрасистема коричнево-жовтих каналів жовтого 
тонкоматеріального тіла – це частина правозіркової субсистеми каналів жовтого тіла, 
структурно і функціонально поєднана з коричнево-жовтим шаром основи правого зіркового 
каналу та жовтим тілом. Це сукупність і з’єднання коричнево-жовтих правозіркових 
мікроканалів окремого коричнево-жовтого шару основи правого зіркового каналу жовтого тіла. 
Ця субультрасистема знаходиться і функціонує тільки в жовтому тілі та своїми мікроканалами 
з’єднується з усіма системами каналів. Є стільки правозіркових субультрасистем коричнево-

жовтих каналів жовтого тіла, скільки в ньому існує коричнево-жовтих пелюсток коричнево-

жовтих конусів передньої і задньої частин чакри Землі. 
Правозіркова субультрасистема зелених каналів зеленого тонкоматеріального тіла – 

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

Правозіркова субультрасистема коричнево-зелених каналів зеленого 
тонкоматеріального тіла – це частина правозіркової субсистеми каналів зеленого тіла, 
структурно і функціонально поєднана з коричнево-зеленим шаром основи правого зіркового 
каналу та зеленим тілом. Це сукупність і з’єднання коричнево-зелених правозіркових 
мікроканалів окремого коричнево-зеленого шару основи правого зіркового каналу зеленого 
тіла. Ця субультрасистема знаходиться і функціонує тільки в зеленому тілі та своїми 
мікроканалами з’єднується з усіма системами каналів. Є стільки правозіркових 
субультрасистем коричнево-зелених каналів зеленого тіла, скільки в ньому існує коричнево-

зелених пелюсток коричнево-зелених конусів передньої і задньої частин чакри Землі. 
Правозіркова субультрасистема світлосяюче-зелених каналів світлосяюче-зеленого 

тонкоматеріального тіла – це частина правозіркової субсистеми каналів світлосяюче-зеленого 
тіла, структурно і функціонально поєднана із світлосяюче-зеленим шаром правого зіркового 
каналу та світлосяюче-зеленим тілом. Це сукупність і з’єднання світлосяюче-зелених 
правозіркових мікроканалів окремого світлосяюче-зеленого шару правого зіркового каналу 
світлосяюче-зеленого тіла. Ця субультрасистема знаходиться і функціонує тільки у світлосяюче-

зеленому тілі та своїми мікроканалами з’єднується з усіма системами каналів. Є стільки 
правозіркових субультрасистем каналів світлосяюче-зеленого тіла, скільки в ньому існує 
світлосяюче-зелених шарів правого зіркового каналу. 

Правозіркова субультрасистема коричнево-світлосяюче-зелених каналів світлосяюче-
зеленого тонкоматеріального тіла – це частина правозіркової субсистеми каналів 
світлосяюче-зеленого тіла, структурно і функціонально поєднана з коричнево-світлосяюче-

зеленим шаром основи правого зіркового каналу та світлосяюче-зеленим тілом. Це сукупність і 
з’єднання коричнево-світлосяюче-зелених правозіркових мікроканалів окремого коричнево-

світлосяюче-зеленого шару основи правого зіркового каналу світлосяюче-зеленого тіла. Ця 
субультрасистема знаходиться і функціонує тільки у світлосяюче-зеленому тілі та своїми 
мікроканалами з’єднується з усіма системами каналів. Є стільки правозіркових 
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субультрасистем коричнево-світлосяюче-зелених каналів світлосяюче-зеленого тіла, скільки в 
ньому існує коричнево-світлосяюче-зелених пелюсток коричнево-світлосяюче-зелених конусів 
передньої і задньої частин чакри Землі. 

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

Правозіркова субультрасистема коричнево-блакитних каналів блакитного 
тонкоматеріального тіла – це частина правозіркової субсистеми каналів блакитного тіла, 
структурно і функціонально поєднана з коричнево-блакитним шаром основи правого зіркового 
каналу та блакитним тілом. Це сукупність і з’єднання коричнево-блакитних правозіркових 
мікроканалів окремого коричнево-блакитного шару основи правого зіркового каналу 
блакитного тіла. Ця субультрасистема знаходиться і функціонує тільки у блакитному тілі та 
своїми мікроканалами з’єднується з усіма системами каналів. Є стільки правозіркових 
субультрасистем коричнево-блакитних каналів блакитного тіла, скільки в ньому існує 
коричнево-блакитних пелюсток коричнево-блакитних конусів передньої і задньої частин чакри 
Землі. 

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

Правозіркова субультрасистема коричнево-бірюзових каналів бірюзового 
тонкоматеріального тіла – це частина правозіркової субсистеми каналів бірюзового тіла, 
структурно і функціонально поєднана з коричнево-бірюзовим шаром основи правого зіркового 
каналу та бірюзовим тілом. Це сукупність і з’єднання коричнево-бірюзових правозіркових 
мікроканалів окремого коричнево-бірюзового шару основи правого зіркового каналу бірюзового 
тіла. Ця субультрасистема знаходиться і функціонує тільки в бірюзовому тілі та своїми 
мікроканалами з’єднується з усіма системами каналів. Є стільки правозіркових субультрасистем 
коричнево-бірюзових каналів бірюзового тіла, скільки в ньому існує коричнево-бірюзових пелюсток 
коричнево-бірюзових конусів передньої і задньої частин чакри Землі. 

Правозіркова субультрасистема синіх каналів синього тонкоматеріального тіла – це 
частина правозіркової субсистеми каналів синього тіла, структурно і функціонально поєднана зі 
синім шаром правого зіркового каналу та синім тілом. Це сукупність і з’єднання синіх 
правозіркових мікроканалів окремого синього шару правого зіркового каналу синього тіла. Ця 
субультрасистема знаходиться і функціонує тільки в синьому тілі та своїми мікроканалами 
з’єднується з усіма системами каналів. Є стільки правозіркових субультрасистем каналів 
синього тіла, скільки в ньому існує синіх шарів правого зіркового каналу. 

Правозіркова субультрасистема коричнево-синіх каналів синього тонкоматеріального 
тіла – це частина правозіркової субсистеми каналів синього тіла, структурно і функціонально 
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поєднана з коричнево-синім шаром основи правого зіркового каналу та синім тілом. Це 
сукупність і з’єднання коричнево-синіх правозіркових мікроканалів окремого коричнево-

синього шару основи правого зіркового каналу синього тіла. Ця субультрасистема знаходиться і 
функціонує тільки в синьому тілі та своїми мікроканалами з’єднується з усіма системами 
каналів. Є стільки правозіркових субультрасистем коричнево-синіх каналів синього тіла, 
скільки в ньому існує коричнево-синіх пелюсток коричнево-синіх конусів передньої і задньої 
частин чакри Землі. 

Правозіркова субультрасистема бузкових каналів бузкового тонкоматеріального тіла – 

це частина правозіркової субсистеми каналів бузкового тіла, структурно і функціонально 
поєднана з бузковим шаром правого зіркового каналу та бузковим тілом. Це сукупність і 
з’єднання бузкових правозіркових мікроканалів окремого бузкового шару правого зіркового 
каналу бузкового тіла. Ця субультрасистема знаходиться і функціонує тільки в бузковому тілі 
та своїми мікроканалами з’єднується з усіма системами каналів. Є стільки правозіркових 
субультрасистем каналів бузкового тіла, скільки в ньому існує бузкових шарів правого 
зіркового каналу. 

Правозіркова субультрасистема коричнево-бузкових каналів бузкового 
тонкоматеріального тіла – це частина правозіркової субсистеми каналів бузкового тіла, 
структурно і функціонально поєднана з коричнево-бузковим шаром основи правого зіркового 
каналу та бузковим тілом. Це сукупність і з’єднання коричнево-бузкових правозіркових 
мікроканалів окремого коричнево-бузкового шару основи правого зіркового каналу бузкового 
тіла. Ця субультрасистема знаходиться і функціонує тільки в бузковому тілі та своїми 
мікроканалами з’єднується з усіма системами каналів. Є стільки правозіркових 
субультрасистем коричнево-бузкових каналів бузкового тіла, скільки в ньому існує коричнево-

бузкових пелюсток коричнево-бузкових конусів передньої і задньої частин чакри Землі. 
Правозіркова субультрасистема фіолетових каналів фіолетового тонкоматеріального 

тіла – це частина правозіркової субсистеми каналів фіолетового тіла, структурно і 
функціонально поєднана з фіолетовим шаром правого зіркового каналу та фіолетовим тілом. Це 
сукупність і з’єднання фіолетових правозіркових мікроканалів окремого фіолетового шару 
правого зіркового каналу фіолетового тіла. Ця субультрасистема знаходиться і функціонує 
тільки у фіолетовому тілі та своїми мікроканалами з’єднується з усіма системами каналів. Є 
стільки правозіркових субультрасистем каналів фіолетового тіла, скільки в ньому існує 
фіолетових шарів правого зіркового каналу. 

Правозіркова субультрасистема коричнево-фіолетових каналів фіолетового 
тонкоматеріального тіла – це частина правозіркової субсистеми каналів фіолетового тіла, 
структурно і функ-ціо-нально поєднана з коричнево-фіолетовим шаром основи правого 
зіркового каналу та фіолетовим тілом. Це сукупність і з’єднання коричнево-фіолетових 
правозіркових мікроканалів окремого коричнево-фіолетового шару основи правого зіркового 
каналу фіолетового тіла. Ця субультрасистема знаходиться і функціонує тільки у фіолетовому 
тілі та своїми мікроканалами з’єднується з усіма системами каналів. Є стільки правозіркових 
субультрасистем коричнево-фіолетових каналів фіолетового тіла, скільки в ньому існує 
коричнево-фіолетових пелюсток коричнево-фіолетових конусів передньої і задньої частин 
чакри Землі. 

Правозіркова субультрасистема рожевих каналів рожевого тонкоматеріального тіла – 

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

Правозіркова субультрасистема коричнево-рожевих каналів рожевого 
тонкоматеріального тіла – це частина правозіркової субсистеми каналів рожевого тіла, 
структурно і функціонально поєднана з коричнево-рожевим шаром основи правого зіркового 
каналу та рожевим тілом. Це сукупність і з’єднання коричнево-рожевих правозіркових 
мікроканалів окремого коричнево-рожевого шару основи правого зіркового каналу рожевого 
тіла. Ця субультрасистема знаходиться і функціонує тільки в рожевому тілі та своїми 
мікроканалами з’єднується з усіма системами каналів. Є стільки правозіркових 
субультрасистем коричнево-рожевих каналів рожевого тіла, скільки в ньому існує коричнево-

рожевих пелюсток коричнево-рожевих конусів передньої і задньої частин чакри Землі. 
Правозіркова субультрасистема білих каналів білого тонкоматеріального тіла – це 

частина правозіркової субсистеми каналів білого тіла, структурно і функціонально поєднана з 
білим шаром правого зіркового каналу та білим тілом. Це сукупність і з’єднання білих 
правозіркових мікроканалів окремого білого шару правого зіркового каналу білого тіла. Ця 
субультрасистема знаходиться і функціонує тільки в білому тілі та своїми мікроканалами 
з’єднується з усіма системами каналів. Є стільки правозіркових субультрасистем каналів білого 
тіла, скільки в ньому існує білих шарів правого зіркового каналу. 

Правозіркова субультрасистема коричнево-білих каналів білого тонкоматеріального 
тіла – це частина правозіркової субсистеми каналів білого тіла, структурно і функціонально 
поєднана з коричнево-білим шаром основи правого зіркового каналу та білим тілом. Це 
сукупність і з’єднання коричнево-білих правозіркових мікроканалів окремого коричнево-білого 
шару основи правого зіркового каналу білого тіла. Ця субультрасистема знаходиться і функціо-

нує тільки в білому тілі та своїми мікроканалами з’єднується з усіма системами каналів. Є стільки 
правозіркових субультрасистем коричнево-білих каналів білого тіла, скільки в ньому існує 
коричнево-білих пелюсток коричнево-білих конусів передньої і задньої частин чакри Землі. 

Правозіркова субультрасистема золотих каналів золотого тонкоматеріального тіла – 

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

Правозіркова субультрасистема коричнево-золотих каналів золотого тонкомате-
ріального тіла – це частина правозіркової субсистеми каналів золотого тіла, структурно і 
функціонально поєднана з коричнево-золотим шаром основи правого зіркового каналу та 
золотим тілом. Це сукупність і з’єднання коричнево-золотих правозіркових мікроканалів 
окремого коричнево-золотого шару основи правого зіркового каналу золотого тіла. Ця 
субультрасистема знаходиться і функціонує тільки в золотому тілі та своїми мікроканалами 
з’єднується з усіма системами каналів. Є стільки правозіркових субультрасистем коричнево-

золотих каналів золотого тіла, скільки в ньому існує коричнево-золотих пелюсток коричнево-

золотих конусів передньої і задньої частин чакри Землі. 
Правозірково-сушумнова система каналів – це сукупність і з’єднання правого зіркового 

каналу, сушумни, правозіркових та сушумнових мікроканалів з більшістю правозіркових 
мікроканалів. Правозірково-сушумнова система каналів поділяється на субсистеми та 
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субультрасистеми. Є стільки субсистем каналів, скільки існує семишарових структур, тріад 
правого зіркового каналу, тріад сушумни і тонкоматеріальних тіл. Є стільки субультрасистем, 
скільки існує шарів правого зіркового каналу, шарів сушумни і тонкоматеріальних тіл. 

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

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

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

Правозірково-мерудандо-ідо-пінгалова система каналів – це сукупність і з’єднання 
правого зіркового каналу, меруданди, іди, пінгали, правозіркових та мерудандо-ідо-пінгалових 
мікроканалів з більшістю правозіркових мікроканалів. Правозірково-мерудандо-ідо-пінгалова 
система каналів поділяється на субсистеми та субультрасистеми. Є стільки субсистем каналів, 
скільки існує семишарових структур, тріад правого зіркового каналу, мікроканали яких 
з’єднуються з мерудандо-ідо-пінгаловими мікроканалами, і тонкоматеріальних тіл. Є стільки 
субультрасистем, скільки існує шарів правого зіркового каналу і тонкоматеріальних тіл. 

Правозірково-лівозіркова система каналів – це сукупність і з’єднання правого зіркового 
каналу, лівого зіркового каналу, правозіркових та лівозіркових мікроканалів з більшістю 
правозіркових мікроканалів. Правозірково-лівозіркова система каналів поділяється на 
субсистеми та суб-ультрасистеми. Є стільки субсистем каналів, скільки існує семишарових 
структур і тріад правого зіркового каналу, семишарових структур і тріад лівого зіркового 
каналу та тонкоматеріальних тіл. Є стільки субультрасистем, скільки існує шарів правого 
зіркового каналу, шарів лівого зіркового каналу і тонкоматеріальних тіл. 

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

Правозірково-меридіанова система каналів – це сукупність і з’єднання правого зіркового 
каналу, усіх меридіанів, правозіркових та меридіанових мікроканалів з більшістю 
правозіркових мікроканалів. Правозірково-меридіанова система каналів поділяється на 
субсистеми та субультрасистеми. Є стільки субсистем каналів, скільки існує семишарових 
структур і тріад правого зіркового каналу, меридіанів і тонкоматеріальних тіл. Є стільки 
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субультрасистем, скільки існує шарів правого зіркового каналу, шарів усіх меридіанів і 
тонкоматеріальних тіл. 

Правозірково-чакрова система каналів – це сукупність і з’єднання правого зіркового 
каналу, усіх чакр, правозіркових та чакрових мікроканалів з більшістю правозіркових 
мікроканалів. Правозірково-чакрова система каналів поділяється на субсистеми та 
субультрасистеми. Є стільки субсистем каналів, скільки існує семишарових структур і тріад 
правого зіркового каналу, чакрових конусів і тонкоматеріальних тіл. Є стільки 
субультрасистем, скільки існує шарів правого зіркового каналу, пелюсток конусів чакр і 
тонкоматеріальних тіл. 

Правозірково-оболонкова система каналів – це сукупність і з’єднання правого зіркового 
каналу, усіх оболонок, правозіркових та оболонкових мікроканалів з більшістю правозіркових 
мікроканалів. Правозірково-оболонкова система каналів поділяється на субсистеми та 
субультрасистеми. Є стільки субсистем каналів, скільки існує семишарових структур і тріад 
правого зіркового каналу, оболонок і тонкоматеріальних тіл. Є стільки субультрасистем, 
скільки існує шарів правого зіркового каналу, кольорових шарів усіх оболонок і 
тонкоматеріальних тіл.  

Продовження у випуску 86(152) 
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Ю.М. ПАНИШКО, А.Л. ВАСИЛЬЧУК, 
Г.В.ЛАВРИК 

 
                                                  ВСЕСВІТНІЙ ДЕНЬ БОРОТЬБИ ПРОТИ ТУБЕРКУЛЬОЗУ 

 

Всесвітній день боротьби проти туберкульозу відзначається щороку 24 березня, оскільки 
саме в цей день 1882 р. лікар Роберт Кох відкрив збудника туберкульозу – туберкульозну 
бацилу. Це стало першим кроком на шляху діагностики та лікування цього захворювання. 

У квітні 1993 р. ВООЗ проголосила туберкульоз глобальною проблемою і закликала 
лікарів докласти всіх зусиль, щоб припинити поширення цієї небезпечної хвороби. Туберкульоз 
(від лат tuberculum – горбочок) – загальне інфекційне захворювання, яке викликається 
мікобактерією. Найчастіше вражаються органи дихання. В процес можуть «втягуватися» 
лімфатичні вузли, серозні оболонки, травний тракт, урогенітальна система, шкіра, опорно-

руховий апарат. 
Туберкульоз відомий з глибокої давнини. Карієс хребта і горб Malum Pottii, що знайдений 

на скелеті при розкопках під Гейдельбергом, відносяться до кам’яного віку. В Єгипті в кістках 
мумій знайдені зміни, характерні для туберкульозу, а розшифровані ієрогліфи свідчать про 
поширеність цього захворювання. Свідчення про цю хворобу містяться в давньоіндійських 
збірниках – Ведах (3000 до н. е.). Відповідно до законів Ману хворим на туберкульоз 
заборонялося брати шлюб. В Персії це захворювання вважалося заразним. 

В кодексах царя Хаммурапі (2200 р. до н. е.) легеневі сухоти вважалися небезпечними для 
членів сім’ї і надавалося право на розлучення. Згадки про цю хворобу містяться в древніх 
китайських рукописах (IV ст. до н. е.). 

На особливість захворювання звернув увагу Гомер (750 р. до н. е). 
В Древній Греції, зокрема в Косській школі була знайома клініка легеневої сухоти, але в 

«Corpus hyppocraticum» цілісного опису хвороби нема. Гіппократ (459–377 р. до н. е) не згадує 
про контагіозність цієї хвороби; в той же час Ізократ (390 р. до н. е.) стверджував про 
контагіозність цієї хвороби. 

Аристотель перший описав туберкульозний горбик і вважав, що туберкульоз є заразною 
хворобою. 

В Древньому Римі в І ст. Аретей із Каппадокії дав опис phthisis (сухота) за Гіппократом, 
який зберігся упродовж тисячоліття. Опис клініки туберкульозу є і в роботах Галена (131–201), 

який висловив думку про контагіозність цього захворювання. В «Каноні лікарської науки» Абу-

Алі-Ібн-Сіни (Авіценни, 980–1037 рр.) описано захворювання, яке вражало переважно молодих 
людей, характеризувалось вираженою інтоксикацією, виділенням харкотиння, частими 
легеневими кровотечами і значним виснаженням. В середні віки туберкульоз набув значного 
поширення. 

Джироламо Фракасторо (1478–1553) із Верони вказував на заразність цього захворювання. 
З другої половини XVII ст. вчення про туберкульоз грунтується на даних секцій померлих 

від туберкульозу. Перші характерні для туберкульозу ознаки описав Віллізій (1621–1675), а 
Сільвій (1614–1672) назвав їх горбиками (tuberculum). Але Сільвій вважав, що горбики це – 

збільшені лімфатичні вузли, і лише Бейлі (1761–1823) довів, що горбик – це не тільки 
специфічний прояв туберкульозу, а складова частка, з яких утворюються всі наступні форми 
захворювання. При туберкульозі легень горбики можуть бути поодинокі, множинні, або у 
вигляді конгломератів. Після їх нагноєння утворюються каверни. 
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Ідею Бейлі детально опрацював Рене Теофіл Гіацинт Лаеннек (1781–1826). На підставі 
даних аускультації і зіставлення їх з морфологічними змінами, знайденими у легенях померлих 
від туберкульозу, Лаеннек довів однакове походження і сутність всіх форм захворювання і 
вперше ввів термін «туберкульоз». Р. Лаеннек вперше описав можливість вилікування від 
туберкульозу. Основні аргументи вчення Лаеннека про туберкульоз такі: 1) горбики можуть 
проявлятися в будь-якому органі людини і мають однаковий перебіг: горбик – казеозний некроз 
– розпад – виразка; 2) початкова форма туберкульозу – це горбик та інфільтрат, які в 
подальшому мають схильність до розпаду, утворення виразок і порожнин.  

Особливу увагу він приділяв методам дослідження органів дихання. В цей час був відо-

мий метод перкусії для дослідження органів грудної клітки, який запропонував в  
1761 р. віденський лікар Леопольд Ауенбруггер (1722–1809). Лаеннек, використовуючи 
перкусію при дослідженні органів грудної клітки, доповнив це дослідження вислуховуванням 
вухом, як це робив свого часу Гіппократ. Але безпосереднє вислуховування вухом Лаеннек 
замінив опосередкованим через дерев'яний циліндр, довжиною 33 см з каналом 5 мм діаметром, 
який назвав стетоскопом. Перший стетоскоп зберігається в Лаеннеківському музеї в Нанті – 

місті, де лікар здобув медичну освіту. Він описав ряд аускультативних симптомів і дав їм 
пояснення, які залишились актуальними і сьогодні. Такі терміни як пуерильне, сакадоване 
дихання, амфоричний шум, капілярний бронхіт, геморагічний інфаркт та інші належать 
Лаеннеку. 

Вперше інфекційну природу туберкульозу довів Вілльмен (1865). Збудника туберкульозу 
– мікобактерію туберкульозу – відкрив в 1882 р. Роберт Кох, який детально описав 
морфологічну структуру мікобактерій. Завдяки новітнім досягненням науки, на сьогодні 
описані візуальні і авізуальні L-форми, а також атипові форми МБТ, стійкі до 
протитуберкульозних препаратів. Р. Кох вперше довів наявність природного імунітету – 

вродженої резистентності до туберкульозу, обґрунтував положення про розповсюдження 
інфекції за допомогою «пилового механізму», суть якого полягає в тому, що інфіковане 
харкотиння висихає, перетворюється в пил, в якому зберігається життєздатність мікобактерій 
туберкульозу. Р. Кох одержав туберкулін (Alt Tuberculin  Koch), який в очищеній формі 
використовується й досі. За комплекс праць в галузі туберкульозу Р. Коху в 1905 р. була 
присвоєна Нобелівська премія. Ідея Коха про використання туберкуліну для лікування 
туберкульозу себе не виправдала. Проте використання цього препарату для діагностики та 
виявлення інфікованих осіб має значення і по сьогоднішній день. 

Клеменс Пірке (Pirguet), автор вчення про алергію, в 1907 р. за допомогою скарифікації 
поверхневого шару епідермісу через краплю туберкуліну, вперше довів доцільність нашкірної 
туберкулінової проби і безпечність її для організму. В 1907 р. А. Вольф в Німеччині і А. Каль-

мет у Франції запропонували очну туберкулінову пробу. 
Е. Моро запропонував проведення нашкірної проби за допомогою туберкулінової мазі. 
В 1909 р. Манту (Ch. Mantoux) у Франції і Ф. Мендель (Mendel) в Німеччині довели 

можливість внутрішньошкірної проби. На початку XX сторіччя туберкулінові проби 
використовувались з діагностичною метою, а згодом, в міру спаду туберкульозної епідемії, для 
визначення інфікованості населення. 

В 1919 р. французькі вчені Кальмет і Герен (A. Calmett et Guerin), в результаті 230 
послідовних пересівів МБТ бичачого типу, отримали вакцинний штам МБТ, який був 
позбавлений патогенності, але зберіг антигенні властивості. Він був названий вакциною БЦЖ 
(Bacilli Calmette-Guerin). Перше щеплення новонародженій дитині здійснено в 1921 р.. Штам 



 
 

Феномен людини. Здоровий спосіб життя. Вип. 85 (151). 2019 
 

 

 

21 

БЦЖ в лабораторіях світу продовжують культивувати до сьогодні і нікому не вдалося 
повторити дослід Кальмета і Герена. 

В 1939 р. М. Ліннікова повідомила про виготовлення рідкого очищеного туберкуліну 
методом вирощення МБТ на синтетичному безбілковому середовищі, але він мав обмежений 
термін використання. В 1954 р. налагоджено виробництво очищеного туберкуліну в порошку і в 
1956 р. – стандартизованого в розчині. Ці туберкуліни відомі під назвою ППД-Л і широко 
використовуються в наш час. З 1956 року вакцинація БЦЖ стала обов'язковою, а в 1962 р. 
пероральний метод замінений більш ефективним внутрішньошкірним. Діагностика 
туберкульозу постійно вдосконалювалась відповідно до накопичення знань про захворювання. 
На підставі спостережень описані зовнішні прояви туберкульозу, які були лаконічно визначені 
як «habitus рhthisicus». 

