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А. Л. ВАСИЛЬЧУК 
 

СУБСИСТЕМИ ЛІВОЗІРКОВОЇ СИСТЕМИ КАНАЛІВ 
 

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

Ключові слова: лівозіркова субсистема каналів; автономні субсистеми лівозіркової 
системи каналів; лівозіркова субсистема кольорових каналів; лівозіркова субсистема 
каналів тонкоматеріальних тіл   

 
Впервые в мире описана ениоанатомия левозвездной субсистемы каналов 

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

левозвездной системы каналов; левозвездная субсистема цветных каналов; левозвездная 
субсистема каналов тонкоматериальных тел 

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

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

left star subsystem of color channels; left star subsystem of subtle bodies channels.  
 

Продовження з випусків 69(135)–86(152) 
 

Лівозіркова субсистема інформаційно-енергетичних каналів 

Лівозіркова субсистема інформаційно-енергетичних каналів – це частина лівозіркової 
системи каналів, структурно поєднана зі семишаровими структурами і тріадами лівого 
зіркового каналу, функціонує на їх рівні в діапазонах електромагнітного спектра шарів 
семишарових структур і тріад лівого зіркового каналу. Утворюється сукупністю і з’єднанням 
мікроканалів окремих семишарових структур, тріад, вихідних лівозіркових мікроканалів 
семишарових структур, лівозіркових мікроканалів з відгалужень і виростів лівого зіркового 
каналу. Кожна субсистема є автономною системою каналів, яка розділяється на 
субультрасистеми.  

Лівозіркові субсистеми кольорових каналів 

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

Лівозіркова субсистема фіолетових каналів – це сукупність і з’єднання фіолетових 
мікроканалів одного конуса серцевої чакри, що утворює окремий фіолетовий шар основи лівого 
зіркового каналу. Лівозіркова субсистема фіолетових каналів поділяється на субультрасистеми. 
Ця субсистема знаходиться у всіх тонкоматеріальних тілах, з’єднується з усіма системами каналів 
і функціонує у фіолетових, червоних, фіолетово-червоних, червоно-фіолетових, світлосяюче-
червоних, фіолетово-світлосяюче-червоних, світлосяюче-червоно-фіолетових, блакитних, 
фіолетово-блакитних, блакитно-фіолетових, синіх, фіолетово-синіх і синьо-фіолетових діапазонах 
електромагнітного спектра. 

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

Лівозіркова субсистема фіолетово-червоних каналів – це частина лівозіркової системи 
фіолетово-червоних каналів, утворена сукупністю і з’єднаннями фіолетово-червоних 
лівозіркових мікроканалів фіолетово-червоної, фіолетово-світлосяюче-червоної, фіолетово-
оранжевої, фіолетово-світлосяюче-оранжевої, фіолетово-бузкової, фіолетово-фіолетової, 
фіолетово-рожевої, фіолетово-білої та фіолетово-золотої тріад основи лівого зіркового каналу. 
Ця субсистема знаходиться і функціонує у червоному, світлосяюче-червоному, оранжевому, 
світлосяюче-оранжевому, бузковому, фіолетовому, рожевому, білому і золотому тілах, 
поділяється на субультрасистеми окремих фіолетово-червоних шарів основи лівого зіркового 
каналу ). 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Лівозіркова субсистема бірюзових каналів – це частина лівозіркової системи бірюзових 
каналів, утворена сукупністю і з’єднаннями бірюзових лівозіркових мікроканалів бірюзових 
тріад лівого зіркового каналу. Ця субсистема знаходиться і функціонує тільки в бірюзовому 
тілі, поділяється на субультрасистеми окремих бірюзових шарів лівого зіркового каналу. 

Лівозіркова субсистема фіолетово-бірюзових каналів – це частина лівозіркової системи 
фіолетово-бірюзових каналів, утворена сукупністю і з’єднаннями фіолетово-бірюзових 
лівозіркових мікроканалів фіолетово-бірюзових тріад основи лівого зіркового каналу. Ця 
субсистема знаходиться і функціонує тільки в бірюзовому тілі, поділяється на 
субультрасистеми окремих фіолетово-бірюзових шарів основи лівого зіркового каналу. 

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

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

Лівозіркова субсистема бузкових каналів – це частина лівозіркової системи бузкових 
каналів, утворена сукупністю і з’єднаннями бузкових лівозіркових мікроканалів бузкових тріад 
лівого зіркового каналу. Ця субсистема знаходиться і функціонує тільки в бузковому тілі, 
поділяється на субультрасистеми окремих бузкових шарів лівого зіркового каналу.  

Лівозіркова субсистема фіолетово-бузкових каналів – це частина лівозіркової системи 
фіолетово-бузкових каналів, утворена сукупністю і з’єднаннями фіолетово-бузкових 
лівозіркових мікроканалів фіолетово-бузкових тріад основи лівого зіркового каналу. Ця 
субсистема знаходиться і функціонує тільки в бузковому тілі, поділяється на субультрасистеми 
окремих фіолетово-бузкових шарів основи лівого зіркового каналу. 

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

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

Лівозіркова субсистема рожевих каналів – це частина лівозіркової системи рожевих 
каналів, утворена сукупністю і з’єднаннями рожевих лівозіркових мікроканалів рожевих тріад 
лівого зіркового каналу. Ця субсистема знаходиться і функціонує тільки в рожевому тілі, 
поділяється на субультрасистеми окремих рожевих шарів лівого зіркового каналу. 

Лівозіркова субсистема фіолетово-рожевих каналів – це частина лівозіркової системи 
фіолетово-рожевих каналів, утворена сукупністю і з’єднаннями фіолетово-рожевих 
лівозіркових мікроканалів фіолетово-рожевих тріад основи лівого зіркового каналу. Ця 
субсистема знаходиться і функціонує тільки в рожевому тілі, поділяється на субультрасистеми 
окремих фіолетово-рожевих шарів основи лівого зіркового каналу.  

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

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

Лівозіркова субсистема золотих каналів – це частина лівозіркової системи золотих 
каналів, утворена сукупністю і з’єднаннями золотих лівозіркових мікроканалів золотих тріад 
лівого зіркового каналу. Ця субсистема знаходиться і функціонує тільки в золотому тілі, 
поділяється на субультрасистеми окремих золотих шарів лівого зіркового каналу. 

Лівозіркова субсистема фіолетово-золотих каналів – це частина лівозіркової системи 
фіолетово-золотих каналів, утворена сукупністю і з’єднаннями фіолетово-золотих лівозіркових 
мікроканалів фіолетово-золотих тріад основи лівого зіркового каналу. Ця субсистема 
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знаходиться і функціонує тільки в золотому тілі, поділяється на субультрасистеми окремих 
фіолетово-золотих шарів основи лівого зіркового каналу. 

Лівозіркові субсистеми каналів тонкоматеріальних тіл 

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

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

червоного тіла  
♦ оранжевих і фіолетово-оранжевих каналів оранжевого тіла  
♦ світлосяюче-оранжевих і фіолетово-світлосяюче-оранжевих каналів світлосяюче-

оранжевого тіла  
♦ жовтих і фіолетово-жовтих каналів жовтого тіла  
♦ зелених і фіолетово-зелених каналів зеленого тіла  
♦ світлосяюче-зелених і фіолетово-світлосяюче-зелених каналів світлосяюче-зеленого 

тіла  
♦ блакитних і фіолетово-блакитних каналів блакитного тіла  
♦ бірюзових і фіолетово-бірюзових каналів бірюзового тіла  
♦ синіх і фіолетово-синіх каналів синього тіла  
♦ бузкових і фіолетово-бузкових каналів бузкового тіла  
♦ фіолетових і фіолетово-фіолетових каналів фіолетового тіла  
♦ рожевих і фіолетово-рожевих каналів рожевого тіла  
♦ білих і фіолетово-білих каналів білого тіла  
♦ золотих і фіолетово-золотих каналів золотого тіла.  

Кожна така субсистема функціонує у своєму тонкоматеріальному тілі. Лівозіркові 
субсистеми каналів відповідного тонкоматеріального тіла поділяються на лівозіркові 
субультрасистеми. В одному тонкоматеріальному тілі стільки субультрасистем, скільки в ньому 
кольорових шарів лівого зіркового каналу. В усіх тонкоматеріальних тілах стільки 
субультрасистем, скільки в них кольорових шарів лівого зіркового каналу. 

Лівозіркова субсистема червоних каналів червоного тонкоматеріального тіла – це 
частина лівозіркової системи каналів, структурно поєднана з червоними тріадами і 
несистематизованими шарами лівого зіркового каналу червоного тіла, функціонує у червоних 
діапазонах електромагнітного спектра червоних тріад лівого зіркового каналу і червоного тіла. 
Це сукупність і з’єднання червоних лівозіркових мікроканалів однієї червоної тріади і 
несистематизованого червоного шару лівого зіркового каналу. Ця субсистема знаходиться і 
функціонує тільки у червоному тілі та своїми мікроканалами з’єднується з усіма системами 
каналів. Лівозіркова субсистема каналів червоного тіла поділяється на лівозіркові 
субультрасистеми. Є стільки субультрасистем, скільки червоних шарів лівого зіркового каналу 
існує у червоному тілі. 
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Лівозіркова субсистема фіолетово-червоних каналів червоного тонкоматеріального 
тіла – це частина лівозіркової системи каналів, структурно поєднана з фіолетово-червоною 
тріадою основи лівого зіркового каналу, функціонує у фіолетових, червоних, фіолетово-
червоних, червоно-фіолетових діапазонах електромагнітного спектра фіолетово-червоного 
шару основи лівого зіркового каналу і червоного тіла. Це сукупність і з’єднання фіолетово-
червоних лівозіркових мікроканалів фіолетово-червоної тріади основи. Ця субсистема 
знаходиться і функціонує тільки у червоному тілі та своїми мікроканалами з’єднується з усіма 
системами каналів. Лівозіркова субсистема фіолетово-червоних каналів червоного тіла 
поділяється на лівозіркові субультрасистеми. Є стільки субультрасистем, скільки фіолетово-
червоних пелюсток фіолетово-червоних конусів передньої і задньої частин серцевої чакри існує 
у червоному тілі. 

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

Лівозіркова субсистема фіолетово-світлосяюче-червоних каналів світлосяюче-
червоного тонкоматеріального тіла – це частина лівозіркової системи каналів, структурно 
поєднана з фіолетово-світлосяюче-червоною тріадою основи лівого зіркового каналу, 
функціонує у фіолетових, світлосяюче-червоних, фіолетово-світлосяюче-червоних, 
світлосяюче-червоно-фіолетових діапазонах електромагнітного спектра фіолетово-світлосяюче-
червоного шару основи лівого зіркового каналу і світлосяюче-червоного тіла. Це сукупність і 
з’єднання фіолетово-світлосяюче-червоних лівозіркових мікроканалів фіолетово-світлосяюче-
червоної тріади основи. Ця субсистема знаходиться і функціонує тільки у світлосяюче-
червоному тілі та своїми мікроканалами з’єднується з усіма системами каналів. Лівозіркова 
субсистема фіолетово-світлосяюче-червоних каналів світлосяюче-червоного тіла поділяється на 
лівозіркові субультрасистеми. Є стільки субультрасистем, скільки фіолетово-світлосяюче-
червоних пелюсток фіолетово-світлосяюче-червоних конусів передньої і задньої частин 
серцевої чакри існує у світлосяюче-червоному тілі. 

Лівозіркова субсистема оранжевих каналів оранжевого тонкоматеріального тіла – це 
частина лівозіркової системи каналів, структурно поєднана з оранжевими тріадами і 
несистематизованими шарами лівого зіркового каналу оранжевого тіла, функціонує в 
оранжевих діапазонах електромагнітного спектра оранжевих тріад лівого зіркового каналу й 
оранжевого тіла. Це сукупність і з’єднання оранжевих лівозіркових мікроканалів однієї 
оранжевої тріади і несистематизованого оранжевого шару лівого зіркового каналу. Ця 
субсистема знаходиться і функціонує тільки в оранжевому тілі та своїми мікроканалами 
з’єднується з усіма системами каналів. Лівозіркова субсистема каналів оранжевого тіла 
поділяється на лівозіркові субультрасистеми. Є стільки субультрасистем, скільки оранжевих 
шарів лівого зіркового каналу існує в оранжевому тілі. 

Лівозіркова субсистема фіолетово-оранжевих каналів оранжевого тонкоматеріального 
тіла – це частина лівозіркової системи каналів, структурно поєднана з фіолетово-оранжевою 
тріадою основи лівого зіркового каналу, функціонує у фіолетових, оранжевих, фіолетово-
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оранжевих, оранжево-фіолетових діапазонах електромагнітного спектра фіолетово-оранжевого 
шару основи лівого зіркового каналу й оранжевого тіла ). Це сукупність і з’єднання фіолетово-
оранжевих лівозіркових мікроканалів фіолетово-оранжевої тріади основи. Ця субсистема 
знаходиться і функціонує тільки в червоному тілі та своїми мікроканалами з’єднується з усіма 
системами каналів. Лівозіркова субсистема фіолетово-оранжевих каналів оранжевого тіла 
поділяється на лівозіркові субультрасистеми. Є стільки субультрасистем, скільки фіолетово-
оранжевих пелюсток фіолетово-оранжевих конусів передньої і задньої частин серцевої чакри 
існує в оранжевому тілі. 

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

Лівозіркова субсистема фіолетово-світлосяюче-оранжевих каналів світлосяюче-
оранжевого тонкоматеріального тіла – це частина лівозіркової системи каналів, структурно 
поєднана з фіолетово-світлосяюче-оранжевою тріадою основи лівого зіркового каналу, 
функціонує у фіолетових, світлосяюче-оранжевих, фіолетово-світлосяюче-оранжевих, 
світлосяюче-оранжево-фіолетових діапазонах електромагнітного спектра фіолетово-
світлосяюче-оранжевого шару основи лівого зіркового каналу і світлосяюче-оранжевого тіла. 
Це сукупність і з’єднання фіолетово-світлосяюче-оранжевих лівозіркових мікроканалів 
фіолетово-світлосяюче-оранжевої тріади основи. Ця субсистема знаходиться і функціонує 
тільки у світлосяюче-оранжевому тілі та своїми мікроканалами з’єднується з усіма системами 
каналів. Лівозіркова субсистема фіолетово-світлосяюче-оранжевих каналів світлосяюче-
оранжевого тіла поділяється на лівозіркові субультрасистеми. Є стільки субультрасистем, 
скільки фіолетово-світлосяюче-оранжевих пелюсток фіолетово-світлосяюче-оранжевих конусів 
передньої і задньої частин серцевої чакри існує у світлосяюче-оранжевому тілі. 

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

Лівозіркова субсистема фіолетово-жовтих каналів жовтого тонкоматеріального тіла – 
це частина лівозіркової системи каналів, структурно поєднана з фіолетово-жовтою тріадою 
основи лівого зіркового каналу, функціонує у фіолетових, жовтих, фіолетово-жовтих, жовто-
фіолетових діапазонах електромагнітного спектра фіолетово-жовтого шару основи лівого 
зіркового каналу і жовтого тіла. Це сукупність і з’єднання фіолетово-жовтих лівозіркових 
мікроканалів фіолетово-жовтої тріади основи. Ця субсистема знаходиться і функціонує тільки в 
жовтому тілі та своїми мікроканалами з’єднується з усіма системами каналів. Лівозіркова 
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субсистема фіолетово-жовтих каналів жовтого тіла поділяється на лівозіркові 
субультрасистеми. Є стільки субультрасистем, скільки фіолетово-жовтих пелюсток фіолетово-
жовтих конусів передньої і задньої частин серцевої чакри існує в жовтому тілі. 

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

Лівозіркова субсистема фіолетово-зелених каналів зеленого тонкоматеріального тіла – 
це частина лівозіркової системи каналів, структурно поєднана з фіолетово-зеленою тріадою 
основи лівого зіркового каналу, функціонує у фіолетових, зелених, фіолетово-зелених, зелено-
фіолетових діапазонах електромагнітного спектра фіолетово-зеленого шару основи лівого 
зіркового каналу і зеленого тіла. Це сукупність і з’єднання фіолетово-зелених лівозіркових 
мікроканалів фіолетово-зеленої тріади основи. Ця субсистема знаходиться і функціонує тільки в 
зеленому тілі та своїми мікроканалами з’єднується з усіма системами каналів. Лівозіркова 
субсистема фіолетово-зелених каналів зеленого тіла поділяється на лівозіркові 
субультрасистеми. Є стільки субультрасистем, скільки фіолетово-зелених пелюсток фіолетово-
зелених конусів передньої і задньої частин серцевої чакри існує в зеленому тілі. 

Лівозіркова субсистема світлосяюче-зелених каналів світлосяюче-зеленого 
тонкоматеріального тіла – це частина лівозіркової системи каналів, структурно поєднана з 
світлосяюче-зеленими тріадами і несистематизованими шарами лівого зіркового каналу 
світлосяюче-зеленого тіла, функціонує у світлосяюче-зелених діапазонах електромагнітного 
спектра світлосяюче-зелених тріад лівого зіркового каналу і світлосяюче-зеленого тіла. Це 
сукупність і з’єднання світлосяюче-зелених лівозіркових мікроканалів однієї світлосяюче-
зеленої тріади і несистематизованого світлосяюче-зеленого шару лівого зіркового каналу. Ця 
субсистема знаходиться і функціонує тільки у світлосяюче-зеленому тілі та своїми 
мікроканалами з’єднується з усіма системами каналів. Лівозіркова субсистема каналів 
світлосяюче-зеленого тіла поділяється на лівозіркові субультрасистеми. Є стільки 
субультрасистем, скільки світлосяюче-зелених шарів лівого зіркового каналу існує у 
світлосяюче-зеленому тілі. 

Лівозіркова субсистема фіолетово-світлосяюче-зелених каналів світлосяюче-зеленого 
тонкоматеріального тіла – це частина лівозіркової системи каналів, структурно поєднана з 
фіолетово-світлосяюче-зеленою тріадою основи лівого зіркового каналу, функціонує у 
фіолетових, світлосяюче-зелених, фіолетово-світлосяюче-зелених, світлосяюче-зелено-
фіолетових діапазонах електромагнітного спектра фіолетово-світлосяюче-зеленого шару основи 
лівого зіркового каналу і світлосяюче-зеленого тіла. Це сукупність і з’єднання фіолетово-
світлосяюче-зелених лівозіркових мікроканалів фіолетово-світлосяюче-зеленої тріади основи. 
Ця субсистема знаходиться і функціонує тільки у світлосяюче-зеленому тілі та своїми 
мікроканалами з’єднується з усіма системами каналів. Лівозіркова субсистема фіолетово-
світлосяюче-зелених каналів світлосяюче-зеленого тіла поділяється на лівозіркові 
субультрасистеми. Є стільки субультрасистем, скільки фіолетово-світлосяюче-зелених 
пелюсток фіолетово-світлосяюче-зелених конусів передньої і задньої частин серцевої чакри 
існує у світлосяюче-зеленому тілі. 

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

Лівозіркова субсистема фіолетово-блакитних каналів блакитного тонкоматеріального 
тіла – це частина лівозіркової системи каналів, структурно поєднана з фіолетово-блакитною 
тріадою основи лівого зіркового каналу, функціонує у фіолетових, блакитних, фіолетово-
блакитних, блакитно-фіолетових діапазонах електромагнітного спектра фіолетово-блакитного 
шару основи лівого зіркового каналу і блакитного тіла. Це сукупність і з’єднання фіолетово-
блакитних лівозіркових мікроканалів фіолетово-блакитної тріади основи. Ця субсистема 
знаходиться і функціонує тільки у блакитному тілі та своїми мікроканалами з’єднується з усіма 
системами каналів. Лівозіркова субсистема фіолетово-блакитних каналів блакитного тіла 
поділяється на лівозіркові субультрасистеми. Є стільки субультрасистем, скільки фіолетово-
блакитних пелюсток фіолетово-блакитних конусів передньої і задньої частин серцевої чакри 
існує у блакитному тілі. 

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

Лівозіркова субсистема фіолетово-бірюзових каналів бірюзового тонкоматеріального 
тіла – це частина лівозіркової системи каналів, структурно поєднана з фіолетово-бірюзовою 
тріадою основи лівого зіркового каналу, функціонує у фіолетових, бірюзових, фіолетово-
бірюзових, бірюзово-фіолетових діапазонах електромагнітного спектра фіолетово-бірюзового 
шару основи лівого зіркового каналу і бірюзового тіла. Це сукупність і з’єднання фіолетово-
бірюзових лівозіркових мікроканалів фіолетово-бірюзової тріади основи. Ця субсистема 
знаходиться і функціонує тільки в бірюзовому тілі та своїми мікроканалами з’єднується з усіма 
системами каналів. Лівозіркова субсистема фіолетово-бірюзових каналів бірюзового тіла 
поділяється на лівозіркові субультрасистеми. Є стільки субультрасистем, скільки фіолетово-
бірюзових пелюсток фіолетово-бірюзових конусів передньої і задньої частин серцевої чакри 
існує в бірюзовому тілі. 

Лівозіркова субсистема синіх каналів синього тонкоматеріального тіла – це частина 
лівозіркової системи каналів, структурно поєднана з синіми тріадами і несистематизованими 
шарами лівого зіркового каналу синього тіла, функціонує в синіх діапазонах електромагнітного 
спектра синіх тріад лівого зіркового каналу і синього тіла. Це сукупність і з’єднання синіх 
лівозіркових мікроканалів однієї синьої тріади і несистематизованого синього шару лівого 
зіркового каналу. Ця субсистема знаходиться і функціонує тільки в синьому тілі та своїми 
мікроканалами з’єднується з усіма системами каналів. Лівозіркова субсистема каналів синього 
тіла поділяється на лівозіркові субультрасистеми. Є стільки субультрасистем, скільки синіх 
шарів лівого зіркового каналу існує в синьому тілі. 
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Лівозіркова субсистема фіолетово-синіх каналів синього тонкоматеріального тіла – це 
частина лівозіркової системи каналів, структурно поєднана з фіолетово-синьою тріадою основи 
лівого зіркового каналу, функціонує у фіолетових, синіх, фіолетово-синіх, синьо-фіолетових 
діапазонах електромагнітного спектра фіолетово-синього шару основи лівого зіркового каналу і 
синього тіла. Це сукупність і з’єднання фіолетово-синіх лівозіркових мікроканалів фіолетово-
синьої тріади основи. Ця субсистема знаходиться і функціонує тільки в синьому тілі та своїми 
мікроканалами з’єднується з усіма системами каналів. Лівозіркова субсистема фіолетово-синіх 
каналів синього тіла поділяється на лівозіркові субультрасистеми. Є стільки субультрасистем, 
скільки фіолетово-синіх пелюсток фіолетово-синіх конусів передньої і задньої частин серцевої 
чакри існує в синьому тілі. 

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

Лівозіркова субсистема фіолетово-бузкових каналів бузкового тонкоматеріального 
тіла – це частина лівозіркової системи каналів, структурно поєднана з фіолетово-бузковою 
тріадою основи лівого зіркового каналу, функціонує у фіолетових, бузкових, фіолетово-
бузкових, бузково-фіолетових діапазонах електромагнітного спектра фіолетово-бузкового шару 
основи лівого зіркового каналу і бузкового тіла. Це сукупність і з’єднання фіолетово-бузкових 
лівозіркових мікроканалів фіолетово-бузкової тріади основи. Ця субсистема знаходиться і 
функціонує тільки в бузковому тілі та своїми мікроканалами з’єднується з усіма системами 
каналів. Лівозіркова субсистема фіолетово-бузкових каналів бузкового тіла поділяється на 
лівозіркові субультрасистеми. Є стільки субультрасистем, скільки фіолетово-бузкових 
пелюсток фіолетово-бузкових конусів передньої і задньої частин серцевої чакри існує в 
бузковому тілі. 

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

Лівозіркова субсистема фіолетово-фіолетових каналів фіолетового тонкоматеріального 
тіла – це частина лівозіркової системи каналів, структурно поєднана з фіолетовою тріадою 
основи лівого зіркового каналу, функціонує у фіолетових діапазонах електромагнітного спектра 
фіолетових шарів основи лівого зіркового каналу і фіолетового тіла. Це сукупність і з’єднання 
фіолетово-фіолетових лівозіркових мікроканалів фіолетової тріади основи. Ця субсистема 
знаходиться і функціонує тільки у фіолетовому тілі та своїми мікроканалами з’єднується з усіма 
системами каналів. Лівозіркова субсистема фіолетово-фіолетових каналів фіолетового тіла 
поділяється на лівозіркові субультрасистеми. Є стільки субультрасистем, скільки фіолетових 
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пелюсток фіолетових конусів передньої і задньої частин серцевої чакри існує у фіолетовому 
тілі. 

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

Лівозіркова субсистема фіолетово-рожевих каналів рожевого тонкоматеріального тіла 
– це частина лівозіркової системи каналів, структурно поєднана з фіолетово-рожевою тріадою 
основи лівого зіркового каналу, функціонує у фіолетових, рожевих, фіолетово-рожевих, 
рожево-фіолетових діапазонах електромагнітного спектра фіолетово-рожевого шару основи 
лівого зіркового каналу і рожевого тіла. Це сукупність і з’єднання фіолетово-рожевих 
лівозіркових мікроканалів фіолетово-рожевої тріади основи. Ця субсистема знаходиться і 
функціонує тільки в рожевому тілі та своїми мікроканалами з’єднується з усіма системами 
каналів. Лівозіркова субсистема фіолетово-рожевих каналів рожевого тіла поділяється на 
лівозіркові субультрасистеми. Є стільки субультрасистем, скільки фіолетово-рожевих пелюсток 
фіолетово-рожевих конусів передньої і задньої частин серцевої чакри існує в рожевому тілі. 

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

Лівозіркова субсистема фіолетово-білих каналів білого тонкоматеріального тіла – це 
частина лівозіркової системи каналів, структурно поєднана з фіолетово-білою тріадою основи 
лівого зіркового каналу, функціонує у фіолетових, білих, фіолетово-білих, біло-фіолетових 
діапазонах електромагнітного спектра фіолетово-білого шару основи лівого зіркового каналу і 
білого тіла. Це сукупність і з’єднання фіолетово-білих лівозіркових мікроканалів фіолетово-
білої тріади основи. Ця субсистема знаходиться і функціонує тільки в білому тілі та своїми 
мікроканалами з’єднується з усіма системами каналів. Лівозіркова субсистема фіолетово-білих 
каналів білого тіла поділяється на лівозіркові субультрасистеми. Є стільки субультрасистем, 
скільки фіолетово-білих пелюсток фіолетово-білих конусів передньої і задньої частин серцевої 
чакри існує в білому тілі. 

Лівозіркова субсистема золотих каналів золотого тонкоматеріального тіла – це частина 
лівозіркової системи каналів, структурно поєднана з золотими тріадами і несистематизованими 
шарами лівого зіркового каналу золотого тіла, функціонує в золотих діапазонах 
електромагнітного спектра золотих тріад лівого зіркового каналу і золотого тіла. Це сукупність 
і з’єднання золотих лівозіркових мікроканалів однієї золотої тріади і несистематизованого 
золотого шару лівого зіркового каналу. Ця субсистема знаходиться і функціонує тільки в 
золотому тілі та своїми мікроканалами з’єднується з усіма системами каналів. Лівозіркова 
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субсистема каналів золотого тіла поділяється на лівозіркові субультрасистеми. Є стільки 
субультрасистем, скільки золотих шарів лівого зіркового каналу існує в золотому тілі. 

Лівозіркова субсистема фіолетово-золотих каналів золотого тонкоматеріального тіла – 
це частина лівозіркової системи каналів, структурно поєднана з фіолетово-золотою тріадою 
основи лівого зіркового каналу, функціонує у фіолетових, золотих, фіолетово-золотих, золото-
фіолетових діапазонах електромагнітного спектра фіолетово-золотого шару основи лівого 
зіркового каналу і золотого тіла. Це сукупність і з’єднання фіолетово-золотих лівозіркових 
мікроканалів фіолетово-золотої тріади основи. Ця субсистема знаходиться і функціонує тільки в 
золотому тілі та своїми мікроканалами з’єднується з усіма системами каналів. Лівозіркова 
субсистема фіолетово-золотих каналів золотого тіла поділяється на лівозіркові 
субультрасистеми. Є стільки субультрасистем, скільки фіолетово-золотих пелюсток фіолетово-
золотих конусів передньої і задньої частин серцевої чакри існує в золотому тілі. 

  
Продовження у випуску 88(154) 

 
Література 

 
1. Васильчук А. Л. Функціональна анатомія тонкоматеріальних тіл людини: монографія / А. Л. 

Васильчук. – Львів: Каменяр, 2003. – 416 с. + 24 арк. вклейок. 
2. Васильчук А. Л. Функціональна анатомія інформаційно-енергетичних каналів 

тонкоматеріальних тіл людини: монографія / А. Л. Васильчук. – Львів: Каменяр, 2003. – 376 
с. + 34 арк. вклейок. 

3. Васильчук А. Л. Атлас функціональної анатомії тонкоматеріальних тіл людини / А. Л. 
Васильчук. – Львів: Каменяр, 2004. – 648 с. 

4. Vasiľčuk Anatolij. Enioanatomie jemnohmotných těl člověka: monografie / A. Vasiľčuk. – Skalica: 
Elena Mikúšová MM, 2009. – 1 144 s., 407 barevných obrázků. 

5. Vasiľčuk Anatolij. Enioanatomický výkladový slovník / A. Vasiľčuk. – Skalica: MM a spol., s. r. o., 
2012 r. – 1 592 s. 

6. Vasiľčuk Anatolij. Enioanatomický obrazový slovník / A. Vasiľčuk. – Skalica: MM a spol., s. r. o., 
2012 r. – 784 s. 

7. Vasilchuk Anatoliy. The Enioanatomy of Human Subtle Bodies: monograph / A. Vasilchuk. – 
Skalica: MM a spol., s. r. o., 2012 y. – 684 s.: il. 

8. Vasilchuk Anatoliy. The Enioanatomy of Channels of Subtle Bodies: monograph / A. Vasilchuk. – 
Skalica: MM a spol., s. r. o., 2014 y. – 300 s.: il. 