До середини XIX століття для лікування туберкульозу використовувались переважно 
санаторно-курортні фактори і гігієно-дієтичний режим. В 1882 р. Форланіні (Forlanini) вперше 
застосував штучний пневмоторакс для лікування хворих на туберкульоз легень. В першій 
половині XX ст. цей метод в поєднанні з гігієно-дієтичним режимом в умовах гірських 
кліматичних зон (Карпати, Кавказ), або морського клімату (Крим, Одеса, Скадовськ) широко 
застосовувався в Україні. 

Піонером протитуберкульозної боротьби в Україні був видатний вчений і гуманіст, 
академік Феофіл Гаврилович Яновський (1860–1928). У 1889 р. Ф.Г. Яновський захистив 
дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора медицини на тему «К биологии тифозных 
бацилл». Свій досвід в цій галузі Ф.Г. Яновський узагальнив у монографії «Туберкулез легких» 
(1923), яка вийшла трьома виданнями і тривалий час була єдиним посібником для фтизіатрів. В 
1892 р. Ф.Г. Яновський організував в Києві першу діагностичну бактеріологічну лабораторію, в 
1901 р. організував Товариство боротьби з туберкульозом, а в Пущі-Водиці – перший 

тубсанаторій. Важливого значення в боротьбі з туберкульозом набула популяризація санітарно-

освітньої інформації про туберкульоз серед населення. 
Ф.Г. Яновському належить пріоритет в діагностиці туберкульозної природи казеозної 

пневмонії.  
За ініціативою Ф.Г. Яновського у 1922 р. на базі 9-ої міської лікарні відкрито Київський 

туберкульозний інститут. 
Слід згадати видатного українського вченого, хірурга М.М. Волковича (1858–1928), який 

в 1893–1903 рр. працював завідувачем хірургічного відділення Олександрівської лікарні в 
Києві. Саме тут були зроблені пріоритетні операції на теренах України: в 1894 р. він розробив 
оригінальний метод кістково-пластичної операції при туберкульозі кісток стопи та гомілково-

стопного суглоба. У 1926 р. вийшла монографія М.М. Волковича «Аппендицит, желчно-

каменная болезнь и туберкулезный перитонит». 
В першій половині XX століття в Україні створюється мережа протитуберкульозних 

закладів. В Києві в 1935 р. був організований науково-дослідний інститут туберкульозу. 
Одним із перших директорів його був заслужений діяч науки, професор О.С. Мамолат, 

який на цій посаді протягом майже 37 років постійно вдосконалював науковий і організаційний 
потенціал фтизіатричної служби України. В кожній області були утворені протитуберкульозні 
диспансери, лікарні. З'являються перші державні заклади, де працюють визначні вчені-лікарі, 
ентузіасти в боротьбі з туберкульозом. Велика увага приділялася вдосконаленню кваліфікації 
лікарів-фтизіатрів, а також збільшенню знань з фтизіатрії лікарів загайної кваліфікації. 
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Вагомий внесок в розвиток фтизіатричної науки зробили українські вчені Д.Я. Епштейн , 
В.П. Рудін, І.Т. Стукало, Б.П. Ященко, Ю.В. Кулачковський, Б.О. Березовський та інші. М.М. 
Амосов та Г.Г. Горовенко створили українську фтизіохірургічну службу. Ю.І. Фещенко, В.М. 
Мельников, В.І. Петренко, К.Ф. Чернушенко та інші розробили та забезпечили впровадження в 
практику протитуберкульозних установ нових організаційно-наукових методів, що дали 
можливість проводити боротьбу з туберкульозом з урахуванням сучасних соціально-медичних 
умов. Регулярно проводились конференції наукових фтизіатричних товариств і Всеукраїнські 
з'їзди фтизіатрів. 

З 1956 року Українські наукові товариства фтизіатрів входять до складу Міжнародного 
протитуберкульозного союзу.  
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 В.І.ФЕДОРЕНКО,  Л.М.КІЦУЛА,   
Ю.М. ПАНИШКО 

 
НОРМИ ФІЗІОЛОГІЧНИХ  ПОТРЕБ   ДОРОСЛОГО  НАСЕЛЕННЯ 
УКРАЇНИ В  ОСНОВНИХ  ХАРЧОВИХ  РЕЧОВИНАХ  І  ЕНЕРГІЇ 

 
У статті викладено нові норми фізіологічних потреб в основних    нутрієнтах і енергії 

для дорослого працездатного населення України, затверджені МОЗ України у 2017 р. 
(Наказ № 1073 від 03.09.2017). 

Ключові слова норми фізіологічних потреб, харчування, білки, жири, вуглеводи, 
вітаміни, мінеральні речовини. 

В статье изложены новые нормы физиологических потребностей в энергии и 
пищевых веществах для взрослого трудоспособного населения Украины, утвержденные 
МЗО Украины в 2017 г. (Указ  № 1073 от 03.09.2017). 

Ключевые слованормы физиологических потрібностей, питание, белки, жиры, 
углеводы, минеральные вещества. 

The article presented new norms of physiological needs in the basic nutrients and energy 
for the adult able-bodied population of Ukraine, approved by the Ministry of Health of Ukraine 
in 2017 (Order No. 1073 dated September 3, 2017). 

Key words: the norms of physiological needs, nutrition, proteins, lipids, carbohydrates, 
vitamins, minerals. 

 
   Загальновідомо, що однією з важливих складових здорового способу життя є 

раціональне  (від лат.  ratio  – розумний)  харчування. У літературі вживаються й інші терміни, 
які за своєю суттю рівнозначні, до прикладу, “здорове“, “правильне“, “науково 
обґрунтоване“,“збалансоване“  харчування. Харчування - це процес надходження в організм з 
їжею речовин - джерел енергії, елементів для побудови нових клітин, для підтримання 
постійного складу внутрішнього середовища, росту, розвитку, роботи внутрішніх органів і 
систем організму людини за умов праці і побуту.  Від того як ми харчуємося залежить  наше 
здоров'я, працездатність і довголіття.  Цілком влучна назва  книжки про харчування С. Зощука  
”Який харч - таке  здоров`я”.  

Харчування повинно бути фізіологічно повноцінним, збалансованим за всіма поживними 
харчовими речовинами, але помірним, якісним та безпечним. Надходження в організм харчових 
речовин, що задовільняє всі вікові фізіологічні потреби людини, забезпечує енергетичну, 
пластичну, біорегуляторну, імунорегуляторну функції, запобігає виникненню та розвитку 
аліментарних захворювань, а також підвищує опірність організму до багатьох інфекційних та 
неінфекційних захворювань, до дії шкідливих хімічних і фізичних факторів навколишнього і 
виробничого середовища.  

Основні принципи раціонального харчування: 
1) енергетична цінність добового раціону повинна відповідати енергетичним витратам 
організму за добу (принцип відповідності енерговитрат організму енергоцінності їжі 2) харчові 
речовини повинні надходити в організм в оптимальних кількісних і якісних співвідношеннях 
(принцип збалансованості харчових речовин) 3) дотримання режиму харчування (принцип 
оптимальності) 4) хімічний склад їжі, її засвоєння, перетравлювання повинні відповідати 
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особливостям метаболічних процесів людини (принцип адекватності) 5) їжа має бути смачною 
(принцип задоволення) 6) їжа повинна бути нешкідливою (принцип безпечності).  
        Історія розвитку науки про харчування має тривалий шлях  -  від теорій харчування 
філософа Арістотеля  і давньоримського лікаря Галена і дотепер до сучасної нової геномно-

протеомної парадигми  харчування.  Вчені різних століть і країн проводили копіткі 
дослідження, наслідком   яких ставало  поетапне формування уявлень про процеси травлення, 
засвоєння продуктів харчування  і їхнього складу, функцій їжі. Проте досі залишаються на 
порядку денному питання раціонального і безпечного харчування. Ще понад 180 років тому 
уявлення про склад і хімічну природу поживних речовин для життєдіяльності організму 
людини були досить примітивні. Можна вважати, що науковий підхід до вивчення харчування 
людини  розпочався  у середині ХІХ століття від часу, коли німецький хімік  Ю. Лібіх (1842) 
визначив першу класифікацію харчових  речовин і показав їхню специфічну роль для 
організму. Основні харчові речовини вчений розділив на дві групи – пластичні (білки) та 
енергетичні (жири і вуглеводи) і вважав, що поряд з цими речовинами обов’язковою складовою 
їжі є також мінеральні солі. Надалі була вивчена роль мінеральних солей  у процесах обміну 
речовин, уведено поняття і розкрито сутність кислотно-лужного стану організму, доведено 
необхідність для життєдіяльності організму вітамінів (від лат. vita - життя) (Н.І. Лунін, 1880,  К. 
Функ, 1912). У 60-і роки минулого століття найбільшою мірою розроблена теорія 
збалансованого харчування О.О. Покровським. Основою цієї теорії є забезпечення нормальної 
життєдіяльності організму людини не лише за умови достатньої кількості енергії за рахунок 
постачання її з продуктами харчування, але й при дотриманні досить суворих співвідношень 
між  багатьма незамінними факторами харчування. Їх є понад 50 і кожному притаманна 
специфічна роль в обміні речовин. Концепція збалансованого харчування стала основою норм 
фізіологічних потреб в енергії, білках, жирах, вуглеводах, вітамінах і мінеральних речовинах 
для різних груп населення (1968).  Норми харчування визначають рівні оптимальних потреб 
населення в енергії та харчових речовинах і служать основним критерієм для оцінки стану його 
фактичного харчування, а також для організації харчування організованих колективів та 
лікувально-профілактичних закладів. Рекомендовані норми споживання харчових речовин та 
енергії є відносно стабільними величинами, які можуть змінюватися під впливом соціальних, 
економічних, екологічних факторів і тому повинні переглядатися кожні п'ять років., які 
переглядалися і уточнювалися у 1982 і 1991 рр., у 1992 р. розроблено тимчасові "Норми 
фізіологічних потреб в харчових речовинах та енергії для різних груп населення України", які 
було затверджено у 1999 р. У 2017 р. МОЗ України затверджено нові  "Норми фізіологічних 
потреб населення України в основних харчових речовинах і енергії” (наказ № № 1073 від 
03.09.2017) (далі Норми) які грунтуються на рекомендаціях ВООЗ та Європейської агенції з 
харчової безпеки.  
          Потреба людини в енергії визначається як кількість енергії, котра необхідна для 
підтримання здоров’я, росту і відповідного рівня фізичної активності. Ця потреба зумовлюється 
рівнем енерговитрат. Загальні енергетичні витрати людини залежать від віку, статі, зросту, маси 
тіла, рівня обмінних процесів, інтенсивності і характеру праці, кліматичних умов. 
Енерговитрати людини складаються з суми енергії, котра витрачається на основний обмін і 
специфічно-динамічну дїю їжі (це нерегульовані волею людини енерговитрати) та фізичну і 
розумову діяльність (регульовані витрати енергії). Фізична і розумова активність складається з 
професійної активності (в залежності від професії) та самостійної активності (робота вдома, 
соціально бажана активність, активність для фізичного розвитку та покращання здоров'я тощо). 
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Важливий компонент енерговитрат – основний обмін, величина якого залежить від маси 
метаболічно активної тканини в організмі, участі окремих тканин в енергетичному обміні 
організму в цілому, тобто на інтенсивність основного обміну впливають маса тіла, зріст, вік, 
стан здоров’я. Основний обмін – це мінімальна кількість енергії у стані спокою, що 
витрачається на роботу внутрішніх органів, життєзабезпечення організму, підтримання 
нормальної температури тіла. Основний обмін для чоловіків і жінок можна визначити 
розрахунковим методом за рівняннями регресії на основі маси тіла і зросту з урахуванням віку. 
Величини основного обміну, котрі  зазначені у Нормах (2017),   представлено у табл.1.  
 

                                                                                                                 Таблиця 1 

Добові енерговитрати дорослого населення без фізичної  активності 

Маса тіла,  
кг 

Вік 

18-29 років 30-39 років 40-59 років 60-74 роки 

Чоловіки (основний обмін) 
50 1450 1370 1280 1180 

55 1520 1430 1350 1240 

60 1590 1500 1410 1300 

65 1670 1570 1480 1360 

70 1750 1650 1550 1430 

75 1830 1720 1620 1500 

80 1920 1810 1700 1570 

85 2010 1900 1780 1640 

90 2110 1990 1870 1720 

Жінки (основний обмін) 
40 1080 1050 1020 960 

45 1150 1120 1080 1030 

50 1230 1190 1160 1100 

55 1300 1260 1220 1160 

60 1380 1340 1300 1230 

65 1450 1410 1370 1290 

70 1530 1490 1440 1360 

75 1600 1550 1510 1430 

80 1680 1630 1580 1500 

                                                                                                  

Для розрахунку добових енерговитрат  фізично активного дорослого населення необхідно 
помножити відповідно до віку і маси тіла величину основного обміну на відповідний коефіцієнт 
фізичної активності (КФА) (табл. 2). 

 У Нормах 2017 р. доросле працездатне населення в залежності від інтенсивності 
фізичного навантаження диференційовано на п'ять груп фізичної активності. Кожна з груп 
розділена на 3 вікові категорії - 18-29 років, 30-39 років та 40-59 років. Для перших  чотирьох 
груп КФА дорівнює 1,4; 1,6;  1,9 та 2,2  відповідно і є однаковим для чоловіків і жінок. П’ята 
група - особливо важка фізична праця - для чоловіків з КФА 2,5, до якої також належать 
військовослужбовці спеціального призначення. 
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                                                                                                         Таблиця 2 

Групи працездатного населення залежно від фізичної активності 

Групи фізичної активності КФА Орієнтовний перелік спеціальностей 

I - працівники переважно 
розумової праці, дуже 
легка фізична активність 

1,4 Наукові працівники, студенти гуманітарних 
спеціальностей, програмісти, контролери, педагоги, 
диспетчери, працівники пультів управління та інші 

II - працівники, зайняті         
легкою працею, легка 
фізична активність 

1,6 Водії трамваїв, тролейбусів, працівники конвеєрів, 
пакувальники, швейники, працівники радіоелектронної 
промисловості, агрономи, медсестри, санітарки, 
працівники зв'язку, сфери обслуговування, продавці 
промтоварів та інші 

III - працівники середньої 
тяжкості праці, середня 
фізична активність 

1,9 Слюсарі, наладчики, настроювачі, верстатники, буровики, 
водії автобусів, лікарі-хірурги, текстильники, взуттьовики, 
залізничники, продавці продтоварів, водники, апаратники, 
металурги-доменщики, працівники хімзаводів та інші 

IV - працівники важкої 
фізичної праці, висока 
фізична активність 

2,2 Будівельні робітники, помічники буровиків, прохідники, 
переважна більшість сільськогосподарських робітників і 
механізаторів, доярки, овочівники, деревообробники, 
металурги і ливарники та інші 

V - працівники особливо 
важкої фізичної праці, 
фізична активність дуже 
висока 

2,5 Механізатори і сільськогосподарські робітники в посівний 
і збиральний періоди, вальники лісу, бетонярі, муляри, 
землекопи, вантажники немеханізованої праці та інші 

Рекомендовані Норми фізіологічних потреб населення України в основних харчових 
речовинах і енергії   для дорослого населення наведено в таблицях 3-5. 

Таблиця 3 

Добова потреба дорослого населення в білках, жирах, вуглеводах та  енергії 
 

Група 

інтенсивності 
праці 

Коефіцієнт 
фізичної 

активності  

Вік  

(років) 
Енергія  

(ккал) 
Білки (г) Жири  

(г) 
Вуглеводи  

(г) всього у тому числі 
тваринні 

I 1,4 18-29 ч 2450 80 40 81 350 

ж 2000 61 30 62 300 

30-39 ч 2300 75 37 77 327 

  

ж 1900 59 29 60 280 

40-59 ч 2100 68 34 70 300 

ж 1800 58 28 58 240 

II 1,6 18-29 ч 2800 91 45 93 400 

ж 2200 66 34 70 326 

30-39 ч 2650 84 42 88 380 

  
ж 2150 65 32 70 315 
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40-59 ч 2500 80 39 82 360 

ж 2100 63 32 66 313 

III 1,9 18-29 ч 3150 100 47 103 456 

ж 2600 76 40 80 394 

30-39 ч 3300 106 52 107 478 

ж 2550 74 39 83 377 

40-59 ч 2950 96 48 96 426 

ж 2500 72 38 80 373 

IV 2,2 18-29 ч 3900 108 54 128 566 

ж 3050 87 46 90 473 

30-39 ч 3700 102 51 120 528 

ж 2950 84 45 85 462 

40-59 ч 3500 96 48 113 499 

ж 2850 82 43 85 439 

V 2,5 

(чоловіки) 
18-29 4100 117 58,5 154 586 

30-39 3900 111 55,5 144 550 

40-59 3700 104 52 137 524 

 

 

Таблиця 4 

Добова потреба дорослого населення у мінеральних речовинах 

  

Група 

інтенсивності 
праці 

Кальцій  

(мг) 
Фосфор 

(мг) 
Магній  

(мг) 
Залізо  

(мг) 
Цинк  

(мг) 
Йод  

(мкг) 
Мідь  

(мг) 
Хром  

(мкг) 
Молібден 

(мкг) 
Селен  

(мкг) 
Маргане

ць  

(мг) 
чоловіки 

I-V 1200 1200 400 15 15 150 1,0 50 70 70 2,0 

жінки 

I-IV 1100 1200 500 17 12 150 50 1 2 50 70 

 

 

Таблиця 5 

Добова потреба дорослого населення у вітамінах 

 

Група 

інтенсивності 
праці 

С  

(мг) 
А  

(мкг 
РЕ) 

Е  

(мг 
ТЕ) 

Д  

(мкг) 
В1  

(мг) 
В2  

(мг) 
В6  

(мг) 
Ніацин  

(мг НЕ) 
Фолат 

(мкг) 
В12  

(мкг) 
Біотин  

(мкг) 
К 

(мкг) 
Пантотенова 

кислота  

(мг) 

чоловіки 

I-V 80 1000 15 5 1,6 2,0 2,0 22 400 3 50 110 5 

жінки 

I-ІV 70 1000 15 5 1,3 1,6 1,8 16 400 3 50 100 5 

 

Оптимальне співвідношення  між білками, жирами і вуглеводами (за масою)  у добовому 
раціоні харчування повинно становити 114. Рекомендований вміст у раціоні білків тваринного 
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походження відносно загальної кількості білків для дорослих - 50 % і більше;  відносно 
енергетичної цінності (калорійності) добового раціону - близько 13 % калорійності; вміст жирів 
- близько 30 % калорійності, зокрема жирів рослинного походження - 20 %  від загальної 
кількості жирів. Під час приготування їжі відбуваються втрати білків близько - 11 %, жиру - 12 

%, вуглеводів - 10 %. У Нормах 2017 р. уперше рекомендовано норми фізіологічних потреб 
вітаміну К, біотину, пантотенової кислоти, мікроелементів  мідь, марганець, хром, молібден, а 
також мінорних та біологічно активних речовин їжі зі встановленою фізіологічною дією на 
організм: каротиноїди, інозит, ліпоєва кислота, флавоноїди тощо (табл. 6). 

 

Таблиця 6 

Рекомендовані норми споживання мінорних та біологічно активних речовин їжі із 
встановленою фізіологічною дією на організм  

(для дорослого населення) 
 

Назва речовини Кількість (на добу) 
Вітаміни та вітаміноподібні речовини 

Каротиноїди (мг) 15 

у тому числі β-каротин (мг) 5 

Інозит (мг) 500 

L-Карнітин (мг) 300 

Коензим Q10 (мг) 30 

Ліпоєва кислота (мг) 30 

Оротоєва кислота (В13) (мг) 300 

Холін (мг) 500 

Метилметіонін-сульфоній (мг) 180 

Пара-амінобензойна кислота (мг) 100 

Флавоноїди (мг) 250 (у тому числі катехінів - 100) 

Ізофлавони, ізофлавонглікозиди (мг) 50 

Рослинні стерини (фітостерини) (мг) 270 

Глюкозамін сульфат (мг) 700 

 

Таблиця 7 

Оптимальне вживання харчових речовин у популяції в %  
енергетичної цінності раціону за рекомендаціями ВООЗ. 

 

Харчові речовини Межі середнього вживання в популяції 
нижня верхня 

Загальна кількість жирів  15 30 

Насичені жирні кислоти  0 10 

ПНЖК  3 7 

Харчовий холестерин (мг/день)  0 300 

Загальна кількість вуглеводів  55 75 

Складні вуглеводи  50 70 
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Некрохмальні полісахариди  16 24 

Загальна харчова клітковина  27  40 

Цукор  10  15 
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ХРОНІКА 
У березні 2019 р. відзначають свої ювілеї люди, які причетні до охорони здоров’я 

ПОЗДОРОВЛЯЄМО З: 
 

30 річчям 
Дутко Христину Орестівну 
Денисенко Наталію Валеріївну 
Небелюка Назарія Михайловича 
Лозинського Адама Володимировича 

 
35 річчям 

Сергієнко Вікторію Олександрівну 
Крищишин Анну Петрівну 
Хохлу Аллу Ігорівну 
Козловську Христину Юріївну 
Павлів Христину Ігорівну 
Луцика Максима Максимовича 
Бакум Христину Ярославівну 
Садову Ольгу Романівну 
 

40 річчям 
Корнієнка В’ячеслава Григоровича 
Прикуду Надію Михайлівну 
Корнійчук Ірину Юріївну 
Федяєву Світлану Іванівну 
Бориса Руслана Ярославовича 
Іваночко Оксану Юріївну 
Ісакову Ольгу Олексіївну 
 

45 річчям 
Матолінець Оксану Михайлівну 
 

50 річчям 
Надрагу Марту Степанівну 
Олійника Андрія Григоровича 
 

55 річчям 
Адамовича Олександра Петровича 
Штойко Наталію Євгенівну 
Федоришина Тараса Михайловича 
 

60 річчям 
Лещука Степана Євгенійовича 
 

65 річчям 
Зубачика Володимира Михайловича 
Іванців Ольгу Степанівну 
 

70 річчям 
Орлика Володимира Володимировича 
 

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

 
Хроніка березня. ЮВІЛЕЙНІ ДАТИ УКРАЇНСЬКИХ ЛІКАРІВ І ВЧЕНИХ 
 

4 березня 120 років від дня народження Олексія Івановича Журбіна, біолога. 
Народився в с. Козельщина Полтавської області. У 1927 р. закінчив аграрний факультет 
Московської сільськогосподарської академії. У 1928–1930 рр. працював лаборантом 
Ташкентського відділення Інституту прикладної ботаніки; у 1930–1931 рр. – був науковим 
співпрацівником цитоанатомічної лабораторії Ташкентського НДІ бавовни, за сумісництвом – 

лаборант кафедри ботаніки Ташкентського університету. У 1932–1933 рр. – завідувач 

лабораторії цитогенетики селекційно-генетичної станції І. Мічуріна. за сумісництвом – лектор 
Центрального НДІ овочівництва та Інституту ім. І. Мічуріна, у 1933–1934 рр. – завідувач 
сільськогосподарських лабораторій Московського обласного управління виправно-трудових 
установ. У 1934–1936 рр. завідував кафедрою ботаніки Інституту ім. І. Мічуріна. У 1936– 

1937 рр. – старший науковий співпрацівник Московського НДІ буряководства; у 1937–1940 рр. 
– завідувач лабораторій Ташкентського НДІ бавовни, за сумісництвом лектор Ташкентського 
інституту цитогенетики. У 1940–1941 рр. – доцент Ташкентського педінституту, у 1941– 

1944 рр. – старший науковий співпрацівник Інституту ботаніки АН УзРСР, у 1944–1946 рр. – 

доцент кафедри генетики Київського університету, у 1946–1948 рр. – завідувач кафедри 
селекції Львівського сільськогосподарського інституту, за сумісництвом завідувач лабораторії 
Львівського відділення НДІ лісоводства АН УРСР. У 1952–1955 рр. – докторант Інституту 
ботаніки АН СРСР. У 1949–1970 рр. – завідувач кафедри біології Львівського медичного 
інституту, у 1970–1972 рр. – професор цієї кафедри. О.І. Журбін був автором близько 50 
наукових праць, в т. ч. 2 монографій, 2 підручників. Підготував 5 кандидатів наук. Наукові 
дослідження пов’язані з цитогенетикою рослин, ботаніко-географічним районуванням і 
покращенням сортів картоплі в західних регіонах України, удосконаленням методів йодування 
рослинних харчових продуктів. Помер 13 квітня 1974 р. на 76 році життя. 

5 березня 100 років від дня народження Віри Соловей. Народилася в Харківській 
області в родині скульптора. Середню школу закінчила в Харкові. У 1941 р. закінчила 
Харківський медичний інститут. Після Другої світової війни працювала лікарем у Німеччині, 
далі – еміграція в Великобританію. Працювала лікарем загальної практики, брала активну 
участь в громадському житті діаспори, була мистецьким референтом при Головній управі 
організації демократичної української молоді, надавала медичну допомогу при Союзі 
української молоді (СУМ), була викладачем української школи; жертводавцем Фонду матері і 
дитини, УАПЦ, СУМ, українським ЗМІ. 

5 березня 55 років від дня народження Володимира Івановича Бульди, терапевта. У 
1987 р. закінчив Київський медичний інститут. У 1987–1989 рр. – клінічний ординатор 
Київського НДІ ім. М.Д. Стражеска. Від 1989 р. почав працювати в медичному університеті ім. 
О.О. Богомольця: аспірант кафедри терапії санітарно-гігієнічного факультету, в 1992–2001 рр. – 

асистент кафедри терапії стоматологічного факультету. У 2000 р. захистив докторську 
дисертацію. У 2001–2003 рр. – доцент кафедри, з 2001 р. – професор кафедри госпітальної 
терапії № 2. Автор понад 150 наукових праць та 14 авторських свідоцтв на винаходи і патентів, 



 
 

Феномен людини. Здоровий спосіб життя. Вип. 85 (151). 2019 
 

 

 

32 

присвячених питанням діагностики і лікування серцевої недостатності при ішемічній хворобі 
серця, артеріальній гіпертензії, гастроентерології. 

7 березня 80 років від дня народження Галини Климчук-Кшиванської. Народилася в 
м. Маневичі на Волині. Середню освіту отримала в Лодзі. У 1963 р. отримала диплом лікаря-

стоматолога в Лодзькій медичній академії. Упродовж 1963–1993 рр. працювала стоматологом в 
міській поліклініці Лодзі. Упродовж 1980–1982 рр. була членом профспілки «Солідарність». З 
1963 р. є членом УСКТ (Українського суспільно-культурного товариства).  

11 березня 95 років від дня народження Олексія Петровича Максимука, лікаря, 
невролога. Народився в с. Вигнанка Волинської області. У 1953 р. закінчив медичний факультет 
Львівського медичного інституту. У 1953–1954 рр. працював дільничним лікарем с. Пнівно 
Волинської області, у 1954–1956 рр. був завідувачем Ковельського РЗВ Волинської області, у 
1956–1957 рр. – невропатолог лікарні м. Дрогобич, у 1957–1959 рр. – клінічний ординатор 
кафедри неврології Львівського медичного інституту. У 1959–1965 рр. – ординатор 
неврологічного відділу ЛОКЛ, у 1965–1987 рр. – асистент кафедри неврології Львівського 
медичного інституту. У 1964 р. захистив кандидатську дисертацію на тему: 
«Електрокардіографічні дослідження хворих з гострими розладами мозкового кровообігу». У 
1983 р. захистив докторську дисертацію на тему «Клинико-морфологические аспекты мозговых 
инсультов». Наукові дослідження присвячені проблемі мозкових інсультів. О.П. Максимук був 
автором близько 40 наукових праць. 

18 березня 85 років від дня народження Йосипа Дмитровича Комариці, вченого, 
фармацевта, хіміка. Народився в с. Скопошів (Польща). У 1958 р. закінчив фармацевтичний 
факультет Львівського медичного інституту. У 1958–1962 рр. працював хіміком-аналітиком 
контрольно-аналітичної лабораторії Івано-Франківського облаптекоуправління, у 1962–1980 рр. 
– асистент кафедри фармацевтичної, органічної та біоорганічної хімії Львівського медичного 
інституту; у 1980–1991 рр. – доцент цієї ж кафедри. У 1988 р. захистив докторську дисертацію 
на тему «Синтез, превращения и биологическая активность некоторых азолидонов и их 
конденсированных производных». Від 1991 р. – професор кафедри фармацевтичної, органічної 
та біоорганічної хімії Львівського медичного університету. Наукові дослідження пов’язані з 
пошуком біологічно активних сполук, створенням нових потенційних лікарських препаратів. 
Автор понад 130 наукових і навчально-методичних праць, в т. ч. 20 авторських свідоцтв на 
винаходи. Підготував 3 кандидатів наук. Помер в 2013 році на 79 році життя. 

19 березня 150 років від дня народження Миколи Сергійовича Бокаріуса, видатного 
судового лікаря. У 1895 р. закінчив медичний факультет Харківського університету. Почав 
працювати під керівництвом проф. Ф.А. Патенко. У 1902 р. захистив докторську дисертацію на 
тему «Кристаллы Florencia, их химическая природа и судебномедицинское значение». У 1910 р. 
обраний професором, завідувачем кафедри судової медицини, якою керував до самої смерті 
(23.12.1931). Кафедра вважалася однією з найкращих кафедр СРСР. У 1923 р. організував 
кабінет науково-судової експертизи, перетворений у 1925 р. в науково-дослідний інститут, був 
його керівником. Організував судово-медичну і криміналістичну експертизу в УРСР, був 
професором судової медицини на правовому факультеті, керівником відділу вищої медичної 
освіти Наркомпросу УРСР, завідувачем судово-медичним відділом НКОЗ УРСР, а з 1923 р. – 

головним державним експертом УРСР, з 1924 р. – консультантом Головного управління міліції 
і розшуку УРСР. М.С. Бокаріус надрукував близько 50 наукових праць, в т. ч. керівництва з 
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судової медицини та експертизи, підручники з судової медицини для медиків та юристів. Був 
засновником і редактором журналів «Архів кримінології та судової медицини» та питання 
криміналістики і науково-судової експертизи». Помер 23 грудня 1931 р. на 63 році життя. 
  

20 березня 70 років від дня народження Володимира Володимировича Орлика, 

лікаря, гематолога. Народився у Львові. У 1972 р. закінчив медичний факультет Львівського 
медичного інституту. У 1972–1974 рр. працював лікарем Перемишлянської ЦРЛ, у 1974– 

1975 рр. – молодший науковий працівник патофізіологічного відділу Львівського НДІ 
гематології та переливання крові; у 1975–1977 рр. – головний лікар медслужби Львівської 
обласної ради ДСТ, У 1977–1986 рр. – молодший науковий співробітник хірургічного відділу 
Львівського НДІ патології крові та трансфузійної медицини. У 1985 р. захистив кандидатську 
дисертацію на тему: «Застосування розморожених відмитих еритроцитів, кріоконсервованих 
при -40°С у клініці». У 1986-2002 рр. – старший науковий співробітник хірургічного відділу 
Львівського НДІ патології крові та трансфузійної медицини та за сумісництвом (1999–2002) 

асистент кафедри загальної хірургії. Від 2002 р. – доцент кафедри гематології та трансфузіології 
Львівського медичного університету. У 2008 р. захистив докторську дисертацію на тему 
«Оптимізація інфузійно-трансфузійної терапії з використанням плазмозамінних препаратів 
поліфункціональної дії та кріоконсервованих еритроцитів (клінічне дослідження). В.В. Орлик є 
автором понад 175 наукових та навчально-методичних праць, в т. ч. 4 патентів та 1 авторського 
свідоцтва. Наукові дослідження присвячені питанням трансфузіології, випробовуванню нових 
плазмозамінних препаратів, еритроцитомістких середовищ, нових методів кріоконсервування 
еритроцитів. 

22 березня 180 років від дня народження Олексія Сергійовича Шкляревського, 

патолога. У 1862 р. закінчив медичний факультет Московського університету і почав 
працювати на кафедрі патологічної анатомії медичного факультету Московського університету 
у О.І. Полуніна. Удосконалювався в Німеччині у Г. Гельмгольця, Ф. Реклінггаузена. У 1869 р. 
захистив докторську дисертацію на тему «О прохождении белых кровяных шариков сквозь 
коллоидные перепонки». У 1870–1884 рр. ординарний професор кафедри медичної фізики 
Київського університету. Основні наукові роботи присвячені проблемі запалення, проникності 
судинної стінки, фізіології капілярів. О.С. Шкляревський застосував експериментальний метод 
для аналізу механізму екстравазації та еміграції лейкоцитів, встановив скоротливість капілярів, 
значення внутрішньокапілярного тиску в проходженні рідини через судинну стінку. Він 
опублікував дослідження з питань гемодинаміки при інфаркті, фізіології мозочка, півколових 
каналів, курс лекцій з медичної фізики. Помер 22 червня 1906 р. на 68 році життя. 

23 березня 110 років від дня народження Міни Марківни Епштейн, біохіміка. У  
1936 р. закінчила Київський медичний інститут. У 1963 р. захистила докторську дисертацію на 

тему «Биохимические механизмы действия некоторых фитонцидов на организм». М.М. 
Епштейн була автором понад 70 наукових праць. Учасник Другої світової війни, нагороджена 
орденами та медалями СРСР. 

24 березня 60 років від дня народження Сергія Григоровича Свирида, лікаря, 
дерматолога. У 1982 р. закінчив Київський медичний інститут. У 1982–1994 рр. працював 
лікарем-дерматовенерологом у шкірно-венерологічному диспансері №1 м. Києва. У 1992 р. 
захистив докторську дисертацію, у 1994 р. – завідувач кафедри шкірних та венеричних хвороб 
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Гомельського медичного інституту. У 1995–2000 рр. – доцент кафедри шкірних та 
венерологічних хвороб НМУ ім. О.О. Богомольця. З 2001 р. працює професором кафедри. Він є 
автором понад 80 наукових праць та методичних посібників. Наукові дослідження присвячені 
питанням патогенезу та лікування грибкових захворювань шкіри, псоріазу, різних форм 
хламідіозу. 

25 березня 65 років від дня народження Володимира Михайловича Зубачика, 

стоматолога. Народився в с. Станіславчик Львівської області. У 1978 р. закінчив 
стоматологічний факультет Львівського медичного інституту. У 1978–1982 рр. працював 
стоматологом Бродівської ЦРЛ, у 1982–1984 рр. – клінічний ординатор кафедри терапевтичної 
стоматології Львівського медичного інституту, у 1984–1995 рр. – асистент кафедри 
терапевтичної стоматології Львівського медичного інституту. У 1990 р. захистив кандидатську 
дисертацію на тему «Применение иммобилизованных протеолитических ферментов в 
комплексном лечении воспалительных заболеваний пародонта». У 1998 р. отримав звання 
«Заслужений лікар України». У 1995–2000 рр. працював доцентом кафедри терапевтичної 
стоматології. Від 2000 р. – завідувач цієї кафедри. У 2005 р. захистив докторську дисертацію на 
тему «Мембранні механізми патогенезу та терапії запальних процесів пародонту». У 2006 р. 
отримав вчене звання професора. В.М. Зубачик є автором понад 220 наукових і навчально-

методичних праць, в т. ч. монографій, посібників, 7 патентів, 3 авторських свідоцтв на 
винаходи. Наукові дослідження пов’язані з вивченням етіології, патогенезу запальних 
захворювань пародонту із застосуванням комплексного лікування хвороб пародонту, нано- та 
лазерних технологій в стоматології. 

29 березня 190 років від дня народження Івана Павловича Лазаренка. Народився в м. 
Могильові-на-Дністрі (тепер Могилів-Подільський). У1853 р. закінчив медичний факультет 
Київського університету. У 1857 р. захистив докторську дисертацію. Засновник вітчизняної 
школи акушерів. Одним із перших увів в акушерську практику знеболювання пологів, 
експериментально встановив залежність рухової функції матки від рефлекторних імпульсів з 
центральної нервової системи. Першим виявив зв’язок між станом матки і діяльністю серця 
плоду, опрацював профілактику еклампсії. Публікувався в закордонних журналах. Талановитий 
винахідник (щипці Лазаревича, маточний зонд). Помер 25 лютого 1902 р. на 73 році життя. 

30 березня 240 років від дня народження Якова Кузьмича Кайданова. Народився в  
м. Лохвиця (тепер Полтавської області). У 1803 р. закінчив Петербурзьку медико-хірургічну 
академію. З 1809 р. був першим професором терапії та фармакології ветеринарного відділення 
Петербурзької медико-хірургічної академії. У 1828–1831 рр. віце-директор Медичного 
департаменту. Я.К. Кайданов – автор рукописних підручників із зоофармакології, патології, 
зоотерапїї, епізоотології, на яких вчилося перше покоління російських ветеринарних лікарів. 
Помер 9 грудня 1855 р. на 77 році життя. 
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Ю.М. ПАНИШКО, В.І. ФЕДОРЕНКО 
 

ВІКТОР АНДРІЙОВИЧ СУББОТІН 
До 175-річчя від дня народження 

 

Віктор Андрійович Субботін народився 1 березня  
1844 р. в м. Прилуки Чернігівської губернії в сім’ї наглядача 
місцевого училища. Поступив у Першу київську гімназію, яку 
закінчив у 1861 р., і вступив на медичний факультет 
Імператорського університету Св. Володимира, який закінчив з 
відзнакою у 1867 р. Вже в студентські роки проявилася 
здібність до наукової праці при виконанні експериментального 
дослідження на тему «О действии марганцевокислого калия на 
белковые вещества». Вільно володіючи німецькою мовою, він 
переклав працю Г.Л.Ф. Гельмгольця (1821–1894) «О 
применении закона силы в органической природе». На засіданні 
Товариства київських лікарів виступив з доповіддю та 
демонстрацією хворого. У 1869 р. захистив дисертацію на 
здобуття ступеня доктора медицини на тему «Материалы для 
физиологии жировой ткани».  

Для подальшої підготовки він був відряджений за 
кордон. Упродовж 1870 р. – першої половини 1871 рр. працював у Мюнхені в лабораторіях 
видатних вчених-гігієністів, засновників експериментальної гігієни Макса Петтенкофера (1818–
1901), який з 1865 р. був професором гігієни у Мюнхенському університеті, та Карла Фойта 
(1831–1908), який працював ординарним (з 1863 р.) професором фізіології цього університету і 
був директором фізіологічного кабінету. У своїх німецьких вчителів В.А. Субботін оволодівав 
методами гігієнічного дослідження води, ґрунту, повітря, вивчав основи профілактики 
інфекційних хвороб, здійснив дослідження з питань впливу різних режимів харчування 
піддослідних тварин на вміст гемоглобіну в крові. В Мюнхені та Парижі вчений ознайомився з 
ефективністю різних систем вентиляції та опалення госпіталів, систем знезараження стічних 
вод на полях зрошення. В лютому-березні 1871 р. на франко-німецькому театрі війни він 
знайомився з організацією медичної допомоги пораненим, роботою госпіталів. Знайомився з 
методами загальної та медичної статистики і викладанням гігієни в Мюнхенському 
університеті. Після закінчення навчання отримав високу оцінку М. Петтенкофера. 

19 жовтня 1871 р. В.А. Субботін був обраний доцентом Київського університету, згодом 
був призначений завідувачем окремої кафедри гігієни, медичної поліції, медичної географії та 
статистики. Вступна лекція з гігієни була прочитана В.А. Субботіним 4 грудня 1871 р. В 
Петербурзькій медико-хірургічній академії вступна лекція була прочитана О.П. Доброславіним 
(1842–1889) 19 листопада 1871 р. 

 На посаді завідувача кафедри В.А. Субботін  працював до 1893 р., водночас, у 1884–
1887 рр. працював деканом медичного факультету. В діяльності В.А. Субботіна можна виділити 
декілька напрямків: 1) організаційні питання, методика викладання предмету гігієни; 2) наукові 
дослідження в галузі гігієни; 3) громадська діяльність в створенні служби санітарного нагляду в 
Києві та пропаганда медико-профілактичних знань. 

На кафедрі гігієни була створена лабораторія, в якій студенти могли виконувати наукові 
дослідження. При кафедрі вчений створив за власні кошти наукову бібліотеку. У 1884 р. В.А. 
Субботін поставив питання про реорганізацію кафедри і Рада університету погодилася виділити 
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окремі дисципліни та створити нову кафедру – епідеміології, епізоотомії, ветеринарної поліції 
та медичної статистики. Але лише в 1903/1904 навчальному році спеціальний доцентський курс 
з епідеміології та медичної статистики почав читати О.В. Корчак-Чепурківський (1857–1947).  

Результати досліджень вченого знайшли відображення в понад 40 публікаціях. Ці праці 
вченого присвячені питанням загальної та комунальної гігієни: гігієни лікарень, санітарної 
охорони водойм, медичної географії. 

В роботі «По вопросу о городской больнице» вчений широко розглядає принципові 
погляди на гігієнічні вимоги до лікарень: об’єктивна оцінка чистоти повітря, ефективність 
вентиляції лікарняних приміщень, використання бактеріологічних показників. 

Охорона водойм стала актуальною проблемою з розвитком цукрової промисловості на 
теренах України, коли водойми почали забруднюватися стічними водами цукрових заводів. У 
1881 р. з’явилася праця вченого  «Порча воды в прудах и реках свеклосахарными заводами 
Киевской губернии». 

Головним завданням обстеження населеного пункту В.А. Субботін вважав вплив умов 
середовища на здоров’я населення. Велика роль В.А. Субботіна у створенні санітарної 
організації в Києві. Упродовж своєї праці в Київському університеті В.А. Субботін підтримував 
зв’язки зі своїми вчителями. Рада Київського університету обрала М. Петтенкофера і К. Фойта 
почесними членами університету. Не випадково на ювілеї, присвяченому 25-річчю наукової 
діяльності К. Фойта, був присутній В.А. Субботін, якого К. Фойт назвав «моїм давнім і 
улюбленим учнем». 

На кафедрі В.А. Субботіна в різний час працювало багато вчених: І.П. Скворцов, К.Е. 
Добровольський, О.В. Корчак-Чепурківський, П.І. Баранник, Р.Д. Габович. 

Помер В.А. Субботін 17 вересня 1898 р.  на 55 році життя. 
 

ЛІТЕРАТУРА 
 

1. Баранник П.И. В.А. Субботин – организатор и руководитель первой кафедры гигиены на 
Украине / П.И. Баранник, Р.Я. Бенюмов, И.М. Макаренко // Материалы к истории гигиены и 
санитарии на Украине. – Киев, 1962. – Т. 2. – С. 261-278. 

2. Визначні імена у світовій медицині / за ред. О.А. Грандо. – Київ: РВА «Тріумф», 2001. –  

320 с. – Зі змісту: [В.А. Субботін]. – С. 201. 

3. Габович Р.Д. Субботин Виктор Андреевич // БМЭ в 30 т. / гл. ред. Б.В. Петровский; 3-е изд. – 

Москва: Советская энциклопедия, 1985. – Т. 24: Сосудистый шов – Тениоз. – Стб. 975-976. 

4. Ганіткевич Я. Історія української медицини в датах та іменах / Я. Ганіткевич. – Львів: НТШ, 
2004. – 368 с. – Зі змісту: [Віктор Андрійович Субботін]. – С. 225. 

5. Енциклопедія українознавства. Словникова частина в 11 т. / гол. ред. В. Кубійович. – Львів: 
НТШ у Львові, 2000. – Том 8: Сигаревич – Тимковські. – Зі змісту: [В.А. Субботін]. –  

Стб. 3088.  
6. Москаленко В.Ф. Біографічний словник завідувачів кафедр та професорів Національного 

медичного університету імені О.О. Богомольця (1841–2006) /В.Ф. Москаленко, І.М. 
Полякова. – Київ: Книга плюс, 2006. – 304 с. – Зі змісту: [Субботін Віктор Андрійович]. –  

С. 236-237. 

7. Нікберг Ілля. Перший український професор гігієни Віктор Андрійович Субботін / Ілля 
Нікберг // Агапіт. – 1996. – № 4. – С. 31-35. 

8. Старченко С.М. Субботін Віктор Андрійович // УРЕ в 12 т. / гол. ред. М.П. Бажан; 2-е вид. – 

Київ: Голред. УРЕ, 1984. – Том 11, кн. 1: Стодола – Фітогеографія. – С. 36. 



 
 

Феномен людини. Здоровий спосіб життя. Вип. 85 (151). 2019 
 

 

 

38 

В.В. ЧОП’ЯК, Ю.М. ПАНИШКО 
 

ВОЛОДИМИР КОСТЯНТИНОВИЧ ВИСОКОВИЧ 
До 165-річчя від дня народження 

 

Володимир Костянтинович Високович 
народився 2 березня 1854 р. (за іншими джерелами 28 

січня) в польській сім’ї військового ветеринарного 
лікаря в Гайсині Подільської губернії. Згодом батько 
по службі був переведений у Вороніж, де Володимир 
закінчив приватну школу. В 1864 р. сім’я 
переселилася в Харків, Володимир поступив у 
гімназію, яку закінчив із золотою медаллю. У 1871 р. 
В. Високович поступив на медичний факультет 
Харківського університету, який закінчив у 1876 р. 
Вивчав хімію у відомого професора М.М. Бєкетова 
(1827–1911) і патологічну анатомію в професора В.П. 
Крилова (1841–1906), який помітив здібного і 
працьовитого студента та «выбрал из выпуска 1876 
года стипендиата для оставления при университете». 
Після завершення навчання в університеті 
Володимир Костянтинович «был признан лекарем со 
званием уездного врача», але в зв’язку з російсько-

турецькою війною був відряджений на Кавказ: у госпіиталях Тіфлісу, Абастумані, Єревана 
набував фаховості лікаря та прозектора.  

У березні 1878 р. військовий лікар В.К. Високович був направлений в клініку 
Харківського університету, а в 1879 р. в клініки Харківського військового госпіталю.  

У березні 1880 р. медичний факультет Харківського університету обрав лікаря В.К. 
Високовича на 2 роки стипендіатом для приготування до професорського звання по предмету 
«патологічна анатомія». У 1881 р. В.К. Високович склав іспит на ступінь доктора медицини, 
завершив дисертацію на тему «О заболевании кровеносных сосудов при сифилисе». У 
дослідженні дисертаційного матеріалу В.К. Високович застосовував новий метод – мікротомні 
зрізи із фіксованих тканин, виявивши при цьому новий факт: при розростанні інтими артерій 
мозку при сифілісі «стойкие клеточные злементы соединительной ткани образуются не из 
лейкоцитов, а из подвижных фибробластов – гистиогенного, а не кровяного происхождения». 

Після прилюдного захисту дисертації 31 травня 1882 р. був затверджений «в степени 
доктора медицины». В кінці липня 1882 р. В.К. Високовича призначили на посаду 
позаштатного асистента кафедри патологічної анатомії Харківського університету. Після 
захисту дисертації В.К. Високович свою увагу зосередив на проблемах, пов’язаних з етіологією 
і патогенезом інфекційних захворювань. В цей час він опублікував праці з етіології та 
епідеміології сибірської виразки (1883), про роль мікроорганізмів при крупозному запаленні 
легень (1883), про природу «риб’ячої отрути», про молочну кислоту крові і низку праць, 
присвячених вивченню гнійних запалень (1884). Особливе місце займали праці з етіології і 
патогенезу ендокардиту (1883, 1885, 1886). 

31 березня 1884 р. доктора медицини В.К. Високовича відрядили за кордон «с ученой 
целью» – у Німеччину та Францію. В.К. Високович «оселився» в патологоанатомічному 
інституті Й. Орта (1847–1923), але час відрядження використав у трьох напрямках: патологічна 



 
 

Феномен людини. Здоровий спосіб життя. Вип. 85 (151). 2019 
 

 

 

39 

анатомія в Йоханна Орта, бактеріологія і гігієна в Карла Флюгге (1847–1923), фізіологія – в 
Карла Людвіга (1815–1895). 

В інституті Й. Орта та лабораторії К. Флюгге – корифеїв тодішньої науки вчений мав 
фундаментальну наукову школу, а виконані ним дослідження – «Beitrage zur Lehne von der 

Endocarditis» та «Ueber die Schicksale der in’s Blut injicirten Microorganismen in Korpes des 

Warmbluter» зробили нову еру в експериментальній патології (за визначенням М.Ф. 
Мельнікова-Розведенківа). У праці «Beitrage zur Lehne von der Endocarditis» (1886, Внесок у 
вчення про ендокардит) автор наголосив, що для виникнення ендокардиту потрібні два 
фактори: 1) місцева «схильність» тканини (травма) і 2) інфекція. Й. Орт високо оцінив це 
відкриття. У праці «Ueber die Schicksale der in’s Blut injicirten Microorganismen in Korpes des 

Warmbluter» (1886, Про долю мікробів, впорскнутих у кров теплокровних тварин) автор 
наголосив про: 1) факт непрохідності неушкоджених тканин і органів тварин для мікробів:  
2) мікроби швидко зникають із крові в паренхіматозних органах, бо мікроби захоплюють 
(фагоцитоз) фіксовані сполучнотканинні елементи, ендотеліальні клітини і речовина між 
ендотелієм. 

Ще до повернення з-за кордону В.К. Високовича обирають професором кафедри 
загальної патології медичного факультету Харківського університету, але міністр народної 
освіти відхилив кандидатуру В.К. Високовича. 

Два роки праці В.К. Високовича за кордоном набули розголосу в наукових колах 
Європи. На початку 1886 р. В.К. Високович обійняв посаду прозектора кафедри патологічної 
анатомії зі званням приват-доцента і за сумісництвом завідувача Бактеріологічною станцією 
Харківського медичного товариства. 