9. Васильчук А. Л. Еніоанатомія тонкоматеріальних тіл людини / Навчально-методичний 
посібник для університетів. – Львів: ПП Сорока Т. Б. Друк на потребу, 2015. – 752 с. 

10. Васильчук А. Л. Еніоанатомія тонкоматеріальних тіл людини / Підручник для університетів. 
- Львів: ПП Сорока Т. Б. Друк на потребу, 2016. – 704 с. 

11. Васильчук А. Л. Еніоанатомія системи каналів тонкоматеріальних тіл людини: підручник для 
університетів / А. Л. Васильчук. – Львів: ПП Сорока Т. Б. Друк на потребу, 2017. – 688 с. 

12. Васильчук А. Л. Еніопсіанатомічний розвиток тонкоматеріальних тіл людини: монографія / 
А. Л. Васильчук. – Львів: ПП Сорока Т. Б. Друк на потребу, 2017. – 472 с. 

 
 



 
 

Феномен людини. Здоровий спосіб життя. Вип. 87 (153). 2019 
 
 
 

19 

А.Л. ВАСИЛЬЧУК, В.В. ТАРАСОВ,   
Л.С.МЕТЕЛЬСЬКА 

 
12 ТРАВНЯ – МІЖНАРОДНИЙ ДЕНЬ ЗАПОБІГАННЯ СИНДРОМУ  

ХРОНІЧНОЇ ВТОМИ 
 

Цей день має також іншу назву – Міжнародний день поінформованості про 
хронічні імунологічні і неврологічні захворювання, зокрема стан хронічної втоми (CFS), 
міалгічний енцефаломієліт (МЕ), фіброміалгія (FM) та множинна хімічна 
чутливість(MCS). Перші заходи з цієї нагоди почали відбуватися з 1992 р. – дата була 
присвячена святкуванню дня народження сестри милосердя Флоренс Найтінгейл. Від 
2010 р. заходи, присвячені Міжнародному дню запобігання синдрому хронічної втоми 
проводяться регулярно. Символом цього дня стала блакитна стрічка. 

Людям важливо відрізняти фізіологічну втому (нормальне, нетривало явище) від 
перевтоми. Синдром хронічної втоми – це стан людини, який не покращується навіть 
після відпочинку і сну, може супроводжуватися м’язовими болями, порушенням 
когнітивних функцій: запам’ятовування, швидкого реагування. 

У США в 1984 р. було зареєстровано близько 200 випадків невідомої хвороби: 
пацієнти відчували м’язову слабість, погіршення настрою і постійну втому навіть після 
тривалого сну. У крові пацієнтів були виявлені віруси, схожі на вірус герпеса, але 
встановити точну причину хвороби не вдалося. 

Сьогодні ця хвороба відома під назвою синдром хронічної втоми (СХВ, англ.: 
Chronic fatigue syndromes (CFS) – патологічний стан, який проявляється хронічною 
втомою, що триває не менше, ніж 6 місяців та призводить до когнітивних труднощів. 
Вважають, що цей синдром не має чіткої причини, але спостерігають його розвиток 
часто при герпесвірусних інфекціях  (герпесвірус людини 7-го типу (ГВЛ-7; HHV-7) та 
герпесвірус людини 6-го типу (ГВЛ-6; HHV-6)). Не виключають роль інших 
герпесвірусів, деяких ентеровірусів, пневмококів. Часто спостерігають цей синдром у 
клінічному перебігу інших захворювань – фіброміалгія, астенія, неврози. Взаємодія 
таких факторів, як ослаблення імунної системи, наявність вірусів, ендокринні 
порушення, токсини, низький тиск, дефіцит вітамінів та мікроелементів, часті стреси, 
безсоння, генетичні особливості організму, можуть сприяти виникненню хронічної 
втоми. Раніше британські медики використовували термін «міалгічний енцефаломієліт» 
(МЕ), але після введення в 1988 р. терміну «СХВ» в наукових дослідженнях і масовій 
культурі термін МЕ пропав в ужитку.  

У 1994 р. група дослідників з Центру контролю за хворобами (СДС) 
сформулювали класичне і найбільш уживане означення СХВ. 
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У 2003 р. дослідники сформулювали  канадські критерії для діагностики МЕ/СХВ. 
Однак ці діагностичні критерії мали низку недоліків. 

Інститут медицини США запропонував відмовитися від термінів МЕ та СХВ для 
позначення цієї патології та використовувати термін «системне захворювання 
непереносимості навантажень». У 1938 р. американські вчені описали перші випадки 
цього захворювання, яке тоді вважали атиповим поліомієлітом. Згодом аналіз ранніх 
спалахів показав, що це були випадки нового захворювання, яке в той час назвали 
«міалгічним енцефаломієлітом», а також «епідемічною нейроміастенією». У 1956 р. 
міалгічний енцефаломієліт вперше ідентифікували  як нову клінічну нозологію. 

На пострадянському просторі медики не визнають СХВ як справжнє 
захворювання. Крім цього, не всі лікарі можуть впевнено діагностувати хворобу. 
Складно точно оцінити, скільки людей страждає на хронічну втому: цифри коливаються 
від 3 до 7 тис. людей на кожних 100 тис. Найбільше хворих зареєстровано в США та 
Австралії. Не виключено, що це пов’язано з високим рівнем діагностики в цих країнах. 

Чіткої групи ризику немає. Серед хворих зустрічаються люди старшого віку і 
діти. Середній вік хворого – 33 роки. Хронічна втома в чотири рази частіше трапляється 
в жінок, ніж у чоловіків. Лабораторні тести, наприклад, аналіз крові, у багатьох 
випадках нічого не дають. Існує думка, що СХВ – це хвороба мешканців великих міст і 
швидкого темпу життя. Міські мешканці мають розладнаний біоритм: рано 
прокидаються, стимулюють себе кавою, міцним чаєм, до роботи добираються 
транспортом, швидко включаються в монотонну працю, знову стимулюють 
працездатність кавою, повертаються додому, пізно вечеряють, вечори проводять перед 
телевізором, екраном ноутбука, планшета або зі смартфоном (електронні гаджети – 
відомий чинник розвитку розладів біоритму). 

Ознаками хвороби будуть знесилення, швидка втомлюваність, безсоння, що 
змінюється підвищеною сонливістю, зміни настрою, головний біль, погіршення пам’яті, 
зниження ваги, болі в м’язах і суглобах, нічна пітливість, болі в животі, в грудній клітці. 

Специфічного лікування немає. 
Зміна способу життя полегшує симптоми. З медикаментів використовують 

полівітаміни, препарати магнію, імуномодулятори, транквілізатори, антидепресанти. 
Профілактика захворювання включає в себе повноцінний сон, адекватну фізичну 

активність, фізіологічне харчування, ліквідація вогнищ хронічної інтоксикації. 
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ЕВТАНАЗІЯ. ОГЛЯД ПРОБЛЕМИ 
 
Стаття присвячена розгляду різних проблем евтаназії. 
Ключові слова: феномен життя, здоров’я, хвороби, смерть, медицина. 
 
Статья посвящена рассмотрению различных проблем эвтаназии. 
Ключевые слова: феномен жизни, здоровье, болезни, смерть, медицина. 
 
The article is devoted to the consideration of various problems of euthanasia. 
Key words: the phenomenon of life, health, illness, death, medicine.  

 
«…Життя кожної людини з моменту зачаття потрібно шанувати в 
особливий спосіб, адже людина – це єдине створіння на землі, яке Бог 
“побажав задля не самої” (Gaudium et spes 24), і нематеріальна душа 
кожної людини “безпосередньо сотворена” Богом, усе її єство несе в собі 
образ Творця. Людське життя є священне, бо із самого початку містить 
у собі “творчу дію Бога” і назавжди залишається в особливому 
відношенні до Творця, своєї єдиної мети. Тільки Бог є Владикою життя із 
самого початку і аж до кінця».[1] 

Священна Конгрегація у справах віровчення.  
Donum vitae (Дар життя), 1987 

 
«Ніколи не приписувати нікому на його прохання смертельного засобу і 
не підказувати йому способу здійснення подібного задуму». 

(З клятви Гіппократа) 
 
Особливістю людського життя, яке відрізняється від існування всього живого, є дві 

фундаментальні категорії – сенс життя і ставлення до смерті. Лише людина здатна поставити 
собі запитання про своє призначення у світі, своє місце в житті та залежно від відповіді на 
власне запитання обрати свій життєвий шлях і як гідно пройти цей шлях. Упродовж усього 
існування людства ставлення до смерті ніколи не було однозначним. Смерть або сприймали як 
належне або її боялися. Нові феномени, пов’язані з темою потойбічного життя, викликали у 
сучасному суспільстві специфічне ставлення до теми смерті. У більшості людей панує думка, 
що зустріч з нею не створює для людини специфічних проблем, а потребує лише медико-
юридичного забезпечення. Виключну турботу про людину в передсмертному етапі життя бере 
на себе медицина. Ставлення до смерті служить своєрідним еталоном, індикатором та 
характеристикою цивілізації. У найбільш індустріалізованих країнах світу смерть людини 
сприймається як справа рідних, лікарів, страхових компаній та ритуальних організацій. 

Евтаназія в контексті біоетики 
Евтаназія походить з грецької мови і перекладається «добра смерть» (згідно з 

етимологією грецького слова). 
В енцикліці «Evangelium Vitae» («Євангеліє життя») папи Івана Павла ІІ йдеться про те, 

що евтаназія – це дія чи бездіяльність, яка за своєю природою і наміром означає вбивство 
особи, щоб запобігти стражданню. Тому, незалежно від ставлення суспільства до евтаназії, вона 
для пацієнта є суїцидом (самогубством), а для лікаря – гоміцидом (вбивством). Людина не 
повинна змінювати Божий закон: «Не вбий». 



 
 

Феномен людини. Здоровий спосіб життя. Вип. 87 (153). 2019 
 
 
 

22 

Існують різні поділи евтаназії в контексті персоналістичної біоетики. Евтаназія може 
бути непрямою чи прямою залежно від наміру лікаря. 

І. Непряма евтаназія – намагання лікаря полегшити страждання особи, що перебуває на 
останній стадії тяжкої хвороби: 

а) призначенням їй ліків, які непрямим чином можуть пришвидшити процес вмирання; 
б) припиненням використання засобу, необхідного для життя. 
Не можна вважати евтаназією випадки, коли припиняється лікування, що негативно 

впливає на хворого, продовжує життя на короткий час у нелюдських умовах, не полегшуючи 
стану, не дає шансу на одужання, лише продовжує агонію, нестерпні страждання сім’ї та великі 
фінансові витрати, а також при незворотній дезінгтеграції цілісності організму, що 
супроводжується припиненням активності мозку. 

ІІ. Пряма евтаназія – діяльність лікаря з метою закінчення життя пацієнта аби 
пришвидшити його смерть. 

За способом її виконання евтаназія може бути активною чи пасивною: 
а) активна евтаназія – запропонована тактика лікування, що спричиняє смерть раніше 

природної смерті; 
б) пасивна евтаназія – спричинення смерті через припинення підтримування життєвих 

функцій у хворого. 
ІІІ. Евтаназія за наміром пацієнта: 
а) добровільно здійснюється лікарем для пацієнта, який перебуває у повній свідомості, 

згідно з письмовим проханням; 
б) недобровільна: пацієнт в тяжкому стані, а представник пацієнта просить евтаназію: 
в) за медичним висновком; 
г) примусова: здійснюється за рішенням влади або посадових осіб наперекір вимогам та 

інтересам хворого. 
IV. Евтаназія за формою здійснення: 
а) «вбивство з милосердя» - переважно у випадках нестерпних страждань безнадійно 

хворого лікар вводить більшу дозу знеболювального препарату, що викликає смерть; 
б) самогубство, асистоване лікарем – тобто лікар допомагає своїми діями померти 

невиліковному хворому на його прохання; 
в) особиста активна евтаназія. Хворий сам вимикає прилад, чим спричинює швидку 

смерть; 
г) особиста пасивна евтаназія – хворий відмовляється від засобів, необхідних для життя 

(їжа, вода, ліки). 
Швейцарська Конфедерація – країна, що притягує туристів своїми мальовничими 

пейзажами, гірськолижними курортами, годинниками, сиром та шоколадом... Швейцарія - 
«Мекка евтаназійного туризму». З усього світу в країну їдуть ті, хто хоче придбати смерть «за 
власний рахунок». У 2011 році на референдумі, жителі кантону Цюріх проголосували за 
легалізацію евтаназії для невиліковних людей, але не лише громадян їхньої країни, а також 
туристів. Хоча і в інших країнах діє закон «Про право на смерть», Швейцарія є єдиною країною, 
яка приймає іноземців для законного самогубства з медичною допомогою.1  

В країні існує 6 організацій, що надають необхідну юридичну та медичну допомогу.  
To live with dignity – жити достойно,  
To die with dignity – померти гідно.  
Welcome to DIGNITAS – так зустрічає «гостей» сайт Швейцарської некомерційної 

організації Dignitas, що «надає послуги» у здійсненні «асистованого самогубства». 
 
_________________ 
1 https://www.lematin.ch/suisse   
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Евтаназія, при участі лікаря, заборонена законами Швейцарії, але «асистоване 
самогубство» є дозволеним, якщо бажаючий зробити його приймає рішення повністю 
усвідомлено (за висновком психіатра), самостійно, і якщо невиліковність і тяжкість хвороби 
підтверджені незалежною експертизою. Лікар виписує хворому смертельну дозу лікарського 
засобу лише у випадку, якщо пацієнт здатний самотужки ввести собі препарат. Кримінальне 
законодавство,що діє з 1942 року, карає за допомогу у здійсненні евтаназії тільки якщо хворого 
переконують померти, щоб облегшити тягар рідним, не затрачати кошти по догляду за ним, з 
ціллю отримання спадку. 

Типовий тріп розпочинається з Цюріху, де «покупцю», пропонують екскурс по 
визначних пам'ятках. Потім слідує огляд у лікаря і підписання документів, в яких пацієнт 
офіційно погоджується піти з життя. Процедура може проходити на дому (для постійних 
жителів Швейцарії) або в приміщенні, орендованому «Dignitas», за допомогою двох працівників 
організації. Смертельна речовина готується ними на місці. Після цього хворому вручають 
стакан зі смертельною дозою снодійного «Нембуталу», який призводить до зупинки дихання 
уві сні. Процедура знімається на відеокамеру, відеозапис потім пред'являється поліції. Той, хто 
бажає закінчити життя повинен перед камерою ще раз підтвердити усвідомленість і 
добровільність свого вчинку, після чого при готовності він може випити смертельний препарат. 
Після констатації смерті, співробітник «Dignitas» викликає поліцію, яка проводить 
розслідування і перевіряє законність події. 

Середня вартість евтаназії близько 7 тисяч євро. Для бажаючих, але незабезпечених 
верств населення (включно з іноземцями) є засновані державні гранти. Приблизно за рік ними 
успішно користуються до 200 туристів.2 

Як показало недавнє дослідження, проведене в країні, вік пацієнтів - самогубців 
варіюється від 23 до 97 років. Причому цією специфічною послугою в європейській республіці 
частіше користуються жінки - 60 %. 

«Людина, її життя і здоров’я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються в 
Україні найвищою соціальною цінністю» (стаття 3) і «Кожна особа має невід’ємне право на життя. 
Ніхто не може бути свавільно позбавлений життя. Обов’язок держави – захищати життя людини» 
(стаття 27)3. Законодавством не визнається жодна з форм евтаназії в Україні, зокрема, про це 
вказано в п. 2 ст. 524, що забороняє пасивну евтаназію, а також в п. 3 ст. 52 цього ж нормативного 
акту, де заборонена і активна евтаназія. Центром соцдосліджень порталу «Superjob» було 
проведено опитування в період з 17.04 – 10.05.2007 р, яке показало, що 51% громадян України 
згідні з твердженням, що людина має право на допомогу лікарів з ціллю добровільної смерті. 

 «Людське життя є довірене Богом нашій відповідальності для того, щоби, визнаючи у 
ньому найвищу вартість, ми змогли піклуватися про нього, охороняти його, підтримувати його, 
особливо тоді коли воно є беззахисним та кволим».[3]  

Значний розвиток наукової та технологічної сфери дозволяє людству сьогодні успішно 
втручатися у лікувальний процес та підтримувати стан життя людини, але й привідкриває 
неймовірні можливості його покращення у майбутньому. У той самий час, на сході нового 
тисячоліття, певні ідеї, що були спростовані як помилкові у той час, нашим суспільством 
приймаються та підтримуються та фінансуються науковцями та інтелектуалами, а політики 
перетворюють їх у закони, що виправдовують несправедливість та схвалюють недозволенність: 
від аборту до евтаназії, від вбивства новонароджених дітей з вадами розвитку до позбавлення 
піклування людей на «заході» життя, від стерилізації до несвідомого знищення 
кріоконсервованих ембріонів…  

______________________ 
2 https://www.francetvinfo.fr 
3 Законодавчий акт: Верховна Рада України. КОНСТИТУЦІЯ УКРАЇНИ (Відомості Верховної Ради 

України (ВВР), 1996, № 30, ст. 141), 1996 
4 Закон України Основи законодавства України про охорону здоров'я від 19.11.1992 
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Евтаназія суперечить усім релігіям, оскільки прирівнюється до звичайного самогубства. 

Але є й виразніші контраргументи: по-перше, не можна виключити лікарської помилки, яка 
може призвести до передчасного рішення; по-друге, перед смертю людина стає наляканою та 
вразливою, а це заважає прийняттю раціонального рішення; по-третє ,завжди є ризик, що у 
здійснені евтаназії є зацікавлені особи; є зафіксовані випадки, коли евтаназією скористалися 
люди, які були цілком здорові. Найяскравішим прикладом стала смерть братів-близнюків з 
Італії, які були з народження глухими, а з віком почали втрачати зір і обрали смерть «за 
власний рахунок»; чи є гарантія, що смерть настане миттєво, без агонії? Або ж життя 
закінчиться у тривалих і більших муках?! 

Висновок 
В одному зі своїх звернень Папа Іван Павло ІІ сказав: «Завдяки науці та професійності, 

жертовності лікарів та медпрацівників [...] відкриваються для людства нові чудові можливості. 
Перед нами відкривається можливість любити нашого ближнього в новий спосіб; в 
євангельських термінах "аж до кінця"». Утім, слід бути дуже уважними, аби не переступити 
межу етичності.»  

Обов’язок лікаря – зменшити біль і продовжити життя. Моральний виклик нашої 
професії - відноситись до пацієнтів так, як ми хотіли б, щоб ставилися до нас, і віднайти 
рівновагу між лікарським піклуванням, щирістю та емоційною безсторонністю, що дасть нам 
змогу виконувати свій «поклик серця» на найвищому рівні. Бо насправді наш фах не потребує 
від нас жодних надзвичайних моральних зусиль. 

Україна вступила в нове тисячоліття на превеликий жаль з досить великим багажем 
усіляких криз. Найнебезпечнішою є криза цінностей у нашому суспільстві, відхилення від 
християнської етики і тому неможна навіть сподіватися на покращенні цієї ситуації при 
занепаді моралі. 

Заради попередження «епідемії» смерті, мусимо віднайти зміст життя в усіх тотожних 
значеннях цього слова. Бо ж і Церква вчить нас, що жити до кінця гідно – це значить померти з 
добром у серці та природним чином. 

1. Евтаназія суперечить Божому закону! 
2. Життя і здоров’я людини – це найцінніший Божий дар, а наше головне завдання – це 

життя прожити гідно. 
3. Медицина йде вперед семимильними кроками. Лікарі навчилися долати як біль 

фізичний, так і психологічний, що в симбіозі дає позитивні результати. 
4. Хороша паліативна допомога при медичних закладах може витіснити думки про 

евтаназію. 
5. Превентивні заходи, які ми повинні здійснити, щоб скоригувати цю жахливу 

реальність, що спрямована на руйнацію людського життя, це створити чітку і обдуману 
державну політику, яка дозволить нам контролювати і обмежити цей процес чіткими рамками 
закону. Евтаназію пропагують як своєрідну допомогу невиліковно хворій людині. Потрібно 
усвідомити, чи насправді людина прагне померти чи лише хоче полегшити болісні відчуття. 
Можливо, це всього лиш логічна помилка. Евтаназія не являється проявом співчуттям. 
Справжня любов – це фізична присутність коло хворого і допомога йому. Гуманність не у 
позбавленні болю, а у підтримці людини до самого кінця. «Думка про кінець допомагає 
прямувати вперед…Так, настане кінець, але він буде зустріччю з Господом. Це правда, що 
треба буде здати звіт з того, що ми зробили, але це буде також і зустріч милосердя, радості, 
щастя. Думати про кінець, кінець створіння, кінець власного життя – це мудрість», наголошує 
Папа Франциск. 

Від щирого серця дякувати Господу за новий день! 
Жити секундою, жити кожну мить! 
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ХРОНІКА 
У травні 2019 р. відзначають свої ювілеї люди, які причетні до охорони здоров’я 

ПОЗДОРОВЛЯЄМО З: 
 

30 річчям 
Трутяк Олену Романівну 
Гарасимів Оксану Юріївну 

 
35 річчям 

Мишаківську Ольгу Михайлівну 
Фафулу Романа Володимировича 
Склярову Олену Євгенівну 
 

40 річчям 
Луців Наталію Збиславівну 
Мар’єнко Катерину Миколаївну 
Когута Остапа Костянтиновича 
 

45 річчям 
Грушковську Дзвениславу Тарасівну 
Паніну Любов Володимирівну 
Логаша Максима Валентиновича 
Стадник Уляну Олегівну 
 

50 річчям 
Заганяч Ярину Юріївну 
Семенину Галину Богданівну 
 

55 річчям 
Панасюк Марію Тарасівну 
Серветник Марту Ігорівну 
Зіменковського Андрія Борисовича 
Сала Віктора Михайловича 
 

60 річчям 
Дробота Ярослава Михайловича 
Мазур Оксану Євгенівну 
Мацко Наталію Василівну 
Горбаля Ігоря Михайловича 
 

65 річчям 
Луцика Олександра Дмитровича 
 

70 річчям 
Пасічника Миколу Степановича 
Лукавецького Олексія Васильовича 
 

80 річчям 
Шевагу Володимира Миколайовича 

 
Бажаємо міцного здоров’я!  
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Ю.М. ПАНИШКО, А.Л. ВАСИЛЬЧУК,  
Л.С. МЕТЕЛЬСЬКА, Г.В. ЛАВРИК 

 
Хроніка травня. ЮВІЛЕЙНІ ДАТИ УКРАЇНСЬКИХ ЛІКАРІВ І ВЧЕНИХ 
 
2 травня 100 років від дня народження Миколи Івановича Бесєдіна, лікаря 

рентгенолога. Народився у м. Краматорськ Донецької області. У 1946 р. закінчив медичний 
факультет Донецького (Сталіно) медичного інституту. У 1946–1957 рр. – головний лікар облас-
ного кістково-туберкульозного санаторію м. Маневичі Волинської області; у 1957–1959 pp. – 
останній директор клінік Львівського медичного інституту; у 1959–1980 рр. – головний лікар 
Львівської обласної клінічної лікарні, за сумісництвом – асистент кафедри рентгенології і 
радіології Львівського медичного інституту. Наукові дослідження пов’язані з вивченням реакції 
червоного кісткового мозку на рентгенівське опромінення, профілактикою ускладнень від 
рентгенівського опромінення. Помер 20 серпня 1980 р. на 62 році життя. 

2 травня 65 років від дня народження Олександра Дмитровича Луцика, гістолога, 
ембріолога. Народився у Львові. У 1977 р. закінчив медичний факультет Львівського медичного 
інституту: У 1977–1978 рр. – лікар-інтерн відділу анестезіології та реаніматології ЛОКЛ, у 
1978–1980 рр. – науковий співробітник Львівського НДІ туберкульозу; у 1980–1988 рр. – 
асистент кафедри гістології та ембріологи ЛМІ; у 1988–1989 рр. – доцент кафедри. Від 1989 р. –
завідувач кафедри. У 1989 р. захистив докторську дисертацію на тему «Рецепторы лектинов в 
морфогистохимической характеристике органов и тканей». У 1992 р. О.Д. Луцику присвоєно 
вчене звання професора. У 1994 р. – Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки. 
У 1994–1995 рр. пройшов стажування в університеті Індіани (США). У 1997–2000 рр. – 
професор з міжнародних зв’язків. Від 2000 р. – проректор з наукової роботи. О.Д. Луцик – 
автор близько 250 наукових і навчально-методичних праць, в т. ч. монографії, словників, 
атласу, підручника, перекладів монографічної, навчальної та довідкової літератури. Наукові 
дослідження пов’язані з використанням лектинів для гістохімічної характеристики вуглеводних 
детермінант клітин і тканин людини та експериментальних тварин. Підготував 1 кандидата та 2 
докторів наук. 

3 травня 125 років від дня народження Олександра Ілліча Черкеса, лікаря-
фармаколога. Народився у Харкові. У 1917 р. закінчив медичний факультет Харківського 
університету. Учень А.В. Репрєва. У 1917 р. – стипендіат кафедри загальної патології, асистент, 
доцент кафедри фармакології Харківського медичного інституту. У 1925–1936 рр. – завідувач 
відділу токсикології Українського інституту гігієни праці та профзахворювань, одночасно від 
1930 р. – завідувач кафедри фармакології Харківського медичного інституту, на якій 
пропрацював до 1944 р. У 1932–1941 рр. керував лабораторіями фармакології та токсикології в 
Українському інституту експериментальної медицини та Українському санітарно-хімічному 
інституті. У 1936 р. захистив докторську дисертацію. У 1940 р. йому було присвоєно вчене 
звання професора. У 1941 р. був призначений головним токсикологом Народного комісаріату 
охорони здоров’я СРСР. Від 1944 р. – завідувач кафедри фармакології Київського медичного 
інституту, в якому пропрацював до 1974 р. У 1946 р. О.І. Черкесу було присвоєно почесне 
звання «Заслужений діяч науки і техніки УРСР». У 1960 р. він був обраний академіком АМН 
СРСР. У 1971–1974 рр. О.І. Черкес працював професором-консультантом кафедри 
фармакології. Він був автором понад 150 наукових робіт, в т. ч. низки монографій та 
посібників. Наукові праці присвячені фармакології серцево-судинних засобів; створенню нових 



 
 

Феномен людини. Здоровий спосіб життя. Вип. 87 (153). 2019 
 
 
 

28 

препаратів: бензогексоній, пірілен, цетаміцен. Проведені дослідження в галузі промислової та 
військової токсикології. Був запропонований унікальний антидот – унітіол. О.І. Черкес 
підготував 67 кандидатів та докторів наук. Був нагороджений орденами та медалями СРСР. 
Помер 25 вересня 1974 р. на 81 році життя. 

4 травня 100 років від дня народження Олександри Семенівни Сокол, лікаря-
інфекціоніста. У 1942 р. закінчила Київський медичний інститут. У 1958 р. захистила 
докторську дисертацію. Учениця А.М. Зюкова (1886–1953). У 1959 р. отримала вчене звання 
професора. У 1962–1989 рр. – завідувач кафедри інфекційних хвороб. У 1983 р. їй присвоєно 
почесне звання «Заслужений діяч науки і техніки УРСР». У 1966–1972 рр. – проректор з 
наукової та навчальної роботи КМІ. Від 1989 р. – професор кафедри. Наукові дослідження 
присвячені удосконаленню методів діагностики і лікування вірусних та бактеріальних інфекцій. 
Підготувала 6 докторів і 34 кандидатів наук. Учасниця Другої світової війни. Нагороджена 
орденами і медалями СРСР. Померла 3 червня 2001 р. на 83 р. життя. 

4 травня 70 років від дня народження Анатолія Яковича Кузьменка, лікаря-педіатра. 
У 1978 р. закінчив Київський медичний інститут. У 1980 р. навчався в клінічній ординатурі на 
кафедрі дитячих хвороб №2; у 1983 р. закінчив аспірантуру на цій кафедрі. Учень В.М. 
Сідельнікова. У 1994 р. захистив докторську дисертацію на тему «Патогенетичне 
медикаментозне і немедикаментозне лікування порушень серцевого ритму у дітей». У 1995 р. 
організував і керував курсом медичної генетики. Працює професором кафедри педіатрії №2 з 
курсами медичної генетики та неонатологїї з 2003 р. Автор понад 100 наукових та навчально-
методичних праць, в т. ч. підручників, навчальних посібників, типових програм. Наукові 
дослідження пов’язані з питаннями дитячої кардіоревматологїї, медичної генетики. 

5 травня 120 років від дня народження Сергія Ісайовича Винокурова. У 1922 р. 
закінчив Одеський медичний інститут. Вивчав метаболізм аскорбінової кислоти в організмі. У 
1936 р. захистив докторську дисертацію на тему «Биохимические основания к установлению 
режима питания при физической работе». Автор 2 посібників з питань фізіології і біохімії 
харчування (1934, 1938). У 1940 р. отримав вчене звання професора. У 1938–1941 рр. працював 
завідувачем кафедри біохімії. Співавтор посібника, присвяченого організації харчування в 
польових умовах (1942). У 1941–1955 рр. – завідувач кафедри біохімії, за сумісництвом декан 
лікувального факультету (1944–1947). Опублікував близько 80 наукових праць з біохімічних і 
фізіологічних основ харчування. Помер 2 березня 1955 р. на 56 році життя. 

8 травня 95 років від дня народження Лева Михайловича Личковського. Народився в 
м. Несвіж (Білорусь). У 1954 р. закінчив Львівський медичний інститут. У 1954–1957 рр. – 
аспірант кафедри нормальної анатомії ЛМІ; у 1957–1969 рр. – асистент кафедри; у 1969–1982 
рр. – доцент кафедри, у 1982–1988 рр. – завідувач кафедри нормальної анатомії; у 1988–1993 рр. 
– професор кафедри. У 1958 р. захистив кандидатську дисертацію, у 1969 р. – докторську, у 
1974 р. отримав вчене звання доцента, у 1989 р. – вчене звання професора. Наукові дослідження 
пов’язані з морфологією судин організму та корекцією деструктивних змін ішемізованих 
тканин і органів в експерименті. Автор близько 110 наукових та навчально-методичних праць. 
Підготував 2 кандидатів та 1 доктора наук. Помер 20 вересня 1993 р. на 70 році життя. 