В 1887–1895 рр. В.К. Високович публікує праці про причини нагноєння (1887), 
результати профілактичних щеплень проти сибірської виразки (1888), причини несприятливості 
(1888), щеплення вакцин сибірської виразки (1889), проходження бактерій через легені (1889), 
відношення золотухи до горбковиці (1890), локалізацію «отрути сказу» в організмі тварин 
(1890), причину епідемічного розвитку черевного тифу (1890), матеріали про сибірську виразку 
(1891), холеру (1892) та ін. 

Працями з вивчення патогенезу і патологічної анатомії інфекційних захворювань 
(гнійного менінгіту, чуми, холери) завершується харківський період діяльності В.К. 
Високовича. 

У зв’язку з тяжкою хворобою проф. Г.М. Мінха (1835–1896), який у 1895 р. пішов у 
відставку, медичний факультет Київського університету обирає в 1895 р. В.К. Високовича 
ординарним професором патологічної анатомії. У званні професора і на посаді завідувача 
кафедри патологічної анатомії вчений був затверджений лише в 1896 р. До цього часу 
відноситься встановлення ним мікробної етіології цереброспінального менінгіту. 

В 1896 р. В.К. Високович добровільно відправляється в складі експедиції разом із Д.К. 
Заболотним в Індію (Бомбей) в якості начальника  російської місії для боротьби з епідемією 
чуми. В 1897 р. В.К. Високович керував науковою експедицією в Бомбеї, завданням якої було 
вивчення епідемії чуми та розроблення заходів проти неї. Під час російсько-японської війни 
(1904–1905) В.К. Високович був одним із організаторів протиепідемічних  заходів у російській 
армії – на території Маньчжурії, Північної Кореї, Далекого Сходу Росії. Велику працю провів 
В.К. Високович разом з Д.К. Заболотним з наукового керівництва боротьбою з епідемією чуми 
в Одесі в 1910–1911 рр. 

В київський період діяльності В.К. Високович почав створювати власну школу.  
З його фундаментальних праць треба назвати курси лекцій «Патологическая анатомия» 

(1911), «Частная патологическая анатомия» (1911), «Патологическая гистология»(1911). 
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Упродовж багатьох років В.К. Високович брав активну участь в комісії Товариства 
російських лікарів в пам’ять М.І. Пирогова. Активну участь взяв вчений у заснуванні в 1907 р. 
Жіночих медичних курсів в Києві, на яких він організував кафедру патологічної анатомії і 
керував цією кафедрою до кінця життя. Заснував Бактеріологічний інститут. 

Помер вчений 26 травня 1912 р. на 59 році життя. На урочистому засіданні Першого 
Всесоюзного з’їзду патологів – пам’яті Рудольфа Вірхова, що відбувся 15-20 вересня 1927 р., 
було проголошено: Володимир Костянтинович Високович – основоположник сучасного вчення 
про ретикуло-ендотеліальну систему. 
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Ю.М. ПАНИШКО, О.І. БУМБАР, 
В.М. ГОРИЦЬКИЙ, В.В. ТАРАСОВ 

 
СТЕПАН ЙОСИПОВИЧ КУХТА 
До 80-річчя від дня народження 

 
Степан Йосифович Кухта народився 4 березня 

1939 р. в м. Радехів Львівської області в сім’ї робітників. 
В 1942–1945 рр. проживав з батьками у Відні, куди були 
вивезені на примусові роботи. Був в’язнем табору 
Шенбрун. В 1945 р. сім’я повернулася на батьківщину і 
Степан Кухта поступив у 1-й клас Радехівської 
семирічної школи. В 1952 р. поступив у 8-й клас 
Радехівської СШ. В 1953 р. поступив на фельдшерсько-

акушерське відділення Львівського медичного училища 
№1, яке закінчив у 1957 р. з відзнакою. З липня 1957 р. 
по березень 1959 р. працював у Радехівській 
санепідстанції помічником лікаря. З березня 1959 р. по 
серпень 1960 р. працював завідувачем підземного 
здоровпункту Червоноградської МСЧ шахти №2. У  
1960 р. поступив на стоматологічний факультет 
Львівського державного медичного інституту.  

Навчаючись в медінституті водночас працював 
медбратом в госпіталі інвалідів Вітчизняної війни 

(липень 1961 р. – листопад 1963 р.), медбратом протитуберкульозного диспансеру (грудень 
1963 р. – червень 1965 р.). У 1965 р. закінчив стоматологічний факультет ЛДМІ з відзнакою. 

У 1965–1967 рр. працював стоматологом Лопатинської районної лікарні №2, в 1967 р. – 

Радехівської районної лікарні Львівської області. У вересні 1967 р. завідувач кафедри 
терапевтичної стоматології доц. Л.А. Луцик просить ректора ЛДМІ виділити 0,5 ставки  
асистенту С.Й. Кухті. Таким чином, з 1967 р. розпочалася його науково-педагогічна діяльність. 
З серпня 1969 р. С.Й. Кухта став повним асистентом кафедри. У 1970 р. С.Й. Кухта представив 
дисертацію на тему «Эффективность фтористой профилактики кариеса зубов в разные периоды 
развития ребенка (у детей дошкольного возраста)». Дисертацію С.Й. Кухта захистив у 1971 р.  

У 1970 р. С.Й. Кухта з відзнакою закінчив пропагандистський факультет Університету 
марксизму-ленінізму. У 1970 р. С.Й. Кухта пройшов курс підвищення кваліфікації при 
Київському медичному інституті.  

З 1974 р. по квітень 1979 р. С.Й. Кухта працював заступником декана стоматологічного 
факультету. В серпні 1975 р. кандидат медичних наук обирається на посаду в. о. доцента 
кафедри терапевтичної стоматології. Рішенням ВАК при РМ СРСР від 16 березня 1977 р. С.Й. 
Кухта отримує вчене звання доцента по кафедрі «терапевтичної стоматології». На цій посаді 
С.Й. Кухта працює до 1994 р. З грудня 1985 р. по жовтень 1992 р. С.Й. Кухта працював 
помічником проректора і ректора з лікувальної роботи.  

Наказом №222 від 3 листопада 1992 р. С.Й. Кухта призначається проректором ЛДМІ з 
лікувальної роботи. На цій посаді він працює до 1996 р. В 1994–2000 рр. С.Й. Кухта працює 
завідувачем кафедри терапевтичної стоматології. Наказом №125 від 28 серпня 1996 р. С.Й. 
Кухта переводиться на посаду професора кафедри. Атестат професора С.Й. Кухти оформлений 
28 червня 1996 р. Від 2000 р. С.Й. Кухта переводиться на посаду професора кафедри. 
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У 2008 р. закінчився черговий термін перебування на посаді професора кафедри. В 
зв’язку із запереченням завідувача кафедри, доктора медичних наук, професора В.М. Зубаченка 
про подальшу співпрацю з С.Й. Кухтою, останній був звільнений з роботи з 30 червня 2008 р. з 
причини закінчення терміну угоди. У 2009–2018 рр. професор С.Й. Кухта працював 
професором Ужгородського національного університету. 

Напрямками наукової діяльності С.Й. Кухти були проблеми профілактики та лікування 
карієсу, стимуляції карієсорезистентності цементу зубів хворих із пародонтопатіями; вивчення 
ролі порушень мікроциркуляції в патогенезі хвороб пародонту; вивчення генетичних маркерів у 
стоматології та особливостей стоматогліфіки в людини; застосування препаратів калгану в 
стоматології; питання історії медицини та української стоматологічної термінології; 
впровадження і стоматологічну практику лікувальних засобів Парагель, Аквапарагель. 

С.Й. Кухта є автором понад 390 наукових і навчально-методичних праць, в т. ч. 14 книг: 
монографії, навчальні посібники, словники, атласи, довідники, електронні книги. С.Й. Кухта 
підготував 6 кандидатів наук. Серед вихованців С.Й. Кухти багато відомих лікарів спеціальної 
державної, відомчої, військової та приватної стоматології.  

Бажаємо Ювіляру міцного здоров’я! 
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Ю.М. ПАНИШКО, Н.В. БЕРЕЗНІЧЕНКО 
 

БОРИС СЕРГІЙОВИЧ МАР’ЄНКО 
До 90-річчя від дня народження 

 
Борис Сергійович Мар’єнко народився 8 березня 

1929 р. в м. Харків у сім’ї агронома. Дитинство було 
опалене війною 1941–1945 рр. В 1944 р. після 
звільнення України від нацистів працював рік слюсарем 
в Куликівській МТС Сатанівського району Хмель-

ницької області. Середню школу закінчив  у 1949 р. 
Того ж року поступив на медичний факультет 
Львівського державного медичного інституту. Під час 
навчання зацікавився психологією. На той час (1945–
1970) завідувачем кафедри психіатрії працював Юхим 
Васильович Маслов (1890–1970).  

Б.С. Мар’єнко водночас (1951–1956) заочно 
навчався у Київському інституті фізичної культури і 
отримав другу професію – викладач фізичного 
виховання. Після закінчення ЛДМІ в 1955 р.почав 

працювати завідувачем відділу республіканської психіатричної колонії «Заклад» 
Львівської області. На цій посаді лікар Б.С. Мар’єнко працював до 1958 р. Оскільки 
Борис Сергійович підтримував тісні стосунки зі своєю кафедрою, то в кінці 1958 р. 
поступив у клінічну ординатуру з психіатрії, яку закінчив у 1960 р. Був прийнятий в 
аспірантуру кафедри психіатрії Львівського медичного інституту. Під час навчання 
активно працював над кандидатською дисертацією. 

Після закінчення аспірантури почав працювати головним лікарем міжрайонної 
психіатричної лікарні с. Бережниця Львівської області (1963–1966). У 1964 р. Б.С. 
Мар’єнко захистив кандидатську дисертацію на тему «Функции коры  надпочечников у 
больных шизофренией в процессе активной терапии». 

В серпні 1966 р. Б.С. Мар’єнко за конкурсом був обраний асистентом кафедри 
психіатрії ЛДМІ і на цій посаді пропрацював до 1971 р. У 1972 р. Б.С. Мар’єнко подав 
документи на конкурс на посаду доцента і в 1972 р. почав працювати доцентом кафедри 
психіатрії. 

5 вересня 1973 р. доцент Б.С. Мар’єнко очолив деканат медичного факультету 
ЛДМІ. 4 липня 1974 р. доцент Б.С. Мар’єнко був призначений на посаду проректора з 
навчальної роботи ЛДМІ. В 1975 р. Б.С. Мар’єнко захистив докторську дисертацію на 
тему «Терапевтический патоморфоз непрерывно текущей параноидной шизофрении». 

Рішенням ВАК при Раді Міністрів СРСР від 16 липня 1976 р. Б.С. Мар’єнкові 
присвоїли ступінь доктора медичних наук. В тому ж році Б.С. Мар’єнко отримав 
нагороду – орден «Знак Пошани».  

Від 30 вересня 1977 р. Б.С. Мар’єнко  був обраний на посаду в. о. професора 
кафедри. Наказом від 21 серпня 1978 р. «Про розділення кафедри психіатрії ЛДМІ на 
кафедру психіатрії №1 і кафедру психіатрії №2» кафедра була поділена на два 
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підрозділи, наказом від 12 лютого 1979 р. кафедра психіатрії №2 отримала назву 
кафедри психіатрії удосконалення лікарів. 

В листопаді 1979 р. проф. Б.С. Мар’єнко написав заяву з проханням звільнити 
його з посади проректора з навчальної роботи. 9 червня 1980 р. проф. Б.С. Мар’єнко 
написав заяву з проханням звільнити з посади завідувача кафедри психіатрії 
удосконалення лікарів. 

Закінчився медінститутський період  наукової роботи проф. Б.С. Мар’єнка. У 
1980 р. він влаштувався на посаду завідувача відділу соціально-психологічних проблем 
праці і управління Львівського відділу Інституту економіки АН УРСР, директором 
якого був проф. Мар’ян Долішній. На цій посаді Б.С. Мар’єнко  працював до 1990 р. 
Б.С. Мар’єнко працював керівником Львівської філії Київського центру політичної 
психології. Від 1996 р. проф. Б.С. Мар’єнко – професор кафедри психології Львівського 
національного університету ім. Івана Франка.  

Наукові дослідження Б.С. Мар’єнка присвячені проблемам клінічної психіатрії, 
зокрема, діагностики, клініки та лікування шизофренії; соціальній психології праці та 
управління; проблемам політичної психології, психології психічного здоров’я. 

Борис Сергійович Мар’єнко був автором близько 140 наукових і навчально-

методичних праць. Вчений підготував 5 кандидатів наук. 
Помер Б.С. Мар’єнко у 2011 р. на 82 році життя. 
Світла пам’ять про професора Бориса Сергійовича Мар’єнка, нашого Наставника, 

Лікаря і Людину залишається в наших серцях. 
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Ю.М. ПАНИШКО, А.Л. ВАСИЛЬЧУК 
 

БОГДАН АНТОНОВИЧ СОБЧУК 
До 110-річчя від дня народження 

 
Богдан Антонович Собчук народився 15 березня 

1909 р. в м. Стрий (нині Львівської обл.) в сім’ї вчителів. 
Середню школу закінчив у 1927 р. в м. Дрогобичі. В тому 
ж році поступив на медичний факультет Львівського 
університету імені Яна Казимира, який закінчив у 1933 р. 
Ще студентом, починаючи з 1930 о., працював молодшим 
асистентом на кафедрі біохімії до 1936 р. 

У 1936 р. Б.А. Собчук захистив дисертацію на тему 
«Rola kwasu pyrogronowego w glikogenolizie mięśniowej», 
отримав диплом доктора медичних наук і з того часу 
працював асистентом кафедри фізіології Львівської 
академії ветеринарної медицини. У 1939 р. переїхав у  
м. Тернопіль, де працював практикуючим лікарем. Деякий 
час був начальником санітарної частини Облуправління 
НКВС. У 1940 р. переїхав до Львова для продовження 

наукової роботи. У 1940–1941 рр. працював доцентом кафедри тваринництва 
сільськогосподарського факультету Львівського політехнічного інституту. У 1942–1944 рр. 
Б.А. Собчук працював доцентом кафедри біохімії медико-природничих фахових курсів у 
Львові.  

Після звільнення Львова від нацистських окупантів у 1944 р. Б.А. Собчук  був 
призначений завідувачем кафедри біохімії Львівського державного медичного інституту. У 
1945 р. доцент Б.А. Собчук був нагороджений нагрудним знаком «Отличник 
здравоохранения».  

В 1946 р. Вчена Рада ЛДМІ присудила Б.А. Собчуку вчений ступінь кандидата 
медичних наук без захисту дисертації. У 1947 р. ВАК при РМ СРСР виписав диплом 
кандидата медичних наук Б.А. Собчуку. В 1948 р. Вчена Рада ЛДМІ клопотала перед ВАК 
СРСР про присудження Б.А. Собчуку вченого звання доцента по кафедрі біохімії, але 
отримала відмову. Однак 11 червня 1949 р. ВАК СРСР присвоїв вчене звання доцента по 
кафедрі біохімії Б.А. Собчуку. 

В 1951 р. Б.А. Собчук закінчив університет марксизму-ленінізму. 
17 грудня 1951 р. МОЗ СРСР затвердило кандидатуру Б.А. Собчука в докторантуру 

при Інституті клінічної фізіології АН УРСР і призначило науковим керівником Р.Є. 
Кавецького (1899–1978). Б.А. Собчук знаходився в докторантурі від 12 грудня 1951 р. по 20 
грудня 1953 р. В 1957 р. Б.А. Собчук захистив докторську дисертацію на тему «Синтез 
ксантоптерина и его побочных продуктов и их влияние на экспериментальные опухоли 
животных». Захист відбувся в Об’єднаній раді Відділення біологічних наук АН УРСР. 25 
червня 1960 р. ВАК СРСР затвердив Б.А. Собчука в науковому ступені доктора біологічних 
наук. 
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За час праці на посаді завідувача кафедри Б.А. Собчук продовжував  наукові 
дослідження, організував спектрофотометричну лабораторію, готував наукові кадри. 

В 1961 р. постало питання про присвоєння звання професора доценту Б.А. Собчуку. 
В тому ж році ВАК СРСР затвердив Б.А. Собчука у вченому званні професора. 

Б.А. Собчук підготував 23 кандидатів, 9 докторів наук. 
За час праці у Львівському університеті, Львівській політехніці, ЛДМІ Б.А. Собчук 

написав близько 60 наукових праць польською, німецькою, французькою, українською, 
російською мовами. Наукові дослідження вченого охоплювали проблеми обміну вуглеводів, 
а саме ролі піровиноградної кислоти в глікогенолізі м’язів, впливу ксантоптерину на ріст та 
особливості метаболізму експериментальних пухлин, обміну йоду при різних 
функціональних станах щитоподібної залози, дії оксиду вуглецю на гемові білки. 

В квітні 1973 р. професор Б.А. Собчук написав заяву з проханням перевести його на 
посаду консультанта кафедри. Згодом вийшов на пенсію. Був нагороджений Почесною 
Грамотою ЛДМІ. 

Помер вчений 9 квітня 1974 р. на 66 році життя. 
Пам’ять про нашого Вчителя залишається з нами. 
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Ю.М. ПАНИШКО, А.Л. ВАСИЛЬЧУК, 
С.І. КАЩЕВСЬКА 

 
МАМЕД ГАСАН АШУМОВИЧ ДЖАФАРОВ 

До 95-річчя від дня народження 
 

 

Мамед Гасан Ашумович Джафаров народився 18 березня 1924 р. в м. Баку. В шкільні 
роки Мамед добре вчився, захоплювався плаванням, гімнастикою і згодом став відомим 

спортсменом школи. В 1937 р. вступив у секцію плавання СТ 
«Динамо», членом якого був 75 років. В 1939 р. Мамед, будучи 
одним з перспективних плавців Азербайджану, брав участь у 
Всесоюзних дитячо-юнацьких змаганнях з плавання у Москві, 
Тбілісі. В 1941 р. закінчив СШ № 89 і в серпні 1941 р. поступив 
в Азербайджанський державний медичний інститут. В інституті 
Мамед навчався успішно. Тут проявилися творчі здібності і на 
IV курсі на запрошення завідувача кафедри анатомії, декана 
факультету, професора К.А. Балакішієва був залучений до 
викладацької роботи з анатомії (1944–1946) зі студентами І 
курсу. В травні 1946 р. завершив навчання в інституті і був 
залишений на посаді асистента.  

Успіхи у спорті, знання лікаря, особливо, в галузі 
анатомії та біомеханіки привернули до нього увагу керівництва 
Спорткомітету УРСР і Мамеду Ашумовичу запропонували 
переїхати до Львова, де в червні 1946 р. згідно з Постановою Ради Міністрів УРСР був 
створений Львівський державний інститут фізичної культури. За наказом №18 від 27 липня 
1946 р. Мамед Ашумович Джафаров став асистентом кафедри анатомії ЛДІФК, в якому 
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судилося пропрацювати 46 років. Кафедра анатомії прославилася тим, що на ній майже 
одночасно працювали 3 професори: Отелін Олександр Анатолійович (1904–1986) в 1945 р. 
скерований на роботу в ЛДІФК; Любомудров Андрій Павлович (1895–1972), який з 
5.07.1947 р. по 1.09.1948 р. був завідувачем кафедри анатомії; О.А. Отелін – завідувач 
кафедри з 1.09.1948 р. по 1.08.1949 р.; Михайло Костянтинович Замятін (1895-?) завідувач 
кафедри з 1.09.1949 р. по 1.08.1950 р. З 1.09.1950 р. по 1.08.1956 р. кафедрою завідувала 
кандидат медичних наук, доцент Серафима Іллівна Мисник (1907-?). До 1960 р. обов’язки 
завідувача кафедри виконував М.К. Замятін. Ось в такому оточенні Мамеду Ашумовичу 
Джафарову прийшлося розпочинати свою діяльність. 

В 1947 р. М.Г.А. Джафаров зробив першу наукову доповідь, а в 1952 р. з’явилася 
перша публікація наукової роботи. Одночасно М.Г.А. Джафаров навчався заочно в 
Київському державному інституту фізичної культури (1951–1956). В 1953–1954 рр. він був 
у річній аспірантурі Державного центрального інституту фізичної культури в Москві. В 
1954 р. захистив кандидатську дисертацію на тему «Изменения в расположении органов 
грудной полости при выполнении гимнастических упражнений». В 1954 р. почав працювати 
доцентом кафедри. У 1960 р. М.Г.А. Джафаров був обраний на посаду завідувача кафедри 
анатомії, біомеханіки. 

В 1968 р. М.Г.А. Джафаров захистив докторську дисертацію на тему 
«Анатомотопографические изменения внутренних органов при физических упражнениях». 
В 1969 р. М.Г.А. Джафаров отримав вчене звання професора. В 1960–1965 та 1982–1987 рр. 
М.Г.А. Джафаров працював на посаді декана інституту. У 1987 р. М.Г.А. Джафаров був 
обраний за конкурсом на посаду завідувача кафедри анатомії, біомеханіки та метрології, яку 
очолював до 1992 р. В 1992 р. був професором кафедри, а в 1994–1999 рр. працював 
професором-консультантом кафедри біомеханіки і спортивної метрології ЛДІФК. 

М.Г.А. Джафаров 33 роки працював завідувачем кафедри, 11 років був деканом 
факультету, 8 років – головою профкому, тимчасово виконував обов’язки ректора 
інституту. 

На кафедрі працював потужній колектив викладачів, які згодом стали доцентами:  
О. Новицький, В. Стеник, Б. Кутневич, А. Копейкіна, В. Столяров, Б.Онопрієнко, 
І.Заневській, С. Волжанін, А. Васильчук, О. Рибак. 

А.М. Джафаров був автором (співавторам) 150 наукових праць, серед яких навчальні 
програми для інститутів фізкультури, глави в підручниках із анатомії для інститутів 
фізичної культури (1978) і технікумів (1977, 1984), рецензії на підручники, методичні 
розробки, статті в журналах та тези наукових робіт, 4 авторські свідоцтва на винаходи. Він 
був автором тренажерів електромеханічних моделей для програмованого навчання 
студентів, спортсменів, тренерів. Його наукові матеріали включені в підручники з анатомії, 
біомеханіки, лікувальної фізкультури, лікарського контролю. Роботи надруковані 
російською, англійською, німецькою та українською мовами. Джафаров М.А. був 
редактором відділу «Анатомія» Великої медичної енциклопедії (29 томів), членом Вищої 
Атестаційної комісії МВССО СРСР. Він багато років працював у Предметних комісіях із 
анатомії та біомеханіки при Спорткомитетах СРСР та УРСР. Багаторазово призначався 
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Головою Державних екзаменаційних комісій (Київ, Баку, Москва), експертних комісій, двічі 
призначався керівником наукових делегацій СРСР (Лейпціг, Софія). 

Мамед Ашумович був провідним спеціалістом зі спортивної анатомії та біомеханіки. 
На кафедру приїжджали на стажування викладачі з інших навчальних закладів країни. За 
планом спорткомитету СРСР він щорічно читав лекції викладачам на ФПК (Москва) та в 
деяких інститутах фізичної культури СРСР. 

Проф. М.А. Джафаров надавав науково-методичну допомогу тренерам, деяким 
командам СРСР та УРСР. Перед іграми XXIV Олімпіади упродовж 5 років був членом КНГ 
збірної команди СРСР зі стрільби з лука. 

На базі кафедри анатомії та біомеханіки ЛДІФК були проведені засідання секцій 
анатомії та біомеханіки Української республіканської конференції (1970) та XII Всесоюзної 
наукової конференції з фізіології, морфології, біомеханіки та біохімії м’язової діяльності 
(1972). 

Засвідчена і гідна громадянська позиція М.А. Джафарова в часи перебудови країни, 
під час проголошення Незалежності України, яка була підтримана Головою Львівської 
обласної ради народних депутатів В.М. Чорноволом та Головою Львівської міської ради  
В.І. Шпіцером. 

Діяльність вченого, педагога, громадянина України М.А. Джафарова відзначена 11-

ма урядовими нагородами, 4-ма Почесними грамотами Спорткомітету СРСР, 3-ма 
Почесними грамотами Спорткомітету УРСР. 

В 1992 р. Мамед Ашумович вийшов на заслужений відпочинок. У 1997 р. в 
Марійському палаці столиці України Президент Л.Д. Кучма особисто вручив М.А. Джа-

фарову Диплом почесного звання «Заслужений працівник фізичної культури і спорту 
України» і нагрудний знак. В 1999 р. та 2003 р. розпорядженням 
Президента України М.А. Джафарову призначено Державну 
стипендію «як видатному діячеві в галузі фізичної культури і 
спорту» (з особистого листа Президента України Л.Д. Кучми). 

23 травня 2008 р. в Посольстві Азербайджану в Україні 
Президенту Азербайджану Ільхаму Гейдаровичу Алієву представили 
львівську сім’ю Джафарових: Мамеда Ашумовича та Джаваір 
Мамедівну, додавши, що це єдина азербайджанська сім’я, де батько і 
донька удостоєні Почесних звань «Заслуженого працівника фізичної 
культури і спорту України» та «Заслуженого лікаря України». 

27 грудня 2011 р. Надзвичайний і Повноважний Посол Азербайджану в Україні 
Ейнула Мадатлі в урочистій обстановці в Львівській міській раді за участю керівництва 
Львова А. Садового, В.Косіва вручив нагрудний знак та Свідоцтво про присвоєння М.А. 
Джафарову Почесного звання «Заслужений діяч фізичної культури і спорту 
Азербайджанської Республіки». 

Наукова і педагогічна діяльність проф. Джафарова М.А. відображена у книгах: 
«Вітчизняна анатомія на етапах історії», «Професори – морфологи України», «Новітня 
історія України. Львівщина та львів’яни», «Енциклопедія сучасної України», «Філософські 
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пошуки», на сторінках збірника «Здоровий спосіб життя»; рецензентом і членом 
редакційної ради якого він був. 

Своїми успіхами Мамед Ашумович завжди завдячував своїй сім’ї. Його дружина, 
Любов Вікторівна Гулідова-Джафарова з 1948 р. працювала старшим викладачем кафедри 
ЛФК і лікарського контролю ЛДІФК упродовж 36 років. Донька, Джаваір Мамедівна 
Джафарова народилася у Львові. Закінчила СШ №4 із золотою медаллю, потім Львівський 
державний медичний інститут з відзнакою. У 1999 р. закінчила Академію державного 
управління при Президентові України, в 2004 р. захистила кандидатську дисертацію. 
Працює головним лікарем 1-ї міської клінічної лікарні імені Князя Лева. В 1999 р. отримала 
Почесне звання «Заслужений лікар України». Зять – Юрій Васильович Бісярін, кандидат 
медичних наук, доцент, відомий фахівець своєї справи. Онук – Олег Юрійович закінчив з 
відзнакою ЛНМУ, завідує міським центром ендоскопічної гінекології. 

З 2011 р. Мамед Ашумович почав важко хворіти і помер 19 липня 2013 р. на 90 році 
життя. 
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Ю.М. ПАНИШКО, В.Д. МІХЕЛЬ 
 

ЛЕОНАРД ЛЕОПОЛЬДОВИЧ ГІРШМАН 
До 180-річчя від дня народження 

 

 Леонард Леопольдович Гірш-

ман народився 13(25) березня 1839 р. 
в м. Тукум Курляндської губернії 
Російської імперії (нині м. Тукумс, 
Латвія). В 1855 р. Л.Л. Гіршман 
закінчив із золотою медаллю 1-у 
Харківську гімназію і поступив на 
медичний факультет Харківського 
університету. Під час навчання на  
Л. Гіршмана великий вплив мав 
хірург Грубе. Офтальмології як 
самостійної клінічної дисципліни не 
існувало. Очні хвороби викладали 
хірурги Ванцетті, Струве, 
Наранович, Грубе, хоча очні хвороби 
складали біля половини всіх 
хірургічних хвороб. 

В 1860 р. Л.Л. Гіршман 
завершив навчання в університеті. В 1861 р. Л.Л. Гіршман  здав частину іспитів на звання 
доктора медицини і поїхав за кордон для вдосконалення., Працював у лабораторіях Е. Дюбуа-

Реймона (1818–1896), Е.В. Брюкке (1819–1892),  Г.Л.Ф. Гельмгольца (1821–1894), а також в 
клініках А. Грефе (1828–1870), видатного німецького офтальмолога, який заснував (1850) в 
берлінській лікарні Шаріте офтальмологічну клініку, та Ф. Егера (1784–1871).  

В 1866 р. Л.Л. Гіршман повернувся в Харків, а в 1868 р. захистив дисертацію на тему 
«Материалы для физиологии цветоощущения» і отримав ступінь доктора медицини. В тому ж 
році Рада університету допускає Л.Л. Гіршмана до читання лекцій з офтальмології як приват-

доцента. Оскільки в Харкові в той час не було клініки очних хвороб, Л.Л. Гіршман приймає 
хворих у себе на квартирі. Лише в 1871 р. з 25 ліжок хірургічного відділення в розпорядження 
офтальмолога виділили 2 ліжка. 19 жовтня 1872 р. в приміщенні хірургічної клініки було 
відкрито офтальмологічну клініку на 10 ліжок, а в 1880 р. Харківське земство виділило кошти 
на додаткові 10 ліжок для «очних» хворих.  

У 1875 р. Л.Л. Гіршману було присвоєно звання екстраординарного професора, у 1885 р. 
–звання ординарного професора. В 1893 р. Л.Л. Гіршман отримав звання заслуженого 
професора. У 1895 р. з нагоди 35-річчя лікарської діяльності професора Л.Л. Гіршмана медичне 
товариство Харкова організувало урочистості, що відбулися в квартирі ювіляра. 

В 1896 р. клініка перейшла в нове приміщення. В 1899 р. Уряд видав «Временные 
правила», за якими студенти виключалися з університетів «за участь в безпорядках» і 
віддавалися в солдати. В 1905 р. із Харківського університету була виключена група студентів. 
На знак протесту Л.Л. Гіршман  подав у відставку, яка була прийнята. 

На засіданні міської Думи в листопаді 1906 р. була заслухана заява проф. Н.Ф. Сумцова з 
пропозицією заснувати в Харкові очну лікарню, щоб забезпечити потребу населення в 
офтальмологічній допомозі і затримати в Харкові Л.Л. Гіршмана. Навесні 1908 р. було 
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орендовано приміщення для лікарні, а в квітні 1912 р. лікарня перейшла в новий будинок, 
збудований на пожертви різних організацій та осіб.  

За своє життя Л.Л. Гіршман написав трохи більше 20 робіт, але дослідження, проведені 
ним у лабораторіях відомих європейських вчених, були названі видатними, а їх результати 
цитувалися в підручниках того часу як вітчизняних, так і зарубіжних. Упродовж 33 років (1881–
1914) Л.Л. Гіршман реферував всю російську офтальмологічну літературу для журналу «Archiv 

für Augenheilkunde». 
Під час російсько-турецької війни 1877 р. Л.Л. Гіршман відвідував театр бойових дій для 

виявлення очних хвороб у вояків. Він встановив, що епідемія очних захворювань у військах 
пояснюється наявністю значної кількості солдат, які хворіли трахомою до військової служби. 

У 1910 р. Л.Л. Гіршман брав участь в організації Жіночого медичного інституту. За його 
ініціативою було відкрите училище для сліпих дітей. Головою опікунської ради обрано Л.Л. 
Гіршмана. Вчений сприяв виробництву циліндричних стекол. 

Серед праць Л.Л. Гіршмана – роботи, присвячені дослідженню міозу та мідріазу, 
викликаного різними лікарськими засобами, лікуванню трахоми, фізіології кольорового зору. 

 

 
 

Пам’ятник відкритий у 2009 р. на території 14-й офтальмологічної міської 
 клініки ім. Л.Л.Гіршмана 
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Л.Л. Гіршман читав популярні лекції для робітників. 
В останні роки життя Л.Л. Гіршман відійшов від лікарської, наукової та громадської 

діяльності. 
Серед учнів вченого: П.Н. Барабашев, Є.П. Браунштейн, Д.М. Натансон, П.П. 

Прокопенко. 
3 січня 1921 р. Л.Л. Гіршман помер на 82 році життя. 
Офтальмологічні інститути в Харкові, Ленінграді носять ім’я Л.Л. Гіршмана. 
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Ю. М. ПАНИШКО, А. Л. ВАСИЛЬЧУК,  
Л.С. МЕТЕЛЬСЬКА, О.В. ШЕВЕЛЮК 

 
Хроніка березня. ЮВІЛЕЙНІ ДАТИ ЗАРУБІЖНИХ ЛІКАРІВ  

ТА ВЧЕНИХ 
 
1 березня 145 років від дня народження Альбана Келера, німецького лікаря, 

рентгенолога. У 1897 р. закінчив медичний факультет Фрейбурзького університету. Зацікавився 
новою для того часу дисципліною – рентгенологією. У 1902 р. у Вісбадені організував 
рентгенологічну лабораторію, в якій пропрацював до кінця життя. Вже в 1901 р. з’явилася його 
книга про рентгенівські картини захворювання костей. Від 1903 р. повністю присвятив себе 
рентгенології. Вчений описав рентгенологічні ознаки кісткових змін при рахіті та сифілісі 
костей; остеопороз кісток при запальних процесах, екзостози, зміни в кістках при гемофілії, 
сирінгомієлії, хворобі Рейно, атеросклерозі; хронічні плеврити, діагфрагмальні грижі, 
нормальну цибулину 12-палої кишки. Келеру належать перші систематичні рентгенологічні 
дослідження захворювань печінки та жовчного міхура, туберкульозу нирок та ниркових 
камінців. У 1908 р. він описав остеохондропатію човноподібної кістки стопи (хвороба Келера І), 
а в 1920 р. остеохондропатію головок плеснових кісток (хвороба Келера II). Світову славу  
А. Келеру принесла книга «Межі норми і початок патологічних змін у рентгенівському 
відображенні» (1910), яка стала керівництвом для рентгенологів всього світу. У 1913 р. А. Ке-

леру було присвоєно звання професора. Він був дійсним членом і членом-кореспондентом 
багатьох наукових закладів низки країн, був одним із засновників Німецького товариства 
рентгенологів. Помер у 1947 році на 73 році життя. 

3 березня 140 років від дня народження Ельмера Вернера Макколлума, 

американського біохіміка. Народився у Форт-Скотті (Канада). У 1903 р. закінчив Канзаський 
університет. Від 1908 р. працював у Вісконсінському університеті. У 1917–1944 рр. – професор 
біохімії, від 1945 р. – почесний професор Університету Дж. Гопкінса в Балтиморі. Основні 
роботи присвячені проблемам харчування, вивченню ролі вітамінів та мінеральних речовин в 
організмі тварин. У 1913 р. відкрив жиророзчинний вітамін А та водорозчинний вітамін В1. У 
1915 р. сформулював гіпотезу про повноцінну їжу. У 1922 р. відкрив вітамін Д та Е. Показав 
важливість мікроелементів для повноцінного життя. Доказав, що зниження в крові концентрації 
кальцію викликає тетанію. Вивчав сольовий склад крові в організмі різних тварин. Довів 
можливість утворення в організмі фосфоромісних органічних речовин з неорганічних фосфатів. 
Е. В. Макколлум був членом Шведської Королівської АН та низки інших академій і наукових 
товариств. Помер 15 листопада 1967 р. на 89 році життя. 

5 березня  135 років від дня народження Євгена Никаноровича Павловського, 

російського зоолога, ентомолога, паразитолога. Народився в с. Бирюче Воронізької області. У 
1908 р. закінчив Військово-медичну академію у Петербурзі. Від 1921 р. завідував у ній 
кафедрою зоології і паразитології. У 1933–1944 рр. працював у Всесоюзному інституту 
експериментальної медицини в Ленінграді і в Таджицькому філіалі АН СРСР. Від 1942 р. – 

директор Зоологічного інституту АН СРСР. Основні наукові роботи присвячені паразитології. 
Є.Н. Павловський брав участь в багатьох комплексних експедиціях в Середню Азію, Крим, 
Закавказзя, Далекий Схід. Зібрав величезний матеріал з фауни, біології та екології паразитів і 
переносників збудників хвороб. Він був автором «Учебника паразитологии человека с учением 
о переносчиках трансмиссивных болезней» (1951) та монографії «Руководство по 



 
 

Феномен людини. Здоровий спосіб життя. Вип. 85 (151). 2019 
 

 

 

55 

паразитологии человека» (Т. 1-2, 1946, 1948). Є.Н. Павловський був академіком АН СРСР 
(1939), академіком АМН СРСР (1944), почесним членом АН ТаджРСР (1951), лауреатом 
Сталінських премій (1941, 1950). Нагороджений Золотою медаллю ім. І.І. Мечнікова АН СРСР 
(1949), Великою Золотою медаллю Географічного товариства СРСР (1954), йому присвоєно 
звання Героя Соціалістичної Праці (1964), нагороджений Ленінською премією (1965). Помер 27 
жовтня 1965 р. на 82 році життя. 

8 березня 140 років від дня народження Кейта Люкаса, англійського фізіолога. 
Народився в Грінвічі. У 1900 р. закінчив Кембриджський університет. У 1901 р. відправився у 
Нову Зеландію, де виконав свою першу роботу в галузі фізичної географії, що була надрукована 
у 1904 р. У 1904 р. був обраний членом Трініті-коледжу, а з 1908 р. став викладачем. У період 
1904–1914 рр. проводив дослідження в галузі нервово-м’язової системи. Під час І Світової 
війни служив у британських військово-повітряних силах і запропонував деякі авіанавігаційні 
устаткування. К. Люкас вивчав закономірності зміни збудливості, рефрактерні фази, явища 
декремента, тобто поступового зменшення хвилі збудження при її розповсюдженні. Довів, що в 
нормальному стані хвиля збудження розповсюджується по нерву без декремента, а в 
депресованому нерві, а також в сінапсах з декрементом. К. Люкас розповсюдив дію закону «Все 
або нічого» на діяльність нервово-м’язового апарату (1909). Помер 5 жовтня 1916 р. на 38 році 
життя.  

13 березня 345 років від дня народження Жака-Луї Пті, французького анатома та 
хірурга. Пройшов звичайну для цирульників ремісничу науку. У 18 років почав працювати 
демонстратором на лекціях з анатомії та хірургії, потім працював хірургом паризької лікарні 
Шаріте. У 1692–1700 рр. в якості військового хірурга брав участь в численних походах. Від 
1700 р. читав лекції з анатомії та хірургії в Парижі. У 1715 р. був обраний членом Паризької 
АН. Читав курс кісткових хвороб в Сент-Комському анатомічному театрі. У 1731 р. став 
директором Королівської хірургічної академії. Вчений описав поперековий трикутник 
(трикутник Пті), розрив ахілового сухожилка і запропонував метод його лікування, вивихи та 
способи їх лікування, анкілози. Запропонував фіксувальну пов’язку при переломах ключиці 
(вісімкоподібна пов’язка Пті), розробив методику двомоментної ампутації кінцівки. Вчений 
вперше диференціював холецистит і абсцес печінки, робив операції на жовчному та сечовому 
міхурі, запропонував спосіб накладання колоректального анастомозу. Для запобігання кровотеч 
запропонував гвинтовий турнікет. Помер 20 квітня 1750 р. на 77 році життя.  

17 березня 120 років від дня народження Давида Нахманзона, американського біохіміка. 
Народився в Катеринославі (тепер Дніпро). У 1926 р. закінчив Берлінський університет. До 
1930 р. працював в Інституті біології Кайзера Вільгельма в Берліні – Далеме. У 1933–1939 рр. – 

у Паризькому університеті. Від 1942 р. працював в Колумбійському університеті в Нью-Йорку, 
від 1955 р. – професор біохімії, від 1958 р. – директор Нейрохімічного науково-дослідного 
інституту, від 1967 р. – почесний професор біохімії Колумбійського університету. Наукові 
роботи присвячені вивченню білків та ферментів клітинних мембран та їх ролі в утворенні 
біоелектричної енергії. Досліджував механізми передачі нервових імпульсів з нерва на м’яз та 
роль ацетилхоліну в цих процесах. Був членом Американської академії мистецтв і наук та 
Німецької академії природодослідників «Леопольдіна». Був нагороджений Золотою медаллю 
ім. Л. Пастера Французького біохімічного товариства (1952), медаллю ім. К. Нейберга 
Американського товариства хіміків і фармацевтів (1953). Помер у 1983 р. на 84 році життя. 

18 березня 180 років від дня народження Оскара Відмана, польського лікаря. Народився 
у Львові. У 1866 р. закінчив медичний факультет Краківського університету, одночасно у 1864–
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1866 рр. – асистент кафедри фізіології Краківського університету, у 1867–1870 рр. – лікар 
Львівського загального шпиталю, за сумісництвом – асистент клініки внутрішніх хвороб 
медико-хірургічного інституту Львівського університету; у 1871–1900 рр. – керівник клініки 
внутрішніх хвороб Львівського загального шпиталю. У 1896–1898 рр. – доцент кафедри 
внутрішніх хвороб, у 1898–1900 рр. – професор цієї ж кафедри. Наукові дослідження пов’язані з 
діагностикою та лікуванням хвороб серця і магістральних судин, запалення легень, боротьби з 
епідемією інфлюенци у Львові.  Оскар Відман у 1877, 1884 рр. був Президентом Львівського 
лікарського товариства, у 1889–1900 рр. – членом Львівської крайової ради здоров’я. О. Відман 
був автором низки наукових праць польською та німецькою мовами, в т. ч. двох монографій. 
Помер у 1900 р. на 61 році життя. 

21 березня 150 років від дня народження Владислава Шимановича, польського 
гістолога. Народився в Тернополі. У 1893 р. закінчив медичний факультет Краківського 
університету. У 1893–1896 рр. працював асистентом кафедри фізіолоїй Краківського 
університету. Стажувався в Берліні у 1885, 1886 рр. У 1896–1897 рр. працював доцентом 
кафедри фізіології Краківського університету. У 1897–1937 рр. організував і керував кафедрою 
гістології та ембріології Львівського університету. У 1906–1907 рр. був деканом медичного 
факультету. У 1897 р. отримав вчене звання професора. У 1933 р. був обраний дійсним членом 
Краківської АН, у 1937 р. йому присвоєно звання Почесного професора Львівського 
університету. Наукові дослідження пов’язані з гістофізіологією наднирників, травної системи, з 
морфологією, ембріогенезом чутливих нервових закінчень хребетних. Він вперше описав 
нервові закінчення волосяних фолікулів ссавців та людини, дослідив морфологію дотикових 
тілець Меркеля, виявив структурні особливості дентинних канальців коронки, шийки та кореня 
зуба ссавців. В. Шиманович був автором близько 40 наукових праць, в т. ч. підручника із 
гістології, який упродовж 1901–1930 рр. перевидавався 11 разів різними мовами Європи. 
Підготував 5 професорів. Помер 10 березня 1939 р., проживши майже 70 років. 

24 березня 525 років від дня народження Георга Агріколи (Бауера), німецького вченого, 
лікаря, мінералога, знавця гірничої справи та металургії. У 1527–1531 рр. жив в Яхимові 
(Чехія), в центрі гірничорудної і металургійної промисловості. Від 1533 р. жив в Хемніце 
(Саксонія). Працюючи лікарем у центрі гірничорудної та металургійної промисловості вивчав 
причини професійних захворювань рудокопів і металургів, розробляв заходи для їх 
профілактики. Був одним із засновників учення про професійну патологію. Агрікола був 
автором праць із широкого кола питань – від коментарів до творів Гіппократа і Галена та книги 
про чуму – до робіт з мінералогії. Відкрив 20 нових мінералів та описав фармакологічні 
властивості багатьох металів і мінералів. Помер 21 листопада 1555 р. на 62 році життя. 

24 березня 135 років від дня народження Пауля Тренделенбурга. У 1909 р. закінчив 
медичний факультет Фрейбурзького університету. Керував кафедрами фармакології в Дерпті, 
Ростоку, Фрейбурзі, Берліні. Основні наукові роботи присвячені вивченню впливу 
фармакологічно активних речовин на серцево-судинну та травну системи, залози внутрішньої 
секреції. У 1909 р. першим встановив фармакологічну активність глікозидів наперстянки. 
Досліджував вплив різних факторів на вивільнення адреналіну з наднирників. Вивчав дію 
гормонів гіпофіза і прищитоподібних залоз. Помер у 1931 р. на 47 році життя. 

27 березня 165 років від дня народження Джованні Баттіста Грассі, видатного 
італійського паразитолога. У 1883 р. отримав кафедру зоології і порівняльної анатомії в 
університеті в Катанії. В 1895 р. Дж.Б. Грассі перейшов у Римський університет на кафедру 
порівняльної анатомії, де працював до кінця життя. В 1898 р. вчений дійшов висновку про 
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причетність комарів роду Anopheles до перенесення малярії. Вперше експериментально 
здійснив зараження малярією через укус комара. Розробив систему превентивних заходів, які 
успішно проводилися в Італії. Досліджував кишкових паразитичних найпростіших. Описав 
кілька видів збудників амебіозу в людині і тварин, а також ряд гельмінтозів та їх збудників. 
Вивчав біологію мух і москітів. Помер вчений у 1925 р. на 71 році життя. 
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Ю.М. ПАНИШКО, А.Л. ВАСИЛЬЧУК 
 

ОТТО ГАН – ВИДАТНИЙ НІМЕЦЬКИЙ ХІМІК 
До 140-річчя від дня народження 

 
Отто Ган народився 8 березня 1879 р. у 

Франкфурті-на-Майні і сім’ї скляра і підприємця Генріха 
Гана (1845–1922) та його дружини Шарлотти (Штуцман, 
Гізе) Ган, яка мала одного сина від першого шлюбу. 
Початкову освіту отримав у Клінгерському реальному 
училищі. За бажанням батьків поступив у Технічний 
університет, щоб стати архітектором, але коли відчув, що 
йому подобається хімія, перевівся в Марбурзький 
університет. Через рік перейшов у Мюнхенський 
університет на відділення фізичної та неорганічної хімії, 
зоології і мистецтва. Навчався в Адольфа фон Байєра 
(1835–1917), відомого хіміка, лауреата Нобелівської премії 
з хімії 1905 р. Згодом О. Ган повернувся в Марбург, де у 
проф. Т. Цинке виконав дисертаційну роботу з органічної 
хімії. Після закінчення університету служив у 81-му 
піхотному полку у Франкфурті і через рік повернувся в 
Марбурзький університет на посаду помічника лектора. 

За пропозицією однієї хімічної фірми був 
відряджений в Англію і частину 1904 р. працював у 
лабораторії сера Вільяма Рамзая (1852–1916), англійського 
хіміка і фізика, лауреата Нобелівської премії з хімії 1904 р. 

О. Ган отримав завдання виділити чистий радій з руди карбонату барію, відкрив нові радіоактивні 
ізотопи хімічного елемента торію, один з яких назвав радіоторієм, пізніше перейменований як 
ізотоп торію 228Th. У 1905 р. Фізичний інститут Макгілського університету в Канаді запросив 
німецького вченого попрацювати в Монреалі. Отто Ган поїхав у Монреаль, де працював відомий 
фізик Ернест Резерфорд (1871–1937), майбутній лауреат Нобелівської премії з хімії 1908 р. 

У.Г. Брегг встановив, що набір альфа-частинок, що випромінюються радіоактивними 
атомами, є характерним для кожного атома. В Макгілському університеті О. Ган виміряв набір 
альфа-частинок для препаратів радіоторію і відкрив нову радіоактивну субстанцію з високою 
енергією альфа-частинок. Цей елемент, який він назвав торій-С, мав коротку тривалість існування і 
не міг бути хімічно виділений з радіоторію. Нині він відомий як полоній-214. Вчений відкрив ще 3 
нові радіоактивні елементи: радіоактиній, радій Д, торій С. 

У 1906 р. О. Ган повернувся в Німеччину і став співпрацівником Германа Еміля Фішера 
(1852-1919), хіміка-органіка і біохіміка, лауреата Нобелівської премії з хімії 1902 р. У своїй 
лабораторії О. Ган відкрив проміжний продукт розпаду між торієм і радіоторієм і назвав його 
мезоторієм. Він відкрив ізотоп торію 230Th, який назвав іонієм. Відкриття мезоторію І (228Ra) мало 
практичне значення, оскільки час напіврозпаду складав 5,75 року. За відкриття мезоторію І Адольф 
фон Байєр у 1922 р. перший раз висунув кандидатуру О. Гана на Нобелівську премію з хімії. 

У 1907 р. О. Ган захистив докторську дисертацію і отримав право працювати професором. 
Одночасно О. Ган розпочав спільні роботи з австрійським фізиком Лізе Мейтнер (1878–1968), які 
тривали упродовж 30 років. О. Ган і Л. Мейтнер досліджували проблему випромінювання 
електронів з радіоактивних ядер (бета-розпад) та ідентифікували декілька раніше невідомих 
радіоактивних речовин.  

У 1910 р. О. Ган отримав звання професора. У 1912 р в Берліні був організований і Хімічний 
інститут імені кайзера Вільгельма, а якому був створений «відділ Гана-Мейтнер». 
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О. Ган і Л. Мейтнер в лабораторії Інституту кайзера Вільгельма 

Інститутське об’єднання дозволило О. Гану і Л. Мейтнер проводити дослідження з вивчення 
рубідію та калію – елементів зі слабкою радіоактивністю. З’ясувалося, що період напіврозпаду 
рубідію дорівнює 230 млрд. років.  

З початком Першої світової війни О. Ган був мобілізований в піхотний полк і брав участь в 
бойових діях, мав бойову нагороду. Оскільки він був хіміком, то його перевели в службу, що 
займалася створенням хімічної зброї під керівництвом  Фріца Габера (1868–1934), майбутнього 
лауреата Нобелівської премії з хімії 1918 р. О. Ган декілька разів брав участь в підготовці газових 
атак і отримав сильний стрес від результатів таких атак. 