13 травня 120 років від дня народження Михайла Олександровича Ясиновського, 
лікаря-терапевта. Народився в Одесі. У 1922 р. закінчив Одеський медичний інститут і 
залишився працювати в терапевтичних клініках. В 1934–1956 рр. був завідувачем госпітальної 
терапевтичної клініки Одеського медичного інституту. У 1935 р. захистив докторську 
дисертацію, присвячену проблемі фізіології, патології та клініки захворювань слизових 
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оболонок. В 1941–1942 рр. – консультант-терапевт Кисловодської госпітальної бази і начальник 
медичної бази госпіталю, із січня 1943 р. і до кінці війни полковник медичної служби. М.О. 
Ясиновський – головний терапевт Чорноморського флоту. У 1951 р. йому присвоєно почесне 
звання «Заслужений діяч науки і техніки УРСР». В 1956–1972 рр. – завідувач факультетської 
терапевтичної клініки Одеського медичного інституту. У 1961 р. він обраний членом-
кореспондентом АМН СРСР, в 1963 р. – академіком АМН СРСР. М.О. Ясиновський був 
автором (співавтором) понад 240 праць, в т. ч. 10 монографій. Наукові дослідження присвячені 
проблемам вірусного гепатиту, ревматизму, хворобам кровотворних органів. Розробив систему 
профілактики ревматизму. Був одним із засновників військово-морської терапії. Помер 29 
серпня 1972 р. на 74 році життя. У 1980 р. йому була присуджена Державна премія УРСР 
(посмертно). 

14 травня 115 років від дня народження Павла Остерна, біохіміка, фармаколога. 
Народився в м. Золочеві Львівської області. У 1928 р. закінчив медичний факультет 
Львівського університету. У 1928–1939 рр. працював асистентом кафедри біохімії Львівського 
університету, за сумісництвом – керівник біохімічного відділу Львівського хіміко-
фармацевтичного заводу (1934–1937). У 1933 р. стажувався в університетах Фрайбурга, Базеля, 
Кембриджа. У 1940 р. –доцент кафедри біохімії Львівського університету. У 1940–1941 рр. – 
професор, завідувач кафедри органічної хімії лікувального факультету ЛМІ. П. Остер був 
автором близько 60 наукових праць в провідних європейських журналах. Досліджував процеси 
глікогенолізу, метаболізм пуринових сполук. 4 липня 1941 р. страчений німецькими 
окупантами разом з іншими Львівськими вченими на 38 році життя. 

14 травня 95 років від дня народження Бориса Федоровича Демківа, лікаря, біофізика. 
Народився в с. Запитів Львівської області. У 1950 р. закінчив лікувальний факультет 
Львівського медичного інституту, у 1953 р. закінчив аспірантуру. У 1953–1962 рр. – асистент 
кафедри нормальної анатомії, водночас у 1954–1958 рр. – викладач, у 1962–1964 рр. – доцент 
кафедри зоології хребетних ЛДУ; у 1964–1976 рр. – доцент кафедри фізіології людини та 
тварин, у 1976–1996 рр. – доцент, у 1982–1992 рр. – завідувач кафедри біофізики та 
математичних методів у біології Львівського університету. Наукові дослідження пов’язані з 
комплексним вивченням нервово-м’язових структур під дією зовнішніх фізико-хімічних 
факторів. Автор 107 наукових праць. Помер 8 квітня 1996 р. на 72 році життя. 

14 травня  60 років від дня народження Галини Вікторівни Католик. У 1983 р. 
закінчила будівничий факультет Львівської політехніки. У 1983–1988 рр. працювала вчителем, 
у 1988–1990 рр. – старший викладач кафедри інженерної педагогіки Львівської політехніки. У 
1990 р. закінчила аспірантуру Інституту психології. У 1994–2003 рр. – завідувач кафедри 
психології Львівського обласного науково-методичного інституту освіти; від 2003 р. доцент 
кафедри психології Львівського університету. Автор близько 150 наукових праць в галузі 
групового психоаналізу, дитячої та юнацької психотерапії; психології творчості. Від 1995 р. 
заступник голови правління Асоціації практикуючих психологів Львівської області; від 1999 р. 
– член Європейської спілки психотерапевтів, Австрійської асоціації дитячої та юнацької 
психотерапії, керівник деяких міжнародних проектів. 

14 травня 55 років від дня народження Андрія Борисовича Зіменковського, лікаря, 
клінічного фармацевта. У 1987 р. закінчив лікувальний факультет Львівського медичного 
інституту, у 1987–1989 рр. – клінічний ординатор; у 1989–1990 рр. – старший лаборант кафедри 
хірургії ФПДО; у 1990–1997 рр. – асистент; у 1997–2004 рр. – доцент кафедр хірургії ФПДО; 
від 2004 р. – організатор і завідувач кафедри клінічної фармації, фармакотерапії та медичної 
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стандартизації Львівського медичного інституту, у 1992 р. захистив кандидатську дисертацію, у 
1997 р. отримав вчене звання доцента. У 2007 р. захистив докторську дисертацію, у 2008 р. 
отримав вчене звання професора. Наукові дослідження присвячені впровадженню раціональної 
фармакотерапії та системи стандартизації в охорону здоров’я; удосконаленню організації 
медичної та фармацевтичної науки і освіти в Україні, моделюванню діяльності клінічного 
провізора, розробці та впровадженню Національної формулярної системи. А.Б. Зіменковський – 
автор (співавтор) близько 300 наукових праць, в т. ч. патентів, 22 посібників та довідників, 24 
методичних рекомендацій, 6 типових програм МОЗ України. Він засновник і головний редактор 
журналу «Клінічна фармація, фармакотерапія та медична стандартизація», член Центрального 
формулярного комітету МОЗ України (2008), експерт «Державного Фармакологічного центру» 
МОЗ України (2007), член Європейського товариства клінічних фармацевтів (2006), дійсний 
член УАН, академік АН ВО України. Підготував 3 кандидатів медичних наук. 

15 травня 150 років від дня народження Миколи Васильовича Країнського, 
психіатра. Народився у Києві. У 1893 р. закінчив медичний факультет Харківського 
університету. Захистив у 1896 р. у Московському університеті докторську дисертацію на тему 
«До вчення про патологію епілепсії». Працював старшим лікарем Харківської психіатричної 
лікарні. У 1910 р. побудував найкращий на той час в Росії корпус психіатричної лікарні. Від 
1917 р. приват-доцент кафедри психіатрії Університету св. Володимира. Будучи хворим на 
висипний тиф у 1918 р. потрапив до Риму, емігрував до Греції, працював професором психіатрії 
в Загребі (1921), Белграді, Відні. У 1949 р. отримав дозвіл повернутися в СРСР. Працював у 
Харківському психоневрологічному інституті у віці 80 років, був науковим консультантом 2-ї 
психіатричної лікарні. Автор понад 200 наукових праць, в т. ч. монографій. Помер 19 липня 
1951 р. на 83 році життя. 

18 травня 120 років від дня народження Івана Петровича Барченка, лікаря-гігієніста. 
У 1925 р. закінчив Київський медичний інститут. У 1944–1972 рр. – завідувач кафедри гігієни 
харчування Київського медичного інституту, у 1953 р. захистив докторську дисертацію на тему 
«Харчові продукти як фактор передавання основних гельмінтозів». У 1956 р. отримав звання 
професора. Від 1973 р. – професор-консультант. Автор понад 130 наукових та навчально-
методичних праць, в т. ч. 8 монографій і навчальних посібників, присвячених вивченню ролі 
вітамінів і мінеральних солей для харчування людей. Помер 21 березня 1973 р. на 74 році 
життя. 

19 травня 90 років від дня народження Івана Івановича Сахарчука, терапевта. У 1955 
р. закінчив Львівський медичний інститут. У 1965 р. захистив докторську дисертацію на тему 
«Кровотворение при основных формах патологии щитовидной железы». У 1968–1970 рр. 
працював професором кафедри терапії педіатричного факультету КМІ. Від 1971 р. завідувач 
кафедри терапії стоматологічного факультету КМІ. Автор близько 300 наукових праць, в т. ч. 
10 монографій та підручників. Наукові дослідження пов’язані з вивченням патогенезу серцевої 
недостатності та розробкою схем і методів комплексної терапії кардіологічних пацієнтів.  

21 травня 95 років від дня народження Костянтина Степановича Кабака. У 1951 р. 
закінчив Дніпропетровський медичний інститут. У 1969 р. захистив докторську дисертацію на  
тему «Материалы к изучению реактивных изменений и свойств периферической нервной 
системы новорожденных». У 1970 р. отримав вчене звання професора. У 1971–1987 рр. – 
проректор з наукової роботи, в 1973–1987 рр. – проректор з навчальної роботи. У 1976–1992 рр. 
– завідувач кафедри гістології й ембріології. У 1994 р. отримав звання Лауреата Державної 
премії України. Автор понад 120 наукових праць, присвячених вивченню ембріогенезу, будови 



 
 

Феномен людини. Здоровий спосіб життя. Вип. 87 (153). 2019 
 
 
 

31 

вікових і реактивних змін периферичної нервової системи. Учасник Другої світової війни. 
Нагороджений орденами і медалями СРСР. Помер 17 грудня 1998 р. на 75 році життя. 

23 травня 145 років від дня народження Олександра Мойсейовича Тижненка, лікаря, 
дерматолога-венеролога. Закінчив Петербурзьку військово-медичну академію. Працював в 
галузі дерматології. У 1909 р. захистив докторську дисертацію на тему «Про вплив фітіну і 
натрію гліцеринфосфату на обмін азоту і фосфору у людини». З 1921 р. – завідувач кафедри 
шкірних та венеричних хвороб Київського медичного інституту. Організував Київське 
дерматологічно-венерологічне товариство. У 1926–1936 рр. – декан лікувального факультету. 
Один із засновників і член редколегії першого в УРСР українського медичного часопису 
«Українські медичні вісті». О.М. Тижненко був автором численних наукових праць 
українською мовою про туберкульоз та рак шкіри, псоріаз, вовчак; описав ряд дерматозів. 
Виховав групу видатних клініцистів. У вересні 1941 р. гітлерівські війська зайняли Київ, О М 
Тижненко залишився у місті (йому було 67 років). У 1942 р. він виїхав на Захід. Помер 1944 р. у 
віці 70 років. За тоталітарного режиму про нього не згадували. 

25 травня 145 років від дня народження Івана Юлійовича Руберта. У 1899 р. закінчив 
медичний факультет Юріївського (Тартуського) університету. У 1903 р. захистив докторську 
дисертацію на тему «О заболевании глаза при лепре». Учень О.Ф. Шимановського. У 1904–
1908 рр. працював у заснованій ним очній лікарні м. Звенигородка Київської губернії. Частину 
наукових робіт виконав на кафедрі патологічної анатомії (1908–1912). І.Ю. Руперт у 1919– 
1921 рр. – професор, завідувач кафедри очних хвороб КМІ. У 1922 р. – завідувач кафедри очних 
хвороб у Ризі. Учасник деяких Міжнародних з’їздів офтальмологів (1929–1934). Засновник 
Латвійського офтальмологічного товариства (1932). Помер 1 листопада 1934 р. на 61 році 
життя. 

27 травня 115 років від дня народження Олени Сидорівни Кошель-Плескуної. 
Закінчила у 1929 р. медичний факультет Московського університету. У 1950–1969 рр. – 
завідувач кафедри пропедевтики дитячих хвороб КМІ. У 1956 р. захистила докторську 
дисертацію на тему «Материалы к вопросу о лечении туберкулёзного менингита у детей». У 
1958 р. отримала вчене звання професора. У 1958–1959 рр. працювала радником МОЗ 
Демократичної Республіки В’єтнам. У 1969–1974 рр. – консультант кафедри. Автор понад 100 
наукових праць, присвячених фізіології та патології травлення у дітей раннього віку, клініці та 
лікуванню туберкульозного менінгіту, дослідженню ВНД у дітей. Підготувала 7 кандидатів та 1 
доктора наук. Була головою Українського наукового товариства педіатрів, брала участь в роботі 
Міжнародних, Всесоюзних, республіканських з’їздів, симпозіумів. Померла 23 травня 1990 р. у 
віці 86 років. 

27 травня 105 років від дня народження Софії Лейбівни Воскобойнік, фармацевта. 
Народилася в с. Семенівка Одеської області. У 1936 р. закінчила Дніпропетровський 
фармацевтичний інститут. У 1938–1941 рр. – аспірант кафедри фармакології цього ж інституту. 
У 1941–1942 рр. вчитель дитячого будинку в Кустанайській обл., в 1942–1946 рр. – учасник 
діючої армії; в 1946–1953 рр. – асистент кафедри фармакології ЛМІ. У 1953–1963 рр. завідувач 
курсу медичного товарознавства при кафедрі технології лікарських форм; у 1964–1968 рр. – 
завідувач кафедри організації та економіки фармації Львівського медичного інституту; у 1969–
1973 рр. – завідувач кафедри організації та економіки фармації Курського медичного інституту. 
У 1949 р. захистила кандидатську дисертацію, у 1964 р. їй було присвоєно вчене звання 
доцента. Під час роботи у ЛМІ була автором 20 наукових праць. Наукові дослідження 
присвячені вивченню жовчогінних препаратів рослинного походження, дії мінеральних вод на 
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організм, стійкості і сумісності лікарських засобів при довготривалому зберіганні. Померла 5 
січня 1997 р. на 83 році життя. 

28 травня 135 років від дня народження Олександра Григоровича Єлецького, лікаря-
хірурга. У 1911 р. закінчив медичний факультет Харківського університету. Учень С.І. 
Спасокукоцького та В.І. Разумовського. У 1911–1914 рр. – військовий лікар, хірург головного 
перев’язувального загону в армії. Від 1918 р. працював на кафедрі оперативної хірургії 
Саратовського університету. У 1924 р. захистив докторську дисертацію на тему «Резекция 
задних корешков спинного мозга как способ лечения спастических параличей». У 1925–1932 
рр. – завідувач кафедри. Від 1932 р. і майже до кінця життя – завідувач кафедри ортопедії і 
травматології Київського медичного інститут і одночасно – завідувач відділення ортопедії і 
травматології Київського ортопедичного інституту. У 1941–1944 рр. – головний хірург та 
консультант госпіталів. Нагороджений орденами і медалями СРСР. Автор понад 60 наукових 
праць, присвячених питанням відновлення функцій опорно-рухового апарату, лікуванню 
спастичних паралічів, псевдосуглобів, кістково-суглобового туберкульозу. Одним із перших в 
СРСР здійснив велику кількість операцій артропластики на колінному і кульшовому суглобах, 
удосконалив методику операцій при застарілих вивихах і анкілозах (1926). Підготував 19 
кандидатів та 5 докторів наук. Помер 11 грудня 1965 р. на 82 році життя. 
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Р.Й. КРАВЦІВ, Ю.М. ПАНИШКО 
 

ДМИТРО ГРИГОРОВИЧ ВОЙТЮК 
До 80-річчя від дня народження 

 
Дмитро Григорович Войтюк народився 1 

травня 1939 р. в с. Повч Лугинського району 
Житомирської області в селянській родині: Батько 
Григорій Лукич (1895–1951) і Мати Параска 
Корніївна (1893–1970) працювали колгоспниками. 
Після закінчення школи поступив в Українську сіль-
ськогосподарську академію, яку закінчив у 1960 р. В 
1960–1961 рр. працював інженером-механіком, 
головним інженером-механіком, в 1961–1962 рр. – 
головним інженером-механіком Ясенівської ЛМС 
Олеського району Львівської області. В липні  
1962 р. – вересні 1963 р. – аспірант кафедри 
сільськогосподарських машин Української академії 
сільськогосподарських наук. У вересні 1963 р. – 
серпні 1964 р. – асистент кафедри і одночасно 
продовжував навчання в заочній аспірантурі. В 
серпні 1964 р. – червні 1966 р. навчався в очній 
аспірантурі Української сільськогосподарської 
академії. 

З червня 1966 р. Д.Г. Войтюк працював асистентом кафедри сільськогосподар-
ських машин. У 1967 р. захистив кандидатську дисертацію на тему «Дослідження 
технологічного процесу розпилу і транспортування крапель рідких отрутохімікатів 
повітряним потоком». 

В квітні–вересні 1968 р. працював в. о. доцента кафедри. У вересні 1968 р. – 
вересні 1984 р. – доцент кафедри сільськогосподарських машин. У 1984–1988 рр. – 
професор кафедри, у 1988 р. обраний завідувачем кафедри сільськогосподарських 
машин. На цій посаді працював до 2005 р. 

Пройшов шлях адміністративної роботи: у 1970–1976 рр. працював заступником 
декана, деканом факультету механізації сільського господарства; у 2001–2010 рр. – 
директором Технічного навчально-наукового інституту НАУ. Від 2010 р. Д.Г. Войтюк 
працював професором кафедри сільськогосподарських машин Національного 
університету біоресурсів і природокористування України. 

Д.Г. Войтюк зробив вагомий внесок у розвиток механізації сільсько-
господарського виробництва України, землеробської механіки, підготовку і виховання 
інженерних і наукових кадрів. Дослідження та наукові праці присвячені розробці й 
оптимізації засобів механізації раціонального і безпечного для зовнішнього середовища 
застосування пестицидів у боротьбі з основними шкідниками, хворобами сільськогос-
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подарських культур і бур’янами. Значна кількість наукових робіт присвячена 
теоретичним дослідженням, пов’язаним з викопуванням коренеплодів з ґрунту й 
створенням нових бурякозбиральних машин. 

Під керівництвом Д. Г. Войтюка відкрито новий напрям у розвитку землеробської 
механіки – технології точного землеробства і створено проблемну лабораторію, в якій 
розроблено вітчизняні інформаційно-програмно-апаратні комплекси з використанням 
супутникової системи навігації для зміни залежно від потреби норм внесення 
технологічних матеріалів «на ходу» під час роботи машинно-тракторних агрегатів; 
розроблено і впроваджено у виробництво ультрамалооб’ємний обприскувач на базі 
надлегкого мобільного енергетичного засобу. 

Д.Г. Войтюк є автором понад 700 наукових праць, серед яких понад 80 авторських 
свідоцтв і патентів на винаходи, 7 монографій, понад 30 підручників і навчальних 
посібників. Під його керівництвом підготовлено 11 кандидатів наук. 

Діяльність Д.Г. Войтюка була гідно пошанована. Вчений отримав державні 
нагороди – ордени: «Знак Пошани» (1981), «За заслуги» ІІІ ст. (1998) та ІІ ст. (2005), 
«Святих Кирила і Мефодія» УПЦ (2004); медалі: «До 1500-річчя Києва» (1982), 
«Ветеран праці» (1987), «Михайла Очаповського» ПАН (2008). Був відзначений 
Почесною Грамотою Верховної Ради України (2004), трудовою відзнакою МАП 
України «Знак Пошани» (2004), знаком МОН України «За наукові досягнення» (2005); 
Йому присвоєно почесне звання «Заслуженого працівника народної освіти УРСР» 
(1990), присуджено премію імені І. П. Котляревського в номінації «Наука» (1997), 
присвоєно почесне звання «Заслуженого професора НАУ» й нагороджено нагрудним 
знаком «Відмінник освіти України» (2003). У 1993 р. Д.Г. Войтюк обраний членом-
кореспондентом УААН (Відділення механізації, електрифікації, механізації захисту 
рослин). 

Життєвий шлях з ювіляром пройшла дружина Любов Василівна (1939) – науковий 
працівник НАУ; син Валерій (1961) – інженер-механік, кандидат технічних наук, 
доцент, завідувач кафедри техсервісу НАУ; син Сергій (1970) – інженер-механік, 
кандидат технічних наук, працівник Секретаріату КМ України. 

Бажаємо ювіляру міцного здоров’я! 
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Ю.М. ПАНИШКО, А.Л. ВАСИЛЬЧУК,  
Р.Т. ДОВБУШ 

 
МИКОЛА ЄФРЕМОВИЧ ПОЛІЩУК 

До 75-річчя від дня народження 
 

Микола Єфремович Поліщук 
народився 2 травня 1944 р. в с. Лип’ятин 
Хмільницького р-ну Вінницької обл. в 
селянській родині: батько – Єфрем 
Мусійович (1911–1963), мати – Єлизавета 
Василівна (1917–1999). Після закінчення 
школи працював математиком в 
Лип’ятинській 8-річній школі (1961–1963). 
У 1963 р. вступив на медичний факультет 
Ужгородського державного університету і 
майже одночасно, у 1966–1969 рр. 
працював медбратом неврологічного 
відділення Ужгородської обласної лікарні. 

У 1969 р. закінчив з відзнакою медичний факультет. У 1969–1970 рр. працював лікарем-
анестезіологом Великоберезнянської райлікарні Закарпатської області. В 1970–1972 рр. 
– клінічний ординатор, у 1972–1974 рр. – аспірант Київського НДІ хірургії. У 1974 р. – 
лікар-нейрохірург Київського НДІ нейрохірургії. У 1974–1983 рр. – асистент кафедри 
нейрохірургії Київського інституту удосконалення лікарів. У 1983–1992 рр. – старший 
науковий працівник Київського НДІ нейрохірургії. У 1985 р. – головний нейрохірург 
УОЗ м. Києва, голова філії нейрохірургів м. Києва. 

З 1985 р. – науковий керівник і директор клініки невідкладної нейрохірургії. 
Реорганізував клініку в Центр невідкладної нейрохірургії, до якого увійшли 3 
відділення: нейротравматології, патології хребта і спинного мозку, судинної 
нейрохірургії. 

У 1986 р. захистив докторську дисертацію на тему «Забої головного мозку в осіб 
різного віку». У 1990 р. – заступник директора з наукової роботи Науково-практичного 
об’єднання швидкої медичної допомоги та медицини катастроф. У 1991 р. М.Є. 
Поліщуку було присвоєно вчене звання професора.. 

У 1992–1995 рр. працював директором клініки невідкладної нейрохірургії, 
заступником директора Науково-практичного об’єднання швидкої медичної допомоги 
та медицини катастроф. 

Від липня 1993 р. – завідувач кафедри нейрохірургії Київської медичної академії 
післядипломної освіти імені П. Шулика. У 1994 р. М.Є. Поліщуку присвоєно почесне 
звання «Заслужений діяч науки і техніки України». У 1997 р. його було обрано членом-
кореспондентом АМН України. 
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Наукова діяльність присвячена проблемам діагностики та лікування хворих з 
черепно-мозковою травмою; організації та надання невідкладної допомоги при 
нейрохірургічній патології, лікування ушкоджень хребта та спинного мозку. 

За часи роботи написав понад 500 наукових праць, в т. ч. 27 монографій, є 
автором 20 винаходів. Підготував 37 кандидатів та 4 докторів наук. Автор близько 100 
публіцистичних статей медико-реформаторської та політичної спрямованості. 

Микола Єфремович займав чітку громадянську позицію. У 2002 р. був висунутий 
виборчим блоком політичних партій «Блок Віктора Ющенка» «Наша Україна» в 
депутати Верховної Ради по виборчому округу № 214 (Київ), де отримав 15,29% голосів 
серед 26 претендентів. Став народним депутатом України 4-го скликання (квітень 2002 
р.). З травня 2002 р. – член фракції «Наша Україна», з червня 2002 р. – голова комітету з 
питань охорони здоров’я, материнства та дитинства. Організував парламентські 
слухання «Епідемія туберкульозу в Україні та шляхи її подолання» (травень 2003 р.) та 
«Соціально-економічні проблеми ВІЛ/СНІДу, наркоманії та алкоголізму в Україні та 
шляхи їх розв’язання» (грудень 2003 р.). 

 
Від 4 лютого по 27 вересня 2005 р. М.Є. Поліщук був Міністром охорони здоров’я 

в першому уряді Ю.В. Тимошенко. Розробив і підготував прийняття понад 50 
законопроектів. 

В березні 2006 р. – кандидат в народні депутати України від блоку «Наша 
Україна». У вересні 2006 – січні 2007 р. – радник Президента України В.А. Ющенка. 

М.Є.Поліщук був членом Ради НСНУ (з 07.2005), головою Національної ради з 
питань охорони здоров’я населення України (з 02.2007), радником Президента України 
(01.2008-03.2010). 

Під час Революції гідності 2014 р. М.Є. Поліщук був у вирі подій. Разом із 
іншими лікарями Києва він не тільки надавав необхідну допомогу постраждалим, але 
встиг врятувати життя багатьом учасникам Майдану. 
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Надійним тилом та натхненником успіхів Миколи Єфремовича є його сім’я: 
дружина Людмила Леонідівна (1950) нині є пенсіонером, дочка Оксана (1974) – лікар 
Київської національної академії післядипломної освіти імені П. Шулика, син Максим 
(1976) – економіст, підприємець, син Володимир (1980) – викладач Київського 
національного економічного університету. 

Громадянська та суспільно-політична діяльність М.Є. Поліщука була відзначена 
орденом князя Ярослава Мудрого V ст. (05.2004), орденом Святого Володимира, 
Нестора Літописця. Він став Почесним громадянином м. Києва (2004), державним 
службовцем 1-го рангу (10.2006), Почесним професором Тернопільського державного 
медичного університету імені І.Я. Горбачевського. 

Бажаємо ювіляру міцного здоров’я на многая і благая літа! 
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Ю.М. ПАНИШКО, Ю.В. ФЕДОРОВ 
 

ЮРІЙ ІВАНОВИЧ ФЕЩЕНКО 
До 70-річчя від дня народження 

 
Юрій Іванович Фещенко народився 2 травня 

1949 р. в м. Тальному Черкаської області. У 1967–
1973 рр. навчався в Київському медичному 
інституті імені акад. О.О. Богомольця. Розпочав 
свою діяльність у Київському науково-дослідному 
інституті туберкульозу та грудної хірургії імені 
акад. Ф.Я. Яновського. Вчителями Юрія Івановича 
були відомі вчені – професори інституту Г.Г. 
Горовенко, С.А. Кшановський, О.С. Мамолат, В.Н. 
Молотков. У 1973–1978 рр. працював молодшим 
науковим співробітником; у 1978–1985 рр. – 
старшим науковим співробітником; у 1985– 
1991 рр. – завідувачем відділення пульмонології. 
Від 1991 р. Юрій Іванович очолює Державну 
установу – Національний інститут фтизіатрії і 
пульмонології імені Ф.Г. Яновського АМН 
України, поєднуючи адміністративну діяльність з 

науковою роботою на посаді завідувача відділу пульмонології.  
У 1977 р. Ю.Ф. Фещенко захистив кандидатську дисертацію на тему «Клинико-

иммунологические исследования в комплексной диагностике туберкулёза внутренних 
лимфатических узлов у детей и подростков». Через 11 років, у 1988 р. він захистив 
докторську дисертацію на тему «Эндолимфатическая антибиотикотерапия в 
комплексном лечении пульмонологических больных».У 1990 р. Юрію Івановичу 
присвоєно вчене звання професора. У 1994 р. його було обрано членом-кореспондентом 
АМН України, а в 1997 р. він став академіком АМН України. 

Академік Ю.І. Фещенко підготував понад 50 кандидатів і докторів наук. Йому 
належить понад 700 наукових праць, в т.ч. 25 винаходів, 32 монографії, 30 методичних 
рекомендацій, 50 інформаційних листів. Він запровадив у практику понад 60 
раціоналізаторських пропозицій. Під його керівництвом виконано 20 науково-дослідних 
робіт. Його наукові розробки є вагомим внеском у фундаментальну та прикладну 
фтизіопульмонологію. Під керівництвом академіка Ю.І. Фещенка розпочато 
перспективні напрями у фтизіопульмонології – ендолімфатична терапія туберкульозу і 
неспецифічних захворювань легень, генетична діагностика. Академік Ю.І Фещенко брав 
участь у розробці чинних нині нормативно-правових документів Адміністрації 
Президента, Верховної Ради, Кабінету Міністрів, Міністерства охорони здоров’я, які 
стосуються вдосконалення діяльності в галузі фтизіатрії та пульмонології. 
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Вчений проводить велику науково-організаційну і громадську діяльність. Він є 
головним спеціалістом Міністерства охорони здоров’я України зі спеціальності 
«Пульмонологія і фтизіатрія», Головою Всеукраїнської проблемної комісії МОЗ та АМН 
України «Фтизіатрія і пульмонологія», членом Європейської та Міжнародної асоціації 
по боротьбі з туберкульозом та захворюваннями легень, Американської торакальної 
асоціації, головою спеціалізованої Вченої ради Д 26.552.01 при Національному 
інституту фтизіатрії і пульмонології імені Ф.Г. Яновського АМН України, головою 
Асоціації фтизіатрів і пульмонологів України, членом Асоціації хіміотерапевтів 
України, членом Міжвідомчої комісії по боротьбі з туберкульозом, членом 
Координаційної ради з проблем ВІЛ-інфекцій / СНІДу, туберкульозу та наркоманії при 
Кабінеті Міністрів України, головним редактором «Українського пульмонологічного 
журналу», «Українського хіміотерапевтичного журналу», членом редколегії 10 науково-
медичних журналів, 2 медичних газет. 

Ім’я академіка Ю.І. Фещенка, як одного з провідних вчених в галузі фтизіатрії, 
пульмонології, клінічної лімфології та організації фтизіопульмонологічної служби добре 
відоме у всьому світі. 

Заслуги академіка Ю.І. Фещенка в розвитку фтизіопульмонології визнані не лише 
в Україні, а й за її межами. У 1997 р. йому присвоєно почесне звання «Заслуженого 
діяча науки і техніки України», присуджена Державна премія України в галузі науки і 
техніки, а в 2000 р. – Премія імені Ф.Г. Яновського НАН України. 

Велика наукова, лікувальна, громадська діяльність академіка Ю.І. Фещенка 
відзначена державними нагородами – орденом «За заслуги» III ст. (1999), орденом «За 
заслуги» II ст. (2001). 