В 1917 р. О. Ган повернувся в Берлін і продовжив співпрацю з Л. Мейтнер. Саме в той час 
вчений знаходить нестабільний елемент – протактиній. Дослідженнями англійських вчених було 
встановлено, що ізотопи елемента мають в ядрі різну кількість нейтронів, що відповідають за зміну 
ядерних властивостей і поведінку. О. Ган відкрив уран-Z, що стало першим прикладом існування 
ізомера радіоактивних атомів. За це відкриття кандидатура О. Гана вдруге була представлена до 
нагородження Нобелівською премією. Згодом вчений зацікавився аспектом застосування 
радіоізотопів у хімії, використання мічених атомів у хімічних реакціях.  

В 1928 р. О. Ган був призначений директором Інституту фізичної хімії та електрохімії 
кайзера Вільгельма. В 1933 р. О. Ган відвідав США і виступив з доповіддю на читаннях, 
присвячених Джорджу Фішеру в Корнельському університеті. Отримавши звістку, що в Німеччині 
на підставі нацистських законів вчені єврейської національності вигнані з Інституту кайзера 
Вільгельма, в Ф. Габер подав у відставку, О. Ган поспішив у Німеччину. Незважаючи на відмову 
вступити в нацистську партію, йому дозволили залишитися на посаді. 

В 1934 р. О. Ган з Л. Мейтнер та Ф. Штрасманом розпочали вивчати ефект опромінення 
нейтрального урану і торію. Згодом Австрія була анексована Німеччиною, і Л. Мейтнер, яка була 
австрійською єврейкою, мусила втікати. В Стокгольмі Лізе Мейтнер разом з племінником Отто 
Фрішем, фізиком, продовжила дослідження, переписуючись з Отто Ганом поштою. 

Згодом вчені встановили, що бомбардування урану нейтронами призводить до утворення 
радіоактивних речовин, хімічно ідентичних барію, лантану, церію. Стало зрозуміло, що нейтронне 
опромінення розщепляє ядра урану.  

Після початку Другої світової війни вермахт створив Центр ядерних досліджень. О. Ган 
займався фундаментальними проблемами з вивчення продуктів ядерного розщеплення. В кінці 
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війни Інститут кайзера Вільгельма був зруйнований бомбардуванням союзної авіації і переїхав в м. 
Тайльфінген на південь Німеччини. Коли французькі війська зайняли місто, то О. Ган з колегами 
були заарештовані англо-американською розвідкою, переправлені в Англію, допитані. Через 
декілька місяців США використали ядерну зброю проти Японії.  

Будучи в Англії, Отто Ган отримав повідомлення, що Нобелівський комітет присудив 
йому премію з хімії за 1944 р. «за відкриття розщеплення важких ядер». Лише в 1946 р. О. Гану 
дозволили повернутися в Німеччину і в кінці 1946 р. вчений отримав Нобелівську премію. У 
Нобелівській лекції Ган розказав про шлях науковців від відкриття А.А. Беккереля до ядерного 
розщеплення і закликав використати ядерну енергію в мирних цілях.  

З часу заснування в 1948 р. і по 1960 р. Отто Ган був першим президентом Товариства  
Макса Планка. Після Другої світової війни О.Ган виступив рішуче проти застосування ядерної 
енергії у військових цілях. Він був одним із ініціаторів Майнауської заяви 1955 р. про небезпеку 
ядерної зброї, одним із авторів Геттінгентського звернення, в якому виступив проти озброєння 
німецької армії ядерною зброєю. 

В 1954 р. на честь 80-річчя О. Гана було оголошено, що Інститут ядерних досліджень в 
Берліні буде перейменований в Інститут імені Гана-Мейтнер, а Хімічнй інституту Макса Планка в 
Майнці стане Інститутом Отто Гана. 

В січні 1958 р. вчений підписав звернення Лайнуса Полінга до ООН про припинення 
випробовувань ядерної зброї. Отто Ган був почесним членом 45 академій і наукових товариств 
світу, нагороджений 37 вищими національними і міжнародними нагородами. 

Серед численних почесних нагород О. Гана медаль Еміля Фішера Німецького хімічного 
товариства (1922), премія Станіслао Канніццаро Королівської АН в Римі (1938), медаль Макса 
Планка Німецького фізичного товариства (1949), золота медаль Парацельса Швейцарського 
хімічного товариства (1953), медаль Фарадея Британського хімічного товариства (1956). Вчений був 
членом академій різних країн світу, офіцером Почесного легіону Франції. 

Отто Ган помер 28 липня 1968 в Геттінгені на 90 році життя після падіння і перелому в 
шийному відділі хребта. Його любов Едіт Ган, з якою він прожив 55 років, пережила його лише на  
2 тижні. 

Людство достойно увіковічило Отто Гана. Його ім’я носить атомний сухогруз, швидкісні 
поїзди «Гамбург-Базель». Засновані нагороди: премія Отто Гана, медаль Отто Гана, медаль миру 
імені Отто Гана. Він був почесним мешканцем багатьох міст Німеччини, його ім’я присвоєно 
вулицям, площам, мостам, острову в Антарктиді, бібліотекам, Інституту хімії. У 1974 р. частина 
корпусу інституту ім. Вейцмана в ізраїльському Реховоті названа «Otto-Hahn-Wing» в пам’ять про 
заслуги О. Гана в розвитку німецько-ізраїльських відносин. В багатьох містах відкриті пам’ятники, 
пам’ятні дошки, наукові центри, музей. Його іменем названий кратер на Місяці, Марсі, астероїд 
19126 Оттоган. 
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Ю.О. МАТВІЄНКО, С.В. МАТВІЄНКО 

 
ПАУЛЬ ЕРЛІХ 

До 165-річчя від дня народження 
 

Ніхто не може сказати, на скільки років сучасна медицина відстала б у своєму розвитку, якщо б 
німецький вчений Ерліх не запровадив у неї хіміотерапію. При цьому він спочатку відштовхувався не від 
бактеріології, успіхи якої вразили весь тогочасний науковий світ. На межі 19 і 20 століть найбільші 
сподівання покладалися на протидифтерійну сироватку, яку запропонував у 1892 році німецький 
бактеріолог Еміль Берінг (1854–1917) і за яку він і французький мікробіолог Еміль П’єр Ру (1853–1933) 
одержали Нобелівську премію (1901). 

Пауль Ерліх (Ehrlich) — видатний німецький лікар, бактеріолог, мікробіолог і біохімік, один з 
основоположників імунології та хіміотерапії. Він сформулював першу хімічну інтерпретацію 
імунологічних реакцій — так звану “теорію бічних ланцюгів”, за яку був удостоєний Нобелівської премії 
(1908). Дослідник також довів можливість цілеспрямованого синтезу хіміотерапевтичних засобів. 

Шлях Ерліха в науці розпочався з фарб і був пов’язаний із забарвленням клітин крові. Застосовуючи 
різні барвники та методи фарбування, він встановив наявність різних форм лейкоцитів крові, засвідчив 
значення кісткового мозку для утворення гранулоцитів, моноцитів і з’ясував роль лімфоїдних органів у 
формуванні лімфоцитів, диференціював певні форми лейкемій і створив теорію кровотворення, відкрив 
у сполучній тканині так звані опасисті клітини і пояснив значення метахромазії. 

Завдяки методам прижиттєвого фарбування дослідник уперше визначив існування 
гематоенцефалічного бар’єра і сприяв розвитку гістології нервової системи. Він же розробив метод 
фарбування бацил Коха фуксином, що мало велике значення для клінічної діагностики туберкульозу. 

 
Пауль Ерліх народився 14 березня 1854 року в 

Сілезії в єврейській родині шинкаря. Його батько Ісмар 
Ерліх і мати Роза (в дівоцтві Вейгерт) наукою не 
цікавилися. Зате дід по батьківській лінії викладав 
фізику і ботаніку. Дивно, але де б майбутній дослідник 
не навчався: у гімназії або на медичному факультеті 
університету в Бреслау, куди він вступив у 1872 році, 
на медичному факультеті університету в Страсбурзі, 
куди він перейшов через семестр, у Фрайбурзі або 
Лейпцигу, де у 1878 році він нарешті отримав диплом 
лікаря, — Ерліх скрізь посідав перше місце серед 
невстигаючих. З історії науки відомо, що також погано 
вчилися Ньютон, Лінней, Гельмгольц і Айнштайн, і не 
лише вони. Мабуть, якщо немає мотивації, прагнення 
згасає, а де є інтерес — там і починається творчий 
шлях. Лікування Ерліха не приваблювало, вигляд 
трупів, розірваних і закривавлених тканин викликав у 
його тендітній душі сум’яття. Молодого студента 
вабило щось інше. 

Юність Пауля Ерліха, з одного боку, збіглася з 
періодом широкого вивченням барвників у найбільших 
лабораторіях світу, що мало велике значення для його 

методу, а з іншого — він став свідком найбільш сенсаційних відкриттів у медицині. На небосхилі 
науки сяяли дві нові зірки: Роберт Кох і Луї Пастер. Все це відіграло свою роль у створенні Ерліхом 
власної теорії боротьби з мікробами. Ще будучи молодим студентом, що тільки розпочав вивчати 
клінічну медицину, він прочитав роботу про отруєння свинцем, яка дуже його зацікавила. У ній 
було сказано, що при отруєннях свинець концентрується головним чином у певних органах, що 
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легко довести хімічно; отже, існує спорідненість між тканиною і сторонньою речовиною. Це було 
відправною точкою для хіміотерапевтичного прозріння дослідника. Він вирішив, що потрібно 
знайти речовини, які фіксуються до збудників хвороби, пригнічують їх і тим самим перешкоджають 
патогенному впливу на макроорганізм. На такі думки його наштовхнула аналогія з фарбою, яка 
пристає до волокон тканин і таким чином забарвлює матерію. Почалося все з простого захоплення. 

Доктор Ерліх, працюючи в 1878 році старшим лікарем Берлінської клініки, вивчав процеси 
забарвлення і розробив власні методи, які застосовував під час гістологічних досліджень. Вчений 
фарбував колонії бактерій на склі, потім став фарбувати тканини тварин, загиблих внаслідок 
інфекційних хвороб, і нарешті вирішив пофарбувати бактерії, що потрапили в живий організм. Саме 
з цією метою він якось ввів у кров зараженого кролика метиленовий синій. Яке ж було його 
здивування, коли після розтину трупа Ерліх побачив, що мозок і всі нерви забарвилися в блакитний 
колір, а інші тканини залишилися інтактними. “Якщо є фарба, яка забарвлює тільки одну тканину, 
то, без сумнівну, повинна бути й така, яка забарвить тільки мікроорганізми, що потрапили в 
організм”, — міркував він. Так просте спостереження за результатом простого досліду стало 
поштовхом для виникнення знаменитої теорії “магічної кулі”, яка допомогла б здолати 
хвороботворні мікроби одним точним влученням. Це була ідея “терапії стерилізанс магна” — 

терапії, яка повністю очищає організм від бактерій. Роль “магічної кулі” повинен був зіграти якийсь 
нововідкритий барвник. 

У 1899 році Ерліх перейшов працювати в Інститут експериментальної серотерапії у Франкфурті-
на-Майні і з 1906 року став його директором (нині ця установа названа іменем Ерліха — Paul-Ehrlich-

Institut). У 1904 році зі своїм асистентом японцем Сахашіро Хата (1873–1938) вчений виконав досліди 
з величезною кількістю (понад 500) барвників для того, щоб нарешті знайти засіб боротьби з 
трипаносомами — головним винуватцем кількох тяжких і часто смертельних захворювань людини. 
Найбільшу поширеність серед недуг, спричинених трипаносомами, мала “сонна хвороба”, поширена в 
Африці. Багатьом вченим довелося неабияк попрацювати, щоб підняти завісу таємничості над цим 
розладом. На дослідження пішли роки, але намагання були марні: всі випробувані барвники 
виявлялися безсилими. Однак невдачі ще більшою мірою розпалили дослідницький інтерес Ерліха. 
Він прочитав гори літератури, сподіваючись наткнутися на свіжу ідею. 

Якось переглядаючи один хімічний журнал, дослідник, на свій подив, дізнався про існування 
нового патентованого засобу, який називався “атоксил” (неотруйний — лат.). Повідомлялося, що 
новий засіб ефективний при лікуванні “сонної хвороби”. Учитель Ерліха Роберт Кох сам поїхав в 
африканські джунглі, щоб переконатися в сенсаційному відкритті. Він випробував препарат на 
жителях Африки, які ще не встигли загинути від цього тяжкого захворювання. Тоді життя аборигенів 
вдалося врятувати, але всі вони втратили зір. “Неотруйний” атоксил виявився високотоксичною 
субстанцією. Як пізніше з’ясував Ерліх, вона містила миш’як. Втім, виконавши досвід з атоксилом на 
мишах, вчений виявив, що його колеги Уленгута і Салмон, які опублікували первинний 
недопрацьований матеріал, все ж напали на слід. Миші, заражені трипаносомами, майже одужували. 
Частина трипаносом гинула від атоксилу. Після цього Ерліх остаточно полишив барвники і розпочав 
вивчати речовину, котра його цікавила. Він прагнув так змінити її хімічну будову, щоб зробити 
атоксил згубним тільки для паразитів. Робота в стінах інституту у Франкфурті-на-Майні посувалася 
дуже інтенсивно. Головний хімік інституту Бертхайм демонстрував чудеса хімічного синтезу. Але 
варто лише було домогтися хоч якогось помітного терапевтичного успіху, як трипаносоми виробляли 
імунітет і їх загибель припинялася. Коли створені й випробувані на трипаносомах препарати 
обчислювалися вже сотнями, раптом один з них (№ 418) дав потрібний результат. Ерліх відкрив ліки 
від “сонної хвороби” — трипанрот, названий згодом Байєр-205, а пізніше германін. 

Однак розлучатися з миш’яком було поки що рано. Саме в той момент Ерліха наздоганяла 
звістка про те, що Шаудін і Гофман відкрили збудника сифілісу. Всього лише три місяці 
знадобилося цим вченим, щоб виявити “бліде чудовисько”, котре зникало з очей усіх тодішніх 
бактеріологів, починаючи від Роберта Коха. Особливістю відкритих паразитів було те, що вони 
надзвичайно погано фарбувалися барвниками, тому дослідники назвали їх “блідими”, а те, що 
збудники сифілісу під мікроскопом нагадували маленьких спіралеподібних змійок, підказало назву 
— “спірохети”. 
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Історія боротьби з венеричними захворюваннями стара як світ. Джироламо Фракасторо (1478–
1533), італійський лікар і поет, написав поему про “французьку хворобу” — сифіліс — і запровадив 
у медицину цю назву. Іоанн Відман (15 ст.) вперше для лікування цієї недуги запропонував ртуть. 
Поставивши досвід на собі, англійський лікар Джон Хантер вирішив зробити свій внесок у 
вирішення давньої суперечки: чи є три венеричні хвороби (гонорея, м’який шанкр, сифіліс) різними 
захворюваннями, чи це тільки різні стадії одного патологічного процесу. У 1767 році він заразив 
себе виділеннями хворого на гонорею й захворів не тільки на цю хворобу, але й на сифіліс. Хантер 
не підозрював, що разом з гноєм вніс і матеріал з шанкру, на який також страждав пацієнт, але цю 
хворобу лікар не помітив. Він бачив тільки, що внаслідок експерименту викликав у себе й інші 
хворобливі явища: спочатку гонорею, яка проявляється вже через кілька днів після первинного 
інфікування, а потім, через певний час, — сифіліс. Англійський лікар вважав, що цим 
експериментом він довів теорію єдності названих недуг, адептом якої був. Через кілька років він 
написав про цю хворобу книгу англійською мовою, яку згодом було видано в перекладах 
німецькою та французькою мовами. Коли настала ера бактеріології, почали активно шукати 
збудників інфекційних хвороб. І тоді було відкрито збудників трьох венеричних хвороб. Першим 
виявлено збудника гонореї. Віденський дерматолог-венеролог Альбер Людвіг Нейссер (1855–1916), 

уродженець і професор університету в Бреслау, ідентифікував його в 1879 році. Другим було 
відкрито збудника м’якого шанкру. Італійський дерматолог Август Дюкро (1860–1940), професор 
шкірних захворювань у Пізі та Римі, зробив це відкриття, коли був ще молодим лікарем. Збудником 
виявилася паличкоподібна бацила; вона розташовується ланцюжками, які нагадують риб, що 
пливуть одна за одною. Це ж відкриття зробив німецький дерматолог Р. Унна (1850–1929). І, 
нарешті, останнім ідентифіковано збудника сифілісу — treponema pallidum. Фріц Шаудін (1871–
1906) відкрив її навесні 1905 року разом з Е. Гофманом (1868–1959). Це сталося під час 
дослідження препарату твердого шанкру, в якому повинен був міститися збудник, але не при 
денному світлі або штучному освітленні, а на темному тлі. Тільки тоді вчений побачив сріблясті 
покручені нитки і відразу ж зрозумів, що саме вони й завдають людині стільки горя. Фріц Шаудін 
помер у віці 35 років, через рік після свого видатного відкриття. За життя він так і не став свідком 
оптимістичних прогнозів про швидку перемогу над збудником сифілісу. До кінця XIX і на початку 
XX століття внутрішньовенні ін’єкції у повсякденній медичній практиці майже не застосовували. 
Ситуація змінилася, коли Ерліх винайшов сальварсан і дав лікарям цей чудодійний засіб для 
боротьби з сифілісом, який треба було вводити внутрішньовенно. Але до цього вченому і його 
співробітникам довелося синтезувати понад 600 різних органічних сполук миш’яку, перш ніж у 
1907 році вдалося знайти порівняно ефективну й малотоксичну речовину. Остання мала номер 606, 
тому спочатку застосовувалася як препарат “606”, а пізніше отримала власну назву “сальварсан” 
(від лат. “сальвар” — рятувати і “арсенік” — миш’як); згодом було відкрито механізм дії цього та 
інших споріднених препаратів. Сальварсан, а через певний час його ефективніша і менш токсична 
версія неосальварсан (препарат “914”) стали першими ліками спрямованої дії. Пауль Ерліх 
запропонував лікувати сифіліс речовинами, які, поступово окислюючись в організмі, 
утворюватимуть активні сполуки миш’яку — арсеноксиди. Він використовував особливі органічні 
миш’яковмісні середники — арсенобензоли, які під впливом окислення повільно перетворюються 
на активні молекули. Поява арсеноксидів у тканинах у концентраціях, достатніх для реакції з 
тіоловими групами, стала згубною для спірохети, ферменти якої менш захищені від дії екзогенних 
молекул порівняно із тканинними ензимами. Спірохета виявилася дуже чутливою до препаратів 
тривалентного миш’яку (арсенітів). Вони мають високу біологічну активність щодо будь-яких 
живих клітин (а не тільки бактеріальних), що, звісно, є недоліком цих засобів. 

Відкриття Ерліхом сальварсану було чимось більшим, ніж просто перемогою над черговою 
хворобою людства; це стало народженням нового напряму в медицині — хіміотерапії. Після 
ознайомлення з працями дослідника багато лікарів зрозуміли, яких успіхів може досягти медична наука, 
об’єднавшись із хімією. На жаль, зменшити токсичність миш’якових препаратів не вдалося донині. 

У 1887 році Пауль Ерліх став приват-доцентом, а 1890 року, обійнявши посаду 
екстраординарного професора Берлінського університету, водночас працював в інституті Роберта 
Коха. У 1888 році під час лабораторного експерименту науковець заразився туберкульозом і разом з 
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дружиною, Гедвіґою Пінкус, з якою одружився в 1883 році, і двома дочками поїхав лікуватися в 
Єгипет. Але, не одужавши, він захворів на ще одну — діабет. Оговтавшись від усіх цих нещасть, в 
1890 році Ерліх повернувся в Берлін. 

З 1891 року Ерліх шукав методи лікування інфекційних хвороб шляхом застосування хімічних 
речовин, здатних фіксуватися на збудниках інфекції. У 1902 році він запровадив у лікування 
чотириденної малярії метиленову синьку, потім застосував для лікування експериментального 
трипаносомозу трипанрот і багато інших барвників. Під час цих експериментів було вперше 
встановлено факт набування мікроорганізмами стійкості до лікувальних препаратів і відкрито роль 
імунологічних реакцій при одужанні. 

1896 року Ерліх став директором Інституту вивчення сироваток у Штегліці. Дослідник вперше 
сформулював теорію імунітету, тобто першим описав антитілоутворення, згідно з яким у клітинах 
організму людини наявні антиген-специфічні рецептори, що вивільняються як антитіла під дією 
антигену. Вчений також розробив методи визначення активності антитоксичних сироваток, вивчав 
реакції “антиген-антитіло” в пробірці і сформулював теорію бічних ланцюгів, яка відіграла 
фундаментальну роль у розвитку імунології як окремої медичної науки. Ці праці відзначено 
Нобелівською премією, яку Ерліх отримав у 1908 році разом із російським вченим українського 
походження І. Мечниковим. З 1901 року науковець приділяв велику увагу проблемі злоякісних 
пухлин. Він розробив низку методів експериментального одержання перевитих пухлин у тварин і 
вперше довів можливість отримання саркоми у мишей похідними стирилхіноліну, а також наявність 
імунологічних реакцій у тварин після розсмоктування прищепленого новотвору. У галузі хімії Ерліх 
розробив низку реакцій, що мають велике теоретичне і практичне значення, за що був удостоєний 
медалі Лібіха і звання почесного члена Німецького хімічного товариства. Він відкрив діазореакцію 
в сечі з сульфаніловою кислотою, реакцію з диметиламінобензальдегідом для визначення вмісту 
уробіліногену, а також реакції для визначення ароматичних нітросполук, азонію, нафтохінонів. 

Для лабораторної практики Ерліх запропонував квасцевий гематоксилін — кислий барвник, що 
є сумішшю спиртового розчину гематоксиліну з водним розчином калійних квасців, гліцерину і 
холодної оцтової кислоти, а також діазореактив — водний розчин діазофенілсульфонової кислоти, 
при взаємодії якого з білірубіном утворюється карміново-червоне забарвлення, а при взаємодії з 
білками, що містять тирозин, триптофан і (або) гістидин, — оранжево-червоне забарвлення. Ці 
агенти донині широко застосовуються при біохімічних і гістохімічних дослідженнях. 

Помер Пауль Ерліх 20 серпня 1915 року від інфаркту міокарда під час відпочинку в місті Бад-

Хомбург, похований на старому єврейському цвинтарі у Франкфурті-на-Майні. 
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І.В. ОГІРКО, Ю.М. ПАНИШКО, 
А.Л. ВАСИЛЬЧУК 

 
АЛЬБЕРТ ЕЙНШТЕЙН 

До 140-річчя від дня народження 
 

 
 

Альберт Ейнштейн народився 14 березня 1879 р. в Ульмі, середньовічному місті 
королівства Вюртемберг (нині – земля Баден-Вюртемберг) в сім’ї Германа і Пауліни (Кох) 
Ейнштейнів. 

Альберт виростав у Мюнхені, де батько і дядько мали невеликий електрохімічний завод. 
Мав схильність до математики, але не міг терпіти школу з її казармовою дисципліною, 
Навчався в мюнхенській гімназії Луїтпольда, самостійно читав книги з філософії, математики, 
науково-популярну літературу. Бізнесові справи батька у 1895 р. погіршилися і сім’я переїхала 
в Мілан. Альберт залишився у Мюнхені, але згодом залишив гімназію, не отримавши атестату і 
приєднався до сім’ї.  

Батько наполягав на тому, щоб син вирішив поступати у Федеральний технологічний 
інститут в Цюріху, де не вимагали свідоцтва про середню школу, але провалив вступні іспити. 
Проте директор, оцінивши математичні здібності абітурієнта, рекомендував закінчити гімназію 
в Аарау, містечку поблизу Цюріха. Через рік, у 1896 р. А. Ейнштейн склав вступні іспити і став 
студентом Цюріхського технологічного інституту. В інституті він захопився фізикою і в 1901 р. 
після отримання швейцарського громадянства та закінчення інституту почав шукати роботу. У 
1902 р. А. Ейнштейн став експертом Швейцарського патентного бюро в Берні, в якому 
прослужив 7 років. Ця робота в бюро виявилася для нього продуктивною, оскільки залишала 
багато часу для теоретичних досліджень. Одна з ранніх праць «A new Determination of Molecular 
Dimensions» (Нове визначення розмірів молекул) була прийнята в якості докторської дисертації 
Цюріхським університетом і в 1905 р. А. Ейнштейн став доктором наук. В тому ж році вчений 
опублікував серію праць, які показали його силу фізика-теоретика і почали змінювати фізику. 
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Одна з цих праць була присвячена поясненню броунівського руху – хаотичного 
зигзагоподібного руху частинок, що знаходяться в рідині. А. Ейнштейн пов’язав рух частинок, 
що спостерігається в мікроскоп, із зіткненням цих частинок з невидимими молекулами. Вчений 
передбачив, що спостереження броунівського руху дозволить вирахувати масу і число молекул, 
що знаходяться в цьому об’ємі. Через декілька років це передбачення було підтверджене 
Жаном Переном (1870–1942).  