Бажаємо ювіляру міцного здоров’я на многая і благая літа! 
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Ю.М. ПАНИШКО, Ю.О. МАТВІЄНКО 
 

ВОЛОДИМИР МИКОЛАЙОВИЧ ШЕВАГА 
До 80-річчя від дня народження 

 
Володимир Миколайович Шевага 

народився  4 травня 1939 р. в с. Герасимів 
Обертинського району Станіславської (нині 
Івано-Франківської) області в селянській 
родині.  У 1952 р. Володимир закінчив 
сільську семирічну школу та поступив у 8 
клас Обертинської СШ, після закінчення 
якої в 1955 р. вступив на медичний 
факультет Станіславського медичного 
інституту. В 1961 р. після закінчення 
медінституту з відзнакою був залишений в 
аспірантурі при кафедрі нормальної 
анатомії. В зв’язку з тим, що рідний брат 
був засуджений за участь в УПА, В.М. 
Шевагу виключили з аспірантури і 
направили на роботу лікарем-неврологом в 
Обертинську районну лікарню, де згодом 
він був призначений на посаду головного 

лікаря (1961–1965). З тієї ж причини йому було відмовлено у вступі до клінічної ордина-
тури при кафедрі неврології Київського інституту удосконалення лікарів у 1963 р. 

У 1965 р. В.М. Шевага за конкурсом був призначений на посаду лікаря-
невропатолога 11 міської лікарні м. Львова, а в 1966 р. став лікарем-ординатором 
нейрохірургічного відділення Львівської обласної клінічної лікарні. У 1971 р. В.М. 
Шевага захистив кандидатську дисертацію на тему «Макро- и микроэлементы в крови и 
спинномозговой жидкости у больных с опухолями головного мозга». Від 1976 р. 
призначений завідувачем нейрохірургічного відділення Львівської обласної клінічної 
лікарні та головним позаштатним нейрохірургом Львівського обласного управління 
охорони здоров’я. 

В 1977 р. В.М. Шевага за конкурсом став завідувачем курсу нейрохірургії при 
кафедрі неврології Львівського державного медичного інституту, водночас 
залишаючись на посаді головного позаштатного нейрохірурга Львівського обласного 
управління охорони здоров’я. 

За час роботи головним спеціалістом ЛОУОЗ В.М. Шевага зумів налагодити 
надання екстреної та невідкладної медичної допомоги з нейрохірургії населенню 
Львівської області та частково інших областей Західної України шляхом організації 
підготовки лікарів на робочих місцях при нейрохірургічному відділенні завідувачів 
травматологічних і хірургічних відділень районних лікарень та узгодив співпрацю з 
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нейрохірургічними службами відомчих медичних установ (залізничної лікарні та 
військового госпіталю). 

У 1981 р. В.М. Шевага захистив докторську дисертацію на тему «Гомеостаз 
минеральных веществ и витаминов при отеке-набухании мозга у нейрохирургических 
больных». 

Вчений проявив здібності організатора у створенні Асоціації нейрохірургів 
Львівської області, в роботі якої беруть участь нейрохірурги сусідніх областей.  

У 1985 р. В.М. Шевага  організував кафедру рефлексотерапії з курсом 
нейрохірургії при факультеті післядипломної освіти ЛДМІ, яка в подальшому була 
реорганізована в кафедру невропатології та нейрохірургії. У 1988 р. В.М. Шевага 
отримав вчене звання професора. На кафедрі було підготовлено декілька сотень лікарів з 
різних регіонів УРСР та деяких республік колишнього СРСР. За час керівництва 
кафедрою до 2009 р. В.М. Шевага створив єдину в Україні невролого-нейрохірургічну 
школу з реабілітаційним ухилом, вихованці якої очолили кафедру неврології (проф. С.С. 
Пшик), кафедру реабілітації та нетрадиційної медицини (проф. Л.В. Андріюк), кафедру 
невропатології та нейрохірургії (проф. А.В. Паєнок), Міжнародну клініку відновного 
лікування (проф. В.І. Козявкін), а також працюють в інших країнах (Німеччина, Ізраїль, 
Кіпр, Туніс, Ліван, Бельгія, США). 

Під керівництвом проф. В.М. Шеваги виконано і захищено 20 кандидатських та 2 
докторських дисертації з проблем нейрохірургії, неврології та фізичної реабілітації. 
Виконується одна кандидатська і одна докторська дисертації.  

Професор В.М. Шевага володіє широким арсеналом оперативних втручань в 
галузі нейрохірургії. Ним виконані перші у Львові оперативні втручання при 
геморагічних інсультах, переломах шийного відділу хребта (передні стабілізуючі 
операції), патології міжхребцевих дисків, вродженій патології головного та спинного 
мозку, задні стабілізуючі оперативні втручання при переломах грудного і поперекового 
відділів хребта, пухлинах основи черепа. Завдяки організаційним здібностям та 
наполегливості В.М. Шеваги у Львові було організовано Центр хірургії судин головного 
та спинного мозку, що дало можливість надавати спеціалізовану допомогу хворим із 
патологією судин головного мозку не лише мешканцям Львівської області, але й всього 
Західного регіону України. 

Особливої уваги заслуговує участь проф. В.М. Шеваги в організації факультету 
реабілітації Львівського інституту фізичної культури, що дало можливість залучити 
випускників ЛДІФКу до організації повноцінної реабілітації хворих з травмою 
головного та спинного мозку спочатку на базі нейрохірургічного відділення Міської 
клінічної лікарні швидкої медичної допомоги м. Львова, а згодом – в інших медичних 
закладах міста й області та організації реабілітаційного відділення на базі військового 
госпіталю 1120 у Львові, яке є практично єдиним повноцінним реабілітаційним 
відділенням в Україні для реабілітації учасників АТО. 

З ініціативи проф. В.М. Шеваги та з його активною підтримкою більшість лікарів 
нейрохірургічного відділення МКЛ ШМД м. Львова пройшли стажування в провідних 
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клініках Польщі, Австрії, Франції, Англії та Аргентини, що дозволило піднести рівень 
нейрохірургічної допомоги до європейських стандартів. Про це свідчать відгуки 
фахівців США, Ізраїлю, Польщі. 

Діапазон наукових проблем, якими займається професор В.М. Шевага, 
вражаючий. Вчений є автором 590 друкованих праць, в т. ч. 4 підручників, 9 посібників,  
4 довідників, 3 словників, 23 монографій, 9 авторських свідоцтв, 15 патентів і 40 
раціоналізаторських пропозицій. У 1989 р. В.М. Шевага був нагороджений срібною 
медаллю ВДНГ СРСР. За працю «Нейрохірургія», 2-е вид у номінації «Підручник» АН 
ВО України нагородила В.М. Шевагу дипломом лауреата ІІІ премії конкурсу «Краще 
видання року».  За досягнення в науковій роботі в 1996 р. В.М. Шевага отримав почесне 
звання «Заслужений діяч науки і техніки України», а за плідну працю в галузі виховання 
студентів та підготовку лікарів – звання «Заслужений професор Львівського 
національного медичного університету імені Данила Галицького» (2007). 

Своє 80-річчя Володимир Миколайович Шевага зустрічає повний нових задумів, 
готовий служити і далі своєму народові. 

Міцного здоров’я на многія та благія літа! 
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Ю.М. ПАНИШКО, В.Р. САВРАН 
 

ОЛЕГ ВАСИЛЬОВИЧ ЛУКАВЕЦЬКИЙ 
До 70-річчя від дня народження 

 
Олексій Васильович Лукавецький народився 

4 травня 1949 р. у м. Львові. Після завершення 
навчання в ЗОШ № 28 м. Львова у 1966 р. 
поступив на лікувальний факультет Львівського 
державного медичного інституту. Починаючи з 
першого курсу навчання в інституті захопився 
вивченням проблем онкології. В студентському 
гуртку при кафедрі онкології почав досліджувати 
стан клінічного та гуморального імунітету у 
хворих на рак шлунку. 

У 1972 р. закінчив медичний інститут і 
почав працювати лікарем відділу реанімації та 
інтенсивної терапії Львівської обласної клінічної 
лікарні. Після завершення інтернатури був 
призваний на військову службу лікарем-хірургом в 
морські частини прикордонних військ на Далекому 
Сході. Кандидатська дисертація на тему «Изме-
нения некоторых показателей иммунологической 
реактивности у больных раком желудка» була 
захищена у 1974 р. Після завершення військової 

служби у 1975 р. працював хірургом 8-ї лікарні м. Львова. У 1975–1987 рр. був 
асистентом кафедри факультетської хірургії Львівського медичного інституту. У 1988–
2002 рр. Олексій Васильович працював доцентом цієї ж кафедри. Організаторські 
здібності дозволили в 1982 р. бути заступником декана лікувального факультету. Від 
1993 р. О.В. Лукавецький став проректором із міжнародних зв’язків. На цій посаді він 
пропрацював до 1997 р. 

У 2001 р. Олексій Васильович захистив докторську дисертацію на тему 
«Аутоімунний тироїдит (патогенез, патоморфоз, діагностика, консервативне і хірургічне 
лікування)». У 2004 р. йому присвоєно вчене звання професора. З ініціативи та при 
безпосередній участі О.В. Лукавецького у 1995 р. було організовано видання журналу 
«Acta Medica Leopoliensia» – Львівський медичний часопис, в якому від часу заснування 
до 2007 р. був відповідальним секретарем, а з 2008 р. – став головним редактором. 
Наукові дослідження вченого пов’язані з проблемами діагностики та індивідуалізації 
лікування раку шлунка, вивчення патогенезу клініки та удосконалення хірургічного 
лікування захворювань щитоподібної залози, розробці методів лікування метаболічного 
синдрому, ожиріння та цукрового діабету. 

О.В. Лукавецький є автором понад 130 наукових праць з актуальних питань 
хірургії та хірургічної ендокринології. Підготував 1 кандидата наук. 

Від 2009 р. він працює проректором з навчально-педагогічної (лікувально-
профілактичної) роботи. 
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Координація співпраці клінічних кафедр університету із закладами охорони 
здоров’я відбувається через лікувальний відділ та координаційні ради. В цій програмі 
задіяні лікувально-профілактичні установи декількох областей Західної України.  

Найважливіші питання охорони здоров’я вирішуються на спільних засіданнях 
Вченої Ради університету і Колегій управлінь охорони здоров’я обласних державних 
адміністрацій. Розширюється міжнародна співпраця працівників університету стосовно 
методів діагностики з лікувальними центрами США, Канади, Франції, Великої Британії, 
Німеччини, Бельгії, Люксемюбургу, Австрії, Польщі, РФ.  

Бажаємо ювіляру міцного здоров’я на многая і благая літа! 
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Р.Й. КРАВЦІВ,  Ю.М. ПАНИШКО 
 

МИКОЛА МИКИТОВИЧ ГАВРИЛЮК 
До 70-річчя від дня народження 

 
Микола Микитович Гаврилюк 

народився 14 травня 1949 р. в с. Мала 
Бушинка Немирівського району Вінницької 
області в селянській родині. Після закінчення 
Іллінецького радгосптехнікуму вступив до 
Української сільськогосподарської академії 
на агрономічний факультет, який закінчив у 
1975 р. Трудову діяльність розпочав 
бригадиром колгоспу «Україна» 
Шаргородського району Вінницької області, 
агрономом, директором насінницького 
радгоспу «Сквирський» Київської області. У 
1881–1983 рр. М.М. Гаврилюк працював 
заступником директора Київського 
спеціалізованого ПКБ республіканського 
об’єднання «Укрсортнасіннєовоч». У 1983 р. 

був відряджений в Танзанію, де керував аграрним проектом із вирощування зерна 
кукурудзи та пшениці. У 1985 р. повернувся на батьківщину.  

У 1985–1990 рр. працював начальником відділу, заступником начальника 
управління насінництва Головного управління науки Держагропрому України. У 1991–
1998 pp. М.М. Гаврилюк працював заступником начальника управління, начальником 
Головного управління впровадження й розвитку експериментальної бази УААН.  

У 1995 р. М.М. Гаврилюк захистив кандидатську дисертацію на тему 
«Оптимізація заходів прискореного розмноження насіння нових сортів зернових і 
зернобобових культур у ланках первинного та елітного насінництва». 

У травні 1998 р. обраний академіком-секретарем Відділення регіональних центрів 
наукового забезпечення АПВ УААН. У 2004 р. М.М. Гаврилюк захистив докторську 
дисертацію на тему «Наукові й організаційні засади сучасного насінництва в Україні» і 
отримав диплом доктора сільськогосподарських наук. У 2006 р. М.М. Гаврилюка обрано 
на посаду академіка-секретаря Відділення землеробства і рослинництва УААН, яке в в 
2008 р. реорганізоване у Відділення землеробства та Відділення рослинництва. У 2008–
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2011 рр. М. М. Гаврилюка переобрано на посаду академіка-секретаря Відділення 
рослинництва. На сьогодні вчений обіймає посаду заступника директора Інституту 
фізіології рослин і генетики НАН України.  

За участі професора М. М. Гаврилюка обґрунтовано та розроблено концепцію 
галузевих програм виробництва зерна (80,0 млн т), олійних культур (15,0 млн т), 
овочебаштанних культур (10,0 млн т), що значно покращує продовольчі ресурси та 
експортні можливості держави. Вчений брав участь у розробці перших ДСТУ 224093 
«Посівні якості насіння», «Терміни та методи вивчення якісних показників насіння». 
Були підготовлені закони України «Про насіння та садивний матеріал», «Про охорону 
прав на сорти рослин». Україна успішно приєдналася до двох схем сортової сертифікації 
регламентованих ОЄСД, стала членом ISTA та UPOV.  

М.М. Гаврилюк є автором понад 140 наукових праць, в т. ч. 1 підручника та 6 
книг.  

Вчений нагороджений почесними грамотами Кабінету Міністрів України, 
Верховної Ради України, МАП України та Президії НААН, став лауреатом премії 
УААН «за видатні досягнення в науці», лауреат Премії НАН України ім. В.Я. Юр’єва. 

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

 
ІВАН ЯКОВИЧ ГОРБАЧЕВСЬКИЙ 

До 165-річчя від дня народження 
 

Іван Якович Горбачевський народився 15 травня 
1854 р. в родині священика в с. Зарубинці (тепер 
Збаразького р-ну Тернопільської обл.). У 1864 р. він 
закінчив початкову польсько-німецьку народну школу в 
рідному селі і поступив до Тернопільської гімназії. В 
таємному гуртку «Громада», що існував в гімназії витав 
дух української самосвідомості. Члени «Громади» 
складали присягу ніколи не зраджувати таємниці 
«Громади», вірно служити своєму народові. У 1872 р. 
І.Я. Горбачевський був головою товариства. 

У 1873 р. І. Горбачевський поступив на медичний 
факультет Віденського університету, оскільки медичний 
факультет Львівського університету було закрито після 
студентських заворушень 1848 р. і знову відкрито лише у 
1896 р. На медичному факультеті І.Я. Горбачевський 
навчався до 1877 р. Ще в 1874 р. він працював у хімічній 
лабораторії професора Ф. Шнайдера. У 1875 р. І. Гор-
бачевський почав працювати у фізіологічній лабораторії 
професора Е.В. Брюкке (1819–1892) виконав свою першу 

наукову роботу «Uber den Nervus vestibuli» (Про вестибулярний нерв). В тому ж році він 
перейшов на роботу демонстратором, а згодом асистентом в Інститут лікарської хімії до 
професора Еміля Людвіга. У 1875-1877 рр. І.Я. Горбачевський був двічі обраний головою 
студентського товариства «Січ», в якому гартувався дух посвяти науці. Професор Е. Людвіг 
запросив його працювати на кафедрі медичної хімії Віденського університету. У 1877 р. І.Я. 
Горбачевський із відзнакою закінчив університет і почав займатися науковими дослідженнями 
в Хімічному, а згодом у Фізичному інститутах Відня. За короткий час Іван Якович виконав 
низку наукових робіт, присвячених перетравленню білків.  

Але світову славу українському вченому принесла робота, присвячена синтезу сечової 
кислоти із сечовини і гліцину. Це сталося у 1882 р. Одного дня на лекцію своєчасно не прийшов 
професор хімії Е. Людвіг, відомий своєю пунктуальністю. Але через деякий час він з’явився в 
аудиторії і повідомив про надзвичайну подію: зроблений синтез сечової кислоти асистентом І. 
Горбачевським і відмінив лекцію. Через деякий час світова наукова преса повідомила про це 
досягнення. Інформація про синтез сечової кислоти надійшла до Австрійської АН 2 листопада 
1882 р. Через деякий час авторитетний журнал «Nature» надрукував опис дослідів І. 
Горбачевського з коментарем, в якому високо оцінено роботу вченого. Після цього відкриття 
29-річного вченого у 1883 р. запросили на посаду професора кафедри фармацевтичної хімії 
Празького німецького Карло-Фердинандового університету. Розпочалася довголітня наукова 
діяльність І.Я. Горбачевського у Празі. Питання санітарії для пражан було дуже актуальним. 
Молодий вчений довів, що вода у річці Влтава не придатна для споживання людиною. Це був 
перший важливий результат праці в Празі, що викликало вдячність пражан. 
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У 1885 р. І. Горбачевському вдалося синтезувати метасечову кислоту, а в 1886 р. 
створити новий метод синтезу креатину із саркозину та гуанідину. 

Заслуга І.Я. Горбачевського в тому, що він вперше (1889) встановив джерело сечової 
кислоти в організмі: азотовмісні основи – гіпоксантин та ксантин, що утворюються з білків – 
нуклепротеїнів внаслідок протеолізу. У 1889 р. І.Я. Горбачевський відкрив фермент 
ксантиноксидазу, а в 1890 р. експериментально доказав, що сечова кислота утворюється в 
організмі тварин із структурних складників нуклеїнових кислот клітин. 

У 1898 р. наукову діяльність вченого було відзначено найвищою нагородою Австро-
Угорщини – орденом Залізної корони. 

У 1899 р. І. Горбачевський був обраний дійсним членом НТШ, а згодом очолив 
математично-природописно-лікарську секцію НТШ. Він співпрацював з професором філософії 
Т. Масариком, майбутнім президентом Чехословаччини та іншими чеськими вченими. Про 
авторитет І.Я. Горбачевського свідчить той факт, що у 1889, 1894, 1910, 1911 роках він був 
деканом лікарського факультету, а у 1902-1903 рр. – ректором Чеського (тепер Карлового) 
університету у Празі. Кузнею підготовки нових наукових кадрів з лікарської хімії став 
організований І.Я. Горбачевським Інститут лікарської хімії в Празі. 

 
Українські делегати ХІІІ Міжнародного конгресу лікарів. Париж, 1900 р.  

Зліва направо: Володимир Сіменович, Іван Горбачевський, Є. Кобринський, В. Кобринський,  
Теофіл Гвоздецький, В. Шмігельський 

 
Професор І.Я. Горбачевський користувався заслуженим авторитетом. І.Я. Горбачевський 

заклав основи для розвитку чеської біохімії, підготував для чеської науки багатьох біохіміків. 
Його учнями були чехи та українці, німці та французи. Він виховав групу визначних вчених, 
зокрема в галузі лікарської хімії: професор Карел Черни (1871-1922), Еммануїл Форманек 
(1869-1929), професор Антонін Гамсік (1878-1922). Під його керівництвом з’явилася третя 
генерація викладачів Карлового університету: професор Октавін Вагнер, професор Антонін 
Ріхтер, професор Карел Качл, професор Ян Шуля. 

І.Я Горбачевський завідував кафедрами хімії в УВУ та в Українському вищому 
педагогічному інституту ім. М. Драгоманова. Був професором Українського техніко-
господарського інституту, Української господарської академії у Подебрадах та головою 
хімічної комісії при цій академії. 



 
 

Феномен людини. Здоровий спосіб життя. Вип. 87 (153). 2019 
 
 
 

50 

Коли у 1901 р. польська влада закрила у Львівському університеті кафедру 
українознавства, Іван Горбачевський та Іван Пулюй багато зробили, аби понад 500 студентів 
змогли продовжити навчання в Празі. Вони організували Українську громаду, заснували 
стипендіальний фонд імені Пулюя, який виділив кошти для бідних студентів. 

Саме в 1904-1908 рр. І.Я. Горбачевський інтенсивно працював над розробкою 
української хімічної термінології, написав 4-томний підручник з лікарської хімії чеською 
мовою. Починаючи з 1909 р. І.Я. Горбачевський почав досліджувати речовини, які згодом 
отримали назву «вітаміни». Він опублікував наукові дослідження: «Експериментальні підходи 
до пізнання етіології пелагри», «До питання про пелагру». Упродовж 1909-1912 рр. він отримав 
нові дані про роль нікотинаміду в організмі. 

І.Я. Горбачевського призначали головою Ради здоров’я Чехії, а з 1906 р. – головою 
«Найвищої санітарної Ради» Австро-Угорської монархії. Він був обраний членом Панської 
Палати Віденського сейму, радником цісарського двору та членом Королівського Чеського 
наукового товариства (згодом Чеської АН), 

Під час Першої світової війни І.Я. Горбачевський разом з іншими українськими 
громадськими діячами заснував у Празі Комітет допомоги українським біженцям із Галичини, 
захопленої російськими військами, а також пораненим українським воякам та військовим 
полоненим російської армії. 

У 1917 р. на запрошення уряду І.Я. Горбачевський організував у складі австро-
угорського уряду перше в світі Міністерство народного здоров’я і став міністром. 

У 1919 р. І.Я. Горбачевському вдалося реалізувати свою давню (з 1906 р.) мрію про 
заснування у Відні Українського вільного університету. Офіційне відкриття цього університету 
відбулося 17 січня 1921 р. У жовтня 1921 р., дякуючи допомозі Томаша Масарика, президента 
Чехії, давнього приятеля Івана Горбачевського, університет був переведений до Праги. 
Розпочався другий празький період діяльності І.Я. Горбачевського. 

У 1923 р. професор І.Я. Горбачевський був обраний ректором Українського вільного 
університету. Свої завдання Український вільний університет сформулював так: «Український 
вільний університет поставив собі за провідну ідею і перший обов’язок служити потребам 
рідного краю і рідного народу. Свою задачу за кордоном вважає він за тимчасову провізорну. 
Він має приготовляти нашу молодь до діяльності серед рідного народу у своїх інституціях та 
майбутніх урядах. Український вільний університет має улегшити сформування українського 
університету або університетів на рідній землі і має як готовий організм бути перенесений у 
відповідний час на рідну територію, туди, де його буде найбільше потрібно». 

У 1924 р. І.Я. Горбачевський написав підручник з органічної хімії українською мовою. В 
кінці 1924 р. він з іншими професорами організував у Празі «Музей визвольної боротьби 
України», в якому за задумом організаторів потрібно зібрати все, що пов’язано з визвольною 
боротьбою за незалежність України. Головою Товариства був обраний І.Я. Горбачевський. На 
пожертви української громадськості в Празі управа Товариства купила 16 березня 1938 р. 
трьохповерховий будинок, в якому була розміщена величезна колекція експонатів (700 тис.) з 
української історії. У 1945-1947 рр. радянські спецслужби вивезли з Праги всю колекцію 
експонатів. Ніхто не знає, де тепер вона знаходиться. 

На загальних зборах Всеукраїнської академії наук (ВУАН) 6 квітня 1925 р. професор І.Я. 
Горбачевський був обраний академіком ВУАН. Його запросили переїхати до столиці України 
міста Харкова, щоб викладати в Університеті, але Іван Якович відмовився це робити і подальші 
події в Україні показали, що він був правий. 

І.Я. Горбачевський був причетний до організації і проведення українських наукових 
з’їздів у Празі (1926 та 1932 рр.). Цю роботу він розпочав ще у 1925 р., написавши лист в НТШ 
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з проханням запросити вчених ВУАН. Але в Радянській Україні була проведена відповідна 
антиз’їздівська кампанія із залученням до цих заходів акад. М.С. Грушевського. У 1928 р. 
Академія наук перевірялася комісією ЦК КП (б) України. 

Народний комісаріат освіти проводив затвердження академіків. Кандидатуру І.Я. 
Горбачевського було відкладено. Другий Український науковий з’їзд відбувся у Празі в березні 
1932 р. 

Коли була створена Карпатська Україна І.Я. Горбачевський став почесним головою 
Комітету оборони Карпатської України і сприяв збору коштів для допомоги у формуванні 
Карпатської Січі. 

У травні 1942 р. (це час окупації Праги нацистами) І.Я. Горбачевський тяжко захворів і 
24 травня 1942 р. помер, проживши 88 років і 9 днів. 

У 1954 р. світ відзначав 100 річницю від дня народження Івана Яковича Горбачевського. 
Високу оцінку діяльності українського вченого подав чеський професор Карел Качл: 
«Народилися Ви як українець і як визначний син цього великого народу, Ви працювали не 
тільки для нього. Ваше ім’я записано в аналах віденських, ... а також в аналах празьких, де Ви 
35років були дійсним членом Карлового університету, в якому ви були ректором, 4 рази 
деканом, основоположником і завідувачем інституту медичної хімії, де Ви виконали багато 
своїх наукових робіт. У Празі Ви виховали для чеського народу 3 професорів медичної хімії, 
навчили тисячі чеських лікарів і написали для чеських студентів підручник медичної хімії. 
Маючи можливість завдяки своїй широкій науковій діяльності, бути професором у будь-якому 
із світових університетів, Ви присвятили 35 років свого життя і своєї діяльності нашому 
оновленому і початкуючому чеському університету, чеській медицині та чеському народові. За 
це все ми будемо Вам завжди вдячні». 

На ознаку 150-річчя від дня народження громадськість світу через ЮНЕСКО віддала 
шану титану праці, науковцю, патріоту. Ім’я великого вченого присвоєно Тернопільському 
державному медичному університету. 

 
Пам’ятник І.Я. Горбачевському в Тернополі 
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Ю.М. ПАНИШКО, В.Г. КОНЕСТЯПІН, 
В.І. КОВЦУН, В.І. ПРОКОПЕНКО 

 
ПАМ’ЯТІ ВІТАЛІЯ ІВАНОВИЧА ЧЕРНОБАЯ 

 
Час швидко спливає, але пам’ять утримує події майже 50-річної давнини. 

Знайомство з Віталієм Івановичем Чернобаєм відбулося у 1970 р. Найбільш запам’яталися 
роки спільної роботи в КНГ збірної УРСР з легкої атлетики в 1976–1980 рр., поїздки на 
збори, праця над науковими розробками, участь у конференціях. Залишилася вдячність Богу 
за ці зустрічі на довгій дорозі життя. 

Віталій Іванович Чернобай народився 23 
травня 1929 р. в місті Дніпропетровську в сім’ї 
робітників. В 1937 р. поступив в СШ № 67, де 
навчався до початку війни Після звільнення м. 
Дніпропетровська закінчив вечірню середню 
школу, в якій упродовж двох років пройшов весь 
курс навчання. В 1945 р. поступив на навчання у 
Львівський державний інститут радянської 
торгівлі, на І курсі екзамени не здавав, оскільки 
весною 1946 р. брав участь у Всесоюзному 
фізкультурному параді в Москві. Після повернення 
з Москви був умовно зарахований на  1 курс 
Львівського державного інституту фізичної 
культури. Під час навчання здав екстерном іспити 
в технікумі фізичної культури м. Миколаєва, що 
дало можливість продовжити навчання в ЛДІФК. 

Пробував себе в багатьох видах спорту, але 
найбільше сподобалася «королева спорту» – легка атлетика. Під керівництвом відомих 
тренерів П.О. Чубанова, заслуженого тренера СРСР Д.І. Оббаріуса та В.М. Типакова 
опанував техніку спринтерського бігу та всіх видів десятиборства, але значну увагу 
приділяв вдосконаленню техніки стрибка з жердиною. Вже на старших курсах зросла 
сила та майстерність юнака і він став не лише членом збірної команди Львівської 
області та України, але й членом збірної команди СРСР з легкої атлетики. Після 
закінчення навчання в ЛДІФК в 1950 р. був запрошений на роботу викладачем кафедри 
легкої атлетики ЛДІФК. 

Працюючи в 1950–1953 рр. викладачем кафедри, продовжив виступати в складі 
збірної команди СРСР з легкої атлетики, встановив рекорди СРСР та Європи у стрибках 
з жердиною. В 1952 р. Всесоюзний Комітет у справах фізичної культури та спорту при 
Раді Міністрів СРСР присвоїв Віталію Івановичу Чернобаю звання «майстер спорту 
СРСР» з посвідченням № 4865. З 1952 по 1958 рік В.І. Чернобай працював по 
запрошенню інструктором Центральної Ради Союзу спортивних товариств та 
організацій СРСР. З 1958 по 1960 роки – служба в лавах Радянської Армії інструктором 
по спорту при Центральному спортивному клубі Міністерства оборони СРСР. 
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В 1955–1959 рр. В.І. Чернобай в 
складі спортивних делегацій виступав на 
стадіонах Австрії, Великобританії, Греції. 
НДР, ПНР, УНР, Швейцарії, Швеції, 
Фінляндії, СРР, СФРЮ, КНР, Австралії. В 
1956 р. брав участь в Іграх Олімпіади в 
Мельбурні, де попав в фінальну частину 
змагань найкращих стрибунів з жердиною. 

В 1960–1962 рр. працював тренером 
з легкої атлетики у Львівській обласній 
Раді ДСТ «Динамо». В 1962 р. запрошений 
на роботу викладачем кафедри легкої 
атлетики ЛДІФК, де працював до 1966 р. За весь час навчання в ЛДІФК, виступів на 
змаганнях, роботи викладачем Віталія Івановича Чернобая цікавила думка про більш 
детальне дослідження техніки багатьох легкоатлетичних видів. Він розробив методику 
реєстрації кутових параметрів бігу та на тій основі – аналіз та вдосконалення техніки 
легкоатлетичних вправ. 

В 1966–1969 рр. В.І. Чернобай навчався в аспірантурі ДЦОЛІФК. Під 
керівництвом відомого вченого, проф. Н.Г. Озоліна виконав дисертаційну роботу 
«Исследование некоторых динамических характеристик в спортивных упражнениях (на 
примере прыжков в длину с разбега)», успішний захист якої відбувся 24 квітня 1970 р. 