В іншій праці вчений запропонував пояснення фотоелектричного ефекту – 

випромінювання електронів металевою поверхнею під впливом електромагнітного 
випромінювання в ультрафіолетовому діапазоні або в іншому діапазоні. Філіпп де Ленард 
(1862–1947) висловив припущення, що світло вибиває електрони з поверхні металу. 
Експерименти показали, що прогноз Ф. Ленарда неточний. Ще в 1900 р. Максу Планку (1858–
1947) вдалося описати випромінювання нагрітих тіл. Вчений допустив гіпотезу про те, що 
енергія випускається не безперервно, а дискретними порціями, які отримали назву квантів. 
Фізичний смисл квантів був неясним, але величина кванта рівна добутку деякого числа (сталої 
Планка) на частоту випромінювання. Ідея А. Ейнштейна полягала в тому, щоб встановити 
відповідність між фотоном (квантом електромагнітного випромінювання) і енергією вибитого з 
поверхні металу електрона. Кожний фотон вибиває один електрон. Кінетична енергія електрона 
(пов’язана з його швидкістю), дорівнює енергії, що залишилася від енергії фотона з 
відрахуванням частини, що була використана на вибиття електрона з металу. Швидші 
електрони можна отримати спрямовуючи на поверхню металу випромінювання більшої 
частоти, оскільки фотони такого випромінювання мають більшу енергію. А. Ейнштейн висунув 
гіпотезу, що світло володіє подвійною природою. Як показали оптичні експерименти, світло 
може поводити себе як хвиля, так і як потік частинок. Правильність запропонованої А. 
Ейнштейном інтерпретації фотоефекту була підтверджена експериментально, причому не лише 
для видимого світла, але й для рентгенівського та гамма-випромінювання. У 1924 р. Луї де 
Бройль зробив ще один потужний крок в перетворенні фізики, припустивши, що хвильовими 
властивостями володіє не лише світло, але й матеріальні об’єкти, наприклад, електрони. Ідея Л. 
де Бройля також знайшла експериментальне підтвердження і заклала основи квантової 
механіки. Праці А. Ейнштейна дозволили пояснити флуоресценцію і фотоіонізацію. 

Третя праця, опублікована в 1905 р., – спеціальна теорія відносності, що 
революціонізувала всі розділи фізики. В той час більшість фізиків вважала, що світлові хвилі 
розповсюджуються в ефірі, загадковій речовині, яка заповнює весь Всесвіт. Але знайти ефір 
експериментально нікому не вдавалося. У 1887 р. А.А. Майкельсон і Е. Морлі зробили 
експеримент по знаходженню різниці в швидкості світла, що розповсюджується вздовж і 
впоперек напрямку руху Землі, і отримали негативний результат. Нема підстав вважати, що 
теорія відносності була створена під впливом експерименту А. Майкельсона – Е. Морлі. В 
основу теорії відносності були покладені два універсальні припущення, що робили 
непотрібною гіпотезу про існування ефіру: всі закони фізики однаково придатні для двох 
спостерігачів, незалежно від того, як вони рухаються один відносно одного; світло 
поширюється у вільному просторі з однією швидкістю, незалежно від руху його джерела. 
Висновки з цих припущень змінили уявлення про простір і час: жоден матеріальний об’єкт не 
може рухатися швидше, ніж світло. Навіть поняття стаціонарності підлягало перегляду. Рух або 
спокій визначаються відносно якогось спостерігача. Час стає такою самою відносною змінною, 
як і просторові координати x, y, z, поняття одночасності також стає відносним. З інших 
висновків, до яких причетна спеціальна теорія відносності, заслуговує уваги еквівалентність 
маси та енергії. Маса m представляє собою свого роду «заморожену» енергію Е, з якою 
пов’язана співвідношенням Е = mс2, де с – швидкість світла. Таким чином, випускання фотонів 
світла відбувається за рахунок зменшення маси джерела. Втрата маси, пов’язана з 
випромінюванням світла, надзвичайно мала і не піддається вимірюванню навіть за допомогою 
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дуже чутливих хімічних терезів. Однак спеціальна теорія відносності дозволила пояснити такі 
особливості процесів, що відбуваються в атомній та ядерній фізиці, які до того залишалися 
незрозумілими. Лише через 40 років після створення теорії відносності фізики, які працювали 
над створенням атомної бомби, зуміли вирахувати кількість енергії, що виділяється під час 
вибуху бомби, на основі дефекту маси при розщепленні ядер урану.  

Після публікацій статей у 1905 р. до А. Ейнштейна прийшло академічне визнання. В 
1909 р. А. Ейнштейн став ад’юнкт-професором Цюріхського університету, а в 1910 р. – 

професором Німецького університету в Празі, а в 1912 р. – професором Цюріхського 
федерального технологічного інституту. В 1914 р. А. Ейнштейн був запрошений в Німеччину 
на посаду професора Берлінського університету і одночасно – директора Фізичного інституту 
кайзера Вільгельма. Німецьке громадянство вченого було відновлено і він був обраний членом 
Прусської АН.  

В 1915 р. А. Ейнштейну вдалося створити загальну теорію відносності, що виходила за 
рамки спеціальної теорії відносності, в якій рухи повинні бути рівномірними, а відносні 
швидкості постійними. Загальна теорія відносності охоплювала всі можливі рухи, в тому числі і 
прискорений. А. Ейнштейну довелося замінити багато з введених І. Ньютоном понять. Загальна 
теорія відносності замінила ньютонівську теорію гравітаційного притягання тіл просторово-

часовим математичним описом того, як масивні тіла впливають на характеристики простору 
навколо себе. У відповідності до цієї точки зору, тіла не притягають одне одного, а змінюють 
геометрію простору-часу, яка й визначає переміщення тіл, що рухаються в ньому.  

Ще в 1913 р. Нільс Бор розробив модель атома, в якій електрони обертаються навколо 
центрального ядра (відкритого Ернестом Резерфордом) по орбітах, що задовольняють конкретні 
квантові умови. В 1916 р. А. Ейнштейн увів у квантову теорію поняття індукованого 
випромінювання. Згідно з моделлю Бора атом «робить» випромінювання, коли електрони, що 
перейшли внаслідок збудження на вищий рівень, повертаються на нижчий рівень. Різниця 
енергій між рівнями дорівнює енергії, поглинутого або випроміненого фотона. Повернення 
збуджених електронів на нижчий рівень є випадковим процесом. А. Ейнштейн припустив, що 
при певних умовах електрони в результаті збудження можуть перейти на деякий енергетичний 
рівень, а потім, як лавина, повернутися на нижчий, тобто це той процес, який лежить в основі 
дії сучасних лазерів. 

Хоча спеціальна і загальна теорії відносності були дуже революційними, вони згодом 
отримали низку підтверджень і загальне визнання. Вдалося пояснити прецесію орбіти 
Меркурія, яку не вдавалося зрозуміти в рамках ньютонівської механіки. Під час повного 
сонячного затемнення в 1919 р. астрономам вдалося спостерігати зірку, сховану за краєм 

Сонця. Це свідчило, що промені світла 
викривляються під дією гравітаційного 
поля Сонця. Слава прийшла до А. Ейн-

штейна, коли повідомлення про сонячне 
затемнення 1919 р. облетіло весь світ. У 
1920 р. А. Ейнштейн став запрошеним 
професором Лейденського університету. В 
Німеччині вченого критикували за 
антимілітаристські погляди, революційні 
фізичні теорії. Його праці група колег 
називала «єврейською фізикою». А. Ейн-

штейн був прихильником сіонізму і 
доклав багато зусиль до створення Єврей-

ського університету в Єрусалимі в 1925 р. 

Вручення А. Ейнштейну Нобелівської 



 
 

Феномен людини. Здоровий спосіб життя. Вип. 85 (151). 2019 
 

 

 

68 

премії 
У 1921 р. А. Ейнштейну присудили Нобелівську премію з фізики «за внесок в 

теоретичну фізику, в особливості за відкриття закону фотоелектричного ефекту». Оскільки 
в цей час вчений виступав в Японії і не міг бути присутнім на церемонії, то свою Нобелівську 
лекцію зміг прочитати через рік після присудження премії. 

В 1927 р. А. Ейнштейн висловив свою незгоду зі статистичною інтерпретацією квантової 
механіки, запропонованої Н. Бором (1885–1962) і Максом Борном (1882–1970). Згідно з цією 
інтерпретацією, принцип причинно-наслідкових зв’язків непридатний для субатомних явищ. 

До кінця життя А. Ейнштейн намагався створити єдину теорію поля, яка могла б 
виводити квантові явища з релятивістського опису природи. 

Коли в 1933 р. В Німеччині до влади прийшов А. Гітлер, А. Ейнштейн, який був за 
межами Німеччини, на батьківщину не повернувся. В США він став професором фізики у 
новому Інституті фундаментальних досліджень в Прінстоні (штат Нью-Джерсі). У 1940 р. А. 
Ейнштейн отримав американське громадянство. 

У 1939 р. А. Ейнштейн  написав листа президентові США Франкліну Д. Рузвельту, в 
якому писав, що в Німеччині, вірогідно, ведуться роботи по створенню атомної бомби і 
закликав уряд США сприяти дослідженням із розщеплення урану. 

До подій 16 липня 1945 р. – вибуху першої атомної бомби в Аламогордо (штат Нью-

Мексіко) вчений відношення не мав. Після Другої світової війни А. Ейнштейн , вражений 
наслідками атомних бомбардувань Японії, став стійким прихильником миру. 

Першою дружиною А. Ейнштейна була Мілева Маріч, однокурсниця у Федеральному 
технологічному інституті. Вони одружилися в 1903 р., незважаючи на протидію його батьків. 
Подружжя мало двох синів, але в 1919 р. шлюб розпався. В тому ж році А. Ейнштейн 

одружився зі своєю двоюрідною сестрою Ельзою, яка померла в 1936 р. 
Серед багатьох відзначень вченого була пропозиція стати президентом Ізраїлю в 1952 р. 

Вчений отримав медаль Коплі Лондонського королівського товариства (1926), медаль 
Франкліна Франкліновського інституту (1935). Вчений був почесним доктором багатьох 
університетів та членом багатьох АН. 

А. Ейнштейн любив грати на скрипці; подобалися йому прогулянки на яхті. Вчений 
вірив в «Бога Спінози, що являє себе в гармонії всього сущого». 

Вчений помер 18 квітня 1955 р. в Прінстоні від розриву аневризми аорти на 77 році 
життя.  
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Ю.М. ПАНИШКО, Г.М. КАРМАЗИН 
 

ЕМІЛЬ АДОЛЬФ ФОН БЕРІНГ 
До 165-річчя від дня народження 

 
Еміль Адольф фон Берінг народився 15 березня 

1854 р. в Гансдорфі (нині територія Польщі) в сім’ї 
шкільного вчителя Августа Георга Берінга та його другої 
дружини Августини (Цех) Берінг старшим з дванадцяти 
дітей. Батько сподівався, що Еміль вибере традиційну для 
сім’ї професію – теологію або педагогіку. Еміль вступив 
до гімназії в Хоєнштейні (Східна Пруссія), але раптово у 
нього проявилося зацікавлення медициною. Оплачувати 
навчання сина у вищому навчальному закладі батьки не 
мали змоги, тому за домовленістю гімназійного вчителя з 
адміністрацією Військово-медичного коледжу при 
Інституті Фрідріха Вільгельма у Берліні (навчання 
безкоштовне) майбутніх військових хірургів у 1874 р. 
Еміль Берінг поступив у коледж, який закінчив у 1878 р. У 
1880 р. здав державні іспити з медицини, а в 1881 р. 
отримав посаду асистента хірурга в Позені (нині Познань, 
Польща). Після отримання медичної освіти Е.А. Берінг 
повинен був відслужити в прусській армії до 1889 р.  

Проходив службу лікарем батальйону кавале-

рійського полку у Волау. Зацікавився застосуванням 
дезінфікуючих засобів для лікування інфекційних хвороб, а саме – йодоформом, що містить 
95% йоду. Початкові дослідження йодоформу привели лікаря до висновку, що йодоформ є 
ефективним антисептиком, оскільки нейтралізує бактерії.  

У 1883 р. Е. Берінга перевели у Вінциг (Сілезія). У 1887 р. Е. Берінг поступив у 

Боннський фармакологічний інститут, де продовжив дослідження в галузі дезінфікуючих 
засобів. У 1888 р. він влаштовується в Інститут гігієни в Берліні, яким керував Роберт Кох 

(1843–1910). Після демобілізації у 1889 р. Е. Берінг почав працювати в Іінституті як дослідник 
повний робочий день. 

Дослідження Е. Берінга були сконцентровані на вивченні правця та дифтерії – двох 
різних захворювань, які закінчувалися летально, незважаючи на невелику кількість інфікуючих 

бактерій. Небезпека правця та дифтерії була пов’язана з їх здатністю продукувати токсини, що 
було встановлено П’єром Ру (1853–1933) та Фрідріхом Леффлером (1852–1915). Е. Берінг 
вважав, що лікування дифтерії може бути успішним лише при нейтралізації токсинів. 

В 1890 р. в Інституті гігієни Е. Берінг разом з японським вченим Сибасабуро Кітасато 

(1856–1931) встановили, що імунітет кріликів та мишей, імунізованих проти правця, залежить 
«від здатності безклітинної рідини крові лишатися інтактною щодо токсичного речовини, яка 

виробляється бактеріями правця». Застосувавши це відкриття до дифтерії, Е. Берінг 

продемонстрував, що неімунізовані тварини можуть бути захищені від токсину дифтерійних 
бактерій за допомогою ін’єкцій антитоксину імунізованих тварин. Але Е. Берінг і його колеги 
по інституту зіштовхнулися з труднощами у виробництві дифтерійного антитоксину для 
медичної практики. Спочатку Е. Берінг фінансував дослідження з власних коштів, але з 1892 р. 
комерційна фірма почала фінансувати роботу Е. Берінга. 

У 1894 р. Е. Берінг залишив Інститут гігієни і перейшов до університету Галле, а 
наступного року – в Марбурзький університет.  
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Антитоксин викликав пасив-
ний імунітет на короткий час і мав 
бути введений якнайшвидше. При 
прогресуванні хвороби лікувати 
антитоксином було пізно, і це 
призводило до смерті пацієнта. Е. 
Берінг продовжував свої до-
слідження, аж поки у 1913 р. не 
створив вакцину, що забезпечує 
тривалий активний імунітет проти 
цього захворювання. 

У 1901 р. Е.А. фон Берінг 
отримав Нобелівську премію з 
фізіології та медицині «за роботу із 
сироваткової терапії, головним 
чином, за її застосування при 
лікуванні дифтерії, що відкрило 
нові шляхи в медичній науці й 
дало в руки лікарів переможну зброю проти хвороби і смерті». В Нобелівській лекції Е.А. 
фон Берінг сказав, що «без цієї попередньої роботи Леффлера і Ру не було б сироваткової 
терапії дифтерії». 

Е. Берінг перейшов до вивчення туберкульозу. Впродовж багатьох років пробував 
створити туберкульозний антитоксин, але не зміг. Вчений вважав, що туберкульоз тварин і 
людини ідентичний, така точка зору створила конфлікт з Р. Кохом.  

Під час Першої світової війни створена Е. Берінгом протиправцева вакцина допомогла 
врятувати життя багатьом німецьким воякам, за що Е. Берінг був нагороджений Залізним 
хрестом – дуже незвичною нагородою для людини, яка не брала участі в бойових діях.  

Е.А. фон Берінг був кавалером французького ордена Почесного легіону і членом Таємної 
ради Пруссії. Був обраний членом Французької медичної академії (від 1900 р.), Паризької АН (з 
1901 р.). 

В 1896 р. вчений одружився з Ельзою Спінола. Подружжя виховало шість синів.  
Е. Берінг переніс перелом стегна, що призвело до створення псевдосуглобу і обмеження 

пересування.  
Помер вчений 31 березня 1917 р. на 64 році життя від пневмонії. 
Його ім’я носить Dade Behring в Марбурзі, найбільша в світі компанія, що займається 

виключно клінічноюї діагностикою, а також компанія CSL Behring. Також в університеті 
Марбурга існує премія імені Еміля фон Берінга. 
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Ю.М. ПАНИШКО, В.Р. САВРАН, 
Р.Т. ДОВБУШ 

 
ЛЕВ ОЛЕКСАНДРОВИЧ ЗІЛЬБЕР 

До 125-річчя від дня народження 
 

Лев Олександрович Зільбер народився 15 (27) 
березня 1894 р. у с. Медведь (нині Солецького району 
Новгородської області РФ) в сім’ї капельмейстера 96-

го піхотного Омського полку Абеля Абрамовича 
Зільбера та Хани Гіршевни Дессон, власниці 
музичних магазинів. Всього в сім’ї було шестеро 
дітей: Мір’ям, Лея, Лев, Давид, Олександр і Веніамін.  

В 1912 р. Лев зі срібною медаллю закінчив 

Псковську губернську гімназію і поступив на 
природниче відділення фізико-математичного факуль-

тету Петербурзького університету. В 1915 р. Лев 

перевівся на медичний факультет Московського 
університету і одночасно відвідував заняття на при-

родничому відділенні. Закінчив  фізико-математичний 

(1917) і медичний (1919) факультети Московського 
університету і пішов добровольцем в РСЧА. 

Від 1921 р. працював в Інституті мікробіології 
НКОЗ під керівництвом В.А. Барикіна. 

В 1928 р. Л.О. Зільбер одружився із Зінаїдою 

Вісаріонівною Єрмольєвою (1898–1974). Перші місяці 
подружнього життя Л.О. Зільбер і З.В. Єрмольєва 

працювали в Інституті Л. Пастера (1822–1895) та в Інституті Коха (1843–1910) в Берліні. 
У 1929 р. Л.О. Зільбер отримав пропозицію очолити Азербайджанський інститут 

мікробіології і обійняти посаду завідувача кафедри мікробіології медичного інституту в Баку. 
В 1930 р. Л.О. Зільбер керував ліквідацією спалаху чуми в Нагорному Карабаху. Після 

повернення в Баку був представлений до ордену Червоного Прапора. Через деякий час був 

заарештований за звинуваченням в диверсії з метою заразити чумою населення Азербайджану. 

Але через 4 місяці був випущений з тюрми (можливо, за клопотанням  Максима Горького, до 

якого звернувся молодший брат Лева Зільбера Веніамін Каверін, можливо, за клопотанням 
Зінаїди Єрмольєвої). 

У 1930–1940 рр. Л.О. Зільбер працював  завідувачем кафедри мікробіології 
Центрального інституту вдосконалення лікарів у Москві, одночасно завідував мікробіологічним 
відділом Державного науково-контрольного інституту НКОЗ РРФСР ім. Тарасевича. В 1934 р. 
Л.О. Зільбер добився створення Центральної вірусної лабораторії при НКОЗ РРФСР і відкриття 
відділу вірусології в Інституті мікробіології АН СРСР. 

В 1935 р. Л.О. Зільбер одружився з Валерією Петрівною Кисельовою.  

В тому ж році Л.О. Зільбер став ініціатором 1-ї Всесоюзної наради з фільтруючих 
вірусів. Серія праць Л.О. Зільбера присвячена вивченню противірусного імунітету. Вченим 
встановлена роль видільного фактору в імунітеті до вірусів та адаптаційній мінливості віруса 
грипу. Вчений запропонував виділення віруса пасажами на білих мишах. Вченим вивчено 
явище симбіозу вірусів та мікробів. 

У 1937 р. Л.О. Зільбер керував далекосхідною експедицією НКОЗ СРСР з вивчення 
невідомого інфекційного захворювання ЦНС. Під час експедиції була виявлена природа 
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захворювання – кліщового енцефаліту і запропоновані методи боротьби з цією хворобою. 

Виділив із мозку людини, що померла від кліщового енцефаліту, перший в історії медицини 
штам смертельного вірусу. Вакцину розпрацювати не встиг. За доносом його чекала камера, 
відбиті ребра та нирки, катування безсонням і голодом. Відбувати покарання направили в 
табори Печори, де він почав помирати від голоду та холоду. Доля змилувалася над ним: 

дружина начальника табору почала народжувати дитину і про лікаря згадали. Пологи 
завершилися народженням дитини і в подяку за це Л.О. Зільбер був призначений головним 
лікарем в лазарет. В’язні масово гинули від пелагри. Вчений розробив ліки від пелагри на 
основі ягелю та дріжджів. Тисячі в’язнів були врятовані. 

В 1939 р. Л.О. Зільбера звільнили, він отримав авторське свідоцтво на винахід, яке було 
записане на ім’я «НКВД». 

У 1939 р. вчений був призначений завідувачем відділу вірусології в Центральному 

інституті епідеміології та мікробіології НКОЗ СРСР.  

В 1940 р. Л.О. Зільбер був заарештований втретє. На допитах відмовлявся працювати над 
бактеріологічною зброєю. Був направлений в хімічну «лабораторію», де розпочав дослідження 

злоякісних пухлин. За махорку в’язні ловили для Л.О. Зільбера мишей та щурів для 
експериментів. В результаті досліджень вчений сформулював нову концепцію походження 
ракових пухлин. В своєму першому варіанті ця концепція базувалася на двох основних 
положеннях: пухлини мають вірусне походження, але вірус виконує лише ініціюючі функції в 
прогресуванні пухлини. 

В березні 1944 р., напередодні 50-річчя Л.О. Зільбера на ім’я Сталіна був направлений 
лист про невинність Л.О. Зільбера, підписаний авторитетними людьми: головним хірургом 
Червоної Армії, Героєм Соціалістичної Праці, генерал-полковником медичної служби М.Н. 
Бурденком, віце-президентом АН СРСР Л.А. Орбелі, біохіміком, лауреатом Сталінської премії 
(1943), професором Всесоюзного інституту експериментальної медицини В.О. Енгельгардтом, 

іншими академіками, письменником Веніаміном Каверіним. Лист з підписами понад 10 
академіків потрапив на стіл Й.В. Сталіна в березні 1944 р. Після звільнення вчений відразу 
публікує свою концепцію походження ракових пухлин в газеті «Известия». 

 

 

Л.О. Зільбер в лабораторії 
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Після перемоги 1945 р. вчений знайшов у Німеччині та вивіз в СССР сім’ю: дружину, 

сестру дружини і  двох синів, які вціліли в німецьких робочих таборах, де вони провели 3,5 
роки. 

В 1945 р. Л.О. Зільбер був обраний дійсним членом АМН СРСР. У 1946 р. вчений 
отримав Сталінську премію за монографію «Эпидемические энцефалиты» (1945). Під час 
церемонії нагородження відбулася подія, яка не має аналогів у світовій історії: генералісимус 
Сталін особисто вибачився перед вченим і вручив йому премію свого імені. 

Вчений був призначений науковим керівником Інституту вірусології АМН СРСР і 
очолив відділ вірусології та імунології пухлин Інституту епідеміології, мікробіології й 

інфекційних хвороб АМН СРСР, де працював до кінця життя. 

Першим в СРСР почав вивчати онкологічні віруси. Разом з колегами розпрацював 
реакцію анафілаксії з десенсибілізацією, за допомогою якої було доведено наявність антигена, 
специфічного для тканин пухлин (1948–1949). В експериментальних роботах (1952–1956) 

вчений з колегами знайшли в пухлинах специфічні віруси і клітинні антигени, індукцію 
злоякісних пухлин у ссавців вірусом саркоми курей (1957), трансформацію клітин людини 
вірусом саркоми курей in vitro (1964). За керівництво «Основы иммунологии» Л.О. Зільбер був 
удостоєний премії ім. М.Ф. Гамалії АМН СРСР (1958).  

Л.О. Зільбер опублікував близько 250 наукових праць, в т. ч. 6 монографій. Під 
керівництвом вченого було виконано понад 20 докторських і кандидатських дисертацій. 

Л.О. Зільбер очолював Комітет з вірусології раку Міжнародного протиракового союзу, 
був експертом ВООЗ, головою проблемної комісії з вірусології та імунології раку АМН СРСР, 
одним з організаторів Міжнародного симпозіуму зі спеціальних пухлинних антигенів (СРСР, 
1965), був почесним членом Нью-Йоркської АН (1961), Королівського медичного товариства 
Англії (1963), товариства ім. Я. Пуркіне (1965), удостоєний медалей Чехословацької АН «За 
заслуги перед наукою і людством», «Ювілейної менделевської». Був нагороджений орденами і 
медалями СРСР. 