В 1969 р. повернувся на кафедру. Працював на посаді старшого викладача. В 
1970–1976 рр. працював доцентом кафедри легкої атлетики. В співдружності з вченими 
Львівського політехнічного інституту розробив унікальну в світі методику реєстрації 
кінематичних показників кожного кроку на біговій дистанції, в розбігах у стрибках та 
метаннях за допомогою контактних устілок, з’єднаних з телеметричною системою 
«Спорт-4», яка в той час вже використовувалась в ЛДІФК. 

З 1975 по 1980 р. В.І. Чернобай очолював комплексну наукову групу з науково-
методичного забезпечення збірної команди УРСР з легкої атлетики. В 1976–1977 рр. 
виконував обов’язки завідувача кафедри легкої атлетики, а в 1977 р. обраний на посаду 
завідувача кафедри легкої атлетики. В 1978 р. Спорткомітет СРСР відрядив Віталія 
Івановича Чернобая для роботи в Алжирську Народно-Демократичну республіку, де він 
працював із збірною командою з легкої атлетики на базі інституту фізичної культури 
Алжиру, яка досить вдало почала виступати на Чемпіонатах Африки. З 1980 р. по 1988 
р. працював завідувачем кафедри легкої атлетики ЛДІФК, з 1988 р. по 1998 р. – на 
посаді доцента кафедри легкої атлетики. В 1998 р. вийшов на пенсію, але в 2008 р. знову 
запрошений на роботу доцентом кафедри легкої атлетики, де пропрацював 4 роки. 

З 1970 року активно працював над науковими проблемами легкої атлетики. 
Підготував 5 кандидатів наук, опублікував близько 80 наукових статей, тез в журналах, 
збірниках. Виступав з доповідями на міжнародних, всесоюзних, республіканських, 
інститутських конференціях. 
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Вся сім’я В.І. Чернобая тісно пов’язана із спортом. Дружина Віталія Івановича – 
Ельвіра Іванівна була відомою спортсменкою-легкоатлеткою, входила до складу збірної 
команди Львівської області з легкої атлетики. Донька – Тетяна Віталіївна закінчила 
Львівський державний інститут фізичної культури. Спеціалізувалася з легкої атлетики, 
потім захопилася стрільбою з луку. Зять, Бакатов Володимир Юрійович закінчив 
Львівський державний інститут фізичної культури із спеціалізації – легка атлетика, 
метання молоту. Кандидат педагогічних наук, доцент, автор понад 100 наукових робіт. 
Онук, Бакатов Віталій Володимирович, закінчив факультет фізичного виховання 
Миколаївського державного педагогічного університету, захоплювався легкою 
атлетикою. 

Помер В.І. Чернобай 19 травня 2019 р. на 90-му році життя. Залишилася світла 
пам’ять про Людину, видатного спортсмена, нашого колегу. 

 
ЛІТЕРАТУРА 

1. Львівський державний університет фізичної культури: попул. енцикл. / [авт. кол.: О. По-
лянський, М. Линець, І. Свістельник]; за заг. ред. Є. Приступи. – Львів: ЛДУФК, 2011. – 
172 с. – Зі змісту: [Віталій Чернобай]. – С. 3; [Віталій Іванович Чернобай] – С. 58; 
[Чернобай Віталій] – С. 146. 

2. Львівський державний університет фізичної культури (1946–2016): попул. енцикл. / авт. 
кол.: Ф. Музика та ін.; упор. О. Борис; за заг. ред. Є. Приступи. – Львів: ЛДУФК, 2016. – 
488 с. – Зі змісту: [Віталій Чернобай]. – С. 77; [Чернобай В.]. – С. 78; [Чернобай Віталій 
Іванович] – С. 448-449. 

3. Конестяпін В. Легка атлетика у Львівському інфізкульті / В. Конестяпін, М. Микіч // 
Теорія та методика фізичного виховання. – 2006. – №4 (24). – С. 26-27. – Зі змісту: [В.І. 
Чернобай]. – С. 26. 

4. Панишко Ю.М. Чернобай Віталій Іванович. До 80-річчя від дня народження / Ю.М. 
Панишко // Здоровий спосіб життя: зб. наук. ст. / ред. – Ю.М. Панишко. – Львів, 2009. – 
Вип. 38. – С. 52-53. 

5. Панишко Ю.М. Чернобай Віталій Іванович. До 85-річчя від дня народження / Ю.М. 
Панишко, З.С. Стручкова // Феномен людини. Здоровий спосіб життя [текст]: зб. наук. 
праць / за ред. Ю.М. Панишка. – Львів, 20149. – № 27(93). – С. 53-54. 

 



 
 

Феномен людини. Здоровий спосіб життя. Вип. 87 (153). 2019 
 
 
 

56 

Ю. М. ПАНИШКО, А. Л. ВАСИЛЬЧУК,  
В.В. ТАРАСОВ, Л.С. МЕТЕЛЬСЬКА 

 
Хроніка травня. ЮВІЛЕЙНІ ДАТИ ЗАРУБІЖНИХ ЛІКАРІВ  

ТА ВЧЕНИХ 
 
1 травня 120 років від дня народження Євгена Михайловича Крепса, фізіолога і 

біохіміка. Народився в Петербурзі. У 1923 р. закінчив Військово-медичну академію в 
Петрограді. Працював там само під керівництвом І.П. Павлова (1849–1936) і одночасно до 1933 
р. – на Мурманській біологічній станції. В 1936 р. організував і очолив першу в СРСР 
Лабораторію порівняльної фізіології. Був керівником океанологічних експедицій з вивчення 
Тихого та Індійського океанів на кораблі «Витязь» в 1957 р. та 1959–1960 рр. У 1960–1974 рр. – 
директор Інституту еволюційної фізіології і біології АН СРСР. В 1961 р. обраний академіком 
АН СРСР, в 1967 р. нагороджений медаллю ім. Я. Пуркіне Чехословацького медичного 
товариства. Від 1965 р. головний редактор «Журналу эволюционной биохимии и физиологии». 
У 1969 р. отримав почесне звання Героя Соціалістичної Праці. В 1967–1974 рр. – академік-
секретар Відділення фізіології АН СРСР. Від 1975 р. – завідувач лабораторії нейрохімії 
Інституту еволюційної фізіології та біохімії АН СРСР. Наукові дослідження присвячені 
проблемам порівняльної фізіології та біохімії нервової системи, а також вивченню дихальної 
функції крові. Встановив факт регуляції активності ферментів зі сторони ЦНС. Керував 
роботами з дослідження особливостей фізіології праці водолазів і роботами з хімії моря. 
Створив методи і сформулював основні положення, що дозволяють встановити зв’язок між 
еволюцією морських тварин і еволюцією тваринного світу. У 1982 р. нагороджений золотою 
медаллю ім. І.П. Павлова АН СРСР. Помер вчений 4 жовтня 1985 р. на 87 році життя. 

3 травня 145 років від дня народження Георгія Дмитровича Карпеченка, цитогенетика. 
Народився у Вельську (Архангельська область). У 1922 р. закінчив Московську сіль-
ськогосподарську академію ім. К.А. Тімірязєва. До 1925 р. працював там само, в 1925–1941 рр. 
– у ВІРі. В 1929–1931 рр. стажувався в Каліфорнійському університеті в Берклі (США), в 1932–
1941 рр. працював у Ленінградському університеті (від 1938 р. – професор і завідувач кафедри 
генетики). Наукові праці присвячені проблемам міжродової гібридизації. Розпрацював (1927) 
спосіб отримання плодовитих віддалених гібридів методом амфіплоїдії. Працював над 
проблемою безпліддя віддалених гібридів і визначив механізми відновлення їх плодовитості. 
Помер в Ленінграді 15 вересня 1942 р. на 44 році життя.  

10 травня 165 років від дня народження Василя Ісаєвича Ісаєва, мікробіолога та 
епідеміолога. Народився в Москві. У 1877 р. закінчив Московський університет. Працював 
військово-морським лікарем. В 1887 р. був відряджений на Неаполітанську біологічну станцію 
для роботи в галузі зоології. У 1888–1891 рр. брав участь у навколосвітній подорожі на крейсері 
«Адмирал Нахимов», під час якої зібрав велику зоологічну колекцію. У 1892 р. закінчив курси 
бактеріології в Пастерівському інституті в Парижі, де навчався в І.І. Мечнікова і П.П.Е. Ру. У 
1892–1911 рр. працював медичним інспектором Кронштадтського порту, від 1896 р. був 
головним лікарем Кронштадтського госпіталю. Наукові праці присвячені вивченню імунітету 
при холері, пневмококових інфекціях, епідемічній чумі. Був прихильником фагоцитарної теорії 
імунітету. Виявив (разом з Р.Ф. Пфейфером) явище розчинення холерних вібріонів (бактеріоліз) 
в організмі тварини під дією специфічної імунної сироватки. Це явище отримало назву 
феномену Ісаєва-Пфайфера. Помер вчений 22 травня 1911 р. на 58 році життя. 

10 травня 115 років від дня народження Богуслава Бобранського, польського 
фармацевта. Народився в м. Нови-Сонч (Польща). Закінчив гімназію в Перемишлі, класичну 
гімназію у Львові (1922). У 1926 р. закінчив хімічний факультет Львівської політехніки. У 
1925–1929 рр. – асистент, старший асистент; у 1929–1932 рр. – ад’юнкт; у 1933–1939 рр. – 
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доцент кафедри фармацевтичної хімії Львівського університету; у 1939 р. – професор кафедри 
органічної хімії Львівської політехніки; у 1940–1941 та 1944–1946 рр. – завідувач кафедри 
загальної і фармацевтичної хімії ЛМІ; у 1942–1944 рр. – викладач Державних медико-
природничих фахових курсів (Львів); водночас (1944–1946) директор державної хіміко-
фармацевтичної фабрики «Laokoon» (Львів). У 1946–1950 рр. – професор фармацевтичного 
відділу Вроцлавського університету; у 1950–1970 рр. – завідувач кафедри фармацевтичної хімії, 
декан фармацевтичного факультету (1950–1957); у 1957–1962 рр. – ректор Вроцлавської 
медичної академії, за сумісництвом завідувач відділу синтезу ліків Інституту імунології 
експериментальної терапії ПАН (1955–1970); у 1970–1974 рр. – завідувач відділу 
фармацевтичної хімії Інституту хімічної технології ліків. Наукові дослідження пов’язані з 
хімічною технологією лікарських засобів, хімією гетероциклічних сполук, будовою і дією 
нейро- і психотропних ліків; класичним хімічним аналізом. Автор близько 50 наукових праць. 
Головний редактор журналу «Wiadomości Chemiczne» (до 1983), Голова комітету 
фармацевтичних наук Польщі (1970), Голова наукової ради Інституту фармакології ПАН (1960–
1991), Голова (1953–1955), почесний член (від 1974) Польського хімічного товариства, 
почесний член Італійського товариства фармацевтичних наук (1969), член Нью-Йоркської АН 
(1974), член Європейського товариства фармацевтичних біохіміків; почесний доктор Академії 
медицини у Вроцлаві (1979). Відзначений польськими державними нагородами. Помер 28 
червня 1991 р. на 88 році життя. 

13 травня 165 років від дня народження Іва Делажа, французького зоолога. Народився в 
Авіньйоні. Наукові праці присвячені морфології різних груп безхребетних. Проводив 
експериментальні дослідження процесів запліднення і партеногенезу. Разом з Е. Еруаром 
написав багатотомну працю «Керівництво з вибраної зоології» (1901). Був обраний членом 
Паризької АН (1901), іноземним член-кореспондентом Петербурзької АН (1901). Помер вчений 
7 жовтня 1920 р. на 67 році життя. 

14 травня 120 років від дня народження Шарлотти Ауербах, англійського генетика. 
Походила із сім’ї німецьких вчених. Батько, Фрідріх Ауербах був хіміком, дядько – фізиком, а 
дід Леопольд – анатомом. Вищу освіту отримала в Вюрцбурзькому, Фрайбурзькому та 
Берлінському університетах. Після закінчення навчання у 1924 р. почала працювати викладачем 
в школі в Гейдельбергу, потім – в школі при університеті Франкфурта. У 1928 р. поступила в 
аспірантуру Біологічного інституту Кайзера Вільгельма (Берлін-Далем) із фізіології розвитку до 
проф. О. Мангольда. Але через рік покинула аспірантуру і повернулася до викладання біології в 
школах Берліну. У 1933 р. після приходу до влади нацистів вона емігрувала в Шотландію. У 
1935 р. отримала докторський ступінь в Інституті генетики тварин при Едінбурзькому 
університеті. У 1947 р. стала викладачем, а в 1967 р. – професором генетики, в 1969 р. – 
почесним професором. Після захисту дисертації працювала асистентом директора інституту 
Френсіса Кру. Герман Джозеф Мьоллер, генетик і дослідник мутагенезу працював в Единбурзі 
у 1938–1949 рр. на запрошення Ф. Кру. Він зацікавив Ш. Ауербах проблемою мутагенезу. У 
1942 р. Ш. Ауербах разом з М. Дж. Кларком та Дж. М. Робсон встановили, що іприт та 
іпритоподібні сполуки здатні збільшувати частоту мутацій у дрозофіли, і що хімічні сполуки 
викликають появу повних та мозаїчних мутантів через ряд поколінь. У 1946 р. одночасно з І.А. 
Рапопортом встановила мутагенний вплив багатьох хімічних речовин. Від 1947 р. по 1984 р. 
Шарлотта Ауербах отримала визнання багатьох наукових товариств, отримала премію Кейса 
Королівського товариства в Едінбурзі (1947), медаль Дарвіна Королівського товариства (1977), 
Премію Інституту життя (Франція, 1982), Премію Грегора Менделя Німецького Генетичного 
товариства (1984). Померла 17 березня 1994 р. на 95 році життя. 

19 травня 130 років від дня народження Стефана Блаховського, польського психолога, 
педагога. Закінчив V гімназію у Львові (1907), вступив до Львівського університету; вивчав 
психологію, фізику та біологію у Відні (1909), Геттінгені (1906–1913). У 1914 –1917 рр. – 
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старший асистент, у 1917–1919 рр. – доцент кафедри психології і філософії; у 1918–1919 рр. – 
бібліотекар Львівського університету; у 1918–1919 рр. – учасник польсько-української війни; у 
1919–1921 рр. – звичайний професор, з 1921 р. – надзвичайний професор Познанського 
університету; у 1934–1937 рр. – декан гуманітарного факультету; у 1938–1939 та 1945–1946 рр. 
– ректор, професор, у 1947–1950 рр. – завідувач кафедри педагогіки; у 1956–1959 рр. – 
завідувач кафедри етнографії Познанського університету. Наукові інтереси пов’язані з 
дослідженням в галузі загальної психології, психології пам’яті, математичних здібностей, 
психології релігії. Був автором близько 100 праць. Один із засновників Польського 
антропологічного товариства (1925), Познанського психологічного товариства(1930), член-
кореспондент ПАН (1946), дійсний член ПАН (1948). Віце-президент Польського 
психологічного товариства (1959–1961). Нагороджений орденами Польщі. Помер 31 січня 1962 
р. на 73 році життя.    

20 травня 115 років від дня народження Андрія Володимировича Гуляєва, хірурга. До 
1917 р. навчався в Смоленській гімназії, від 1918 р. – упродовж 1,5 року на робітничих курсах. 
У 1920 р. вступив на медичний факультет Смоленського університету, а в 1922 р. перевівся на 
медичний факультет 2-го Московського університету. Від 1925 р. навчався в клінічній 
ординатурі 2-го Московського університету. Поступив в аспірантуру на кафедру 
факультетської хірургії, якою керував Сергій Іванович Спасокукоцький (1870–1943). Після 
закінчення аспірантури упродовж 2 років працював в Магнітогорську, де одночасно був 
завідувачем хірургічного відділення Центральної магнітогорської лікарні, завідувачем 
поліклініки, завідувачем травматологічним сектором Інституту соціальної охорони здоров’я. У 
1933 р. повернувся в Москву, де до 1941 р. працював в клініці С.І. Спасокукоцького. У 1935 р. 
йому за сукупністю наукових праць присуджений вчений ступінь кандидата медичних наук, в 
1937 р. – звання приват-доцента. У 1941–1945 рр. він був начальником хірургічного відділення 
евакогоспіталю, а потім – Центрального клінічного санаторію збройних сил СРСР. В листопаді 
1945 р. повернувся в клініку факультетської хірургії 2-го Московського медичного інституту. У 
1947 р. захистив докторську дисертацію на тему «Острая кровопотеря». В тому ж році 
затверджений у званні професора. В 1947–1950 рр. працював заступником директора з наукової 
частини Центрального інституту гематології та переливання крові. У 1950 р. повернувся в 
клініку факультетської хірургії. В 1952–1976 рр. працював завідувачем кафедри госпітальної 
хірургії педіатричного факультету 2-го Московського медичного інституту. Наукові 
дослідження кафедри в 1952–1963 рр. пов’язані з хірургічним лікуванням хвороб серця та 
легень. В клініці було проведено 300 операцій на серці та понад 100 операцій на легенях. 
Одночасно клініка займалася хірургією печінки, жовчних шляхів, підшлункової залози. У  
1976 р. А.В. Гуляєв став професором-консультантом. 

А.В. Гуляєв був активним громадським діячем, членом правління Всесоюзного та 
Всеросійського товариства хірургів, головою хірургічного товариства Москви та Московської 
області, членом редколегії журналу «Грудная хирургия». Нагороджений орденами та медалями 
СРСР. Помер 19 квітня 1984 р., проживши майже 80 років. 

23 травня 155 років від дня народження Артура Сміта Вудворта, англійського 
палеонтолога. Народився в Маклсфілді. Працював асистентом, а згодом хранителем Відділу 
геології в Британському музеї. Основні наукові дослідження присвячені викопним рибам, 
головним чином, мезозойського періоду. У 1913 р. описав залишки викопної «пілтдаунської» 
людини (людиноподібної тварини з пліоцену Пілтдауна). Був автором довідника «Каталог 
викопних риб Британського музею» (т. 1–4; 1889–1901). Був членом Лондонського 
королівського товариства (від 1901 р.). Помер вчений 2 вересня 1944 р. на 81 році життя. 

24 травня 115 років від дня народження Гліба Михайловича Франка, біофізика. 
Народився в Нижньому Новгороді. Закінчив у 1925 р. Симферопольський університет. 
Працював у Московському університеті. У 1929–1933 рр. – завідувач лабораторії фотобіології 
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Ленінградського фізико-технічного інституту. У 1933–1946 рр. – завідувач біофізичного відділу 
Всесоюзного інституту експериментальної медицини. У 1946–1948 рр. очолював Радіаційну 
лабораторію, на базі якої в 1948 р. був організований Інститут біофізики АМН СРСР (в 1948–
1951 рр. був директором інституту). В 1943–1952 рр. – завідувач Лабораторії біофізики ізотопів 
та випромінювання АН СРСР , на базі якої в 1952 р. в Москві був створений Інститут 
біологічної фізики АН СРСР (з 1957 р. – директор та завідувач відділом біофізики клітини 
Інституту біофізики АН СРСР). Наукові дослідження відносяться до радіаційної біофізики. 
Вивчав фізико-хімічну та структурну основу біологічних явищ. Досліджував молекулярну 
організацію живої клітини та молекулярні процеси, що знаходяться в основі життєдіяльності. 
Очолював роботи по використанню рентгенівських променів з метою вивчення будови клітин і 
субклітинних структур. Брав участь у створенні першого радянського електронного мікроскопа. 
З 1966 р. – академік АН СРСР, віце-президент Міжнародної організації по вивченню живої 
клітини при ЮНЕСКО, почесний член низки АН зарубіжних країн. Нагороджений 
Сталінськими преміями (1949, 1951), Державною премією СРСР (1978, посмертно), орденами та 
медалями СРСР. Помер 10 жовтня 1976 р. на 73 році життя.   

26 травня 160 років від дня народження Адама Яна Соловія, польського лікаря, 
акушера-гінеколога. Народився в с. Поториці (Львівська обл.). у 1884 р. закінчив медичний 
факультет Краківського університету. У 1884–1887 рр. пройшов спеціалізацію з акушерства та 
гінекології у Відні. У 1887–1897 рр. займався приватною практикою з акушерства та гінекології 
в Братиславі. У 1897–1901 рр. – асистент Львівської акушерської школи, у 1901–1908 рр. – 
доцент кафедри акушерства та гінекології Львівського університету; у 1908–1930 рр. – 
професор, від 1920 р. – завідувач кафедри акушерства та гінекології Львівського університету, 
за сумісництвом – директор Львівської акушерської школи, завідувач відділення акушерства та 
гінекології Львівського загального шпиталю (1910–1930). Автор близько 50 наукових праць, в 
т. ч. 2 монографій, підручника з акушерства. Наукові дослідження присвячені клініці та 
лікуванню хронічних запальних процесів, фіброміом та раку матки, дослідженню патологічної 
анатомії плаценти, розширенню показів до операції Кесаревого розтину. 4 липня 1941 р. 
загинув трагічно: розстріляний німецькими окупантами на 83 році життя. 

27 травня 145 років від дня народження Костянтина Петровича Сапожкова, 
російського хірурга. Народився в Сестрорецьку. У 1898 р. закінчив медичний факультет 
Варшавського університету. Працював прозектором кафедри описової анатомії Варшавського 
університету. Від 1909 р. завідував хірургічним відділом лікарні в Гомелі. Від 1914 р. – 
старший ординатор Ковенського військового госпіталю. Від 1915 р. працював у 
нейрохірургічному госпіталі в Петрограді. У 1919 р. – асистент хірургічної клініки 
Петроградського інституту удосконалення лікарів. У 1922 р. – прозектор і доцент кафедри 
оперативної хірургії Петроградського інституту медичних знань. У 1927 р. обраний на посаду 
професора і завідувача кафедри факультетської хірургії Іркутського університету. Після 
створення Іркутського медичного інституту працював там до кінця життя. У 1936 р. йому 
присвоєно вчений ступінь доктора медичних наук без захисту дисертації. Під час війни 1941–
1945 рр. працював у евакогоспіталях Іркутської області. Наукові дослідження присвячені 
лікуванню нориць, ракової хвороби шлунка та стравоходу, виразкової хвороби, травм воєнного 
часу. Працював головним онкологом Іркутської області. Брав участь у створенні Інституту 
травматології і ортопедії Іркутська. Був організатором і головою Іркутського наукового 
товариства хірургів. Автор понад 70 наукових праць. У 1946 р. йому присвоєно почесне звання 
«Заслужений діяч науки РРФСР». Нагороджений орденом Трудового Червоного Прапора та 
медалями. Помер 3 листопада 1952 р. на 79 році життя. 

30 травня 160 років від дня народження П’єра Жане, французького психолога, 
психотерапевта. Народився в Парижі в інтелігентній сім’ї. Навчався з знаменитій Еколь 
Нормаль. У 1882 р. отримав вчений ступінь магістра філософії. У 1889 р. йому присуджено 
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докторський ступінь з літератури, а в 1893 р. – з медицини. У 1889 р. Жане повернувся в Париж 
і захистив дисертацію на тему «Психічний автоматизм». В цьому ж році закінчив медичний 
факультет. У 1902 р. став завідувачем кафедри психології в Колеж де Франс. У 1904 р. Жане 
заснував разом з Ж. Дюма «Журнал нормальної та патологічної психології» і залишався його 
головним редактором понад 30 років. У 1936 р. вийшов у відставку, але продовжував приватну 
практику та наукові дослідження. П. Жане залишив велику наукову спадщину: окрім багатьох 
статей він написав біля 30 монографій з різних питань загальної та медичної патології, 
психопатології та психотерапії. Будучи філософом, психологом, психопатологом та 
психотерапевтом, Жане вивчав психологічні проблеми, базуючись на психопатологічному 
матеріалі. Його праці мали велике значення в розвитку сучасного вчення про неврози, 
психотерапію. Помер 24 лютого 1947 р. в Парижі на 88 році життя. 
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Ю.М. ПАНИШКО, А.Л. ВАСИЛЬЧУК, 
Р.Т. ДОВБУШ 

 
ПОЛ КРІСТІАН ЛОТЕРБУР 

До 90-річчя від дня народження 
 

Пол Крістіан Лотербур народився 6 травня  
1929 р., в невеликому містечку Сідней (штат Огайо). 
Закінчив середню школу в Сіднеї, ще підлітком 
зацікавився хімією і організував хімічну лабораторію в 
підвалі батьківського будинку. Коли викладач з хімії 
побачив його досліди, надав Полу шкільну 
лабораторію, оскільки був захоплений ентузіазмом 
Пола, програмою досліджень. Після завершення 
навчання в школі поступив в Технологічний інститут 
Кейса, який закінчив у 1950 р. У 1950 р. Пола 
Лотербура призвали на військову службу. Йому 
дозволили займатися створенням спектрометра ЯМР. 
За час своєї військової служби він зумів опублікувати 4 
наукові праці. 

У 1962 р. П. Лотербур закінчив Піттсбурзький 
університет і отримав ступінь доктора філософії. 
Працював ад’юнкт-професором, а згодом повним 

професором в державному університеті Нью-Йорка в Стоун-Брук (1963–1985). Від  
1985 р. працював  у Іллінойському університеті. 

У 1973 р. опублікував статтю «Створення зображення за допомогою індукованої 
локальної взаємодії: приклади на основі магнітного резонансу». Тому 1973 р. вважається 
датою народження МРТ.  

Насправді відкриття МРТ починалося набагато раніше. Ще в 1930-х рр. І.А. Рабі 
розпрацював методику вимірювання ядерних магнітних моментів, але метод руйнував 
взірець дослідження і виявився неточним.  

В основі магнітно-резонансної томографії лежить явище ядерного магнітного 
резонансу (ЯМР), відкрите в 1946 р. американськими дослідниками Феліксом Блохом 
(1905–1983) та Едвардом Перселлом (1912–1997). В 1952 р. ці вчені отримали 
Нобелівську премію з фізики «за створення нових точних методів ядерних магнітних 
вимірювань і пов’язані з ними відкриття». Ці вчені переконалися в тому, що ядра в 
магнітному полі починають поглинати енергію в радіочастотному діапазоні, а при 
поверненні у вихідний енергетичний стан починають перевипромінювати цю енергію. 
Таке фізичне явище назвали ядерно-магнітним резонансом. ЯМР використовувався у 
фізиці, а також в хімії для молекулярного аналізу. Фактично, П. Лотербур першим 
здогадався як можна використати ядерно-магнітний резонанс в діагностиці. П. Лотербур 
вийнашов спосіб використання градієнту магнітного поля, що дозволяє визначати 

https://uk.wikipedia.org/wiki/1929
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D1%96%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%B9_(%D0%9E%D0%B3%D0%B0%D0%B9%D0%BE)&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B3%D0%B0%D0%B9%D0%BE_(%D1%88%D1%82%D0%B0%D1%82)
https://uk.wikipedia.org/wiki/1962
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%96%D1%82%D1%81%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B7%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
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%96%D1%82%D1%81%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B7%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
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D1%96%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D1%96%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81
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походження радіохвиль, які випромінюються ядрами атомів об’єкту, що досліджується. 
Ця інформація дозволяє відтворити двомірну картину організму. 

Метод ЯМР став потужним інструментом для вивчення хімічного складу сполук, 
агрегації та орієнтації молекул, конформації білків, структури ДНК. Метод 
неодноразово удосконалювався, що було відзначено двома Нобелівськими преміями з 
хімії: Річард Ернст (1991) та Курт Вютріх (2002). 

Оскільки тіло людини на 2/3 складається з води, кожна молекула якої містить два 
атоми водню та атом кисню, то у вчених виникла ідея обробити резонансні сигнали 
протонів, що знаходяться в складі молекул води, щоб отримати інформацію про вміст 
води в різних тканинах. Так, в 1970-х роках з’явився метод магнітно-резонансної 
томографії (слово «ядерний» в назві методу не вживали, оскільки у свідомості людей 
воно викликало недобрі асоціації). 

До цієї справи долучився британець Пітер Менсфілд (1933 р. н.), який в 1962 р. 
захистив дисертацію з розробки ЯМР-спектрометра і отримав ступінь доктора філософії. 
Переїхав в Америку, де два роки працював в Іллінойському університеті в м. Урбана. 
Будучи в Індії на Міжнародній конференції, прослухав доповідь Пола Лотербура про 
ЯМР-візуалізацію та зацікався цим. В квітні 1978 р. було зроблено МРТ-знімок черевної 
порожнини самого П. Менсфілда. 

У 2003 р. Пол Лотербур і Пітер Менсфілд отримали Нобелівську премію з 
фізіології та медицини «за розробку методу магнітно-резонансної томографії». 

За життя П. Лотербур був гідно пошанований: отримав медаль Говарда Поттса 
(1983), премію Макса Дельбрюка (1983), Премію Ласкера-Дебейкі з клінічної медицини 
(1984); премію Кеттерінга (1985); Міжнародну премію Гайрднера (1985); премію Харві 
(1986); медаль Пошани ІЕЕЕ (1987); Національну наукову медаль США (1987); 
Національну медаль США в галузі технології (1988); премію Хейнекена (1989); премію 
Диксона (1992); премію Кіото (1994); NAS Award for Chemistry in Service to Society 
(2001); премію Едуарда Рейна (2003).  

Більшу частину життя П. Лотербур працював в університеті штату Іллінойс в 
Урбані та Шампейні. Був почесним доктором наук у багатьох університетах світу. 

Помер вчений 27 березня 2007 р. на 78 році життя. В 2007 р. вчений був 
включений в Зал слави винахідників США. 
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http://ru.knowledgr.com/08623439/%d0%9f%d1%80%d0%b5%d0%bc%d0%b8%d1%8f%d0%90%d0%bb%d1%8c%d0%b1%d0%b5%d1%80%d1%82%d0%b0%d0%9b%d1%8d%d1%81%d0%ba%d0%b5%d1%80%d0%b0%d0%97%d0%b0%d0%9a%d0%bb%d0%b8%d0%bd%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%b5%d0%9c%d0%b5%d0%b4%d0%b8%d1%86%d0%b8%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%b5%d0%98%d1%81%d1%81%d0%bb%d0%b5%d0%b4%d0%be%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b5
http://ru.knowledgr.com/02010414/%d0%9f%d1%80%d0%b8%d0%b7%d0%9a%d0%b5%d1%82%d1%82%d0%b5%d1%80%d0%b8%d0%bd%d0%b3%d0%b0
http://ru.knowledgr.com/15475581/%d0%a4%d0%be%d0%bd%d0%b4%d0%98%d1%81%d1%81%d0%bb%d0%b5%d0%b4%d0%be%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b9%d0%a0%d0%b0%d0%ba%d0%b0GeneralMotors
http://ru.knowledgr.com/08471896/%d0%a5%d0%b0%d1%80%d0%b2%d0%b8%d0%9f%d1%80%d0%b0%d0%b9%d0%b7
http://ru.knowledgr.com/00068206/%d0%9d%d0%b0%d1%86%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%b0%d1%8f%d0%9c%d0%b5%d0%b4%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%9d%d0%b0%d1%83%d0%ba%d0%b8
http://ru.knowledgr.com/08625034/%d0%9d%d0%b0%d1%86%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%b0%d1%8f%d0%9c%d0%b5%d0%b4%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%a2%d0%b5%d1%85%d0%bd%d0%be%d0%bb%d0%be%d0%b3%d0%b8%d0%b8
http://ru.knowledgr.com/04992049/%d0%9f%d1%80%d0%b8%d0%b7%d0%94%d0%b8%d0%ba%d1%81%d0%be%d0%bd%d0%b0%d0%92%d0%9d%d0%b0%d1%83%d0%ba%d0%b5
http://ru.knowledgr.com/03454464/%d0%9a%d0%b0%d1%80%d0%bd%d0%b5%d0%b3%d0%b8%d0%9c%d0%b5%d0%bb%d0%bb%d0%be%d0%bd
http://ru.knowledgr.com/03454464/%d0%9a%d0%b0%d1%80%d0%bd%d0%b5%d0%b3%d0%b8%d0%9c%d0%b5%d0%bb%d0%bb%d0%be%d0%bd
http://ru.knowledgr.com/09783833/%d0%9f%d1%80%d0%b5%d0%bc%d0%b8%d1%8fNAS%d0%97%d0%b0%d0%a5%d0%b8%d0%bc%d0%b8%d1%8e%d0%92%d0%9e%d0%b1%d1%81%d0%bb%d1%83%d0%b6%d0%b8%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b8%d0%94%d0%bb%d1%8f%d0%9e%d0%b1%d1%89%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%b0
http://ru.knowledgr.com/09783833/%d0%9f%d1%80%d0%b5%d0%bc%d0%b8%d1%8fNAS%d0%97%d0%b0%d0%a5%d0%b8%d0%bc%d0%b8%d1%8e%d0%92%d0%9e%d0%b1%d1%81%d0%bb%d1%83%d0%b6%d0%b8%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b8%d0%94%d0%bb%d1%8f%d0%9e%d0%b1%d1%89%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%b0
http://ru.knowledgr.com/00047191/%d0%9d%d0%b0%d1%86%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d1%8b%d0%b9%d0%97%d0%b0%d0%bb%d0%a1%d0%bb%d0%b0%d0%b2%d1%8b%d0%98%d0%b7%d0%be%d0%b1%d1%80%d0%b5%d1%82%d0%b0%d1%82%d0%b5%d0%bb%d0%b5%d0%b9
https://persons-info.com/persons/LOTERBUR_Pol_Kristian
https://www.nkj.ru/archive/articles/3721/
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Ю.М. ПАНИШКО, А.Л. ВАСИЛЬЧУК, 
Р.Т. ДОВБУШ 

 
СІДНІ ОЛТМЕН 

До 80-річчя від дня народження 
 

Сідні Олтмен народився 7 травня 1939 р. в 
Монреалі другим сином в сім’ї єврейських емігрантів. 
Його батько, колгоспник з українського села Чорний 
острів Віктор Альтман емігрував з СРСР в 1934 р. і 
працював на фермі, а після одруження відкрив овочевий 
магазин в Монреалі. Мати, Рей Арлін перебралася в 
Канаду з Білостока в 1935 р. і працювала на ткацькій 
фабриці. Сідні розумів, що шлях до успіху залежить від 
освіти. 

Дві основні події викликали в нього інтерес до 
науки: створення атомної бомби та знайомство з 
Періодичною таблицею хімічних елементів. Після 
закінчення школи Сідні розпочав вивчати фізику в 
Массачусетському технологічному інституті, щоб бути 
фахівцем з ядерної фізики. Фізик Лі Гродзинс був 
керівником його дисертації в цій галузі. В останньому 
семестрі Сідні прослухав курс з молекулярної біології. 
Після пошуків місця праці в Колумбійському 
університеті, а згодом в Колорадо Олтмен зустрівся з 

відомим фізиком Георгієм Гамовим (1904–1968), який першим зробив розрахунок генетичного 
коду. Фізик познайомив С. Олтмена з Леонардом Лерманом, який в Медичному центрі 
університету Колорадо досліджував проблему інтеркаляції (вбудовування) молекул акридинів в 
молекулу ДНК. Таким чином відбулася посвята Сідні Олтмена в біохіміки. 

Після праці з вивчення впливу акридинів на реплікацію T4 ДНК бактеріофагу він почав 
працювати в лабораторії Гарвардського університету, вивчаючи ДНК-ендонуклеазу, що бере 
участь в процесі реплікації та рекомбінації T4 ДНК. Через два года С. Олтмен став членом 
групи, яку очолював С.Бренер, лауреат Нобелівської премії з фізіології та медицини 2002 р., і 
Ф. Крік (1916–2004), лауреат Нобелівської премії з фізіології та медицини 1962 р., в Медичній 
дослідницькій раді лабораторії молекулярної біології в Кембриджі (Великобританія). Робота в 
цій науковій групі надихала до творчості. Тут він розпочав працю, яка привела його до 
відкриття ензиму рибонуклеази Р и ферментативних можливостей РНК-субодиниці. 

Центральною догмою тогочасної молекулярної біології був взаємозв’язок: ДНК` РНК°  
фермент. Вважалося, що і ДНК, і РНК є лише носіями генетичної інформації, тоді як білки у 
формі ферментів каталізують хімічні процеси життя. Саме Томас Чек (1982) і Сідні Олтмен 
(1983) поставили під сумнів цю догму. В 1970–1980 рр. С. Олтмен і Т. Чек вивчали, яким чином 
генетичний код переноситься від ДНК до РНК. Було відомо, що частина генетичної інформації 
не є обов’язковою і від неї потрібно звільнитися в молекулі РНК перш, ніж та почне 
використовуватися клітиною. Вчені встановили, що ферментативну функцію виконує не білок, 
а каталітична РНК. 
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С. Олтмен вивчав фермент рибонуклеазу Р шлункових бактерій. Рибонуклеаза Р активує 
окремий вид молекул РНК, т. зв. транспортних РНК (тРНК), видаленням з неї деякої частини, 
що не потрібна для виконання її функції. Цей фермент володіє неочікуваними властивостями, 
притаманними не лише молекулі білка, але й характерними для молекули РНК. З подивом С. 
Олтмен встановив, що молекула РНК виступала в ролі біокаталізатора. Каталітична РНК може 
створювати нову РНК. Відкриття каталітичної РНК, яку називають також рибозимом, важливе 
як для науки, так і для виробництва. Хімічні процеси життя 
часто вимагають тісної взаємодії білок–РНК. Можливо, РНК, 
а не білкові ферменти відіграють основну роль. Каталітична 
РНК – важливий засіб генної інженерії. Проглядаються шляхи 
застосування каталітичної РНК в біотехнології та медицині. 
Виник новий підхід до пояснення проблеми хімічного 
механізму походження життя на Землі. Яка біомолекула 
з’явилася на Землі першою? Як могло виникнути життя, якщо 
молекули ДНК генетичного матеріалу можуть відтворюватися 
лише за допомогою білкових ферментів, тоді як самі білки 
можуть бути збудовані за допомогою генетичної інформації, 
що міститься в ДНК? 

Відкриття С. Олтмена і Т. Чека показало, що такою 
молекулою могла бути і не білкова молекула, і не молекула 
ДНК. Молекула РНК відповідає цим параметрам – вона 
одночасно може бути і генетичним матеріалом, і володіти 
властивостями ферменту. 

В 1971 р. С. Олтмен отримав посаду асистента професора в Єльському університеті. В 
1980 р. С. Олтмен став професором, а в 1983–1985 рр. очолював факультет. В 1985 р. на 4 роки 
був деканом Єльського коледжу, але 1 липня 1989 р. повернувся на посаду професора. 

У 1989 р. Сідні Олтмен і Томас Чек отримали Нобелівську премію з хімії «за 
відкриття каталітичних властивостей РНК». 

В 1972 р. С. Олтмен одружився з Енн Кернер, донькою філософа Стефана Кернера і 
громадського діяча Едіт Кернер, біженців воєнного часу з Чехословаччини. В 1974 р. у 
подружжя народився син Деніел Олтмен, майбутній економіст, в 1977 р. народилася донька 
Лея.  

У 2016 р. С. Олтмен підписав лист з закликом до Greenpeace, ООН та урядів всього світу 
припинити боротьбу з генетично модифікованими організмами. 
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В.В. ЧОП’ЯК, Ю.М. ПАНИШКО, 
С.І. КАЩЕВСЬКА 

 
КЛЕМЕНС ПЕТЕР ФОН ПІРКЕ 
До 145-річчя від дня народження 

 
Клеменс Петер фон Пірке народився 12 

травня 1874 р. у передмісті Відня в сім’ї члена 
парламенту. Це відкривало для хлопчика великі 
можливості. Однак шлях Клеменса Пірке до 
медицини був дещо незвичним. Після закінчення 
школи Клеменс планував бути священиком і тому 
з 1892 р. почав вивчати теологію в Інсбруку. Під 
час навчання його зацікавила філософія і він 
присвятив знайомству з філософію цілий рік в 
католицькому університеті. Після двох семестрів 
настало захоплення медициною і він поступив на 
медичний факультет. Навчався він і в Кенігсбергу 
та Граці.  

В 1900 р. К. Пірке отримав диплом про 
закінчення освіти і був запрошений працювати в 
дитячу університетську клініку в Берліні. В 1902–
1908 рр. К. Пірке працював асистентом в дитячій 
клініці Віденського університету. 

Талант молодого лікаря був швидко 
зафіксований і в 1903 р. К. Пірке вже читав лекції з 

теорії вакцинації. Незважаючи на те, що К. Пірке був педіатром, його наукова діяльність 
переважно зосереджувалася в галузі імунології. У 1905 р. вчений зробив повідомлення про 
сироваткову хворобу. Природу цього захворювання визначити не могли. При наявності в 
дитини запалення ротоглотки вважалося необхідним зробити профілактичну ін’єкцію 
протидифтерійної сироватки. Якщо через деякий час знову виникало запалення, то лікарі 
робили повторну вакцинацію, після якої в багатьох дітей з’являлася висипка на шкірі, задишка, 
послаблення пульсу і врешті симптоми шоку. Лише в 1906 р., завдяки дослідженням К. Пірке, 
головним чином на собі, було встановлено, що це алергічна реакція, яка викликається зміною 
складових частин сироватки крові. Вчений тривалий час спостерігав за шкірними реакціями у 
відповідь на дію різних подразників і назвав незвичну, змінену реактивність організму 
«алергією», що в перекладі з грецької означає «реакція на чуже» 

Світове значення в історії медицини мала відкрита К. Пірке в 1907 р. діагностична 
шкірна проба на туберкульоз. Талановитий імунолог помітив, що при контакті з вакциною на 
шкірі хворих і здорових дітей проявляються різні реакції. Вперше своє відкриття К. Пірке 
продемонстрував 8 травня 1907 р. в Берлінському медичному товаристві. Метод полягав в 
оцінці реакції, що проявлялася на шкірі у відповідь на підшкірне введення туберкуліну шляхом 
втирання реагента в ділянці надрізу на перепліччі. Проба швидко розповсюдилася по всьому 
світу і була названа в честь автора реакцією Пірке.  

Проба мала не лише велике значення в діагностиці туберкульозу, але також дозволила 
швидко отримувати епідеміологічні дані про інфікованіфсть та захворюваність туберкульозом. 
Вагомий внесок К. Пірке в систему охорони здоров’я спочатку в Австрії, а згодом – світу.  
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Вчений  вперше організував лікарсько-педагогічне відділення, туберкульозне відділення, 

школу з догляду за хворими для сестер і лікарів, систему профілактики внутрішньолікарняних 
інфекцій.  

У 1910 р. звільнилася кафедра педіатрії в Бреславлі в Польщі, в зв’язку з чим К. Пірке 
повернувся в Європу, а в 1911 р. остаточно переїхав у Відень, де отримав посаду директора 
Віденської дитячої клініки. 

Останні роки свого життя вчений присвятив себе раціоналізації дитячого харчування, 
створивши спеціальну систему. В голодні роки, коли діти Австрії голодували після війни, К. 
Пірке організував і керував роботою низки американських товариств допомоги. Наукова та 
громадська діяльність зробили його настільки популярним, що він вважав можливим висунути 
свою кандидатуру на президентських виборах. Він вважався найімовірнішим претендентом на 
посаду австрійського президента, але вибори програв.  

Внесок К. Пірке в науку був оцінений ще за життя. Його кандидатура 5 разів (!) 
висувалася на отримання Нобелівської премії, але він не отримав цієї нагороди. 

28 лютого 1929 р. Клеменс Пірке закінчив життя самогубством, прийнявши разом з 
дружиною ціанід калію на 55 році життя. 

Вдячні нащадки в червні 2010 р. випустили ювілейну монету в 50 євро, присвячену 
видатному австрійському педіатру. 
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Ю.М. ПАНИШКО, А.Л. ВАСИЛЬЧУК, 
О.В. ШЕВЕЛЮК 

 
БЕНГТ ІНГЕМАР САМУЕЛЬСОН 

До 85-річчя від дня народження 
 

Бенгт Інгемар Самуельсон народився 12 травня 
1934 р. в Хальмстаді (Швеція) в сім’ї Андерса і 
Крістіни Самуельсонів. Після закінчення місцевої 
школи поступив у медичний коледж Лундського 
університету, де почав працювати в дослідницькій 
лабораторії Суне Бергстрема (1916–2004), професора 
фізіологічної хімії. В 1958 р. Б.І. Самуельсон разом з 
дослідницькою групою С. Бергстрема перейшов до 
Каролінського інституту в Стокгольмі. Почав вивчати 
медицину і біохімію. В 1960 р. захистив дисертацію і 
отримав ступінь доктора медичних наук. В 1961 р. був 
призначений асистент-професором медичної хімії в 
Каролінському інституті. В 1961–1962 рр. працював 
науковим співробітником на кафедрі хімії 
Гарвардського університету в лабораторії Е.Д. Корі 
(1928 р.), вивчаючи теоретичну хімію та синтез 
органічних сполук. В 1962 р. повернувся до Каро-
лінського інституту і відновив співпрацю з С. Берг-
стремом, який в той час досліджував групу 
біологічних сполук, що отримали назву проста-
гландинів.  

Вперше ці сполуки були відкриті гінекологами коледжу лікарів і хірургів 
Колумбійського університету в 1930 р., коли при штучному заплідненні фахівці звернули увагу 
на зміну тонусу матки при дії сім’яної рідини. В 1935 р. шведський фізіолог Ульф Сванте фон 
Ейлер (1905–1983) зробив відкриття: за допомогою методик очищення Хуго Теорелля виділив 
із сім’яної рідини речовини, яка знижувала артеріальний тиск і змінювала тонус гладеньких 
м’язів різних органів. У.С. Ейлер назвав цю речовину простагландином, оскільки вперше вона 
була виявлена в секреті простати. Одержані екстракти він зберіг під час Другої світової війни і 
в 1945 р. передав їх Б.І. Самуельсону для подальшого вивчення. Наприкінці 1950-х рр. Б.І. 
Самуельсон очистив та визначив хімічну формулу двох простагландинів. Через два роки вчений 
встановив, що простагландини утворюються з арахідонової кислоти – ненасиченої жирної 
кислоти, що міститься в деяких м’ясних і рослинних продуктах. Вчений виявив, що арахідонова 
кислота під дією ферменту перетворюється в ендопероксиди, з яких в подальшому 
утворюються простагландини. Згодом Б.І. Самуельсон встановив, що арахідонова кислота і 
ферментативні системи утворення простагландинів присутні у всіх клітинах тварин. Різні 
клітини утворюють різні простагландини, які виконують неоднакові біологічні функції. 
Найбільш вивчені з них  - простагландини груп Е і F можуть застосовуватися в клінічній 
медицині. 

Відкриття С. Бергстрема та Б.І. Самуельсона дали поштовх великій кількості досліджень 
біологічної функції простагландинів. Виявилося, що простагландини групи Е викликають 
зниження тонусу стінок кровоносних судин та артеріального тиску, тобто можуть бути 
корисними для лікування хворих з деякими серцево-судинними захворюваннями. 
Простагландини цієї групи захищають слизову оболонку шлунку від виразок, при прийомі 
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аспірину та деяких інших ліків. Простагландиниы групи F викликають скорочення 
гладком’язових волокон стінки кровоносних судин, підвищення артеріального тиску та 
скорочення матки. 

В 1967–1972 рр. Б.І. Самуельсон працював на посаді професора медичної хімії в 
Стокгольмському королівському ветеринарному коледжі. Впродовж наступних 10 років вчений 
був професором хімії та завідувачем кафедри хімії Каролінського інституту і одночасно 
досліджував ендопероксиди та їхні похідні. На початку 1970-х рр. Б.І. Самуельсон встановив, 
що в тромбоцитах один з ендопероксидів перетворюється в речовину, що отримала назву 
тромбоксан. Оскільки аспірин здатний впливати на активність одного з тромбоксанів, то цей 
препарат в малих дозах почав застосовуватися для профілактики зсідання крові у хворих з 
високим ризиком інфаркту міокарда внаслідок тромбозу коронарних судин. В той самий час 
вчений встановив, що в лейкоцитах арахідонова кислота під впливом іншого ферменту 
перетворюється в речовини, які він назвав лейкотрієнами. Ці речовини попереджують приступи 
бронхіальної астми і розвиток анафілаксії. Лейкотрієни посилюють скорочення стінок 
кровоносних судин і бронхіол та збільшують проникність кровоносних судин для рідин, 
викликаючи набряк тканин. Стероїдні препарати (кортизол) беруть участь в біосинтезі 
лейкотрієнів. 

В 1976 р. Б.І. Самуельсон працював запрошеним професором Гарвардського 
університету, в 1977 р. – Массачусетського технологічного інституту. В 1977–1982 рр. вчений 
працював деканом медичного факультету Каролінського інституту. 

У 1982 р. Б.І. Самуельсон, С. Бергстрем, Дж. Р. Вейн отримали Нобелівську премію 
з фізіології та медицини за «відкриття, що стосувалися простагландинів та пов’язаних з 
ними біологічно активних речовин». 

У 1982 р. Б.І. Самуельсон був призначений ректором Каролінського інституту. Вчений є 
членом Шведської королівської АН, іноземним членом Американської академії наук і мистецтв. 
Вчений отримав премію Андерса Яре з медицини університету Осло (1970), премію Луїзи 
Гросс-Хорвіц Колумбійського університету(1975), премію Альберта Ласкера за фундаментальні 
медичні дослідження (1977), медаль Бара Хольберга Шведського хімічного товариства (1982).  

У вченого є сім’я. В 1958 р. Б.І. Самуельсон одружився з Інгою Карін Бергштейн. 
Подружжя виховало сина і двох доньок. Вчений продовжує свої наукові дослідження. 

Бажаємо вченому міцного здоров’я! 
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І.В. ОГІРКО, А.Л. ВАСИЛЬЧУК, 
Ю.М. ПАНИШКО 

 
П’ЄР КЮРІ 

До 160-річчя від дня народження 
 

П’єр Кюрі народився 15 травня 1859 р. в 
Парижі в сім’ї лікаря Ежена Кюрі і Софі-Клер 
(Депуллі) Кюрі. Батько надав своєму молодшому 
синові П’єру домашню освіту. Учень П’єр був 
обдарованою дитиною і в 1876 р. отримав вчений 
ступінь бакалавра Паризького університету 
(Сорбонни). У 1878 р. він став ліценціатом 
фізичних наук. В тому ж році П’єр Кюрі став 
демонстратором у фізичній лабораторії Сорбонни, 
де почав досліджувати природу кристалів. Разом зі 
своїм старшим братом Жаком, що працював в 
мінералогічній лабораторії університету, П’єр 
упродовж чотирьох років проводив інтенсивні 
експериментальні праці в цій галузі. Брати Кюрі 
відкрили п’єзоелектрику – появу під дією 
зовнішньої сили на поверхні деяких кристалів 
електричних зарядів. Вони відкрили і зворотний 
ефект: ті самі кристали під дією електричного поля 
отримують стискання. Якщо прикласти до 
кристалів змінний струм, то кристали здійснюють 

коливання з ультрависокими частотами. Ці кристали стали дуже важливими компонентами 
такої радіоапаратури, як мікрофони, підсилювачі і стереосистеми. Брати Кюрі розробили і 
побудували такий лабораторний прилад, як п’єзоелектричний кварцовий балансир, який 
створював електричний заряд, пропорційний прикладеній силі. Його можна вважати 
попередником основних вузлів і модулів сучасних кварцових годинників і радіопередавачів.  

У 1882 р. за рекомендацією англійського фізика Вільяма Томсона П’єра Кюрі було 
призначено керівником лабораторії нової Муніципальної школи промислової фізики і хімії. 
Незважаючи на дуже скромну платню, П’єр Кюрі залишався керівником лабораторії впродовж 
22 років. Через рік після призначення П. Кюрі керівником лабораторії співпраця братів 
завершилася, оскільки Жак покинув Париж, щоб стати професором мінералогії університету 
Монпельє. 

Упродовж 1883–1895 рр. П. Кюрі виконав серію праць з фізики кристалів. Його статті з 
геометричної симетрії кристалів не втратили свого значення для кристалографів. У 1890–1895 
рр. П. Кюрі працював над проблемою магнітних властивостей речовин за різних температур. 
Результатом цих досліджень була встановлена залежність між температурою і намагніченістю, 
що згодом отримала назву закону Кюрі. 
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Працюючи над дисертацією в 1894 р. П’єр зустрівся з Марією Склодовською, молодою 
польською студенткою фізичного факультету Сорбонни. В липні 1895 року вчені одружилися 
після захисту докторської дисертації П’єра Кюрі.  

У 1896 р. Анрі Беккерель (1852–1908) відкрив, що уранові сполуки постійно випускають 
випромінювання, здатне засвічувати фотографічну пластинку. Це явище Марія Кюрі  обрала 
темою своєї дисертації і почала з’ясовувати, які речовини можуть випускати «промені 
Беккереля». В 1897 р. після народження першої дитини, Марія Кюрі приступила до досліджень 
радіоактивності, які стали основною метою їхніх подальших досліджень. Згодом Марія Кюрі 
встановила, що тільки уран, торій і сполуки цих двох елементів випускають «промені 
Беккереля» і пізніше це явище назвала радіоактивністю. Марія Кюрі зробила важливе 
відкриття: уранова смоляна обманка електризує навколишнє повітря сильніше, ніж сполуки 
урану та торію і навіть чистий уран. Із цього спостереження вона зробила висновок про 
існування в урановій смоляній обманці невідомого сильно радіоактивного елемента.  

В 1898 р. Марія Кюрі повідомила результати своїх досліджень Французькій АН. 
Переконаний в правоті дружини, П’єр Кюрі припинив власні дослідження, щоб допомогти 
Марії знайти невідомий елемент. Подальші дослідження вже проводили  подружжя П’єр і 

Марія Кюрі. Спочатку подружжя 
вирішило розділити уранову смоляну 
обманку на хімічні компоненти. Після 
важких операцій вчені отримали 
невелику кількість речовини, що мала 
найбільшу радіоактивність. Вияви-
лося, що ця порція містить не один, а 
два невідомі радіоактивні елементи. В 
липні 1898 р. подружжя Кюрі 
опублікувало статтю «Sur une 
substance radioactive contenue dans la 
pecelende» («Про радіоактивну 
речовину, що міститься в урановій 
смоляній обманці»). Відкритий 
елемент отримав назву «полоній» на 

честь батьківщини Марії Склодовської. В грудні вчені повідомили про відкриття другого 
елемента, який отримав назву «радій». Обидва елементи виявилися значно радіоактивнішими, 
ніж уран або торій. Упродовж наступних 4 років вчені переробили декілька тонн уранової 
смоляної обманки і виділили 0,1 г хлориду радію та визначили атомну масу радію, яка 
виявилася рівна 225. Сіль радію світилася блакитним світлом і виділяла тепло.  

За 1898–1904 рр. подружжя Кюрі опублікували 36 наукових праць. Ці дослідження 
привернули увагу багатьох фізиків світу. У 1903 р. Ернест Резерфорд і Фредерік Содді 
висловили припущення про те, що радіоактивні випромінювання пов’язані з розпадом атомних 
ядер. Розпадаючись, радіоактивні ядра «зазнають трансмутації в інші елементи». Подружжя 
Кюрі одними з перших зрозуміли, що радій може застосовуватися і в медичних цілях.  

У 1903 р. Шведська королівська АН присудила подружжю Кюрі половину 
Нобелівської премії з фізики «в знак визнання … їх сумісних досліджень явищ радіації, 
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відкритих професором Анрі Беккерелем». Другу половину премії отримав Анрі Беккерель 
«за відкриття спонтанної радіоактивності». Через хворобу подружжя Кюрі не змогло бути 
присутнім на церемонії вручення премій. Через 2 роки в Нобелівській лекції П’єр Кюрі вказав 
на потенційну небезпеку, яку представляють радіоактивні речовини. 

В жовтні 1904 р. П’єр Кюрі був призначений професором фізики Сорбонни, а Марія 
Кюрі – завідувачкою лабораторії, якою керував її чоловік. У грудні 1904 р. в Марії народилася 
друга донька (Єва).  

Крім Нобелівської премії, П’єр Кюрі отримав декілька нагород і почесних звань, в т. ч. 
медаль Деві Лондонського королівського товариства (1903), золоту медаль Маттеуччі НАН 
Італії (1904); вчений був обраний у Французьку академію наук. 

П’єр Кюрі був доброю людиною, мав добру репутацію. Незважаючи на занятість в 
лабораторії, подружжя Кюрі знаходило час для прогулянок. Покращення фінансового 
становища сім’ї, збільшення фінансування нової лабораторії мали зробити подальші роки життя 
щасливішими. Але не судилося. В дощовий день 19 квітня 1906 р. П’єр Кюрі переходив вулицю 
в Парижі, посковзнувся і впав. Його голова потрапила під колесо кінного екіпажу. Смерть 
настала миттєво. Вчений не дожив до свого 47-річчя майже місяць. Він пішов з життя дуже 
рано, не встиг зробити те, що запланував. 
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Ю.О. МАТВІЄНКО, C.В. МАТВІЄНКО 
 

ЕДВАРД ДЖЕННЕР 
До 270-річчя від дня народження 

 
Лікарі дуже давно шукали засоби проти 

віспи – страшного Божого покарання, що 
переслідувало людство протягом усієї історії його 
існування. Емпіричні спостереження свідчили, що 
людина, раз перенісши віспу, застрахована від її 
рецидиву. Це дало підстави припустити, що ліпше 
штучно заразитися, обравши для цього час, коли 
організм особливо сильний і тому має більше 
шансів щасливо перенести хворобу. 

Однак щепленню від віспи чинилося безліч 
перепон. Наприклад, у 1745 році Паризький 
медичний факультет назвав його “легковажністю, 
злочином і засобом магії”. І це незважаючи на те, 
що всі прямі нащадки французького короля 
Людовика XVI загинули від віспи. Не став 
винятком і його п’ятирічний правнук, відомий 
згодом як Людовик XV, котрий помер у травні 1774 
року від цього захворювання. Стверджують, ніби 
гниття монаршого тіла було настільки сильним, що 
після смерті довелося покласти його, не 
бальзамуючи, в свинцеву труну, яку швидко 

відвезли в абатство Сен-Дені й запечатали власне перед похованням. 
У Середньовіччя смертність від віспи сягала 80%. В Америці цілі племена були знищені 

цією небезпечною хворобою, занесеною туди конкістадорами-супутниками Пісарро. 
Наприкінці XVII і на початку XVIII століття віспа набула розміру глобального лиха. Коли 
епідемія прийшла до Мексики, від неї загинуло три з половиною мільйони осіб. Професор 
медицини в м. Галле (Німеччина) Й. К. Юнкер визначив цифру щорічної смертності від віспи в 
Європі – 400 000 осіб. Хвороба уражала кожного десятого, міста порожніли, жоден із 
соціальних прошарків не був застрахований; особливо велика смертність спостерігалася серед 
дітей. Лише в Берліні за період 1758–1774 рр. померло від віспи 6705 осіб. 

Протягом 50 років віспа забрала одинадцять членів австрійського імператорського дому. 
Імператриця Марія-Тереза, вже будучи в похилому віці, заразилася і ледь не померла; її син, 
імператор Йосиф I, дружина Йосипа II і дві ерцгерцогині померли, незважаючи на всі 
намагання лікарів їх урятувати. З інших коронованих осіб, що померли від цієї недуги, слід 
згадати курфюрста Саксонського, останнього курфюрста Баварського, Вільгельма II 
Оранського; в сім’ї Вільгельма III – його батька, матір, дружину, дядька, двоюрідного брата і 
сестру. Сам він захворів і ледь не помер. Далі список продовжує низка членів англійського 
монаршого дому. 