Помер вчений 10 листопада 1966 р. на 73 році життя. 
Залишилася світла пам’ять про Людину і Вченого. 
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Ю.М. ПАНИШКО, Ю.С. КАРОЛЬ 
 

ЄВГЕН ІВАНОВИЧ МАРЦИНОВСЬКИЙ 
До 145-річчя від дня народження 

 

Євген Іванович Марциновський народився 19 
березня 1874 року в м. Мстиславлі (нині 
Могильовської області). У 1899 р. закінчив медичний 
факультет Московського університету. Від 1901 р. 
був прозектором, бактеріологом і ординатором 
Павловської лікарні, в якій пропрацював 25 років. Від 
початку лікарської діяльності проводив науково-

дослідницьку роботу. Від 1904 р. почав працювати 
над проблемою «східної виразки» (пендінської 
виразки). У 1909 р. захистив дисертацію на здобуття 
наукового ступеня доктора медицини на тему  
«Этиология “восточной язвы (bounton d’Orient)” и 
краткие сведения об этой болезни». Самостійно 
відкрив її збудника, описаного раніше П.Ф. 
Боровським (1863–1932), який зробив доповідь на 
засіданні Російського хірургічного товариства 23 

вересня 1898 р. про відкриття збудника пендінської виразки. Є.І. Марциновський описав 
новий вид кислотостійкої бацили з крипт мигдалика.  

В 1910–1911 рр. працював приват-доцентом Московського університету і читав 
курс про роль патогенних найпростіших в патології людини і тварин. В 1911 р. разом з 
групою прогресивних професорів покинув університет на знак протесту проти політики 
міністра просвіти Кассо. 

В 1911 р. Є.І. Марциновський вивчав в Італії організацію протималярійної 
служби. В 1911–1913 рр. Є.І. Марциновський працював на Московських вищих жіночих 
курсах. 

У формуванні науковця Є.І. Марциновського відіграли велику роль видатні вчені 
П.М. Діатропов (1859–1934) та Л.О. Тарасевич (1868–1927), який в 1908–1918 рр. 
працював професором на Вищих жіночих курсах. Згодом Є.І. Марциновський був 
обраний головою Малярійної комісії Пироговського товариства та організував низку 
експедицій на Кавказ і Чорноморське узбережжя. В 1912 р. вчений створив Кавказький 
малярійний комітет для безпосередньої боротьби з малярією. Пироговська малярійна 
комісія організовувала лекції, влаштовувала курси для лікарів. 

З початком Першої світової війни вчений організував протиепідемічний загін для 
боротьби з тифами, віспою, холерою на Кавказі. В 1917–1919 рр. Є.І. Марциновський 
працював директором Московського бактеріологічного інституту. В 1920 р. зусиллями 
Є.І. Марциновського був організований Тропічний інститут (від 1934 р. – Інститут 
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медичної паразитології і тропічної медицини імені Є.І. Марциновського), яким він 
керував до кінця життя. Майже одночасно вчений організував у 1924 р. кафедру 
інфекційних хвороб 2-го Московського медичного інституту, якою він керував до  
1930 р. 

Є.І. Марциновський багато років вивчав лейшманіоз та флеботомну гарячку, 
вперше в Росії виявив і описав вісцеральний лейшманіоз та бруцельоз. Що стосується 
шкірного лейшманіозу, то Є.І. Марциновський не лише вивчив збудника та 
етіопатогенез хвороби, але й в героїчних дослідах на собі розкрив важливі ланки 
механізму його передачі. Ці героїчні експерименти повторили на собі деякі працівники 
його інституту. 

Вчений сприяв створенню широкої мережі малярійних станцій. У 1923 р. Є.І. 
Марциновський заснував і був редактором журналу «Русский журнал тропической 
медицины» (від 1932 р. – «Медицинская паразитология и паразитные болезни»). 

В 1932 р. Є.І. Марциновський був обраний головою Вченої ради НКОЗ РРФСР. 
Вченому належить понад 200 наукових праць, опублікованих як в російській, так і в 
закордонній пресі. Вчений був членом багатьох російських та іноземних наукових 
товариств і був призначений представником від СРСР в склад Міжнародної малярійної 
комісії Ліги Націй. В 1934 р. Є.І. Марциновському було присвоєно звання «Заслуженого 
діяча науки РРФСР». 

Помер вчений 25 липня 1934 р. на 61 році життя. 
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Ю.М. ПАНИШКО, Ю.М. МІХЕЛЬ, 
А.Л. ВАСИЛЬЧУК 

 
ВОЛОДИМИР ОЛЕКСАНДРОВИЧ НЕГОВСЬКИЙ 

До 110-річчя від дня народження 
 

Володимир Олександрович Неговський народився 19 березня 
1909 р. в м. Козельці Чернігівської губернії в багатодітній родині 
вчителів Олександра Тимофійовича та Варвари Семенівни. Дітей було 
дев’ятеро. Жили в бідності. Мати навчила синів і дочок працювати на 
городі, прибирати, прати. Володя також з малих років працював, влітку 
пас корови. Ранньої весни з товаришем переходив по льоду річку Десну, 
але раптово крига тріснула і Володя провалився в ополонку. Друг не 
розгубився, протягнув пасок і витяг Володю. Довелося 13 місяців 
пробути в лікарні, перенести 7 операцій на гомілці правої ноги з приводу 
кісткового туберкульозу. Часто їздив до Києва, до лікарів. Бачив 
страждання багатьох людей. З’явилася думка присвятити своє життя 
боротьбі за здоров’я людей. 

У 1928 р. В. Неговський закінчив школу і вирішив їхати до 
Москви поступати в медичний інститут. Назбирали грошей, хліба, сала. 
Український хлопець на милицях виїхав до столиці. Не було родичів, 
знайомих. Ночував на паперті храму Христа Спасителя, спав, 
загорнувшись у старе пальто. Бог побачив юнака і допоміг йому. 
Незважаючи на великий конкурс, В. Неговський склав іспити і був 
зарахований до 2-го Московського медичного інституту. На 3-му курсі 

одну милицю викинув, а згодом – другу. Навчаючись в медінституті, допитливий юнак тягнеться до 
всесвітньо відомого патофізіолога академіка О.О. Богомольця, завідувача кафедри патофізіології. Саме 
під керівництвом О.О. Богомольця студент В. Неговський робить свої перші наукові кроки.  

У 1933 р. В.О. Неговський отримав диплом лікаря і почав працювати практикуючим лікарем 
здоровпункту Високівської фабрики Клинського району Московської області. Але молодого лікаря 
приваблює наукова робота і влітку 1934 р. влаштовується в Інститут гематології і переливання крові в 
лабораторію патофізіології до проф. С.С. Брюхоненка (1890–1960). Сергій Сергійович Брюхоненко 
завідував лабораторіями в НД хіміко-фармацевтичному та Центральному інституті гематології і 
переливання крові (1926–1935). В 1920–1923 рр. С.С. Брюхоненко сконструював перші моделі 
автожектора (апарату для штучного кровообігу). Головним дослідженням С.С. Брюхоненка стала 
розробка методу, який допомагав тривалий час підтримувати життя теплокровних тварин із зупиненим 
серцем за допомогою штучного кровообігу. В інституті гематології і переливання крові В.О. Неговський 
брав активну участь в дослідах з оживлення тварин. Але В.О. Неговський дивився на цю проблему 
глибше, ніж С.С. Брюхоненко. У своїх спогадах В.О. Неговський зазначає, що «ідея застосування 
штучного кровообігу з метою реанімації була пов’язана з С.С. Брюхоненком і, без сумніву, була 
прогресивною і корисною. Однак ученим він не був… він був винахідником… Звичайно, такі 
експерименти присвячувалися відвідуванню відповідальних делегацій. Делегації від’їжджали, і 
оживлені собаки на другий день гинули. Всіляка наука з оживлення припинялася до наступного 
подібного експерименту» (4, с. 131). 

Вирішив, що треба звертатися за допомогою у вищі інстанції і відважився написати листа голові 
Раднаркому, в якому обґрунтував необхідність пошуку методів та засобів боротьби за життя людей, які 
знаходяться на межі життя та смерті, і просив створити спеціальну лабораторію і штат науковців. 
Згодом В.О. Неговського викликали в управління НКОЗ СРСР і позитивно вирішили прохання вченого: 
виділили штат з 7 науковців і дали можливість працювати в Центральному нейрохірургічному інституті 
в Москві під керівництвом М.Н. Бурденка. В серпні 1936 р. була створена перша в світі спеціальна 
лабораторія «Відновлення життєвих процесів при явищах, подібних до смерті». 

Вже з грудня 1941 р. з’явилася можливість узагальнити інформацію, отриману до початку війни. 
В лютому 1942 р. В.О. Неговський захистив дисертацію, в якій доказав важливість раннього відновлення 
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функцій бульбарних центрів для успішного оживлення, що стало стимулом для створення перших 
вітчизняних апаратів штучного дихання. В 1943 р. В.О. Неговський захистив докторську дисертацію, в 
якій обґрунтував патофізіологію термінальних станів і принципи комплексного методу оживлення 
організму. Разом з колегами організував фронтові бригади, які врятували життя сотень поранених, що 
знаходилися в термінальному стані, завдяки внутрішньоартеріальному переливанню крові та штучній 
вентиляції легень. 

В післявоєнні роки (з 1946 р.) були створені реанімаційні центри в хірургічній клініці О.М. 
Бакулєва, 4-й міській клінічній лікарні.  

Лабораторія, керована В.О. Неговським, в 1946 р. стала самостійним науковим закладом – 

Науково-дослідною лабораторією загальної реаніматології АМН СРСР. В 1961 р. В.О. Неговський на 
Міжнародному конгресі травматологів у Будапешті запропонував термін «реаніматологія» для 
визначення нового розділу медицини, що займається вивченнячм закономірностей вмирання і 
оживлення організму. 

З 1964 р. був створений реанімаційний центр у клінічній лікарні ім. С.П. Боткіна, було відкрите 
перше в СРСР реанімаційне відділення з виїздним реанімаційним центром. 

Дослідженнями В.О. Неговського і співробітників було встановлено, що період вмирання 
організму має основні стани: передагональний, агонію і клінічну смерть. Важливу роль в розвитку 
реаніматології зіграло створення концепції постреанімаційної хвороби. Було виявлено, що після 
відновлення самостійної серцево-дихальної діяльності впродовж певного часу організм потерпає від 
процесів термінального стану (гіпоксія, ацидоз, інтоксикація). 

Лабораторія В.О. Неговського займалася проблемами патофізіології, профілактики і терапії 
термінальних станів різного генезу (крововтрата, травма, сепсис, інфаркт міокарда, утоплення, асфіксія, 
електротравма, опіки, порушення ритму серця). Вивчення фібриляції шлуночків серця і можливість її 
припинення за допомогою електричного струму призвели до появи дефібрилятора. За цикл праць з 
електроімпульсної терапії В.О. Неговський і Н.Л. Гурвич в складі групи вчених були удостоєні 
Державної премії СРСР. 

Формування концепції «післяреанімаційна хвороба» як наслідок важкої гіпоксії та інтоксикації 
організму продуктами порушеного обміну в ранньому відновлювальному періоді привело до появи 
фундаментальної праці «Постреанимационная болезнь» (1978, 1987), також в перекладі англійською мовою. 

У 1969 р. В.О. Неговський був обраний членом-кореспондентом АМН СРСР, а в 1975 р. – 

академіком АМН СРСР. Вчений двічі (1952, 1970) ставав Лауреатом Державної премії СРСР.  
Фундаментальні дослідження академіка РАМН В.О. Неговського узагальнені в 12 монографіях 

та підручниках і перекладені на 16 мов світу. Вчений був автором понад 400 науквих статей, в т. ч. 100 – 

в зарубіжних журналах. 
В.О. Неговський підготував біля 100 кандидатів і докторів наук. Упродовж тривалого часу В.О. 

Неговський працював заступником редактора журналу «Анестезиология и реаниматология», був членом 
редколегії журналів «Патологическая физиология и экспериментальная терапия», «Resuscitation». 

Вчений був нагороджений орденами і медалями СРСР та низки зарубіжних наукових товариств, 
установ. 

Вчений багато працював, за природою був великим оптимістом, багато мандрував, любив 
природу. Він прожив довге життя. 

Відійшов у вічність 2 серпня 2003 р. на 95 році життя. 
Світла пам’ять про видатного українця назавжди залишається в наших серцях. 
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І.В. ОГІРКО, Ю.М. ПАНИШКО,  
Р.Т. ДОВБУШ 

 
ПЕТЕР ДЖОЗЕФ ВІЛЬЯМ ДЕБАЙ 

До 135-річчя від дня народження 
 

Петер Дебай (Петрус Йозефус Вільгельмус 
Дебьо) народився 24 березня 1884 р. в Маастрихті 
(Нідерланди) в сім’ї Марії Дебьо і Вільгельмуса 
Йоганнеса Дебьо, контролера фірми з виробництва 
металевого дроту. В початковій та середній школі 
Петер вивчав іноземні мови, математику, 
природознавство. Після закінчення школи він 
поступив в Аахенський технічний університет в 
Німеччині за спеціальністю інженер-електрик. 

 В Аахені Петер Дебай (так він почав писати своє 
прізвище) проявив цікавість до хімії та фізики. Один із 
викладачів, фізик Макс Він, дозволив студенту Петеру 
Дебаю проводити нескладні фізичні експерименти, що 
підштовхнуло Петера до наукових досліджень. На 
останньому курсі навчання Петер Дебай вже був 
асистентом Арнольда Зоммерфельда, який згодом став 
професором технічної механіки. В 1905 р. Петер Дебай 
отримав диплом інженера-електрика. У 1906 р. разом із 

А. Зоммерфельдом перейшов у Мюнхенський університет, де працював 5 років його 
помічником. У 1908 р. П. Дебай завершив дисертацію про тиск світла на кулі, що володіють 
електричними властивостями, і отримав ступінь доктора з фізики.  

У 1910 році П. Дебай став лектором Мюнхенського університету, але покинув його в 
1911 р., переїхав до Цюріху, де став професором теоретичної фізики. Саме в м. Цюріху П. 
Дебай почав дослідження структури молекул. Хоча хімічний склад молекул був відомий, але 
інформації про фізичні і структурні зв’язки між атомами було мало. Впродовж року П. Дебай 
зосередився на розподілі електричних зарядів в атомах та молекулах. Особливий інтерес вчений 
проявив до полярності (орієнтації позитивних і негативних зарядів) і встановив, що значення 
ступеня полярності (дипольного моменту молекули) дозволяє оцінити відносне розташування 
хімічно сполучених атомів. П. Дебай переглянув квантову теорію  А. Ейнштейна про питому 
теплоємність і представив формулу для підрахунку асоціативної температури (нині її називають 
температурою Дебая).  

В 1912 р. П. Дебай перейшов працювати в Утрехтський університет в Нідерландах, а в 
1914 р. став професором Геттінгенського університету, де працював до 1920 р. В наукових 
дослідженнях вченого з’явився новий напрямок, оснований на відкритті Макса фон Лауе (1879–
1960), що рентгенівські промені проходять через кристали, дифрагують або відхиляються в 
залежності від природи досліджуваного взірця. П. Дебай продемонстрував зв’язок між 
дифрагованими пучками і тепловим рухом атомів у кристалах. 

Працюючи з Паулем Шеррером (1890–1969) в 1916 р., П. Дебай зрозумів, що навіть в 
порошку дрібних або неідеальних кристалів достатня кількість кристалів розташовується таким 
чином, що отримані дані дифракції рентгенівських променів можуть віддзеркалити 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%85%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%96%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE-%D0%92%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%84%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D1%96%D1%87%D0%BD%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_%D0%90%D0%B0%D1%85%D0%B5%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B0%D1%85%D0%B5%D0%BD
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%8E%D0%BD%D1%85%D0%B5%D0%BD%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_%D0%9B%D1%8E%D0%B4%D0%B2%D1%96%D0%B3%D0%B0-%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BC%D1%96%D0%BB%D1%96%D0%B0%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D1%8C%D0%B1%D0%B5%D1%80%D1%82_%D0%95%D0%B9%D0%BD%D1%88%D1%82%D0%B5%D0%B9%D0%BD
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%82%D1%82%D1%96%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BD
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%83%D0%BB%D1%8C_%D0%A8%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%B5%D1%80
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молекулярну структуру цих кристалів. Разом з П. Шеррером розробив метод дослідження 
дрібнокристалічних матеріалів за допомогою дифракції рентгенівських променів (метод Дебая-

Шеррера). 
У 1920 р. П. Дебай повернувся в Швейцарію, де отримав посаду директора Фізичного 

інституту при Федеральному технологічному інституті, водночас будучи професором фізики 
Цюріхського університету. Впродовж наступних років вивчав сильні електроліти, речовини, що 
розпадаються в розчинах на позитивні та негативні іони. В 1923 р. опублікував теорію Дебая-

Хюккеля, яка дозволяє розраховувати іонну силу розчинів сильних електролітів. В тому ж році 
була розпрацьована теорія комптонівського ефекту (на честь Артура Х. Комптона (1892–1962)), 

що забезпечувала додатковий доказ корпускулярно-хвильової природи світла. 
Упродовж 1927–1934 рр. П. Дебай в Лейпцизькому університеті вивчав дифракцію 

рентгенівських променів при вимірюванні міжатомних відстаней в газах і продовжив 
дослідження дипольної теорії та електролітів. Згодом вчений перейшов у Берлінський 
університет, де під його контролем створювався Інститут фізики кайзера Вільгельма (нині 
Інститут Макса Планка).  

У 1936 році П. Дебай отримав Нобелівську премію з хімії «за дослідження 
дипольних моментів, дифракції рентгенівських променів і електронів в газах».  

 

 

Нобелівські лауреати 1936 року на врученні нагород у Стокгольмі.  
Зліва направо: Отто Леві, Генрі Дейл, Петер Дебай, Карл Андерсон і Віктор Гесс 

Незважаючи на гарантії праці в Берліні, в 1939 р. П. Дебай був звільнений з лабораторії в 
зв’язку з відсутністю німецького громадянства. Вчений, обурений цим рішенням, поїхав читати 
Бейкерівські лекції в Корнеллський університет в Ітаку (штат Нью-Йорк) і там залишився. 
Згодом став деканом хімічного факультету. 

У 1946 р. П. Дебай отримав американське громадянство. У 1952 р. подав у відставку в 
Корнеллському університеті, отримавши звання почесного професора. Після відставки 
продовжив свої дослідження і в 1960 р. взяв участь в організації Науково-технологічного 
інституту при Мічіганському університеті.  

Вчений був одружений (з 1914 р.) з Матільдою Альберер, з якою виховали сина і доньку. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%8F_%D0%B7_%D1%85%D1%96%D0%BC%D1%96%D1%97
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Nobel_Laureates_1936.jpg
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%82%D1%82%D0%BE_%D0%9B%D0%B5%D0%B2%D1%96
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D1%80%D1%96_%D0%94%D0%B5%D0%B9%D0%BB
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB_%D0%94%D0%B5%D0%B2%D1%96%D0%B4_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%BD
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86_%D0%93%D0%B5%D1%81%D1%81
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D0%B0
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Крім Нобелівської премії вчений отримав багато нагород і премій: медаль Румфорда  

Лондонського королівського товариства (1930), медаль Лоренца Королівської академії наук і 
мистецтв Нідерландів (1935),  медаль Франкліна  Франклінівського інституту (1937), медаль 
Дж. Вілларда Гіббса (1949), медаль Дж. Прістлі Американського хімічного товариства (1963). 
Вчений отримав почесні наукові ступені Гарвардського університету, Бруклінського 
політехнічного інституту, Університету св. Лаврентія, Колгейтського університету, 
Федерального цюріхського технологічного інституту, Бостонського коледжу, Оксфордського 

університету та університетів Брюсселя, Льєжу, Софії. Вчений був членом багатьох академій та 
наукових товариств. 

У вільний час захоплювався рибалкою. 
Помер вчений 2 листопада 1966 р. від серцевого нападу на 83 році життя. 
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Р.Й. КРАВЦІВ, Ю.М. ПАНИШКО,  
Н.І. НОВИКОВА 

 
НОРМАН ЕРНЕСТ БОРЛОУГ 

До 105-річчя від дня народження 
 

Норман Ернест Борлоуг народився 25  
березня 1914 р. в штаті Айова в сім’ї Генрі та 
Клари Борлоуг, фермерів норвезького 
походження. Норман виріс на фермі поблизу 
Креско. Навчався у школі в Креско. Вчитель 
Гаррі Шредер, який викладав сільськогос-

подарські науки в середній школі, помітив 
інтерес Нормана до рослин та ґрунту і почав 
займатися з Норманом додатково. У 1932 р. 
Норман закінчив школу і поступив у 
Міннесотський  університет, де вивчав лісове 
господарство. На першому курсі Н. Борлоуг 
прослухав лекцію Чарлза Стакмена, фахівця в 
галузі сільськогосподарських культур, і вирішив 
у нього вчитися. У 1935 р. Н. Борлоуг отримав 
ступінь бакалавра і Ч. Стакмен запропонував 
йому писати дисертацію з патології рослин. Н. 
Борлоуг залишився в університеті, підпрацьо-

вував лісником. В 1939 р. став магістром, а в 
1942 р. – доктором філософії, захистивши 

дисертацію, присвячену грибковим захворюванням льону. 
В 1937 р. Н.Е. Борлоуг одружився з Маргарет Г. Гібсон. У подружжя народилися син і 

дочка. 
Запропонований Паулем Мюллером (1899–1965)препарат ДДТ розпочав еру широкого 

застосування пестицидів у сільському господарстві. Під час Другої світової війни застосування 
гербіцидів та інших засобів захисту досягли у США піку. В 1942–1944 рр. Н. Борлоуг працював 
у компанії Е. Дюпон де Немура у Вілмінгтоні (Делавер), де керував дослідженнями в галузі 
промислових і сільськогосподарських бактерицидів, засобів боротьби з грибками.  

У той час в Мексиці з’явилася проблема з врожаями пшениці. Мексиканське 
міністерство сільського господарства звернулися до Рокфеллерівського фонду за допомогою. В 
1944 р. фонд відрядив у Мексику Джорджа Харрара, спеціаліста в галузі патології рослин. В 
його команді був Н. Борлоуг. Американські вчені вирішили провести дослідження з генетики, 
патології, ентомології, агрономії, ґрунтознавства і технології зернових. Н. Борлоуг у співпраці з 
мексиканськими фахівцями створив високопродуктивні сорти пшениці, почав вирощувати два 
врожаї за рік.  

До 1948 р. кількість вирощеної пшениці досягла такого рівня, що Мексика повністю 
відмовилася від імпорту. 

Але в 50-і роки приріст врожаю скоротився, оскільки надмірне застосування міндобрив 
призводило до надмірного росту стебел та втрати зерна. У 1950 р. Н. Борлоуг схрестив 
мексиканську пшеницю з карликовим сортом із Японії. Отриманий сорт виявився дуже 
продуктивним. У 1961 р. насіння карликового сорту були роздані мексиканським фермерам. 
Група Н. Борлоуга тепер називалася Міжнародним центром покращення кукурудзи і пшениці. 
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Н. Борлоуг в 1959 р. відвідав Пакистан, а в  
1963 р. – Індію з метою підвищення продуктивності 
зернових. Програма «зеленої революції» почала діяти в 
середині 1960-х років. 

Під впливом мексиканських праць Н. Борлоуга 
вчені Міжнародного дослідницького інституту рису, 
організованого на Філіппінах в 60-х рр., вивели 
напівкарликовий сорт рису. Програми Н. Борлоуга 
принесли користь  6 латиноамериканським країнам, 8 
близькосхідним та 2 азійським.  

У 1970 р. Н. Борлоуг отримав Нобелівську 
премію миру. 

В Нобелівській лекції Н. Борлоуг висловив 
переконання, що «перший і важливий компонент 
соціальної справедливості – це забезпечення іжею 
всього людства». «Зелена революція, – згідно з Н. 
Борлоугом, – принесла тимчасовий успіх у війні проти 
голоду, вона дала людині можливість «перевести 
подих».  

В 1979 р. Н. Борлоуг залишив посаду директора 
Міжнародної програми дослідження і виробництва 

пшениці при Міжнародному центрі покращення кукурудзи і пшениці і Мехіко, але зберіг 
зв’язки, будучи заступником директора Рокфелерівського фонду, яким був з 1964 р.  

Від 1984 р. Н. Борлоуг був заслуженим професором землеробства в Техаському 
університеті «Ей-енд-Ем». Був членом Громадянської комісії США з науки, права та 
продовольства, а також комісії з надзвичайних ситуацій в Америці. Н. Борлоуг був автором 
низки книг та 70 наукових і популярних статей. 

В 1977 р. Н. Борлоуг був нагороджений медаллю Свободи (США), його заслуги 
відзначені урядами і науковими товариствами багатьох країн світу. 

У 1986 р. Н. Борлоуг заснував Всесвітню продовольчу премію. У 2000—2001 рр. 
недовгий час діяв заснований Н. Борлоугом Інтернет-університет для людей, що працюють в 
сільськогосподарської та харчової промисловості. 

Завдяки «зеленій революції» виробництво їжі у всьому світі збільшилося удвічі з 1960 по 
1990 роки. У Пакистані і Індії, двох країнах, де інновації землеробства упроваджувалися 
масштабніше за інших, урожай зерна збільшився в чотири рази за аналогічний період. 

У 2006 р. вийшла в світ книга про Нормана Борлоуга під назвою «Людина, що 
нагодувала весь світ». У тому ж році нагороджений найвищою нагородою США Золотою 
медаллю Конгресу. 

Помер Норман Ернест Борлоуг 12 вересня 2009 р. на 96 році життя у Далласі від 
ускладнень раку. 
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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 
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