У східних цивілізаціях Китаю та Індії штучний запобіжний засіб проти віспяної епідемії 
– так звана варіоляція (variola – віспа), тобто метод активної імунізації проти натуральної віспи 
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введенням вмісту віспяних бульбашок хворої людини – існував тисячоліттями, та й у самій 
Європі щеплення було давно відоме. Для цієї мети китайці одягали на своїх дітей сорочки, зняті 
з померлих від віспи. На Близькому Сході в ніздрі здорових людей вводили висушений гній 
віспяних бульбашок хворого, що одужав. У народів Африки з цією метою через шкіру за 
допомогою голки просиляли нитку, змочену віспяними виділеннями. Здорова людина хворіла 
на віспу в легкій формі, а потім отримувала несприйнятливість до неї на все життя. Цей же 
спосіб був відомий і в деяких країнах Європи. Він був не дуже поширений, оскільки залишався 
вкрай ризикованим і часто призводив до смерті. Нерідко здорова людина захворювала тяжкою 
формою. Гарантії не міг дати ніхто. Тоді це був небезпечний, але єдиний шлях боротьби з 
віспою. 

Перше офіційне свідчення про варіоляцію датується 1717 роком. Його зробила дружина 
англійського посла в Константинополі леді Вортлей-Монтегю (1689–1762 рр.). Вона 
познайомилася в турецькій столиці з молодою черкескою, яка захистила себе від віспи з 
допомогою варіоляції. Тоді ж Монтегю отримала листа, якого їй надіслала її подруга Сара 
Чіруелль з Андріанополя: “Віспа, яка робить у нас такі великі спустошення, тут завдяки 
щепленням стає невинною хворобою. Кілька старих жінок роблять цю процедуру щоосені 
(зазвичай у вересні), коли спадає спека. Вони приносять у шкаралупі віспяну рідину, 
розкривають довгою голкою одну з вен і вводять у неї таку кількість прищеплювального 
матеріалу, яка може утриматися лише на кінчику голки. Забобонні люди роблять щеплення на 
лобі, грудях і обох руках, щоб отримати зображення хреста, менш забобонні – на ногах і 
прихованих частинах рук. Від щеплення у них на обличчі виникає 20–30 пустул, а через 8 днів 
пацієнти цілком одужують”. 

Грецькі лікарі, вже давно ознайомлені з варіоляцією, пояснили леді Монтегю суть самої 
процедури, і вона, переконана їхніми аргументами, погодилася на варіоляцію собі й двом своїм 
дітям. У 1721 році Монтегю повернулася до Лондона і повідомила про своє відкриття. Для 
перевірки її повідомлення зробили щеплення від натуральної віспи сімом злочинцям, 
засудженим на смерть, пообіцявши їм звільнення, якщо експеримент удасться. Коли 
з’ясувалося, що всі семеро добре перенесли щеплення і таким чином стали застрахованими від 
віспи, члени всього королівського сімейства за прикладом леді Монтегю згодом вдалися до 
такої процедури. 

Після того варіоляція почала поширюватися в Англії і в усьому континенті. Однак це 
поширення відбувалося не без труднощів і вкрай повільно, незважаючи на те, що на захист 
варіоляції лунало чимало авторитетних голосів. Так, передові лікарі й сам Вольтер настійно 
рекомендували її; д’Аламбер статистичними дослідженнями довів, що варіоляція зменшила 
смертність від віспи на 25%. Крім того, Катерина II і Марія-Тереза, котрі прищепили собі віспу, 
поширювали варіоляцію серед своїх підданих, а Фрідріх II в одному зі своїх листів радив якійсь 
німецькій княгині, що втратила від віспи двох дітей, захистити третю щепленням від віспи. 

Небезпека варіоляції була порівняно невелика, статистика тих років свідчить, що з 300 
щеплених людей помирала ледве чи одна. Але, з іншого боку, варіоляція сприяла посиленню 
віспяних епідемій. Так, у 1794 році в Гамбурзі сталася величезна епідемія через масові 
щеплення. В Англії в 1840 році, а в Пруссії в 1835 році варіоляцію заборонили законом. 
Причиною цього було не те, що варіоляція завдає більше шкоди, ніж користі. Річ була в 
іншому: варіоляція, котра виліковує в поодиноких випадках, не дала відчутних результатів при 
масовому застосуванні. Найдієвіший засіб винайшли тільки в 1796 році. 
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Англійський лікар Дженнер у 1776 році, коли лютувала спустошлива епідемія, 
випадково зробив відкриття про запобіжну силу коров’ячої віспи. Він помітив, що доярки, 
перехворівши на коров’ячу віспу, ніколи не захворювали на людську. Взявши це спостереження 
за основу, він розробив спосіб вакцинації (слово “вакцина” походить від латинського vacca – 
корова), який урятував мільйони людей від раніше смертельної хвороби. Це було друге 
народження щеплення проти віспи. Щеплення коров’ячою віспою поширилося швидко і 
виявилося абсолютно безпечним. 

Едвард Дженнер (Jenner) народився 17 травня 1749 р. в містечку Берклі графства 
Глостершир в Англії. Він був третім сином у родині заможного вікарія, початкову освіту здобув 
у парафіяльній школі, потім вивчав хірургію в місцевого лікаря Деніеля Лудлоу в Седбері, а 
маючи 20 років, поїхав до Лондона студіювати медицину під керівництвом Джона Хантера 
(1728–1793 рр.), одного з основоположників експериментальної патології й анатомо-
фізіологічного напряму в хірургії, засновника власної наукової школи. За словами істориків, 
ніхто із сучасників Хантера не міг зрівнятися з ним за рівнем медичних знань. Незважаючи на 
велику різницю у віці, Дженнера і Хантера пов’язувала щира дружба. До слова, Дженнер був 
непоганим музикантом і поетом, а Хантер любив малярство. 

Ще будучи учнем седберійского лікаря, Дженнер якось почув цікаву розмову про віспу. 
У диліжансі селянка говорила про запобіжну силу коров’ячої віспи як про річ, 
загальновідомому серед її земляків. 

– Я не можу заразитися цією недугою, – сказала вона, – тому що я хворіла на коров’ячу 
віспу. 

Коли Дженнер викликав Хантеру свої міркування про те, чи не може вакцинація 
коров’ячою віспою справді вберегти від натуральної, той порадив проекспериментувати. 

Ці слова вчителя спонукали учня взятися за його відомі досліди. Закінчивши навчання в 
Лондоні й одержавши науковий медичний ступінь в Університеті Святого Ендрю, Дженнер осів 
у рідних краях, у Берклі, хоча йому пропонували взяти участь у навколосвітній подорожі 
знаменитого Кука. 

Якось у сімействі одного його пацієнта-фермера дочка захворіла на віспу. Всі, хто за нею 
доглядав, також захворіли, за винятком молодої дівчини, яка раніше працювала на фермі 
дояркою. Дженнер здогадався, чому вона не захворіла, перебуваючи довгий час у контакті з 
хворою. Лікарю було відомо, що ця дівчина якось під час доїння корови, торкнувшись вкритого 
пустулами вимені, заразилася віспою. Хворобу вона перенесла легко, хоча на її пальцях 
з’явилися подібні пустули, а потім і рубці. Неважко було припусти, що в неї розвинувся 
імунітет. 

Насамперед Дженнер встановив такий факт: коров’яча віспа у тварин тільки в певних 
місцях проявляється гнійними наривами. Якщо її прищепити людині, то вона проявляється 
виключно на місці щеплення і при цьому ніколи не викликає запальних процесів на інших 
ділянках тіла. 

Щоб перевірити гіпотезу щодо запобіжної сили коров’ячої віспи, Дженнер піддав кілька 
осіб, які вже перенесли цю хворобу, варіоляції. З’ясувалося, що подальше щеплення 
натуральною віспою на них абсолютно не діє, вони знову не захворіли. Таким чином, 
лікувально-профілактичне значення коров’ячої віспи було поза всяким сумнівом. Лише після 
низки подібних дослідів Дженнер зважився штучно прищеплювати людям коров’ячу віспу. 
Протягом двадцяти років він прищеплював коров’ячу віспу людям, а потім за допомогою 
варіоляції перевіряв, чи справді вони втрачають сприйнятливість до людської віспи. 
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Наступним етапом в експериментах Дженнера була спроба брати гній для щеплення не в 
корів, а в людей, які вже отримали щеплення проти коров’ячої віспи. Це сталося 14 травня 1796 
року, коли він переніс вакцину з руки молочниці Сари Нельмз на руку 8-річного хлопчика 
Джеймса Філіпса. Після щеплення виявилися всі ознаки коров’ячої віспи: довкола надрізів 
виникли почервоніння і нариви, температура тіла підвищилася, але лише цим і обмежилися всі 
хворобливі процеси. Згодом вдячний Дженнер за власні кошти побудував Джеймсу Філіпсу 
будинок. 

Наслідки щеплення підтвердилися, коли в липні того ж року Дженнер зробив варіоляцію 
цьому ж хлопчику: натуральної віспи у нього не виникло. Так спостереження і досліди 
остаточно довели запобіжну силу вакцинації, тобто щеплення коров’ячою віспою. Перевіривши 
всі факти і переконавшись, що помилки немає, Дженнер у 1798 році за власний кошт 
опублікував у Лондоні своє відкриття у праці “Inquiry into the causes and effects of the variolae 
vaccinae”. Він оприлюднив це дослідження всупереч думці Королівського наукового 
товариства, яке раніше повернуло йому рукопис, порадивши не наражати на небезпеку свою 
наукову репутацію через різні “фантазії”. 

Варто тільки згадати про страшні наслідки епідемій – і стане зрозуміло, яке значення 
мало відкриття вакцинації для медицини. Проте Дженнеру доводилося наполегливо 
переконувати в силі запобіжного щеплення своїх колег, з якими він часто зустрічався в 
Альвестоні поблизу Брістоля. Зрештою, він довів їх до такого стану, що медичне товариство 
графства пригрозило виключити його зі спільноти лікарів, якщо він не припинить набридати їм 
облудними теоріями. Незважаючи на те, що Дженнер переконливо й чітко сформулював свою 
теорію, в історії медицини знайдеться небагато відкриттів, які викликали б такий запеклий опір. 
Англійська королівська академія наук відмовилася друкувати в своїх виданнях повідомлення 
Дженнера про відкриття щеплення через неймовірну сміливість висловлених у ньому 
пропозицій. Відомий лондонський лікар того часу Мозель писав: “Навіщо знадобилося це 
змішання звіриних хвороб з людськими? Чи не проглядається в цьому бажання створити новий 
різновид мінотавра, кентавра і тому подібне?” В англосаксонських країнах створювали 
“противакцинаційні” комітети, які закликали відмовлятися від щеплень. Вони друкували 
листівки, що зображали рогатих людей з копитами на ногах. Це означало, що люди 
“принижують” себе до тварин, отримуючи прищеплювальний матеріал від телят. Особливо 
сильно нападало духовенство, яке з амвона критикувало відкриття Дженнера, вбачаючи в ньому 
зазіхання на промисел Божий. Таке ставлення важко було зрозуміти, оскільки ми вже навели 
факти про те, що ідея щеплення проти віспи була відома задовго до Дженнера. 

Полеміку, що виникла між прихильниками і противниками щеплення проти віспи, 
закінчила перша епідемія чорної віспи, котра пощадила величезну кількість тих, кому було 
зроблено щеплення. Тоді зазвучали такі твердження: “Дженнер не сказав нічого нового, 
запобіжні щеплення проти віспи існували й до нього”. І тільки комісія з розслідування, яку 
призначив англійський парламент, розставила всі крапки над і. Вона підтвердила, що старий 
спосіб захисного щеплення, що існував у народі, дав Дженнеру лише ідею, яку він зумів 
використати для наукової розробки та вдосконалення методу щеплення проти віспи. Так було 
визнано відкриття вченого. 

Парламент відшкодував Дженнеру витрати, яких він зазнав, проводячи величезну 
кількість експериментів, і постановив: видати йому додатково в 1802 році 10 000 фунтів 
стерлінгів, а через п’ять років – подвоїти цю суму; йому також надано звання почесного 
громадянина Лондона. Дженнеру пощастило: на відміну від багатьох інших новаторів, він 
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дожив до того часу, коли його відкриття визнала вся наукова спільнота. Від 1803 року й до 
кінця своїх днів Дженнер керував заснованим ним Товариством щеплення проти віспи (сьогодні 
– Дженнерівський інститут). Після смерті вченого від інсульту 26 січня 1823 року в пам’ять про 
нього споруджено бронзову статую на Трафальгарській площі в Лондоні. 

У 1970 р. Міжнародний астрономічний союз присвоїв ім’я Едварда Дженнера кратеру на 
зворотному боці Місяця, на його честь названо астероїд 5168 Дженнер. У 2002 р. вченого 
внесено до списку “100 найвідоміших британців” згідно з інтерактивним опитуванням BBC. 

Першу вакцинацію в континентальній Європі зробив віденський лікар де-Карро 
власному синові. Потім багато прихильників Дженнера з’явилося в Німеччині, Італії та Росії. 
Згодом, вивчаючи чуму, лікарі змогли дійти висновків, аналогічних до тих, які висловив 
Дженнер. І в цьому випадку спостерігалися гнійні нариви. Не було сумнівів у тому, що в них 
міститься чумна отрута. Постало запитання: чи не можна отримати захисту від чуми так само, 
як і від віспи, за допомогою щеплення? Звичайно, ця пропозиція була суто теоретичною, і ніхто 
не міг сказати заздалегідь, чим закінчиться на практиці такий досвід. Проте поширення 
багатьох інфекційних хвороб було зупинено, а деякі з них подолано завдяки відкриттю 
Дженнера.  

Що ж стосується натуральної віспи, то в 1979 році Всесвітня організація охорони 
здоров’я означила її як викорінену хворобу, що стало результатом скоординованих зусиль 
медиків із багатьох країн, але ключове значення в досягненні такого результату мала саме 
масова вакцинація. Нині тестові зразки збудника захворювання зберігаються лише в Центрі з 
контролю хвороб і запобіганню їм (Атланта, штат Джорджия, США) і Науково-дослідному 
центрі вірусології і біотехнології (смт. Кольцове, Новосибірська область, Росія). 
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Ю.М. ПАНИШКО, Ю.С. КАРОЛЬ, 
О.П. РОМАНЮК-ОГІРКО 

 
МАКС ФЕРДИНАНД ПЕРУЦ 

До 105-річчя від дня народження 
 

 Макс Фердинанд Перуц народився 
19 травня 1914 р. у Відні в сім’ї Х’юго 
Перуца, текстильного фабриканта, і Адель 
(Голдсміт) Перуц. Батьки сподівалися, що 
буде вивчати юриспруденцію і включиться в 
сімейний бізнес, але в середній школі у 
Макса виник інтерес до хімії. У 1932 р. 
Макс поступив у Віденський університет на 
відділення неорганічної хімії, але згодом 
перейшов на відділення органічної хімії. 
Навчаючись, звернув увагу на дослідження 
в галузі рентгенівської кристалографії, які 
тоді проводилися в Кембриджському 
університеті. Закінчив у 1936 р. університет-
ський курс у Відні. Макс Перуц переїхав у 
Кембридж, щоб працювати у знаменитого 
фізика Дж. Д. Бернала в Кавендиській 
лабораторії. 

Метод рентгенівської кристалографії 
був застосований з 1912 р., коли Макс фон 

Лауе (1879–1960), пропускаючи пучок рентгенівських променів крізь кристал на фотографічну 
пластинку, отримав картину затемнених плям. Ця дифракційна картина (назва, якою користуються 
тепер) виявилася різною в різних видів кристалів. Через 2 роки (1914) У.Г. Брегг і У.Л. Брегг 
встановили, що відхилення рентгенівських променів атомами кристала дає можливість за 
допомогою математичних методів обробити дифракційну картину і встановити атомну структуру 
речовини. Батько і Син Брегги вивчали прості кристали (хлорид натрію), а Дж. Д. Бернала (1901–
1971) цікавили значно складніші речовини – структури білків і він сподівався, що дослідження за 
допомогою дифракційної структури дозволить зрозуміти функцію конкретного білка. В 1937 р., 
вивчивши метод дифракції рентгенівських променів у Дж. Д. Бернала і фізика Ісидора Фанкюхена, 
М. Перуц приступив до дослідження гемоглобіну – глобулярного білка крові, що переносить 
кисень. В 1938 р. Дж. Д. Бернал покинув Лондонський університет, а М. Перуц розпочав роботу над 
гемоглобіном. 

В 1939 р., після анексії Австрії нацистами, припинилася підтримка батьками Макса Перуца, 
але У.Л. Брегг допоміг М. Перуцу отримати субсидію Фонду Рокфеллера, завдяки якій М. Перуц 
залишився в університеті в якості асистента-дослідника У. Л. Брегга і в 1940 р. отримав 
докторський ступінь. У 1941 р. М. Перуц  за наказом У. Черчілля був інтернований в Канаду, як 
громадянин ворожої країни. Інтерес вченого до кристалічних властивостей льодовиків привів його в 
1943 р. в штат секретного проекту союзників під керівництвом лорда Льюїса Маунтбеттена про 
використання льодових полів в якості аеродромів. 

Після закінчення війни М. Перуц отримав стипендію на проведення досліджень від 
«Імперіал кемікс індастріз» і повернувся до вивчення гемоглобіну в Кавендиській лабораторії. 
Через 2 роки термін виплати стипендії завершився і М. Перуц був призначений керівником групи 
молекулярної біології в Кембриджському університеті, створеної в 1947 р. Медичною науково-
дослідною радою. Спочатку його єдиним колегою був Джон К. Кендрю (1917–1997), який займався 
дослідженням шляхом рентгенівського опромінювання міоглобіну – речовини, що зв’язує кисень в 
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м’язах тварин і людини. Згодом штат групи молекулярної біології з появою Френсіса Кріка в 1949 р. 
і Джеймса Д. Вотсона в 1951 р. збільшився. М. Перуц з колегами почали шукати впорядкованість в 
структурі білкових молекул. Якщо б вони змогли встановити впорядкованість, то стало б можливим 
розшифрувати структуру кристалічного білка, побудувавши його модель методом проб і помилок.  

Цю проблему М. Перутц вирішив лише в 1953 р., застосувавши як основний метод 
рентгенівську кристалографію, відому як метод ізоморфного заміщення. У цьому методі атом 
важкого металу (ртуть) вводиться в молекулу кристалічного білка приєднанням його до 
конкретного атома. Атоми важкого металу викликають більше відхилення рентгенівських променів, 
що створює іншу дифракційну картину. Порівнюючи ці дві картини можна встановити місце 

розташування специфічних атомів та 
отримати важливу інформацію про 
структуру кристала. 

До 1956 р. М. Перуц отримав 6 
видів молекул гемоглобуліну, в 
кожній з яких атом важкого металу 
знаходився в різних місцях. За 4 
наступних роки вчений зібрав тисячі 
фотографічних пластинок і обробив 
отримані на них результати за 
допомогою комп’ютерів, а в 1960 р. 
запропонував модель тривимірної 
структури гемоглобуліну. Результати 
його досліджень були опубліковані в 
англійському журналі «Nature» разом 
з відкриттям Дж. К. Кендрю, які 
стосувалися молекули міоглобіну. 

В 1962 р. М. Перуц і Дж. К. Кендрю отримали Нобелівську премію з хімії «за 
дослідження структури глобулярних білків».  

Після отримання Нобелівської премії М. Перуц продовжував дослідження глобулярних 
білків. Удосконаливши створену ним модель молекули гемоглобіну, він зміг показати яким чином 
функціонує ця структура, що переносить кисень в крові. 

В 1979 р. М. Перуц пішов у відставку з посади керівника лабораторії молекулярної біології, 
був консультантом в британському міністерстві оборони. В 1963–1969 рр. вчений був головою 
Європейської організації молекулярної біології, а в 1974–1979 рр. працював професором фізіології 
Королівського інституту в Лондоні. Вчений був нагороджений Королівською медаллю (1971) і 
медаллю Коплі (1979) Лондонського  королівського товариства. Він був членом НАН Італії, 
Нідерландської королівської АН, іноземним членом Французької АН, Баварської АН, Папської АН, 
Американської академії мистецтв і наук, НАН США. Йому були присвоєні почесні ступені 
університетів Едінбургу, Норіджа, Зальцбургу та Відня. 

В 1942 р. вчений одружився з Гізелою Кларою Пейзер, яка працювала фотографом медичної 
служби. Подружжя виховало сина та доньку. Вчений був затятим альпіністом. 

Помер Макс Перуц 6 лютого 2002 р. на 88 році життя. 
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Ю.М. ПАНИШКО, О.В. ЩУР 
 

ФРІДРІХ ТРЕНДЕЛЕНБУРГ 
До 175-річчя від дня народження 

 
Фрідріх Тренделенбург народився 25 травня 

1844 р. в Берліні в сім’ї професора філософії. 
Початкову освіту Фрідріх отримав в сім’ї, а подальшу 
в Глазго (Шотландія), куди тимчасово переїхала сім’я. 
В 1863 р. в місцевому університеті почал вивчати 
ботаніку, порівняльну анатомію, фізику, а зріком і 
медицину. Великий вплив на молодого студента 
Фрідріха Тренделенбурга створив видатний 
англійський хірург, творець хірургічної антисептики 
Джозеф Лістер (1827–1912), який в 1860–1858 рр. 
працював професором в Глазго.  

Медичну освіту Ф. Тренделенбург закінчив у 
Берліні, де в 1866 р. отримав звання лікаря. Отримати 
освіту в декількох навчальних закладах у той час було 
звичайним явищем. Вагомий вплив на подальшу долю 
майбутнього вченого створив Август Гірш (1817–

1894), який з 1863 р. працював професором історії медицини в Берлінському 
університеті. Темою докторської дисертації Ф. Тренделенбурга, захищеної в 1867 р., 
була хірургія Стародавньої Індії. 

Після короткої військової службы в Кілі та Потсдамі 1 квітня 1868 р. Ф. Трен-
деленбург поступив в ординатуру університетської клініки професора Бернгарда 
Лангенбека (1810–1887), який у 1848–1882 рр. був керівником хірургічної клініки 
Берлінського університету. В цій клініці Ф. Тренделенбург працював 6 лет, згодом 
перейшов у нову Берлінську клініку, а потім переїхав у Росток (1875–1882), де займався 
проблемою антисептичного лікування ран.  

В 1882 р. Ф. Тренделенбург був запрошений на посаду завідувача хірургічної 
клініки Боннського університету замість померлого професора В. Буша. На цій посаді 
вчений пропрацював 13 років, які виявилися піком його творчої кар’єри. 

У 1895–1911 рр. Ф. Тренделенбург працював у Лейпцігському університеті 
ординарним професором хірургічної клініки, якою завідував Карл Тірш в 1867–1895 рр. 
В 1911 р. Ф. Тренделенбург за станом здоров’я (67 років) вийшов у відставку, але 
продовжував громадську діяльність.  

Майже всі свої праці Ф. Тренделенбург присвятив питанням хірургічної 
діагностики і техніки. Багато із запропонованих ним методів, симптомів, ознак міцно 
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увійшли в арсенал хірургії (симптом Тренделенбурга при варикозному розширенні вен, 
симптом Тренделенбурга при вроджених вивихах кульшового суглоба, операція 
перев’язки V. Saphena magna при її варикозному розширенні, перев’язка вен при 
септикопіємічних процесах). Вчений запропонував спеціальне положення хворого на 
операційному столі, яке досягається нахилом стола на 15-30° так, що таз розташовується 
вище плечового пояса під час операцій на органах малого таза, розробив операцію при 
емболії легеневої артерії, доступ до піддіафрагмального абсцеса (доступ 
Тренделенбурга-Ру), спосіб пластики стегнової грижі (спосіб Тренделенбурга). 

Будучи у відставці Ф. Тренделенбург написав монографію про невралгію 
трійничного нерва, а также історію німецьких хірургічних з’їздів за перші 25 років. 
Вчений був одним із застовників товариства німецьких хірургів, з 1898 по 1924 р. був 
його президентом, а згодом почесним членом. 

Помер вчений 15 грудя 1924 р. в Берліні від раку нижньої щелепи на 81 році 
життя. 
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Ю.О. МАТВІЄНКО 
 

ДЖОН КОНОЛЛІ 
До 225-річчя від дня народження 

 
Джон Коноллі (27 травня 1794 – 5 березня 

1866) – відомий англійський психіатр. Його 
знають завдяки відомій медичній праці “Ознаки 
божевілля” (“Indications of Insanity”), а також 
тому, що він вперше запровадив принципи 
“необмеження” (non-restraint) щодо психіч-
нохворих.  

Майбутній лікар народився в містечку 
Маркет Рeйзін (графство Лінкольншир, Східна 
Англія) в ірландській родині. Чотири роки він 
служив лейтенантом кембридширської поліції і до 
початку медичної кар’єри рік прожив у Франції. 
Коноллі одержав медичний диплом в 
Едіинбурзькому університеті в 1821 р., а після 
медичної практики в містах Льюїс, Чічестер і 
Стредфорд-на-Ейвоні в 1828 р. був призначений 
професором практичної медицини Лондонського 
університетського коледжу. В 1830 р. вчений 
опублікував вищезгадану роботу “Ознаки 

божевілля” й після того поселився в місті Ворик.  
У 1832 р. разом із лікарями Чарльзом Гастингсом і Джоном Форбсом він організував 

невелике медичне товариство, що ставило за мету поліпшення стандартів медичної допомоги, 
під назвою “Провінційна медико-хірургічна асоціація”, котра згодом дуже розвинулася і 
зрештою перетворилася на Британську медичну асоціацію.  

У 1836 р. Коноллі і Форбс розпочали видавати журнал “Британський і закордонний 
медичний огляд, або Квартальний журнал практичної медицини”. Це було перше видання 
такого типу, його метою стало поширення найсвіжішої медичної інформації. Журнал активно 
передплачували в Європі та Америці, й завдяки йому репутація британської медицини суттєво 
зросла.  

В 1839 р. Коноллі призначено лікарем-резидентом божевільні графства Міддлсекс у 
містечку Гануелл (нині це психіатричний шпиталь Св. Бернарда в Західному Лондоні). Там він 
запровадив принципи необмеження душевнохворих. Вони вже існували в інших медичних 
установах Англії – шпиталі Ретріт (м. Йорк) і божевільні м. Лінкольн, але саме мужність цього 
лікаря в обстоюванні своїх ідей і ліквідації всіх обмежень у великій метрополіальній лікарні 
перед лицем серйозної опозиції сприяла тому, що така політика стала загальновизнаною 
практикою в усій країні. 

Коноллі закінчив свою активну лікарську практику в 1844 році, але залишився на посаді 
відвідуючого лікаря до 1852 р. 21 липня того ж року йому разом з Джоном Форбсом і Чарльзом 
Гастингсом присуджено почесне звання доктора цивільного права. Лікар помер 5 березня 1866 
р. в Гануеллі, де протягом останніх років життя він організував приватний психіатричний 
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притулок Лон-хаус, похований на Кенсінгтонському цвинтарі (нині це район Ілінг у Західному 
Лондоні). 

* * * 
Англія першої половини 19 століття брала незначну участь у розвитку теоретичної 

психіатрії. Британські лікарі стояли осторонь чистої науки й займалися адміністративною 
діяльністю у своїх приватних лікарнях і величезних державних шпиталях. Однак і тут, і там 
догляд за душевнохворими був далеко не на тій висоті, яку можна було передбачити через 
кілька десятків років після заснування Йоркського притулку. Для зображення “божевільних 
будинків” Об’єднаного Королівства довелося б використати ті ж фарби, якими свого часу 
скористався Ескіроль у своїй доповіді про французькі “притулки безталання”. Це й зробили 
“комісари з душевних хвороб” – члени особливого урядового органу, який змушений був 
якогось дня вийти зі стану бездіяльності після кількох скандальних фактів, опублікованих у 
пресі. Комісари описали, як у деяких лікарнях хворих на ніч заганяли в підвали, де не було ні 
опалення, ні елементарних гігієнічних зручностей, а також про надміру переповнені палати, про 
бруд і вологість, а на додаток до того, про поширене використання кайданів, від яких тканини 
пацієнтів ушкоджувалися до самої кістки. В одній з лондонських лікарень 13 із 14 божевільних 
жінок були зв’язаними; у деяких провінційних божевільнях існувало правило з суботнього 
вечора до понеділкового ранку приковувати хворих до ліжок і замикати їх на ключ, тоді як 
персонал насолоджувався недільним відпочинком. Ще в 1844 р. спокійні та збуджені, охайні й 
неохайні хворі перебували разом. Було виявлено факти хронічного голодування. Всюди комісії 
натрапляли на холодні коридори, ледь нагріті кімнати, рвану білизну, крики і сморід. Деякі 
хворі зникали невідомо куди. Іноді з реєстру смертельних випадків до 300 прізвищ переносили 
в списки тих, хто одужав. Всюди процвітало злодійство, фальшиві рахунки та ін. Під час роботи 
однієї з комісій, члени якої були дуже ретельними, адміністрація закладу вирішила спалити 
його з усіма хворими, книгами і документами; план частково вдався – згоріла канцелярія.  

Нарешті, в 1815 р. парламент звернув увагу на лондонський Бедлам, який колись 
справив позитивне враження на Теннона. Приводом стала рецензія “Единбурзького огляду” на 
книгу Семюела Тьюка, який нагадав Англії про те, що зробив для душевнохворих його дід. 
Згодом у Бедламі було проведено ревізію і нижній палаті парламенту представлено докладну 
доповідь.  

Хворі в закладі були прикуті до стін ланцюгами, в лахмітті й босі; деякі були зовсім 
недоумкуваті, неохайні, покриті брудом, і тут же поруч перебували інші, ще цілком свідомі й 
навіть культурні пацієнти. В окремих камерах лежали на соломі голі жінки, ледь прикриті 
дірявими ковдрами. В одній із кімнат чоловічого відділення тримали хворого, згодом 
зображеного на малюнку в книзі Ескіроля. Це був колись сильний, енергійний чоловік на 
прізвище Норріс. Після того, як він вдарив наглядача, його посадили на довгий ланцюг, кінець 
якого був проведений через отвір у сусідню кімнату, звідки наглядач міг притискати хворого до 
стіни, вкорочуючи ланцюг як завгодно. У такому рабстві Норріс прожив 12 років. Зрештою 
його випустили і через рік він помер. Така була ситуація з душевнохворими в Англії, коли 
почалася діяльність трьох лікарів, з іменами яких пов’язаний новий етап у психіатрії.  

У 1821 р. було відкрито нову психіатричну лікарню в Лінкольні. Окружним медичним 
інспектором у цій місцевості став Чарльсворт. Першим його розпорядженням було таке: 
гамівну сорочку можна одягнути на хворого не інакше, як тільки за спеціальним приписом 
лікаря. Цей захід означав дуже багато, якщо згадати, що раніше будь-який санітар міг 
прив’язати хворого до чогось і так тримати його протягом багатьох днів і тижнів. Далі 
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Чарльсворт ввів правило, що кожен пристрій: наручники, гамівна сорочка, обмежувальні ремені 
– мають мати своє певне місце на вішалці, так щоб завжди була можливість перевірити, скільки 
їх є в певний момент у відділенні. І, нарешті, останній захід: кожен випадок застосування 
насильства слід реєструвати в особливому журналі. Чарльсворту також приписують проведення 
фізичних вправ на свіжому повітрі.  

Едуард Чарльсворт (1783–1853) народився в Оссінгтоні, закінчив медичний факультет у 
1807 р. в Единбурзі й розпочав свою медичну діяльність у міській лікарні в Лінкольні; як уже 
було сказано, до його обов’язків входило інспектувати місцеву божевільню. У 1835 р., ще за 
життя Чарльсворта, застосування фізичного насильства до хворих у Лінкольнському закладі 
пішло на спад. Це пояснюється тим, що саме тоді лікарем божевільні було призначено Роберта 
Гілла. У 1837 р. він уже був переконаним противником застосування фізичного обмеження 
пацієнтів.  

Роберт Гардінер Гілл (1811–1864), за словами сучасників, проводив цілі дні в лікарняних 
палатах, вникаючи в усі подробиці повсякденного життя душевнохворих. Переконавшись в 
тому, що моральний вплив лікаря і добре підготовленого персоналу здатний замінити всякі 
гамівні сорочки та ремені, не кажучи вже про наручники, він у 1837 р. прочитав у місцевому 
медичному навчальному закладі Лінкольна доповідь “Повне скасування насильства над 
людиною при лікуванні психічних хворих”.  

Діяльність Чарльсворта і Гілла не могла не привернути до себе увагу психіатрів Англії. 
До Лінкольна приїжджало багато лікарів, щоб ознайомитися з новими досягненнями. 
Незабаром тут побував новопризначений директор божевільні в Гануеллі. Цим лікарем був 
Коноллі.  

“Будучи призначеним на посаду головного лікаря психіатричної лікарні, – згодом писав 
він, – я усвідомлював всю відповідальність покладених на мене обов’язків і передчував, що мій 
намір викоренити всяке погане поводження з хворими – дуже важлива справа в лікарні на 800 
ліжок. Але вивчення доповіді Гардінера Гілла вселило в мене переконання, що заходи, 
запроваджені в Лінкольні, можуть бути реалізовані й у ще більших шпиталях”. “Моє 
відвідування Лінкольна, – зазначив далі лікар, – бесіди й листування з Чарльсвортом і Гіллом... 
зміцнили моє переконання, що фізичне насильство можна знищити в усіх лікарнях, не тільки 
нічим не ризикуючи, але й з величезними вигодами для справи лікування”. Наведений уривок 
свідчить про конкретні подробиці обмірковування і здійснення великої реформи, і в словах 
Коноллі неважко почути відгомін живого обміну думками між цими трьома лікарями. Можна 
думати, що Гілл серед іншого розповів своєму гостеві, як у 1829 р. один із хворих, одягнутий у 
гамівну сорочку, прив’язаний ременями до ліжка, вночі раптово помер і як після того вийшов 
наказ лікаря, щоб біля кожного зв’язаного хворого чергував ночами санітар. Ці нічні 
чергування дали несподіваний результат: санітарам набридало сидіти всю ніч і вони почали все 
частіше розв’язувати хворих. Скоро всі переконалися в тому, що насильницькі дії зовсім не так 
часто необхідні, як це припускалося раніше.  

“Я помітив, що до ідей Гілла ставляться вороже, – писав далі Коноллі, – або виявляють 
тенденцію виставляти їх у якомусь смішному вигляді... Я обійняв посаду лікаря в Гануеллі 1 
червня 1839 р. Можу констатувати, що і тут ставлення лікарів було таке ж, як і в інших 
божевільнях. Однак агітація за скасування насильницьких заходів, які здавна увійшли в 
повсякденний побут психіатричних закладів, зробила те, що застосування різних пристроїв у 
Гануеллі суттєво зменшилося. Після 1 липня щоразу, коли я вимагав щоденного звіту про вжиті 
заходи з примусу щодо хворих, таких дій ніколи не було більше 18-ти на день – цифра дуже 
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незначна при кількості 800 хворих; після 31 липня кількість їх ніколи не перевищувала 8-ми, 
після 12 серпня – обмежувалася ситуативними випадками, а починаючи з 12 вересня до 
насильницьких заходів перестали вдаватися взагалі”. При новій системі санітари стримували 
хворих лише своїми руками й ізолювали їх в окремих кімнатах, які іноді оббивали матрацами. 
Ці вдосконалені ізолятори були великим кроком вперед, якщо порівнювати їх, наприклад, із 
гамівним стільцем або сорочкою.  

Ідеї Коноллі стали предметом обговорення на сторінках медичних журналів і загальної 
преси. У всі психіатричні лікарні було розіслано анкету, що дала цікаві результати. Частина 
опитаних висловилася за абсолютне необмеження психічнохворих. Їх аргументи зводилися до 
таких пунктів:  

1. Механічне обмеження принижує хворого в його власних очах, паралізує внутрішню 
психічну діяльність і тим перешкоджає одужанню.  

2. Практика свідчить, що в установах, де механічне обмеження скасовано, панує тиша.  
3. Механічне обмеження деморалізує персонал, який застосовує його, щоб ухилитися від 

виконання своїх обов’язків.  
4. Нагляд за хворими при скасуванні механічного обмеження може адекватно 

здійснюватися при більшій кількості службовців і ретельному розподілі хворих по відділеннях; 
що стосується витрат, то це питання не підлягає розгляду, якщо йдеться про користь хворих.  

Абсолютних супротивників нового підходу анкета 1842 року не виявила. Однак була 
група лікарів, яка вважала за доцільне зберегти право на обмеження, але тільки у виняткових 
випадках. Ця група опитаних також представила свої міркування:  

1. Легке зв’язування дає можливість швидко вплинути на хворого, після того він охочіше 
дотримується правил, запроваджених в його власних інтересах.  

2. Нагляд за хворими, особливо у великих лікарнях, доручається службовцям, яким не 
завжди можна вірити; їх терпіння при сильному збудженні хворого нерідко виснажується 
досить швидко. У таких випадках помірне зв’язування найліпше забезпечує і безпеку 
службовця, і спокій інших хворих.  

3. Суто механічне обмеження менше дратує душевнохворого і стомлює його меншою 
мірою, ніж утримування за допомогою рук або ж поміщення його в окрему кімнату, де він має 
свободу шаленіти багато годин поспіль.  

4. Розумне застосування легкого обмеження, особливо у випадках сильного збудження, 
має ту перевагу, що не перешкоджає прогулянкам хворого на свіжому повітрі.  

5. Примусова ізоляція хворого в тісній кімнаті або карцері також є насильством, тільки в 
іншій формі, і моральний аспект цього настільки ж неприйнятний, як і суто механічне 
обмеження.  

Аналіз анкет, відвідування лікарень спеціальними комісарами, обговорення проблеми в 
наукових товариствах і в пресі привели до того, що згодом, у 1844 р., спеціальна комісія дійшла 
висновку, що можливість відмови від механічного обмеження при лікуванні божевільних у 
більшості випадків зводиться тільки до наявності коштів. У тих установах, де насильство 
застосовували ще й досі, це пояснювалося тіснотою приміщень, нераціональною архітектурою 
шпиталів, малим штатом наглядачів і дуже часто поєднанням згаданих причин. Що стосується 
ізоляторів, то короткочасне їх використання, головним чином під час нападів епілепсії або 
манії, слід вважати за доцільне. З іншого боку, не можна не помітити, що ізолятор дає 
можливість байдужому або ледачому службовцю позбутися нестерпних хворих, замість того 
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щоб постаратися заспокоїти їх, тому поміщення божевільного в ізолятор дозволено здійснювати 
тільки за прямою вказівкою лікаря.  

Отже рекомендації комісії в 1844 р. були дещо невизначеними, адже були аргументи за і 
проти, але через 10 років, в 1854 р., нова медична комісія висловилася цілком проти насильства 
і навіть проти системи ізоляторів, тоді як сам Коноллі ще сумнівався, чи можна за відсутності 
ізолятора скасувати фізичне обмеження у великих лікарнях.  

У тому ж 1854 р. у пресі було опубліковано повідомлення Гека Тьюка під заголовком 
“Удосконалення, які з’явилися в обслуговуванні душевнохворих з часів Пінеля, і заходи, 
запроваджені замість механічного насильства”. Здійснивши подорож на континент, Тьюк 
розповідав про лікування психічно хворих у різних країнах Європи. “У Франції, – писав він, – 
більшість лікарів вважає насильство необхідним і корисним”. Порівнявши Францію зі своєю 
батьківщиною, Тьюк зазначив, що найсуворіша неупередженість змушує його віддати перевагу 
Англії. У Франції ще не знали про ту систему вдосконалених ізоляторів, оббитих матрацами, 
які замінили в Англії всі інші обмежувальні заходи.  

На закінчення своєї доповіді Тьюк вказав на важливість підвищення інтелектуального і 
морального рівня персоналу як на єдину умову, при якій можна відмовитися і від насильства 
щодо хворих. У 1839 р. закінчилася епоха Пінеля. У психіатрії проголошено новий принцип. 
Знявши ланцюги, Пінель узаконив гамівні сорочки. А Коноллі знищив і їх. Два коротких 
англійських слова – no restraint – “жодних утисків!” – стали новим гаслом психіатрії 19 століття.  

Існує поширена думка, що в історії психіатрії епоха Коноллі триває і тепер. Вона загалом 
помилкова. Великий англієць знищив тільки ті механічні засоби утиску, які стикаються з 
поверхнею тіла хворого. Але остаточно проблему не було вирішено, ще існували стіни 
ізолятора і його двері. Боротьба з ізолятором стала завданням наступного періоду в розвитку 
психіатрії. Вона закінчилася перемогою тільки через багато років після смерті Коноллі, коли 
зріс загальний матеріальний і культурний рівень у європейських країнах. Це дало можливість 
суттєво вдосконалити організацію лікарняної справи і втілити в життя мрію попередника 
Коноллі – Гардінера Гілла, а саме: належно підготовлений медичний персонал повинен 
морально впливати на душевнохворого.  

 
ЛІТЕРАТУРА 

 
1. Каннабих Ю. История психиатрии. – Харвест, 2014. – 559 с.  
2. Alexander F. The History of Psychiatry: An Evaluation of Psychiatric Thought and Practice From 

Prehistoric Times to the Present. – Harper & Row, 1966. – 471 p.  
3. Campbell W. John Conolly – pioneer of freedom. Nurs Mirror. 1978 Mar 23;146(12):30-2.  
4. Hamlin PG. John Conolly, psychiatric pioneer. Dis Nerv Syst. 1963 Apr;24:230-3.  
5. Hunter R, Bennett D. One hundred years after John Conolly. Proc R Soc Med. 1967 Jan;60(1):85-92.  
6. Scull A. A brilliant career? John Conolly and Victorian psychiatry. Vic Stud. 1984;27(2):203-35.  
7. Scull A. Insanity in the 18th and 19th centuries. John Conolly: a reconsideration. J R Soc Med. 1988 

Feb;81(2):67-70.  
8. Shorter E. A History of Psychiatry: From the Era of the Asylum to the Age of Prozac. – Wiley, 1998. – 

448 p.  
 



 
 

Феномен людини. Здоровий спосіб життя. Вип. 87 (153). 2019 
 
 
 

86 

Ю.М. ПАНИШКО, В.Р. САВРАН 
 

ВІЛЬЯМ ВОРРЕЛ МЕЙО 
До 200-річчя від дня народження 

 
Вільям Воррел Мейо народився 31 травня 

1819 р. поблизу Манчестера. Отримав освіту 
хіміка в Оуен-коледжі (Манчестер). Учень 
видатного хіміка та фізика Джона Дальтона 
(1766–1844). У 1845 р. Вільям переселився в 
США. Працював хіміком в Нью-Йорку. В 1847 р.  
почав вивчати медицину в Лафайєті (штат 
Індіана). Лікарський диплом отримав у 1854 р. в 
університеті штату Міссурі в Сент-Луїсі. В  
1861 р. В.В. Мейо заснував медичне товариство 
Міннесоти і упродовж 50 років був членом  
Американського медичного товариства. З 
початком Громадянської війни в США (1961–
1965) брав участь в ній в якості лікаря-хірурга. У 
1863 р. був направлений в Рочестер, де лікував 
поранених в госпіталі. Через рік перевіз сюди 
свою сім’ю: дружину і сина Вільяма Джеймса 
Мейо (1861–1939). Через 4 роки народився 
другий син – Чарльз Хорес Мейо. В 1971 р. В.В. 
Мейо зробив першу в США операцію оваріотомії 
з приводу пухлини.  

У 1883 р. над Рочестером пронісся 
руйнівний торнадо. Постраждалих було так багато, що довелося організовувати шпиталь в 
приміщенні танцклубу. Батькові допомагали сини, але сил не вистачало і тоді Вільям Мейо-
старший звернувся за допомогою до сестер монастиря Святого Франциска. Так розпочалася 
співпраця лікарів з монашками францисканської громади. В подальшому саме монашки 
висловили бажання побудувати лікарню в Рочестері. Лікар Мейо не погоджувався з цією ідеєю, 
оскільки вважав, що лікарня – це місце, куди пацієнти приходять помирати, а Рочестер – дуже 
мале місто (населення в той час становило близько 5000 осіб), щоб утримувати роботу лікарні. 
Однак сестри були дуже наполегливі і їм вдалося переконати лікаря Мейо. У 1888 р. лікарня 
була відкрита, отримала назву Святої Марії і стала популярною не лише в Рочестері, але й у 
мешканців прилеглих територій. Через 5 років 
довелося добудовувати будинок. В 1899 р. в 
редакцію «American Journal of the Medical 
Sciences», провідного медичного видання того 
часу поступила стаття від В. Мейо-старшого, в 
якій повідомлялося, що її автор особисто 
виконав 105 операцій на жовчному міхурі і 
жовчовивідних протоках. Стаття не була 
надрукована, оскільки редактор журналу засум-
нівався у достовірності інформації, оскільки 
населення Рочестера в той час складало менше 
6000 осіб, тоді як у Філадельфії, населення якої 
становило близько 1 000 000 осіб, ні один 
хірург не виконав такої кількості операцій. 
                                                                                                             В.В. Мейо з синами 
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Вчений одним з перших застосував мікроскоп для медичних досліджень. Він 
опублікував велику кількість наукових праць з різних розділів медицини і хірургії. До 1893 р. 
Мейо працювали в лікарні втрьох. З часом діти розпочали самостійну роботу. Вільям Джеймс 
Мейо  у  1883 р.  закінчив  Мічіганський  університет,  а Чарлз Хорес Мейо  у  1888 р. закінчив  
Північно-Західний університет (Чикаго). 

У 1896 р. брати Мейо на базі лікарні Святої Марії заснували клініку, яку назвали в честь 
батька клінікою Мейо. Вільям Воррел Мейо у 1904 р. здійснив сам навколосвітню подорож, а в 
1907 р. мандрував по Японії та Близькому Сході. 

Помер засновник лікарні в Рочестері 6 березня 1911 р., проживши майже 92 роки. 

 
Нова хірургічна клініка Meйo 

Після смерті батька лікарню очолив старший син Вільям Джеймс. З 1889 по 1905 р. брати 
оперували самі, запрошуючи асистентів. За той час кількість операцій зросла за рік у 8 разів (з 495 
до 3836). До 1925 р. Вільям Джеймс Мейо опублікував 221 наукову працю з різних розділів 
медицини. Чарлз Хорес Мейо проявив здібність до хірургії, засвоїв офтальмологічні операції, 
опанував хірургічні втручання в ділянці вуха, обличчя, ортопедії і загальної хірургії. До 1925 р. 
опублікував самостійно 162 наукові праці, не враховуючи праць, опублікованих разом з братом. 

Брати Мейо двічі були жертводавцями (близько 15 млн. доларів): у 1915 р. – на 
влаштування Mayo Foundation і в 1919 р. – фонду Mayo Properties Association у вічне громадське 
користування медичною допомогою в клініках Рочестера. Вільям Джеймс Мейо сформулював 6 
основних умов, необхідних успішному розвитку клініки: 1) безперервне устремління до 
ідеальної якості послуг і збереження некомерційних принципів; 2) постійне бажання допомогти 
кожному пацієнтові; 3) постійна зацікавленість в професійному розвитку кожного 
співпрацівника; 4) устремління змінюватися відповідно до змін потреб суспільства; 5) постійне 
устремління досягати найвищих результатів у всьому; 6) абсолютна чесність у всіх діях.  

Про чудові особистісні якості сім’ї Мейо свідчить факт, що брати одночасно звільнили 
свої місця в раді директорів та офіційно покинули клініку 31 грудня 1932 р. 
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О.І. ОГІРКО, Ю.М. ПАНИШКО 
 

ПАМ’ЯТІ МАРРІ ГЕЛЛ-МАННА 
 
Сумна звістка прийшла із м. Санта-Фе (США): 24 травня 2019 р. помер Маррі Гелл-

Манн, нобелівський лауреат з фізики 1969 р.  

 
Маррі Гелл-Манн (Murray Gell-Mann) народився 15 вересня 1929 р. в Нью-Йорку, в 

сім’ї емігрантів з Чернівців Артура і Полін (Райхштайн) Гелл-Манн. У віці 15 років (1944) 
поступив у Єльський університет, який закінчив у 1948 р. з дипломом бакалавра наук. Наступні 
роки навчався в аспірантурі Массачусетського технологічного інституту, в якому в 1951 р. 
отримав докторський ступінь з фізики. Упродовж року працював у Прінстонському інституті 
фундаментальних досліджень (штат Нью-Джерсі). Згодом перейшов у Чиказький університет, 
де почав працювати з Енріко Фермі (1901–1954), ставши його аспірантом; у 1952–1953 рр. 
працював викладачем, у 1953–1954 рр. – асистент-професором і в 1954–1955 рр. – ад’юнкт-
професором.  

У 1950-і роки фізика елементарних частинок (основна галузь наукових інтересів Гелл-
Манна) перебувала в стадії формування. Основними засобами експериментальних досліджень в 
цьому розділі фізики були прискорювачі, які «вистрілювали» пучок частинок в нерухому 
мішень: при зіштовхуванні частинок пучка з мішенню народжувалися нові частинки. За 
допомогою прискорювачів експериментаторам вдалося отримати декілька нових типів 
елементарних частинок, окрім вже відомих протонів, нейтронів, електронів. Фізики-теоретики 
постійно шукали якусь схему, що дозволила б класифікувати всі частинки. Були знайдені 
частинки з незвичною поведінкою. Швидкість народження таких частинок свідчить про те, що 
їхня поведінка визначалася сильною взаємодією, для якої характерна швидкодія. Сильна, 
слабка, електромагнітна та гравітаційна взаємодії складають  4 фундаментальні взаємодії, що 
лежать в основі всіх явищ. Разом з тим, дивні частинки розпадалися дуже довго, що було б 
неможливим, якщо їх поведінка визначалася б сильною взаємодією. Швидкість розпаду дивних 
частинок вказувала на те, що цей процес визначається слабшою взаємодією.  

Над цією проблемою почав працювати М. Гелл-Манн. Вихідним пунктом своєї теорії він 
обрав поняття, відоме під назвою незалежності. Суть його полягає в конкретному групуванні 
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https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ru&rurl=translate.google.com&sl=ru&sp=nmt4&tl=uk&u=https://ru.wikipedia.org/wiki/Ph.D.&xid=17259,15700021,15700186,15700190,15700256,15700259&usg=ALkJrhgcUoCrne4i9GD_LYXRVoxhlHsmNw
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https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ru&rurl=translate.google.com&sl=ru&sp=nmt4&tl=uk&u=https://ru.wikipedia.org/wiki/%25D0%25A7%25D0%25B8%25D0%25BA%25D0%25B0%25D0%25B3%25D1%2581%25D0%25BA%25D0%25B8%25D0%25B9_%25D1%2583%25D0%25BD%25D0%25B8%25D0%25B2%25D0%25B5%25D1%2580%25D1%2581%25D0%25B8%25D1%2582%25D0%25B5%25D1%2582&xid=17259,15700021,15700186,15700190,15700256,15700259&usg=ALkJrhgxGiT8b6F8LD-v1fSKPahtDNHpfA
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частинок за їх схожістю. Наприклад, незважаючи на те, що протон і нейтрон відрізняються 
наявністю електричного заряду, у всіх інших відношеннях вони тотожні. Тому їх можна 
вважати двома різновидами одного і того ж типу частинок, що отримали назву «нуклони», які 
мають середній заряд 1/2. Домовилися, що протон і нейтрон утворюють дублет. Інші частинки 
також можуть бути поєднані в аналогічні дублети або в групи з 3 частинок – триплети, або в 
«групу», що складається з однієї частинки – синглет. Загальна назва групи, що складається з 
будь-якої кількості частинок – мультиплет. Всі спроби групувати дивні частинки аналогічним 
способом не завершилися успіхом. Розробляючи свою схему їх групування, М. Гелл-Манн 
встановив, що середній заряд їх мультиплетів відрізняється від 1/2 (середнього заряду 
нуклонів). Він дійшов висновку, що ця відмінність може бути фундаментальною властивістю 
дивних частинок і запропонував запровадити нову квантову властивість – дивність. З причин 
алгебраїчного характеру дивність частинки дорівнює подвоєній різниці між середнім зарядом 
мультиплету і середнім зарядом нуклонів +1/2. Вчений показав, що дивність зберігається у всіх 
реакціях, в яких має місце сильна взаємодія. При зіштовхуванні інших, недивних частинок, 
дивні частинки утворюються парами. При цьому дивність однієї частинки компенсує дивність 
другої. Після народження дивні частинки розлітаються. М. Гелл-Манн показав, що 
електромагнітна дія також зберігає дивність. Таким чином, дивні частинки, народившись, 
виживають дуже близько до розпаду, що визначається слабкою взаємодією, не зберігаючи 
дивність. Свої ідеї М. Гелл-Манн опублікував у 1953 р. 

У 1955 р. він став ад’юнкт-професором факультету Каліфорнійського технологічного 
інституту, в 1956 р. – повним професором, а в 1967 р. отримав почесний професорський 
пост, заснований в пам’ять Роберта Е. Міллікена. 

В 1961 р. М. Гелл-Манн встановив, що система мультиплетів може бути включена у 
більш загальну теоретичну схему, що дозволило йому обґрунтувати всі сильно взаємодіючі 
частинки в «сімейства». Свою систему вчений назвав восьмеричним шляхом, оскільки 
деякі частинки були згруповані в сімейства, що нараховували по 8 членів. Запропонована ним 
схема класифікації частинок відома під назвою SU(3)-симетрії. Незалежно від М. Гелл-Манна 
аналогічну класифікацію частинок запропонував ізраїльський фізик Юва Нееман. 
Восьмеричний шлях М. Гелл-Манна часто порівнюють з періодичною системою хімічних 
елементів Д.І. Менделєєва, в якій хімічні елементи з аналогічними властивостями згруповані в 
сімейства. Як і Д.І. Менделєєв залишив у періодичній таблиці порожні клітинки, передбачивши 
властивості деяких невідомих елементів, так і М. Гелл-Манн залишив вакантні місця в деяких 
сімействах частинок, припускаючи, які частинки з правильним набором властивостей повинні 
заповнити «вакантні місця». Теорія вченого частково підтвердилася в 1964 р. після відкриття 
омега-мінус-гіперона, існування якого він передбачив. 

В 1964 р., працюючи запрошеним професором в Массачусетському технологічному 
інституті, вчений встановив, що структура восьмеричного шляху може бути пояснена, якщо 
допустити, що кожна частинка, яка бере участь у сильній взаємодії, складається з триплету 
частинок із зарядом, рівним дробовій частині електричного заряду протона. До такого відкриття 
прийшов і Джордж Цвейг, американський фізик, який працював в Європейському центрі 
ядерних досліджень. М. Гелл-Манн назвав частинки з дробовим зарядом «кварками», 
позичивши це слово з роману Джеймса Джойса «Поминки за Фіннеганом». Кварки можуть 
мати заряд +2/3 або –1/3. Існують також антикварки з зарядами –2/3 або +1/3. Нейтрон не має 
електричного заряду і складається з одного кварка +2/3 та двох кварків з зарядом –1/3. Протон, 
що має заряд +1, складається з двох кварків із зарядами +2/3 і одного кварка –1/3. 

У 1969 р. Маррі Гелл-Манн отримав Нобелівську премію з фізики «за дослідження і 
відкриття, пов’язані з класифікацією елементарних частинок та їх взаємодією». 

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ru&rurl=translate.google.com&sl=ru&sp=nmt4&tl=uk&u=https://ru.wikipedia.org/wiki/%25D0%259F%25D1%2580%25D0%25BE%25D1%2584%25D0%25B5%25D1%2581%25D1%2581%25D0%25BE%25D1%2580&xid=17259,15700021,15700186,15700190,15700256,15700259&usg=ALkJrhig1-VqKnbPNPB_ZWc1YNUotKHZpg
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Серед інших внесків вченого в теоретичну фізику слід згадати запропоноване ним разом 
з Річардом Фейнманом поняття «струмів» слабких взаємодій і наступний розвиток «алгебри 
струмів». У 1990-х роках вчений зайнявся новою проблемою складних систем, активно 
співпрацюючи з інститутом Санта-Фе .  

У 1992 р. він підписав «Попередження вчених людству». Джордж Джонсон написав 
біографію Гелл-Мана, яку назвав «Дивна краса: Маррі Гелл-Ман і революція у фізиці XX-го 
століття». 

Вчений був почесним професором теоретичної фізики (у відставці) в Калтесі і одночасно 
професором на факультеті теоретичної фізики і астрономії в університеті Нью-
Мексико в Альбукерке.  У 1979–2002 рр. був директором фонду Макартурів. У 1994–2001 рр. 
служив в United States President’s Council of Advisors on Science and Technology.   

Маррі Гелл-Манн був членом НАН США (1960), Американської академії мистецтв і наук 
(1964), іноземним членом Лондонського королівського товариства (1978), Індійської НАН 
(1984), РАН (1994), членом Американського фізичного товариства та Американської асоціації 
сприяння розвитку науки. Був почесним доктором Єльського університету (1959), Чиказького 
університету (1967), Університету Іллінойсу (1968), Уесліанського університету (1968), 
Туринського університету  (Італія, 1969), Університету Юти (1970), Колумбійського 
університету (1977), Кембриджського університету (1980), Оксфордського університету (1992), 
Університету Південного Іллінойсу (1993), Університету Флориди (1994), Південного 
методистського університету (1999). 

При житті вчений був гідно пошанований: премія Денні Хайнеман в галузі математичної 
фізики Американського фізичного товариства (1959); Golden Plate Award, Academy of 
Achievement (1962); премія Ернеста Лоуренса (1966); премія пам’яті Ріхтмайера (1966); медаль 
Франкліна Інституту Франкліна (1967); премія Джона Карті НАН США (1968); Research 
Corporation Award (1969); стипендія Гуггенхайма (1971); Почесний сувій за екологічні 
досягнення (Global 500 Roll of Honour) Екологічної програми ООН (1988); премія Еріче 
Всесвітньої федерації вчених (1990); премія Вільяма Проктера за наукові досягнення (2004); 
Гуманіст року Американської гуманістичної асоціації (2005); медаль Альберта 
Ейнштейна (2005); Ювілейна медаль «20 років незалежності Республіки Казахстан» (2012); 
медаль Гельмгольца (2014). 

В 1955 р. Маррі Гелл-Манн одружився з Дж. Маргарет Доу, яка була археологом. 
Подружжя виховало доньку і сина. Дружина померла в 1981 р. 
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ВИМОГИ 
до робіт, що подаються до збірника наукових статей 

“Феномен людини. Здоровий спосіб життя” 
Загальні вимоги 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

mailto:dovrita@gmail.com


Наукове видання

ФЕНОМЕН ЛЮДИНИ
Здоровий спосіб життя
Збірник наукових праць

Випуск 87 (153) 

Видання здійснено частково за рахунок авторів, частково за допомогою спонсорів:
А.Л. Васильчука – канд. пед. наук, доцента, народного цілителя України 

Комп’ютерна верстка і макетування: Р.Т.Довбуш


	ЛІТЕРАТУРА
	ЛІТЕРАТУРА
	ЛІТЕРАТУРА
	ЛІТЕРАТУРА
	ЛІТЕРАТУРА
	ЛІТЕРАТУРА
	ЛІТЕРАТУРА
	За життя П. Лотербур був гідно пошанований: отримав медаль Говарда Поттса (1983), премію Макса Дельбрюка (1983), Премію Ласкера-Дебейкі з клінічної медицини (1984); премію Кеттерінга (1985); Міжнародну премію Гайрднера (1985); премію Харві (1986); мед...
	Більшу частину життя П. Лотербур працював в університеті штату Іллінойс в Урбані та Шампейні. Був почесним доктором наук у багатьох університетах світу.
	Помер вчений 27 березня 2007 р. на 78 році життя. В 2007 р. вчений був включений в Зал слави винахідників США.
	ЛІТЕРАТУРА
	ЛІТЕРАТУРА
	ЛІТЕРАТУРА
	ЛІТЕРАТУРА
	ЕДВАРД ДЖЕННЕР
	ЛІТЕРАТУРА
	ДЖОН КОНОЛЛІ
	ЛІТЕРАТУРА
	ЛІТЕРАТУРА



